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SamorządowyOrędownik

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta Kościana,

	 27	maja	przypada	Dzień	Samorządu	Terytorialnego.	W		tym	roku	wiąże	się	on	
z	 	30-leciem	„narodzin”	wolnej	samorządności	w	Polsce.	Trzy	dekady	lat	były	nie	
tylko	pracowite	 i	 twórcze,	ale	zarazem	trudne,	pełne	wyzwań,	wymagające	wielu	
wyrzeczeń.	Nie	zmarnowaliśmy	tego	czasu.	Kościan	się	rozwinął,	zyskał	i	zyskuje	
nadal	nowy	charakter.	Liczne	inwestycje	w	infrastrukturę,	edukację,	sport,	rekreację	
czy	kulturę	są	tego	najlepszym	dowodem.

Dziękuję	samorządowcom,	radnym	miejskim	i	członkom	rad	osiedlowych,	pracow-
nikom	instytucji	i	organizacji,	działaczom	społecznym	oraz	każdemu	mieszkańcowi	
Kościana	 za	 inicjatywę	 i	wkład	 pracy	w	 rozwój	 naszej	wspólnoty	 samorządowej,	
naszego	wspólnego	domu,	naszego	Kościana.

Ten	rok	przyniósł		nowe	wyzwanie.	Pandemia	zagraża	zdrowiu	i	życiu	obywateli.	
Wprowadzane	przez	rząd	ograniczenia	wystawiają	ludność	na	wielką	próbę.	Puste	
ulice,	place,	bulwary	oraz	park	miejski	są	smutnym	widokiem	zwłaszcza	w	okresie	
wiosennym,	kiedy	przyroda	budzi	się	do	życia.	Dotychczasowe	zachowania	społeczno-
ści	miasta	dowodzą,	że	jesteśmy	odpowiedzialni	za	siebie	oraz	innych	mieszkańców.	
Dostrzec	można	determinację	kościaniaków	w	walce	z	groźnym	wirusem	i	powszechne	
pragnienie	powrotu	do	normalnego	życia.

Zagrożenie	 wirusem	 zweryfikowało	 plany	 obchodów	 30-lecia	 samorządności.	W	
trosce	o	bezpieczeństwo	ludzi,	stosując	się	do	rządowych	zaleceń,	musieliśmy	zre-
zygnować	z	organizacji	Dni	Kościana	i	z	rozpoczynającej	ją	tradycyjnie	uroczystej	
Sesji	Rady	Miejskiej,	a	wiele	imprez	towarzyszących	przenieść	na	później.	Jestem	
jednak	przekonany,	że	 jako	wspólnota	samorządowa	miasta	Kościana	powrócimy	
do	realizacji	nakreślonych	uprzednio	planów	i	zamierzeń.

Życzę	Państwu	przede	wszystkim	zdrowia	i	przetrwania	czasu	trudnego	dla	całej	
Ojczyzny.	Mam	nadzieję,	że	-	działając	wspólnie	-	poradzimy	sobie	z	problemami,	
jakie	przyniesie	nam	przyszłość.							

Piotr	Ruszkiewicz	

Burmistrz	Miasta	Kościana	
Zakończyła	 się	 rewitalizacja	Placu	

Wolności	w	Kościanie,	która	została	
zrealizowana	dzięki	dofinansowaniu	
z	Funduszy	Europejskich	w	ramach	

projektu	,,Rozbudowa	Kościańskiego	Ośrod-
ka	Kultury	wraz	z	zagospodarowaniem	oto-
czenia”.	Celem	realizowanego	projektu	poza	
rozbudową	budynku	Kościańskiego	Ośrodka	
Kultury	było	stworzenie	przestrzeni	wielo-
funkcyjnej	o	charakterze	kulturalno-rekrea-
cyjnym,	dającej	możliwość	zaprezentowania	
wielu	form	kultury	i	sztuki	poprzez	wyodręb-
nianie	 stref	 funkcjonalno-przestrzennych.	
W	ramach	prowadzonych	prac	wytyczono	
nowy	układ	ścieżek,	stworzono	nową	aran-
żację	terenu,	zamontowano	nowe	ławki	oraz	
inne	elementy	małej	architektury.	Pojawiły	
się	nowe	nasadzenia,	są	to	między	innymi:	
platany,	lipy	i	śliwy	(platany	i	śliwy	zostały	
posadzone	dodatkowo	poza	projektem),	które	
zostały	 umieszczone	w	miejscu	 starych,	
schorowanych	lip	i	akacji.	Zasiana	została	
łąka	kwietna	oraz	posadzone	zostały	krzewy,	
które	 tworzą	przyjazne	warunki	dla	 owa-
dów.	Na	podziwianie	pełnego	efektu	prac	w	
zakresie	zagospodarowania	terenu	zielenią	
będziemy	musieli	 poczekać,	 aż	 rośliny	 się	
rozwiną	i	pokażą	swoje	prawdziwe	piękno.	
Podobny	 zakres	 zmian	 dotyczył	 również	
tzw.	„parku	za	KOKiem”.	Zagospodarowanie	
terenu	przy	LOK	w	nowy	sposób,	poprzez	

