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	 Gmina	Kościan	w	roku	2018	ze	swojego	
budżetu	 zaplanowała	udzielić	 prawie	 6,5	
mln	zł	dotacji.	2.815.000	zł	otrzyma	Powiat	
Kościański	 na	 przebudowę	 swoich	 dróg	
w	granicach	Gminy	Kościan,	 tj.	 Słonin	 –	
Racot,	Racot	 –	Nowy	Dębiec	 i	Kobylniki	
–	Nowy	Białcz.	Gmina	Miejska	Kościan	na	
rozbudowę	oczyszczalni	ścieków	w	Kiełcze-
wie,	która	obsługuje	m.in.	Kiełczewo,	Kurzą	
Górę,	 Sierakowo,	 Szczodrowo,	Kokorzyn,	
Pelikan	 i	Kobylniki,	 uzyska	wsparcie	w	
kwocie	1.200.000	zł.	Na	dopłaty	do	przed-
szkoli	 zaplanowano	prawie	 1,1	mln	 zł,	w	
tym	dotacja	dla	Niepublicznego	Przedszkola	
„Zwinne	Szkraby”	w	Kiełczewie	–	345.000	

Już	wkrótce	 będziemy	 jeździli	 no-
wymi	 drogami.	 Gmina	 Kościan	
podpisała	umowę	z	firmą	STRABAG	
Sp.	z	o.o.	z	Pruszkowa	na	budowę	

drogi	Sierakowo	-	Kiełczewo	w	zakresie	I	
części	zamówienia	tj.	„Budowa drogi w 
Sierakowie”.	 Kwota	 umowy	 uzyskana	
w	wyniku	 postępowania	 przetargowego	
to	 2.895.739,21	 zł.	 Termin	 realizacji:	 do	

Nowe drogi w Gminie Kościan

31.10.2018	 r.	 Zadanie	 zakłada	 budowę	
drogi	gminnej	relacji	Sierakowo	-	Kiełczewo	
o	 długości	 1216	m	 z	 nawierzchnią	 bitu-
miczną	o	szerokości	6	m	wraz	z	wjazdami	
do	nieruchomości	i	zjazdami	na	pola	oraz	
przebudową	kolizji	z	istniejącymi	mediami.	
Droga	ta	budowana	będzie	na	obszarze	obję-
tym	miejscowym	planem	zagospodarowania	
przestrzennego	 z	 terenami	 o	 funkcjach	

mieszkaniowych	 i	 usługowych,	 co	może	
otworzyć	nowe	możliwości	inwestycyjne.
	 W	dniu	28.03.2018	r.	podpisano	umowę	
na „Przebudowę drogi Choryń – Ig-
nacewo” z	firmą	STRABAG	Sp.	 z	 o.o.	 z	
Pruszkowa.	 Przetargowa	 kwota	 umowy	
to	 1.190.766,92	 zł.	Termin	 realizacji	 -	 do	
30.06.2018	 r.	 Inwestycja	 zmierza	 do	
poszerzenia	drogi	 tak,	 aby	docelowa	 sze-
rokość	 jezdni	 o	 nawierzchni	 bitumicznej	
wynosiła	 4,0	m.	Wykonawca	w	 ramach	
zadania	wyrówna,	wyprofiluje	 i	 uzupełni	
istniejącą	nawierzchnię	 tłuczniową	war-
stwą	z	kamienia	łamanego	stabilizowanego	
mechanicznie	o	grubości	średnio	15	cm,	a	
następnie	ułoży	warstwę	wiążącą	z	betonu	
asfaltowego	o	grubości	4	cm	oraz	warstwę	
ścieralną	z	betonu	asfaltowego	o	grubości	4	
cm.	Dodatkowo	na	poszerzeniach	drogi,	na	
mijankach	oraz	odcinkowo	na	drodze	będzie	
wykonana	pełną	konstrukcję	jezdni.	Na	to	
zadanie	Gmina	Kościan	uzyskała	wsparcie	
z	Urzędu	Marszałkowskiego	w	wysokości	
98.750	zł	w	ramach	programu	przebudowy	
dróg	dojazdowych	do	gruntów	rolnych.
	 Informujemy	ponadto,	 iż	w	związku	z	
faktem,	że	na	przebudowę	ulicy	Polnej	w	
Kiełczewie	wpłynęła	 tylko	 jedna	 oferta	 i	
przewyższała	o	1,7	mln	zł	wartość	koszto-
rysową	zadania,	Gmina	Kościan	zamierza	
ponownie	 ogłosić	 przetarg	 i	 realizować	
inwestycję	 w	 perspektywie	 2018-2019.	
Wkrótce	 rusza	 także	przebudowa ulic 
Krótkiej, Łąkowej i Długiej w Starym 
Luboszu.  (md)

	 Zakończyła	 się	 kolejna	 inwestycja	
gminna	 pn	 „Budowa sieci wodocią-
gowej rozdzielczej Osiek - Nowy 
Dębiec”,	która	była	zrealizowana	przez		
konsorcjum	firm:	Przedsiębiorstwo	Wie-
lobranżowe	WESPOL	Marek	Wesoły	 ze	
Strzelc	Wielkich	(Lider)	i	Instalatorstwo	
Sanitarne	 i	 Gazowe	Marian	Wesoły	 ze	
Strzelc	Wielkich	(Partner).	Umowa	obej-
mowała	budowę	sieci	wodociągowej	z	rur	
PE	o	średnicy	160	mm	i	długości	2671	m	
oraz	przyłącza	wodociągowego	 z	 rur	PE	
średnicy	 90	mm	 i	 długości	 20	m.	 Prace	
te		kosztowały	Gminę	Kościan	398.520	zł	
brutto.	Efektem	wybudowania	tej	sieci,	a	
wcześniej	 rozbudowy	 stacji	 uzdatniania	
wody	we	Wławiu		było	w	dniu	26.03.2018r.	
wyłączenie	 wyeksploatowanej	 stacji	 w	
Nowym	 Dębcu.	 Zadanie	 zostało	 zrea-
lizowane	w	 celu	 poprawy	 jakości	 wody	
oraz	 zapewnienia	 stabilnej	 jej	 dostawy	
o	stałym	ciśnieniu	w	miejscowości	Nowy	
Dębiec.	Wyłączenie	 z	 eksploatacji	 stacji	
wodociągowej	 Nowy	 Dębiec,	 spowodo-
wało	 zmianę	źródła	 zasilania	 -	 odbiorcy	
wody	obsługiwani	dotychczas	przez	wyżej	
wymienioną	 stację	 	 będą	 zaopatrywani	
przez	Stację	Uzdatniania	Wody	Wławie,	
poprzez	wybudowaną	 sieć	wodociągową	
Osiek	-	Nowy	Dębiec.	(md)

Nowy Dębiec 
z lepszą wodą

zł	oraz	na	zwrot	kosztów	za	dzieci	z	Gminy	
Kościan	w	przedszkolach	samorządowych	
m.in.	w	Kościanie,	 Czempiniu,	 Śmiglu,	
Poznaniu	–	745.000	zł.	Dla	gminnej	insty-
tucji	kultury	–	Biblioteki	Publicznej	Gminy	
Kościan	 samorząd	 przydzielił	 dotację	w	
wysokości	 492.000	 zł.	Dla	Gminy	Śrem,	
na	udział	w	kosztach	prowadzenia	schro-
niska	 dla	 bezdomnych	 zwierząt	w	Gaju	
zabezpieczono	prawie	104.000	zł.	Zaplano-
wano	również	dotacje	dla:	Spółki	Wodnej	
Melioracji	Nizin	Obrzańskich	–	50.000	zł	i	
Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	w	Kościanie	
–	11.000	zł.	Na	dofinansowanie	zakupu	wy-
posażenia	mogą	liczyć	strażacy	z	jednostek	

OSP	–	40.000	zł	oraz	osoby	lub	podmioty	z	
Gminy	Kościan	na	dofinansowanie	usuwa-
nia	 odpadów	powstałych	 przy	 likwidacji	
azbestu	–	91.000	 zł.	 Instytut	Środowiska	
Rolniczego	i	Leśnego	w	Poznaniu	otrzymał	
25.000	zł	na	remont	tarasu	przy	Pałacu	w	
Turwi,	 gdzie	mieści	 się	 stacja	 badawcza	
tej	instytucji.	567.000	zł	dotacji	otrzymały	
również	 organizacje	 pozarządowe,	 które	
będą	w	imieniu	Gminy	Kościan	realizowały	
zadania	w	ramach	powierzenia	w	zakresie	
świadczenia	 usług	 opiekuńczych	 oraz	w	
ramach	wsparcia	z	zakresu	sportu,	kultury,	
a	także		rehabilitacji	osób	niepełnospraw-
nych.	(md)

Pomoc Gminy Kościan

Wójt Gminy Kościan
przypomina, że 15 maja upływa termin II raty podatku

rolnego, leśnego i od nieruchomości.

