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Samorz¹dowyOrêdownik

13 milionów złotych pozyskanych środków unijnych!
W marcu przedstawiliśmy Państwu szczegółowy wykaz realizowanych w 2010 roku przez Powiat Kościański projektów dofinansowanych
ze środków zewnętrznych. Dziś, po prawie pół roku zachęcamy do zapoznania się z postępami prac przy przedstawionych wtedy projek-
tach. Więcej informacji na temat realizowanych projektów znajdziecie Państwo w dalszej części Orędownika.
Poniżej tabela realizowanych projektów oraz opis postępu prac. Zachęcamy do lektury!

L.p. Nazwa projektu Wartość Kwota dofinansowania Zaawansowanie prac

1. Rowerem w głąb dziejów Południowej 3 666 324,29 2 371 747,09 Rozstrzygnięto przetarg na roboty w 2010 roku. Obecnie trwają prace na
Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe trasie Śmigiel – Bruszczewo – Stare Bojanowo. W roku 2009 zrealizo-
Ziemi Kościańskiej. wano pierwszy etap prac na odcinku Gryżyna – Nowy Dębiec, w najbliż-

szym czasie rozpoczną się roboty na wspomnianym odcinku w ramach II
etapu.

2. Termomodernizacja i zmiana systemu 2 022 989,00 1 699 921,20 Powiat przeszedł pozytywnie przez ocenę merytoryczną wniosku prese-
grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych lekcyjnego, który wstępnie został zaakceptowany do dofinansowania.
w Nietążkowie; Wniosek właściwy zostanie przygotowany do końca października 2010
Wnioskodawca: Powiat Kościański. roku.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3942P 1 707 170,78 792 784,87 Obecnie trwają roboty drogowe, które zostaną zakończone w IV kwartale
Kokorzyn – Kościan we wsi Pelikan.  2010 roku. Przy drodze umieszczono tablice promocyjne, informujące o

projekcie.

4. „Remont i przebudowa drogi powiatowej 7 603 310,28 3 766 679,91 Zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Za-
nr 3906P Czacz - Widziszewo; kończono roboty w Czaczu, gdzie położono krawężniki, zbudowano chod-
powiat kościański; Województwo Wielkopolskie niki i ciągi pieszo-rowerowe. Na jezdni położono nową nawierzchnię.
od km: 0+000,00 do km 5+093,75”. Obecnie trwają prace w Przysiece i Widziszewie

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3900P 4 061 834,52 1 964 500,00
Kościan-Gryżyna-Krzywiń na terenie
Powiatu Kościańskiego. Etap II. Inwestycja została zakończona

6. Budowa budynku Powiatowego Centrum 1 927 320,00 1 424 553,00 Zakończono roboty murowe. W budynku zostały zainstalowane przyłą-
Pomocy Rodzinie przy ul. Gostyńskiej 38 cza wody oraz część kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
w Kościanie.

7. „Drzewa o historii, Ptaki o współczesności 119 400,00 83 580,00 Projekt rozpoczęty, obecnie trwa przygotowywanie i opracowywanie ma-
– ekologiczna kampania inform. i stworzenie teriałów do atlasu ptaków oraz folderu informacyjnego.
ścieżki edukacyjnej; Park Krajobrazowy
im. gen. D. Chłapowskiego”.

8. Zadrzewianie dróg śródpolnych na terenie 165 535,00 115 874,50 Zakończono prace geodezyjne – przywrócenie profilu dróg objętych za-
parku Krajobrazowego drzewieniami oraz  opracowano szczegółowy projekt zadrzewień. We wrze-
im. gen. D. Chłapowskiego. śniu zostanie ogłoszony przetarg.

9. Zadrzewianie dróg powiatowych i śródpolnych 263 700,00 177 590,00 Zakończono prace geodezyjne – przywrócenie profilu dróg objętych za-
na terenie Powiatu Kościańskiego. drzewieniami oraz  opracowano szczegółowy projekt zadrzewień. We wrze

śniu zostanie ogłoszony przetarg.

10. Dziś nauka, jutro praca - czyli jak osiągnąć 170 403,00 144 842,55 Zrealizowano I etap zajęć w semestrze wiosennym roku szkolnego 2009/10 w
sukces. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające ZSP w Kościanie i ZSP w Nietążkowie. Zajęcia ponownie ruszą od wrze-
kompetencje kluczowe uczniów szkół śnia. Z początkiem roku szkolnego rozpocznie się rekrutacja uzupełnia-
zawodowych prowadzonych przez jąca skład uczestników zajęć po absolwentach technikum i ZSZ.
Powiat Kościański.

11. Przebudowa obiektu mostowego 2 154 817,84 951 900,00 Trwają prace przy układaniu chodników. Prace objęły także remont mo-
nr JNI 01006521 w ciągu dróg powiatowych stu. W najbliższym czasie zostanie wylana nowa nawierzchnia oraz po-
nr 3961P oraz nr 3985P. (Remont mostu wstaną wyniesione przejścia dla pieszych.
przy ul. Wrocławskiej oraz
al. T. Kościuszki w Kościanie.)

RAZEM 23 862 804,71 13 493 973,12
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miasto Koœcian

W dniach od 9 do 30 września br. w Kościanie zostanie
przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja, polegająca na
wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach
ich występowania. Jest to obowiązkowe działanie, które
realizują głównie właściciele oraz administratorzy budyn-
ków. 

