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SamorządowyOrędownik

Podczas tegorocznych obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości na kościańskim rynku największą
atrakcją był pokaz samobieżnej armatohaubicy „Dana”.
Nie zabrakło wystaw w ratuszu, strzelnicy, darmowej gro-

Armatohaubica atrakcją Święta Niepodległości

Największa atrakcja obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości – armatohaubica DANA Salwa honorowa

Samorządowcy oddali hołd bohaterom walk o niepodle-
głość

chówki oraz chorągiewek i balonów w barwach narodowych.
Tradycyjnie obchody rozpoczęła msza święta w intencji
ojczyzny w kościele farnym. Następnie na rynku odbyły
się uroczystości patriotyczne z udziałem Kompanii Hono-
rowej 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen.
dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. W godzinach od 10.00 -
15.00 pod Ratuszem można było obejrzeć prezentację
sprzętu wojskowego - samobieżnej armatohaubicy „Dana”
wystawionej przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechani-
zowaną im. gen. broni J. Dowbora-Muśnickiego z Między-
rzecza. Obchodom towarzyszyły dwie wystawy okoliczno-
ściowe w Muzeum Regionalnym w ratuszu: wystawa pt.
„Karbala” - fragmenty oryginalnej scenografii, rekwizyty i
kostiumy z filmu “Karbala” oraz wystawa prac Iryny Ma-
lińskiej, Iwana Malińskiego oraz Mariana Malińskiego
pt: „Dzieje Polski pędzlem i dłutem. Od chrztu do niepod-
ległości”. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się strzel-
nica ASG Stowarzyszenia im. Kościańskiej Rezerwy Skau-
towej, w której wystawione były także repliki broni.Dla
wszystkich była też grochówka z kuchni polowej, chorą-
giewki i baloniki w barwach narodowych. Obchody wspar-
ła także Gmina Kościan.

Wodociągi Kościańskie otrzymały prawie 32 mln
dofinansowania na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni
ścieków. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska
2014- 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach”, osi priorytetowej II „Ochrona środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Jest to najwyż-
sza kwota dofinansowania ze wszystkich wielkopolskich
spółek, jakie otrzymały dotacje. Następny wnioskodaw-
ca otrzymał kwotę połowę niższą. Środki z dotacji będą
wydatkowane do 31.12.2019 r. Całkowita szacunkowa
wartość projektu to 65 milionów złotych.

32 mln na modernizację
oczyszczalni ścieków

Jeden z najważniejszych punktów obcho-
dów Narodowego Święta Niepodległości było
spotkanie z żołnierzami walczącymi podczas
obrony ratusza w Karbali. W czwartek 10.11.br.
gościliśmy w Kościanie ppłk. Grzegorza Kali-
ciaka oraz st. sierż. Artura Mielczarka. Spotka-
nie było okazją do poznania z ust bohaterów
relacji z największej bitwy polskiego wojska od
czasów II wojny światowej. Oddział dowodzony
przez ppłk. Grzegorz Kaliciaka w czasie wojny
w Iraku przez 3 dni wspólnie z żołnierzami buł-
garskimi bronił ratusza w irackim mieście Kar-
bala. W czasie bitwy nie zginął żaden polski
żołnierz, a tajemnica udziału w niej Polaków
ujrzała światło dzienne dopiero po 10 latach.
Ppłk. Grzegorz Kaliciak spotkał się z uczniami
z I Liceum Ogólnokształcącego. Wieczorem po
projekcji filmu wraz z st. sierż. Arturem Miel-
czarkiem spotkali się z mieszkańcami w Ko-
ściańskim Ośrodku Kultury. O godzinie 18.00
 można było zobaczyć prezentację filmu „Kar-
bala”, a zaraz po niej odbyło się spotkanie z
żołnierzami. Przez ponad godzinę publiczność Ppłk. Grzegorz Kaliciak oraz st. sierż. Artur Mielczarek

Spotkanie z obrońcami ratusza w Karbali
słuchała opowieści o przeżyciach związanych z udziałem w
wojnie w Iraku. Bohaterowie chętnie odpowiadali również na
pytania publiczności. Na koniec spotkania można było zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz uzyskać autografy. 