	 W	związku	z	licznymi	zgłoszeniami	od	
mieszkańców,	 dotyczącymi	 nadmiernej	
emisji	dymów	i	pyłów,	wkrótce	w	Gminie	
Kościan	 ruszą	kontrole	 palenisk	 i	 domo-
wych	 instalacji	 grzewczych	po	kątem	 ich	
jakości,	sprawności	oraz	spalanych	w	nich	
paliw	 lub	 śmieci.	 Obecnie	 pracownicy	
Urzędu	Gminy	odbywają	szkolenia	w	tym	
zakresie.	
	 Informujemy	 ponadto,	 że	 w	 trosce	
o	zdrowie	i	życie	mieszkańców	oraz	jakość	
powietrza,	na	terenie	całego	województwa	
wielkopolskiego,	od 1 maja 2018 r.	zaczy-
nają	obowiązywać	uchwały antysmogo-
we,	które	zakazują	stosowania	najgorszej	
jakości	paliw	stałych	np.	bardzo	drobnego	
miału	lub	węgla	brunatnego	czy	flotokon-
centratu.	(md)

Kontrole 
palenisk 
w Gminie Kościan
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Z okazji 	 złotych	 godów	 Państwo	Marianna	i	Henryk	Dziamscy	z	Bo-
nikowa	odebrali	medale	,,Za	długo-

letnie	pożycie	małżeńskie”.	Odznaczenia	
przyznane	 przez	 prezydenta	 Andrzeja	
Dudę	wręczył	Wójt	Gminy	Kościan	An-
drzej	 Przybyła.	 Podczas	 uroczystości	w	
Urzędzie	 Gminy	Kościan	 jubilatom	 to-
warzyszyła	najbliższa	 rodzina.	Państwo	
Dziamscy	 oprócz	medali	 otrzymali	 upo-
minek	 oraz	 bukiet	 kwiatów	 z	 życzenia-
mi.	Pani	Marianna	pochodzi	z	Wronczyna	
koło	Stęszewa,	a	pan	Henryk	z	Bonikowa.	
Wychowali	 czworo	 dzieci,	 dwie	 córki	 i	
dwóch	synów.	Mają	 troje	wnucząt.	Cała	
rodzina	mieszka	w	Bonikowie.	Państwo	

Jubileusze małżeńskie
Państwo Szlecht

Państwo Dziamscy

Dziamscy	są	już	na	zasłużonej	emerytu-
rze.	Na	brak	zajęć	jednak	nie	narzekają.	
Pan	Henryk	 dorabia	 jako	 stróż	w	 boni-
kowskiej	 spółdzielni,	 a	 Pani	Marianna	
pomaga	w	wychowaniu	wnucząt,	śpiewa	
też	w	miejscowych	 Złotych	Kłosach.	Do	
ulubionych	 zajęć	 pani	Marianny	 należy	
doglądanie	przydomowego	ogródka.
	 Klub	Seniora	 Złotej	 Jesieni	w	Turwi	
zorganizował	Spotkanie	Wielkanocne	dla	
swoich	członków.	Ważną	częścią	tego	spot-
kania	było	świętowanie	jubileuszu	65-lecia	
związku	małżeńskiego	Państwa	Krystyny	
i	Stanisława	Szlecht.	Życzenia	i	kwiaty	na	
ręce	Jubilatów	składali	członkowie	Klubu	
oraz	zaproszeni	goście.	(md)

Wójt Gminy Kościan 
działając	na	podstawie	art.	35	ust.	1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	
nieruchomościami	(t.	j.	Dz.	U.	z	2018	r.	poz.	121	ze	zm.)	informuje	o	wywieszeniu	w	
dniu	18	kwietnia	2018	roku	na	tablicy	ogłoszeń	w	Urzędzie	Gminy	Kościan,	ul.	Młyń-
ska	15,	64-000	Kościan,	na	okres	21	dni	wykazu	nieruchomości	położonych	w	obrębie	
geodezyjnym	Racot,	przeznaczonych	do	wydzierżawienia.

	 W	 nawiązan iu 	 do 	 uchwały 	 Nr	
XXXV/447/2018	Rady	Gminy	Kościan	z	dnia	
27	marca	2018	roku	w	sprawie	zarządzenia	
wyborów	sołtysa	wsi	Mikoszki	Wójt	Gminy	
Kościan	zwołał	zebranie	wiejskie	w	dniu	17	
kwietnia	br.,	na	którym	dokonano	wyboru	no-
wego	sołtysa.	Został	nim	Grzegorz	Kustosz,	dla	
którego	nie	jest	to	nowa	funkcja,	gdyż	pełnił	ją	
wcześniej	w	latach	2003-2014.	W	wyborach	uzu-
pełniających	na	sołtysa	Mikoszek	wystartowało	
trzech	kandydatów,	a	pan	Grzegorz	uzyskał	
30	głosów	spośród	41	oddanych.	Gratulujemy	i	
życzymy	powodzenia	oraz	dobrej	współpracy	z	
mieszkańcami	i	Radą	Sołecką.	(md)

Nowy sołtys 
Mikoszek

Rusza	 remont	 świetlicy	wiejskiej	w	
Wyskoci.	 Budynek	 o	 powierzchni	
użytkowej	prawie	437	m2	zostanie	

poddany	 przebudowie	 i	 gruntownej	 ter-
momodernizacji	wraz	 z	 instalacją	 odna-
wialnych	źródeł	energii.	Ponadto	zostanie	
rozbudowany	 o	 nowy	 o	wiatrołap,	 który	
będzie	stanowił	główne	wejście	do	świetlicy.	
W	 ramach	 inwestycji	 zostaną	wykonane	
następujące	prace:	docieplenie	ścian,	stropu	
oraz	posadzki,	częściowa	wymiana	stolarki	
okiennej	i	drzwiowej	zewnętrznej,	komplek-
sowa	modernizacja	 systemu	 ogrzewania	
pomieszczeń	polegająca	na	wprowadzaniu	
ogrzewania	 realizowanego	 za	 pomocą	
centrali	wentylacyjnej	z	odzyskiem	ciepła	
na	wymienniku	krzyżowym.	Prace	w	tym	
zakresie	 obejmują	montaż	 centrali	wen-
tylacyjnej	 z	 wbudowaną	 pompą	 ciepła,	
instalacji	nawiewno	–	wywiewnej,	montaż	
czerpni	powietrza	 (gruntowego	płytowego	
wymiennika	 ciepła)	 oraz	modernizację	

Modernizacja 
świetlicy wiejskiej w Wyskoci 

przygotowania	c.w.u.	w	oparciu	o	pojemnoś-
ciowy	podgrzewacz	ciepłej	wody	(zbiornik	
buforowy	c.w.u.)	zasilany	z	układu	pompy	
ciepła.	Ponadto	 zastaną	wykonane	prace	
remontowe	i	wykończeniowe,	jak	tynkowa-
nie	i	malowanie	ścian,	montaż	sufitu	pod-
wieszanego,	wykonanie	okładzin	z	płytek	
ceramicznych,	wymiana	stolarki	drzwiowej	
wewnętrznej	oraz	remont	instalacji	wodno-
-kanalizacyjnej,	elektrycznej	i	odgromowej,	
a	teren	wokół	świetlicy	zostanie	zagospoda-
rowany	i	utwardzony.
	 W	wyniku	rozstrzygnięć	przetargowych	
inwestycję,	która	ma	kosztować	1.299.936,56	
zł,	 będzie	 realizowało	 Przedsiębiorstwo	
Budowlane	 „BUDOMONT”	 Sp.	 z	 o.o.	 z	
Kościana.	Gmina	Kościan	na	 to	 zadanie	
uzyskała	pożyczkę	z	WFOŚiGW	w	Poznaniu	
w	wysokości	1.000.000	zł	z	możliwością	umo-
rzenia	30	%	jej	wartości.	Termin	wykonania	
zadania	to	koniec	października	tego	roku.	
(md)

	 Do	końca	października	mają	 potrwać	
prace	przy	budowie	ulicy	Długiej,	Krótkiej	
i	Łąkowej	w	Starym	Luboszu.	Wykonawcą	
prac	będzie	wyłoniona	w	wyniku	przetargu	
Firma	Usługowo-Handlowa	Michał	Kubiak	z	
Kościana.	Koszt	tej	inwestycji	to	2.582.390,97	
zł.	W	 jej	 zakres	wchodzi	przebudowa	sieci	

Budowa ulic w Starym Luboszu
elektroenergetycznej	z	demontażem	słupów	
i	 linii	napowietrznych,	budowa	oświetlenia	
ulicznego	z	montażem	27	lamp	z	oprawami	
ledowymi,	budowa	kanalizacji	deszczowej,	
wykonanie	nawierzchni	 jezdni,	miejsc	par-
kingowych	 i	 chodników	na	wspomnianych	
ulicach	o	łącznej	długości	814,5	m. (md)
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	 Od	 środy,	 18	 kwietnia	 2018	 roku,	
klienci	Wydziału	Komunikacji	i	Dróg	Sta-
rostwa	Powiatowego	w	Kościanie	sprawy	
związane	z	rejestracją	pojazdów,	wyda-
waniem	 dokumentów	 stwierdzających	
uprawnienia	 do	 kierowania	 pojazdem	
oraz	 zaświadczeń,	 licencji	 i	 zezwoleń	
na	wykonywanie	 transportu	drogowego	
załatwiać	 będą	w	 nowym	 budynku	wy-
działu.	
	 Uroczystego	otwarcia	nowego	obiektu,	
które	 odbyło	 się	 18	kwietnia,	 dokonali:	
starosta	 Bernard	 Turski,	 wicestarosta	
Stefan	Stachowiak,	naczelnik	Wydziału	
Komunikacji	 i	 Dróg	 Ewa	 Szyguła	 –	
Marcinkowska	 oraz	 główna	 projektant	
budynku	Izabela	Wrześniewska.	
 - Plany stworzenia dla klientów i 
pracowników Wydziału Komunikacji i 
Dróg lepszych i bardziej komfortowych 
warunków narodziły się już na początku 
tej kadencji. Latem 2016 roku zleciliśmy 
wykonanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy biurowca starostwa na ul. 
Gostyńskiej firmie Complex z Kościana. 
Pod koniec roku uzyskaliśmy pozwolenie 
na budowę, a zaraz potem ogłosiliśmy 
przetarg na roboty budowlane. W lutym 
została podpisana umowa z wykonawcą 
– firmą Budomont z Kościana. Roboty bu-
dowlane zaczęły się w marcu 2017 roku, 
a zakończyły w listopadzie. 3 kwietnia 
tego roku uzyskaliśmy pozwolenie na 
użytkowanie. 	 	–	powiedział	starosta	B.	
Turski.	-	Celem zmian było podniesienie 
komfortu obsługi mieszkańców oraz 
zmiana warunków pracy urzędników. 
Chcąc załatwić sprawę w Wydziale Ko-
munikacji i Dróg nie będzie już trzeba 
wchodzić po schodach na piętro i poru-
szać się po wąskim korytarzu. Również 
klienci oczekujący na załatwienie swojej 
sprawy mają stworzone ku temu lepsze i 
bardziej komfortowe warunki. Dziękuję 
wszystkim, którzy przez te dwa lata pra-
cowali przy powstawaniu tego budynku. 
Projektantom, wykonawcom, podwy-
konawcom, inspektorom nadzoru oraz 
pracownikom Wydziału Organizacyjno 
– Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego 
–	powiedział	B.	Turski.	
	 Główną	 część	 nowego	 budynku	Wy-
działu	Komunikacji	i	Dróg	zajmuje	sala	
operacyjna	 o	 powierzchni	 103	 m2,	 w	
której	 umieszczonych	 jest	 8	 stanowisk	
obsługi	klientów	wydziału.	Poza	tym	w	
budynku	 znajduje	 się	 poczekalnia	 dla	
klientów,	 pięć	 pomieszczeń	 biurowych,	
w	 których	 znajdują	 się	m.in.	 biuro	 na-
czelnika	wydziału,	biuro	praw	jazdy	oraz	

