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W dniu 29 października br. w sali Kościańskiego
Ośrodka Kultury odbyła się kolejna IX Sesja Rady Miej-
skiej Kościana. Na początku posiedzenia wręczono uczen-
nicom akty nadania stypendiów Stowarzyszenia Oświa-
towego im. Dezyderego Chłapowskiego Zofii Potok oraz
Kindze Smardz. W trakcie obrad dokonano oceny realiza-
cji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2015 r.
oraz podjęte zostały m.in uchwały w sprawie:
- przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Kościana,
- przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa
ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie”- Gmina Miejska Ko-
ścian wyraziła wolę dofinansowania zadania w kwocie 600
000,00 zł w roku 2016,
- przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec” - 
na to zadanie Gmina Miejska Kościan przeznaczy
100 000,00 zł,
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie,
- wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w for-
mie darowizny na rzecz Powiatu Kościańskiego,
- nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekre-
acji w Kościanie,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miej-
skiej Kościan, 
- zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

Radni
obradowali

Miasto Kościan rozpoczęło przygotowania do stwo-
rzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki
energetycznej miasta pod nazwą „Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Miasta Kościana”. Ma on na celu wskazanie
możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację
inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce
ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz
infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na
terenie Miasta, a także jego mieszkańców. Przyjęcie Planu
jest w wielu wypadkach warunkiem koniecznym do ubie-
gania się o dodatkowe preferencyjne środki finansowe w
ramach perspektywy budżetowej 2015-2020. Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia ce-
lów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do
roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo Plan
ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta poprzez po-
prawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów ener-
gii. W celu rzetelnego wykonania dokumentu pracownicy
Centrum Doradztwa Energetycznego będą zbierać dane
dotyczące zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budyn-
kach publicznych, ankietyzować przedsiębiorców oraz miesz-
kańców Miasta. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zo-
staną także przedstawione potencjalne  źródła wsparcia
zewnętrznego przy pomocy których będzie można sfinanso-
wać inwestycje związane z efektywnością energetyczną,
takie jak termomodernizacja budynków czy produkcja ener-
gii ze źródeł odnawialnych.

Opracowanie
planu gospodarki
niskoemisyjnej

W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości były wyjątkowe. Miasto zostało przystrojone 300 fla-
gami, przybyłym na obchody mieszkańcom zostało wręczo-
nych 3000 chorągiewek, w niebo wypuszczono 600 biało-czer-
wonych balonów, lecz największym zainteresowaniem cie-
szył się czołg Leopard 2A4 oraz orzeł przedni. Tradycyjnie
obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w ko-
ściele farnym. Następnie na Rynku odbyły się uroczystości
patriotyczne z udziałem Kompanii Honorowej 4. Zielonogór-
skiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Rowec-
kiego „Grota”. W godzinach od 10.00 do 15.00 pod Ratuszem
można było oglądać sprzęt wojskowy. Największą atrakcją

Czołg i orzeł głównymi atrakcjami
był czołg Leopard 2A4 z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze
Świętoszowa. Przez kilka godzin przy czołgu ustawiały się
długie kolejki odwiedzających, którzy wytrwale czekali na
to, aby zobaczyć go od środka. Obchodom towarzyszyła wy-
stawa prac Henryka Zięby pt. „Orły polskie 1222-1993. Rzeź-
by w drewnie” w Muzeum Regionalnym. Kolejną wielką
atrakcją w tym roku był orzeł przedni, prezentujący symbol
naszego państwa, którego przywiózł do nas sokolnik pan
Krzysztof Staniszewski. Samica znosiła cierpliwie tłumy
dzieci i fotoreporterów. Dla wszystkich była też grochówka z
kuchni polowej. Tegoroczne obchody wsparła także Gmina
Kościan.

Największa atrakcja tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległo-
ści – czołg Leopard 2A4

Gość specjalny – orzeł przedni

Balony w barach narodowych nad mia-
stem

Samorządowcy oddali hołd bohaterom walk o niepodległość

W środę 18 listopada br. Burmistrz Miasta Ko-
ściana Michał Jurga przekazał Komendantowi Powia-
towemu Policji w Kościanie Henrykowi Kasińskiemu
trzy alkomaty. Wartość trzech zestawów wyniosła ok.
3.000,00 zł. Zakupione zostały ze środków przeznaczo-
nych na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzących
z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu. Mają one pomóc policji w badaniach nietrzeź-
wości kierowców i przeciwdziałaniu niebezpieczeństw
w ruchu drogowym.