 Szczegółowych informacji na temat deratyzacji znajdą
Państwo na słupach ogłoszeniowych i na stronie miasta
www.koscian.pl. Informacji udziela także Wydział Ochro-
ny Środowiska i Działalności Gospodarczej pod numera-
mi telefonów 65 512 18 38 lub 65 512 14 66 wew. 216.

Do końca października przy Zespole Szkół nr 3 po-
wstanie drugi już w Kościanie kompleks boisk sporto-
wych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”.
Gmina Miejska Kościan 30 lipca br. podpisała umowę
z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji, w
ramach której powstaną dwa boiska sportowe, boisko
piłkarskie z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x
62m oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poli-
uretanowej o wymiarach 30m x 50m z dwoma boiska-
mi przystosowanymi do gry w siatkówkę, dwoma bo-
iskami do koszykówki, boiskiem do tenisa oraz boisko
do piłki ręcznej. Teren wokół szkoły zostanie utwar-
dzony kostką brukową o łącznej powierzchni około 2
tys. m2. Dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa
obiekt będzie przez całą dobę monitorowany za pomocą
2 kamer. Ponadto teren wokół boiska zostanie oświe-
tlony. W ramach inwestycji przebudowane zostaną rów-
nież szatnie przy ZS nr 3. Wartość inwestycji to blisko
1,5 miliona złotych. Na realizację tego przedsięwzię-
cia miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 333
tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego i tyle samo z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Kompleks boisk sporto-
wych w bliskim sąsiedztwie krytej pływalni i lodowi-
ska tworzyć będzie atrakcyjne miejsce wypoczynku i
rekreacji.

Na kościańskich ulicach zakończono prace związa-
ne z budową oświetlenia.

„W projekcie budżetu na 2010 rok nie zakładali-
śmy budowy oświetlenia drogowego w ulicach Składo-
wej i Winowicza. Jednak dzięki środkom zaoszczędzo-
nym w licytacjach elektronicznych udało się zrealizo-
wać te inwestycje.” – przypomina Burmistrz Miasta
Kościana Michał Jurga.

Zakończono budowę oświetlenia drogowego w ulicy
Składowej, na długości 650 m wybudowano 17 słupów
i opraw oświetleniowych. Podobne prace zakończono w
ulicach Osiedla nad Łąkami, gdzie na długości 525 m
wybudowano 17 słupów i zamontowano nowe oprawy
oświetleniowe.

Również ulice Wojciechowskiego i Balcera, na
łącznej długości 903 m oświetlają już nowe lampy.

Rozpoczął się nabór do programu e-Inclusion w ramach
którego można ubiegać się o otrzymanie komputera z dostę-
pem do internetu. Głównym adresatem programu są rodzi-
ny z Kościana o niskich dochodach z dziećmi uczącymi się.

„Internet w dzisiejszych czasach jest podstawowym
instrumentem zdobywania wiedzy. Dzieci z rodzin o ni-
skich dochodach mają utrudniony do niej dostęp, przez co
ich możliwości edukacyjne są w pewien sposób ograniczo-
ne.”- mówi Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga.

Nowe boiska
i oświetlenie w Kościanie

W ulicach Wojciechowskiego i Balcera ustawiono 42 lampy.

Obowiązkowa
deratyzacja w Kościanie

Bezpłatne komputery i internet
dla dzieci z ubogich rodzin

W niedzielę 15 sierpnia br. na Starym Cmentarzu Pa-
rafialnym w Kościanie odbyły się uroczystości z okazji Świę-
ta Wojska Polskiego oraz 90. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.

W południe władze samorządowe miasta Kościana,
powiatu kościańskiego i gminy,  przedstawiciele organi-
zacji i stowarzyszeń przy pomniku Obrońców Ojczyzny

Święto Wojska Polskiego

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz i Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Kościana Maciej Zielonka złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku Obrońców Ojczyzny
1919/21.

1919/21 złożyli wiązanki kwiatów dla upamiętnienia
mieszkańców miasta i Ziemi Kościańskiej, którzy wal-
czyli o naszą wolność. Burmistrz Miasta Kościana Mi-
chał Jurga w krótkim przemówieniu przypomniał wyda-
rzenia z lat 1919 -21 w których uczestniczyli mieszkańcy
miasta i Ziemi Kościańskiej.

Program jest w 85 % dofinansowany z Unii Europej-
skiej.

Wszyscy zainteresowani powinni do 30 września
2010 roku złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy
wraz z niezbędnymi dokumentami w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1. Tam
też można otrzymać komplet dokumentów oraz uzyskać
wszelkie informacje potrzebne do złożenia wniosku (tel.
65 512 06 22)
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gmina Koœcian

Dnia 11 sierpnia Wójt Gminy Koœcian podpisa³ umowê na
dofinansowanie projektu „Przygotowanie terenu aktywizacji go-
spodarczej w miejscowoœci Pianowo – obrêb geodezyjny Nowe
Oborzyska”, wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenu
aktywizacji gospodarczej o powierzchni 16 ha w  infrastrukturê
drogow¹  i wodno – kanalizacyjn¹ w Pianowie. Wybór terenu do
uzbrojenia z przeznaczeniem na aktywizacjê gospodarcz¹ wynika
z tego, ¿e teren ten ujêty jest w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego jako teren aktywizacji gospodarczej. Do-
datkowym atutem jest jego dobra dostêpnoœæ komunikacyjna i
atrakcyjne po³o¿enie poprzez po³¹czenie przez drogê powiatow¹
z drog¹ krajow¹ nr 5, a tak¿e bliska odleg³oœæ od kolejowych punk-
tów prze³adunkowych zlokalizowanych w mieœcie Koœcianie oraz
we wsi Bonikowo przy planowanej drodze wojewódzkiej 308.
Na terenie aktywizacji gospodarczej powstanie 0,9 km nowych

