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Samorz¹dowyOrêdownik

W sobotę 15 sierpnia 2015 r. na starym cmentarzu parafialnym w Kościanie odby-
ły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 95. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
Przypomniane zostały wydarzenia z lat 1919-21 i poświęcenie kościaniaków biorących
udział w oswobodzeniu ojczyzny. W południe przedstawiciele samorządów miasta Kościa-
na, powiatu kościańskiego i gminy, delegacje organizacji i stowarzyszeń złożyli wiązanki
kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny, upamiętniając poległych za ojczyznę miesz-
kańców miasta i Ziemi Kościańskiej.

W sobotę 1 sierpnia br. na Placu Niezłomnych w Kościanie odbyła się uroczystość
patriotyczna z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W godzinę „W” dokładnie o 17.00 w całym kraju rozległ się dźwięk syren alarmo-
wych, po czym samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicami pamięci.

Z okazji Święta Wojska Polskiego samorządowcy złożyli wiązanki kwiatów pod Po-
mnikiem Obrońców Ojczyzny

Sierpniowe rocznice

Ze względu na konieczność przeprowadzenia niezbędnych przeglądów kryta
pływalnia będzie nieczynna w dniach od 31 sierpnia do 11 września 2015 roku. Kar-
nety zostaną przedłużone proporcjonalnie o ten okres. Przepraszamy za utrudnienia
i zapraszamy ponownie już w sobotę 12 września.

Przerwa na pływalni

Na niedzielę 30 sierpnia br. na godz. 14.00 Kościański Ośrodek Kultury zapla-
nował festyn z okazji pożegnania wakacji. Na najmłodszych będzie czekało moc atrak-
cji. Będzie konkurs na najlepszego przebierańca z cennymi nagrodami oraz urządze-
nia zabawowe dla dzieci, a także stoiska handlowe.

Festyn Pożegnanie Wakacji

Zapraszamy w weekend 19-20 września br. na 46. Turniej Dudziarzy Wielko-
polskich. Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl.

Dudziarze w Kościanie
W sierpniu zostanie rozstrzygnięty przetarg dotyczący oświetlenia ulicy Go-

styńskiej.  Powstanie 40 słupów oświetleniowych z 60 oprawami typu LED. Na reali-
zację zadania przeznaczono ok. 260 tys. złotych. Gmina Kościan wspomoże inwesty-
cję kwotą 130 tys. zł. Oprócz tego na ul. Gostyńskiej zostaną rozpoczęte prace zwią-
zane z położeniem nowego chodnika. Jest to inwestycja Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich. Prace rozpoczną się na przełomie września- października. 

Ul. Gostyńska zostanie oświetlona

Burmistrz Miasta Kościana wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościa-
na zapraszają 1 września br. o godz. 12.00 na Rynek na uroczystość upamiętniającą
76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na Rynku pod Tablicami Poświęconymi
Pomordowanym Kościaniakom przedstawiciele władz oraz stowarzyszeń i organiza-
cji złożą kwiaty w hołdzie poległym. Zachęcamy do przyłączenia się do uroczystości.

76. rocznica
wybuchu II wojny światowej

Tegoroczny Motopiknik, zorganizo-
wano już po raz piąty. Zgromadził w nie-
dzielne popołudnie 16 sierpnia br. na placu
przy krytej pływalni wielu fanów motory-
zacji. Imprezę współorganizował Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Grupa
Motocyklowa „Stop Śmierci”.

Na miłośników motoryzacji czeka-
ło moc atrakcji. Imprezę rozpoczęła para-
da motocykli, która ruszyła ze Skweru
Krimpen ulicami miasta. Przybyli goście
mogli zobaczyć okazałe nowoczesne, jak i
zabytkowe motocykle. Dodatkowo można
było podziwiać m.in. pokazy stuntu, tria-
lu, driftu i akrobacje na quadach. W cza-
sie trwania imprezy publiczność mogła
oddać głos na jeden z motocykli wetera-
nów, wyprodukowanych przed 1980 rokiem.
Wg opinii mieszkańców najładniejszym
motocyklem okazała się JAWA 354/350 z
1960r., której  właścicielem był Radosław
Grzesiak z Kościana. Wśród głosujących
zostały rozlosowane cenne nagrody: tele-

V Motopiknik Kościan 2015

Motopiknik to wiele zabytkowych i nowo-
czesnych motocykli oraz pokazy akrobacji
na motorach i quadach oraz drift samo-
chodowy

Publiczność wybrała najładniejszego
weterana wśród motocykli – Jawę 350 z
koszem i przyczepką pana Radosława
Grzesiaka z Kościana

wizor, kino domowe oraz robot wielofunk-
cyjny. Specjalnie dla publiczności został
zorganizowany motocyklowy tor sprawno-
ściowy. Trójka motocyklistów miała za za-
danie pokonać go w jak najlepszym czasie
i z jak najmniejszą ilością błędów. Zwy-
cięzcą tej dyscypliny został Arkadiusz Ma-
liszewski z Tarnowa Podgórnego. Wiele
atrakcji czekało też na dzieci. Największą
popularnością cieszyły się przejażdżki mo-
tocyklowe. Oprócz tego dzieci mogły korzy-
stać z dmuchanych zjeżdżalni, euro bun-
gee, oraz quadów, dzięki temu całe rodzi-
ny mogły interesująco spędzić niedzielne
popołudnie.

