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	 Zakończono	budowę	sieci	wodociągowej	
PE	o	średnicy	110	mm	i	długości	1073	m	
wraz	z	31	przyłączami	wodociągowymi	PE	
o	średnicy	90-32	mm	i	łącznej	długości	352,5	
m	w	miejscowości	Szczodrowo.	Wykonawcą	
inwestycji	 było	Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowe DRO-
KAN ze Starczanowa k/Nekli, a koszt 
zadania wyniósł 374.000 zł. Obecnie w 
Szczodrowie na koszt Gminy Kościan 
trwa akcja wymiany wodomierzy 
głównych na nowe z nakładkami do 
radiowego odczytu. Wodomierze	wymie-
niane	są	przez	firmę	zewnętrzną	-	Krzysztof	
Kustosz	 Zakład	 Instalacji	 Sanitarnych	 i	
Ogrzewnictwa	 z	Kościana.	 Stan	 licznika	
wymienianego	wodomierza	 będzie	 proto-
kołowany	 i	 potwierdzany	 zarówno	 przez	
wykonawcę,	jak	i	właściciela	lub	zarządcę.	
Układ	wodomierz-nakładka	 oprócz	 pod-

Nowe sieci wodociągowe
stawowych	funkcji	pomiaru	zużycia	wody,	
odczytu	 i	 transmisji	 radiowej	 danych,	
rejestruje	 również	 szereg	 dodatkowych	
informacji,	 jak	indeks	daty	i	stan	baterii,	
a	także	alarmy	rejestrujące	cofanie	wody,	
zablokowanie	licznika,	naruszenie	nakładki	
itp.	Wszystkie	te	informacje	są	przekazy-
wane	drogą	radiową	w	czasie	dokonywania	
odczytów.	W	związku	z	powyższym	prosimy	
o	nieingerowanie	w	układ	pomiarowy.	
	 Gmina	Kościan	 zrealizowała	 również	
budowę	 krótszych	 odcinków	 sieci	wodo-
ciągowych	 na	 nowych	 ulicach	 naszych	
miejscowości.	Firma	DROKAN	wybudowała	
za	72.324	zł	 sieć	 o	 łącznej	długości	353,5	
m	w	Pelikanie	 na	 ulicach	 Jaśminowej	 i	
Poprzecznej,	a	firma	WESPOL	ze	Strzelc	
Wielkich	„położyła”	276	m	sieci	wodociągo-
wej	na	ulicy	Ogrodowej	w	Racocie	za	57.000	
zł.	(md)

20	listopada	2018	roku	podczas	pierw-
szego	 posiedzenia	 Rady	 Gminy	
Kościan	w	kadencji	2018-2023,	które	

zainaugurował	radny	senior	Zdzisław	Gi-
daszewski	ze	Starych	Oborzysk,	odbyło	się	
uroczyste	ślubowanie	radnych	wybranych	
podczas	 ostatnich	wyborów	 samorządo-
wych.	Wcześniej	Agnieszka	Nowak	–	Prze-
wodnicząca	Gminnej	Komisji	Wyborczej	
wręczyła	radnym	i	wójtowi	zaświadczenia	
o	wyborze.
	 Ślubowanie	 złożył	 również	 Andrzej	
Przybyła	słowami:	„Obejmując	urząd	Wójta	
Gminy	Kościan	uroczyście	ślubuję,	że	docho-
wam	wierności	prawu,	a	powierzony	mi	urząd	
sprawować	będę	tylko	dla	dobra	publicznego	
i	pomyślności	mieszkańców	gminy.	Tak	mi	
dopomóż	Bóg”.	Wójt	Andrzej	Przybyła	zapew-
nił	o	prowadzeniu	dalszych	działań	na	rzecz	