Aktywizacja gospodarcza w Pianowie
dróg o szerokoœci jezdni 6 m z nawierzchni¹ bitumiczn¹ z odpro-
wadzeniem wód opadowych, 1,3 km wodoci¹gu o œrednicy 110
mm, 0,7 km kanalizacji sanitarnej o œrednicy 200 mm z przepom-
powni¹ œcieków, oœwietlenie uliczne: linia kablowa oœwietlenia
ulicznego z oprawami oœwietleniowymi na s³upach. W ramach
infrastruktury doprowadzanej do terenu aktywizacji gospodar-
czej powstanie poszerzona droga gminna o d³ugoœci  0,4 km i 6 m
szerokoœci jezdni  prowadz¹ca od ulicy Poznañskiej do miejsco-
woœci Pianowo, droga gminna o d³ugoœci 0,7 km ze Starych Obo-
rzysk do Nowych Oborzysk, 2,5 km wodoci¹gu o œrednicy 225
mm doprowadzaj¹cego wodê z istniej¹cego ujêcia wodoci¹gowe-
go w Starych Oborzyskach do miejscowoœci Pianowo. Ca³kowi-
ty koszt tego zadania wynosi 4.557.472,66 z³, natomiast dofi-
nansowanie ze œrodków unijnych ma wartoœæ 2.731.409,07 z³.
Realizacja zadania rozpocznie siê w roku 2011 i zostanie zakoñ-
czona do koñca czerwca nastêpnego roku.                           (mn)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościanie ul. Młyńska 15

informuje,
że od dnia 1 września 2010 roku

będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie - biu-
ro świadczeń rodzinnych informuje, że są wydawane
już druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2010
r. do 31.10.2011 r. Wnioski wraz z kompletem wyma-
ganych dokumentów przyjmowane będą od
01.09.2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kościanie  ul. Młyńska 15 – pokój nr 8 (wejście od
ulicy Łąkowej) w godzinach od 7.30 do 15.15 w dniach
od wtorku do piątku oraz w poniedziałki w godzinach
od 8.00 do 17.00.

Informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku z
pełną dokumentacją w okresie do 30.09.2010r. świad-
czenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad
2009 r. zostaną wypłacone do dnia 30.11.2010 r., nato-
miast w przypadku złożenia wniosku z pełną doku-
mentacją w terminie od 01.10.2010 r. do 30.11.2010 r.
świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listo-
pad br. zostaną wypłacone w terminie do 31.12.2010 r.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 65 512
07 26, 65 512 35 43, 721660249.

Kierownik Gminnego OPS w Kościanie
 /-/ Bożena Lewińska

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej wsi Peli-
kan i Szczodrowo w Gminie Kościan. W ramach prac, które
wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Budow-
lanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak z Czempinia położono
4139 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC O 200,
717 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej PE O 160, 1857 mb
kanalizacji sanitarnej tłocznej PE O 110, 10 mb kanaliza-
cji sanitarnej tłocznej PE O 90 oraz wykonano 4 przepom-
pownie ścieków i 164 przyłącza kanalizacyjne PVC O 160 o
łącznej długości 1280 m. Inwestycja pochłonęła kwotę 3
021 621, 19 zł, z czego Gmina Kościan uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 1 228 123,44 zł ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jeszcze w sierp-
niu ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie kanalizacji
kolejnego odcinka Kokorzyn – Szczodrowo.                 (md)

Kanalizacja
Pelikan - Sierakowo

W dniach od 26 lipca do 4 sierpnia 2010 r. 30 osobowa
grupa młodzieży z Gminy Kościan uczestniczyła w obozie
sportowo-obronnym w Kołobrzegu. Podczas wakacyjnego
wypadu młodzież wypoczywała, zwiedzała Kołobrzeg i oko-
lice, poznawała zagadnienia obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego, uczestniczyła w rozgrywkach sportowych, wie-
loboju sportowo-obronnym oraz strzelaniu z broni pneuma-
tycznej. Zmaganiom tym przyglądał się Wójt Gminy Kościan
– Henryk Bartoszewski, który podczas odwiedzin obozu na-
grodził najlepszych w poszczególnych konkurencjach. Za wie-
lobój sportowo-obronny pod hasłem „Edukacja dla bezpie-
czeństwa” wyróżnienia otrzymały drużyny: I miejsce - Sabi-
na Kostańska, Joanna Tomiak, Katarzyna Kuczma z Siera-
kowa, II miejsce - Kamila Przymus,Dominik Sobczyk, Karol
Karolczak i Adam Matysiak z Kiełczewa, III miejsce - Nata-
lia Kaźmierczak i Monika Prałat z Kiełczewa oraz Małgo-
rzata Drzewiecka z Kościana. Za strzelanie z broni pneuma-
tycznej wyróżnienia w kategorii dziewcząt otrzymały Mał-
gorzata Drzewiecka, Agnieszką Bajstok i Klaudią Musiał.
Kategorię chłopców wygrał Patryk Biszof przed Krzyszto-
fem  Krysmanem  i Mikołajem Rudawskim. Wójt Henryk
Bartoszewski na zakończenie spotkania wręczył uczestni-
kom obozu wakacyjnego słodycze. Organizatorzy dziękują
wszystkim którzy  dołożyli  cegiełkę  do  prawidłowego prze-
biegu obozu sportowo-obronnego 2010.                     (B.Sz-M)

Wakacje z obroną cywilną
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powiat Koœcian

Trwają prace na Alei T. Kościuszki w Kościanie.
Przebudowa mostu i Alei Tadeusza Kościuszki w Ko-
ścianie to inwestycja, na którą Starostwo Powiatowe
w Kościanie pozyskało kwotę ponad 951 tys. złotych z
Ministerstwa Infrastruktury. Koszt jej realizacji wy-
niesie 2 miliony 154 tysiące złotych brutto.

