
wrzesieñ 2013 strona 1

Nr 77 wrzesień/2013 Rok 5       ISSN 1898-0899

Miasta Koœciana • Powiatu Koœciañskiego • Gminy Koœcian

Samorz¹dowyOrêdownik

Inwestycje oświatowe

Budynek Samorządowego Przedszkola nr 1 na os. Piastow-
skim zyskał nową elewację, okna oraz drzwi, zmodernizo-
wano też instalację CO z projektu unijnego pn. „Termomo-
dernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola
Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr
3 w Kościanie” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego Działania 3.2 Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej. Wartość prac wykonanych w tej
placówce to 370 tys. zł.

W ramach tego samego projektu unijnego w wakacje w
Zespole Szkół nr 3 w Kościanie zmodernizowano  insta-
lację CO -  za blisko 190 tys. zł wymieniono 365 grzejni-
ków.

Ze środków budżetu miasta w kwocie 1 014 tys. zł. wyre-
montowano dach liceum - wymieniono 2,8 tys. m2 pokrycia
dachowego, okna poddasza, uszkodzone elementy więźby
dachowej, opierzenia i rynny oraz instalację odgromową.

Kompleksowo odnawiane jest też ogrodzenie terenu Ze-
społu Szkół nr 1 w Kościanie od ul. Mickiewicza i Maya.
Zadanie warte ok. 100 tys. zł finansowane jest z fundu-
szy samorządu.

W Zespole  Szkół nr 1 w Kościanie gruntownie wyremontowa-
no bibliotekę szkolną i czytelnię z centrum multimedialnym.

W Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Kościanie na ul.
Moniuszki 4 utwardzono kostką betonową podjazd i wej-
ście do budynku, wymieniono bramę wjazdową i powięk-
szono plac zabaw.

W niedzielę 1 września o godzinie 12.00 na Rynku wła-
dze samorządowe miasta, gminy i powiatu kościańskie-
go, kombatanci, harcerze, przedstawiciele stowarzy-
szeń, instytucji oraz młodzież szkolna uczcili pamięć po-
mordowanych w tej najstraszliwszej z wojen oraz złożyli
wiązanki kwiatów pod Tablicami pamięci pomordowanych
mieszkańców Kościana i Ziemi Kościańskiej.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga w krótkim
wystąpieniu przypomniał dramatyczne wydarzenia na-
paści hitlerowskiej na Polskę 74 lata temu 1 września
1939r. i ofiary wojny, które oddały życie za Ojczyznę.

We wtorek 17 września br. władze samorządowe mia-
sta Kościana i Powiatu Kościańskiego złożyły wiązanki
kwiatów pod Krzyżem Katyńskim na Starym Cmentarzu
Parafialnym w Kościanie upamiętniając 74. rocznicę bez-
podstawnej i skrytej napaści Rosji sowieckiej na walczącą
z niemieckim najeźdźcą Polskę we wrześniu 1939 roku.

Przedstawiciele samorządu Kościana złożyli wiązanki
kwiatów pod Tablicami pamięci przy Ratuszu

Uczcili ofiary wojny

Organizowany po raz 44. Turniej Dudziarzy Wielko-
polskich to jedna z najstarszych w Polsce imprez dudziar-
skich.  Przyciągnął do Kościana w niedzielę 22 września
br. szeroką publiczność i młodych adeptów sztuki ludowej
kultywujących tradycje muzykowania.

Turniej rozpoczął się w Starym Gołębinie mszą świętą
w intencji Braci Dudziarskiej.

Uczestnicy turnieju korowodem przeszli na kościański
Rynek, a o 14.00 rozpoczęły się prezentacje konkursowe.
Podczas turnieju na scenie przy Ratuszu zagrało kilkana-
ście kapel dudziarskich w konkursach: kapeli tradycyjnych,
śpiewu i programie dowolnym. Gość specjalny turnieju Jig
& Reel Maniacs dał koncert żywej irlandzkiej i szkockiej
muzyki instrumentalnej i wokalnej pt. Celtic fusion.

Podobnie jak w poprzednich latach turniejowym zma-
ganiom towarzyszył jarmark z wyrobami regionalnymi.

Gość turnieju Jig & Reel Maniacs  w irlandzkich i szkoc-
kich brzmieniach

Turniej Dudziarski
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Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan

1. Nieruchomości gruntowe obejmujące niżej wymienione działki zlokalizowane w Kościanie pomiędzy ulica-
mi Sosnową i Modrzewiową przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego 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 wywoławcza Wadium
działki w m2 netto w zł w zł

1. ul. Sosnowa 2972/64 294 24 990,00  2 500,00
2. ul. Sosnowa 2972/65 292 24 820,00  2 500,00
3. ul. Sosnowa 2972/66 199 16 915,00 1 700,00
4. w rejonie ul. Modrzewiowej2972/67 200 17 000,00 1 700,00
5. w rejonie ul. Modrzewiowej2972/69 194 16 490,00 1 700,00
6. w rejonie ul. Modrzewiowej2972/71 183 15 555,00 1 600,00
7. w rejonie ul. Modrzewiowej2972/75 147 12 495,00 1 300,00
8. w rejonie ul. Modrzewiowej2972/80 286 24 310,00 2 500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2013r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.

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 lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego do dnia 10 października 2013r.

2. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o numerach geodezyjnych: 1894/6 zapisaną w Księdze Wieczy-
stej PO1K/00035332/9, 1845/2 zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00039695/9 i 1846/1 zapisaną w Księ-
dze Wieczystej PO1K/00029610/7 o łącznej powierzchni 0.60.84 ha, zabudowane budynkami biurowo – maga-
zynowymi i zbiornikiem przeciwpożarowym, położone w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, przeznaczone
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowo – mieszka-
niowej z dopuszczeniem przemysłu nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2013r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.

Cena wywoławcza: 3 250 000,00 zł
Wysokość wadium:   325 000,00 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 lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 15 listopada 2013r.

Pełna treść ogłoszeń o przetargach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
Kościana oraz zamieszczona na stronie internetowej miasta pod adresem www.koscian.pl.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego
Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304.

W niedzielę 6 października 2013 roku w godzinach 10.00-
16.00 na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie prowadzona
będzie akcja: „Dzień Dawcy Szpiku dla Kacperka i Innych”.
Honorowym patronem akcji jest Burmistrz Miasta Kościana
Pan Michał Jurga.

Kacper Trojanowski jest uczniem klasy VIb Zespołu Szkół
nr 1 w Kościanie. Wiosną zdiagnozowano u niego przewlekłą
białaczkę szpikową. Aby mógł wrócić do zdrowia i mieć szansę
na życie potrzebuje zgodnego dawcy szpiku. Niestety wśród 21
milionów dawców zarejestrowanych na całym świecie nie ma
takiej osoby. Fundacja DKMS Polska, kadra pedagogiczna
szkoły, rodzina i przyjaciele postanowili wspólnie zorganizo-
wać Dzień Dawcy Szpiku dedykowany Kacprowi i wszystkim
innym pacjentom w podobnej sytuacji.

Zwracamy się do wszystkich osób pełnoletnich chcących
pomóc Kacprowi, by w niedzielę 6 października 2013 roku przy-
szli w godzinach 10.00 - 16.00 do budynku Zespołu Szkół nr 1 w
Kościanie położonego przy ulicy Mickiewicza 12.