Burmistrz przekazał
alkomaty Policji

Przekazanie alkomatów
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Zakończona została inwestycja pn. „Termomoder-
nizacja Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bonikowie”.
Wykonawcą prac, wyłonionym w przetargu nieograniczo-
nym, była Firma Handlowo-Usługowa Daria Adamczew-
ska z Kościana. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
406 899,19 zł, z czego wynagrodzenie wykonawcy w kwocie
do 350 000 zł finansowane będzie z przyznanej Gminie
Kościan przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomocy finansowej w for-
mie pożyczki umarzalnej do kwoty 10 %. W ramach  inwe-
stycji ocieplono ściany, stropodach oraz cokół wraz ze ścianą
fundamentową budynku, wykonano nową instalację odgro-
mową oraz przebudowano wejścia do szkoły i przedszkola.

Termomodernizacja szkoły w Bonikowie
Jednocześnie podjęto działania w celu wyremontowania
przestarzałej kotłowni gazowej oraz instalacji centralne-
go ogrzewania. Najkorzystniejszą ofertę dla inwestycji
pn. „Remont kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku
Zespołu Szkół Gminy Kościan w Bonikowie” przedstawi-
ła firma „Koberling” Usługi Wod-Kan-Gaz i C.O. Usługi
Ślusarskie z siedzibą w Nowym Tomyślu. Całkowity koszt
robót wyniósł 176 990,46 zł. W ramach inwestycji wy-
mieniono całą instalację centralnego ogrzewania, w tym
85 grzejników, wymieniono kotły gazowe w budynku przed-
szkola i szkoły oraz zainstalowano niezbędną armaturę i
urządzenia dla efektywnego działania kotłowni w budyn-
ku szkoły.                                                                             (ks)

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kościan An-
drzeja Przybyły zespół powołany do aktualizacji Strategii
Rozwoju Gminy Kościan przygotował, w oparciu o dostęp-
ne dane i materiały oraz wstępne konsultacje społeczne,
projekt Strategii Rozwoju Gminy Kościan na lata 2016-
2023. W okresie od 25 listopada do 11 grudnia br. prowa-
dzone będą, otwarte dla mieszkańców Gminy Kościan,
konsultacje społeczne projektu Strategii. Z projektem Stra-
tegii Rozwoju Gminy Kościan można zapoznać się korzy-
stając ze strony internetowej Gminy Kościan lub w sekre-
tariacie Urzędu Gminy Kościan. Ewentualne uwagi mery-
toryczne i formalne oraz wnioski dotyczące projektu Stra-
tegii można składać wyłącznie pisemnie -  drogą elektro-
niczną na adres sekretariat@gminakoscian.pl, podając w
tytule e-maila uwagi do projektu Strategii, lub osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy Kościan. Termin konsulta-
cji upływa 11 grudnia 2015 roku. Wójt Gminy zaprasza
mieszkańców do udziału w konsultacjach.                    (up)

Strategia Rozwoju
Gminy Kościan

Zakończona została inwestycja pn. „Przebudowa
ulicy Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Gó-
rze”. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonaw-
ca -Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Han-
dlowe „PRA-MAS” sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie wyko-
nał inwestycję za cenę 4.396.229,56 zł. Przedsięwzię-
cie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu
państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap
II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie
2 132 628,00 zł. Partnerami Gminy Kościan w realiza-
cji przedsięwzięcia zostali:  Gmina Miejska Kościan,
która przekazała 590 000,00 zł, a także firma Obrako

Przebudowa ulic w Kurzej Górze
sp. z o.o. oraz Jacek Jurga Pomoc Drogowa Auto-Han-
del-Komis, którzy przekazali w ramach zawiązanej
umowy po 5 000 zł. W ramach inwestycji przebudowa-
no skrzyżowania z drogami gminnymi i drogą woje-
wódzką nr 308 oraz zbudowano ciąg pieszo-rowerowy
i chodnik, przejścia dla pieszych, w tym jedno wynie-
sione, wzmocniono podłoże gruntowe, wykonano pod-
budowę oraz nawierzchnie bitumiczne i z kostki beto-
nowej, wykonano remont nawierzchni bitumicznej,
wybudowano kanalizację deszczową, zbudowano ener-
gooszczędne oświetlenie uliczne, przebudowano zjaz-
dy do posesji, wykonano miejsca postojowe przylega-
jące do ulic Leśnej, Piaskowej i Gajowej.                  (am)