Nowa Rada Gminy Kościan

rozwoju	samorządu.	Pogratulował	 radnym	
Rady	Gminy	oraz	życzył	owocnej	współpracy	
i	pozytywnego	dialogu	z	mieszkańcami.
	 W	trakcie	obrad	Rada	Gminy	dokonała	
wyboru	Przewodniczącego	Rady	Gminy.	Został	
nim	ponownie	Jan	Szczepaniak.	Na	jego	zastęp-
cę	wybrano	Henryka	Michalskiego.	Wybrano	
także	przewodniczącego	i	członków	Gminnej	
Komisji	Rewizyjnej	oraz	powołano	Komisję	
Skarg,	Wniosków	i	Petycji.	W	składzie	Komisji	
Rewizyjnej	znaleźli	się:	Marieta	Szkudlarska	
–	Przewodnicząca,	oraz	członkowie:	Marcin	
Kowalski,	Justyna	Mocek	 i	Mateusz	Nejra-
nowski.	Gminnej	Komisji	Skarg	i	Wniosków	
przewodniczyć	będzie	Zdzisław	Gidaszewski,	a	
wspomagać	go	będą	Marta	Hetman	i	Mirosław	
Mądry.	Składy	pozostałych	stałych	komisji	
Rady	Gminy	ustalone	zostaną	na	kolejnej	sesji,	
zaplanowanej	na	5	grudnia	br.	(mn)

	 Zakończył	się	remont	świetlicy	wiejskiej	
w	Wyskoci.	Budynek	o	powierzchni	użytko-
wej	prawie	437	m2	został	poddany	przebu-
dowie	i	gruntownej	termomodernizacji	wraz	
z	 instalacją	 odnawialnych	 źródeł	 energii.	
W	 ramach	 inwestycji	 zostały	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	 objęły	montaż	 centrali	wentyla-
cyjnej	z	pompą	ciepła,	instalacji	nawiewno	

Zmodernizowana 
świetlica w Wyskoci 

–	wywiewnej,	montaż	 czerpni	 powietrza	
(gruntowego	płytowego	wymiennika	ciepła).	
Ponadto	 zastały	wykonane	nowe	podłogi,	
tynkowanie	 i	malowanie	 ścian,	montaż	
sufitu	podwieszanego,	wykonanie	okładzin	
z	płytek	 ceramicznych,	wymiana	 stolarki	
drzwiowej	wewnętrznej	oraz	remont	insta-
lacji	wodno-kanalizacyjnej,	 elektrycznej	 i	
odgromowej.
	 Inwestycja	kosztowała	1.299.936,56	zł	
i	była	realizowana	przez	Przedsiębiorstwo	
Budowlane	 „BUDOMONT”	 z	Kościana.	
Gmina	Kościan	 na	 to	 zadanie	 uzyskała	
pożyczkę	z	WFOŚiGW	w	Poznaniu	w	wy-
sokości	916.000	zł	z	możliwością	umorzenia	
30	%	jej	wartości.	(md)
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	 W	dniu	21	listopada	2018	roku	odbyła	się	
w	Kościańskim	Ośrodku	Kultury	I	sesja	Rady	
Miejskiej	Kościana	zwołana	przez	Komisarza	
Wyborczego	w	Lesznie.	W	trakcie	sesji	na-
stąpiło	złożenie	ślubowania	przez	radnych,	
złożenie	ślubowania	przez	Burmistrza	Piotra	

Pierwsza sesja 
Rady Miejskiej Kościana VIII kadencji

Radni Rady Miejskiej Kościana VIII kadencji wraz z Burmistrzem Piotrem Ruszkiewiczem.

Ruszkiewicza,	wybór	przewodniczącego	rady	
oraz	wybór	wiceprzewodniczących.	Przewod-
niczącym	Rady	Miejskiej	Kościana	został	Ma-
ciej	Zielonka.	Wiceprzewodniczącymi	Rady	
Miejskiej	Kościana	zostali	Dawid	Olejniczak	
oraz	Paweł	Grodziski.

	 Podajemy	ostateczne	wyniki	 drugiej	
tury	wyborów	samorządowych	w	Kościa-
nie:	Piotr	Ruszkiewicz	KW	Porozumienie	

Wyniki Wyborów w Kościanie
Ziemia	Kościańska	5521	głosów.	Sławomir	
Kaczmarek	KW	Platforma.Nowoczesna	
Koalicja	Obywatelska	2338	głosów.