Podczas naszej akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-
55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie Fundacji –
potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zajmuje to tyl-
ko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu
medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi
oraz pobraniu 4 ml krwi.

Więcej na temat akcji dla Kacpra na stronie www.zs1.ko-
scian.pl, natomiast o Fundacji DKMS Polska www.dkms.pl.

Mamy nadzieję, że rozpropagują Państwo akcję wśród zna-
jomych, a sami nie pozostaną wobec niej obojętni i przyjdą się
zarejestrować w bazie potencjalnych dawców. Tracimy niewie-
le, a możemy uratować czyjeś życie.
Powodzenie akcji zależy od ludzi dobrej woli.

Społeczność szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie

Dzień Dawcy Szpiku
w „Jedynce”

Urząd Miejski Kościana, jak co roku, organizuje bez-
płatny odbiór liści zebranych przez właścicieli z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości na terenie Kościa-
na.

W związku z koniecznością uprzątnięcia liści opadłych
z drzew rosnących w pasach drogowych, do którego zobo-
wiązani są właściciele posesji przylegających do chodni-
ków, samorząd Kościana pomaga mieszkańcom miasta w
jesiennych porządkach, dostarczając worki i organizując
odbiór liści. Do właścicieli posesji położonych w ulicach,
przy których rośnie najwięcej drzew, tj.: Nacławska, Ko-
ściuszki, Dworcowa, Ks. Bączkowskiego, Mickiewicza i
Żeromskiego oraz placach Wolności i Paderewskiego, zo-
staną dostarczone oznakowane 120-litrowe worki na li-
ście. Właściciele nieruchomości położonych przy pozosta-
łych ulicach gminnych i powiatowych mogą zamawiać wor-
ki w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospo-
darczej tel. 655121838.

Zapełnione liśćmi worki należy wystawić na chodnikach
przed posesjami do godz. 9.00 w soboty: 12, 19 i 26 paź-
dziernika i 2, 9 i 16 listopada br.

Szczegółowe informacje na miejskiej stronie interneto-
wej www.koscian.pl oraz pod nr tel. 65 5121838.

Odbiór liści

W październiku znów odbiór z terenu Kościana odpa-
dów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

W ramach cyklicznych akcji samorządu skierowanych
do mieszkańców Kościana, w dniach 16 - 18 października
br. (od środy do piątku) z gospodarstw domowych będą
odbierane odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, natomiast w sobotę 19 paź-
dziernika br. - odpady niebezpieczne.

Mobilny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych,
czyli samochód z pojemnikami na poszczególne odpady
oznaczony napisem „Zbiórka odpadów niebezpiecznych”,
objedzie Kościan odbierając odpady z wyznaczonych miejsc,
w które przyniosą je mieszkańcy. Odbierane będą np. zuży-
te baterie, akumulatory i drobne urządzenia elektryczne i
elektroniczne, odpady zawierające rtęć, przeterminowane
leki, resztki farb i rozpuszczalników i ich opakowania, zu-
żyte oleje i filtry, opony samochodowe, itp.

Szczegółowe informacje na słupach ogłoszeniowych,
miejskiej stronie internetowej www.koscian.pl oraz pod
nr tel. 65 5121838.

Wyrzuć graty i niebezpieczne

W dniach 6-8 września 2013r. w sali sportowej Zespołu
Szkół nr 1 w Kościanie rozgrywany był tradycyjny Turniej
Koszykówki im. Rościsława Ruszkiewicza.
W turnieju udział wzięły 4 drużyny, trzy z Polski i gościn-
nie jedna z Czech.

W silnie obsadzonym rozgrywkach zwyciężyła Noteć
Inowrocław, II miejsce zajęli gospodarze - BC Obra Ko-
ścian, przed BC Piła i Basket Zdar nad Sazavou (Czechy).

Oprócz znakomitej gry zespołów, dopisali także kibice.
Mieli okazję obejrzeć i dopingować m.in. drugoligową dru-
żynę koszykarzy z Inowrocławia.

Kościańscy samorządowcy wręczają Puchar zwycięzcom
Turnieju Koszykówki im. Rościsława Ruszkiewicza - No-
teci Inowrocław

Turniej Koszykówki

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju Teni-
sowym im. Władysława Radomskiego Senatora II RP w
piątek 27 września br. na kortach przy ul. Kościuszki 19.
Zapisy i losowanie zawodników w godz. 12.00 – 12.45.
Początek gier o godz. 13.00. W przyjacielskim turnieju
rozgrywane będą gry podwójne ze zmianą partnera. Dla
zwycięzców przewidziane są puchary i nagrody, a dla każ-
dego uczestnika upominki. Dodatkowe informacje i zgło-
szenia pod nr tel. 600831607.

Turniej Tenisowy

Burmistrz Kościana Michał Jurga i Starosta Kościań-
ski Andrzej Jęcz podczas spotkania w strażnicy 13 wrze-
śnia br. złożyli gratulacje i podziękowania strażakom
ochotnikom, którzy wywalczyli złoty medal w Międzyna-
rodowych Zawodach OSP we Francji.

Zwyciężyli w kategorii wiekowej 30+. Musieli wyko-
nać ćwiczenia bojowe oraz pokonać sztafetę pożarniczą w
jak najkrótszym czasie.

Za wspaniałe reprezentowanie Kościana medaliści otrzy-
mali listy gratulacyjne i pamiątkowe upominki: od burmi-
strza – zegarki i dukaty kościańskie, od starosty – komple-
ty ręczników, a Prezes OSP Kazimierz Mocek odebrał kwia-
ty i wyrazy uznania dla całej zwycięskiej drużyny.

Gratulacje
dla strażaków
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W budynku Szkoły Podstawowej w Kokorzynie odbyła się uroczysta inauguracja roku
szkolnego 2013/2014 połączona z otwarciem wyremontowanego przedszkola. W uroczysto-
ści wzięli udział m.in. Wojciech Ziemniak – Poseł na Sejm RP, Henryk Bartoszewski – Wójt
Gminy Kościan, Andrzej Przybyła – Zastępca Wójta, Regina Włodarczak – Skarbnik Gminy,
Małgorzata Krupka – Sekretarz Gminy, Jan Szczepaniak – Przewodniczący Rady Gminy
Kościan, Marieta Szkudlarska – Wiceprzewodnicząca Rady, a zarazem sołtys wsi Koko-
rzyn, Michał Jurga – Burmistrz Miasta Kościana oraz Mirosław Duda - Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kościanie. Wśród gości obecny był wykonawca remontu przedszkola
Pan Tomasz Hryniszak  – właściciel firmy „Tom-Bud” z Leszna. Nie zabrakło również dy-
rektorów szkół z terenu Gminy Kościan, lokalnych przedsiębiorców oraz szefów i prezesów
organizacji działających na terenie Kokorzyna. Najważniejszymi gośćmi byli oczywiście
uczniowie miejscowej szkoły oraz nowo wyremontowanego przedszkola.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowym kościele odprawioną przez Ks.
Dziekana Czesława Bartoszewskiego. Po niej zebrani przeszli do budynku szkoły gdzie
odbyła się część oficjalna, czyli powitanie, przemówienia i upominki od gości oraz oficjalne 
przecięcie wstęgi symbolizujące otwarcie „nowego” Przedszkola w Kokorzynie. W ramach
jego remontu przebudowano kondygnację przyziemia skrzydła budynku szkolnego, w któ-
rym funkcjonuje przedszkole. Wprowadzono nowy układ funkcjonalny pomieszczeń poprzez
wprowadzenie nowych ścianek działowych. Wydzielono dwie sale przedszkolne, zaplecze
sanitarno-szatniowe, kuchnię z jadalnią w systemie catering. Wykonano nowe wejście głów-
ne w części tylnej obiektu. Obiekt posiada ponadto wydzieloną szatnię z ławkami i szafka-
mi, zespół sanitariatów dla dzieci oraz składzik porządkowy. Wartość wykonanych prac
wyniosła 191.959,77 brutto.                                                                                                      (mn)