W dniu 3 listopada br. dokonano odbioru końcowe-
go przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach - I etap”.
Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowe PRO-MET H. Kobusiński i Wspólnicy S.J.
z Koźmina Wlkp. Wartość zadania wyniosła 834.892,77
zł brutto. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w formie
pożyczki przez WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 678.000
zł z możliwością jej umorzenia do 40%. Zakres przedsię-
wzięcia obejmował wykonanie rozbiórki przepompowni
ścieków, budowę zbiornika retencyjnego o pojemności
193,1 m3, budowę komory rozprężnej 5,2 m3, budowę
komory zasuw 5,2 m3, remont/adaptację zbiornika re-
tencyjnego ścieków dowożonych, przebudowę instalacji
technologicznych, elektrycznych oraz sieci kanalizacyj-
nych.                                                                                    (ks)

Oczyszczalnia
w Starych Oborzyskach

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Razem
łatwiej – kompleksowe wsparcie rodzin w trudnych sytu-
acjach życiowych”,  który napisany został w odpowiedzi
na konkurs ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Realizatorem projektu było Stowarzyszenie „Centrum
Rozwoju Gminy Kościan” we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Gminą
Kościan. Projekt miał na celu wsparcie funkcjonowania
rodzin będących w trudnych  sytuacjach życiowych zwią-
zanych z rozpadem rodziny i przemocą, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci. W programie uczestniczyło 18
rodzin z  Gminy Kościan. W ramach programu osoby do-
rosłe miały możliwość udziału w zajęciach wspierająco –
edukacyjnych  oraz skorzystania z indywidualnych kon-
sultacji psychologicznych. Dla 40 dzieci z rodzin biorą-
cych udział w programie zorganizowane zostały warsz-
taty psychologiczne z podziałem na dwie grupy wiekowe.
W okresie od maja do listopada 2015 r. zrealizowano 16
godzin zajęć wspierająco – edukacyjnych dla dorosłych,
20 godzin indywidualnej pomocy psychologicznej oraz 16
godzin warsztatów psychologicznych dla dzieci. W grud-
niu br. planowane jest  spotkanie podsumowujące reali-
zację programu połączone z warsztatem edukacyjnym
nt. „Aktywne spędzanie czasu wolnego”. Projekt „Razem
łatwiej – kompleksowe wsparcie rodzin w trudnych sytu-
acjach życiowych” współfinansowany był przez Wielko-
polski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Razem łatwiej
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Wydarzenia

W niedzielę 8 listopada 2015 r. z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości w sali Kościańskiego Ośrodka
Kultury odbył się Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił
Powietrznych z Poznania pod dyrekcją Majora Pawła Jok-
sa. Orkiestrze towarzyszyli soliści: Marta Kruszona - so-
pranistka oraz Julian Kuczyński – baryton. Koncert pro-
wadził aktor Aleksander Machalica. Wśród utworów moż-
na było usłyszeć znane i lubiane pieśni patriotyczne. Utwo-
ry przeplatane były opisem wydarzeń historycznych, ma-

Koncert niepodległościowy
Soliści i orkiestra oczarowali publiczność swoim występem

jących wpływ na dzieje Polski. W programie znalazły się
m.in. takie utwory jak: Pieśń rycerska, Polonez Kościusz-
ki, Legenda, Warszawianka, Romans, Maki, Pieśń o Wo-
dzu miły, Póki Polska żyje w nas, itp. Soliści i orkiestra
oczarowali publiczność wspaniałym występem. To już
czwarty koncert niepodległościowy zorganizowany w Ko-
ścianie, w tym roku wspólnie z Gminą Kościan. Cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców mia-
sta i okolic.

W poniedziałek 19 października policja otrzymała
zgłoszenie o kradzieży rowerów z parkingu w rejonie dworca
PKP w Kościanie. Policja wraz ze Strażą Miejską podjęli
działania z wykorzystaniem monitoringu miejskiego, które
doprowadziły do identyfikacji sprawców i odzyskania utra-

Ujęcie sprawców kradzieży
conego mienia. Zatrzymano dwóch podejrzanych męż-
czyzn, którzy skradli z terenu dworca trzy rowery. Zatrzy-
manymi są mieszkańcami powiatu kościańskiego. Podej-
rzani przyznali się do postawionego im zarzutu kradzie-
ży. Za popełniony czyn grozi im kara do 5 lat więzienia.

I Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę
ze szkoła w Izraelu. W czerwcu tego roku kościańscy lice-
aliści gościli w swoich domach uczniów z tamtejszej szko-
ły. W październiku grupa „Kolbergowiczów” poleciała z
rewizytą do Izraela. Szesnastu uczniów spędziło tydzień
poznając kulturę oraz zwyczaje ludności izraelskiej. W
niedzielę 25 października kościaniacy przybyli do Tel
Awiwu, gdzie czekali na nich izraelscy gospodarze. Kolej-
ne dni były poświęcone na poznawaniu miejsc i kultury
Izraela. Odwiedzili szkołę w Aylon, święte miejsce trzech
religii – Jerozolimę, Morze Martwe, Dystrykt Północny
oraz Jaffę. Udział w wymianie młodzieży stworzyło mło-

Wymiana uczniów z Izraelem

Tydzień w Izraelu

27.11.2015 - Oblicza Nepalu – wystawa, prelekcja, g. 18.00, KOK,
28.11.2015 – Spektakl „Przenikanie”, g. 19.00, KOK, wstęp płat-
ny,
2.12.2015 - Wieczór autorski i promocja książki „Korzenie”
Romana Potoka, g. 18.00, MBP,
4.12.2015 - Wernisaż wystawy „Rysunki satyryczne Wojcie-
cha Buksalewicza”, g. 18.00, MBP,
5.12.2015 - Kiermasz Świąteczny, warsztaty artystyczne oraz
występy artystyczne, g. 12:00 -15:00, KOK,
5.12.2015 - Dziecięce Poranki Filmowe, g. 10:00 KOK,
12.12.2015 - Koncert piosenki aktorskiej Karolina Czarnec-
ka, g. 18:00, KOK, wstęp płatny,
15.12.2015 – Zieleń Kościana- diagnoza stanu obecnego, g.
18.00, Muzeum Regionalne,
18.12.2015 - Nekropolie Chłapowskich – Czerwona Wieś i
Rąbiń. Miejsca pamięci i historii – wykład dr. Emiliana Prała-
ta, g. 18.00, MBP,
18.12.2015 – Do dzieła! – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku
6-12 lat, g. 17.00, MBP,
19.12.2015 -  Koncert Jubileuszowy Orkiestry RETRO, g.17:00,
KOK,
20.12.2015 - Szopka Bożonarodzeniowa na Rynku, g. 10:00 -
13:00.

dym ludziom możliwość poznania rówieśni-
ków z innego kraju, ich stylu życia i proble-
mów dnia codziennego. Celem wymiany
było spotkanie młodzieży z Polski i Izraela
oraz zniesienie uprzedzeń i stereotypów
między młodymi Polakami i Żydami, po-
kazanie Polski jako nowoczesnego kraju eu-
ropejskiego, który dziś kojarzy się młodym
Izraelczykom głównie jako miejsce zagła-
dy ich przodków podczas II wojny świato-
wej. Przedsięwzięcie dofinansowała Gmi-
na Miejska Kościan.

Trwa przebudowa ul. Marciniaka oraz Curie – Skło-
dowskiej. Koszt inwestycji to 1.500.000 zł. Prace trwać
będą do połowy grudnia i obejmują budowę chodników i
jezdni z kostki brukowej oraz kanalizacji deszczowej. 
Trwają również prace na ulicy Gostyńskiej. Zostanie za-
montowanych 38 słupów oświetleniowych oraz 56 opraw
typu LED. Na roboty budowlane przeznaczono ok. 260 tys.
złotych. Gmina wspomoże inwestycję kwotą 130 tys. zł.

Inwestycje
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W sobotę, 14 listopada 2015 roku, w hali sportowej
w Racocie odbyły się III Igrzyska Trzeciego Wieku, które zor-
ganizowali Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przy pomo-
cy  nauczycieli i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Racocie. Impreza rozpoczęła się zgodnie z ceremonia-
łem olimpijskim. Flagę olimpijską na maszt wciągnęła Prze-
wodnicząca Klubu Seniora z Racotu – Genowefa Gellert, po-
chodnię z ogniem olimpijskim wniósł lekkoatleta weteran
Michał Szkudlarek z Przysieki Polskiej. Uczestnikami im-
prezy byli podopieczni stowarzyszeń oraz instytucji działają-
cych na rzecz osób starszych z powiatów kościańskiego i lesz-
czyńskiego. Gośćmi imprezy byli m.in. samorządowcy gmin
powiatu kościańskiego oraz olimpijka Ewa Pomes.