W tym roku kościański MOTOPIK-
NIK dofinansował Samorządowy Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., który w
trakcie trwania imprezy udzielał informa-
cji nt. unijnej inicjatywy JEREMIE skiero-
wanej do przedsiębiorców MSP oraz osób
rozpoczynających prowadzenie działalno-
ści gospodarczej.

PKP ogłosiło przetarg na przebudowę linii kolejowej E-59 na odcinku Czempiń –
Leszno. Prace mają polegać na przebudowie torowiska, stacji kolejowych oraz budowie
nowych i przebudowie istniejących wiaduktów.

W Kościanie zaplanowane są wiadukty na ulicy Gostyńskiej i Młyńskiej oraz przej-
ście podziemne pomiędzy ul. Wyzwolenia a Gurostwem. Wiadukty mają spowodować
zmniejszenie korków w mieście. W ramach inwestycji przebudowane zostaną także wia-
dukty w Nacławiu i Widziszewie. Będą one poszerzone, co umożliwi minięcie się dwóch
tirów. Czas realizacji inwestycji to 40 miesięcy od momentu zawarcia umowy.

Będą wiadukty!
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W miesiącu sierpniu zakończyła się część inwe-
stycji prowadzonych na drogach powiatowych. W mie-
ście Kościanie przebudowane zostały drogi powiatowe
3958P i 3954P (ul. 14 Dywizji i ul. Kosynierów). Na
ulicy Kosynierów na długości 300 metrów położona zo-
stała nowa nawierzchnia bitumiczna, powstała również
zatoka parkingowa oraz chodnik. W ramach tej inwe-
stycji przebudowano skrzyżowanie ul. Kosynierów i ul.
Broniewskiego. Na ul. Broniewskiego położono nową
masę bitumiczną oraz wybudowano chodnik. Na ul. Po-
przecznej położono nową nawierzchnię. Na ulicy 14
Dywizji powstała zatoka parkingowa o nawierzchni bi-
tumicznej. Wartość prac wyniosła 417  409,10 zł wspar-
cie z Miasta Kościana wyniosło 178 194,77 zł. Inwesty-
cja została wsparta także przez Kościańską Spółdziel-

Zakończyły się inwestycje na drogach powiatowych

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J. Kasprowicza w Nietążkowie od 2016 roku będą
mieli do dyspozycji nowy internat. W poniedziałek, 3
sierpnia 2015 roku w imieniu Powiatu Starosta Ko-
ściański Bernard Turski i Stefan Stachowiak  Wicesta-
rosta Kościański podpisali umowę na budowę budynku
zamieszkania zbiorowego – internat wraz z instalacja-
mi i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą infra-
strukturą z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwe-
stycji.

W imieniu firmy Przedsiębiorstwo Budowlane
BUDOMONT Sp. z o.o., umowę podpisał Władysław Su-
chora - Prezes Zarządu.

Koszt budowy nowego budynku internatu wynie-
sie ponad 1,5 miliona złotych.

Zawarliśmy umowę na realizację ważnej inwe-
stycji dla uczniów ZSP w Nietążkowie. To szkoła, która
od lat wzbogaca swoją ofertę edukacyjną i cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród uczniów chcących kon-
tynuować swoją edukację. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom młodzieży podjęliśmy decyzję o budowie nowocze-
snego budynku, w którym zamieszkać będzie mogło 48
osób. - podkreśla Bernard Turski, Starosta Kościański.

Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie
368,14m2, natomiast powierzchnia użytkowa ponad
587m2. Kubatura budynku to 2503,05m3. Prace obejmą
również zagospodarowanie terenu wokół internatu w po-
staci utwardzenia placu kostką, na którym powstanie
miejsce do rekreacji oraz parking dla pięciu samocho-
dów, w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej. Prze-
widywany czas prac wyniesie 28 tygodni.

Podpisano umowę na budowę nowego internatu dla uczniów
ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie

W miniony weekend już po raz dwunasty zorganizo-
wano w Racocie Krajowe Zawody we Wszechstronnym Kon-
kursie Konia Wierzchowego. W zawodach wzięło udział
około stu zawodników. Wśród nich znaleźli się wielokrotni

Zawody WKKW w Racocie
olimpijczycy, medaliści Mistrzostw Europy i Polski. Pod-
czas konkursu można było oglądać między innymi Pawła
Warszawskiego, Artura Społowicza czy Pawła Spisaka.
Na Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego skła-
dają się trzy dyscypliny: ujeżdżanie, cross oraz skoki.

W tym roku patronat honorowy nad    imprezą
sprawował Starosta Kościański Bernard Turski. Za-
wodom towarzyszył konkurs dla kibiców, w którym
główną nagrodę w postaci skutera ufundowało kościań-
skie Starostwo. Losowanie odbyło się w niedzielę. Na-
grodę główną – skuter - wygrał Patryk Dolatowski z
Leszna, rower wygrała Aldona Serafinowicz z Kościa-
na, a dron Marian Wojciechowski z Kościana.