Plac Wolności otwarty

rozdzielenie	strefy	pieszej	i	komunikacyjnej,	
wprowadzenie	drzew	 i	krzewów	stworzyło	
spójną	 całość	 z	 terenem	przy	KOK	 i	 Pl.	
Wolności.	Ponadto	na	Placu	Wolności	 za-
montowane	zostało	tzw.	eksperymentarium	
muzyczne,	czyli	dźwiękowy	i	bezpieczny	plac	
zabaw	dla	dzieci.	Osobną	 inwestycją	była	
budowa	 nowej	multimedialnej	 fontanny	
oraz	energooszczędnego	oświetlenia,	które	
w	 całości	 zostały	 sfinansowane	z	budżetu	
Samorządu	Miasta	Kościana.	Z	uwagi	na	
zalecenia	Głównego	Inspektora	Sanitarnego	
dotyczące	epidemii	koronawirusa	fontanna	
nie	zostanie	obecnie	uruchomiona.	Kościań-
ski	Ośrodek	Kultury	otrzymał	dofinansowa-
nie	z	Funduszy	Europejskich	na	,,Rozbudo-
wę	Kościańskiego	Ośrodka	Kultury	wraz	
z	 zagospodarowaniem	 otoczenia”.	 Dane	
projektu:	Beneficjent:	Kościański	Ośrodek	
Kultury	w	Kościanie.	Program	operacyjny:	
Wielkopolski	Regionalny	Program	Operacyj-
ny	na	lata	2014-2020.	Oś	priorytetowa	4.4:	
,,Środowisko”.	Działanie	4.4:	,,Zachowanie,	
ochrona,	promowanie	i	rozwój	dziedzictwa	
naturalnego	 i	kulturowego”.	Poddziałanie	
4.4.1:	 ,,Inwestycja	w	obszarze	dziedzictwa	
kulturowego	 regionu”.	 Tytuł	 projektu:	
,,Rozbudowa	Kościańskiego	Ośrodka	Kul-
tury	wraz	 z	 zagospodarowaniem	 otocze-
nia”.	Numer	wniosku	 o	 dofinansowanie:	
RPWP.04.04.01-30-0076/16.

Plac Wolności po zakończeniu rewitalizacji

	 Samorząd	miasta	 Kościana	 uzyskał	
kolejny	 grant,	 tym	 razem	w	 konkursie	
„Zdalna	Szkoła+”	na	 zakup	 laptopów	dla	
uczniów	kościańskich	szkół.	Z	przyznanego	
dofinansowania	za	kwotę	94.250,00		złotych	
przewidziany	jest	zakup	29	szt.	 laptopów	
z	oprogramowaniem	biurowym	oraz	anty-
wirusowym.	Tym	razem	komputery	trafią	
do	rodzin	z	co	najmniej	 trójką	dzieci.	Za-
danie	realizowane	jest	w	ramach	projektu	
„Wyeliminowanie	terytorialnych	różnic	w	
możliwości	dostępu	do	szerokopasmowego	
internetu	o	wysokich	przepustowościach	dla	
uczniów	i	nauczycieli	szkół	miasta	Kościa-
na”	 ze	 środków	Europejskiego	Funduszu	

Kolejny grant 
„Zdalna Szkoła+” za ponad 94 tys. zł

Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	Programu	
Operacyjnego	Polska	Cyfrowa	na	lata	2014-	
2020.	Sprzęt	z	oprogramowaniem	przezna-
czony	jest	do	realizacji	zdalnej	nauki	przez	
uczniów	szkół,	dla	których	Gmina	Miejska	
Kościan	jest	organem	prowadzącym,	czyli	
czterech	kościańskich	Szkół	Podstawowych	
nr	1,	2,	3	i	4	oraz	Liceum	Ogólnokształcą-
cego	im.	O.	Kolberga	w	Kościanie.
	 Przypominamy,	 że	 Samorząd	miasta	
Kościana	 zakupił	w	maju	bieżącego	 roku	
za	blisko	99	 tys.	zł	34	 laptopy	z	oprogra-
mowaniem	biurowym	oraz	antywirusowym	
dla	uczniów	kościańskich	szkół	z	programu	
„Zdalna	Szkoła”.
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Miasto Koœcian

L.p. Numer
działki

Numer 
księgi wieczystej 

Powierzchnia
działki w ha

Cena 
wywoławcza
netto w zł

Wadium
w zł

Wynagrodzenie 
za  służebność w zł

1. 1396 PO1K/00028651/9 0.3786 270	000,00 54	000,00 3	350,00

2. 1397 PO1K/00029405/7 0.2517 180	000,00 36	000,00 2	550,00

3. 1398 PO1K/00054136/4 0.1335 	95	000,00 19	000,00 1	500,00

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości 

wyciąg z ogłoszenia o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 

1.	Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nierucho-
mości oraz powierzchnia nieruchomości: Nieruchomości	położone	w	Kościanie.

