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W dniu 6 września odbyły się spot-
kania informacyjne z Radnymi 
Rady Miejskiej Kościana oraz 

z przedstawicielami lokalnych mediów. 
Celem spotkań było zaprezentowanie 
koncepcji budowy nowego przedszkola 
na os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie w 
standardzie pasywnym oraz przedstawienie 
postępu prac na placu budowy. Standard 
pasywny to zestaw dodatkowych zasad 
stosowanych przy projektowaniu i budowie 
obiektów, których celem jest zapewnienie: 
minimalnego zapotrzebowania na energię 
cieplną (do ogrzewania i do chłodzenia), 
maksymalnego komfortu użytkowników 
(temperatury, świeżości i wilgotności powie-

Budowa nowego przedszkola 
w standardzie pasywnym

Spotkanie prowadzili projektanci nowobudowanego przedszkola

trza), trwałości i jakości budynku na długie 
lata. Celem projektu jest przede wszystkim 
ograniczenie kosztów utrzymania obiektu 
przez likwidację rachunków za energię. 
Ponadto do podstawowych korzyści wyni-
kających ze standardu pasywnego zaliczyć 
można także: dbałość o środowisko natural-
ne, możliwość wykorzystania mikro źródeł 
energii odnawialnej, uzyskanie trwałości i 
jakości na dziesięciolecia, powstanie aka-
demii uczącej nowego podejścia do natury. 
Projekt zapewnia dobre parametry czysto-
ści powietrza, ciszę i doskonałe naturalne 
oświetlenie, co pozwala na wyższy komfort 
nauki, zabawy i pracy. Inwestycja koszto-
wać będzie około 6 milionów złotych.

 Z projektu unijnego na rozwój zieleni 
samorząd Kościana przebudowuje teren 
Bulwaru Kościańskiego. Prace obejmują 
odcinek od ul. Wrocławskiej do Strzeleckiej 
i od ul. Bączkowskiego do Marcinkowskiego. 
Wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry wyty-
czony jest nowy układ ścieżek z nawierzchni 
mineralnej, podejścia natomiast wykonane 
zostały z kostki granitowej. Kolejnym eta-
pem będzie wykonanie nasadzeń gatunka-
mi rodzimymi, tworząc dogodne warunki 
dla ptaków, owadów i drobnych ssaków, z 
rozwiązaniami korzystnymi dla ochrony 
przyrody, np. karmniki, poidła i budki dla 
ptaków, a także łąki kwietne. Bulwar po 

Przebudowa Bulwaru Kościańskiego

Nowe mostki na Kościańskim Bulwarze  

Nowy układ ścieżek z nawierzchni mineral-
nej, podejścia natomiast wykonane zostały 
z kostki granitowej.

wykonaniu projektu ma być w 70% pokryty 
zielenią. Projekt obejmował także małą ar-
chitekturę i kształtowanie skarp. Na projekt 
pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekrea-
cyjnego etap VI” z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego, Typ projektu 2 – rozwój zieleni 
w miastach i obszarach funkcjonalnych, 
Kościan otrzymał  blisko 2,9 mln zł dofi-
nansowania. 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.

 Trwa rozbudowa Kościańskiego Ośrod-
ka Kultury. Jej przeprowadzenie pozwoli na 
skupienie zajęć kulturalno-edukacyjnych 
w jednym miejscu, bez konieczności po-
noszenia dodatkowych kosztów wynajmu, 
dla szerszego grona odbiorców. Realizacja 
projektu pozwoli na zwiększenie poten-
cjału kulturotwórczego instytucji, jaką 
jest Kościański Ośrodek Kultury, poprzez 
udostępnienie nowej przestrzeni i oferty 

Rozbudowa 
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Trwają prace związane z rozbudową Kościańskiego Ośrodka Kultury

kulturalnej. Budżet projektu:
 Całkowita wartość projektu: 6 815 
440,00 zł
 Całkowite wydatki kwalifikowalne pro-
jektu: 5 420 000,00 zł
 Kwota dofinansowania z EFRR: 4 335 
999,99 zł
 Poziom dofinansowania projektu: do 
80% kwoty całkowitych wydatków kwalifi-
kowalnych.