	 W	 dniu	 16	 listopada	 2018	 roku	 w	
gabinecie	 Burmistrza	Miasta	Kościana	
odbyło	się	uroczyste	podpisane	umowy	na	
dostawę	sprzętu	i	oprogramowania	o	war-
tości	prawie	1	mln	złotych.	Umowa	została	
podpisana	w	ramach	realizowanego	przez	
Gminę	Miejską	Kościan	projektu	dofinanso-
wanego	z	Funduszy	Europejskich:	„Rozwój	
i	 integracja	 systemów	 informatycznych	
wspierających	komunikację	elektroniczną”.
	 Celem	projektu	jest	zapewnienie	miesz-
kańcom	Gminy	Miejskiej	Kościan	lepszego	

Podpisanie umowy na dostawę 
sprzętu i oprogramowania komputerowego

dostępu	do	szerokiego	zakresu	usług	pub-
licznych	dostępnych	drogą	elektroniczną.

	 W	 dniu	 15	 listopada	 2018	 roku,	 w	
siedzibie	 Urzędu	Miejskiego	 Kościana	
odbyło	się	uroczyste	wręczenie	zaświad-
czenia	o	wyborze	Burmistrzowi	Elektowi	
Piotrowi	Ruszkiewiczowi	przez	Miejską	
Komisję	Wyborczą.
	 Uroczystego	wręczenia	zaświadczenia	
dokonał	 Przewodniczący	Miejskiej	 Ko-
misji	Wyborczej	w	Kościanie	Arkadiusz	
Gałka.

Wręczenie 
zaświadczenia

Kierownik Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie 

INFORMUJE, 

że	w	dniu	29	 listopada	2018	r.	odbędzie	się	przetarg	nieograniczony	na	
wydzierżawienie	na	okres	3	lat	pomieszczenia	znajdującego	się	na	nierucho-
mości	w	Kościanie	przy	ul.	Mar.	J.	Piłsudskiego	18.	Pełna	treść	ogłoszenia	
wywieszona	 została	w	 siedzibie	Miejskiego	Zakładu	Gospodarki	Miesz-
kaniowej	i	Dróg	w	Kościanie,	ul.	Ks.	Bączkowskiego	6	oraz	w	Biuletynie	
Informacji	Publicznej.	Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Miejskim	
Zakładzie	Gospodarki	Mieszkaniowej	i	Dróg	tel.	65	512	28	75.

W	niedzielę	 11	 listopada	 br.	 na	kościańskim	 rynku	 odbyły	 się	
uroczystości	z	okazji	100.	rocznicy	

odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.	W	
tegorocznych	obchodach	Narodowego	Świę-
ta	Niepodległości	w	Kościanie	uczestniczyli	
także	żołnierze	i	sprzęt	z	4	Zielonogórskiego	
Pułku	Przeciwlotniczego	im.	gen.	dyw.	Ste-
fana	Roweckiego	„Grota”.
	 Oficjalne	uroczystości	z	udziałem	przed-
stawicieli	4	Zielonogórskiego	Pułku	Prze-
ciwlotniczego	rozpoczęły	się	o	godz.	10:30	
Mszą	Świętą	w	Intencji	Ojczyzny	w	Kościele	
Farnym	pw.	NMP	Wniebowziętej.	Po	nabo-
żeństwie,	przy	dźwiękach	Orkiestry	Dętej	
„Ton”,	 zebrani	 goście,	 delegacje	 i	 poczty	