za	 to	 pojawiło	 się	 osiemnaście	 innych.	
Łącznie	z	tej	strony	budynku	możliwe	jest	
zaparkowanie	 47	 samochodów.	 Oprócz	
tego	 przy	 budynku	 znajduje	 się	 jeszcze	
jeden	parking	 (znajdujący	 się	 od	 strony	
Powiatowego	Centrum	Pomocy	Rodzinie).
	 Ponadto	rozbudowany	został	system	
monitoringu,	a	na	terenie	wokół	budynku	
stanęły	dodatkowe	lampy	zewnętrzne.
	 Całkowity	koszt	rozbudowy	starostwa	
to	kwota	blisko	1,8	mln	złotych.	
Przy	 okazji	 przeprowadzki	 Wydziału	
Komunikacji,	 starostwo	 wprowadziło	
dla	 klientów	 jeszcze	 jedno	 udogodnie-
nie	 –	 system	 kolejkowy	 obejmie	 także	
prawa	jazdy.	
	 Zwolnione	po	przeniesieniu	Wydzia-
łu	 Komunikacji	 i	 Dróg	 biura	 zostaną	
wykorzystane	 przez	 inne	 wydziały.	W	
dwóch	 istniejących	 budynkach	 przy	 ul.	
Gostyńskiej	swoje	siedziby	mają	jeszcze:	
Wydział	Oświaty	 i	 Spraw	Społecznych,	
Wydział	 Architektury,	 Budownictwa	 i	
Ochrony	 Środowiska,	 a	 także	 Zarząd	
Dróg	 Powiatowych,	 Rejon	Dróg	 	Woje-
wódzkich	w	Kościanie,	Wielkopolska	Izba	
Rolnicza,	 a	 także	 Powiatowe	 Centrum	
Pomocy	Rodzinie.
	 Starostwo	 Powiatowe	 w	 Kościanie	
obecnie	mieści	się	w	czterech	budynkach.	
Starosta,	Wicestarosta	 oraz	 Przewod-
niczący	 Rady	 Powiatu	 Kościańskiego	
oraz	 dziewięć	 wydziałów	 i	 biur	 mają	
swoje	 siedziby	 przy	 alejach	Kościuszki	
22,	 trzy	 wydziały	 przy	 ulicy	 Gostyń-
skiej	38	w	dwóch	budynkach,	natomiast	
Biuro	 Bezpieczeństwa	 i	 Zarządzania	
Kryzysowego	ma	swoją	siedzibę	przy	ul.	
Bączkowskiego	w	budynku	Państwowej	
Straży	Pożarnej.	hg

obsługi	przedsiębiorców.	Poza	tym	nowy	
budynek	wyposażony	został	w	toalety,	w	
tym	także	toaletę	przystosowaną	do	osób	
niepełnosprawnych.
	 Nowy	 budynek	 będzie	 ogrzewany	 z	
niezależnej	 kotłowni	 gazowej	 i	 będzie	
spełniał	 standardy	 budynku	 energo-
oszczędnego.	 Ponadto	 budynek	 jest	 w	
pełni	 przystosowany	 do	 potrzeb	 osób	
niepełnosprawnych,	 wjazd	 do	 wózków	
usytuowany	 jest	 przy	 istniejącym	 już	
wejściu.	
	 Możliwe	 będzie	 przemieszczanie	 się	
między	nowym	i	starym	budynkiem	sta-
rostwa	bez	konieczności	wychodzenia	na	
zewnątrz.
	 W	związku	z	rozbudową	budynku	prze-
budowany	został	także	parking.		Zniknęło	
sześć	miejsc	parkingowych,	ale	w	zamian	

Wstęgę podczas otwarcia przecinali: starosta B. Turski, wicestarosta S. Stachowiak, na-
czelnik Ewa Szyguła – Marcinkowska, główna projektant budynku Izabela Wrześniewska. 

Koszt rozbudowy biurowca starostwa przy ul. Gostyńskiej to prawie 1,8 mln złotych. 

Dziękuję wszystkim, którzy przez te dwa lata pracowali przy powstawaniu tego budynku 
– mówił starosta podczas otwarcia. 

	 Informujemy	o	możliwości	składania	
wniosków	 na	 dofinansowanie	 kosztów	
związanych	 z	 likwidacją	 wyrobów	 za-
wierających	 azbest	 na	 terenie	 powiatu	
kościańskiego.
Osoby	 ubiegające	 się	 o	 dofinansowanie	
unieszkodliwienia	 odpadów	 zawierają-
cych	 azbest	 muszą	 złożyć	 wniosek	 do	
Zarządu	Powiatu	Kościańskiego.	Zarząd	
rozpatruje	wniosek	w	 terminie	 jednego	
miesiąca	od	dnia	jego	złożenia.	Po	przy-
jęciu	wniosku	przedstawiciel	Starostwa	
Powiatowego	dokona	wizji	lokalnej	miej-
sca,	w	którym	ma	zostać	 zlikwidowany	
azbest.
	 Wnioski	 można	 pobierać	 ze	 strony	
Starostwa	 Powiatowego	 w	 Kościanie	
i	 składać	 od	 16	 kwietnia	 2018	 roku	w	
Wydziale	 Architektury	 i	 Budownictwa	
Starostwa	Powiatowego	w	Kościanie	na	
ulicy	Gostyńskiej	38.	Szczegółowe	infor-
macje	pod	numerem	telefonu	65	512	74	
31,	wew.	25,	29.
	 Załączniki	 do	 pobrania	 na	 stronie	
www.powiatkoscian.pl	 w	 zakładce	 Dla	
mieszkańców/Azbest	–	dotacje.	hg

Pieniądze na 
usuwanie azbestu 

	 Wolę	 współpracy	 przy	 opracowaniu	
dokumentacji	projektowo	–	kosztorysowej	
na	budowę	 obwodnicy	Kościana	wyraziły	
samorządy	Województwa	Wielkopolskiego,	
Powiatu	Kościańskiego,	Miasta	Kościana	
oraz	Gminy	Kościan.
	 W	 piątek,	 9	 marca	 2018	 roku,	 list	
intencyjny	w	tej	sprawie	podpisali:	Wice-
marszałek	Wojciech	Jankowiak,	Starosta	
Kościański	Bernard	Turski,	Wicestarosta	
Kościański	Stefan	Stachowiak,	Wicebur-
mistrz	Miasta	Kościana	Maciej	Kasprzak	
oraz	Wójt	Gminy	Kościan	Andrzej	Przy-
była.	
	 Starosta	B.	Turski	 podziękował	mar-
szałkowi	 Jankowiakowi	 za	współpracę.	
Wyraził	też	nadzieję,	że	spotkanie	na	dobre	
zapoczątkuje	inwestycję.	
 - Pan starosta powiedział o zapoczątko-
waniu inwestycji, ale ja myślę, że to jest już 
kolejny krok. Historia naszych kontaktów 
związanych z rozwiązaniami komunika-
cyjnymi wokół Kościana sięga wielu lat. 
Inicjatywa starosty, wójta i burmistrza 
zawsze była bardzo duża	–	podkreślił	wi-
cemarszałek	Jankowiak.	–	Wzmożony ruch 
na 308, co S5 będzie potęgowała, wymaga 
przyspieszenia inwestycji związanych z 
obwodnicą –	zauważył.	
	 Inwestorem	 opracowania	 dokumen-
tacji	 projektowo	 –	 kosztorysowej	 będzie	
Województwo	Wielkopolskie,	w	związku	z	
czym	partnerzy	 zadeklarowali	udzielenie	
samorządowi	Województwa	dotacji	na	opra-
cowanie	dokumentacji	w	kwocie	100	tys.	zł	
każdy	 z	 samorządów.	Szacunkowy	koszt	
wykonania	projektu	to	600	–	700	tys.	zło-
tych.	Reszta	 pokryta	 zostanie	 z	 budżetu	
samorządu	Województwa.	Czas	wykonania	
projektu	wraz	z	uzyskaniem	decyzji	środo-
wiskowej	to	około	półtora	roku.	
	 Projektowana	obwodnica	będzie	miała	
około	 4	 km	długości	 i	 będzie	wychodziła	
z	 drogi	 krajowej	nr	 5	 (przy	 stacji),	 przez	
Pianowo,	nad	torami,	przez	ulicę	Chłapow-
skiego	w	Kościanie,	las	za	Nadleśnictwem,	
gdzie	włączy	 się	w	drogę	wojewódzką	nr	
308.	Całkowity	koszt	inwestycji	to	około	50	
mln	złotych.	hg