 W poniedziałek 17 września br. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość upamiętnie-
nia 79. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Na Starym Cmentarzu Parafialnym 
w Kościanie pod Krzyżem Katyńskim złożone zostały wiązanki kwiatów w hołdzie 
poległym. 
 Samorząd Miasta Kościana reprezentowali: Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Ruszkiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Brzozowska oraz Zastępca 
Burmistrza Maciej Kasprzak.
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Burmistrz Miasta Kościana informuje, że w dniu 17.10.2018r. odbędzie się przetarg 
ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu pod stoiska handlowe na okres 
od 29.10.2018r. do 2.11.2018r. w związku ze Świętem Wszystkich Świętych. Pełna 
treść ogłoszenia ukaże się w dniu 3.10.2018r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
Kościana oraz na stronie internetowej Urzędu. Informacji udziela Wydział  Gospo-
darki Przestrzennej i Mienia Gminnego tel. 655121111 wew.104.

 1 września o godzinie 12.00 na Rynku 
w Kościanie władze samorządowe, kom-
batanci, harcerze, przedstawiciele partii 
politycznych, stowarzyszeń, instytucji oraz 
młodzież szkolna uczcili pamięć pomordo-
wanych oraz złożyli wiązanki kwiatów pod 
Tablicami pamięci pomordowanych miesz-
kańców Kościana i Ziemi Kościańskiej.
 Samorząd Miasta Kościana reprezen-
towali: Burmistrz Michał Jurga, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Piotr Ruszkiewicz 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Maciej Zielonka.

79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

 Kolejny już rok szkolny w kościańskich 
Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 realizo-
wany będzie projekt unijny pn. „Inwestycja 
w przyszłość kościańskich uczniów”.
 Dotacja na lata 2017-2020 w wysokości 
1.256.755 zł przyznana została ze środków 
EFS w ramach WRPO. Wsparciem projekto-
wym objęci są uczniowie i nauczyciele przez 
trzy kolejne lata szkolne. Projekt obejmuje 
m.in.: wsparcie w zakresie indywidualizacji 

Kolejny rok zajęć pozalekcyjnych z projektu unijnego
pracy z uczniem ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, zajęcia dydaktyczno 
– wyrównawcze w zakresie kompetencji 
kluczowych i zajęcia dodatkowe rozwijające 
kompetencje kluczowe. Zaplanowano także 
doradztwo edukacyjno – zawodowe, pomoc 
stypendialną dla uczniów oraz kursy, szko-
lenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
Więcej informacji w szkołach, do których 
uczęszczają Państwa dzieci.

Impreza odbyła się 2 września na terenie „Łazienek” przy Ferfecie, gdzie na miesz-
kańców czekały takie atrakcje jak: strzelnica ASG, pokazy rekonstruktorów, dy-
namiczne pokazy taktyki bojowej, a także przejażdżka legendarnym samochodem 
terenowym HMMWV (Hummvee).

Piknik historyczny 
- Polskie Siły Zbrojne na misjach pokojowych

 1. urodziny parkrun Kościan odbyły się 
w sobotę 8 września 2018 roku w Parku 
Miejskim w Kościanie. Inicjatorem parkrun 
Kościan jest Pan Bartosz Wesoły. 
 Cykl parkrun Kościan organizowany 
jest co tydzień, przez cały rok. Udział jest 
bezpłatny, wymagane jest jednak wcześ-
niejsze dokonanie rejestracji, a następnie 
wydrukowanie i przyniesienie ze sobą na-
danego Indywidualnego Kodu Uczestnika 
w celu sklasyfikowania w biegu z imienia, 
nazwiska, a także uzyskanego czasu. 
Rejestracja w parkrun jest darmowa i jed-
norazowa - po jej dokonaniu możesz wziąć 

1. urodziny Parkrun Kościan

Parkrun w Kościanie ma coraz szersze grono miłośników. 