Na jej realizację powiat uzyskał także wsparcie od

Prace na Alei T. Kościuszki w Kościanie
samorządu miasta Kościana. W ramach inwestycji zo-
stanie wyremontowany most przy ulicy Wrocławskiej
oraz ulica do Ronda Solidarności.

Podczas prac zostaną wybudowane nowe chodniki.
Ulica będzie wylana cichą nawierzchnią bitumiczną.
W okolicach poczty i budynku starostwa powstaną wy-
niesione – bezpieczne – przejścia dla pieszych. W

związku z tym, że przejścia będą w innych miejscach
niż obecnie, zostały usunięte 4 drzewa. Nowe drzewa
zostaną posadzone w innym miejscu.

Remont wykonywany przez Konsorcjum: „POL –
DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. / „POL DRÓG PIŁA” Sp. z
o. o. – zgodnie z umową – potrwa nie dłużej niż do 30
września.                                                                                Bj

Trwają prace nad największa tegoroczną inwestycją
drogową: drogą Czacz – Widziszewo. W Czaczu zakończo-
no prace związane z budową chodników i ciągów pieszo-
rowerowych. W miejscowości położono także nową na-
wierzchnię asfaltową. W chwili obecnej trwają prace w
Przysiece Polskiej przy przejeździe kolejowym. Koszt re-
montu tego 5 kilometrowego odcinka to ponad 7,6 mln
złotych. Inwestycję wsparła Gmina Kościan. Starostwo

Letnie remonty

Prace w miejscowości Pelikan Przygotowania do robót w Wieszkowie Prace w Przysiece

na ten cel pozyskało wsparcie wysokości ponad 3,7 mln
złotych. Prace wykonuje przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Lesz-
no sp. z o. o.

Trwa także remont drogi Kościan – Kokorzyn we wsi
Pelikan. Droga jest remontowana na odcinku 1200m. Na
jezdni, poszerzonej do 6 m,  położona zostanie nowa na-
wierzchnia. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowe-
rzystów powstają także ciągi pieszo – rowerowe. Prace

warte ponad 1,7 mln złotych wykonuje SKANSKA S.A.
Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu.

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się także remont odcinka
drogi Krzywiń – Żelazno – Lubiń w miejscowości Wieszkowo.
Podczas prac zostanie zainstalowana kanalizacja deszczo-
wa. Oprócz nowej nawierzchni powstaną także chodniki oraz
wjazdy do posesji. Koszt prac to prawie 290 tys. złotych. Ro-
boty wykonuje firma „POL-DRÓG Kościan Sp. z o. o.

Począwszy od czerwca 2010 r. Powiatowy Urząd Pra-
cy w Kościanie rozpoczął wdrażanie nowego programu
aktywizacji osób bezrobotnych, którzy utracili pracę w
związku z kryzysem finansowym.

Celem programu jest podniesienie poziomu zatrud-
nienia wśród osób bezrobotnych, które straciły lub stracą
pracę z powodu trudności gospodarczych. Organizato-
rzy będą prowadzić poradnictwo zawodowe, staże, szko-
lenia zawodowe. Bezrobotni będą mogli także starać
się o bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospo-
darczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub dopo-
sażenia miejsca pracy.

Zmiany na rynku pracy mają związek z trudną sytu-
acją gospodarczą wynikającą z kryzysu finansowego jaki
miał miejsce w II połowie 2008 r. Lokalni pracodawcy
jego skutki odczuwali przez cały 2009 r. Niniejszy pro-
gram przewiduje aktywizację osób bezrobotnych, które
utraciły pracę z powodu kryzysu. Jak wynika z analizy
przeprowadzonej na potrzeby programu zwolnienia te
dotknęły przede wszystkim osoby z niewielkim doświad-
czeniem zawodowym. Dlatego też w ramach programu

Program aktywizacji bezrobotnych

Lp. Forma aktywizacji Liczba osób

1 Szkolenia zawodowe 40
2 Staże 30
3 Szkolenia połączone z przyznaniem

środków na podjęcie działalności
gospodarczej 25

4 Refundacja kosztów
wyposażenia/doposażenia
miejsca pracy 5

X Razem 100

zaplanowano realizację szkoleń zawodowych i staży. W
obecnej sytuacji bardzo ważna jest także promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Część bezrobot-
nych będąc wykwalifikowanymi rzemieślnikami i fa-
chowcami, będzie mogła przy wsparciu urzędu pracy,
utworzyć dla siebie miejsce pracy podejmując własną
działalność gospodarczą.

Mając na uwadze fakt, iż w 2009 roku pracodawcy
znacznie częściej decydowali się na zatrudnienie w mo-
mencie otrzymania wsparcia finansowego, w ramach
programu zaplanowano również działania związane z
dofinansowaniem zatrudnienia w formie refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy.
Takie rozwiązania pozwolą na uzyskanie  nowych ofert
pracy i przyczynią się do powstania nowych stanowisk
pracy.