Obchody 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości

sztandarowe,	przeszli	na	rynek,	gdzie	pod	
Tablicami	Pamięci	odbyły	się	uroczystości	
patriotyczne	i	apel	pamięci	z	salwą	hono-
rową.	Delegacje	złożyły	wiązanki	kwiatów	
pod	Tablicami	Pamięci	upamiętniającymi	
ofiary	hitlerowskich	egzekucji	publicznych.	
W	godzinach	od	10.00-15.00	pod	Ratuszem	
można	 było	 obejrzeć	 prezentację	 sprzętu	
wojskowego:	przeciwlotniczy	rakietowy	wóz	
bojowy	OSA,	oraz	POPRAD	–	samobieżny	
rakietowy	 zestaw	 przeciwlotniczy.	 Dla	
wszystkich	była	też	darmowa	grochówka	z	
kuchni	polowej.	W	Muzeum	Regionalnym	
w	Kościanie	prezentowana	była	wystawa	
pt.:	 „Kiedy	Polska	 była	 potęgą	 -	 zbroje	 i	
uzbrojenie	z	XVI-XVII	w.”
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Droga Kiełczewo-Sierakowo na nowo

	 Rada	 Gminy	 Kościan	 stosownymi	
uchwałami	z	dnia	10	października	br.	pod-
jęła	decyzję	w	sprawie	wysokości	podatków	
od	nieruchomości	na	 rok	2019.	Większość	
stawek	podatkowych	została	utrzymana	na	
ubiegłorocznym	poziomie.	Obniżki	podatku	
w	stosunku	do	maksymalnych	dopuszczal-

Podatki z drobnymi korektami

2018	–
stawki
RG	Kościan

2019	–
górne	granice	
stawek

2019	–
stawki
RG	Kościan

Grunty	pod	działalność	gospodarczą 0,74	zł 0,93	zł 0,74	zł
Grunty	pod	wodami	powierzchniowymi 4,63	zł 4,71	zł 4,71	zł
Pozostałe	grunty 0,33	zł 0,49	zł 0,33	zł
Budynki	mieszkalne 0,75	zł 0,79	zł 0,75	zł
Budynki	–	działalność	gospodarcza 15,60	zł 23,47	zł 15,60	zł
Budynki	–	świadczenia	zdrowotne 4,70	zł 4,78	zł 4,78	zł

Domki	letniskowe 7,77	zł 7,90	zł 7,90	zł

Pozostałe	budynki	 5,50	zł 7,90	zł 5,50	zł
Budowle	–	od	wartości 2	% 2	% 2	%

2019	–
górne	granice	stawek

2019	–
Stawki	RG	Kościan

Od	samochodu	ciężarowego	o	masie:
-	pow.	3,5	tony	do	5,5	tony	włącznie
-	pow.	5,5	tony	do	9	ton	włącznie
-	pow.	9	ton	do	poniżej	12	ton
-	pow.	12	ton	(zał.	nr	1	do	uchwały	RG)

832,71	zł
1389,14	zł
1666,96	zł
3181,00	zł

516,00	zł
924,00	zł
1140,00	zł
od	1260,00	zł

Od	ciągnika	siodłowego	o	masie	zespołu:
-	od	3,5	tony	do	12	ton
-	pow.	12	ton	(zał.	nr	2	do	uchwały	RG)

1944,76	zł
3181,00	zł

1140,00	zł
od	1344,00	zł

Od	przyczep	lub	naczep	o	masie	zespołu:
-	od	7	ton	do	12	ton
-	pow.	12	ton	(zał.	nr	3	do	uchwały	RG)

1666,96	zł
2458,70	zł

636,00	zł
od	540,00	zł

Od	autobusu	o	liczbie	miejsc:
-	mniejszej	niż	22
-	równej	lub	wyższej	niż	22

1968,37	zł
2488,56	zł

1032,00	zł
1452,00	zł

nych	 stawek	 spowodują,	 że	mieszkańcom	
Gminy	Kościan	 pozostanie	w	kieszeni	w	
sumie	ponad	650.000	 zł,	 a	przedsiębiorcy	
działający	na	terenie	Gminy	Kościan	zyskają	
ponad	1.400.000	zł	w	skali	roku.	Obowiązu-
jące	gminne	stawki	podatku	od	1	stycznia	
2019	roku	przedstawiają	się	następująco:

Stawka	podatku	rolnego	i	leśnego	będzie	ustalona	zostanie	na	sesji	w	dniu	5	grudnia	br.	
Stawki	podatku	od	środków	transportowych	nie	ulegną	zmianie.	