Przedszkole w Kokorzynie po nowemu

W dniu 06.09.2013 r. podpisana została umowa na Przebudowę drogi gminnej Ko-
ścian-Nacław (ETAP II), w tym przebudowę ul. Bocznej w Kościanie z  Przedsiębiorstwem
Robót Drogowo Komunalnych DRO-KOM  Macieja Wolsztyńskiego z Przysieki Polskiej.
Wartość umowy: 531.587,47 zł brutto. Inwestycja ta realizowana jest wspólnie z Gminą
Miejską Kościan na podstawie zawartego porozumienia:
- odcinek na terenie miasta Kościana kosztuje 100.613,08 zł brutto (płatnikiem jest
miasto),
- odcinek na terenie gminy Kościan kosztuje 430.974, 39 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebu-
dowie drogi Kościan-Nacław na odcinku ulicy Bocznej w Kościanie i na odcinku na terenie
Gminy Kościan. Nawierzchnia zostanie wykonana w tłuczniu kamiennym układanym na
geowłókninie w trzech kolejnych, wzajemnie klinujących się warstwach o różnej frakcji i
łącznej grubości 29 cm. Zjazdy oraz mijanki będą wykonane tą samą technologią, co
konstrukcja drogi. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec października br.   (md)

Droga Kościan - Nacław

W dniu 13.09.2013 r. podpisano umowę na  budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu
drogi krajowej nr 5 w miejscowości Kiełczewo z Przedsiębiorstwem Drogowym „DRO-
MAR BIS” Marcina Marszałka z Nowej Wsi. Oferta złożona przez powyższego wyko-
nawcę zawiera najniższą cenę za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówie-
nia w wysokości  208.807,63 zł brutto, które polegają na budowie ścieżki pieszo-
rowerowej o długości blisko 470 m. Ścieżka będzie miała zmienną szerokość od 2,5 do
3,5 m i będzie posiadać nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na zróżnicowanej
podbudowie oraz wykonane będą krawężniki, obrzeża i zjazdy do pól i posesji. Inwe-
stycja została wsparta, w wyniku porozumienia z dnia 29.11.2012 r., przez GDDKiA
poprzez przekazanie materiałów budowlanych w postaci kostki betonowej grubości 8
cm w ilości 950 m2, obrzeży – 816 mb, krawężników – 11 mb. Termin zakończenia
prac przewidziany jest na koniec października br.                                                   (md)

Nowa
ścieżka rowerowa

W niedzielę, 8 września br. oczy całej gminy skierowa-
ne były w stronę Racotu. Wszystko za sprawą Dożynek
Gminnych, które w tym roku odbyły się na racockim hipo-
dromie. Niedziela przywitała wszystkich słoneczną po-
godą, idealną na podziękowanie wszystkim rolnikom za
trud ich pracy. Uroczystości rozpoczęły się przejściem barw-
nego korowodu dożynkowego na stadion hippiczny. Następ-
nie odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych i uroczy-
sta polowa Msza Święta, która odprawił miejscowy pro-
boszcz ks. Stanisław Tokarski. W homilii podziękował
wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w ich cięż-
kiej pracy. Po Mszy Świętej prowadzący imprezę dożyn-
kową – Izabela Michalska i Mateusz Beszterda – powita-
li licznie zaproszonych gości. Podczas uroczystości Staro-
stowie Dożynkowi: Jolanta Beszterda – sołtys wsi Racot
oraz Zdzisław Mądry przekazali na ręce Wójta Gminy
Kościan Henryka Bartoszewskiego oraz Przewodniczące-
go Rady Gminy Kościan Jana Szczepaniaka wieniec do-
żynkowy w postaci chlebowego kosza z wypiekami z tego-
rocznego zboża. Następnie starym obrzędem wieniec zo-
stał obtańczony przez Starostów, Panie z Zespołu „Koko-
rzynianki” oraz Wójta, Zastępcy Wójta, Przewodniczące-
go Rady i miejscowego proboszcza. W części obrzędowej
okolicznościowe chleby otrzymały również delegacje po-
szczególnych wsi. Jak obyczaj każe stary, chleby dożynko-
we, które zostały poświęcone podczas Mszy zostały przez
samorządowców sprawiedliwie podzielone wśród uczest-
ników uroczystości. Jako, że dożynki to nie tylko święto
rolników, ale i sadowników w tym samym czasie Panie z
miejscowego Klubu Seniora obdarowywały zebranych tra-
dycyjnym drożdżowym plackiem z owocami.

W części artystycznej zaprezentowały się grupy mu-
zyczno – wokalne działające na terenie gminy. Pierwszy
wystąpił zespół „Kokorzynianki” z Kokorzyna. Bogatą ofer-
tę artystyczną zaprezentowały również „Złote Kłosy” z Bo-
nikowa, „Turewianki” z Turwi oraz najmłodsza grupa
„Obrzanie”, działająca przy Szkole Podstawowej w Kieł-

ku Międzygminnego „Selekt”, Banku Spółdzielczego w
Kościanie, Tartaku Bogdana Michalskiego w Racocie oraz
Oriflame. Szeroką ofertę maszyn rolniczych przygotowa-
ła również kościańska firma AGROMEP. Wystawcy za-
dbali również o uciechę dla ciała przy stoiskach: Stadni-
ny Koni Racot, Pub-Bar „Malibu” z Racotu, Mlekovity,
Piekarnia i Cukiernia Państwa Walenciak z szeroką
ofertą lodów, KW Catering Przemysław Brych z Opaleni-
cy, „Frykas” z Kościana, „Woj-Mar” Ubojnia Masarnia z
Manieczek oraz wiele stoisk gastronomicznych z watą,
popcornem czy goframi. Wiele atrakcji czekało również
na najmłodszych w postaci: kul wodnych, dmuchanych
zamków, skoków na tzw. pająkach czy przejażdżki
bryczką. Dla odważniejszych i chętnych przeżycia nieco-
dziennych wrażeń strażacy z PSP w Kościanie udostępni-
li możliwość przejażdżki w koszu samochodu specjalne-
go na wysokość 24 metrów. Patronat honorowy nad Do-
żynkami w Racocie objął Samorządowy Fundusz Porę-
czeń Kredytowych Sp. z o.o. z Gostynia.                                    (mn)