Wspólne plany 
samorządów 

Wydział Komunikacji i Dróg w nowym budynku
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	 Z	 projektu	unijnego	na	 rozwój	 zieleni	
samorząd	Kościana	 przebudowuje	 teren	
Bulwaru	Kościańskiego.
	 Obecnie	przebudowywane,	kształtowa-
ne	i	utwardzane	są	skarpy	nad	Kościańskim	
Kanałem	Obry	na	odcinku	od	ul.	Wrocław-
skiej	do	nowej	kładki	na	ul.	Mostowej	i	od	
ul.	Bączkowskiego	 do	Marcinkowskiego.	
Wzdłuż	Kościańskiego	Kanału	Obry	wy-
tyczony	 został	 nowy	układ	 ścieżek	 z	 na-
wierzchni	mineralnej,	podejścia	natomiast	
wykonywane	są	z	kostki	granitowej.	Zada-
nie	wykonuje	firma	Matejko	Development	
Sp.	z	o.o.	z	Czapur	za	kwotę	1	081	170	zł.	
	 Kolejnym	 etapem	 będzie	wykonanie	
nasadzeń	gatunkami	rodzimymi,	w	miejsce	
inwazyjnych	 gatunków	 obcych,	 tworzące	
dogodne	warunki	 dla	 rodzimych	ptaków,	

Trwa przebudowa 
Bulwaru Kościańskiego

owadów	i	drobnych	ssaków,	z	rozwiązania-
mi	korzystnymi	dla	ochrony	przyrody,	np.	
karmniki,	poidła	i	budki	dla	ptaków,	także	
łąki	kwietne	zamiast	trawników.	Bulwar	po	
wykonaniu	projektu	ma	być	w	70%	pokryty	
zielenią.	
	 Na	projekt	pn.	„Budowa	Kościańskiego	
Traktu	Rekreacyjnego	etap	VI”	z	Programu	
Operacyjnego	Infrastruktura	i	Środowisko	
2014-2020,	Działania	2.5	Poprawa	 jakości	
środowiska	miejskiego,	Typ	projektu	2	–	roz-
wój	zieleni	w	miastach	i	obszarach	funkcjo-
nalnych,	Kościan	otrzymał		blisko	2,9	mln	zł	
dofinansowania.	Wartość	całego	projektu	to	
3	374	405,01	zł,	z	czego	dotacja	Narodowego	
Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej	2	868	244,25	zł,	pozostałą	kwotę	15%	
dołoży	samorząd	Kościana.

	 Obecnie	 prowadzone	 są	 intensywne	
prace	 na	 wielu	 obiektach	 oczyszczalni	
ścieków	w	Kiełczewie.	Wybudowane	zosta-
ły	 trzy	nowe	 obiekty	 –	 osadnik	wstępny,	
zbiornik	retencyjny	oraz	komora	rozdziału	
przed	blokiem	 technologicznym.	Przepro-
wadzono	 remont	 rozdzielni	 głównej	 oraz	
zamontowano	nowe	obiektowe	rozdzielnie	

Budowa oczyszczalni ścieków 
w Kiełczewie – prace trwają

Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie

elektryczne.	Modernizowany	i	rozbudowany	
jest	budynek	krat	oraz	pompownia	osadów.	
Rozpoczęto	prace	na	osadnikach	wtórnych.	
Na	nowopowstających	zamkniętych	komo-
rach	fermentacji	prowadzone	są	intensywne	
prace	 zbrojeniowe	 i	 betoniarskie.	Wybu-
dowane	nowe	sieci	technologiczne	–	wody	
deszczowej,	osadów,	ścieków	surowych.

XXXII Dni Kościana
Burmistrz	Miasta	Kościana	uprzejmie	informuje,	że	ogłoszenie	na	temat	przetargu	na	
dzierżawę	gruntu	pod	stoiska	handlowe	z	okazji	XXXII	Dni	Kościana	usytuowane	na	
ul.	Wrocławskiej	w	dniach	25-27	maja	2018r.	zostało	wywieszone	na	tablicy	ogłoszeń	
oraz	na	stronie	www.koscian.pl	oraz	BIP.
Szczegółowych	informacji	udziela	także	Wydział	Gospodarki	Przestrzennej	i	Mienia	
Gminnego	/tel.	65	512	1111	wew.	104/.

Program
3 maja 2018	 (czwartek)	Święto	Konstytucji	 3	
Maja
•	godz.	10.30	–	Msza	Św.	w	intencji	Ojczyzny,		
Kościół	Farny	pw.	NMP	Wniebowziętej,
•	godz.	11.30	–	Uroczystości	3-majowe:		złożenie	
kwiatów	pod	Tablicami	upamiętniającymi	 po-
mordowanych	Kościaniaków,		melodie	patriotycz-
ne	w	wykonaniu	Orkiestry	Dętej	OSP	Kościan,	
Po	uroczystościach	patriotycznych	w	Muzeum	
Regionalnym	w	Kościanie	 nastąpi	 otwarcie	
wystawy	pt.:	“Wystawa	mundurów	filmowych”.

	 Urząd	Miejski	 Kościana	 uprzejmie	
informuje,	że	w	okresie	od	poł.	kwietnia	
do	końca	maja	2018	r.	w	Parku	Miejskim	
im.	Kajetana	Morawskiego	w	Kościanie	
renowacji	poddane	będą	ławki	i	kosze	-	
śmietniczki	parkowe.

	 W	piątek	13	kwietnia	br.	o	godz.	12:00	
na	Starym	Cmentarzu	Parafialnym	w	Koś-
cianie	zostały	upamiętnione	ofiary	zbrodni	
katyńskiej	 sprzed	 78	 lat.	Dla	 uczczenia	
pamięci	zamordowanej	przez	sowietów	elity	

78. rocznica zbrodni katyńskiej
polskiego	 społeczeństwa	delegacje	 samo-
rządów	miasta	Kościana,	gminy	Kościan,	
Powiatu	Kościańskiego	 złożyły	pod	Krzy-
żem	Katyńskim	wiązanki	 kwiatów	 oraz	
symboliczne	znicze.

Samorządowcy uhonorowali ofiary zbrodni katyńskiej 

Remont ławek i koszy parkowych
	 Odbywać	się	 to	będzie	dwuetapowo:	de-
montażowi	ulegnie	najpierw	połowa	ławek	i	
koszy	(co	druga	ławka	i	co	drugi	kosz	na	ciągu	
spacerowym),	a	po	zamontowaniu	odnowionych	
ławek	i	koszy	–	pozostała	część.	Za	powstałe	
utrudnienia	i	niedogodności	przepraszamy.

Imprezy towarzyszące
28 kwietnia 2018 (sobota) 
•	godz.	10.00	-	14.00	Spływ	kajakowy	-	początek	przystań	kajakowa	przy	hali	sportowej		
łazienki	-	udział	płatny,	zapisy	MOSiR	Kościan	tel.	603340010,
28 i 29 kwietnia 2018 (sobota i niedziela) 
•	godz.	9.00	-	19.00	II	Ogólnopolski	Turniej	Tańca	Nowoczesnego	o	Puchar	Burmistrza	
Miasta	Kościana	-	hala	widowiskowo	-	sportowa,	ul.	Wielichowska	43	a,
29 kwietnia 2018 (niedziela) 
•	godz.	17.00	Koncert	Z	muzyką	przez	świat	-	sala	widowiskowa	KOK,	wstęp	płatny,
30 kwietnia 2018 (poniedziałek) 
•	godz.	19:00	Koncert	Smutne	Piosenki	-	sala	widowiskowa	KOK,	wstęp	płatny,
1 maja 2018 (wtorek) 
•	godz.	12.00	-	18.00	Przejażdżki	drezyną	ręczną	-	sprzęt	przygotowany	przez	Grodziską		
Kolej	Drezynową	znajdą	Państwo	u	zbiegu	Obry	z	nieczynną	linią	kolejową	na	Grodzisk	
(trasa	piesza	wzdłuż	rzeki	w	kierunku	na	kiełczewskie	“Kacze	Doły”),
•	godz.	15.00		Majówka	ornitologiczna	-	obserwacje	ptaków,	start	przy	grzybku	w	par-
ku		miejskim,	spacer	wzdłuż	Kościańskiego	kanału	Obry,	zakończone	ogniskiem	przy	
Łazienkach	(przydadzą	się	lornetki),
2 maja 2018 (środa) 
•	godz.	12.00	Dzień	Flagi	RP	-	wręczanie	mieszkańcom	chorągiewek	w	barwach	naro-
dowych,	Rynek,	
3 maja 2018 (czwartek)
•	godz.	9.00	Turniej	Piłki	Nożnej	Chłopców	z	klas	III	-	boisko	ORLIK	na	Osiedlu	Kon-
stytucji	3	Maja,
5 maja 2018 (sobota) 
•	godz.	12.00	Otwarcie	wystawy	prac	dzieci	z	Kółka	Plastycznego	-	sala	klubowa	KOK
•	godz.	18.00	Spotkanie	z	Podróżnikami	“Kuba	nie	taka	rajska	wyspa”	-	sala	widowi-
skowa	KOK,
6 maja 2018 (niedziela)
•	godz.	9.00-12.00	Zawody	strzeleckie	z	okazji	Święta	Konstytucji	3	Maja	-	LOK	Kościan,	
1	i	3	maja	50%	taniej	bilety	wstępu	na	basen,	grotę	solną	i	ściankę	wspinaczkową
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Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości 

1.	Nieruchomość	gruntowa	niezabudowana	oznaczona	jako	działka	o	numerze	geodezyj-
nym	4342	o	powierzchni	0.0251	ha,	zapisana	w	Księdze	Wieczystej	PO1K/00035796/9,	
położona	w	Kościanie	 przy	ul.	Wiatracznej,	 przeznaczona	w	 studium	uwarunko-
wań	 i	 kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 pod	 tereny	mieszkaniowe	 
o	charakterze	ekstensywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja 2018r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 1

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

Warunkiem	uczestnictwa	w	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	na	konto	Urzędu	Miej-
skiego	Kościana	numer	92	8666	0004	2002	0103	7426	0029	w	Banku	Spółdzielczym	 
w	Kościanie	najpóźniej	do	dnia	04	maja	2018r.

