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SamorządowyOrędownik

Siedemdziesi¹t siedem lat temu, 1 wrzeœnia 1939 roku, III Rze-
sza Niemiecka zaatakowa³a Polskê. Tak rozpocz¹³ siê najkrwaw-
szy, szeœcioletni œwiatowy konflikt. Upamiêtniaj¹c to wydarzenie
uroczyœcie ods³oniêto i poœwiêcono odnowion¹ tablicê poœwiêcon¹
pomordowanym przez hitlerowców Polakom w lasku kurzogór-
skim. Uroczystoœæ zgromadzi³a liczne delegacje, w tym pos³a Woj-
ciecha Ziemniaka, przedstawicieli samorz¹dów, s³u¿b mundurowych,
nadleœnictwa, harcerzy, radnych, przedstawicieli so³tysów, grupy
rekonstrukcyjnej i mieszkañców powiatu koœciañskiego. Ceremonii
towarzyszy³a orkiestra dêta OSP Koœcian, a tak¿e poczty sztanda-
rowe, które reprezentowa³y Gimnazja ze Starych Oborzysk i Ra-
cotu oraz Szko³y Podstawowe z Racotu i Starego Lubosza. Po
poœwiêceniu tablicy przez Ks. Kanonika Czes³awa Ma³ychê z³o-
¿ono kwiaty w imieniu samorz¹dów gminy, miasta, powiatu, s³u¿b
mundurowych oraz organizacji pozarz¹dowych. Gminê  Koœcian
reprezentowali Andrzej Przyby³a - Wójt Gminy, Miros³aw Duda -
Zastêpca Wójta, Jan Szczepaniak - Przewodnicz¹cy Rady oraz
Marieta Szudlarska - Wiceprzewodnicz¹ca Rady.                   (mn)

Pamięci
pomordowanych
w lesie kurzogórskim

7 września br. odbyła się komisja wyjazdowa
Rady Gminy Kościan, w której oprócz radnych uczest-
niczyli również Wójt Gminy Kościan i Zastępca Wójta.
Radni zwiedzili rozbudowujący się zakład firmy Coc-
codrillo w Pianowie, coraz prężniej działającą w bran-
ży motoryzacyjnej firmę Suer w strefie inwestycyjnej w
Widziszewie oraz Kopalnię Gazu w Kokorzynie z no-
wym zakładem do skraplania helu, zlustrowali wyre-
montowane oraz przeznaczone do remontu drogi gmin-
ne, m.in. Ponin – Kobylniki, Krzan – Kokorzyn, w Sta-
rych Oborzyskach (ul. Polna, Łąkowa, Boczna), w Kieł-
czewie (ul. Polna), Racot (ulice Wodna i Pocztowa), Wła-
wie – Osiek, Nacław – Kurza Góra, zapoznali się z
ostatnimi inwestycjami w placówkach oświatowych (re-
mont placu szkolnego i adaptacja przedszkola w Kieł-
czewie, remont korytarzy i klatek schodowych w Boni-
kowie) oraz planowanymi pod sprzedaż lub dzierżawę
działkami gminnymi, odwiedzili świetlice wiejskie w
Nowym Luboszu i we Wławiu.                                       (md)

Komisja wyjazdowa
Rady Gminy Kościan

Tajemnicza sceneria i tłumy widzów towarzyszyły
Plenerowemu Spotkaniu Integracyjnemu z okazji 1050 rocz-
nicy Chrztu Polski, które odbyło się w sobotni wieczór 10
września przy ruinach kościoła Św. Marcina w Gryżynie.
Okolicznościową prezentację dotyczącą początków chrze-
ścijaństwa w Polsce i na naszych ziemiach przedstawił dr
Emilian Prałat. Odbył się też swoisty przegląd „dziecię-
cych grup rekonstrukcyjnych”, które prezentowały się w stro-
jach z epoki średniowiecza. Dwa przedstawienia wystawi-
ły grupy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, przygo-
towane przez Hannę Grzelczyk i Arkadiusza Wesołka. Utwo-
rzono pamiątkowe „Drzewo Chrztu” z odcisków palców
uczestników spotkania. Posadzono dąb, pod którym zako-
pano przesłanie dla potomnych. Odbyły się warsztaty ar-
tystyczne i edukacyjne z ozdabiania przedmiotów techniką
decoupage, wykonywania ozdób z koralików, lepienia z gli-
ny, gdzie każdy mógł odcisnąć na ulepionym przez siebie
przedmiocie okolicznościowy herb z tego spotkania. Dla
smakoszy serwowano potrawy regionalne i wyroby na ba-
zie miodu. Całość zakończono pokazem ognia. Spotkanie
przygotowało Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy
Kościan pod okiem Prezes Jolanty Nowickiej we współpra-
cy z Gminą Kościan, Kołem Gospodyń Wiejskich Kokorzy-
nianki, nauczycielami szkół w Starych Oborzyskach i Sta-
rym Luboszu, Stadniną Koni w Racocie, jednostkami OSP
w Racocie, Gryżynie i Spytkówkach.                                (md)