udział w dowolnej liczbie biegów w dowolnej 
lokalizacji parkrun w Polsce lub na świecie.
 Nie jest ważne czy biegniesz, space-
rujesz, czy też uprawiasz Nordic Walking 
- ważne, że się ruszasz! Parkrun jest w 
całości organizowany przez wolontariuszy. 
Jeżeli chcesz wesprzeć organizację biegów 
odwiedź sekcję Wolontariusze i wyślij 
swoje zgłoszenie na adres:  koscianwolon-
tariusze@parkrun.com. Uzyskane rezultaty 
zapisywane są w profilach uczestników 
i przesyłane na ich adres poczty elektro-
nicznej. Jednorazowa rejestracja do biegu: 
http://www.parkrun.pl/rejestracja/

 Festyn odbył się 8 wrześ-
nia 2018r., przy Łazienkach 
w Kościanie. W programie 
Festynu zorganizowanego 
przez Rady Osiedli w Koś-
cianie odbyło się: tańczenie 
zumby, pokazy służb ratun-
kowych, zamek dmucha-
ny, gry i zabawy dla dzieci, 
ognisko oraz wiele innych 
atrakcji.

Festyn Pożegnanie Lata

Otwarcia festynu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kościana Piotr Ruszkiewicz

Atrakcje dla dzieci podczas festynu cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych.

 Memoriał Koszykówki 
Seniorów im. Rościsława 
i Krzysztofa Ruszkiewi-
czów odbył się w sobotę, 
15 września w hali spor-
towej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. 
F. Ratajczaka w Kościa-
nie. Zwyciężyła drużyna 
Sklep Polski MKK Gnie-
zno.
 Otwarcia Memoriału 
dokonali: Burmistrz Mia-
sta Kościana Michał Jurga 
oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Kościana Piotr 
Ruszkiewicz

Memoriał Koszykówki Seniorów 
im. Rościsława i Krzysztofa Ruszkiewiczów

Międzyosiedlowy Turniej 
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
 Turniej w piłkę siatkową plażową 
odbył się w dniu 8 września w Kościanie. 
Wygrał zespół reprezentujący Osiedle 
Jagiellońskie w Kościanie.

 Uroczystego wręczenia Pucharu 
zwycięskiej drużynie dokonał Przewod-
niczący Rady Miejskiej Kościana Piotr 
Ruszkiewicz.

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie in-
formuje, że w dniu 25 października 2018 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na 
wydzierżawienie na okres 3 lat pomieszczenia znajdującego się na nieruchomości w 
Kościanie przy ul. Mar. J. Piłsudskiego 18.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszka-
niowej i Dróg tel. 65 512 28 75.
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O B W I E S Z C Z E N I E
 

WÓJTA GMINY KOŚCIAN
z dnia 18 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Kościan podaje do wiadomości 
wyborców  informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyzna-
czonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza 
Wyborczego w Lesznie najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony 
do Wójta Gminy Kościan najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 paź-
dziernika 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
   

Wójt Gminy Kościan
/-/ Andrzej Przybyła   

W Urzędzie Gminy Kościan odbyła 
się konferencja prasowa, podczas 
której Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Wójt 
Gminy Kościan Andrzej Przybyła podpi-
sali umowę na dofinansowanie zadania 
pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Racocie wraz z solarną suszarnią osadów 
ściekowych - budowa kanalizacji sanitarnej 
w Turwi”. Zadanie to realizowane będzie w 
latach 2018-2020 w ramach działania 4.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego 2014+, z kwotą dofinansowania ze 
środków unijnych w wysokości 7.239.893,12 
zł i całkowitą wartością projektu w kwocie 
15.932.598,91 zł.

Największa dotacja w historii gminy

 Rozbudowa oczyszczalni związana jest z 
planowanym zwiększeniem ilości przyjmo-
wanych ścieków, poprawą istniejącego sta-
nu technicznego, wprowadzeniem nowych 
technologii oczyszczania oraz rozbudową o 
nowe węzły technologiczne, zapewniające 
stabilność pracy oczyszczalni ścieków. 
Projekt polegać będzie na realizacji oczysz-
czalni mechaniczno-biologicznej z podwyż-
szoną redukcją związków biogennych w 
systemie przepływowym. Projekt zakłada 
zwiększenie efektywności mechanicznej 
oczyszczania ścieków. Zmniejszenie stopnia 
uwodnienia osadu realizowane będzie w 
projektowanej solarnej suszarni osadów. 
Zadanie obejmować będzie również Budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w Turwi. (md)