Na realizację programu pozyskano dodatkowe środ-
ki finansowe Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy
w kwocie 839 000 zł. W jego ramach wsparcie otrzyma
100 osób, natomiast okres realizacji przewidziano od
czerwca 2010 r. do stycznia 2011 r.

Działania przewidziane w programie oraz liczba jego
uczestników.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie
prosimy o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Urzę-
du Pracy przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 8 w Kościanie.
Informacje można uzyskać także telefonicznie, pod nu-
merem 65 512 10 55, oraz  mailowo: poks@praca.gov.pl.
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Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w
dniu 16 września 2010 r. odbędzie się ofertowy prze-
targ pisemny nieograniczony na wydzierżawienie lo-
kalu o powierzchni 27,03 m2, który znajduje się w
Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego 7.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w sie-
dzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miej-
skim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, tel.
65 512 28 75.

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że w dniu 14
września 2010 roku odbędzie się przetarg na wyna-
jem na okres 3 lat hali magazynowej znajdującej się
w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej
w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Kościanie oraz zamieszczo-
na na stronie: www.koscian.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim, pok. 203, 202 tel. 65 512 11 11 wew.
304,303.

Burmistrz  Miasta  Kościana o g ł a s z a piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących
nieruchomości gruntowych,  przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową, jednorodzinną, w zabudowie szerego-
wej, położonych  w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową i Modrzewiową, zapisanych w Księdze Wieczystej nr
34060 Sądu Rejonowego w Kościanie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan:
L.p. Położenie Działki Numer Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium w zł

działki działki w m2  netto w zł
1. ul. Sosnowa 2972/64 294 29 400,00 3 000,00
2. ul. Sosnowa 2972/65 292 29 200,00 3 000,00
3. ul. Sosnowa 2972/66 199 19 900,00 2 000,00
4. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/67 200 20 000,00 2 000,00
5. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/69 194 19 400,00 2 000,00
6. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/71 183 18 300,00 1 900,00
7. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/73 152 15 200,00 1 600,00
8. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/75 147 14 700,00 1 500,00
9. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/77 226 22 600,00 2 300,00
10. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/78 468 46 800,00 4 700,00
11. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/79 244 24 400,00 2 500,00
12. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/80 286 28 600,00 2 900,00

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych odbył się w
dniu 16 listopada 2009r., drugi w dniu 25 stycznia 2010r., trzeci w dniu 12 kwietnia 2010r., a czwarty w dniu 30
czerwca 2010r.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
wywoławczej w zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena uzyskana w wyniku przetargu będzie
powiększona o podatek VAT w wysokości 22 %.
Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla każdej działki obowiązują następujące warunki: szerokość
elewacji frontowej 7,00 m, głębokość zabudowy 10,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub
attyki - 7,00 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, dach: dwuspadowy symetryczny o spadku
połaci dachowych 40o, kalenica równoległa do linii zabudowy, wysokość w kalenicy 11,5 m od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku, w dachu należy wykonać po dwa okna w każdej połaci – w formie lukarn.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2010r. o godzinie 11oo
w Urzędzie Miejskim w Kościanie przy Al. Kościuszki 22 w sali nr 23
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości  na jedną działkę, na
konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Kościanie numer 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub w
punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Kościanie znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miejskiego.
Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 27 września 2010r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarial-
nej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane
niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód  tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca
osobę prawną bądź osobę fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w
Kościanie, pokój 203, telefon (65) 512 14 66 wew. 304.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

W piątek 27 sierpnia br. o godz. 17.00 w salce kameral-
nej Kościańskiego Ośrodka Kultury odbędzie się organizo-
wana przez Burmistrza Miasta Kościana i Starostę Ko-
ściańskiego sesja popularno-naukowa z cyklu „Wierni Nie-
podległej” pt. „Kościaniacy w wojnie polsko-bolszewckiej”.
Program obejmuje wykłady regionalistów: Jana Pawickie-
go pt. „Kościaniacy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej”,
Zenona Jóźwiaka pt. „Kościaniacy - uczestnicy wojny pol-

Zaproszenie

Zapraszamy na Turniej Dudziarzy Wielkopolskich
W ostatni weekend września (w dniach 25 i 26) Kościan będzie po raz 41 gospodarzem Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich.

Jak co roku o tym czasie przed kościańską publicznością zaprezentują się kapele dudziarskie.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie Kościańskiego Ośrodka Kultury www.kok.koscian.pl. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

W sobotę 21 sierpnia br. na kościańskim rynku odbyły
się III Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Po-
ciągiem do folkloru”. Podczas koncertu wystąpili Folklor-
ny Subor „MAJ” ze Słowacji, Troya Folk Dance z Turcji,
Gruppo Folk „Fabaria Folk” z Włoch oraz Zespół Pieśni i
Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”.

W trakcie wakacji nie zabrakło w mieście również im-
prezy rodzinnej o charakterze kulinarnym. W niedzielę
22 sierpnia br. zorganizowano drugi Festiwal „Kościan
smakuje”. Podczas imprezy krajowi i zagraniczni produ-
cenci oferowali swoje wyroby m.in. tradycyjne wędliny,
miody, alkohole oraz sery. Przy stoiskach gastronomicz-
nych można było również skosztować potraw z Bułgarii, a
także wypiekanych na miejscu rogali marcińskich, które
uznano najlepszym produktem na Europejskich Targach
Produktów Regionalnych Zakopane 2010. W ramach
imprezy odbył się koncert zespołu muzycznego, wido-
wisko dla dzieci „Zabawy z Wesołymi Skrzatami”
oraz Turniej Rodzin z atrakcyjnymi nagrodami dla
zwycięzców.