Tradycją lat ubiegłych Miasto Kościan wraz z Gminą
Kościan w niedzielę 6 listopada 2016 r. zaprosili miesz-
kańców na koncert z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości. W sali Kościańskiego Ośrodka Kultury odbył się
Koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania pod dyrekcją Ka-
pelmistrza st. chor. sztab. Adama Dudzika. Orkiestrze to-
warzyszyli soliści: Katarzyna Kucharz – sopran koloratu-
rowy, Jagoda Mikołajczyk - mezzosopran oraz Szymon
Rzeszowski – tenor. Koncert prowadziła Teresa Zima.
Wśród utworów można było usłyszeć pieśni patriotyczne i
wojskowe. Każdy występ poprzedzał krótki opis wykony-
wanego utworu wprowadzającego klimat wydarzeń histo-

Koncert
niepodległościowy

Orkiestra Wojskowa z Żagania

Soliści oczarowali publicz-
ność swoim występem

rycznych, mających wpływ
na dzieje Polski. W pro-
gramie znalazły się m.in.
takie utwory jak
m.in.: Marsz, marsz Polo-
nia, Biały Krzyż, Nasza
Polna Róża, Przybyli uła-
ni, Życzenie, Róża i bez,
Maki, Sen o Warszawie,
itp. Soliści i orkiestra za-
chwycili publiczność wspa-
niałym występem. Artyści
wielokrotnie bisowali. To
już piąty koncert niepod-
ległościowy zorganizowa-
ny w Kościanie. Cieszył się
on bardzo dużym zainte-
resowaniem mieszkańców
miasta i okolic.
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miasto Koœcian

Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan

1. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki, położone w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową
i Modrzewiową, przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
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 Wadium
działki w m2 wywoławcza  w zł

netto w zł
1. ul. Sosnowa 2972/64 294 23 900,00 4 780,00
2. ul. Sosnowa 2972/65 292 23 900,00 4 780,00
3. ul. Sosnowa 2972/66 199 16 000,00 3 200,00
4. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/67 200 16 000,00 3 200,00
5. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/69 194 15 000,00 3 000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016r.
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203 o następujących godzinach:

działka nr 2972/64 – 9.00, działka nr 2972/65 – 9.15, działka nr 2972/66 – 9.30,
działka nr 2972/67 – 9.45, działka nr 2972/69 – 10.00

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 09 grudnia 2016r.

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

L.p. Numer działki Numer księgi Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium
wieczystej działki w ha  netto w zł w zł

1. 1396 PO1K/00028651/9 0,3786 220 000,00 44 000,00
2. 1397 PO1K/00029405/7 0,2517 137 000,00 27 400,00
3. 1398 PO1K/00054136/4 0,1335   69 000,00 13 800,00

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016r.
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203w 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 16 grudnia 2016r.

3. 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 0,6084 ha, zabudowane budynkami o funkcji magazyno-
wo - 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 dopuszczeniem przemysłu nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 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 19 stycznia 2017r.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘ-
TA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED
ZAGROŻENIEM DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIE-
CZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH
DO WSPÓLNEGO UŻYTKU NA TERENIE MIASTA
KOŚCIANA
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane
do sprawowania właściwej opieki nad nimi, mającej na
celu ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanie-
czyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użyt-
ku.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
a w szczególności psy, należy:
- wyprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko
na smyczy,
- wyprowadzanie psów ras uznawanych za agresywne oraz
mieszańców tych ras na tereny użytku publicznego tylko
na smyczy i w założonym kagańcu,
- niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do
obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wy-
stawy itp; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych
korzystających z pomocy psów- przewodników, w szczegól-
ności na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
- usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy z te-
renów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczegól-
ności z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów, zie-
leńców za pomocą odpowiednich narzędzi (np. łopatka,
worek foliowy), które zobowiązana jest posiadać osoba
wyprowadzająca psa; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych korzystających z pomocy psów- przewodni-
ków.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miej-
scach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma
założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowa-
niem.
NIEPRZESTRZEGANIE W/W OBOWIĄZKÓW POD-
LEGA KARZE GRZYWNY DO 500 ZŁ ALBO KARZE
NAGANY.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezen-
tacja filmu „Moje córki krowy”, po którym odbyło się
spotkanie z odtwórcą jednej z głównych ról w filmie
Marianem Dziędzielem. Było to pierwsze spotkanie
tego typu zorganizowane przez Miasto Kościan. Sala
Kościańskiego Ośrodka Kultury była wypełniona po
brzegi. Marian Dziędziel jest aktorem, którego przed-
stawiać nikomu nie trzeba. Wiele osób pamięta go z
ról w takich filmach jak „Wesele” czy „Dom zły”. Kto
odwiedził w środę 26.10 Kościański Ośrodek Kultury
mógł przekonać się, że oprócz tego że Marian Dziędziel
jest wspaniałym aktorem, jest także wspaniałym, cie-
płym, otwartym człowiekiem obdarzonym niebanalnym
poczuciem humoru. Aktor przez godzinę opowiadał
m.in. o pracy na planie. Publiczność mogła zadawać