Minęło już ponad pół roku działania Rady Po
wiatu Kościańskiego V kadencji i  Zarządu
Powiatu Kościańskiego. Dlatego zabieram

głos, aby czytelnikom Orędownika przekazać infor-
mację o tym jak pracują wyżej wymienione organy
samorządu powiatowego. Rada Powiatu obradowała
na 8 sesjach, intensywnie pracują stałe komisje Rady.
Nie unikamy tematów trudnych i drażliwych. Dla
przykładu Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Rozwoju Gospodarczego zajmowała się lokalizacją
ferm norek w Gminie Śmigiel i ponownie zajęła się
kwestią używania sprzętu motorowodnego na wodach
Zbiornika Wonieść, Komisja Spraw Społecznych za-
jęła się m.in. warunkami pracy i płacy pielęgniarek,
położnych i innych grup zawodowych w kościańskim
szpitalu (SPZOZ). Efektem tej ostatniej było przyję-
cie stanowiska popierającego protest tych grup za-
wodowych w formie uchwały Rady i przesłanie jej do
najwyższych władz państwowych i wszystkich parla-
mentarzystów z kalisko - leszczyńskiego okręgu wy-
borczego. Na sesjach Rady i posiedzeniach komisji
dominuje merytoryczna dyskusja i podejmowane są
konstruktywne decyzje.

Piastując funkcję przewodniczącego Rady bio-
rę czynny udział w posiedzeniach Zarządu i stwier-
dzam, że pracuje on sprawnie i efektywnie. Wynika
to z jednej strony z dużego doświadczenia Starosty i
Wicestarosty jak i świeżego spojrzenia na sprawy
powiatu pozostałych członków Zarządu. Obok spraw-
nej realizacji inwestycji przygotowanych przez po-
przedni Zarząd tj. przebudowy dróg Widziszewo –
Gniewowo, Lubiń – Mościszki i II etapu ul. Wielichow-
skiej w Kościanie, w szybkim tempie przygotowano i
przystąpiono do realizacji innych zadań tj. przebudo-
wy drogi Śmigiel – Poladowo, I-ego etapu przebudo-
wy drogi Czempiń – Iłówiec, ul. Kosynierów i 14 Dy-
wizji w Kościanie. Uzgodniono także warunki udzia-
łu finansowego gmin i przystąpiono do realizacji sze-
regu zadań związanych z budową chodników w kilku
miejscowościach.

Zarząd realizuje również nieco kontrowersyjną
inwestycję budowy hali sportowo-widowiskowej przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na ul. Wielichow-
skiej w Kościanie. Przetarg został ogłoszony przez
poprzedni Zarząd. Z pewną krytyką spotkała się lo-
kalizacja obiektu, a szczególnie brak dostatecznej
liczby miejsc parkingowych. Pomimo tych zastrzeżeń
nowy Zarząd postanowił dotrzymać umowy partner-
skiej z Gminą Miejską Kościan i realizuje tę inwe-
stycję. Obecnie trwają intensywne prace w porozu-
mieniu z władzami miasta w celu zwiększenia liczby
miejsc postojowych w okolicy budowanej hali.

Zarząd przystąpił również do realizacji innych
ważnych zadań w powiatowej oświacie. Rozpoczęto
budowę nowego budynku internat u dla ZSP w Nie-
tążkowie. Do czasu wybudowania nowego budynku
na 48 miejsc rolę internatu dzięki porozumieniu z
władzami Gminy Śmigiel pełnić będzie Schronisko
Młodzieżowe w Śmiglu. Rozpoczęto także remont cią-
gów komunikacyjnych  w starym budynku Zespołu
Szkół na ul.  M. Konopnickiej w Kościanie. Przystą-
piono również do prac koncepcyjnych związanych z
bazą lokalową wydziałów Starostwa. Wszystkim
mieszkańcom powiatu znane są złe warunki lokalo-
we, a szczególnie interesantom załatwiającym spra-
wy w Wydziale Komunikacji i Dróg na ul. Gostyńskiej
i Wydziału Geodezji na al. Kościuszki.

Obserwuję dużą wrażliwość Zarządu na ini-
cjatywy społeczne. W tym roku w o wiele szerszym
zakresie dofinansowano akcje organizacji wypoczyn-
ku dla dzieci i młodzieży (wakacje zimowe i letnie).
Wszystkie wnioski spełniające warunki regulamino-
we otrzymały wsparcie. Także więcej wniosków o do-
finansowanie prac konserwatorskich przy obiektach
zabytkowych zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Reasumując można by rzec, że „nie zatrzyma-
no pociągu, by zmienić maszynistę”. Rozkład jazdy
nie został zakłócony, a pociąg z doświadczoną załogą
przyspiesza.

Mam nadzieję, że ten styl pracy Rady i Zarzą-
du uda nam się utrzymać do końca kadencji.

Paweł Buksalewicz
Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego

nię Mieszkaniową kwotą 28  000 zł. Wykonawcą prac
była firma INFRAKO Sp. z o.o.

W Sierakowie przebudowano drogę powiatową
3941P. W ramach tej inwestycji wybudowano 195 mb
chodnika od placu zabaw do skrzyżowania. Na szero-
kości 1m od chodnika wyrównano nawierzchnię bitu-
miczną. Koszt prac wyniósł 66  913,98 zł, z czego wspar-
cie od Gminy Kościan to 34  000,00 zł. Wykonawcą in-
westycji była firma FHU Jacek Kubiak z Kościana.