W piątek 27 sierpnia br. o godz. 20.00 zostanie wy-
świetlony czwarty już film w ramach plenerowego Kina
Letniego pt. „Mroczny przedmiot pożądania”. Tym razem
będzie to francusko-niemiecki dramat w reżyserii Luisa
Bu?uela. Serdecznie zapraszamy.

Wydarzenia kulturalne

Miasto Kościan proponowało tego lata dzieciom i mło-
dzieży różne atrakcyjne formy wypoczynku. Spośród pro-
ponowanych zajęć wiele było takich, które promowały zdro-
wy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
Jak co roku dla dzieci zorganizowano zajęcia w kościań-
skich szkołach, a także półkolonie i obozy. Przez pierwsze
dwa tygodnie sierpnia br. w ramach akcji „Lato w KOK”
młodzi kościaniacy mogli uczestniczyć m.in. w zorganizo-
wanych przez Kościański Ośrodek Kultury zajęciach na
strzelnicy prowadzonych przez członków Klubu Żołnierzy
Rezerwy LOK. Ponadto przygotowano zajęcia rozwijające
uzdolnienia  artystyczne w tym plastyczne i teatralne, a
także zorganizowano wycieczkę do kina oraz Skansenu
Miniatur w Pobiedziskach i Parku Dinozaurów „Zauro-
landia” w Rogowie.

Dzieci z Kościana podczas mijających wakacji atrakcyjnie
spędzały swój wolny czas.

Lato w mieście
W sobotnie popołudnie na kościańskim rynku w ramach III
Międzynarodowego  Spotkania Folklorystycznego „Pocią-
giem do folkloru” zaprezentował się m.in. zespół folklory-
styczny z Włoch.

sko-bolszewickiej zamordowani w Katyniu” oraz Jerzego
Zielonki „Wkład Kościaniaków w ogólnopolskie badania
historyczne problemów wojny polsko-bolszewickiej”.

Sesja połączona będzie z promocją najnowszego wydaw-
nictwa Urzędu Miejskiego Kościana, autorstwa Jana Pa-
wickiego „Udział mieszkańców Ziemi Kościańskiej w woj-
nie polsko-bolszewickiej 1919/20”.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.
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gmina Koœcian

W tym roku Ochotnicza Straż Po-
żarna w Starych Oborzyskach po raz
pierwszy brała udział w X Krajowych
Zawodach Sikawek Konnych rozegra-
nych w Cichowie. OSP z Oborzysk jako
jedna z dwóch, obok drużyny ze Spyt-
kówek,  reprezentowała Gminę Ko-
ścian. Na przygotowanie się do zawo-
dów nie było dużo czasu, ponieważ za-
ledwie rok temu, latem 2009r. OSP
zakupiła wymagającą gruntownej re-
nowacji sikawkę konną. Była to jednak
rzadka i niecodzienna okazja. Nie moż-
na więc było zwlekać. Pomoc organiza-
cyjną i finansową w jej zakupie i re-
moncie zaoferowała sołtys Oborzysk -
Maria Bidzińska, Gimnazjum w Sta-
rych Oborzyskach z dyrektorem Roma-
nem Podgórskim, firma p. Jagodziń-
skiego, Gmina Kościan oraz mieszkań-
cy wioski. Remontu sikawki, pochodzą-
cej z końca XIX wieku, podjęła się fir-
ma Hieronima Samelczaka z Lipna,
która specjalizuje się w remontach i
budowie wszelkiego typu pojazdów
konnych. O wysokiej jakości przepro-
wadzonej renowacji sikawki mówił na
zawodach w Cichowie prowadzący im-
prezę.

Na bezpośrednie przygotowanie się
do zawodów drużyna miała zaledwie
trzy tygodnie. Ambicją strażaków było
jednak danie z siebie wszystko, by jak
najlepiej przygotować się do imprezy.
Należało m.in. skompletować drużynę,
ubiór, postarać się o konie no i oczywi-
ście potrenować. Ostatecznie koni do
zaprzęgu użyczył właściciel firmy prze-
prowadzającej remont pojazdu. Druży-
na wystartowała w składzie: Przemy-
sław Maćkowiak, Marcin Adamczak,
Jakub Bidziński, Wojciech Lajszner,
bracia Łukasz i Dominik Kmiecik,
Mateusz Przybyła. Udział w zawodach
był dla wszystkich niecodziennym prze-
życiem i  doskonałym doświadczeniem.
Pierwszy start wypadł całkiem nieźle,
ponieważ drużyna uplasowała się w
połowie stawki.

Tylko dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu strażaków z Oborzysk można
było w tak szybkim tempie zrealizo-
wać, to co wydawało się na początku
mało realne: kupić sikawkę, wyremon-
tować ją i wystartować w Krajowych Za-
wodach Sikawek Konnych w Cichowie.
Ten sukces to także efekt bardzo do-
brze układającej się współpracy róż-
nych firm, środowisk i organizacji ze
Starych Oborzysk. (mb)

Stare Oborzyska z sikawką konną

Komunikat
Wójt gminy Kościan przypomina, że dnia 15 wrze-
śnia upływa termin III raty płatności:
- podatku rolnego i leśnego;
- podatku od nieruchomości;
- podatku od środków transportowych.

