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W sobotę 1 lipca 2017 roku na plaży w Nowym Dęb-
cu zainaugurowany został sezon wakacyjny. Rozpoczęcie
sezonu połączone zostało z wieloma atrakcjami. Wypoczy-
wający mogli zobaczyć wyremontowany budynek dla ra-
towników oraz skorzystać z nowego boiska do siatkówki
plażowej. Dla dzieci przygotowano bezpłatną zjeżdżalnię
i dmuchany plac zabaw, przeprowadzono ciekawe konkur-
sy z nagrodami. Wszyscy którzy przybyli mogli skorzystać
z oferty przygotowanej przez Międzygminny Związek „Se-
lekt”, kursu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzo-
nego przez drużynę WOPR z Kościana, a rowerzyści mieli
okazję do spotkania z policją, która tym razem zamiast
upomnień i mandatów rozdawała upominki. Pogoda nie
rozpieszczała, ale nie przeszkadzało to w dobrej zabawie.
Wieczorem, jak co roku, odbył się już XV Bieg Romantycz-
ny Parami, jak zwykle zabezpieczany przez strażaków z
OSP Gryżyna. Na starcie biegu stanęło aż 41 par. Osta-
teczne wyniki na www.osir.koscian.pl Wszystkie pary, któ-
re startowały w kategoriach odpowiadających sumie ich
lat, otrzymały okolicznościowe dyplomy, posiłek oraz na-
pój, a najlepsze pary zostały uhonorowane medalami oraz
nagrodami ufundowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Kościanie ze środków Gminy Kościan. Wszystkie

Powitanie lata 2017

pary uczestniczyły w losowaniu drobnych nagród i talo-
nów ufundowanych przez Hotel Niedźwiedź, Dziuplę –
Dawida Wytyka, Lody Amerykańskie/Pizza oraz stoisko
Prawdziwe Lody Włoskie – przedsiębiorcom z Nowego
Dębca.                                                                                   (ao)

Podczas strażackich uroczystości rocznicowych w Tur-
wi Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielko-
polskiego” uhonorowano dh Eugeniusza Bryszaka – Prezesa
OSP Turew i Grzegorza Koniecznego – kierownika Gorzelni
w Turwi. Odznaczenia wręczała Mirosława Kaźmierczak -
Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w asyście
wnioskujących, tj. Andrzeja Przybyły – Wójta Gminy Ko-
ścian oraz Bernarda Turskiego – Starosty Kościańskiego.

Pan Eugeniusz Bryszak jest Prezesem OSP Turew.
Kierowana przez niego jednostka aktywnie działa na tere-
nie Gminy Kościan uczestnicząc w wielu zdarzeniach w cią-
gu roku. Dzięki jego determinacji w 2005 roku wybudowano
w Turwi nową strażnicę. Dh Eugeniusz jest również człon-
kiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w
Kościanie, Zastępcą Komendanta Gminnego Straży Pożar-
nych w Kościanie. Aktywnie uczestniczy w organizacji gmin-
nych i powiatowych zawodów strażackich oraz wyjazdów na
międzynarodowe zloty strażaków. Od roku 2002 roku pełni
funkcję Komendanta Europejskich i Krajowych Zawodów
Sikawek Konnych.

Pan Grzegorz Konieczny jest zaangażowanym dzia-
łaczem społecznym, oddanym sprawie ochrony przeciwpo-
żarowej. Aktywnie uczestniczy w działaniach Ochotniczej
Straży Pożarnej w Turwi. Wspiera organizację Krajowych i
Europejskich Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie i Śmi-
glu. Odpowiedzialny jest za logistykę tych zawodów doty-
czącą gości i drużyn zagranicznych. Jest ponadto założycie-
lem Muzeum Gorzelnictwa w Turwi, jedynego takiego w Pol-
sce, poprzez które promuje historię gorzelnictwa w powiecie
kościańskim  i w Wielkopolsce.                                      (md)

Zasługi mieszkańców
dla województwa
wielkopolskiego

Gmina Kościan zakończyła zadanie pn. Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Kobylnikach o wartości 1.414.993,23
zł brutto. Wykonawcą było konsorcjum firm: Przedsiębior-
stwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” Sp.
z o.o. z Leszna (lider) i Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitar-
nej „PIS” Sp. z o.o. z Gniezna (partner). W ramach tej inwe-
stycji wybudowano 2019 mb kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej PVC O 200, 224 mb kanalizacji tłocznej PE O 90 i
2575 mb kanalizacji tłocznej PE O 110  oraz 2 przepompow-
nie ścieków. Zainstalowano ponadto 7 przykanalików PVC
O 200 (62 mb) i 35 przykanalików PVC O 160 (242,4 mb). W
pasie robót i poza pasem odtworzono nawierzchnię drogi.
Wkrótce odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Kobylnik w
sprawie warunków przyłączania się do nowej kanalizacji. O
terminie spotkania poinformujemy.                                (md)