2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania  
w użytkowanie wieczyste: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Termin i miejsce przetargu:	 02	 lipca	2020r.,	Urząd	Miejski	Al.	Kościuszki	
22	Kościan	pokój	nr	1,	w	następujących	godzinach:	działka	nr	1396	–	9.00,	działka	 
nr	1397	–	9.15,	działka	nr	1398	–	9.30.
4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna	
treść	ogłoszenia	została	opublikowana	na	stronie	internetowej	http://www.koscian.pl/	 
i	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-
-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomosciami-zagospodarowanie-przestrzenne.html	
oraz	wywieszona	na	tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miejskiego.
5.	Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące przetargu:	Urząd	Miejski	Kościana	Wydział	Gospodarki	Przestrzennej	 
i	Mienia	Gminnego	Al.	Kościuszki	22,	64	–	000	Kościan,	telefon	(65)	512	11	11	wew.	
105.

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości 

wyciąg z ogłoszenia o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 

1.	Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nierucho-
mości oraz powierzchnia nieruchomości: Nieruchomość	zapisana	w	Księdze	Wie-
czystej	numer	PO1K/00031049/0,	obejmująca	działki	numer	geodezyjny	652/2	i	4441	 
o	łącznej	powierzchni	0.0640	ha.
2.	 Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania  
w użytkowanie wieczyste:	Nieruchomość	przeznaczona	do	 sprzedaży	w	drodze	
przetargu	ustnego	nieograniczonego.
3.	Cena wywoławcza:	180	000,00	zł.
4. Termin i miejsce przetargu:	 01	 lipca	 2020r.	 o	 godzinie	 9ºº,	Urząd	Miejski	 
Al.	Kościuszki	22	Kościan,	pokój	nr	1.
5.	Wysokość wadium: 36	000,00	zł.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:	Pełna	
treść	ogłoszenia	została	opublikowana	na	stronie	internetowej	http://www.koscian.pl/	 
i	w	Biuletynie	 Informacji	Publicznej	http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-
-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomosciami-zagospodarowanie-przestrzenne.html	
oraz	wywieszona	na	tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miejskiego.
7.	Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące przetargu:	Urząd	Miejski	Kościana	Wydział	Gospodarki	Przestrzennej	 
i	Mienia	Gminnego	Al.	Kościuszki	22,	64	–	000	Kościan,	telefon	(65)	512	11	11	wew.	105.

Wielofunkcyjne	boiska	Orlik	znajdujące	się	przy	
ul.	Wyzwolenia	oraz	na	os.	Konstytucji	3	Maja	
w	Kościanie	są	już	dostępne	zgodnie	z	nowymi	

Boiska Orlik otwarte

zasadami	bezpieczeństwa.	Tel.	animatora:	604-
944-017	(Orlik	 	os.	Konstytucji	3	Maja).	Tel.	
animatora:	600-690-888	(Orlik	ul.	Wyzwolenia).

	 Zgodnie	 z	 decyzją	 Rządu,	 dotyczą-
cą	 złagodzenia	 obostrzeń	 związanych	 z	
COVID-19,	 od	 dnia	 4	maja	 2020	 roku	
zwiększane	 stopniowo	 jest	 korzystanie	 z	
zabiegów	rehabilitacyjnych	w	ramach	NFZ	

Zabiegi w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie
z	zachowaniem	wszelkich	zasad	bezpieczeń-
stwa	i	higieny.	Przypominamy	o	możliwości	
odbycia	teleporady	lub	przeprowadzenia	te-
lerehabilitacji.	Więcej	informacji	na	stronie:	
https://or.koscian.pl.

	 W	 poniedziałek,	 18	maja	 przypadła	
100.	 rocznica	 urodzin	Św.	Papieża	 Jana	
Pawła	II.	18	maja	1920	roku	 	urodził	 się	
Karol	Wojtyła	 –	 duszpasterz,	 filozof,	 ar-
tysta,	wychowawca	młodzieży,	człowiek	o	
wielkim	wpływie	 na	 kształt	 dzisiejszego	
świata.	 Senator	 RP	Wojciech	 Ziemniak	
oraz	przedstawiciele	samorządów	Powiatu	
Kościańskiego,	Gminy	Kościan	oraz	Gminy	

100. urodziny Św. Papieża Polaka

Miejskiej	Kościan	złożyli	wiązanki	kwiatów	
i	 znicze	 pod	 Pomnikiem	Papieża	 na	 Pl.	
Niezłomnych	oraz	przy	tablicy	pamiątkowej	
Jego	 imienia	przy	Szkole	Podstawowej	w	
Starych	Oborzyskach.
	 Samorząd	miasta	Kościana	 reprezen-
tował	Burmistrz	Piotr	Ruszkiewicz	 oraz	
Przewodniczący	 Rady	Miejskiej	 Dawid	
Olejniczak.

	 Nasze	miasto	 pojawiło	 się	
publikacji	 książkowej	Michała	
Rusinka,	 sekretarza	 noblistki	
Wisławy	 Szymborskiej.	W	 al-
bumie	„Od	mikmaka	do	zazuli,	
Atlas	regionalizmów	dla	dzieci”	
poeta	 przybliża	 najmłodszym	
wyrazy	 gwarowe,	 charaktery-
styczne	dla	danego	regionu	Pol-
ski	i	zabiera	młodego	czytelnika	
w	podróż	po	Polsce.	Znalazły	się	
w	nim	także	zwroty	używane	w	
Kościanie	i	wiersz	o	Obrze.	Na	
naszej	 stronie	 także	audiobook	
Bajek	o	Kościanie	-	https://kos-
cian.pl/bajka.
	 Czy	znane	jest	Wam	lokalne	
określenie	 „brechtać	 się”?	Jeśli	
nie,	wyjaśnienie	 znajdziecie	w	
książce.	Zachęcamy	do	lektury.	