Szkolny Klub Sportowy „Jantar”
zaprasza w imieniu organizatorów na

XVII Bieg Olimpijski
który odbędzie się w sobotę 11 września 2010 roku

o godzinie 11.00 na hipodromie w Racocie.

W ramach imprezy odbędzie się
bieg i nordic-walking na dystansie 5 km

oraz festyn sportowo – rekreacyjny.

Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg i marsz
zostaną rozlosowane rowery górskie i telewizory oraz inne nagrody rzeczowe!
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Od kilku dni w Komendzie Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej funkcjonuje Zintegrowane Stanowisko Dyspozy-
torskie. W czwartek, 29 lipca odbyła się inauguracja jego dzia-
łalności.

W spotkaniu uczestniczył Andrzej Jęcz, Starosta Kościań-
ski, władze gmin, przedstawiciele straży, kościańskiego szpi-
tala, ratownictwa medycznego, sanepidu, policji, Wojewody
Wielkopolskiego, a także pracownicy różnych instytucji odpo-
wiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Idea, która przyświecała powstaniu tego stanowiska –
podkreślał witając gości Andrzej Jęcz, Starosta Kościański –
była chęć poprawienia przepływu informacji między służba-
mi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców po-
wiatu. Na stanowisku dyspozytorskim pracuje razem dyspo-
zytor medyczny i dyspozytor straży pożarnej. Wszystkie tele-
fony na numery alarmowe: 999,998,112 odbierane są w jed-
nym miejscu. To zdecydowanie poprawia sprawność systemu
ratowania życia. Przedstawiciele tych służb wspólnie decy-
dują o tym, jaki zespół jedzie do zgłoszonego zdarzenia. Dzię-
ki temu skraca się czas podejmowania decyzji.

Prace nad powstaniem stanowiska rozpoczęły się w 2007
roku. Koszty przygotowania Stanowiska wyniosły 460 tys.
złotych. W pierwszej kolejności, w celu zabezpieczenia stałe-
go źródła prądu, zakupiony został agregat prądotwórczy. Na
dalszych etapach prac wyremontowano II piętro komendy,
wyremontowano wieżę i maszty antenowe, zainstalowano
nowe teleinformatyczne okablowanie, zamontowano nową
serwerownię i sieć teleinformatyczną w komendzie. Koszt tych,
sfinansowanych przez starostwo prac to kwota ponad 287
tys. złotych. Koszt przygotowania samego stanowiska kiero-
wania wyniósł 144 tys. złotych. Starostwo na to zadanie prze-
kazało ponad 32 tys. złotych. Inwestycje tę wsparły wszystkie
samorządy gminne, po 5 tys. złotych każdy, SP ZOZ w Kościa-
nie, z którego budżetu przeznaczono kwotę 83 tys. oraz Sto-
warzyszenie Stop Śmierci, które przekazało 4 tys. złotych.
Pozostałe środki przeznaczono na biurowe wyposażenie po-
mieszczeń.

Zastępca Komendanta Powiatowego Straży, Andrzej Zie-
gler przyznał, że powstanie stanowiska jest logicznym eta-
pem rozwoju idei współpracy służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo. Takich stanowisk w Polsce działa około 100,
kolejnych 100 jest przygotowywanych. Wszyscy ratownicy
podkreślają, że sprawdzają się w działaniu i przyspieszyły
proces wymiany informacji i podejmowania decyzji. Dzięki
tej inwestycji w naszym systemie łączności mamy rewolucję.
Kiedyś przed dyspozytorem stało 17 urządzeń, które musiał
obsłużyć. Teraz obsługa stanowiska jest łatwiejsza, szybsza,
a współpraca służb zoptymalizuje czas reakcji na zdarzenie.

Podczas spotkania inauguracyjnego działanie stanowi-
ska dyspozytorskiego poruszano kwestie jego funkcjonowa-
nia w przyszłości. Powstające z inicjatywy Wojewody Wielko-
polskiego założenia zakładają plany centralizacji sytemu
powiadamiania ratunkowego, który miałby się sprowadzać
do tego, że telefony alarmowe miałyby być od 1 stycznia przy-
szłego roku obsługiwane w Lesznie lub Poznaniu. Z niepoko-
jem obserwujemy zamysły wojewody związane z centralizacją
systemu powiadamiania ratunkowego – przyznał starosta
Jęcz. Nie wiem czemu to ma służyć. Z punktu widzenia bez-
pieczeństwa mieszkańców centralizacja taka – w opinii sa-
morządowców podkreślił - nie jest dobra.                             bj

Inauguracja działalności Zintegrowanego Stanowiska Dys-
pozytorskiego

W powiecie działa
Zintegrowane Stanowisko
Dyspozytorskie

Zakończony w październiku ubiegłego roku remont
drogi z Czarkowa do Gryżyny był początkiem jednej z
największych inwestycji drogowych w powiecie. Dobiegł
końca także drugi etap prac: remont trasy Gryżyna –
Krzywiń. Koszt remontu całego odcinka to ponad 8 mln
złotych. Część tej kwoty udało się pozyskać ze środków
zewnętrznych.