 Gmina Kościan złożyła wniosek na kwo-
tę dofinansowania 3 mln zł z Narodowego 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. 
„Budowa drogi Kiełczewo-Sierakowo”. 
Kosztorys planowanego zadania wynosi 
6.775.000 zł i obejmuje przebudowę ulicy 
Polnej i Zaułek w Kiełczewie oraz budowę 
drogi od mostu w Kiełczewie do świetlicy w 
Sierakowie, która ma umożliwić otwarcie 

Droga Kiełczewo-Sierakowo na nowo
strefy gospodarczej. Droga ma mieć nową 
nawierzchnię asfaltową i odwodnienie, zbu-
dowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa 
wraz z oświetleniem ulicznym, zaplano-
wano wykonanie miejsc postojowych w 
Kiełczewie. W przypadku nie otrzymania 
dofinansowania realizowana będzie in-
westycja tylko na ulicach w Kiełczewie. 
Realizacja i zakończenie zadania będzie w 
roku 2019. (md)

W Gminie Kościan gościła delegacja z 
partnerskiej Gminy Sümeg na Węgrzech 
na czele z Burmistrzem Laszlo Vegh. Nasi 
przyjaciele uczestniczyli w Dożynkach 
Powiatowo-Gminnych w Racocie, zwiedzili 

Wizyta gości z Sümeg

nowe inwestycje na terenie Gminy Kościan, 
odbyli wycieczkę do Poznania i gościli w 
Urzędzie Gminy. Spotkanie były okazją do 
wymiany doświadczeń i rozmów o przyszło-
ści naszych kontaktów. (md)
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 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 
Gminy Kościan” realizuje projekt „Młodzie-
żowa Rada Gminy Kościan”  z dotacją w 
wysokości 46.910 zł z Narodowego Instytu-
tu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. 
Celem głównym zadania jest zwiększenie 
zaangażowania i zwiększenie poziomu par-
tycypacji młodych ludzi w sprawy publiczne 

Młodzieżowa Rada Gminy Kościan
na poziomie lokalnym poprzez powołanie 
Młodzieżowej Rady Gminy spośród mło-
dych ludzi pomiędzy 14 a 19 rokiem życia 
z terenu Gminy Kościan. Osoby chętne w 
wieku 14-19 lat, chcące mieć wpływ na to co 
będzie działo się w naszej gminie prosimy o 
zgłaszanie się do siedziby Stowarzyszenia 
„Centrum Rozwoju Gminy Kościan” – Stare 
Oborzyska, ul Szkolna 1. Kontakt mail: crg-
koscian@gmail.com, tel. 503013259. (md)

 W niedzielę 2 września br. Nowy Dę-
biec stał się areną, na której rywalizowali 
triathloniści z całej Polski w ramach Great 
Man Trilogy. Zawody zostały rozegrane 
na dystansach: 1/2, 1/4 i 1/8 IronMan. 
W przerwie między zawodami dorosłych 
rozegrane zostały zawody dla dzieci Gre-
atKids i GreatFamily. Łącznie w zawodach 
wystartowało ponad 800 zawodników i 
zawodniczek. Wyniki na stronie zawodów 
www.greatman.pl 
 Zawodnikom podczas zawodów to-
warzyszyła piękna pogoda i wspaniała 
atmosfera, którą stworzyli licznie przybyli 
kibice. Organizatorem zawodów była firma 
KOTAS Pawła Kotasa przy współpracy z 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kościanie 
i wsparciu finansowym i organizacyjnym 