Szczegóły	 dotyczące	 stawek	podatku	 od	 środków	 transportowych	w	 załącznikach	do	
Uchwały	nr	XXXI/382/17	Rady	Gminy	Kościan	z	dnia	25	października	2017	roku.	(md)

Stulecie	 odzyskania	 przez	 Polskę	
niepodległości	to	rocznica,	która	zob-
ligowała	wiele	 środowisk	w	Gminie	

Kościan	do	zorganizowania	godnych	obcho-
dów	 i	 radosnego	 świętowania.	 Samorząd	
włączył	się	do	wspólnych	miejsko-gminnych	
obchodów	Święta	Niepodległości	 składają-
cych	się	z	licznych	wystaw,	koncertów	i	po-
kazów,	których	kulminacją	były	uroczystości	
na	kościańskim	rynku	z	asystą	honorową	
kompanii	wojskowej	z	IV	Zielonogórskiego	
Pułku	Przeciwlotniczego	 im.	gen.	Stefana	
Roweckiego	 „Grota”	 oraz	Stowarzyszenia	
Historycznego	 im.	Kościańskiej	Rezerwy	
Skautowej.	Ośrodek	 Sportu	 i	 Rekreacji	
Gminy	Kościan	zorganizował,	jak	co	roku,	
wiatrówkowe	mistrzostwa	 strzeleckie	w	
Widziszewie	 z	 poczęstunkiem	w	 postaci	
rogali	marcińskich	dla	wszystkich	uczest-
ników.	Rada	Sołecka	i	mieszkańcy	Racotu	
przeprowadzili	Rajd	Rowerowy	na	100-le-
cie	Niepodległości	 szlakiem	powstańców	 i	
obrońców	naszej	ojczyzny.	
	 W	obchody	rocznicy	aktywnie	włączyły	
się	również	szkoły.	Uczniowie	ze	szkoły	pod-
stawowej	w	Starym	Luboszu	przygotowali	
wieczornicę	 ze	 spektaklem	teatralnym	pt.	
,,Pisk	Białego	Orła”	opowiadającym	o	 losie	
wiejskiej	rodziny,	ukrywającej	w	swoim	domu	
poetę,	który	odwołując	się	do	literatury	okre-
su	zaborów,	podtrzymuje	i	umacnia	głęboki	
patriotyzm	domowników.	Symbolem	wolnej	
Polski	staje	się	Biały	Orzeł,	którego	pisk,	sły-
szalny	w	duszy	Polaków,	nie	pozwala	tracić	
nadziei	na	wolność.	W	szkole	odbyły	się	także	
konkursy:	recytatorski	i	plastyczny.	Ponadto	
każda	klasa	złożyła	życzenia	dla	ojczyzny,	od-
śpiewano	,,Rotę”	i	„Mazurka	Dąbrowskiego”	
oraz	odpalono	białe	i	czerwone	świece	dymne,	
które	utworzyły	flagę	Polski.	
	 W	szkole	w	Kokorzynie	odbyła	się	wie-
czornica	historyczna.	Młodzi	aktorzy	przy	