2.	Nieruchomość	 gruntowa	 niezabudowana	 oznaczona	 jako	 działka	 o	 numerze	
geodezyjnym	 1317/2	 o	 powierzchni	 0.1007	 ha,	 zapisana	w	Księdze	Wieczystej	
PO1K/00034613/6,	położona	w	Kościanie	na	zapleczu	ul.	Kasprowicza,	przeznaczona	
w	studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospodarowania	przestrzennego	pod	tereny	
mieszkaniowe	o	charakterze	ekstensywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2018r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 1

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

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności: 1 878,00 zł

Warunkiem	uczestnictwa	w	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	na	konto	Urzędu	Miej-
skiego	Kościana	numer	92	8666	0004	2002	0103	7426	0029	w	Banku	Spółdzielczym	 
w	Kościanie	najpóźniej	do	dnia	04	maja	2018r.

3.	Nieruchomości	gruntowe	obejmujące	działki	o	numerach	geodezyjnych:	1894/6	zapi-
saną	w	Księdze	Wieczystej	PO1K/00035332/9,	1845/2	zapisaną	w	Księdze	Wieczystej	
PO1K/00039695/9	i	1846/1	zapisaną	w	Księdze	Wieczystej	PO1K/00029610/7	o	łącznej	
powierzchni	0.6084	ha,	zabudowane	budynkami	o	funkcji	magazynowo	-	produkcyjnej	 
i		administracyjno	-	biurowej	oraz	dwoma	obiektami	kontenerowymi	o	funkcji	magazynowej,	
położone	w	Kościanie	przy	ul.	Bernardyńskiej	2,	przeznaczone	zgodnie	z	miejscowym	pla-
nem	zagospodarowania	przestrzennego	pod	tereny	zabudowy	usługowo	–	mieszkaniowej	 
z	dopuszczeniem	przemysłu	nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 1

Cena wywoławcza: 3 250 000,00 zł
Wysokość wadium: 650 000,00 zł

Warunkiem	uczestnictwa	w	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	na	konto	Urzędu	Miej-
skiego	Kościana	numer	92	8666	0004	2002	0103	7426	0029	w	Banku	Spółdzielczym	 
w	Kościanie	najpóźniej	do	dnia	15	czerwca	2018r.

4.	Nieruchomości	 gruntowe	obejmujące	działki,	 położone	w	Pelikanie	przy	drodze	
krajowej	nr	5,	przeznaczone	zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospodarowania	prze-
strzennego	częściowo	pod	tereny	zabudowy	usługowej,	częściowo	pod	tereny	parkingów	
oraz	zieleni	urządzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018r.
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 1

w następujących godzinach: nieruchomość oznaczona w pkt. 1 – 9.00 oraz 
 nieruchomość oznaczona w pkt. 2 – 9.30

Warunkiem	uczestnictwa	w	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	na	konto	Urzędu	Miej-
skiego	Kościana	numer	92	8666	0004	2002	0103	7426	0029	w	Banku	Spółdzielczym	 
w	Kościanie	najpóźniej	do	dnia	15	czerwca	2018r.

L.p. Numer
Działki

Powierzchnia
w ha

Cena 
wywoławcza 

w zł

Wadium
w zł

Wynagrodzenie 
z tytułu 

ustanowienia 
służebności w zł

1. 394/1, 396, 398/2, 
399/2, 400/2,

0.9422 820 000,00 164 000,00 -

2. 401, 402, 403, 404 0.3540 240 000,00      48 000,00 5 600,00

	 W	weekend	28	i	29	kwietnia	2018	roku	
odbędzie	się	II	Ogólnopolski	Turniej	Tańca	
Nowoczesnego	o	Puchar	Burmistrza	Miasta	
Kościana,	organizowany	przez	Klub	Tańca	

II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego
Sportowego	„Poezja”.	Zapraszamy	w	godz.	
9-19	na	pokazy	taneczne	do	hali	sportowo-
-widowiskowej	przy	ul.	Wielichowskiej	43a	
w	Kościanie.	

	 Trwają	intensywne	prace	przy	budowie	
nowego	przedszkola	na	 os.	Konstytucji	 3	
Maja.	Obecnie	obiekt	znajduje	się	w	stanie	
surowym	otwartym.	Niebawem	rozpocznie	
się	kolejny	etap	prac	związanych	z	budową	
dachu	na	obiekcie.	
	 W	prowadzonym	postępowaniu	o	udzie-
lenie	 zamówienia	 publicznego	w	 trybie	

Budowa przedszkola
Mury nowego przedszkola ze żłobkiem już stoją, wkrótce budowany będzie dach z izolacją

przetargu	 nieograniczonego	 na	 	 budowę	
dachu	wraz	 izolacją	w	 ramach	 zadania	
„Budowa	 przedszkola	wraz	 z	 żłobkiem”	
w	Kościanie	 na	 os.	 Konstytucji	 3	Maja	
przyjęto	ofertę	za	cenę	839.249,91	zł.	Prace	
budowlane	wykona	firma	Przedsiębiorstwo	
Handlowo-Usługowe	 „JANBUD”	Michał	
Jankowiak,	wykonawca	murów	i	stropów.

	 W	dniach	25	-27	maja	br.	zapraszamy	
wszystkich	do	udziału	w	Dniach	Kościana.	
Wśród	wielu	ciekawych	propozycji	każdy	
znajdzie	coś	dla	siebie.	Święto	Miasta	tra-
dycyjnie	rozpocznie	Uroczysta	Sesja	Rady	
Miejskiej	Kościana.	Na	scenie	na	rynku	
kościańską	publiczność	bawić	będą	m.in.	
kabarety	 „Kałamasz”-	 aktorzy	 serialu	
Ranczo,	satyrycy	Krzysztof	Hanke	i	Rudi	
Schuberth,	 dzieci	 i	młodzież,	 orkiestry	
dęte,	itp.	W	piątek	i	sobotę	zapraszamy	na	

Dni Kościana w maju
biesiadę	muzyczną	z	zespołami	muzycz-
nymi:	Kwaśnica	Bavarian,	Show,	Black	
Biceps	z	Litwy,	Sezam,	Baster,	Spontan,	
Hot	Way.	Dni	Kościana	nie	mogłyby	odbyć	
się	bez	udziału	znanych	artystów	-	w	nie-
dzielę	na	scenie	zagrają	„Poparzeni	Kawą	
Trzy”.	Na	boisku	trawiastym	za	„jedynką”	
oraz	 na	Placu	Wolności	 przewidziano	
atrakcje	dla	dzieci.	Więcej	informacji	na	
stronach	 internetowych	www.kok.kos-
cian.pl	oraz	www.koscian.pl.

	 Dzięki	dofinansowaniu	pozyskanemu	z	
konkursu	pt.	„Inwestycje	w	obszarze	dziedzi-
ctwa	kulturowego	regionu”	z	Wielkopolskiego	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego,	Koś-
ciański	Ośrodek	Kultury	jest	rozbudowywany.
	 Rozbudowa	KOK	pozwoli	przede	wszyst-
kim	na	skupienie	 zajęć	kulturalno-eduka-
cyjnych	w	jednym	miejscu,	bez	konieczności	
ponoszenia	dodatkowych	kosztów	wynajmu,	
dla	szerszego	grona	odbiorców.
	 Realizacja	projektu	pozwoli	na	zwiększe-
nie	potencjału	kulturotwórczego	instytucji,	
jaką	jest	Kościański	Ośrodek	Kultury,	po-
przez	 udostępnienie	 nowej	 przestrzeni	 i	
oferty	kulturalnej.
	 Z	projektu	powstanie	sala	widowiskowa	
na	100	osób,	sale	zajęć	dla	dzieci,	młodzieży,	

Rozbudowa 
Kościańskiego Ośrodka Kultury

dorosłych	 (plastyczno-malarskich,	ceramiki,	
muzycznych,	 tanecznych,	 teatralnych).	Po-
wierzchnia	projektowanej	rozbudowy	wynosić	
będzie	693,60	m2.
	 Zagospodarowane	będzie	 także	otocze-
nie	Kościańskiego	Ośrodka	Kultury,	 tj.	
stworzenie	 przestrzeni	wielofunkcyjnej	 o	
charakterze	kulturalno-rekreacyjnym	da-
jące	możliwość	zaprezentowania	wielu	form	
kultury	i	sztuki	poprzez	wyodrębnianie	stref	
funkcjonalno-przestrzennych.	 Z	 projektu	
zakupione	będzie	wyposażenie	dla	sali	wi-
dowiskowo-kinowej	oraz	sal	edukacyjnych,	
realizacji	działań	związanych	z	wykorzysta-
niem	aplikacji	i	usług	teleinformatycznych	
(tj.	 Informatora	 kulturalnego,	Wehikułu	
czasu,	Park	drzew-poetów).