Dożynki Gminne w Racocie
czewie. Dożynkowy program uświetnili również: soliści
Gabriela Itkowiak z Turwi, Szymon Mazurek z Racotu
oraz grupa młodzieży z miejscowego gimnazjum. W dal-
szej części programu odbył się koncert zespołu 2 plus 1,
który poniósł publiczność „Windą do nieba”. Nie zabrakło
również przebojów z dawnych lat: „Chodź, pomaluj mój
świat”, „Iść w stronę słońca” czy tez idealnego utworu na
poniedziałkowy poranek po dożynkach „Wstawaj, szkoda
dnia”. Występ zespołu zachęcił do zabawy licznie zebra-
nych mieszkańców miasta i gminy Kościan. Uroczystości
dożynkowe zakończyły się zabawą z zespołem BAYKON,
która trwała do północy i na pewno zostanie na długo w
pamięci wszystkich jej uczestników, a przynajmniej do
następnych dożynek, które odbędą się już za rok. Przez
cały czas trwania dożynek można było zapoznać się ze
stoiskami: Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielko-
polska”, Klubu Seniora „Złota Jesień” z Racotu, która
wystawiała swoje prace artystyczne, Samorządowego Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z Gostynia, Związ-
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Ostatnia sesja Rady Gminy Kościan miała charakter
szczególny. Powodem tego było uhonorowanie dyplomami,
gratulacjami oraz upominkami sportowców z terenu gmi-
ny. Jednym z nich był Dawid Niekraś, mieszkaniec Boni-
kowa, uczeń I LO im. Oskara Kolberga. W miesiącu sierp-
niu Dawid zdobył brązowe medale w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w
kategorii do lat 16. Od września 2008 r. Dawid Niekraś
jest zawodnikiem UKS KSM Tęcza Kościan. Taktykę gry
zgłębia bez pomocy trenera, głównie z książek i internetu.
To nie jedyne osiągnięcia Dawida, który osiąga wysokie
wyniki na szczeblu wojewódzkim i krajowym w grupie ju-
niorów. Jak przyznał sam Dawid, jego marzeniem jest
uzyskanie najwyższego tytułu arcymistrza szachowego.
Niewątpliwie w spełnieniu marzenia przyczyni się laptop
marki Lenovo wręczony podczas sesji przez wójta Henry-
ka Bartoszewskiego oraz Przewodniczącego Rady Jana
Szczepaniaka.

Wśród uhonorowanych znaleźli się również druhowie
z OSP Racot, którzy zajęli II miejsce w VII Mistrzostwach
Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i
Powodziowym.  Podczas mistrzostw musieli zmagać się z
takimi konkurencjami jak budowa wału przeciwpowodzio-
wego, rzuty ratownicze kołem i rzutką, podejmowanie za-
grożonego przez powódź do łodzi motorowej, wyścig łodzi
wiosłowych oraz holowanie łodzi wiosłowej łodzią moto-
rową, podejmowanie tonącego z wody do łodzi wiosłowej, a
także slalom łodziami motorowymi. OSP Racot reprezen-
towało 5 strażaków specjalizujących się ratownictwem
wodnym: Grzegorz Stanisławiak – trener, Piotr Chraplak,
Norbert Chraplak, Mariusz Jakubowski oraz nowicjusz
drużyny Miłosz Mądry. W ramach uhonorowania zasług
druhowie otrzymali wodoodporne zegarki Casio. (mn)

Nagrodzeni
za osiągnięcia sportowe

Oœrodek Sportu i Rekreacji
Gminy Koœcian

zaprasza na
XXVIII Biegi

im. Dezyderego Ch³apowskiego
które odbêd¹ siê w sobotê
5 paŸdziernika 2013 roku

od godziny 11.00
przy Pa³acu w Turwi.

Szczegó³y na www.gminakoscian.pl.

XX Jubileuszowy Bieg Olimpijski oraz IV Olimpijski
Nordic-Walking odbyły się w sobotę 14 września br. na
racockim hipodromie. Pomimo wcześniejszych opadów i
niepewnej pogody na zaproszenie Szkolnego Klubu Spor-
towego „Jantar” w Racocie odpowiedziało i przybyło na
bieg prawie 2000 dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych
zakątków Polski. Wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg
rozlosowano m.in. 20 rowerów oraz wiele innych cennych
nagród rzeczowych oraz pucharów od Prezydenta RP, Mar-
szałka Sejmu RP, Ministra Sportu i Turystyki oraz Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. Organizatorzy składają
wielkie podziękowania dla wszystkich darczyńców, któ-
rzy wsparli Jubileuszowy Bieg Olimpijski oraz składają
podziękowania wszystkim służbom i osobom, które po-
magały w zorganizowaniu tej imprezy. Dziękujemy i za-
praszamy na kolejne imprezy Jantara Racot.          (md) Uczestnicy biegu (fot. Dariusz Borowski)

Jubileuszowy Bieg Olimpijski

WÓJT G M I N Y   K O Ś C I A N
o g ł a s z a

III przetarg ustny  nieograniczony na zbycie prawa własności  nieruchomości będących własno-
ścią Gminy Kościan

Przedmiotem zbycia są działki budowlane niezabudowane.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra
niżej wymienione działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem
wprowadzenia funkcji usługowej. Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci : energetycznej, gazowniczej,
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Termin I przetargu : 26. 10. 2012 r.
Termin II przetargu : 5. 04. 2013 r.
Pozycja nr 1
Miejsce położenia nieruchomości : Kurza Góra
Księga wieczysta : PO1K/00032164/9
Nr działki : 147/6
Powierzchnia ogółem : 771 m2

Cena wywoławcza : 55.000,00 zł
Wadium : 5.500,00 zł.
Pozycja nr 2
Miejsce położenia nieruchomości : Kurza Góra
Księga wieczysta : PO1K/00032164/9
Nr działki : 147/7
Powierzchnia ogółem : 651 m2

Cena wywoławcza : 46.500,00 zł
Wadium : 5.000,00 zł
Pozycja nr 3
Miejsce położenia nieruchomości : Kurza Góra
Księga wieczysta : PO1K/00032164/9
Nr działki : 147/8
Powierzchnia ogółem : 668 m2

Cena wywoławcza : 47.500,00 zł
Wadium : 5.000,00 zł.
Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu  30. 10. 2013 r. o godz. 1000 w salce
Urzędu Gminy  Kościan  ul. Młyńska 15 ( wejście od ulicy Łąkowej).

 Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości  najpóźniej do
28. 10. 2013 r.  godz. 1600  w gotówce w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004
0106 1997 2000 0006 z podaniem numeru geodezyjnego działki, na którą wadium jest wpłacone.
Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi
zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.
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Na początku wakacji na dachu „pawilonu chirurgicznego” kościańskiego szpi-
tala zamontowano metalową konstrukcję ścian przyszłej sterylizatorni szpita-
la. Obecnie dobiega końca stawianie murów. Sterylizatornia będzie miała 400
metrów kwadratowych. Jest to niezbędne, dla prawidłowego funkcjonowania
bloku operacyjnego i całego szpitala miejsce.