Gmina Kościan dla Niepodległej

pomocy	 słowa	poetyckiego,	 recytowanego	
i	 śpiewanego,	 zbudowali	 nieśmiertelny	
pomnik	 bohaterów	 naszej	Ojczyzny.	 Po	
przedstawieniu	 zaproszeni	 goście	 chętnie	
obejrzeli	eksponaty	zgromadzone	w	kąciku	
regionalno-patriotycznym	przygotowanym	
przez	uczniów	i	nauczycieli.	Dzieci	z	Kiełcze-
wa	realizowały	dwutygodniowy	projekt,	na	
który	złożyły	się	wizyty	w	Muzeum	Regional-
nym	w	kościanie	i	Gminnej	Bibliotece	Pub-
licznej	w	Kiełczewie,	konkursy	plastyczne:	
„Moja	flaga	biało-czerwona”	oraz	„Mój	orzeł	
biały”,	konkurs	na	najpiękniej	i	najciekawiej	
dokończone	zdanie:	„Dzięki	temu,	że	żyję	w	
niepodległej	Polsce...”,	konkurs	biblioteczny	
o	wybitnych	Polakach	oraz	konkurs	na	naj-
piękniej	zaśpiewaną	pieśń	patriotyczną.
	 Uczniowie	z	Turwi	w	symboliczny	spo-
sób,	 z	 pomocą	muzyki,	 poezji,	 specjalnie	
dobranych	 rekwizytów,	 charakteryzacji	 i	
gry	aktorskiej	przedstawili	dramę	o	historii	
rozbiorów,	I	wojny	światowej	i	odzyskania	
wolności.	Następnie	wraz	 z	 rodzicami	 i	
dziadkami,	 śpiewając	pieśni	patriotyczne,	
udali	się	pod	pomnik	upamiętniający	pole-
głych	mieszkańców	Turwi	i	okolic	w	latach	
1914-20,	 by	 złożyć	wraz	 z	Radą	Sołecką	
bukiet	biało-czerwonych	róż.
	 Przedstawienie	patriotyczne	było	głów-
nym	punktem	wieczornicy	zorganizowanej	
w	Zespole	Szkół	w	Starych	Oborzyskach.	
Uroczystości	związane	z	obchodami	Święta	
Niepodległości	 uzupełniono	 uroczystym	
apelem	dla	całej	społeczności	szkolnej.
	 W	Bonikowie	dzieci	przygotowały	montaż	
słowno-muzyczny	i	wzięły	udział	w	szkolnym	
konkursie	wokalno-recytatorskim.	Kulmina-
cyjnym	punktem	obchodów	było	posadzenie	
dębu	upamiętniającego	stulecie	odzyskania	
niepodległości.	 Obchody	 zakończono	 się	
wspólnym	zdjęciem	na	tle	szkolnych	deko-
racji	i	napisu	„Wierni	Niepodległej”.	(md)

	 W	ramach	zadania	pn.	„Odnowa	i	zago-
spodarowanie	stawu	w	Racocie	oraz	zadrze-
wienia	śródpolne	w	Gryżynie	pomostem	mię-
dzy	przyrodą	 i	dziedzictwem	regionu”	przy	
ruinach	kościoła	 św.	Marcina	w	Gryżynie	
posadzono	50	drzew	z	gatunku	dąb	szypułko-
wy,	lipa	szerokolistna,	brzoza	brodawkowata	
i	klon	zwyczajny,	a	wzdłuż	przebiegającej	tam	
drogi	gminnej	dodatkowo	50	lip	drobnolist-
nych,	które	przyczynią	się	do	poprawy	kra-

Zadrzewienia śródpolne w Gryżynie
jobrazu	oraz	wzbogacenia	wartości	i	zasobów	
przyrodniczych	tego	miejsca.	Gmina	Kościan	
na	 to	zadanie	pozyskała	środki	z	Lokalnej	
Grupy	Działania	„Gościnna	Wielkopolska”	w	
ramach	inicjatywy	LEADER	objętej	Progra-
mem	Zachowania	Dziedzictwa	Lokalnego	z	
dofinansowaniem	unijnym	z	Programu	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020	
w	wysokości	21.777,50	zł.	Całkowity	koszt	
operacji	wyniósł	34.225,20	zł.	(md)

	 Zakończono	 inwestycję	 gminną	w	 za-
kresie	 budowy	 kanalizacji	 sanitarnej	w	
Kawczynie.	Zakres	rzeczowy	zadania	obej-
mował	wybudowanie	kanalizacji	sanitarnej	
grawitacyjnej	PVC/PP/PE	200	mm	o	długości	
1545	m	oraz	kanalizacji	sanitarnej	tłocznej	
PE	90-110	mm	o	długości	1533	m,	a	także	
budowę	45	przykanalików	o	łącznej	długości	
261,5	m	 i	 dwóch	przepompowni	 ścieków.	
Koszt	wszystkich	robót	wyniósł	1.599.000	zł	
brutto,	a	wyłonionym	w	wyniku	przetargu	