Kościan w książce 
Michała Rusinka

	 Święto	Narodowe	Trzeciego	Maja	-	polskie	
święto	państwowe	obchodzone	w	 rocznicę	
uchwalenia	Konstytucji	w	1791	roku.	Stosując	
się	do	obowiązujących	ograniczeń	i	zasad	dy-
scypliny	społecznej,	w	tym	roku	nie	zostały	zor-
ganizowane	tradycyjne	uroczystości	związane	
z	obchodami	Święta	Konstytucji	3	Maja.	Na	tę	

Złożenie kwiatów 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

okazję	przygotowano	jednak	szereg	wydarzeń,	
które	można	było	śledzić	w	Internecie.		W	imie-
niu	mieszkańców	Burmistrz	Miasta	Kościana	
Piotr	Ruszkiewicz	oraz	Przewodniczący	Rady	
Miejskiej	Kościana	Dawid	Olejniczak	złożyli	
kwiaty	i	zapalili	znicze	przy	Tablicach	Pamięci	
na	Placu	Niezłomnych	w	Kościanie.

	 Trwają	 prace	 na	 ul.	
Fabrycznej	w	Kościanie	
-	budowa	drogi	z	kanali-
zacją	deszczową.	Łączny	
koszt	 przebudowy	 ul.	
Fabrycznej	 i	 Pogodnej	
wyniesie	849.300,53	zł.

Przebudowa 
ul. Fabrycznej 
i Pogodnej
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Odrodzona	samorządność	to	jeden	z	najwięk-
szych	sukcesów	naszych	przemian.	Uwolniła	
ona	energię	Polaków	 i	pozwoliła	 lokalnym	
wspólnotom	współuczestniczyć	 i	współdecy-
dować	w	sprawach	publicznych.	Nie	byłoby	
nowoczesnej	 i	wolnej	Polski	bez	rozwoju	sa-
morządności.
	 W	Senacie	 I	kadencji	 zainicjowane	zo-
stały	prace	nad	reformą	samorządową.	 Ich	
głównym	motorem	był	nieżyjący	już	senator	
Jerzy	Regulski,	który	został	pełnomocnikiem	
rządu	Tadeusza	Mazowieckiego	ds.	reformy	
samorządowej.	W	tych	działaniach	wspierali	
go	Michał	Kulesza	i	Jerzy	Stępień,	nazywani	
ojcami	reformy	samorządowej.	Odpowiednie	
ustawy	-	wprowadzające	samorząd	gminny	w	
miejsce	tzw.	rad	narodowych	zostały	przyjęte	
przez	Senat	w	styczniu	1990	roku,	a	w	marcu	
tego	roku	przez	Sejm.	27	maja	1990	roku	odbyły	

się	pierwsze	wybory	do	rad	gmin,	będące	jedno-
cześnie	pierwszymi	po	wojnie	w	pełni	wolnymi	
wyborami	w	Polsce.	W	wyniku	reformy	powsta-
ła	autentyczna	wspólnota	samorządowa,	która	
ma	własny	majątek,	niezależność	prawną,	a	
co	najważniejsze	–	demokratycznie	wyłonioną	
reprezentację	społeczności	lokalnej,	która	w	jej	
imieniu	podejmuje	decyzje	mające	wpływ	na	
rozwój	naszej	Małej	Ojczyzny	–	Gminy	Kościan.	
30	 lat	 samorządu	Gminy	Kościan	 to	wiele	
działań,	które	uczyniły	nasze	codzienne	życie	
łatwiejszym,	przyjemniejszym,	atrakcyjniej-
szym.	To	odwaga	i	mądrość	radnych,	a	przede	
wszystkim	włodarzy	gminy	w	podejmowaniu	
ważnych	i	 trudnych	decyzji,	które	sprawiły,	
że	zostaliśmy	Orłami	Polskiego	Samorządu	
i	zdobyliśmy	statuetkę	„Gminy	30-lecia	Wol-
ności	RP”.
	 W	roku	1990	Urząd	Gminy	zatrudniał	
39	pracowników,	w	tym	26	pracowników	na	
stanowiskach	urzędniczych,	3	pracowników	
obsługi,	3	pracowników	opieki	społecznej	 i	7	
pracowników	bibliotek.	Obecnie,	przy	wielo-
krotnie	zwiększonej	ilości	zadań,	w	Urzędzie	
Gminy	mamy	60	pracowników,	w	tym	41	na	
stanowiskach	urzędniczych,	13	pracowników	
wodociągów	i	kanalizacji	i	6	pracowników	ob-
sługi.	Ponadto	w	naszych	jednostkach	jest	19	
pracowników	GOPS,	7	pracowników	bibliotek	
i	3	pracowników	OSiR.
	 Dużym	atutem	naszej	gminy	jest	rosnąca	
liczba	mieszkańców.	Na	koniec	 roku	1990	
mieliśmy	13	682	mieszkańców.	Do	końca	roku	
2019	przybyło	2	523	osoby,	a	 liczba	miesz-
kańców	wzrosła	do	16205.	Gminie	przybywa	