W pobliżu sterylizatorni, na trzecim piętrze trwają prace przy budowie blo-
ku operacyjnego. Blok będzie miał trzy sale operacyjne. W pomieszczeniach
wyburzono stare ściany działowe i pobudowano nowe, odpowiednie dla potrzeb
nowoczesnego bloku operacyjnego. Wyznaczono także pomieszczenia pomocni-
cze  bloku operacyjnego, jest to m.in. sala wybudzeń, śluza, sala przygotowania
pacjenta, pomieszczenia gospodarcze. W dobudowanej do budynku szpitala kon-
strukcji, w której będzie się znajdować tzw. „brudna” część bloku operacyjnego
wylano posadzkę. Zakończono montaż instalacji wodnej. Ponadto zakończyły
się prace murarskie w wybudowanej klatce schodowej.

W tym roku kwota przeznaczona z budżetu powiatu na inwestycje w szpita-
lu wynosi 2 miliony złotych. Gminy Kościan, Śmigiel i miasto Kościan wsparły
szpitalne inwestycje kwotą 470 tys. złotych.                                                          bj

Mury już są

Na dachu kościańskiego szpitala wybudowano ściany powstającej w tym miejscu sterylizatorni.
W dobudowanej do budynku szpitala konstrukcji, w której będzie się znajdować tzw. „brudna”
część bloku operacyjnego wylano posadzkę.

Starosta Kościański drugi rok z rzędu zaprosił miesz-
kańców powiatu na festyn historyczny. Tym razem festyn,
który odbył się 7 września 2013 roku na racockim hipodro-
mie, poświęcony był wybitnemu synowi Ziemi Kościańskiej,
generałowi Dezyderemu Chłapowskiemu.

Z zaproszenia Starosty Kościańskiego na rekonstrukcję
epizodu z bitwy o Tczew z 1807 roku, gdzie 19-letni wówczas
Chłapowski stoczył swój pierwszy bój, skorzystało ponad 4
tys. osób. W inscenizacji wzięło udział 100 żołnierzy piecho-
ty i kawalerii z grup rekonstrukcyjnych z całej Polski oraz
aktorzy, którzy wcielili się w mieszkańców Tczewa.

O agresji wojsk pruskich poinformował mieszkańców ob-
leganej miejscowości kościelny dzwon. Jego dźwięk był sy-
gnałem do rozpoczęcia wojennej inscenizacji. Podczas insce-
nizacji nie zabrakło huku dział oraz efektownych wybuchów
pirotechnicznych. Blisko godzinne zmagania w pełnym słoń-
cu, dymie z armat i huku broni zakończyły się kapitulacją
wojsk pruskich. W zrozumieniu tego, co dzieje się na polu
walki pomagał widzom znawca czasów napoleońskich, wła-
ściciel Muzeum Epoki Napoleońskiej, Tomasz Klauza. Po
walce widzowie mogli z bliska przyjrzeć się wiosce, bogatej
scenografii, zbudowanej specjalnie na tę okazję.

Wszyscy goście mogli także skosztować - ufundowanej
przez Starostwo Powiatowe w Kościanie - staropolskiej zupy
gulaszowej przygotowanej przez Teatr Kulinarny Krzysz-
tofa Górskiego, który w wielkim kotle ugotował 4000 porcji
zupy. Na uczestników festynu oprócz inscenizacji oraz dar-
mowego gulaszu czekały także inne atrakcje. Wiele emocji
wywołał efektowny pokaz woltyżerki konnej w wykonaniu
„Apolinarski Group” z Bukówca Górnego. Szczególnie duże
wrażenie na widzach zrobiła poczta węgierska, czyli jazda
galopem na pięciu koniach. Wystawa sprzętu wojskowego
wzbudziła natomiast zainteresowanie wśród najmłodszych
uczestników pikniku.

O godzinie 21.00 rozpoczęło się święto dla wszystkich
miłośników mocnego grania. Na racockim hipodromie wy-
stąpił kultowy zespół ARMIA z Tomaszem Budzyńskim na
czele. Koncert gwiazdy wieczoru poprzedził występ kościań-
skiej grupy MOKROFON. Na racockiej scenie tego dnia
zagrali także dziesięciolatkowie z Żerkowa, zespół Bicie
Serca.

Dzień później Starosta Kościański zaprosił mieszkań-
ców powiatu do pałacu w Turwi, gdzie można było obejrzeć
specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawę poświęconą
generałowi Dezyderemu Chłapowskiemu. Na wystawie
przygotowanej we współpracy z Muzeum Regionalnym w
Koscianie oraz stacją PAN w Turwi można było zobaczyć
m.in. mundur, w którym Krzysztof Kolberger grał generała
Chłapowskiego w serialu „Najdłuższa Wojna Nowoczesnej
Europy” oraz oryginalny list generała. Pałac i kaplicę od-
wiedziło ponad 300 osób. O jego historii i o mieszkańcach
opowiadali Sylwia Sobczyk i Zdzisław Bernacki.

Festyn „Dezydery Chłapowski - żołnierz, rolnik, pa-
triota” został zrealizowany we współpracy ze Stadniną
Koni w Racocie w ramach projektu „Z Napoleonem do
Wielkopolski”, finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Patronatem honorowym imprezy był Samo-

rządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z
Gostynia.

Ponadto w organizacji imprezy Starostwu Powiatowe-
mu w Kościanie pomogły władze gminy Kościan, sołtys i
mieszkańcy Bukówca Górnego, zarząd i pracownicy
Stadniny Koni w Racocie, strażacy z PSP w Kościa-
nie, strażacy ochotnicy z Racotu, Turwi, Kokorzyna,
Gryżyny, Nietążkowa i Bonikowa, ratownicy medycz-
ni z SP ZOZ z Kościna, policjanci z kościańskiej ko-
mendy, zespół „Żeńcy Wielkopolscy” z Nietążkowa,
uczniowie technikum hotelarskiego z Nietążkowa
oraz firmy „Ewmar” Sławomira Nyczaka i Przemy-
sława Rabiegi z Kościana i „Handmed” Sławomira

Fot. H. Grabus, B. Denisewicz, D. Musialski

Chłapowski w Racocie
Handke z Gostynia. Ponadto w organizacje imprezy
włączyły się przedsiębiorstwa: Agro Handel z Mości-
szek, Tartak Bogdan Michalski z Racotu, „Woj-Mar”
Ubojnia Masarnia z Manieczek, Firma Frost z Jaro-
gniewic, „Tovago Bis” ze Śmigla, Bank Spółdzielczy z
Kościana, Rafał Gbiorczyk - Antyki z Czacza, „Dal-
trans” Transport Międzynarodowy Spedycja z Kościa-
na, Kaufland oraz Marek Pinkowski z Cichowa.

W bitwie brały udział grupy rekonstrukcyjne: Legia pol-
sko-włoska 1. Kompania grenadierów z Nysy, 2. Pułk pie-
choty K.W., Legia polsko-włoska z Kędzierzyna Koźle, Apo-
linarski Group z Bukówca Górnego, 47. Infanterie Regi-
ment von Grawert z Kłodzka oraz Regiment von Lattorf z
Kędzierzyna Koźle.                                                                bp

powiat Koœciañski
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Zakończono remont prawie szesnastokilometrowe-
go odcinka drogi powiatowej z Kościana do granicy z
powiatem śremskim.