Spotkanie z
Marianem Dziędzielem

Marian Dziędziel opowiada o swojej
pracy aktora

pytania na te-
mat różnych fil-
mów z udziałem
Dziędziela. Ak-
tor chętnie odpo-
wiadał na zada-
ne pytania.
Wspominał rów-
nież swoje egza-
miny do szkoły
teatralnej, gdzie
gwarą śląską za-
recytował „Stepy
akermańskie”.
Spotkanie za-
kończyły miłe
chwile, w których
aktor pozował do
zdjęć i rozdawał
autografy fanom
swojego kunsztu
aktorskiego.
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Zakończyła się realizowana od kwietnia tego roku
inwestycja pod hasłem „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocz-
towej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wod-
nej i Łąkowej w Racocie” o łącznej wartości robót wyno-
szącej 3.995.609,07 zł brutto. Inwestorem była Gmina
Kościan, a wykonawcą firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszko-
wa. Inwestycja w zakresie budowy dróg uzyskała dofinan-
sowanie z budżetu państwa w wysokości 1.581.235 zł w
ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019, a w zakresie sanitacji
wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w
wysokości 420.000 zł z możliwością umorzenia jej do 30
%. Zadanie wsparli ponadto Powiat Kościański w kwocie
900.000 zł, Miasto Kościan w kwocie 600.000 zł, firma
Tartak Michalski z Racotu w kwocie 5.000 zł oraz Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych w Kościanie w kwocie 5.000 zł.

W ramach inwestycji na ulicy Pocztowej przebudowa-
no drogę gminną na długości 1087 m oraz wykonano przebu-
dowę włączenia tej drogi do drogi wojewódzkiej DW308. Na-
wierzchnię o szerokości 5,5 m (1037 mb) i szerokości 4,5 m (50
mb) pokryto kostką betonową na podsypce piaskowo-cemen-
towej i podbudowie z kruszywa niezwiązanego oraz miesza-
nek związanych cementem. Wykonano z kostki betonowej zjaz-
dy do posesji. Zamontowano 41 słupów oświetleniowych alu-

Przebudowa Wodnej
i Pocztowej w Racocie

Przecięcie wstęgi na ulicy Wodnej

Ulica Pocztowa

miniowych w technologii ledowej. Wykonano kanalizację desz-
czową o długości 732 m wraz ze zbiornikiem rozsączającym.
Na ulicy Wodnej wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej
o szerokości 6 m na długości 575,6 m i o szerokości 5 m na
długości 146,7 m wraz z podbudową, wykonano ciąg pieszo-
jezdny z kostki betonowej wraz z podbudową o szerokości 4,5
m i długości 293,8 m, przebudowano włączenie tej drogi gmin-
nej do drogi wojewódzkiej DW308, przebudowano przepust
ceglany na przepust z blachy falistej, wykonano remont kana-
lizacji deszczowej na długości 138 m, wykonano podbudowę i
jezdnię z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości 88 m na
ulicy Łąkowej, zamontowano 23 słupy oświetleniowe alumi-
niowe. W ramach zadania na tych ulicach wybudowano kana-
lizację sanitarną grawitacyjną o długości 588 m, wybudowa-
no 325 mb kanalizacji tłocznej, wykonano przykanaliki (19
sztuk o łącznej długości 131,7 m), wybudowano i przebudowa-
no dwie przepompownie ścieków. Uroczyste otwarcie ulic w
Racocie z udziałem mieszkańców, wykonawców, władz samo-
rządowych oraz Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka i Dy-
rektora Zarządu Dróg Wojewódzkich – Pawła Katarzyńskie-
go, odbyło się w środę 16 listopada i zbiegło się z oddaniem do
użytku wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej DW308
z Kościana do Choryni, w którym Gmina Kościan partycypo-
wała w zakresie poszerzenia chodnika w Katarzyninie w kwo-
cie 75.000 zł.                                                                         (md)

Starania samorządowców powiatu kościańskiego
m.in. Wójta Gminy Kościan, w sprawie zjazdu z Boniko-
wa do węzła Kościan Północ na przyszłej drodze ekspreso-
wej S5, zyskały uznanie w oczach samorządu wojewódz-
kiego. Na ostatniej sesji Sejmiku Wielkopolskiego radni
wprowadzili do Wieloletniej Prognozy Finansowej Woje-
wództwa nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do