Kanalizacja 
w Kawczynie

wykonawcą	 było	Przedsiębiorstwo	Robót	
Inżynieryjno-Budowlanych	 ECOBUD	 z	
Czempinia.	W	rozliczeniu	zadania	zaangażo-
wano	pożyczkę	umarzalną	z	Wojewódzkiego	
Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej	w	Poznaniu	w	kwocie	872.000	zł	z	
możliwością	umorzenia	do	25%	 jej	warto-
ści.	 Już	niebawem	odbędzie	 się	 spotkanie	
z	mieszkańcami	Kawczyna,	 na	 którym	
wyjaśnione	zostaną	zasady	podłączania	się	
poszczególnych	posesji	do	kanalizacji.	(md)

	 Zapraszamy	przedsiębiorców	do	 zain-
westowania	w	Gminie	Kościan.	Przedsta-
wiamy	propozycje	terenów	inwestycyjnych	
w	Kiełczewie	i	Sierakowie.	W	miejscowych	
planach	 zagospodarowania	przestrzenne-

Gmina Kościan 
- dobre miejsce do inwestowania

go	 to	 tereny	przeznaczone	pod	 zabudowę	
produkcyjno-usługową,	 np.	magazynową	
lub	 składową.	 Szczegóły	 na	 http://www.
gminakoscian.pl/strefa-inwestora.html	
(md)
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Zawody strzeleckie

Miasto Koœcian

	 Koncert	odbył	się	w	dniu	6	listopada	w	
sali	widowiskowej	Kościańskiego	Ośrodka	
Kultury.	Wystąpiła	Orkiestra	Wojskowa	
z	Żagania.	Koncert	rozpoczął	przemówie-

Koncert z okazji 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości

niem	Burmistrz	Miasta	Kościana	Michał	
Jurga
	 Orkiestrze	towarzyszyły	występy	soli-
stów

 W ramach obchodów 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, Muzeum Regionalne im. 
dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie  
przygotowało wystawę pt: „Kiedy Polska 
była potęgą - zbroje i uzbrojenie z XVI-
-XVII w.” Otwarcie wystawy nastąpiło 11 

Kiedy Polska była potęgą 
- zbroje i uzbrojenie z XVI-XVII w

Ponad 2500 osób  odwiedziło Muzeum w dniu 11 listopada

listopada i będzie dostępna dla zwiedza-
jących do końca 2018 roku.
 Grupy szkolne prosimy o wcześ-
niejsze, telefoniczne ustalenie terminu 
wizyty - 655122934.
 Zapraszamy do Muzeum - wstęp 
bezpłatny. 

	 W	dniu	24	października	2018	 roku	w	
Szkole	Podstawowej	nr	1	 im.	Powstańców	
Wielkopolskich	odbyła	się	uroczystość	wręcze-
nia	nagród	w	miejskim	Konkursie	fotograficz-
nym,	poświęconym	życiu	i	twórczości	Adama	

Miejski Konkurs Fotograficzny

Tomaszewskiego	–	„Miłość	została	nad	Obrą”.	
W	trakcie	uroczystości	samorząd	Kościana	
reprezentowali:	Zastępca	Burmistrza	Miasta	
Kościana	Maciej	Kasprzak	oraz	Przewodniczą-
cy	Rady	Miejskiej	Kościana	Piotr	Ruszkiewicz.

	 Drugie	 	Zawody	o	Puchar	Burmistrza	
Miasta	Kościan	odbyły	się	w	dniu	10	listo-
pada	w	Wieży	Ciśnień	w	Kościanie.	Orga-
nizatorem	był	Miejski	Ośrodek	Sportu	 i	
Rekreacji	w	Kościanie	oraz	Miasto	Kościan.