W ramach inwestycji, oprócz wyłożenia nowej na-
wierzchni, usunięte zostały krzewy i odtworzone rowy
odwadniające, ustawiono bariery energochłonne, w
Starym Gołębinie i Spytkówkach wybudowano nowe
chodniki. Ponadto na skrzyżowaniu dróg Stary Lubosz
- Stary Gołębin, w celu poprawienia bezpieczeństwa,
wybudowane zostało rondo.

Przebudowa drogi Kościan - Śrem to najdroższa te-
goroczna inwestycja drogowa, jej koszt wyniósł blisko
6 mln złotych, przy czym Powiat Kościański uzyskał
dotację w wysokości prawie 3 mln złotych z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 444 tys. zło-
tych pochodziło z budżetu Gminy Kościan, 180 tys. zło-
tych do inwestycji dołożyła Gmina Czempiń, a 41 tys.
zł władze Kościana. Starostwo Powiatowe w Kościa-
nie na ten cel wydatkowało 2,2 mln złotych.             hg

Nowa droga z rondem

Zakończono modernizację powiatowych dróg z Kościana, przez
Spytkówki, Stary Gołębin do granicy powiatu. W ramach inwe-
stycji  na skrzyżowaniu dróg Stary Lubosz - Stary Gołębin, w
celu poprawienia bezpieczeństwa, wybudowane zostało rondo.

Od 6 lat mieszkańcom
chcącym zarejestrować
pojazd w  Wydziale Komu-
nikacji i Dróg Starostwa
Powiatowego przy ulicy
Gostyńskiej 38 w Kościa-

nie pomaga system kolejkowy. Osoba zaintere-
sowana wizytą w Wydziale Komunikacji w punk-
cie informacji pobiera numerek z systemu i ocze-
kuje na swoją kolej. System ten wpłynął na czy-
telność i sprawność obsługi mieszkańców.

By udoskonalić system obsługi osób planują-
cych zarejestrować pojazd postanowiliśmy wpro-
wadzić dla Państwa dodatkowe ułatwienie kon-
taktu z urzędem – informuje Andrzej Jęcz – Sta-
rosta Kościański. - Udogodnienie to polega na
tym, że osoba planująca rejestrację pojazdu bę-
dzie mogła za pośrednictwem aplikacji, która
znajduje się na stronie powiatu kościańskiego za-
rejestrować swoją wizytę w urzędzie na konkret-
ny dzień i godzinę. System rejestracji jest mak-
symalnie prosty. Wymaga wpisania tylko kilku
danych. Osoba zarejestrowana otrzyma na pocz-
tę elektroniczną potwierdzenie rejestracji na kon-
kretny, wybrany przez siebie dzień i godzinę –
wyjaśnia starosta Jęcz.  - To dodatkowa możli-
wość rejestracji swojej wizyty w Wydziale Komu-
nikacji i Dróg. Stary, sprawdzony już, numerko-
wy system kolejkowy będzie nadal funkcjonował.
Internetową rejestrację pojazdów będzie obsłu-
giwał jeden pracownik. Jednocześnie chcemy, by
to nowe udogodnienie nie pogorszyło jakości za-
łatwiania spraw. W związku z tym rejestracja za
pośrednictwem internetowej strony będzie moż-
liwa co pół godziny. Tak, by osoba pracująca na
tym stanowisku miała czas na profesjonalne za-
łatwienie sprawy. Liczymy, że to dodatkowe uła-
twienie, z jednej strony spotka się z zaintereso-
waniem mieszkańców planujących wizytę w sta-
rostwie, a z drugiej wpłynie  na rozładowanie two-
rzących się niekiedy kolejek przy rejestracji po-
jazdów.

Aplikacja „rezerwacja wizyt przy rejestracji
pojazdów ” znajduje się na stronie Powiatu Ko-
ściańskiego: www.powiatkoscian.pl  w górnym,
prawym rogu.                                                              bj

Rejestracja
przez
internet

Trwają prace remontowo-modernizacyjne na ul. Arci-
szewskiego w Nietążkowie, w gminie Śmigiel.

Na jezdni od ulicy Dudycza do wiaduktu położona zo-
stanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Ponadto z prawej
strony jezdni powstanie krawężnik. Całkowity koszt tej
inwestycji to ponad 322 tys. zł, przy czym 170 tys. zł po-
chodzić będzie z budżetu Gminy Śmigiel.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Transportowo
Spedycyjno Handlowe PRA-MAS S-ka z o.o. z Leszna.

hg

Nietążkowo

Zakończono budowę ścieżki rowerowej z Racotu do Dar-
nowa, inwestycji realizowanej wspólnie przez samorząd
powiatu kościańskiego oraz Gminę Kościan.

W ramach inwestycji w Racocie po stronie pałacu po-
wstał prawie trzystumetrowy chodnik, z drugiej strony
ulicy chodnik został naprawiony. Chodnik został także
zbudowany w Darnowie. Wzdłuż ścieżki o nawierzchni
tłuczniowej posadzono zieleń.

Ciąg pieszo-rowerowy z Racotu do Darnowa ma 1,5
km długości i 2 m szerokości. Całkowity koszt prac wy-
niósł ponad 390 tys. złotych, z czego 150 tys. złotych po-
chodzi z budżetu Gminy Kościan, a 240 tys. złotych z bu-
dżetu Powiatu Kościańskiego.

Inwestycja zapewni mieszkańcom, a przede wszyst-
kim uczniom bezpieczny dojazd do szkoły.

Wykonawcą prac było Konsorcjum Przedsiębiorstwo
Drogowe DROMAR-BIS Marcin Marszałek, Przedsiębior-
stwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek, Nowa
Wieś.                                                                                      hg

Ścieżka z Racotu do Darnowa

INFORMACJA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, mają-
cych na celu uzupełnienie bazy danych o dane ewidencyjne dotyczące budynków i lokali

dla części gminy Śmigiel:
1 Obszar 1 – obręby: Bielawy, Brońsko, Księginki, Nowy Białcz, Stary Białcz, Żegrówko
2 Obszar 2 – obręby: Bronikowo, Machcin, Morownica, Poladowo, Szczepankowo
3 Obszar 3 – obręby: Nietążkowo, Robaczyn, Sierpowo, Stare Bojanowo, Wydorowo.

Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010
r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym oraz pozyskane i opracowane w ramach realizacji umowy rozpoczęte zostały prace
geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków polegającą na uzupełnieniu bazy
danych ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne dotyczące budynków i lokali oraz weryfi-
kację danych ewidencyjnych dla wyżej wymienionych obrębów w gminie Śmigiel.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo – kartograficzne-
go oraz pozyskania danych niezbędnych do realizacji umowy od osób fizycznych i instytucji, upoważnieni zostaną
pracownicy firmy:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. J. K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego.
Informuję również, że opracowany w ramach powyższej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficzne-

go, którego podstawowymi elementami będzie rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budyn-
ków, kartoteka lokali i mapa ewidencyjna zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Kościanie przy  Al. Kościuszki 22.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo  – kartograficznego, zgodnie z art.
24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie później-
szym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Kościanie i Urzędu Miejskiego Śmigla oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Udział zainteresowanych osób w prowadzonych pracach terenowych i współdziałanie z Wykonawcą tych prac, pozwoli na
uniknięcie ewentualnych błędów i nieprawidłowości w sporządzeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Jednocześnie informuję, że prawo wstępu na grunt osób wykonujących prace geodezyjne wynika z ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI
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BURMISTRZ MIASTA KOŚCIANA

zaprasza do udziału w piątym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż opisanej niżej działki położo-
nej w Kościanie przy ul. Południowej przeznaczonej pod działalność gospodarczą handel, usługi i przemysł
nieuciążliwy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr
XLVIII/484/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2002r.
Nr 130, poz. 3578).