Kanalizacja sanitarna
w Kobylnikach

Trwa przebudowa dwunastu ulic w Racocie w za-
kresie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśnio-
wej, usunięcia kolizji wodociągowych, budowy kanalizacji
deszczowej, robót drogowych i oświetlenia ulicznego. Bu-
dową objęte są następujące ulice: os. 2000, aleja brzozo-
wa w stronę Ambulansu, droga na cmentarz komunalny,
Czereśniowa, Morelowa, Kręta, Krótka, Działkowa, Ogro-
dowa, Kutrzeby, Krasickiego oraz droga na działce 66/2.
Zakres prac drogowych obejmuje budowę i przebudowę dróg

Budowa ulic w Racocie
na długości około 3,2 km o nawierzchni bitumicznej lub z
kostki betonowej za kwotę 4.748.668,28 zł. W Urzędzie
Wojewódzkim została podpisana umowa na dofinasowa-
nie tego zadania w kwocie 1.376.272 zł z Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019. Aktualnie zakończono budowę kanaliza-
cji sanitarnej, na ukończeniu jest budowa ulicy Morelo-
wej i drogi na cmentarz komunalny. Planowany termin
ukończenia całości zadania to październik br.                 (md)
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W dniu 18 lipca 2017 r. podpisano umowę z firmą
„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. na budowę drogi od
ulicy Bocznej w Kościanie do istniejącej drogi asfaltowej
w kierunku Nacławia. Przedmiotem zamówienia jest
budowa drogi na długości 2320 m. Konstrukcja nawierzch-
ni drogi i zjazdów będzie obejmowała profilowanie ist-
niejącej nawierzchni tłuczniem 0-31,5 mm o grubości 8
cm po wcześniejszym zabronowaniu i zawałowaniu, war-
stwę asfaltową wiążącą z AC16W o grubości 6 cm i war-
stwę asfaltową ścieralną z AC11S o grubości 4 cm. Zjaz-
dy indywidualne otrzymają 15 cm podbudowy z tłucznia
0-63 mm oraz 10 cm warstwy ścieralnej z tłucznia ka-
miennego 0-31,5 mm. Pobocza zostaną uzupełnione 10
cm warstwą tłucznia 0-31,5 mm. Termin realizacji do
29.09.2017 r., a koszt to 1.025.131,54  zł brutto. Odcinek
ulicy Bocznej w granicach Miasta Kościana będzie sfi-
nansowany przez samorząd miejski proporcjonalnie do
długości odcinka i zakresu przedmiotowych prac.  (md)

Rusza budowa
drogi Nacław – Kościan

Zakończyła się budowa drogi gminnej - ulicy Le-
śnej w Nowym Luboszu - II etap. Odbiór prac, których
wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Ryszard Antkowiak z Adamowa, nastąpiło14 lipca br. W
ramach inwestycji wykonano drogę o szer. 5 m o spadku
poprzecznym jednostronnym o wartości 2% w kierunku
lasu o nawierzchni z kruszywa 0-31,5 na długości 360,5
m, wymieniono hydrant nadziemny, wyregulowano 5
skrzynek zasuw, zamontowano 5 obudów teleskopowych
na istniejących nawiertkach oraz wyregulowano 2 stud-
nie kanalizacyjne DN 400. Dodatkowo wykopano rów od-
wadniający. Koszt robót wyniósł 127.920 zł.            (md)

Leśna
w Luboszu ukończona

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gminy Kościan

zaprasza na
XXIII Zawody Pływackie

na dystansie 2 km
w Nowym Dębcu na J. Wonieskim,

które odbędą się w niedzielę
30 lipca 2017 r. o godz. 14.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu zawo-
dów w pomieszczeniu ratowników przy plaży głów-

nej do godz. 13.30.
W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja
generalna, klasyfikacja kobiet i dziewcząt, klasyfi-
kacja do16 lat, powyżej 40 lat, klasyfikacja najlep-

szych z Gminy Kościan.