W Zglińcu na drogach powiatowych nr 3898P i
3929P wybudowano ok. 490 mb chodnika. Odnowiono
tam również oznakowanie pionowe. Wykonawcą zada-
nia były firmy DROMAR i DROMAR BIS z Nowej Wsi.
Koszt prac wyniósł 113  413,73 zł, w tym wsparcie od
Gminy Krzywiń 32  120,00 zł.
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Na początku lipca zostały ogłoszone dwa prze-
targi na zadania pn. „Remont kotłowni gazowej i in-
stalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Gminy Kościan
w Bonikowie” oraz „Termomodernizację Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola w Bonikowie”. Przedmiotem
pierwszego zamówienia jest montaż kotła gazowego
dla potrzeb centralnego ogrzewania wraz z niezbęd-
nym orurowaniem i oprzyrządowaniem technologicz-
nym, przy uwzględnieniu wykorzystania kotła dla przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb sanita-
riatów szkolnych, a także modernizacja wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania, polegająca na cał-
kowitej wymianie istniejącej instalacji oraz urządzeń
centralnego ogrzewania. Inwestycję tą za kwotę
176 990,46 wykona firma „KOBERLING” Usługi Wod-

Remonty
w Szkole Podstawowej w Bonikowie

Kan-Gaz i C.O. Usługi Ślusarskie z Nowego Tomyśla.
Zakończenie prac nastąpi 15.10.2015 r. Przedmiotem
drugiej inwestycji jest termomodernizacja budynku
szkoły oraz przedszkola polegająca m.in na wykona-
niu izolacji termicznej stropodachu styropapą grubo-
ści 20 cm pokrytą następnie papą termozgrzewalną,
odtworzeniu instalacji odgromowej, wykonaniu izola-
cji termicznej ścian: cokół - styropianem XPS grubo-
ści 8 cm, ściany - styropianem FS grubości 15 cm. W
zakres zamówienia wchodzi ponadto przebudowa wej-
ścia do szkoły oraz wejścia do przedszkola. Wykonawcą
tych robót jest F.U.H Daria Adamczewska z Kościa-
na. Wartość inwestycji wynosi 406.899,19 zł, a ter-
min zakończenia robót zaplanowano na 19.10.2015 r.

(mn)
W XXI Zawodach Pływackich na J. Wonieskim wy-

startowało 32 uczestników i wszyscy zawodnicy ukończyli
wyścig. Zawody rozgrywane były na dystansie około 2 km.
Maraton wygrała reprezentantka klubu Real 64-Sto Anna
Płatek z Leszna w czasie 31 minut 13 sekund, wyprzedza-
jąc Ziemowita Adamczaka z Kościana i Łukasza Kisło z
Leszna. Najmłodszym uczestnikiem był czternastoletni
Hubert Musiał z Krotoszyna, a najstarszym okazał się
wieloletni uczestnik dębieckich maratonów – Stanisław
Regen z Poznania (rocznik 1948). Zwycięzcą klasyfikacji
powiatowej okazał się Ziemowit Adamczak z Kościana
przed Michałem Majchrzakiem z Nowego Lubosza i Mi-
chałem Łakomym z Kiełczewa, który był jednocześnie
zwycięzcą kategorii powyżej 40 lat, wyprzedzając Toma-
sza Naglika z Kościana i Pawła Bajstoka ze Szczodrowa.
Uczestnikami byli ponadto m.in. Poseł na Sejm RP –
Wojciech Ziemniak, Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przy-
była, syn olimpijczyka z Seulu – Damian Łbik z Poznania.
Szczegółowe wyniki w aktualnościach na stronie interne-
towej Gminy Kościan. Cieszy coraz większy udział i coraz
lepsze wyniki reprezentantów powiatu kościańskiego i
Gminy Kościan, w tym reprezentantów Kościańskiego To-
warzystwa Pływackiego. Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe koszulki oraz na-
grody rzeczowe ufundowane ze środków Gminy Kościan.
Zawody zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy
Kościan, a zabezpieczyli ratownicy z drużyny WOPR w
Nowym Dębcu oraz strażacy z OSP Racot. Zabezpieczenie
medyczne zapewniła firma Medical Help ze Swarzędza.

(md)

Zawody Pływackie
na J. Wonieść

Uczestnicy Zawodów Pływackich w Nowym Dębcu

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

Komunikat

Szkolny Klub Sportowy „Jantar”
zaprasza

w imieniu organizatorów na
XXII Bieg Olimpijski

który odbędzie się w sobotę
12 września 2015 roku

o godzinie 11.00
na stadionie hippicznym w Racocie.

W ramach imprezy odbędzie się
Bieg na dystansie 5 km

i VI Olimpijski Nordic-Walking
oraz festyn sportowo – rekreacyjny.
Wśród wszystkich, którzy ukończą

bieg i marsz
zostaną rozlosowane

atrakcyjne nagrody rzeczowe!
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Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o siódmym nieograniczonym przetargu ustnym

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nierucho-
mości, cena wywoławcza oraz wysokość wadium: Nieruchomości zapisane w
Księdze Wieczystej nr PO1K/00034060/4, położone w Kościanie pomiędzy ulicami
Sosnową i Modrzewiową.

L.p. Numer Działki Powierzchnia działki Cena wywoławcza Wadium
1. 2972/64 294 24 000,00 4 800,00
2. 2972/65 292 24 000,00 4 800,00
3. 2972/66 199 16 500,00 3 300,00
4. 2972/67 200 16 500,00 3 300,00
5. 2972/69 194 16 000,00 3 200,00

2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w
użytkowanie wieczyste: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego.
3. Termin i miejsce przetargu: 30 września 2015r. o godzinie 9.00, Urząd Miejski
Al. Kościuszki 22 Kościan, pokój nr 203.
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 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.
304.