Łącznik z S5 w Bonikowie
skrzyżowania z nowym przebiegiem S5”, którego ce-
lem jest poprawa mobilności i warunków podróżowania,
skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ru-
chu poprzez podniesienie parametrów technicznych, po-
prawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwesty-
cyjnych. Zadanie przewiduje się do realizacji w 2018 roku
i zabezpieczono na nie ponad 7 mln zł dla Wielkopolskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.              (md)
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego

w obrębie wsi Stare Oborzyska
Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 39 ust. 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały
Rady Gminy Kościan Nr IV/50/15 z dnia 20 lutego 2015
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi
Stare Oborzyska wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 09.12.2016 r. do 30.12.2016 r. w
siedzibie Urzędu Gminy Kościan, 64-000 Kościan, ul.
Młyńska 15, w godz. od 8:00 do 15:00. Dyskusja pu-
bliczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2016 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy Kościan o godz. 14:00. Zgodnie z
art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gmi-
ny Kościan z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 16.01.2017 r. Uwagi do prognozy oddzia-
ływania na środowisko należy wnieść na piśmie do Urzę-
du Gminy Kościan, ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres: sekreta-
riat@gminakoscian.pl bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie po-
danym powyżej. Przedłożone uwagi podlegają rozpa-
trzeniu przez Wójta Gminy Kościan.

Wójt Gminy Kościan

gmina Koœcian
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Ukazał się najnowszy ranking rozwoju gmin. Rok-
rocznie prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administra-
cji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz
ze swoim zespołem dokonuje porównania i oceny wszyst-
kich polskich samorządów. Głównym celem tego zesta-
wienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych
miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników
rozwoju. Ranking opiera się na analizie 15 wskaźników
GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjono-
wania wszystkich jednostek samorządowych: gospodar-
czy, społeczny oraz ochronę środowiska. Zmienne przy-
jęte przy tworzeniu rankingu to m.in. wydatki inwesty-
cyjne i ich udział w budżecie gminy, wydatki na trans-
port i łączność, udział dochodów własnych w budżecie

gminy, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 miesz-
kańców, wskaźniki bezrobocia i migracji, procent lud-
ności objętej usługami wodociągowania i kanalizacji.
W tym rankingu Gmina Kościan znalazła się na wy-
sokim 95 miejscu wśród wszystkich 1563 gmin wiej-
skich w Polsce. W tegorocznej już 13. edycji zwycięzca-
mi tego rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego w poszczególnych katego-
riach zostali: Dziwnów, Karpacz, Gliwice i Kleszczów.
Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne
rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów natural-
nych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój
gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przy-
szłych pokoleń.                                                               (md)

Gmina Kościan wysoko w rankingu

W sobotę 19 listopada br. odbyła się uroczystość wrę-
czenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 60 roczni-
cę ślubu świętowali Państwo Antonina i Mieczysław Batura 
z Katarzynina. Odznaczenia Jubilatom przekazał Wójt Gmi-
ny Kościan - Andrzej Przybyła. Państwo Batura oprócz meda-
li otrzymali od Wójta upominek – ciepły koc oraz bukiet kwia-

Państwo Batura z rodziną

Diamentowe gody Państwa Batura
tów z życzeniami. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Kościanie. Pani Antonina pochodzi z Katarzyni-
na, a pan Mieczysław z Niewierzy koło Pniew, poznali się w
Poznaniu u znajomych. Ślub wzięli 10 czerwca 1956 roku.
Mają pięcioro dzieci – cztery córki i syna, 11 wnucząt i 13
prawnucząt. Serdecznie gratulujemy!

25 października br. Wicewojewoda Marlena Maląg
wręczyła odznaczenia państwowe zasłużonym Wielkopo-
lanom. Wśród nich znalazł się młody mieszkaniec gminy
Kościan - Karol Karolczak, który otrzymał „Medal za ofiar-
ność i odwagę”, nadany przez Prezydenta RP. O odznacze-
nie wnioskował Wójt Gminy Kościan - Andrzej Przybyła.
Przypomnijmy historię naszego bohatera. W pierwszy dzień
ferii, tj. 16 stycznia 2016 r., Karol idąc zauważył tonącego
w kanale Obry mężczyznę, mieszkańca Kościana, który
wybrał się na spacer z psem. W pewnej chwili czworonóg
wbiegł na taflę zamarzniętego kanału Obry. Cienka tafla
załamała się pod jego ciężarem, a właściciel chcąc go rato-
wać zdjął wierzchnią odzież i również wszedł na lód. Wy-
ciągnął zwierzę na brzeg, lecz sam nie mógł wydostać się z
lodowatej wody. Zakończenie tej historii mogłoby być tra-
giczne gdyby nie szybka reakcja Karola. Chłopak najpierw
sam próbował pomóc poszkodowanemu, ale kiedy zorien-
tował się, że nie da rady, pobiegł po pomoc. Zatrzymał prze-
jeżdżającego rowerzystę i razem odłamali grubą gałąź,
którą podali mężczyźnie w wodzie, dzięki czemu udało się
wydostać go na brzeg. Gdy na miejsce zdarzenia dotarli
zaalarmowani przez Karola kościańscy strażacy wychło-
dzony mężczyzna był już na brzegu.                              (mn)