Spotkanie
integracyjne
w ruinach kościoła
Św. Marcina

Gmina Kościan rozpoczyna od października br. wdro-
żenie radiowego systemu odczytu wodomierzy. Tego typu roz-
wiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszyst-
kich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie doko-
nać w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego
dostępu do posesji, czy też braku obecności właściciela. Gmi-
na planuje do końca roku 2016 wymianę i montaż ok. 400
wodomierzy głównych z nakładkami do radiowego odczytu, a
do końca 2020 roku planuje objąć systemem cały obszar
Gminy. Wymiana wodomierzy została podzielona na pięć
części i będzie wykonywana według przyjętego harmonogra-
mu. W pierwszym etapie wymiana jest zaplanowana w miej-
scowościach Januszewo, Ponin, Nowy Lubosz, Stary Lubosz,
Krzan, Nacław, Sierakowo, Szczodrowo, Nowy Dębiec (blo-

Wymiana wodomierzy
ki), Spytkówki oraz Osiek. Właściciele nieruchomości, które
zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą infor-
mowani o terminach prac w poszczególnych miejscowościach
poprzez informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy
Kościan lub przez sołtysów. Co istotne, stan licznika wy-
mienianego wodomierza, będzie protokołowany i potwier-
dzany zarówno przez wykonawcę, jak i właściciela lub za-
rządcę. Zachęcamy odbiorców wody do udostępnienia miej-
sca monterom - konserwatorom wodociągów oraz zapewnie-
nia swobodnego dostępu do wodomierzy, co znacznie skróci
czas robót i związane z nimi niedogodności. Prace będą wy-
konywane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.
Koszty wymiany wodomierzy głównych pokrywa Gmina
Kościan. (ln)

Rozpoczyna się kolejna inwestycja gminna pod nazwą
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach”. Zakres
prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjno – tłocznej wraz z przyłączami, w skład której
wchodzą dwie przepompownie ścieków, kanały sieci kana-
lizacji sanitarnej o łącznej długości 2312 m, rurociągi tłocz-
ne ścieków o łącznej długości 2799 m, a także budowę sieci
wodociągowej o łącznej długości 646 m. Wartość zadania

Kanalizacja sanitarna w Kobylnikach
osiągnie 1.414.993,23 zł brutto i zostanie dofinansowana
z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 952.000 zł w formie
pożyczki umarzalnej do 25 % wartości pożyczki. Wyko-
nawcą prac będzie wyłonione w przetargu konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe
„PRA-MAS” Sp. z o.o. z Leszna (lider) i Przedsiębiorstwo
Inżynierii Sanitarnej „PIS” Sp. z o.o. z Gniezna (partner).
Termin realizacji zadania upływa 31.05.2017 r.         (md)
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W czwartek 1 września o godzinie 12.00 na rynku
władze samorządowe, parlamentarzyści, kombatanci, har-
cerze, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji oraz mło-
dzież szkolna, uczcili pamięć pomordowanych w tej naj-
straszliwszej 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 wy-
darzenia napaści hitlerowskiej na Polskę 77 lat temu 1
września 1939r.

Samorządowcy upamiętnili też pierwszą ofiarę woj-
ny w Kościanie, robotnika kościańskiej cukrowni, Piotra
Dziamskiego, który zginął zastrzelony przez patrol Wehr-
machtu w drodze z pracy 14 września 1939r. Kwiaty i znicze
zostały złożone na grobie na starym cmentarzu katolickim.