Udany Kościan Triathlon w Nowym Dębcu

Gminy Kościan, Starostwa Powiatowego 
oraz Miasta Kościana, a także sponsorów 
m.in. firm Creaton i Gaz-System oraz 
„Wielkopolski Gościnnej”. Pomocy w or-
ganizacji miejsc parkingowych udzielili 
ponadto RSP Nowy Dębiec oraz pan Ar-
tur Rabiega właściciel parkingu. Trasy 
zabezpieczyli policja, strażacy ochotnicy i 
wolontariusze. Na wodzie czuwali ratow-
nicy i nurkowie.
 Serdecznie dziękujemy, gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i już dziś zaprasza-
my za rok na trzecią edycję triathlonowych 
zmagań w Nowym Dębcu. Podsumowanie 
tegorocznego cyklu GreatMan odbędzie się 
6 października 2018 roku podczas XXXIII 
Biegów im. Dezyderego Chłapowskiego w 
Turwi. (md)

 W sobotę 15 września na stadionie OSiR 
w Wągrowcu odbyły się VI Wojewódzkie 
Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w grupie 
A i C. W zawodach uczestniczyli najlepsi 
strażacy z Wielkopolski - 28 drużyn kobie-

cych i 31 męskich. Łącznie startowało 600 
uczestniczek i uczestników. Strażacy ochot-
nicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: 
ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 
7x50 m. Wśród kobiet najlepsze okazały 

się zawodniczki z OSP Kalinowa, 
wśród drużyn męskich najlepiej spi-
sali się druhowie z OSP Janiszew. 
Obie zwycięskie drużyny repre-
zentowały Powiat Turecki. Gminę 
Kościan jak i Powiat Kościański re-
prezentowała męska drużyna OSP 
Turew zajmując 18 miejsce. Dru-
żynę z Turwi tworzyli: Bogusław 
Idkowiak – mechanik, Krzysztof 
Sarbinowski, Michał Bryszak, Da-
mian Kasprzak, Marcin Gumpert, 
Dominik Sikora, Kornel Paterek 
oraz Wojciech Ruskowiak. Wśród 
żeńskich drużyn Powiat reprezen-
towała drużyna OSP Kościan, która 
zajęła 17 miejsce. (ml)

OSP Turew na Wojewódzkich 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych

Za nami udane dożynki w Racocie, 
święto rolników, sadowników i ogrod-
ników z  powiatu kościańskiego. 

Wszystkim pracującym na roli składamy 
wyrazy podziękowania za codzienny trud 
i starania, aby nasze stoły były pełne, a 
chleba nigdy nam nie zabrakło. Dziękuje-
my za liczny udział w uroczystościach, a 
wszystkim delegacjom gratulujemy wyko-
nania przepięknych i misternych wieńców 
dożynkowych.
 Gospodarzem tegorocznych dożynek 
było sołectwo Wyskoć, a rolę Starostów 
Dożynkowych pełnili Julita i Piotr Adam-
czakowie z Wyskoci Małej. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do przy-
gotowania i uświetnienia powiatowo-gmin-
nego święta plonów. Dziękujemy sołtysowi, 
radzie sołeckiej i mieszkańcom Wyskoci za 
przygotowanie dekoracji i oprawy imprezy. 
Januszowi Dodotowi i młodzieży za przy-
gotowanie okolicznościowego  przedsta-
wienia, zespołowi Turewianki za oprawę 

Powiatowo - Gminne 
święto plonów w Racocie

muzyczno-wokalną i przygotowanie ob-
rzędu dożynkowego, Dudziarzom Wielko-
polskim z Kościańskiego Ośrodka Kultury 
za akcenty ludowe, prezesowi Stadniny 
Koni w Racocie za użyczenie hipodromu i 
wypożyczenie powozów, Szymonowi Besz-
terdzie za pomoc w ustawieniu namiotu, 
dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kościanie oraz pracownikom 
Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy 
Kościan za koordynację działań i pracę na 
stadionie hippicznym, strażakom z OSP 
w Wyskoci, Spytkówkach, Kokorzynie, 
Gryżynie i Racocie za zorganizowanie par-
kingów, przygotowanie punktu medycz-
nego i pilnowanie porządku. Dziękujemy 
także wszystkim wystawcom lokalnych 
produktów żywnościowych i organizatorom 
atrakcji kulturalnych.
 Dożynki powiatowo-gminne w Racocie 
uświetnił koncert duetu Halina Benedyk 
i Marco Antonelli, a zabawę taneczną roz-
kręcił zespół Pagost. (md)