Kościański Ośrodek Kultury jest rozbudowywany, a teren przyległy będzie na nowo za-
gospodarowany
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Powiat Koœciañski

Kościan,	dnia	03.04.2018	r.
GN-I.6641.6.2017

STAROSTA KOŚCIAŃSKI
zawiadamia, że:

         Wykonane zostały czynności techniczne związane z modernizacją ewi-
dencji gruntów i budynków,	polegające	na	dostosowaniu	bazy	danych	ewidencji	
gruntów	i	budynków	do	wymogów	obowiązujących	przepisów	oraz	aktualizacji	danych	
ewidencyjnych,	dotyczących	gruntów,	budynków	i	lokali;
na	obszarze	obrębów	ewidencyjnych:
Miasto Kościan, Miasto Śmigiel, Miasto Czempiń, Miasto Krzywiń.
Zgodnie	 z	 art.	 24a	 ust.	 4-6	 ustawy	 z	 dnia	 17	maja	 1989	 r.	 Prawo	 geodezyjne	 
i	kartograficzne	(Dz.U.2017.2101	z	późn.	zm.)	zostanie	wyłożony	do	wglądu	osób	zain-
teresowanych	projekt	operatu	ewidencji	gruntów	i	budynków	składający	się	z	części	
opisowej	i	kartograficznej,	sporządzony	w	wyniku	przeprowadzonej	modernizacji.
Wyłożenie dokumentacji odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Kościanie, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nie-
ruchomościami, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22, w pokoju nr 24, w dniach 
od 23 kwietnia 2018 do 15 maja 2018 roku, w godzinach od 9. 00 do 13.00.
	 Wszyscy	zainteresowani	mają	prawo	zapoznać	się	w	podanym	terminie	z	ww.	
dokumentacją,	uzyskać	niezbędne	wyjaśnienia	 i	 zgłosić	do	protokołu	 ewentualne	
uwagi	i	wnioski	w	tej	sprawie.	Skorzystanie	z	tego	prawa	leży	w	interesie	zainte-
resowanych,	aby	na	tym	etapie	postępowania	związanego	z	modernizacją	ewidencji	
gruntów	i	budynków	ujawnić	ewentualne	błędy	i	nieprawidłowości.
	 Niestawienie	się	w	wyznaczonym	terminie	i	miejscu	określonym	w	niniejszym	
zawiadomieniu	nie	stanowi	przeszkody	do	prowadzenia	dalszych	etapów	postępowa-
nia,	zatwierdzenia	operatu	opisowo	–	kartograficznego	i	ujawnienia	nowych	danych	
w	ewidencji	gruntów	i	budynków.
	 Starosta	Kościański

Kościan,	dnia	23.02.	2018	r.
GN-I.6641.1.2018

INFORMACJA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji 

 gruntów i budynków, polegającej na dostosowaniu bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz 

aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali.

Do	wykonania	na	terenie	gminy	Kościan	czynności	technicznych	związanych	z	opracowa-
niem	projektu	operatu	opisowo	–	kartograficznego	oraz	pozyskania	danych	niezbędnych	
do	realizacji	umowy	od	osób	fizycznych	i	instytucji,	upoważnieni	zostaną	pracownicy	firm:

MTP Sp. z o.o. ul. Brukowa 24/39 15-889 Białystok,
			na	terenie	obrębów	ewidencyjnych:	Kobylniki,	Ponin,	Sierakowo,	Widziszewo,
GEOPROFIL Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań,
			na	terenie	obrębów	ewidencyjnych:	Bonikowo,	Krzan,	Łagiewniki,	Sepienko,	Szczodrowo,
GEORANGE Usługi Geodezyjne Łukasz Antkiewicz, ul. Błażeja 4D/13, 61-608 
Poznań, 
			na	terenie	obrębów	ewidencyjnych:	Kiełczewo,	Kokorzyn,	wyłonionych	w	drodze	prze-
targu	nieograniczonego.

Stosownie	do	art.	24a	ust.	2	 i	3	ustawy	z	dnia	17	maja	1989	 r.	Prawo	geodezyjne	 
i	kartograficzne	(Dz.U.2017.2101	t.j.	z	późn.	zm.)	informuję, że rozpoczęte zostały 
prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków, 
polegającą na dostosowaniu ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących 
przepisów oraz weryfikacji i aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących 
gruntów, budynków i lokali dla wyżej wymienionych miast. 
Prace	będą	wykonywane	w	oparciu	o	dane	i	materiały	zgromadzone	w	państwowym	zaso-
bie	geodezyjnym	i	kartograficznym	oraz	pozyskane	w	trakcie	prac	geodezyjnych	w	terenie.
	 Informuję	również,	że	opracowany	w	ramach	powyższej	modernizacji	projekt	operatu	
opisowo-kartograficznego,	którego	podstawowymi	elementami	będzie	rejestr	gruntów,	re-
jestr	budynków,	rejestr	lokali,	kartoteka	budynków,	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	Powiatowego	
w	Kościanie	przy	ul.	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	późniejszym,	na	co	najmniej	14	
dni	przed	dniem	wyłożenia	poprzez	 jej	wywieszenie	na	 tablicy	ogłoszeń	w	siedzibie	
Starostwa	Powiatowego	w	Kościanie,	właściwym	urzędzie	gminy	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	geode-
zyjne	wynika	z	ustawy	Prawo	geodezyjne	i	kartograficzne.	

STAROSTA	KOŚCIAŃSKI							

	 Podpisano	umowy	na	remont	dróg	Racot	
–	Słonin	i	Racot	–	Gryżyna	–	Nowy	Dębiec.	
Oba	zadania	drogowe,	które	otrzymały	dofi-
nansowanie	z	Programu	Rozwoju	Gminnej	i	
Powiatowej	Infrastruktury	Drogowej	na	lata	
2016	–	2019	realizowane	będą	przez	Przedsię-
biorstwo	Drogowe	DROGBUD	z	Grabonogu.
	 Koszt	rozbudowy	drogi	Racot	–	Słonin	na	
odcinku	5,5	km	to	ponad	6	mln	zł.	Zakres	prac	
obejmie	położenie	nowej	nawierzchni	bitumicz-
nej	na	prawie	całym	odcinku	rozbudowywanej	
drogi,	ułożenie	chodnika	oraz	zbudowanie	ciągu	
pieszo	–	rowerowego.	Ponadto	utwardzone	zo-
staną	zjazdy	na	pola,	odtworzone,	odmulane	lub	
skopane	zostaną	rowy,	a	pobocza	skarpowane.	
Na	wjeździe	do	Witkówek	(z	obu	stron)	oraz	do	
Słonina	wybudowane	zostaną	wyspy	dzielące,	
a	w	samych	Witkówkach	powstanie	przejście	
dla	pieszych	i	przejazd	dla	rowerzystów	z	azy-
lem.	Uzupełnione	i	wymienione	zostanie	także	
oznakowanie,	zaś	w	miejscach	niebezpiecznych	
staną	bariery	energochłonne.

W tym roku remont dróg 
Racot – Słonin 
i Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec

	 Przebudowa	drogi	na	odcinku	Racot	–	
Gryżyna	–	Nowy	Dębiec	będzie	kosztować	
natomiast	prawie	5,2	mln	złotych.	Zakres	
prac	obejmie	rozbudowę	blisko	7	km	drogi,	
w	szczególności	zaś	położenie	(na	całej	dłu-
gości	 przebudowywanego	 odcinka)	 nowej	
nawierzchni	bitumicznej	oraz	ułożenie	na	
blisko	 6,4	 km	 odcinku	 chodnika	 (w	 tym	
ciągu	pieszo	–	rowerowego).	Ponadto	utwar-
dzone	zostaną	zjazdy	na	pola,	uzupełnione	
i	wymienione	 oznakowanie,	 odtworzone,	
odmulone	 lub	 skopane	 rowy,	 a	 pobocza	
skarpowane.	Na	wjeździe	 do	Gryżyny	 i	
Nowego	Dębca	wybudowane	zostaną	wyspy	
dzielące.	W	Nowym	Dębcu	i	Racocie	wyre-
montowane	 zostaną	 perony	 autobusowe,	
a	w	Nowym	Dębcu	wyniesione	 zostanie	
skrzyżowanie	z	drogą	gminną.	W	miejscach	
niebezpiecznych	ustawione	zostaną	bariery	
energochłonne.
	 Zakończenie	zadań	zaplanowano	na	paź-
dziernik	2018	r.	hg

Koszt przebudowy 5,5 km odcinka drogi Racot – Słonin to ponad 6 mln złotych…

… natomiast blisko 7 km odcinka Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec prawie 5,2 mln zł.  