W sobotę 17 września br. przedstawiciele samorzą-
du miasta Kościana i powiatu kościańskiego złożyli wią-
zanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim na starym cmen-
tarzu parafialnym w Kościanie upamiętniając 77. rocznicę
bezpodstawnej i skrytej napaści Rosji sowieckiej na wal-
czącą z niemieckim najeźdźcą Polskę we wrześniu 1939 roku.

77. rocznica wybuchu
II wojny światowej

Delegacja samorządu Kościana złożyła wiązanki kwiatów
pod Ścianą Śmierci Ratusza

Władze Kościana podpisały akt notarialny, na pod-
stawie którego miasto przejęło linię kolejową prowadzącą
od dworca do obwodnicy - krajowej „piątki” wraz z tere-
nami przyległymi. Jest to leżąca w granicach miasta część
nieczynnej linii kolejowej w kierunku na Grodzisk o dłu-
gości 2,8 km. Wartość przejętego majątku wynosi ok. 1,8
mln zł. Linia kolejowa została przejęta nieodpłatnie na
zasadzie przekazania w wieczyste użytkowanie. W przy-
szłości linia kolejowa ma służyć do celów turystycznych,
ale i również do przewozów transportowych. Trwają roz-
mowy z wykonawcami drogi ekspresowej S-5 dotyczące
propozycji przewozów wszelkiego rodzaju towarów po-
trzebnych do budowy właśnie drogą kolejową.

Przejęcie
linii kolejowej

Z ekspertyzy antropologicznej przeprowadzonej
przy zadaniu przebudowy boiska przy I LO w Kościanie
wynika, że na terenie dawnego cmentarza pochowano
1086 osób. Prawie 43 % z nich to dzieci i osoby młodocia-
ne. W sumie 50 skrzyń układów kostnych złożono w mo-
gile na cmentarzu komunalnym. Jeszcze we wrześniu
odbędzie się tzw. pokropek. Ze względu na przeprowa-
dzone wykopaliska archeologiczne i badania antropolo-
giczne, szacuje się że koszt przebudowy boiska wzrośnie
o ok. 100 tys. złotych netto. Termin zakończenia prac prze-
budowy boiska przewidywany jest na połowę listopada
br. 

Szczątki z terenu boiska liceum przeniesiono na cmentarz
komunalny, obok mogiły ekshumacyjnej dawnego cmenta-
rza szpitala psychiatrycznego

1086 pochówków

We wtorek 20 września br. odbyło się spotkanie
z red. Maciejem Morawskim, autorem książki pt. „Dwa
brzegi. Zapiski Weterana Zimnej Wojny”. Organizo-
wane w sali KOK wydarzenie związane było z promocją
3. tomu książki z wspomnieniami z czasów polskiej
drogi ku wolności. Towarzyszył mu spektakl wg scena-
riusza i reżyserii Janusza Dodota pt. „Zawsze jesteś
tu mile widziany” oraz wystawa „W aurze Petroniu-
sza. Henryk Sienkiewicz – Kazimierz Morawski”, przy-
gotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną z Lesz-
na.

Dziennikarz, publicysta i wybitny polski dzia-
łacz emigracyjny Maciej Morawski uchwałą Rady
Miejskiej Kościana z dnia 23 sierpnia 2012 r. otrzy-
mał Honorowe Obywatelstwo Miasta Kościana za
szczególne zasługi dla miasta Kościana. Podczas spo-
tkania w Kościańskim Ośrodku Kultury jubilat otrzy-
mał odznakę honorową za zasługi dla województwa
wielkopolskiego i specjalny medal za zasługi dla kul-
tury Francji.

Benefis red. Macieja Morawskiego był jednocześnie pro-
mocją 3. tomu jego książki pt. „Dwa brzegi. Zapiski Wete-
rana Zimnej Wojny”

Spotkanie autorskie
z Maciejem Morawskim

Urząd Miejski Kościana, jak co roku, organizuje
bezpłatny odbiór liści zebranych przez właścicieli z
chodników położonych wzdłuż nieruchomości na terenie
Kościana.