L.p. Numer Powierzchnia Oznaczenie według Cena wywoławcza Wysokość wadium
działki działki w m2  księgi wieczystej w zł w zł

1. 3941/25 1004 PO1K/00036098/3 73 000,00 7 300,00

1. Pierwszy nieograniczony przetarg ustny odbył się w dniu 12 grudnia 2012r., drugi w dniu
05 marca 2013r., trzeci w dniu 15 maja 2013r., a czwarty w dniu 07 sierpnia 2013r.
2.  Do ceny sprzedaży zostanie doliczona 23% stawka podatku od towarów i usług.
3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana przy Al. Kościuszki 22
w dniu 15 października 2013r. o godzinie 9şş w pokoju nr 23.
4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w
Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku
Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 10 października 2013r., przy czym za datę wniesienia wadium uważa się
datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego.
5. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i
Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304 lub na stronie
internetowej miasta www.koscian.pl.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

zaprasza do udziału w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż opisanej niżej działki
położonej w Kościanie przy ul. Południowej przeznaczonej pod działalność gospodarczą handel, usługi i
przemysł nieuciążliwy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
uchwałą Nr XLVIII/484/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002 roku (Dz.Urz. Województwa Wielko-
polskiego z 2002 roku, Nr 130, poz. 3578).

Lp Nr działki Pow. w m2 Oznaczenie księgi Cena wywoławcza Wysokość wadium
wieczystej   w zł w zł

1. 3943/3 1161 P01K/00052714/6 83 600,00 16 000,00

1. Pierwszy przetarg odbył się dnia 12 grudnia 2012 roku, drugi dnia 15 maja 2013 roku, a trzeci dnia 07
sierpnia 2013 roku.
2. Do ceny zbycia doliczone zostanie 23% podatku od towaru i usług.
3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki nr 22
sala nr 120 dnia 15 października 2013 roku o godz. 1000.
4. Wadium wpłacać należy przelewem na konto tut. Starostwa w Banku Spółdzielczym w Kościanie Nr 30
8666 0004 0108 1155 2000 0006, przy czym za prawidłowo wpłacone wadium uznaje się wadium, które
wpłynęło na rachunek Starostwa do dnia 10 października  2013 roku.
5. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Kata-
stru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki nr
22, pok. 22 tel. (65) 511-08-84 wew. 23 lub na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oraz Ośrodek Wspie-
rania Przedsiębiorczości zapraszają uczniów ZSP im. F. Ra-
tajczaka w Kościanie, ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążko-
wie, ZSP w Krzywiniu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im.
O. Kolberga w Kościanie do uczestnictwa w konkursie „Biz-
nes z przyszłością”, zorganizowanym pod patronatem Staro-
sty Kościańskiego. Celem konkursu jest promowanie przed-
siębiorczości wśród młodzieży oraz kreowanie i upowszech-
nianie postaw przedsiębiorczych.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie orygi-
nalnego biznes planu nowego przedsięwzięcia gospodarczego
w dniach od 21 do 31 października 2013 r. do Powiatowego
Urzędu Pracy w Kościanie. Biznes plan powinien zawierać:
opis przedsięwzięcia gospodarczego, charakterystykę firmy
oraz jej miejsce w otoczeniu gospodarczym, charakterystykę
produktu lub usługi, plan sprzedaży wraz z założeniami mar-
ketingowymi, plan zarządzania i działania, plan finansowy
przedsięwzięcia łącznie z harmonogramem finansowym we-
dług wzoru podanego podczas zajęć warsztatowych oraz ana-
lizę SWOT wybranej działalności. Maksymalna objętość pro-
jektu to 20 stron formatu A4.

Biznes plan należy przekazać w zamkniętej kopercie z
napisem „Biznes z przyszłością”. Ponadto projekt musi być
oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację autora. Jed-
na osoba może złożyć tylko jeden biznes plan, projekty zbioro-
we nie będą brały udziały w konkursie.

Ocena prac konkursowych będzie przebiegała dwuetapo-
wo. Etap pierwszy to ocena formalna oraz merytoryczna na-
desłanych biznes planów. 10 najlepszych projektów zostanie
zakwalifikowanych do etapu drugiego. Na tym etapie kon-
kursu autorzy wybranych biznes planów będą musieli zapre-
zentować swoje projekty przed komisją, która wyłoni wśród
nich trzech laureatów

Najlepsze biznes plany zostaną nagrodzone laptopem,
netbookiem oraz tabletem. Fundatorami nagród dla laure-
atów są Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oraz Samorzą-
dowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o. hg

Laptop za najlepszy
biznes plan

Przypominamy studentom, że do 10 października 2013
roku mają możliwość składania w Starostwie Powiatowym
w Kościanie wniosków o Stypendium Starosty Kościańskiego
dla studentów z Powiatu Kościańskiego na rok akademicki
2013/2014.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy
spełniają następujące warunki:
a) posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościań-
skiego,
b) są studentami studiów wyższych studiującymi w trybie
dziennym i zaocznym na uczelniach publicznych i niepublicz-
nych,
c) ukończyli I rok studiów,
d) nie ukończyli 25 roku życia,
e) osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z poprzed-
niego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50).

Przy przyznawaniu stypendium uwzględnia się także:
a) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym,
b) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i
artystycznych szczebla centralnego.
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o przyznanie stypendium (złożony przez kandy-
data, rodziców lub prawnych opiekunów kandydata),
b) aktualne zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopię
dowodu osobistego,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię indeksu za
ostatni rok nauki lub oryginał indeksu (do wglądu),
d) zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wyda-
ne przez uczelnię,
e) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia studen-
ta,
f) zaświadczenie z uczelni o obecnym statusie studenta.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej po-
wiatu kościańskiego lub w Wydziale Oświaty i Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Go-
styńskiej 38. W tym roku Zarząd Powiatu Kościańskiego przy-
zna stypendia  już 10 raz. W ubiegłym roku  Stypendia Staro-
sty Kościańskiego otrzymywało 50 osób.                               bj

Przypomnienie
dla studentów
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Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 14 listopada 2012 roku harmonogramu dyżurów
aptek w październiku w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 1 października 2013
2. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 2 października 2013
3. Apteka Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 3 października 2013
4. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 4 października 2013
5. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 5 października 2013
6. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 6 października 2013
7. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 7 października 2013
8. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 8 października 2013
9. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 9 października 2013
10. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 10 października 2013
11. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 11 października 2013
12. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15 12 października 2013
13. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 13 października 2013
14. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 14 października 2013
15. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 15 października 2013
16. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 16 października 2013
17. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 17 października 2013
18. Apteka Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 18 października 2013
19. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 19 października 2013
20. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 20 października 2013
21. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 21 października 2013
22. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 22 października 2013
23. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 23 października 2013
24. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 24 października 2013
25. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 25 października 2013
26. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 26 października 2013
27. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 27 października 2013
28. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 28 października 2013
29. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 29 października 2013
30. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 30 października 2013
31. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 31 października 2013

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

Apteki w powiecie

Już po raz dziewiąty zapraszamy wszystkich miłośni-
ków biegania z Powiatu Kościańskiego i nie tylko do udzia-
łu w Międzynarodowym Półmaratonie im. dra Henryka

Florkowskiego, który odbędzie się w niedzielę, 10 listopa-
da 2013 roku. Celem imprezy, oprócz popularyzacji biega-
nia jako czynnej formy wypoczynku, jest oddanie hołdu i
zachowanie pamięci o wybitnym regionaliście doktorze
Henryku Florkowskim.