30 lat samorządu Gminy Kościan
podatników,	powstają	 i	 rozwijają	się	firmy,	
samorząd	ma	coraz	więcej	zadań,	co	uwidacz-
nia	się	w	rosnących	dochodach	i	wydatkach	
budżetowych.	W	roku	1991	dochody	naszej	
gminy	wynosiły	1	504	041	zł,	a	dochody	włas-
ne	zamknęły	się	kwotą	589	415	zł.	Dziś	nasze	
dochody	przekraczają	kwotę	90	000	000	zł,	a	
ponad	połowa	z	nich	to	dochody	własne	oraz	
udziały	w	podatkach	PIT	i	CIT.	To	pozwala	
samorządowi	równoważyć	budżet	i	planować	
kolejne	inwestycje.	Dzisiaj	bogata	infrastruktu-
ra	komunalna	wyróżnia	naszą	wiejską	gminę,	
chociaż	wiele	 jest	 jeszcze	do	zrobienia.	A	do	
tego	co	mamy	obecnie	żmudnie	dochodziliśmy	
latami,	realizując	wiele	planów	i	programów.	
	 Wielu	mieszkańców	naszej	gminy	może	nie	
pamiętać,	że	w	roku	1990	sporo	gospodarstw	
domowych	nie	miało	wodociągu.	Dzisiaj	z	no-
woczesnych	stacji	uzdatniania	wody	woda	do-

starczana	jest	do	każdego	domu.	
Rokrocznie	budujemy	nowe	sieci	
i	remontujemy	stare.
	 Na	początku	 lat	 90-tych	
mieszkańcy	przystąpili	do	Spo-
łecznego Komitetu Telefoni-
zacji	gminy.	W	tamtych	czasach	
posiadanie	telefonu	było	rzadkoś-
cią.	Nikt	wówczas	nie	wyobrażał	
sobie,	 że	 tak	 szybko	 telefonia	
komórkowa	zastąpi	 tradycyjny	
kabel,	a	komputeryzacja,	nowo-
czesne	technologie	i	Internet	tak	
bardzo	ułatwią	nam	życie.
	 W	 1994	 roku	 rozpoczął	

swoje	zadanie	Komitet Gazyfikacji.	Dyrek-
tot	PGNiG	w	Poznaniu	stwierdził,	że	pomysł	
gazyfikacji	 całej	gminy	 to	bajka.	Ta	bajka	
urzeczywistniła	się	po	3	 latach	intensywnej	
pracy,	w	wyniku	której	podłączono	ponad	2000	
domostw	do	sieci	gazowej.	Byliśmy	wtedy	w	
Polsce	pionierami.	A	dziś	dzięki	śmiałej	decyzji	
sprzed	lat	mamy	nawet	„swój”	gaz	płynący	z	
kopalni	w	Kokorzynie.
	 Po	przejęciu	szkół	w	1994	roku	samorząd	
Gminy	Kościan	stworzył	nowoczesną bazę 
oświatową.	Wybudowano	dwa	nowe	obiekty	
gimnazjalne	oraz	przebudowano	i	wyremonto-
wano	budynki	szkół	podstawowych.	Oświata	
naszej	szkoły	została	wyposażona	w	zaplecza	
sportowe	poprzez	budowę	nowoczesnych	hal	
sportowych	i	sal	gimnastycznych.	Zainwesto-
wano	w	przedszkola.	Mamy	ponadto	bardzo	
dobrą	kadrę	pedagogiczną,	dzięki	której	nasze	
dzieci	i	młodzież	mogą	zgłębiać	wiedzę	i	roz-

szerzać	swoje	umiejętności.	Dziś	
w	 czterech	naszych	 szkołach	
i	 trzech	 filiach	 zatrudnienie	
znajduje	177	nauczycieli	 oraz	
75	pracowników	administracji	i	
obsługi.
	 Największe	 zadanie	 re-
alizowane	w	naszej	gminie	od	
kilkunastu	 lat	dotyczy	progra-
mu	sanitacji gminy.	Budowa	
oczyszczalni	ścieków	w	Racocie	i	

Starych	Ob-
orzyskach	
oraz	budowa	
kanalizacji	
sanitarnej	
w	 24	 miej-
scowościach	
po zwo l i ł a	
mieszkań-
com	 podłą-
czyć	 swoje	
domostwa	do	
sieci.	Pozostały	nam	jeszcze	2	miejscowości,	w	
których	zostaną	wybudowane	kanalizacje	sani-
tarne.	Ponadto	mieszkańcy	11	najmniejszych	
wiosek	mogą	skorzystać	z	dotacji	na	budowę	
oczyszczalni	przydomowych.
	 Widoczne	dzisiaj	prężnie	rozwijające	się	
tereny aktywizacji gospodarczej		w	Pia-
nowie	 i	Widziszewie	pokazują,	że	decyzja	o	
ich	lokalizacji	i	uzbrojeniu	w	infrastrukturę	
była	trafiona.	Kosztowało	to	wiele	wysiłku	i	
zaangażowania	znaczących	środków	finanso-
wych.	Dzisiaj	te	działania	przynoszą	wymierne	
korzyści.	Strefy	 rozwijają	 się	 i	przyciągają	
nowych	 inwestorów.	Przygotowujemy	także	
w	nowych	planach	zagospodarowania	prze-
strzennego	kolejne	tereny	dla	przedsiębiorców.	
Magnesem	dla	nich	mogą	być	także	nowoczes-
ne	 rozwiązania	komunikacyjne,	np.	droga	
ekspresowa	i	planowana	północna	obwodnica	
Kościana.
	 Kolejnym	wielkim	zadaniem	jest	Wielolet-
ni Plan Inwestycji Drogowych,	który	zmie-