Do właścicieli posesji położonych w ulicach, przy
których rośnie najwięcej drzew,  tj.: Nacławska, Ko-
ściuszki, Dworcowa, Ks. Bączkowskiego, Mickiewi-
cza, Żeromskiego i Gostyńska oraz placach Wolno-
ści i Paderewskiego, zostaną dostarczone oznakowane
120-litrowe worki na liście. Właściciele nieruchomości
położonych przy pozostałych ulicach mogą odebrać worki
w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospo-
darczej.

Zapełnione liśćmi worki należy wystawić na chod-
nikach przed posesjami do godz. 8.30 w soboty: 15, 22,
29 października oraz 5, 12 i 19 listopada br.

Jednocześnie informujemy że w październiku 2016
r. po raz kolejny odbędzie się odbiór odpadów wielko-
gabarytowych z terenu Kościana. W ramach akcji w
dniach 6, 22 i 31 października 2016r. (poszczególne uli-
ce zg. z harmonogramem) z gospodarstw domowych będą
odbierane odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Ponadto informujemy, że odpady niebezpieczne
i odpady wielkogabarytowe można oddawać również
poza wyznaczonymi terminami w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się
w Bonikowie.

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

Jesienne porządki

Ogłoszono przetarg na budowę kładki pieszej na Kościańskim
Kanale Obry i Kanale Ulgi przy ul. Mostowej/Moniuszki w Ko-
ścianie w ramach realizacji zadania „Budowa kościańskiego

Przebudowa mostków jest kolejnym etapem rewitalizacji terenów spacerowych wzdłuż bulwaru okalającego centrum
miasta

Nowa kładka
traktu rekreacyjnego - etap V”. Zakres zamówienia obejmuje:
demontaż istniejących kładek, budowę kładki, budowę insta-
lacji iluminacji kładki. Wartość zamówienia to ok. 1 mln zł.

W sobotę 17 września br. na boisku do piłki siat-
kowej plażowej przy MOSiR odbył się Międzyosiedlowy
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Kościana. W turnieju wzięło
udział 6 drużyn osiedlowych. Po zaciętej sportowej ry-
walizacji I miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Miej-

Międzyosiedlowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
skiej Kościana wywalczyło osiedle Wolności, II miejsce
- osiedle Jagiellońskie, a III miejsce – Piastowskie.
Turniej zakończył Przewodniczący Rady Miejskiej Ko-
ściana Piotr Ruszkiewicz wręczając zwycięskiej druży-
nie puchar, jednocześnie dziękując wszystkim za udział
w rozgrywkach.

Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że w dniu 22.09.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wywieszony został na okres 21 dni wykaz
powierzchni magazynowo - produkcyjnych do wynajęcia,  znajdujących się w budynku nr 5 zlokalizowanym przy ul.
Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat.
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1.10.2016 g.10.00 – Dziecięce poranki filmowe, sala klu-
bowa KOK,
1.10.2016 g.19.00 – Koncert TURBO i Internal Quiet, sala
KOK, wstęp płatny,
8.10.2016 g.16.00 - 140-lecie Towarzystwa Śpiewu Lut-
nia im. Zygmunta Cichockiego przy Powiatowym Cechu
Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie, sala KOK,
11.10.2016 r. g. 18.00 – Prezentacje powieści biograficz-
no-historycznej „Pomiędzy swastyką a sierpem i młotem”
Zygmunta Jankowskiego, MBP,
12.10.2016 r. g. 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki – omawiana książka „Katarzynka” autorstwa
Patricka Modiano i Jeana Jacques’a Sempe, MBP,
14.10.2016 r. g. 18.00 – Spotkanie z cyklu z historią przy
kawie Wykład dr. Emiliana Prałata: Serbia – w kraju mi-
tów i kadzidła, MBP,
16.10.2016 g. 17.00 – Babski Kabaret OLD SPICE GIRLS,
sala KOK, wstęp płatny,
17.10.2016 r. g. 17.00 - Spotkanie autorskie dla dzieci 6-
12 lat z Joanną Krzyżanek, autorką bajek, opowieści i
wierszy, a także miłośniczką liter i gałgankowych lalek
oraz pełną różnych pomysłów kurą Adelą, MBP,
21.10.2016 r. g. 17.00 - „Do dzieła!” – warsztaty plastycz-
ne dla dzieci w wieku 6-12 lat, MBP, Oddział dla dzieci,
22.10.2016 g.18.00– Spotkanie z podróżnikiem, sala KOK,
25.10.2016 r. g. 18:00 – Ks. mgr Rafał Rybacki: Opisy Ko-
ściana w źródłach kościelnych  – wykład TMZK, MBP,
26.10.2016 r. g. 17.00 – Spotkanie pt. „Przygody prosto z
zielonej wyspy”, MBP,
28.10.2016 r. g. 16.30 - Spotkanie dla młodzieży w klubie
czytelniczym „O wszystkim i niczym”, MBP,