Burmistrz Miasta Koœciana
podaje do publicznej wiadomoœci

wyci¹g z og³oszenia o dziewi¹tym nieograniczonym przetargu ustnym

1. Oznaczenie nieruchomoœci wed³ug ksiêgi wieczystej i katastru nieruchomoœci oraz
powierzchnia nieruchomoœci: Nieruchomoœæ zapisana w Ksiêdze Wieczystej numer PO1K/
00027530/8, obejmuj¹ca dzia³kê numer geodezyjny 3912 o powierzchni 0.09.98 ha.
2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomoœci do sprzeda¿y lub oddania w u¿ytkowa-
nie wieczyste: Nieruchomoœæ przeznaczona do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
3. Cena wywo³awcza: 40 000,00 z³.
4. Termin i miejsce przetargu: 01 paŸdziernika 2015r. o godzinie 9.00, Urz¹d Miejski Al.
Koœciuszki 22 Koœcian, pokój nr 203.
5. Wysokoœæ wadium: 8 000,00 z³.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji og³oszenia o przetargu: Pe³na treœæ
og³oszenia zosta³a opublikowana na stronie internetowej http://www.koscian.pl/ i w Biule-
tynie Informacji Publicznej http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty oraz
wywieszona na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miejskiego.
7. Dane teleadresowe, pod którymi mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje dotycz¹ce
przetargu: Urz¹d Miejski Koœciana Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
Al. Koœciuszki 22, 64 – 000 Koœcian, telefon (65) 512 11 11 wew. 304.

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o siódmym nieograniczonym przetargu ustnym

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nierucho-
mości oraz powierzchnia nieruchomości: Nieruchomość zapisana w Księdze
Wieczystej nr PO1K/00036098/3, obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 3941/
25 o powierzchni 0.10.04 ha.
2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w
użytkowanie wieczyste: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego.
3. Cena wywoławcza: 43 000,00 zł.
4. Termin i miejsce przetargu: 28 września 2015r. o godzinie 9.00, Urząd Miejski
Al. Kościuszki 22 Kościan, pokój nr 203.
5. Wysokość wadium: 8 600,00 zł.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej http://www.ko-
scian.pl/i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/oglo-
szenie-i-komunikaty oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miej-
skiego.
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące przetargu: Urząd Miejski Kościana Wydział Gospodarki Przestrzen-
nej i Mienia Gminnego Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan, telefon (65) 512 11 11
wew. 304.

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w
Kościanie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. odbędzie się ofertowy

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż sprzętu i wyposażenia.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg tel. 65 512 28 75.

Od 15 września do 5 października br. mieszkańcy Kościana zobowiązani są
do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie własnych nieruchomości
poprzez wyłożenie preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania.

Szczegółowe informacje na słupach ogłoszeniowych i stronie internetowej
www.koscian.pl oraz Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tel.
655121838 lub 655121466 wew. 216.

Samorząd Kościana otrzymał dotację od Wojewody Wielkopolskiego na odno-
wienie Kwatery Obrońców Ojczyzny na starym cmentarzu parafialnym. Przeznaczo-
no na ten cel 30 tys. zł. Prace przy remoncie obiektu przewidują: wymianę dwóch
bocznych tablic na granitowe, obłożenie górnych powierzchni murków oddzielających
schody nowymi nakładkami z płyt granitowych, obłożenie nowymi stopniami górnej
powierzchni czternastu schodów z granitu polerowanego, wykonanie nowego krzyża
oraz odnowienie emblematu Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego. 

Obowiązkowa deratyzacja

Kwatera Obrońców Ojczyzny
zostanie odnowiona

Zapraszamy na kolejny wykład popularnonaukowy pt. „Misja Gaia”, który
poprowadzi dr Przemysław Bartczak w piątek 28 sierpnia o godzinie 18:00 i 20:00.
Na 18:00 zapraszamy osoby z dziećmi.

Mieszkamy na planecie Ziemia. Słońce jako nasza najbliższa gwiazda do-
starcza nam niezbędnej energii do życia. Co wiemy o innych gwiazdach i grupach
jakie tworzą w przestrzeni kosmicznej?

Najnowsza astrometryczna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie
Gaia ma zadanie zbadać nasze najbliższe otoczenie w Drodze Mlecznej i dać nam
szanse odpowiedzieć na szereg nurtujących pytań.

Dr Przemysław Bartczak jest absolwentem Wydziału Fizyki UAM, gdzie
obronił pracę doktorską dotyczącą badań związanych z układami podwójnymi pla-
netoid. Obecnie zajmuje się modelowaniem kształtów planetoid pojedynczych i po-
dwójnych z wykorzystaniem obserwacji fotometrycznych, radarowych i zakryciowych.
Należy do międzynarodowego zespołu naukowców skupionych wokół projektu 4-m
International Liquid Mirror Telescope. Prowadzi prace związane z misją kosmiczną
Gaia w ramach projektu naukowego finansowanego przez ESA.

Wykład jest nieodpłatny prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału dzwo-
niąc lub wysyłając SMS na numer: 500 014 582.