rza	do	poprawy	stanu	naszych	
dróg	i	ulic.	Remontujemy	drogi	
już	istniejące,	ale	budujemy	też	
nowe,	ponieważ	przybywa	nam	
mieszkańców	i	nasze	wioski	się	
rozrastają.	Rok	po	roku	utwar-
dzamy	kolejne	ulice,	przebudo-
wując	 je	kompleksowo	i	wypo-
sażając	w	nową	nawierzchnię,	
odwodnienia,	kanalizację	oraz	
energooszczędne	 oświetlenie.	
Dzięki	 temu	uzyskaliśmy	 ty-
tuł	Gminy	Przyjaznej	Energii.	
Najbliższe	lata	nadal	będą	zdo-

minowane	przez	inwestycje	tego	typu,	bo	w	tym	
zakresie	mamy	jeszcze	sporo	do	zrobienia.
	 W	ostatnich	latach,	dzięki	licznym	progra-
mom	współfinansowanym	przez	 instytucje	
zewnętrzne	 zostało	 zrealizowanych	wiele	
ciekawych	zadań	związanych	z	Odnową Wsi.	
Powstały	nowe	i	wypiękniały	stare	świetlice	
wiejskie,	powstały	nowe	place	zabaw	i	strefy	
rekreacji,	wybudowano	wiele	ścieżek	rowero-
wych.	Odżyło	nasze	letnisko	w	Nowym	Dębcu,	
dzięki	poczynionym	tam	inwestycjom	i	odbywa-
jącym	się	imprezom.	Wiele	zadań	zostało	zre-
alizowanych	dzięki	aktywnemu	włączeniu	się	
sołtysów	i	mieszkańców	w	przygotowanie	oraz	
realizację	projektów,	a	wprowadzony	Fundusz 
Sołecki stał	się	 inspiracją	dla	 inwestycji	w	
„małą	architekturę”	oraz	do	poprawy	czystości	
i	porządku	w	wioskach.	
	 Mieszkańcy	naszej	gminy	mają	możliwość	
działania	na	rzecz	środowiska	lokalnego	oraz	

rozwijania	własnych	zainteresowań	 i	pasji	
poprzez	kluby seniora, koła gospodyń	oraz	
organizacje pozarządowe.	Dzięki	zaanga-
żowaniu	społecznemu	wspierają	działalność	
samorządu	gminy	głównie	na	płaszczyźnie	
kulturalnej	 i	sportowej.	W	tę	zasadę	pomoc-
niczości	wpisują	się	też	Ochotnicze Straże 
Pożarne,	które	stoją	na	straży	bezpieczeństwa	
mieszkańców.	Gmina	chętnie	wspiera	działal-
ność	organizacji	społecznych,	ponieważ	wpływa	
ona	na	rozwój	i	integrację	mieszkańców.	Mamy	
także	sprawny	system	pomocy społecznej.	
W	naszej	gminie	znajdują	się	osoby,	które	wy-
magają	wsparcia.	Pracownicy	socjalni	GOPS-u	
wychodzą	naprzeciw	osobom	oczekującym	
pomocy.
	 W	momencie	uruchomienia	 funduszy 
unijnych	duża	część	odpowiedzialności	za	
ich	wykorzystanie	 spadła	na	 samorządy.	
Dzięki	 dobrze	przygotowanym	projektom	
pozyskaliśmy	duże	środki	pomocowe,	głównie	
z	WRPO	i	PROW	oraz	z	budżetu	państwa.	W	
ostatnich	kilkunastu	latach	gmina	pozyskała	
kilkadziesiąt	mln	zł	środków	zewnętrznych	i	
zrealizowała	wiele	inwestycji.	Ogrom	tych	za-
dań	jest	możliwy	do	ogarnięcia	dzięki	dobrej,	
rzetelnej	i	skutecznej	pracy	naszych	wykwa-
lifikowanych	i	oddanych	pracowników.	Przy	
tym	wszystkim	kondycja	finansowa	Gminy	
Kościan	pozostaje	bardzo	dobra.	Rokrocznie	
z	budżetu	gminy	desygnujemy	ponad	ćwierć	
naszych	środków	na	wydatki	majątkowe,	co	
plasuje	nas	bardzo	wysoko	w	rankingach,	
podobnie	 jak	zadłużenie	oscylujące	na	nie-
wielkim	poziomie.	Bardzo	dobrze	układa	nam	
się	współpraca	z	Urzędem	Marszałkowskim	
Województwa	Wielkopolskiego,	WFOŚiGW	w	