Więcej informacji na stronie www.kok.koscian.pl,
www.biblioteka.koscian.pl, www.koscian.pl

We wtorek 6 września br. w gabinecie Burmistrza
Miasta Kościana podpisane zostały dwa porozumienia
o współpracy z wojskiem i stowarzyszeniem strzelec-
kim.
Reprezentujący Gminę Miejską Kościan Burmistrz za-
warł z przedstawicielami Zarządu Piotrem Nawrotem i
Marleną Nawrot ze Stowarzyszenia Strzeleckiego i Hi-
storycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej, poro-
zumienie określające zakres współpracy dotyczącej kul-
tywowania pamięci i tradycji historycznych w Kościa-
nie.

Kolejne stosowne porozumienie o współpracy ze
Stowarzyszeniem im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej
podpisał Dowódca 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciw-
lotniczego - pułkownik Mirosław Szwed. Dotyczyło ono
wzajemnych relacji kształtujących przynależność oby-
watelską, działań wizerunkowych wojska, promocji
obronności, możliwości korzystania ze szkoleń i poten-
cjału jednostki z Czerwieńska, dostępu do instrukto-
rów, strzelnicy, czy uczestnictwa we wspólnych działa-
niach poligonowych. Stowarzyszenie będzie mogło
uczestniczyć w działaniach jednostki, uczestniczyć np.
w dniach otwartych jednostki, najbliższe już 7 paździer-
nika 2016r. w Lesznie. Członkowie stowarzyszenia po
podpisaniu tej umowy będą mogli nosić mundury WP.

Porozumienie gminy ze stowarzyszeniem obejmo-
wało swoim zakresem m.in. kultywowanie pamięci o hi-
storii Polski, Wielkopolski, miasta Kościana i gminy
Kościan, w szczególności o Powstaniu Wielkopolskim,
tradycjach i historii oręża polskiego, wiedzy nt. Sił Zbroj-
nych oraz obronności RP, ze szczególnym uwzględnie-
niem historii Wojsk Wielkopolskich, Kościańskiej Re-
zerwy Skautowej, Polskiego Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”. Zadeklarowano wspólną organizację lo-
kalnych przedsięwzięć historycznych i patriotycznych,
szczególnie Kościańskiej Gry Miejskiej „Kryptonim
Wolność”, kościańskich obchodów Narodowego Święta
Niepodległości, obchodów rocznicowych świat patriotycz-
nych, itp. Podjęto inicjatywę wspólnego pielęgnowania
idei patriotycznych i podtrzymywania tradycji wynika-
jących z uwarunkowań historycznych i kulturowych.

Podpisano dwa
porozumienia
o współpracy

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o drugim nieograniczonym
przetargu ustnym

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
i katastru nieruchomości, cena wywoławcza oraz wy-
sokość wadium: Nieruchomości zapisane w Księdze Wie-
czystej nr PO1K/00034060/4, położone w Kościanie pomiędzy
ulicami Sosnową i Modrzewiową.