Drugie Zawody Wspinaczkowe 
o Puchar Burmistrza Miasta Kościana

	 Zawody	wspinaczkowe	były	bardzo	wy-
równane.	Puchary	wręczał	Przewodniczący	
Rady	Miejskiej	Kościana	Piotr	Ruszkiewicz	
oraz	Prezes	Wodociągów	Kościańskich	Da-
wid	Borkowski.

	 11	 listopada	 2018	na	 strzelnicy	LOK	
w	Kościanie	odbyły	się	zawody	strzeleckie	
z	karabinków	 sportowych	 (kbks)	 z	 okazji	
100.	 rocznicy	Odzyskania	Niepodległości	
o	puchar	Burmistrza	Miasta	Kościana.	W	
zawodach	 udział	wzięło	 72	 zawodników	
startujących	w	dwóch	kategoriach,	strzela-
jąc	z	pozycji	leżącej	na	odległość	50	metrów.

Zwycięzcy zawodów strzeleckich w LOK

	 Zawody	 strzeleckie	 zabezpieczyli	
członkowie	Powiatowej	Organizacji	Ligi	
Obrony	 Kraju	 w	 Kościanie,	 natomiast	
Sędzią	Głównym	 zawodów	był	Czesław	
Dodat.	Zawody	zostały	współfinansowa-
ne	ze	środków	Gminy	Miejskiej	Kościan	
oraz	 Starostwa	 powiatowego	w	Kościa-
nie.

	 W	dniu	27	października	odbył	się	ostatni	
już	w	 tym	 roku	międzyosiedlowy	 turniej	
w	siatkówkę	halową.	Turniej	odbył	 się	w	
hali	widowiskowo	-	sportowej	przy	Zespole	
Szkół	Ponadgimnazjalnych	im.	Franciszka	
Ratajczaka	w	Kościanie.	Otwarcia	turnieju	
dokonał	 organizator	 tj.	 Przewodniczący	
Rady	Osiedla	Jagiellońskiego	Karol	Dobroń	
oraz	 Przewodniczący	 Rady	 Miejskiej	
Kościana	Piotr	Ruszkiewicz.	W	 turnieju	
wzięły	udział	cztery	osiedla:	Jagiellońskie,	
Wolności,	Piastowskie	oraz	Konstytucji	3	
Maja.	Gra	 poszczególnych	 zespołów	była	
bardzo	zacięta,	ale	o	sportowym	wymiarze.	

Ostatecznie	 puchar	przypadł	 organizato-
rowi	-	Osiedle	Jagiellońskie,		dyplom	oraz	
nagrody	dla	zawodników	od	organizatora	
otrzymały	także	zespoły:
II	miejsce	Os.	Wolności	-	dyplom	oraz	na-
grody	od	organizatora,
III	miejsce	Os.	Konstytucji	3-Maja	-	dyplom	
oraz	nagrody	od	organizatora,
IV	miejsce	Os.	Piastowskie	-	dyplom.
	 Turniej	zakończył	się	podziękowaniami	
dla	 zawodników,	 przewodniczących	 rad	
osiedli	 -	 organizatora	 oraz	 Przewodni-
czącego	Rady	Miejskiej	Kościana	Piotra	
Ruszkiewicza.

	 Największy	w	Polsce	 cykl	
turniejów	sportowych	dla	dzie-
ci,	 czyli	Turniej	Reiss	Cup	w	
weekend	 17-18	 listopada	 po-
nownie	zagościł	w	Hali	Wido-
wiskowo-Sportowej	przy	ZSP	w	
Kościanie.	Turniej	Reiss	Cup	
odbywa	się	na	specjalnie	przy-
gotowanym	boisku	mobilnym,	
którego	 podłoże	 przypomina	
murawę.	Organizatorem	cyklu	
Turniejów	Reiss	Cup	2018	jest	
Fundacja	Piotra	Reissa.
	 Patronat	 honorowy	 nad	
turniejem	 objął	 Burmistrz	
Miasta	Kościana.

Turniej Reiss Cup w Kościanie

Międzyosiedlowy 
turniej w siatkówkę halową