Poznaniu,	LGD	Gościnna	
Wielkopolska,	 a	 także	
samorządem	 Powiatu	
Kościańskiego	 i	Gminy	
Miejskiej	Kościan.	Od	
lat	 realizujemy	ponad-
to	wymianę	 z	 gminami	
partnerskimi	w	Sümeg	
na	Węgrzech	i	Bohdalov	
w	Czechach.
	 Dzisiaj	stoją	przed	
nami	nowe	wyzwania.	Co-

raz	częściej	dotyka	nas	susza,	ociepla	się	klimat.	
Chcemy	przygotować	się	na	ewentualne	niedo-
bory	wody.	Inwestujemy	w	nowe	hydrofornie.	
Mamy	gotowe	plany	zbiornika	retencyjnego	w	
Sepienku.	Realizujemy	także	Gminny Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej.	Zakończyliśmy	
właśnie	projekt	parasolowy	dla	mieszkańców	
związany	z	instalacją	paneli	fotowoltaicznych	
na	prywatnych	posesjach,	a	w	Gminie	Kościan	
już	funkcjonują	dwie	farmy	fotowoltaiczne,	a	
na	 lokalizację	kolejnych	kilkunastu	zostały	
wydane	decyzje	administracyjne.
	 Dziękując	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	
do	naszego	wspólnego	sukcesu,	życzmy	sobie,	
aby	kolejne	lata	dla	mieszkańców	naszej	gminy	
były	okresem	podejmowania	najlepszych	i	traf-
nych	decyzji	oraz	realizacji	kolejnych	zadań	dla	
poprawy	warunków	życia	w	Gminie	Kościan.	
Bo tu naprawdę warto mieszkać, praco-
wać i działać. Działać w samorządzie! (md)

gmina Koœcian
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Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

gmina Koœcian
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	 Informujemy,	 że	decyzją	Regionalnego	
Zarządu	Gospodarki	Wodnej	Wód	Polskich	w	
Poznaniu	od	12	czerwca	2020	roku	obowiązy-
wać	będzie	nowa	zatwierdzona	taryfa	opłat	
za	wodę	i	ścieki	na	terenie	Gminy	Kościan.	
Za	wodę	pobraną	 z	urządzeń	 zbiorowego	
zaopatrzenia	stawka	wynosić	będzie	3,16	zł/
m3	plus	stała	opłata	abonamentowa	w	wyso-
kości	2,50	zł/miesiąc.	Za	ścieki	wprowadzone	

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki
do	 urządzeń	 zbiorowego	 odprowadzania	
opłata	wynosić	będzie	6,53	zł/m3	plus	stała	
opłata	abonamentowa	w	wysokości	2,50	zł/
miesiąc.	Do	wartości	sprzedaży	netto	doli-
czyć	należy	VAT	wg	stawki	obowiązującej	
w	dniu	 sprzedaży	 (aktualna	 stawka	VAT	
wynosi	8%).	Decyzja	 „Wód	Polskich”	 oraz	
szczegóły	wniosku	 taryfowego	na	 stronie	
www.gminakoscian.pl	(md)

	 Gmina	Kościan	zakupiła	łącznie	77	lap-
topów	do	nauki	zdalnej,	które	po	użyczeniu	
przez	 szkoły	 są	wykorzystywane	 przez	
uczniów	w	systemie	kształcenia	zdalnego.	
Zakup	 ten	 jest	 efektem	uzyskania	dwóch	
grantów	z	Ministerstwa	Cyfryzacji	w	kon-
kursie	organizowanym	przez	Centrum	Pro-
jektów	Polska	Cyfrowa	w	ramach	Programu	
Operacyjnego	Polska	Cyfrowa	na	lata	2014-
2020,	Osi	Priorytetowej	nr	1	„Powszechny	

Zdalna szkoła

dostęp	do	 szybkiego	 Internetu”	 działania	
1.1	„Wyeliminowanie	terytorialnych	różnic	
w	możliwości	dostępu	do	szerokopasmowego	
Internetu	o	wysokich	przepustowościach”,	
dotycząca	 realizacji	 projektu	 pn.	 Zdalna	
Szkoła	–	wsparcie	Ogólnopolskiej	Sieci	Edu-
kacyjnej	w	systemie	kształcenia	zdalnego.	
Wysokość	 dofinansowania	 do	 zakupu	 ze	
środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	
Regionalnego	wyniesie	174.509,44	zł.	(md)

WÓJT GMINY KOŚCIAN
działając	na	podstawie	art.	35	ust.	1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o		go-

spodarce	nieruchomościami	(t.	j.	–	Dz.	U.	z	2020	r.	poz.	65	ze	zm.)

informuje,

o	wywieszeniu	w	dniu	27	maja	2020	r.	na	tablicy	ogłoszeń	w	Urzędzie	Gminy	
Kościan,	ul.	Młyńska	15	oraz	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	www.bip.gmi-
nakoscian.pl	na	okres	21	dni	wykazu	nieruchomości	położonych	w	miejscowości	
Kawczyn	i	Bonikowo	przeznaczonych	do	zbycia,	oraz	nieruchomości	położonej	w	
miejscowości	Widziszewo	przeznaczonej	do	zbycia	udziału	w	formie	zniesienia	

współwłasności.