L.p. Numer Powierzchnia Cena Wadium
działki działki wywoławcza

1. 2972/64 294 23 900,00 4 780,00
2. 2972/65 292 23 900,00 4 780,00
3. 2972/66 199 16 000,00 3 200,00
4. 2972/67 200 16 000,00 3 200,00
5. 2972/69 194 15 000,00 3 000,00

 2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprze-
daży lub oddania w użytkowanie wieczyste: Nierucho-
mości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
 3. Termin i miejsce przetargu: 03 listopada 2016r., Urząd
Miejski Al. Kościuszki 22 Kościan pokój nr 203, o następują-
cych godzinach: działka nr 2972/64 – 9.00, działka nr 2972/65 –
9.15, działka nr 2972/66 – 9.30, działka nr 2972/67 – 9.45, dział-
ka nr 2972/69 – 10.00.
 4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogło-
szenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia została opubliko-
wana na stronie internetowej http://www.koscian.pl/ i w Biu-
letynie Informacji Publicznej http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/
ogloszenie-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomosciami-zago-
spodarowanie-przestrzenne.html oraz wywieszona na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
5. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd
Miejski Kościana Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Gminnego Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan, telefon (65) 512
11 11 wew. 304.

Dzieci z kościańskich przedszkoli świę-
towały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. We
wtorek 20 września br. najmłodsi wspólnie się
bawili na boisku trawiastym przy Zespole
Szkół nr 1 w Kościanie.

Były gry, zabawy, wspólne śpiewy i tań-
ce. Wspólnie wypuszczano balony z życzeniami
przedszkolaków. W niebo wysłane zostały tak-
że gołębie. Dzieci dostały słodycze oraz baloni-
ki i wszyscy zadowoleni wrócili do przedszko-
li. 

Najmłodsi kościaniacy świętowali Dzień Przedszkolaka

Kościańskie przedszkolaki wspólnie obchodziły swoje święto – były
gry, zabawy, śpiewy i tańce

Organizowany po raz 47. Turniej Dudziarzy Wiel-
kopolskich to jedna z najstarszych w Polsce imprez du-
dziarskich. Przyciągnął do Kościana w weekend 17-18
września br. szeroką publiczność i grono wielbicieli mu-
zyki ludowej. W sobotę o godzinie 16.00 odbył się prze-
gląd konkursowy w kategorii „Kapel tradycyjnych” oraz
prezentacje „Stary-Młody”. Na Turnieju muzycy, jak i
sympatycy muzyki folkowej z Wielkopolski, zaprezen-
towali swoje umiejętności artystyczne. Kolejny dzień
turnieju rozpoczął się tradycyjnie w Starym Gołębinie,
gdzie ograno Pomnik Dudziarza i Skrzypka, po czym
odbyła się msza święta w intencji muzyków. W godzi-
nach popołudniowych w parku KOK rozpoczęły się pre-
zentacje konkursowe. Gościem głównym festiwalu była
Kapela Brodów. Imprezę zakończyło ogłoszenie wyni-
ków plebiscytu publiczności w kategorii „Program do-
wolny”.

Turniej Dudziarzy
blisko pięćdziesiątki

Kapela Brodów wystąpiła w koncercie finałowym 47. Tur-
nieju Dudziarzy Wielkopolskich

Trwają prace związane z modernizacją stadionu
miejskiego. Obecnie testowane jest oświetlenie. Zamon-
towano cztery punkty oświetleniowe typu LED. Kwota
inwestycji to ok. 2.300.000,- zł. Miasto pozyskało środ-
ki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które wsparło in-
westycję kwotą ok. 1.116.000,- zł. Urząd Marszałkow-

Na modernizowanym stadionie trwają testy oświetlenia

Modernizacja stadionu
ski dofinansował przebudowę kwotą 300.000,- zł. W
ramach modernizacji budowana jest bieżnia dookolna
o długości czterystu metrów, bieżnia przystosowana do
skoku w dal, do skoku wzwyż oraz rzutnia lekkoatle-
tyczna. Obiekt będzie posiadał certyfikat Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
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WÓJT GMINY KOŚCIAN
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony
na zbycie prawa własności nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku byłej poczty pobudowanej na
działce Nr 115/3 o pow. 0,08 ha położonej w miejscowości Turew przy ul. Szkolnej 19, dla której w Sądzie Rejono-
wym w Kościanie prowadzona jest  księga wieczysta KW PO1K/00029764/1, będącej własnością Gminy Kościan,
która na teren w/w działki nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiot przetargu: lokal nr 2 o pow. 86,53 m2 oraz udział w wysokości 8653/16250 części w powierzchniach
wspólnych i w prawie własności wyżej opisanej nieruchomości. Cena wywoławcza: 76.000 zł. Wadium: 5.000 zł. Do
budynku przyłączona jest sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej.