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
oraz art. 39-43, 46, 51 i 54 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr VIII/93/15
Rady Gminy Kościan z dnia 29 czerwca 2015 roku za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
· projektu zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Ko-
ścian
· prognozy oddziaływania na środowisko zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kościan
w dniach od 09.12.2016 r. do 10.01.2017 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, oraz na stro-
nie internetowej www.gminakoscian.pl. Dyskusja pu-
bliczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2016 r. w
siedzibie Urzędu Gminy Kościan o godz. 1200. Uwagi i
wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do
protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres: sekretariat@gminakoscian.pl do
Wójta Gminy Kościan – jako organu właściwego do
rozpatrzenia uwag i wniosków z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w
nieprzekraczalnym terminie do 08.02.2017 r.

Wójt Gminy Kościan

Odznaczenie
dla Karola Karolczaka

Rozrasta się strefa ekonomiczna w Widziszewie
będąca podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest - Park”. Gmina Kościan sprzedała w wy-
niku przetargu nieruchomość niezabudowaną w Widzisze-
wie o łącznej powierzchni 1,3638 ha za kwotę 825.330 zł
brutto. Rada Nadzorcza WSSE „Invest-Park” sp. z o.o.
wyraziła zgodę na wybór EFT sp. z o.o. sp. k. z Pianowa
jako nabywcy przedmiotowej nieruchomości oraz jako pod-

Strefa ekonomiczna
w Widziszewie

Gmina Kościan rozstrzygnęła dwa duże przetar-
gi na realizację kolejnych inwestycji. Rozpoczęły się pra-
ce związane z „Budową przedszkola w Starych Oborzy-
skach”. Wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z Kościana wybuduje
przy obecnej Szkole Podstawowej czterooddziałowe
przedszkole wyposażone w nową instalację elektryczną
oraz instalację wod.-kan. i c.o. (część 1 zadania) oraz
nową instalację wentylacji mechanicznej z GWC i C.O.
(część 2). Wartość zadania w części pierwszej wynosi
1.927.381, 43 zł, a w części drugiej – 469.154,25 zł. Prze-
widywany termin wykonania prac to 31 lipca 2017 r.
Rozpoczęto również realizację zadania pn. „Rozbudowa
stacji uzdatniania wody we Wławiu”. Przedmiot zamó-
wienia został podzielony na trzy części. Część 1 obej-
muje przebudowę istniejącego budynku SUW, wykona-

Inwestycje w Gminie Kościan
nie nowej technologii stacji uzdatniania wody, budowę
trzech naziemnych zbiorników retencyjnych o pojemno-
ści 150 m3 każdy, zbiornika popłuczyn, neutralizatora
ścieków i zbiornika bezodpływowego. Część 2 to zago-
spodarowanie terenu w zakresie dróg, chodników i zie-
leni, a część 3 to budowa ogrodzenia panelowego. Umo-
wy na wszystkie trzy części zostały podpisane z wyło-
nionym w wyniku przetargu Przedsiębiorstwem Produk-
cyjno-Usługowym PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy
s.j. z Koźmina Wielkopolskiego na kwoty w wysokości
odpowiednio do części zadania: 2.143.863,37 zł ,
131.245,66 zł oraz 48.466,22 zł. Przedsięwzięcie to jest
dofinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu w wyso-
kości 1.470.000 zł w formie pożyczki umarzalnej do wy-
sokości 10 % kwoty przyznanej pożyczki. Termin zakoń-
czenia prac to połowa sierpnia przyszłego roku.         (md)

miotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Podstrefie Kościan.
Spółka EFT, znana wcześniej jako przedsiębiorstwo Li-
der System, specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i
dystrybucji elementów systemów zabezpieczeń ładunków
w transporcie oraz akcesoriów wyposażenia pojazdów cię-
żarowych.                                                                           (md)