	 Wójt	Gminy	Kościan	ogłosił	przetarg	na	
„Rozbudowę	z	nadbudową	i	przebudową	bu-
dynku	OSP	w	Racocie	wraz	z	infrastrukturą	
zewnętrzną”.	Przedmiotem	zamówienia	jest	
modernizacja	budynku	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	w	Racocie	wraz	z	infrastrukturą	
zewnętrzną.	Prace	polegać	będą	na	powięk-
szeniu	powierzchni	garażowej	 oraz	wpro-
wadzeniu	nowych	funkcji	do	budynku.	Na	
parterze	 zaprojektowano	dodatkowe	dwa	
pomieszczenia	 szatniowo-sanitarne,	 trzy	
pomieszczenia	magazynowe,	kotłownię	oraz	
dyżurkę.	Na	piętro	przeniesiono	salę	spot-
kań	wraz	z	aneksem	kuchennym	i	pomiesz-
czeniami	 sanitarnymi	 oraz	 zaplanowano	
pokoje	wypoczynkowe.	W	celu	komunikacji	
między	piętrami	zaprojektowano	rozbudo-

Modernizacja remizy OSP w Racocie
wę	budynku	o	klatkę	schodową.	Powierzch-
nia	pomieszczeń	przeznaczonych	do	prze-
budowy	wraz	 z	 powierzchnią	 rozbudowy	
wynosi	ogółem	546,5	m2,	a	łączna	kubatura	
budynku	części	 istniejącej,	 części	przebu-
dowywanej	 oraz	 części	 rozbudowywanej	
wynosi	ok.	3500	m3.	Inwestycja	wiąże	się	
również	z	montażem	instalacji	wodociągo-
wej	 i	 p.poż.,	 kanalizacyjnej,	 deszczowej,	
wentylacyjnej,	centralnego	ogrzewania,	we-
wnętrznej	instalacji	gazowej,	elektrycznej,	
teletechnicznej	oraz	instalacji	odgromowej.	
Po	utwardzeniu	terenu	wykonane	zostanie	
ogrodzenie,	 zamontowane	 zostaną	 ławki,	
posadzone	 trawniki	 i	 nasadzone	drzewa.	
Zadanie	zaplanowane	jest	do	końca	sierpnia	
przyszłego	roku.	(md)

	 Wójt	Gminy	Kościan	dokonał	wyboru	
wykonawcy	 na	 „Budowę	 kanalizacji	 sa-
nitarnej	w	ulicach	Pogodnej,	Słonecznej	 i	
Wichrowej	w	Starym	Luboszu”.	Realizacji	
zadania	podejmie	się	Przedsiębiorstwo	Pro-
dukcyjno	Handlowo-Usługowe	Juskowiak	
z	Nowej	Wsi	k/Rozdrażewa,	które	złożyło	
najkorzystniejszą	 ofertę	 spośród	 14	firm	
uczestniczących	w	 przetargu.	 Powstanie	

Nowa kanalizacja w Starym Luboszu
nowa	sieć	kanalizacyjna	o	długości	500	m	
wraz	z	przykanalikami	o	 łącznej	długości	
210	m.	Koszt	tego	zadania	wyniesie	221.400	
zł.	Wkrótce	rozstrzygnięty	zostanie	również	
przetarg	na	budowę	kanalizacji	sanitarnej	
w	dwóch	kolejnych	ulicach	Starego	Lubo-
sza,	tj.	Wiatrakowej	i	Bojanowskiego,	gdzie	
powstanie	sieć	PVC	o	długości	416	m	wraz	
z	przykanalikami	o	długości	257	m.	(md)

WÓJT GMINY KOŚCIAN
 ogłasza 

II	przetarg	ustny	nieograniczony	na	zbycie	prawa	własności	działek	budowla-
nych	niezabudowanych	położonych	w	miejscowości	Kokorzyn,	oznaczonych	w	

ewidencji	gruntów	numerami:
–		372/52,	pow.	932	m2,	cena	wywoławcza	41.194	zł,	wadium	4.000	zł
–		372/53,	pow.	857	m2,	cena	wywoławcza	37.879	zł,	wadium	4.000	zł
–		372/55,	pow.	707	m2,	cena	wywoławcza	31.249	zł,	wadium	3.000	zł

dla	których	w	Sądzie	Rejonowym	w	Kościanie	prowadzona	jest		księga	wieczysta	
KW	PO1K/00053696/0.	Do	ceny	zbycia	doliczony	zostanie	podatek	VAT	w	wysokości	
23	%.	Data	I	przetargu:	07.05.2020

			Przetarg	odbędzie	się	w	dniu	02.07.2020	r.	o	godz.	1000	w	salce	Urzędu	Gminy	
Kościan	ul.	Młyńska	15.

Termin	wpłaty	wadium	wyznacza	się	do	dnia	30.06.2020	r	(włącznie)	przelewem	
na	konto	Gminy	Kościan	Nr	08	8666	0004	0106	1997	2000	0006.	Pełna	treść	ogło-
szenia	znajduje	się	na	tablicy	ogłoszeń	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	Kościan	oraz	
opublikowana	jest	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	www.bip.gminakoscian.pl.	
Szczegółowe	informacje	o	przetargu	można	uzyskać	w	Urzędzie	Gminy	Kościan	
(pok.	21,	tel.	65	512	68	55).