Przetarg odbędzie się w dniu  3. 11. 2016 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
31.10.2016 r. godz. 1400 w gotówce w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106
1997 2000 0006. W przypadku wpłaty wadium przelewem środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie
wpłynąć na konto gminy. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu jednak
nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zakończenia przetargu. Nabywca powinien
wpłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu ustalonego terminu sporządzenia umowy notarialnej, o
którym zostanie pisemnie powiadomiony. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu można odstąpić od zawarcia umowy a wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy kupna - sprzedaży ponosi kupujący. Dodatkowe
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pokój 21, lub telefonicznie 65-512-10-01
wew. 39 i 65-512-68-55. Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym powiadomieniu. Wójt gminy zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie,
podając przyczynę odwołania.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów pro-
dukcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi
Nowe Oborzyska. Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz
uchwały Rady Gminy Kościan Nr XI/138/15 z dnia 25
listopada 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów zabudowy technicz-
no-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów, magazynów i usług) w obrębie wsi Nowe Oborzyska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 10.10.2016 r. do 02.11.2016 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Kościan, 64-000 Kościan, ul. Młyńska 15, w godz.
od 8:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 13.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościan
o godz. 12:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
piśmie do Wójta Gminy Kościan z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 17.11.2016 r. Uwagi do
prognozy oddziaływania na środowisko należy wnieść na
piśmie do Urzędu Gminy Kościan, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres: sekretariat@gminakoscian.pl bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
w terminie podanym powyżej. Przedłożone uwagi podle-
gają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kościan.

Wójt Gminy Kościan

W roku szkolnym 2016-2017 naukę we wszystkich szko-
łach Gminy Kościan rozpoczęło ogółem 1151 dzieci, w tym w
dwóch gimnazjach 367 dzieci i w pięciu szkołach podstawo-
wych 784 dzieci. Klasę pierwszą szkoły podstawowej rozpoczę-
ło ogółem 68 dzieci, co jest m.in. efektem przywrócenia obo-
wiązku szkolnego dla siedmiolatków. Do gminnych przedszko-
li w Racocie, Turwi, Starym Luboszu, Kiełczewie, Bonikowie i
Starych Oborzyskach będzie uczęszczało 451 dzieci.

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego w
placówkach oświatowych Gminy Kościan dokonano niezbęd-
nych przeglądów oraz drobnych remontów, a także przepro-
wadzono inwestycje:
- remont posadzek, sufitów i klatek schodowych wraz z malo-
waniem i wymianą stolarki drzwiowej na korytarzach w Bo-
nikowie na kwotę brutto 292.430,04 zł;
- adaptacja pomieszczeń w szkole w Kiełczewie na miejsce
wychowania przedszkolnego na kwotę brutto 36.447,45 zł;
- utwardzenie placu szkolnego w Kiełczewie wraz z wkompo-
nowaniem zieleni, remontem odwodnienia, ławkami i stoja-
kami na rowery za 69.669,05 zł brutto.
W roku szkolnym 2016-2017 obiady dla dzieci szkół i przed-
szkoli Gminy Kościan dostarczać będzie wyłoniona w prze-
targu Restauracja Pod Dzwonem z Krotoszyna. Cena za je-
den posiłek wynosić będzie 4,58 zł brutto.
Życzymy uczniom i nauczycielom samych sukcesów w nowym
roku szkolnym!