We wtorek 11 lipca 2017 r. odbyło się uroczyste wrę-
czenie certyfikatów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wiel-
kopolska. Z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztofa Grabowskiego certyfikaty odebrało sześć
podmiotów reprezentujących wielkopolską branżę spo-
żywczą. Wśród tegorocznych laureatów znalazło się Go-
spodarstwo Rolno – Warzywne Szymon Bednarek z
Nowych Oborzysk, specjalizujące się w produkcji ki-
szonych warzyw. W chwili obecnej Sieć Dziedzictwa Ku-
linarnego Wielkopolska liczy już 124 członków (w tym pię-
ciu z powiatu kościańskiego: Spółdzielnia „Nowa Droga” z
Kurowa, Przedsiębiorstwo Produkcji Spożywczej „Frykas”
z Kościana, Top Farms Wielkopolska – producent soków
SOGO, spółka Bene z Lubinia – producent „Benedyktyn-
ki” i Gospodarstwo Rolno – Warzywne Szymona Bednar-
ka). Serdecznie gratulujemy panu Szymonowi!           (md)Szymon Bednarek z certyfikatem (fot. UMWW)

Sieć Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolski

8 lipca br. w Kobylnikach odbyły się uroczystości
związane z 90-leciem działalności miejscowej jednostki
Ochotniczej Straży w Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą w kościele w Starym Białczu. Oficjalna
część jubileuszu odbyła się przy świetlicy wiejskiej w
Kobylnikach, podczas której dh Czesław Hryc – Prezes
OSP Kobylniki, powitał przybyłych gości oraz przedsta-
wił rys historyczny jednostki. W czasie uroczystości wrę-
czono medale i odznaczenia. Odznaką „Wzorowy Stra-
żak” uhonorowano Natalię Juraś i Krystiana Sierackie-
go. Medalami za wysługę lat zostali uhonorowani: Jan
Knop i Kazimierz Landzwojczak (65 lat), Michał Hryc –
55 lat, Zbigniew Chwastyniak – 50 lat, Stanisław Frąc-
kowiak i Zdzisław Bischoff (40 lat), Florian Nowak i
Andrzej Maćkowiak (30 lat), Krzysztof Sieracki – 25 lat,
Marek Bischoff i Stanisław Budziński (15 lat), Patryk
Włodarczak i Jędrzej Sieracki (10 lat). Spotkanie za-

Jubileusze
Ochotniczych Straży Pożarnych

kończyła wspólna biesiada strażaków i gości uroczy-
stości.

Tydzień później, 15 lipca 85-lecie istnienia świę-
towała jednostka OSP w Turwi. Aby zachować w pamięci
dokonania poprzedników i nadać właściwą oprawę ob-
chodom jubileuszu turewscy strażacy ubrani w galowe
mundury zgromadzili się przed budynkiem remizy stra-
żackiej, aby stamtąd wraz z pocztami sztandarowymi w
uroczystym pochodzie udać się na plac przy miejscowej
szkole podstawowej. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły
się polową Mszą Świętą w intencji strażaków. Następnie
po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości wspól-
nie odśpiewano hymn państwowy. Prezes OSP Turew dh
Eugeniusz Bryszak przedstawił rys historyczny jednost-
ki. W czasie uroczystości jubileuszowych wręczono meda-
le i odznaczenia. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnic-
twa otrzymali: Michał Bryszak, Michał Buchert, Marek

Szlecht i Krzysztof
Sarbinowski. Odzna-
kę „Wzorowy Strażak”
przyznano Marcinowi
Gumpertowi i Krzysz-
tofowi Idkowiakowi.
Odznaki za wysługę
lat otrzymali: Stani-
sław Szlecht – 65 lat,
Walenty Kasprzak –
60 lat, Tadeusz Płocie-
niak – 50 lat, Janusz
Gulik – 45 lat, Andrzej
Majchrzycki – 40 lat,
Jacek Szlecht,  Grze-
gorz Gumpert, Jaro-
sławow Gadomski,
Bogdan Smolarek i
Zbigniew Sikora (35
lat). Srebrne odznaki
dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej
otrzymali: Urszula
Michałowska, Seba-
stian Matyja, Hubert
Matyja, Wojciech Olej-
nik, Filip Misiak, Ma-
rek Tomczyk, Paweł
Rumiński, Albert Itko-
wiak i Oskar Haren-
darz. Następnie jubi-
laci i zaproszeni goście
spotkali się na poczę-
stunku, podczas które-
go był czas na rozmo-
wy i wspomnienia.

(md)
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Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o numerze
geodezyjnym 4342 o powierzchni 0,0251 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/
00035796/9, położona w Kościanie przy ul. Wiatracznej, przeznaczona w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszka-
niowe o charakterze ekstensywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Cena wywoławcza: 25 100,00 zł
Wysokość wadium: 5 020,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miej-
skiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym
w Kościanie najpóźniej do dnia 04 sierpnia 2017r.

2. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki, położone w Kościanie przy dro-
dze krajowej nr 5, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego pod teren usługowo – produkcyjny.

L.p. Numer Numer księgi Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium
działki  wieczystej  działki w ha  netto w zł  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 09 sierpnia 2017r.
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

w 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 Miej-
skiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym
w Kościanie najpóźniej do dnia 04 sierpnia 2017r.

3. Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę położoną w Kościanie przy ul.
Sosnowej, przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kościana pod tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze
ekstensywnym. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy działka przeznaczona
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

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

netto w zł
1. ul. Sosnowa 2972/65 292 23 900,00 4 780,00

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miej-
skiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym
w Kościanie najpóźniej do dnia 07 sierpnia 2017r.

4. 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 zapleczu ul. Kasprowicza, przeznaczona
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny
mieszkaniowe o charakterze ekstensywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Cena wywoławcza: 95 000,00 zł
Wysokość wadium: 19 000,00 zł

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności: 1 878,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miej-
skiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym
w Kościanie najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2017r.

5. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o numerach geodezyjnych: 1894/6
zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00035332/9, 1845/2 zapisaną w Księdze Wie-
czystej PO1K/00039695/9 i 1846/1 zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00029610/7
o łącznej powierzchni 0.60.84 ha, zabudowane budynkami o funkcji 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 zabudo-
wy usługowo – mieszkaniowej z dopuszczeniem przemysłu nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 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 Miej-
skiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym
w Kościanie najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2017r.

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie
informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na
wydzierżawienie na okres 3 lat lokalu użytkowego znajdującego się na nierucho-
mości w Kościanie przy ul. Al. Kościuszki 5B.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej i Dróg tel. 65 512 28 75.

Zapraszamy na kolejny wykład popu-
larnonaukowy pt. „Teleskop kosmiczny Hub-
ble’a”, który odbędzie się 27 lipca o godzinie
18:00 i 20:00 w kościańskim obserwatorium
astronomicznym (ul. Czempińska 2 – Wieża
Ciśnień). Wykład poprowadzi dr Krzysztof Ka-
miński z UAM w Poznaniu. W połowie wieku
XX rozwój technologii kosmicznych umożli-
wił umieszczanie teleskopów astronomicz-
nych na orbicie wokółziemskiej. Jednym z
najbardziej znanych przykładów astrono-
micznych teleskopów kosmicznych jest Hub-
ble. Choć obecnie jest uznawany za ikonę ame-
rykańskiej agencji kosmicznej, początkowo
jego budowa budziła wiele wątpliwości, a póź-

„Teleskop kosmiczny Hubble’a”
niejsza historia nie była jedynie pasmem
sukcesów. Dziś, gdy minęło już ponad 25 lat
pracy tego chyba najbardziej znanego tele-
skopu świata, możemy z perspektywy czasu
docenić liczne spektakularne badania wyko-
nane tym teleskopem. I choć już niebawem
służba tego zasłużonego instrumentu badaw-
czego dobiegnie końca a teleskop ulegnie
zniszczeniu w atmosferze Ziemi, możemy z
jeszcze większą niecierpliwością oczekiwać
na zdumiewające wyniki badań nowych tele-
skopów kosmicznych i naziemnych. Wykład
jest nieodpłatny prosimy jednak o zgłoszenie
swojego udziału dzwoniąc lub wysyłając SMS
na numer: 500 014 582.

Do końca lipca planowane jest zakoń-
czenie budowy kładki na Kanale Ulgi i Kana-
le Obry. Ze względu na różnice wysokości ko-
nieczna jest przebudowa ścieżek wokół obiek-
tu mostowego. Podniesienie wysokości kład-
ki wynika z wytycznych przekazanych przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych, który narzucił te wysokości, bada-

Budowa kładki

W sobotę 8 lip-
ca w godzinach popo-
łudniowych odbył się
„Piknik rodzinny na
Wieży Ciśnień”. Na
dzieci  czeka ło moc
atrakcji tj.: malowa-
nie twarzy, bańki my-
dlane, wspinanie na
ściankach, chodzenie
po taśmie, disco show
oraz różne gry i zaba-
wy. Na wysokości 20
metrów między Wieżą
Ciśnień ,  a blokami
zostały rozwieszone
taśmy, na których
można było podziwiać
pokaz chodzenia na
wysokościach przygo-
towany przez grupę
Slackhouse. Ok. godz
20.30 między drzewa-
mi zawisła taśma, na
której odbył się pokaz
akrobacji – trickline,
a w godzinach wie-
czornych zaprezento-
wano możliwości ilu-
minacji Wieży Ciśnie.

Piknik rodzinny na Wieży Ciśnień

Konkursy dla dzieci

Pokaz iluminacji Wieży Ciśnień

jąc stosunki wodne w ostatnich latach. Po oce-
nie ofert zostanie wyłoniony wykonawca bu-
dowy oświetlenia na Wałach Żegockiego i czę-
ści Podwala. Kolejne prace planowane na tym
terenie to: budowa ścieżek, kształtowania
skarp, budowa elementów małej architektu-
ry oraz zagospodarowanie zieleni. Zakończe-
nie prac zaplanowano na IV kwartał 2017 r. 
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