I Międzynarodowy Półmaraton im. dra Henryka Flor-
kowskiego odbył się 12 listopada 2005 roku i od tego cza-
su kościańska impreza zaliczana jest do największych
imprez biegowych w Polsce. Ulicami Kościana biegają
amatorzy i zawodowcy z całego świata. W tym także re-
prezentanci m.in.: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Kenii,
Węgier, Mołdawii oraz Gruzji. W I Półmaratonie wzięło
udział 297 biegaczy a w tym roku organizatorzy zamy-
kają listę zgłoszeń na 1500 uczestnikach. Tradycyjnie, po-
czątkujących miłośników biegania zapraszamy do 6,5 ki-
lometrowego biegu COCODRILLO.

Podobnie jak w poprzednich latach, dzień przed Pół-
maratonem - 9 listopada - organizatorzy zapraszają dzieci

IX Półmaraton
im. dra Henryka Florkowskiego

powiat Koœciañski

i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów na „Świę-
to Biegania z Coccodrillo”. Rok temu na starcie tych krót-
kodystansowych biegów stanęło ponad 500 uczestników.

Sponsor  tytularny imprezy
przygotował dla młodych biega-
czy koszulki. Ponadto każdy
uczestnik otrzyma dyplom, cie-
pły napój i pakiet ze zdrową
żywnością.
Organizatorami Półmaratonu

- jak co roku – są: Starostwo
Powiatowe w Kościanie,  Ludo-
wy Klub Sportowy „SANA” Ko-
ścian. Współorganizatorami są
Urząd Gminy Kościan, Urząd
Miasta w Kościanie, Urząd
Gminy Czempiń, Urząd Miej-
ski w Śmiglu ,Urząd Miasta i
Gminy Krzywiń, PS LZS w Ko-
ścianie, WZ LZS w Poznaniu,

PSZS w Kościanie, oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnic-
kiej w Kościanie, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara
Kolberga w Kościanie.

Chętnych do wzięcia udziału w IX Półmaratonie im.
dra Henryka Florkowskiego zapraszamy na stronę in-
ternetową: http://sanakoscian.pl/polmaraton/zapisy/,
gdzie można zarejestrowac swoje zgłoszenie. Na tej stro-
nie oraz na stronie powiatu kościańskiego: www.powiat-
koscian.pl w zakładce: Kultura i sport – kalendarz im-
prez  znajdziecie Państwo szczegółowy regulamin im-
prezy.

Kościański Półmaraton jest jednym z dwunastu bie-
gów zaliczanych do Grand Prix Wielkopolski w Półmara-
tonach, organizowanego pod patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Ogłoszenie wyników Grand
Prix Wielkopolski oraz wręczenie nagród odbędzie się 10
listopada 2013 roku w Kościanie.

ZAPRASZAMY

1 października 2013 roku rusza II edycja akcji ekologicz-
nej „Stań po Zielonej Stronie Mocy”, organizowanej przez
firmę Slam Poland Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego.
Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym
Starosty Kościańskiego.

Akcja polega na zbiórce odpadów tj. płyt CD, DVD, Blu-
ray, baterii, ładowarek, telefonów komórkowych, opakowań
po płytach i kasetach magnetofonowych, kabli, przedłuża-
czy, pilotów do urządzeń elektronicznych, słuchawek, pen
drive’ów, twardych dysków, urządzeń MP3, discmanów i
walkmanów.

Akcja rozpocznie się 1 października 2013 r. i trwać bę-
dzie do 15 czerwca 2014 r. W celu przyłączenia się do akcji
każda zainteresowana placówka edukacyjna musi dokonać
rejestracji za pośrednictwem strony internetowej, wypełnia-
jąc i przesyłając Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy, a
następnie wysłać podpisany egzemplarz Umowy o świad-
czeniu usług w zakresie odbioru odpadów – bezpłatny od-
biór odpadów. Akcja ekologiczna jest całkowicie bezpłatna.

W I edycji konkurs, którego finał odbył się w czerwcu
2013 roku, wzięło udział 8 placówek edukacyjnych z powia-
tu kościańskiego: Zespół Szkół nr 4 w Kościanie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościa-
nie, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Szko-
ła Podstawowa w Głuchowie, Zespół Szkol i Placówek Oświa-
towych w Lubiniu, Szkoła Podstawowa w Śmiglu, Gimna-
zjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Naj-
więcej odpadów uzbierali uczniowie Gimnazjum im. Kon-
stytucji 3 Maja w Śmiglu. Łącznie szkoły z powiatu kościań-
skiego uzbierały 497 kilogramów odpadów.

Wszystkie zainteresowane placówki edukacyjne zapra-
szamy na stronę internetową akcji  www.stanpozielonejstro-
niemocy.pl. Ponadto Starostwo zostało wyposażone w  Bio
Kiosk – platformę multimedialną, na której wyświetlane są
filmy ekologiczne i informacje związane z akcją. Na platfor-
mie prezentowany jest także ranking szkół z terenu powia-
tu.                                                                                                  hg

Stań po zielonej
stronie mocy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie na-
wiązała współpracę z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycz-
nych i Dziennikarstwa w Poznaniu, reprezentowaną przez
Rektora  dr. inż. Krzysztofa Nowakowskiego i Kierownika
Katedry Pedagogiki i Socjologii dr. Andrzeja Stogowskiego.

Współpraca obejmuje wymianę doświadczeń między
wspomnianymi placówkami, której celem jest optymaliza-
cja świadczonych usług w zakresie edukacji dzieci, młodzie-
ży uczącej się oraz studiującej.

Szczególnie cenna jest dla Poradni możliwość współtwo-
rzenia i realizacji programów kształcenia oferowanych przez
WSNHiD, a także podnoszenie kompetencji zawodowych
pracowników,  na co dzień służą pomocą psychologiczno-pe-
dagogiczną nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.        ppp

Poradnia współpracuje

Zmiana druku wniosków o pozwolenie na budo-
wę i pozwolenie na rozbiórkę z dniem 4 września 2013
r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i de-
cyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. poz. 1013).

Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany w roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę,
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.), poprzez
określenie nowego wzoru wniosku o pozwolenie na budo-
wę oraz wzoru wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Nowe wnioski do pobrania na stronie interneto-
wej powiatu kościańskiego oraz w Wydziale Archi-
tektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej
38 w Kościanie.                                                                  bk

Uwaga