Nowy rok szkolny
w Gminie Kościan

„Otwierajcie wrota, niosą nam tu wieńce ze szcze-
rego złota. Przynieśli nam te wieńce z kłosów naszej zie-
mi, ślicznie przewijane wstęgami krasnymi. Bodaj się
te ręce z naszymi złączyły, co te śliczne wieńce ze złotych
zbóż uwiły”. Tymi słowami poezji Marii Konopnickiej roz-
poczęły się uroczystości dożynek gminnych 4 września
2016 roku w Racocie. Uroczystości rozpoczęły się przej-
ściem barwnego korowodu dożynkowego na stadion hip-
piczny, gdzie prowadzący imprezę dożynkową – Izabela
Michalska i Mateusz Beszterda – powitali licznie za-
proszonych gości. Następnie odbyło się poświęcenie wień-
ców dożynkowych i uroczysta polowa Msza Święta, którą
odprawił miejscowy proboszcz ks. Stanisław Tokarski.
Po niej Starostowie Dożynkowi: Halina Mądra z Racotu
oraz Michał Jaworski z Januszewa przekazali na ręce
Andrzeja Przybyły - Wójta Gminy Kościan oraz Jana
Szczepaniaka – Przewodniczącego Rady Gminy Kościan
chleb dożynkowy wykonany z tegorocznego zboża. Sta-
rym obrzędem wieniec został obtańczony przez gospoda-
rzy dożynek - Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy oraz
Księdza Proboszcza i Starostów Dożynek. W części ob-
rzędowej okolicznościowe chleby otrzymały również de-
legacje poszczególnych wsi. Aby docenić i uhonorować trud
wykonania, wkład pracy i wartości artystyczne ogłoszo-
no konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w któ-
rym nagrodami były talony o łącznej wartości tysiąca
złotych ufundowane przez Wójta Gminy Kościan. Powo-
łano komisję konkursową, w skład której weszli dr Emi-
lian Prałat, przedstawiciel firmy Gaz-System Wojciech
Wyszyński, Starościna Dożynek – Halina Mądra, Dyrek-
tor OSiR-u Artur Opas i Przewodnicząca Klubu Seniora
„Złota Jesień” z Racotu - Genowefa Gellert. Następnie
wszyscy zostali zaproszeni na część artystyczną, podczas
której zaprezentowały się dzieci z przedszkola i szkoły
podstawowej w Racocie, po nich swój program zaprezen-
towali gimnazjaliści z Racotu, a następnie swoje talenty

zademonstrowały dzieci ze szkoły w Turwi. Część arty-
styczną zakończył występ kabaretowy pt. „Córka Kazi-
miery i Stefka, pani Genowefka”. Jako, że dożynki to nie
tylko święto rolników, ale i sadowników w tym samym
czasie  obdarowano wszystkich zebranych tradycyjnym
drożdżowym plackiem z owocami. Po części artystycznej
ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Widzisze-
wo, za nimi na podium uplasowało się sołectwo Choryń,
trzecie miejsce zajęło sołectwo Szczodrowo. W dalszej czę-
ści programu odbył się koncert zespołu The Postman z
Polkowic, który zaprezentował wszystkim piosenki zna-
nego i lubianego zespołu The Beatles. Występ zachęcił do
zabawy licznie zebranych mieszkańców miasta i gminy
Kościan, a także ich rodziny i znajomych, którzy bawili
się przy energicznych rytmach znanych utworów. Mimo
panującej deszczowej aury, naprzemiennej ze słońcem nie
zrezygnowano z zabawy tanecznej, którą uświetnił i za-
bawiał do późnych godzin wieczornych zespół Colorado.

Przez cały czas trwania dożynek można było zapo-
znać się ze stoiskami, na których czekało wiele atrakcji,
między innymi ufundowane przez Gminę Kościan darmo-
we stoisko z zabawami dla dzieci, malowaniem twarzy i
balonami, prowadzone przez „Wesołe Przedszkole” z Ko-
ściana. Na swoje stoiska zapraszał również kościański
oddział KRUS, który przygotował konkursy dla rolników,
Bank Spółdzielczy w Kościanie, firma Gaz-System Ope-
rator Gazociągów Przesyłowych, Pryzmat oraz „Gościnna
Wielkopolska”. Sprzęt rolniczy zaprezentowała Stadni-
na Koni z Racotu. Wystawcy zadbali również o uciechę dla
ciała przy stoiskach Woj-Mar z Manieczek, Euforia z Ra-
cotu, Gofry z kawiarni Saskia. Serdeczne podziękowania
należą się sponsorom: firmie Gaz-System Operator Ga-
zociągów Przesyłowych, Top Farms Wielkopolska – degu-
stacja soków SOGO oraz firmie Mlekovita, która ufundo-
wała lody dla dzieci.                                                          (mn)

Dożynki gminne 2016