Przypomnijmy, podczas remontu pierwszego odcin-
ka w Czarkowie i Nacławiu ułożono nowe chodniki, tra-
sa z Nacławia do Gryżyny została wyrównana i zyska-
ła nową nawierzchnię bitumiczną, odtworzono rowy
przydrożne i wzmocniono pobocza, a zjazdy na pola zo-
stały utwardzone. Na moście nad kanałem Wonieść
ustawiono nowe poręcze. Podczas tych prac, w szcze-
gólnie niebezpiecznych miejscach, zamontowano ba-
riery energochłonne o łącznej długości 480 m. Nowe
chodniki, kanalizację deszczową, modernizację skrzy-
żowania oraz montaż barierek ochronnych dla pieszych
wykonano w Gryżynie.

Podczas prac na trasie Gryżyna – Krzywiń, na całym,
11 kilometrowym odcinku wzmocniono pobocza i położo-
no nową nawierzchnię bitumiczną. W Osieku, Janusze-
wie, Świńcu i Jurkowie przebudowano chodniki oraz utwo-
rzono zatoki autobusowe, ponadto w Jurkowie i Janu-
szewie powstały wyniesione przejścia dla pieszych. W
samym Jurkowie zmodernizowano zakręt, co znacznie
poprawiło bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Z Kościana do Krzywinia
bezpieczniej!

W Jurkowie powstały 2 wyniesione przejścia dla pieszych.

 Barierki zabezpieczające pieszych w Krzywiniu.

Cała trasa zyskała nową nawierzchnie bitumiczną oraz
oznakowanie poziome.

Barierki ochronne w Osieku

Wyremontowany w 2009 roku odcinek Czarkowo - Gryżyna
W niebezpiecznych miejscach zamontowano bariery ener-
gochłonne.
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek we wrześniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni
wolne.
1. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 1 września 2010
2. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 2 września 2010
3. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 3 września 2010
4. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 4 września 2010
5. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 5 września 2010
6. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 6 września 2010
7. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 7 września 2010
8. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 8 września 2010
9. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 9 września 2010
10. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 10 września 2010
11. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 11 września 2010
12. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 12 września 2010
13. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 13 września 2010
14. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 14 września 2010
15. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 15 września 2010
16.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 16 września 2010
17. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 17 września 2010
18.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 18 września 2010
19. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 19 września 2010
20. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 20 września 2010
21. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 21 września 2010
22. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 22 września 2010
23. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 23 września 2010
24. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 24 września 2010
25. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 25 września 2010
26. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 26 września 2010
27. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 27 września 2010
28. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 28 września 2010
29. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 29 września 2010
30. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 30 września 2010

Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

Apteki w powiecie

powiat Koœciañski

Ogłoszenie Biura
Rzeczy Znalezionych w Kościanie

Biuro Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powia-
towym w Kościanie informuje, że w dniu 17 sierpnia
2010 roku w okolicach ul. Królowej Jadwigi w Kościa-
nie znaleziono klucze patentowe.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 65 512-70-67 wew. 27 lub w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pokój nr 210.

Zarząd Powiatu Kościańskiego
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

opisanych poniżej działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel województwo wielkopolskie
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

dla których w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr  26999.

 Lp  Nr geodezyjny Powierzchnia  Cena wywoławcza Wadium
działki działki w m2 w złotych  w  złotych

1 721 1267 57,000,00 zł 11.400,00 zł

2 722 1385 63,000,00 zł 12.600,00 zł

3 723 1272 57,000,00 zł 11.400,00 zł

4 728 1353 61,000,00 zł 12.200,00 zł

5 729 1249 62,000,00 zł 12.400,00 zł

6 730 1470 66,000,00 zł 13.200,00 zł

7 734  943 47,000,00 zł      9.400,00 zł

8 735  883 44,000,00 zł   8.800,00 zł

9 741              1016 51,000,00 zł 10.200,00 zł

10 742  977 51,000,00 zł 10.200,00 zł

11 752 885 46,000,00 zł   9.200,00 zł

12 753 974 54,000,00 zł    10.800,00 zł
* do wylicytowanej ceny działek doliczone zostanie 22% podatku do towaru i usług.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ulicy Aleja Tadeusza Kościusz-
ki nr 22 w sali nr 120    dnia 23  września 2010  roku od godz. 9 00.

Wadium wpłacić należy przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie w Banku Spółdziel-
czym w Kościanie nr 30 8666 0004 0108 1155 2000 0006  z podaniem numeru geodezyjnego działki, której
wpłacone wadium dotyczy, przy czym za prawidłowo wpłacone uznaje się wadium, które wpłynie na ra-
chunek bankowy Starostwa do dnia 20 września 2010 roku.
W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wpłaciły wadium na nieruchomość która jest licytowa-
na.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawar-
cia umowy

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie przy   Al. Kościuszki nr
22, pok. nr 22 tel.(65) 5110-884 w.23.

Wojewódzkie Święto Plonów w Śremie!

W najbliższą niedzielę, 29 sierpnia, w sąsiednim
powiecie odbędą się

XII Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki
Wielkopolskie.

Zachęcamy mieszkańców do spędzenia niedziel-
nego popołudnia w Śremie. Uroczystości rozpocznie,
o godzinie 13.00, Msza Święta pod przewodnictwem
Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metro-
polity Poznańskiego. Finałem Dożynek będzie kon-
cert zespołu Zakopower.

KOMUNIKAT
Informujemy, że w związku z montażem nowego
serwera, 30 sierpnia (poniedziałek) Wydział Ko-
munikacji i Dróg będzie nieczynny.  Wymiana
pozwoli usprawnić prace wydziału oraz znacznie
poprawi szybkość obsługi. Licząc na Państwa zro-
zumienie, przepraszamy za utrudnienia.

Starostwo Powiatowe w Kościanie