	 Rada	Powiatu	Kościańskiego	 podjęła	
uchwałę	w	 sprawie	udzielenia	 dotacji	 na	
prace	konserwatorskie,	 restauratorskie	 i	
roboty	budowlane	przy	zabytkach	wpisanych	
do	rejestru	zabytków	lub	do	gminnej	ewidencji	
zabytków	niestanowiących	własności	Powiatu	
Kościańskiego.
	 Dotacje	na	 łączną	kwotę	60	tys.	złotych	
otrzymają	cztery	podmioty.	Parafii	Rzymsko-
katolickiej	pw.	Świętego	Stanisława	Kostki	w	
Racocie	przyznana	została	dotacja	w	wysokości	
10	tys.	złotych.	Parafia	Rzymskokatolicka	pw.	
Wniebowzięcia	NMP	w	Starym	Gołębinie	tak-
że	otrzymała	dotację	w	kwocie	10	tys.	złotych.	
Po	20	tys.	złotych	otrzymały	parafie	pw.	NMP	
Wniebowziętej	w	Śmiglu	oraz	pw.	Świętego	
Michała	Archanioła	w	Czempiniu.	
	 Wnioski	 o	 dotacje	 na	 prace	 kon-
serwatorskie,	 restauratorskie	 i	 roboty	

60 tysięcy złotych na zabytki
budowlane	 przy	 zabytkach	 wpisanych	
do	 rejestru	 zabytków	 niestanowiących	
własności	Powiatu	Kościańskiego	można	
było	 składać	 do	 Zarządu	 Powiatu	Koś-
ciańskiego.	
	 Dotacja	może	zostać	udzielona	w	wysokości	
do	50%	nakładów	koniecznych	na	wykonanie	
prac	konserwatorskich,	restauratorskich	lub	
robót	budowlanych	przy	zabytku	wpisanym	do	
rejestru	lub	do	gminnej	ewidencji	zabytków.	
W	szczególnych	okolicznościach,	jeśli	zabytek	
posiada	wyjątkową	wartość	historyczną,	arty-
styczną	lub	naukową	lub	jeśli	stan	zachowania	
zabytku	wymaga	niezwłocznego	podjęcia	prac	
konserwatorskich,	restauratorskich	lub	robót	
budowlanych	przy	zabytku,	dotacja	może	być	
udzielona	do	wysokości	100%	nakładów	ko-
niecznych	na	wykonanie	tych	prac	lub	robót.
hg
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	 Podpisano	umowę	na	przebudowę	drogi	
Kobylniki	(węzeł	W-6	„Kościan	Południe”)	
–	Nowy	Białcz.
	 Wykonawcą	 zadania	 będzie	Przedsię-
biorstwo	Drogowe	 „DROGBUD”	 z	Grabo-
nogu.	
	 Całkowity	koszt	przebudowy	 tej	drogi	
to	blisko	6,8	mln	zł.	Powiat	na	realizację	
tego	 zadania	 otrzyma	 dofinansowanie	 z	
Wielkopolskiego	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego	2014	–	2020.	
	 W	ramach	inwestycji	droga	miejscami	
zostanie	 poszerzona,	 na	 całej	 długości	
będzie	miała	min.	5,5	metra,	a	w	Kobyl-
nikach	6	metrów.	W	Starym	Białczu	roze-

W tym roku przebudowana zostanie droga Kobylniki – Nowy Białcz

brana	zostanie	nawierzchnia	brukowa,	a	
na	całej	długości	przebudowywanej	drogi	
położona	 zostanie	 nowa	 nawierzchnia	 z	
masy	 bitumicznej.	W	Kobylnikach,	Sta-
rym	Białczu	i	Nowym	Białczu	powstanie	
ciąg	 pieszo	 –	 rowerowy	 o	 szerokości	 2	
metrów.	Natomiast	w	Skoraczewie	i	Sta-
rym	Białczu	wybudowane	zostaną	chod-
niki.	Ponadto	nastąpi	zmiana	przebiegu	
drogi	 głównej	 w	 Starym	Białczu.	 Tam	
powstanie	 też	 parking	 dla	 samochodów	
osobowych	oraz	zbudowana	zostanie	ka-
nalizacja	deszczowa.	
	 Zadanie	 zostanie	wykonane	do	końca	
września	2018	r.		hg Koszt prac na tej drodze to blisko 6,8 mln zł. 

Trąbo nasza, wrogom grzmij 
- koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego
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Centralna  ul. Rynek 19 1 maja 2018
Św. Łukasz  ul. Szkolna 54 2 maja 2018
Apteka - Tesco  ul. Śmigielska 53a 3 maja 2018
Centralna  ul. Rynek 19 4 maja 2018
Grodzka  ul. Rynek 28 5 maja 2018
Apteka Nacławska  ul. Nacławska 10/1  6 maja 2018 
Apteka „Z misiem”  ul. Śmigielska 12E  7 maja 2018 
Grodzka  ul. Rynek 28  8 maja 2018 
Apteka „Z plusem”  ul. Szczepanowskiego 11  9 maja 2018 
Św. Łukasz ul. Szkolna 54  10 maja 2018 
Centralna ul. Rynek 19  11 maja 2018 
Na Deptaku ul. Wrocławska 22  12 maja 2018 
Grodzka  ul. Rynek 28  13 maja 2018 
Centralna ul. Rynek 19  14 maja 2018 
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9  15 maja 2018 
Arnika  os. Jagiellońskie 82c  16 maja 2018 
Centralna  ul. Rynek 19  17 maja 2018 
Św. Łukasz  ul. Szkolna 54  18 maja 2018 
Grodzka  ul. Rynek 28  19 maja 2018 
Apteka - Kaufland  al.Kościuszki 9  20 maja 2018 

Apteka - Tesco  ul. Śmigielska 53a  21 maja 2018 
Apteka Nacławska  ul. Nacławska 10/1  22 maja 2018 
Apteka „Z misiem”  ul. Śmigielska 12E  23 maja 2018 
Grodzka  ul. Rynek 28  24 maja 2018 
Apteka „Z plusem”  ul. Szczepanowskiego 11  25 maja 2018 
Św. Łukasz  ul. Szkolna 54  26 maja 2018 
Centralna  ul. Rynek 19  27 maja 2018 
Na Deptaku ul. Wrocławska 22  28 maja 2018 
Grodzka ul. Rynek 28  29 maja 2018 
Centralna  ul. Rynek 19 30 maja 2018 
Św. Łukasz  ul. Szkolna 54  31 maja 2018 
Arnika os. Jagiellońskie 82c  1 czerwca 2018 
Centralna ul. Rynek 19  2 czerwca 2018 
Św. Łukasz ul. Szkolna 54  3 czerwca 2018 
Grodzka ul. Rynek 28 4 czerwca 2018 
Centralna ul. Rynek 19  5 czerwca 2018 
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a  6 czerwca 2018 
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1  7 czerwca 2018 
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E  8 czerwca 2018 
Grodzka  ul. Rynek 28  9 czerwca 2018 

Dyżury aptek w marcu i kwietniu
Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w maju i czerwcu 2018 roku. Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne 
apteki na terenie miasta Kościana.

Apteka „Z plusem”  ul. Szczepanowskiego 11  10 czerwca 2018 
Św. Łukasz  ul. Szkolna 54  11 czerwca 2018 
Centralna ul. Rynek 19  12 czerwca 2018 
Na Deptaku ul. Wrocławska 22  13 czerwca 2018 
Grodzka ul. Rynek 28  14 czerwca 2018 
Centralna ul. Rynek 19  15 czerwca 2018 
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9  16 czerwca 2018 
Arnika  os. Jagiellońskie 82c  17 czerwca 2018 
Centralna  ul. Rynek 19  18 czerwca 2018 
Św. Łukasz ul. Szkolna 54  19 czerwca 2018 
Grodzka ul. Rynek 28  20 czerwca 2018 
Centralna ul. Rynek 19  21 czerwca 2018 
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a  22 czerwca 2018 
Apteka Nacławska  ul. Nacławska 10/1  23 czerwca 2018 
Apteka „Z misiem”  ul. Śmigielska 12E  24 czerwca 2018 
Grodzka  ul. Rynek 28  25 czerwca 2018 
Apteka „Z plusem”  ul. Szczepanowskiego 11  26 czerwca 2018 
Św. Łukasz ul. Szkolna 54  27 czerwca 2018 
Centralna ul. Rynek 19  28 czerwca 2018 
Na Deptaku ul. Wrocławska 22  29 czerwca 2018 
Grodzka  ul. Rynek 28  30 czerwca 2018

W rym	roku	jury	konkursu	na	Naj-piękniejszą	Ozdobę	Wielkanocną	
oceniało	 kartki	 świąteczne.	Do	

Starostwa	Powiatowego	w	Kościanie	wpły-
nęły	484	prace.	W	konkursie	wzięło	udział	
488	osób	–	uczniowie	szkół	podstawowych	
oraz	 uczniowie	 podstawowej	 szkoły	 spe-
cjalnej	 i	 osoby	niepełnosprawne	 z	 terenu	
powiatu	 kościańskiego.	Uczestnicy	 kon-
kursu	wykonali	prace	w	dowolnej	technice	
przy	użyciu	dowolnych	materiałów.	 Jury	
oceniało	oryginalność	pomysłu	i	samodziel-
ność	wykonania.
	 Uroczyste	 podsumowanie	 konkursu,	
podczas	 którego	wręczono	nagrody	 i	wy-
różnienia,	odbyło	się	28	marca	2018	roku	
w	Kościańskim	Ośrodku	Kultury.
 - Serdecznie witam wszystkich. Szczegól-
nie witam młodzież, która poświęciła czas i 
energię na przygotowanie prac	–	powiedział	