Kosmiczna „Misja Gaia”

W drugiej połowie sierpnia ruszy największa inwestycja, a mianowicie przebudowa
ul. Marciniaka oraz Curie – Skłodowskiej. Koszt inwestycji to 1.500.000 zł. Prace
trwać będą 10 tygodni i obejmą budowę chodników i jezdni z kostki brukowej oraz
kanalizację deszczową. 

Duża inwestycja drogowa
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Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na tegoroczny  wypoczy-
nek letni dla dzieci i młodzieży, promujący
zdrowy styl spędzania wakacji, przeznaczyła
kwotę 60.000 zł. Są to środki uwzględnione w
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Gminy Kościan na rok
2015. Organizatorami letniego wypoczynku,
podobnie jak w latach ubiegłych, były głównie
gminne szkoły. Na zorganizowanie wypoczyn-
ku przez szkoły została przeznaczona kwota
39.000 zł, która została podzielona propor-
cjonalnie do ilości uczniów w danej szkole.
Były to organizowane już od wielu lat i cieszą-
ce się dużym zainteresowaniem półkolonie
oraz szkolne obozy. Pozostała kwota została
przeznaczona m.in. na dofinansowanie obozu
w Ostrowie k. Jastrzębiej Góry nad M. Bał-
tyckim, organizowanego przez Związek Har-
cerstwa Polskiego - Komendę Hufca w Kościa-
nie, gdzie wyjechało 20 dzieci z naszej gminy.
Dofinansowanie otrzymały również dwie pa-
rafie: pw. Św. Stanisława Kostki w Racocie,
która od kilku lat organizuje obóz żeglarski w
Budziszewku oraz pw. NMP Wniebowziętej
w Kościanie oraz obóz rowerowy w Starych
Oborzyskach.                                                  (md)

W XXIX Biegach Przyjaźni w Widziszewie, które
odbyły się w niedzielę 9 sierpnia br., wzięło udział ponad
170 biegaczy. Startowali oni na atestowanych dystansach
seniorskich 10 km (mężczyźni) i 5 km (kobiety, juniorzy i
weterani) oraz młodzieżowym  na dystansie 600 m, w któ-
rym wystartowało ogółem 42 młodych adeptów biegania.
Biegaczom towarzyszyła jak zwykle słoneczna i upalna
pogoda. W biegu głównym na dystansie 10 km wystarto-
wało 85 zawodników. Wygrał w czasie 34 minut i 40 se-
kund reprezentant Sany Kościan – Krzysztof Szymanow-
ski, wyprzedzając Dariusza Jankowskiego z Poznania i
Pawła Barjana z Nowej Soli. Tuż za podium uplasował
się Daniel Bosy z Sany Kościan. Na 10 km startowali
ponadto m.in. znany popularyzator biegów z Poznania –
Przemysław Walewski (5 w klasyfikacji generalnej), trzy-
krotny złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich – An-
drzej Wróbel z Poznania (21 w generalnej) oraz Marek
Śliwka – pochodzący z Kościana, a reprezentujący Logos
Travel z Poznania, zdobywca Korony Świata Supermara-
tonów (23 w generalnej). W biegu na 5 km wzięło udział
38 biegaczy. Wśród kobiet wygrała Dorota Silarska z Wro-
cławia w czasie 18 minut i 14 sekund, pokonując ubiegło-
roczną triumfatorkę Patrycję Talar z Pobiedzisk i Dorotę
Przybysz z Grodziska Wielkopolskiego. W kategorii ju-
niorów zwyciężył Marcin Nowicki z Drzeczkowa w czasie
17 minut 35 sekund przed reprezentantem Sany Kościan
– Sebastianem Wasielewskim i Sebastianem Olszewskim
reprezentującym klub WMLKS Nadodrze Powodowo, a w
kategorię 70-latków wygrał Jan Czop z Babimostu w cza-
sie 28 minut 16 sekund przed Karolem Chwastykiem z
Kątów Wrocławskich i Michałem Szkudlarkiem z Przy-
sieki Polskiej.

Najlepsi w klasyfikacjach generalnych biegu głów-
nego kobiet i mężczyzn otrzymali puchary i nagrody fi-
nansowe ufundowane przez „Sanę” Kościan, a najlepsi w
poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe
ufundowane ze środków Gminy Kościan. Wszyscy uczest-
nicy wyjechali z okolicznościowymi dyplomami, medala-
mi i koszulkami. Nagrody te oraz pozostałe koszty zosta-
ły pokryte z funduszy Gminy Kościan, Starostwa Powia-
towego w Kościanie i Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w

Biegi Przyjaźni w Widziszewie
Poznaniu. Zawody zostały zorganizowane przez LKS
„Sana” Kościan, Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Ko-
ścian, Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Kościanie i Radę
Sołecką w Widziszewie, która przygotowała wyśmienitą

Zwycięzcy biegu głównego na dystansie 10 km

grochówkę dla uczestników. Trasę biegów zabezpieczali
członkowie Klubu Strzeleckiego z Widziszewa oraz przed-
stawiciele KPP w Kościanie, OSP w Bonikowie, OSP w
Gryżynie oraz firmy Medical-Help ze Swarzędza.    (md)

Wypoczynek
letni dzieci
i młodzieży

 Wizytacja obozu harcerskiego w Ostrowie przez Wójta Andrzeja Przybyłę
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We wtorek 4 sierpnia Starosta Kościański Bernard
Turski, Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Da-
riusz Korzeniowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Kościanie, włodarze Gminy Krzywiń Jacek Nowak Burmistrz
Miasta i Gminy Krzywiń i Bartosz Kobus Zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Krzywiń spotkali się z mieszkańcami
Bieżynia oraz Mościszek.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie zwią-
zane z odbywającą się przebudową dróg powiatowych na
odcinku Lubiń - Mościszki. Przebudowa tej drogi jest jed-
nym z tegorocznych priorytetów inwestycyjnych Zarządu Po-
wiatu Kościańskiego – mówił Bernard Turski, Starosta Ko-
ściański. Ma ona duże znaczenie nie tylko dla gminy Krzy-
wiń, ale również dla rozwoju całego Powiatu Kościańskiego.
Droga ta w przyszłości stanowić może ważne połączenie po-
między dwiema drogami wojewódzkimi nr 308 oraz 432, co
znacząco ułatwi komunikację dla lokalnych przedsiębior-
ców i mieszkańców. Warto zaznaczyć, że to w Mościszkach
mieści się największy w naszym powiecie zakład zajmujący
się przetwórstwem mięsa oraz produkcją wędlin. Codzien-
nie do firmy „AGRO-HANDEL Sp. z o.o.” dojeżdża kilka-
dziesiąt samochodów dostawczych. Podobna ilość aut opusz-
cza to przedsiębiorstwo z gotowymi wyrobami – przypomi-
nał Starosta Turski. Droga ta od wielu lat była w złym sta-
nie technicznym, dlatego konieczna jest jej przebudowa.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P
i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie gminy Krzywiń możli-
wa jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach „Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Łączna
długość dróg objętych pracami to ponad 7 kilometrów. W
ramach inwestycji położona zostanie nowa nawierzchnia
bitumiczna wraz z utwardzeniem poboczy, w miejscowości
Mościszki w miejsce drogi gruntowej wybudowana zostanie
nowa droga. Przebudowane zostaną skrzyżowania z droga-
mi gminnymi, odtworzone i odmulone zostaną rowy. Zmo-
dernizowane zostaną zatoki autobusowa i parkingowa. Wy-
budowane zostaną nowe chodniki oraz ciąg pieszo-rowero-
wy. Przy Szkole Podstawowej w Bieżyniu powstanie nowy
próg zwalniający. Ustawione zostaną również bariery chod-
nikowe w niebezpiecznych miejscach.

Wartość inwestycji to 3 215 387,87 zł. Gmina Krzy-
wiń wsparła realizację zadania kwotą 452.880,00 zł. Koniec
prac zaplanowany został na dzień 21.08.2015 roku.

Starostowie spotkali się
z mieszkańcami Bieżynia i Mościszek

Starosta Kościański informuje, że od dnia 20 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. określające nowe wzory wniosków,  oświadczenia, zgłoszenia oraz
informacji w sprawach budowlanych.
Zmiany dotyczą:
- wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1),
- wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2),
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3),
- zgłoszenia budowy lub  przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4)
- informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy
lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5).

Nowe wzory wniosków, oświadczenia, zgłoszenia oraz informacji są dostępne do pobrania na stronie inter-
netowej powiatu kościańskiego oraz w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie.

Komunikat

W 18 sierpnia, Starosta Kościański Bernard Tur-
ski oraz Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak wi-
zytowali inwestycje prowadzone przez Powiat Kościań-
ski.

Starostowie udali się do Nietążkowa, gdzie na
placu budowy nowego internatu dla uczniów ZSP im.
J. Kasprowicza w Nietążkowie spotkali się z dyrekto-
rem szkoły Panią Arletą Adamczak-Puk, wicedyrekto-
rem Markiem Grześkowiakiem oraz Prezesem Zarzą-
du „BUDOMONT Sp. z o.o.”  Władysławem Suchorą.
W nowym internacie zakwaterowanie znajdzie 48
uczniów. Prace obejmą również zagospodarowanie te-
renu wokół internatu w postaci utwardzenia kostką
placu, na którym powstanie miejsce do rekreacji oraz
parking dla pięciu samochodów, w tym jednego dla oso-
by niepełnosprawnej. Koszt inwestycji wyniesie ponad
1,5 miliona zł.

Włodarze wizytowali także postęp prac inwesty-
cyjnych wykonywanych na drogach powiatowych. Odwie-
dzili m. in. drogę ze Śmigla do Poladowa, gdzie rozpoczęła
się modernizacja drogi wraz z budową ścieżki rowerowej
oraz drogę Widziszewo – Gniewowo.

Wartość prac na drodze ze Śmigla do Poladowa
zamyka się w kwocie 875 672,85 zł. Gmina Śmigiel party-

Starostowie wizytowali inwestycje powiatowe

cypuje w kosztach kwotą 281 285,00 zł, a prace zakończą
się 30.09.2015 roku.

Na drodze Widziszewo-Gniewowo odbywa się in-
westycja współfinansowana ze środków „Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych” prace budowlane
obejmowały m.in. położenie nowej nawierzchni bitumicz-
nej, poszerzenie drogi, utwardzenie poboczy, budowę cią-
gu pieszo-rowerowego i chodnika, budowę wyniesionego
przejścia dla pieszych, ustawienie barier chodnikowych i
energochłonnych, odtworzenie i odmulenie rowów, wymia-
nę oznakowania pionowego oraz wprowadzenie oznako-
wania poziomego. Koszt tego zadania to kwota 2 756
097,01 zł. Inwestycja ta wsparta została finansowo przez
Gminę Kościan kwotą 113 330,00 zł oraz Gminę Śmigiel
kwotą 341 420,00 zł. Prace zakończą się 24.08.2015 r.