Kolorowe i radosne kartki wielkanocne 
rosty	Stefana	Stachowiaka	 odebrali	 zwy-
cięzcy	oraz	autorzy	wyróżnionych	prac	we	
wszystkich	kategoriach.
	 Uroczystość	uświetnił	występ	 zespołu	
Semplicze	z	Lubinia.	Zebranych,	podobnie	
jak	w	 roku	ubiegłym,	bawił	Wielkanocny	
Zajączek.	hg

Zwycięzcy	 i	wyróżnieni	w	poszczególnych	
kategoriach:
Zajęte miejsce – Kat. I-III:
I m-ce:
Magdalena	Lasocka	-	Zespół	Szkół	w	Sta-
rym	Bojanowie
Alan	Godula	-	Szkoła	Podstawowa	nr	4	w	
Kościanie
Igor	Stachowiak	 -	Szkoła	Podstawowa	nr	
4	w	Kościanie
 II m-ce:
Zuzanna	Hetmańska	-	Szkoła	Podstawowa	
nr	1	w	Kościanie

Anna	Nowak	-	Szkoła	Podstawowa	nr	1	w	
Kościanie
II m-ce:
Laura	Przybyłowicz	-	Szkoła	Podstawowa	
nr	3	w	Kościanie
Olaf	Rydzewski	-	Szkoła	Podstawowa	nr	3	
w	Kościanie
Jakub	Skrzypek	 -	Szkoła	Podstawowa	nr	
2	w	Kościanie
 III m-ce:
Magdalena	 Jankiewicz	 -	 Zespół	 Szkół	
Gminy	Kościan	Przedszkole	i	Szkoła	Pod-
stawowa	w	Racocie
Marta	Brygier	-	Szkoła	Podstawowa	nr	1	
w	Kościanie
Majka	Żurek	-	Szkoła	Podstawowa	nr	1	w	
Kościanie
Wyróżnienie – Kat. I-III:
Adrian	Leśniczak	-	Szkoła	Podstawowa	w	
Śmiglu
Anna	Firlej	 -	Szkoła	Podstawowa	nr	1	w	
Kościanie
Gabriela	Kaczmarek	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Śmiglu
Antonina	Łęczyńska	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Śmiglu
Kajetan	Piątek	-	Szkoła	Podstawowa	nr	1	
w	Kościanie
Michalina	Jęcz	-	Szkoła	Podstawowa	nr	2	
w	Kościanie
Natan	Zawartowski	-	Szkoła	Podstawowa	
nr	3	w	Kościanie
Kaja	Rydzewska	-	Szkoła	Podstawowa	nr	
3	w	Kościanie
Zofia	Stępień	-	Szkoła	Podstawowa	nr	3	w	
Kościanie
Tomasz	Cejza	-	Zespół	Szkół	Gminy	Kościan	
w	Starym	Luboszu
Adam	Grzelewski	-	Szkoła	Podstawowa	w	
Starych	Oborzyskach
Maja	Kruk	 -	 Zespół	Szkół	w	Starym	Bo-
janowie
Marcel	Mikołajczak	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Śmiglu
Franciszek	Stężycki	-	Szkoła	Podstawowa	
nr	3	w	Kościanie
Agnieszka	Kozaruk	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Borowie
Nikodem	Bujakiewicz	-	Szkoła	Podstawowa	
nr	4	w	Kościanie
Martin	 Drozda	 -	 Zespół	 Szkół	 Gminy	
Kościan	w	Starym	Luboszu
Anastazja	Szczawik	-	Zespół	Szkół	Gminy	
Kościan	w	Starym	Luboszu
Dżesika	Donaj	 -	 Szkoła	 Podstawowa	w	
Kokorzynie
Mikołaj	Landzwojczak	-	Szkoła	Podstawo-
wa	nr	4	w	Kościanie
Nikola	Wilk	-	Szkoła	Podstawowa	w	Borowie
Maria	Stachowska	 -	 Szkoła	Podstawowa	
w	Śmiglu

Tomasz	Bajsztok	 -	Szkoła	Podstawowa	w	
Głuchowie
Leon	Napierała	-	Szkoła	Podstawowa	nr	3	
w	Kościanie
Klaudia	Polowczyk	 -	Szkoła	Podstawowa	
nr	2	w	Kościanie
Jan	Grobelny	 -	 Zespól	 Szkól	 i	 Placówek	
Oświatowych	w	Lubiniu
Krystian	Dąbrowski	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Kokorzynie
Piotr	Terczewski	-	Szkoła	Podstawowa	nr	
1	w	Kościanie
Dominika	Grzesiak	 -	Szkoła	Podstawowa	
w	Kokorzynie
Kacper	Józefowski	-	Szkoła	Podstawowa	nr	
4	w	Kościanie
Sylwia	Trafas	-	Zespół	Szkół	w	Czaczu
Julia	Głowacz	 -	Szkoła	Podstawowa	nr	2	
w	Kościanie
Patrycja	Szyrmer	-	Zespół	Szkół	w	Starym	
Bojanowie
Anna	Wojtyniak	 -	 Zespół	 Szkół	 Gminy	
Kościan	w	Starym	Luboszu
Aleksandra	Reich	 -	 Zespół	 Szkół	Gminy	
Kościan	Przedszkole	i	Szkoła	Podstawowa	
w	Bonikowie
Lena	Domagała	 -	 Szkoła	Podstawowa	w	
Śmiglu
Weronika	Dudziak	 -	 Szkoła	Podstawowa	
nr	3	w	Kościanie
Mateusz	Dudziński	-	Zespół	Szkół	w	Starym	
Bojanowie
Majka	Suchora	-	Szkoła	Podstawowa	nr	3	
w	Kościanie
Maksymilian	Danielewicz	-	Szkoła	Podsta-
wowa	w	Kokorzynie
Blanka	Lemańska	 -	 Szkoła	Podstawowa	
w	Śmiglu
Cezary	Suchora	-	Szkoła	Podstawowa	nr	3	
w	Kościanie
Mikołaj	Przydrożny	-	Zespół	Szkół	Gminy	
Kościan	Przedszkole	i	Szkoła	Podstawowa	
w	Racocie
Zofia	Śliwa	-	Szkoła	Podstawowa	w	Czem-
piniu
Wyróżnienie – Kat. IV-VI: 
Zajęte miejsce – kat.  uczniowie pod-
stawowej szkoły specjalnej i osoby 
niepełnosprawne: 
I m-ce: 
Grzegorz	Kuźdowicz	-	WTZ	Kościan
Marta	Witkowska	 -	 Środowiskowy	Dom	
Samopomocy	w	Krzywiniu
II m-ce:
Ewa	Günther	-	WTZ	Kościan
Sylwia	Witkowska	 -	 Środowiskowy	Dom	
Samopomocy	w	Krzywiniu
III m-ce:
Dariusz	Beszterda	-	Ośrodek	Wsparcia	w	
Kościanie
Sandra	Górczak	-	Ośrodek	Rehabilitacyjny	
w	Kościanie
 
Wyróżnienie – Kat.  uczniowie pod-
stawowej szkoły specjalnej i osoby 
niepełnosprawne:
Tomasz	Berdychowski	-	Ośrodek	Rehabili-
tacyjny	w	Kościanie
Agnieszka	Wojtkowiak	-	WTZ	Kościan
Patrycja	Kostańska	-	WTZ	Kościan
Klaudia	Rypińska	 -	Ośrodek	Wsparcia	w	
Kościanie
Julia	 Szymkowiak,	Magdalena	Łączna	 -	
Zespól	Szkół	Specjalnych	w	Kościanie
Norbert	Ratajczak,	Paweł	Spławski	-	Śro-
dowiskowy	Dom	Samopomocy	w	Kościanie
Łukasz	Stefaniak	 -	Zespól	Szkół	Specjal-
nych	w	Kościanie
Karol	Przybylski	-	Ośrodek	Rehabilitacyjny	
w	Kościanie	

W tym roku na konkurs wpłynęły 484 prace.

Wicestarosta	Kościański	Stefan	Stachowiak,	
witając	zebranych	na	podsumowaniu	kon-
kursu	gości.	-	Cieszymy się, że konkurs nadal 
spotyka się z tak dużą popularnością. Komisja 
konkursowa miała bardzo trudne zadanie 
–	zauważył.	 -	Życzę wszystkim wspaniałej 
zabawy i zachęcam do udziału w kolejnych 
konkursach. Korzystając z okazji wszystkim 
uczestnikom konkursu i ich rodzinom życzę z 
okazji Świąt Wielkiejnocy wspaniałej, rodzin-
nej atmosfery, zadumy i wypoczynku.
	 Każdy	z	uczestników	konkursu	otrzymał	
pamiątkowy	kubek	z	grafikami	przedsta-
wiającymi	najciekawsze	obiekty	znajdujące	
się	na	terenie	powiatu	kościańskiego	oraz	
dyplom.	Natomiast	nagrody	z	rąk	wicesta-

Emilia	Kielich	 -	 Szkoła	 Podstawowa	w	
Borowie
Kacper	Zając	-	Zespół	Szkół	Gminy	Kościan	
Przedszkole	 i	Szkoła	Podstawowa	w	Ra-
cocie
 III m-ce:
Nikola	Frąckowiak	 -	Szkoła	Podstawowa	
nr	4	w	Kościanie
Natalia	Roszkowiak	-	Zespół	Szkół	w	Sta-
rym	Bojanowie
Tomek	Pawlak	 -	 Szkoła	Filialna	w	Wo-
nieściu
Zajęte miejsce – Kat. IV-VI: 
I m-ce:
Marta	Konkiewicz	-	Szkoła	Podstawowa	nr	
1	w	Kościanie
Katarzyna	Kustosz	-	Zespól	Szkól	i	Placó-
wek	Oświatowych	w	Lubiniu