Wizytacja inwestycji drogowych była okazją do za-
poznania się ze stanem bieżącego stanu innych dróg po-
wiatowych .W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu
staramy się realizować remonty nawierzchni dróg, chod-
ników, placów parkingowych. Wykonywane są także nowe
chodniki czy ścieżki pieszo-rowerowe - mówi Bernard Tur-
ski. - Objazdowa wizytacja realizowanych inwestycji była
także okazją do zapoznania się z miejscami przyszłych
planowanych inwestycji drogowych - dodaje.
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W dniu 12 sierpnia 2015 r. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kościanie odbyło się spotkanie Starosty
Kościańskiego Bernarda Turskiego oraz Wicestarosty Ste-
fana Stachowiaka  z dziećmi biorącymi udział w projekcie
realizowanym obecnie przez Gminę Czempiń pod nazwą
„Sport, nauka, rekreacja – półkolonie dla dzieci i mło-
dzieży z Gminy Czempiń”. Projekt został dofinansowany
przez Powiat Kościański w kwocie 1 500,00 zł z Programu
„Wakacje na sportowo”. Zajęcia w ramach projektu pro-
wadzone są w dwóch grupach po 12 osób każda. Odbywają
się na terenie przy Gimnazjum w Borowie (I grupa) oraz
na stadionie i boisku wielofunkcyjnym w Głuchowie (II
grupa).

Wakacje na sportowo

W sobotę 15 sierpnia w Śmiglu odbyły się wybory
MISS Europy Straży Pożarnych. W konkursie wystarto-
wało pięć kandydatek z Czech, Niemiec i Polski. Podczas
pierwszego wejścia kandydatki zaprezentowały się mię-
dzy innymi w strojach strażackich. Odpowiadały także na
pytania z zakresu wiedzy strażackiej. W drugiej turze
pokazały się w strojach wieczorowych, w trzeciej tańczyły
z panami wybranymi spośród publiczności. Podczas przy-
gotowań do kolejnych etapów wyborów na scenie czas wi-
dzom umilały zespoły „Joing Us” i „Semplicze”.

Wybory wygrała Aneta Nauzovska z Czech, I Wice-
miss została Weronika Benakova również z Czech, II Wi-
cemiss została Bernadetta Skorupka ze Zbęch Pole. Zgro-
madzona publiczność na swoją MISS wybrała Anetę Stry-
jakowską z Czacza.

Z kolei w niedzielę odbyły się w Śmiglu XII Euro-
pejskie i XV Krajowe zawody Sikawek Konnych. Brali w
nich udział strażacy z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec
oraz Węgier. Wśród wielu gości byli m.in. Starosta Ko-
ściański Bernard Turski, Senator RP Andżelika Możdża-
nowska, Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal, Bur-
mistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, Wójt Gminy Ko-
ścian Andrzej Przybyła. Konkurencje drużyn damskich,
męskich oraz pokazy sikawek parowych dla wielu widzów
były wspaniałym wydarzeniem sportowym jak i poznaw-
czym – szczególnie dla pasjonatów pożarnictwa. Zawody
rozpoczął przemarsz kolumny strażaków ubranych w hi-
storyczne stroje. Obecny na zawodach Waldemar Pawlak,
prezes Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP, doko-
nał oficjalnego otwarcia zawodów.  Zawody składały się z
dwóch konkurencji - pierwsza to ocena wartości historycz-
nej sikawki, jej poziomu rekonstrukcji oraz wyglądu  ogól-
nego startującej drużyny. Drugą częścią było ćwiczenie
bojowe. Drużyna pokonywała tor przeszkód, po czym jak
najszybciej starała się uruchomić sikawkę i ugasić fikcyj-
ny pożar. Jako pierwsze wystartowały grupy kobiece,
wśród których wygrały panie z  KDP Dąbrowa. Następnie
rywalizowały drużyny zagraniczne, wśród których zwycię-
stwo odnieśli strażacy z Radnoves. Polskie drużyny rywa-
lizowały jako trzecie. Wśród 25 grup najlepsi okazali się
strażacy z OSP Topola Mała. Ogromne wrażenie na pu-
bliczności oraz sędziach zrobiły drużyny dziecięce. Impre-
zę zakończył pokaz sikawek parowych oraz wręczenie na-
gród zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.

Wybory MISS Europy Straży Pożarnych oraz XII Europejskie i XV Krajowe zawody Sikawek Konnych
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Fotogaleria z wydarzeń na terenie Powiatu Kościańskiego
• Wybory MISS Straży Pożarnych
– Śmigiel, 15 sierpnia 2015 roku•

• XII Europejskie i XV Krajowe Zawody
Sikawek Konnych
– Śmigiel, 16 sierpnia 2015 roku •

• I Supermaraton Rowerowy
„Szlakiem Don Kichota”
– Nietążkowo, 22 sierpnia 2015 roku•

• Krajowe Zawody we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego
– 21-23 sierpnia 2015 roku•