W „Igrzyskach” wzięło udział ponad 400 osób m.in.
z Kościana, Krzywinia, Czempinia, Turwi, Wyskoci, Widzi-
szewa, Racotu, Starego i Nowego Lubosza, Starych Obo-
rzysk, Darnowa, Kurzej Góry, Łagiewnik, Kiełczewa, Koko-
rzyna, Choryni, Leszna. Impreza miała na celu integrację
poprzez wspólny udział w grach i zabawach o charakterze
sportowo-rekreacyjnym. Każdy uczestnik miał do wyboru
6 konkurencji, w których liczył się tylko udział, a nie osią-

Igrzyska Trzeciego Wieku
gnięty wynik. Ponadto podczas imprezy 8-osobowe repre-
zentacje wzięły udział w turniejowych zmaganiach rzutów
do kosza, strzałów na minibramkę i rzutów do celu. Zwy-
ciężyła drużyna z Klubu Seniora z Kokorzyna. Wszyscy
uczestnicy wzięli udział w losowaniu nagród rzeczowych
ufundowanych przez organizatorów i sponsorów. Na koniec
odbył się turniej piłkarski, w którym udział wzięły dwie
drużyny złożone z  przedstawicieli Klubów Seniora i Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku. W czasie trwania imprezy
można było nabyć losy loterii fantowej, z której dochód zo-
stanie przekazany na cele charytatywne. Tegoroczne „Igrzy-
ska” uzyskały dofinansowanie ze środków Powiatu Kościań-
skiego. Pomocy finansowej udzieliła ponadto Gmina Ko-
ścian poprzez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, a rzeczowej samorządowcy z
terenu powiatu kościańskiego oraz firmy: EuroComfort
Leszno, Mróz Borek Wlkp., Mars Polska, Bejot Manieczki,
Hermes Włoszakowice, Mlekowita o/Kościan, Magik Pia-
nowo, Danko Choryń, Bank Spółdzielczy Kościan, Ewbud
Kościan, Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Tartak
Michalscy, Gabinet Okulistyczny Okulus Kościan, Narzę-
dziowiec Kościan, Augusto Kościan.                             (md)

11 listopada br. w Widziszewie odbyły się XV
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego i Gminy Kościan
w Strzelaniu z Wiatrówki. W zawodach wzięła udział
rekordowa w ostatnich latach liczba 62 mieszkańców
powiatu kościańskiego podzielonych na kategorie wie-
kowe. W prestiżowej kategorii mężczyzn najlepszy
wynik osiągnął Rafał Puzyrewicz z Kościana, który z
dorobkiem 93 punktów (na 120 możliwych) zdobył mi-
strzostwo powiatu. Drugie miejsce zajął Dariusz Wy-
rzykiewicz z Kościana z wynikiem 91 punktów, a trze-
cie miejsce wywalczył ubiegłoroczny triumfator Robert
Sekuła z Kościana (88 punktów). Wśród pań najlep-
sza była z wynikiem 91 punktów Danuta Sporakow-
ska z Kościana przed Małgorzatą Sekułą również z

Strzelanie w Widziszewie
Kościana (88 punktów) oraz Natalią Meissner z No-
wego Białcza (81 punktów). Kategorię radnych, burmi-
strzów i wójtów wygrał radny Gminy Kościan Szymon
Michalak z Kurzej Góry przed Przewodniczącym Rady
Gminy Kościan - Jan Szczepaniakiem z Bonikowa.
Wysoki poziom miała rywalizacja dziewcząt. Najlep-
szy wynik „wystrzelała” kościanianka Weronika Wy-
rzykiewicz (103 punkty). O drugim miejscu zadecydo-
wała większa liczba „dziesiątek” wśród dziewcząt, któ-
re zdobyły 91 punktów. Lepsza okazała się Kinga Pu-
zyrewicz z Kościana przed Julią Nowaczyk z Widzi-
szewa. Kategorię chłopców wygrał Łukasz Tusień z
Kościana (74 punkty), który wyprzedził Roberta Cze-
szaka z Kiełczewa i  Marka Meissnera z Nowego Biał-
cza.

W Mistrzostwach Gminy poszczególne katego-
rie wygrali: wśród mężczyzn najlepszy okazał się Ar-
tur Czeszak z Kiełczewa przed reprezentantami Wi-
dziszewa Radosławem Żurkiem i Łukaszem Koza-
kiem, kategorię kobiet wygrała Agnieszka Michalak z
Kurzej Góry, wśród dziewcząt triumfowały mieszkan-
ki Widziszewa – Julia Nowaczyk przed Anastazją Paź
i Zuzanną Janik, kategorię chłopców wygrał Robert
Czeszak z Kiełczewa przed Grzegorzem Leonarskim z
Widziszewa i Kamilem Michalakiem z Kurzej Góry.
Najlepsi strzelcy otrzymali dyplomy, puchary, medale
i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Powiatu
Kościańskiego i Gminy Kościan. Imprezę zorganizowali
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, Powiatowe
Stowarzyszenie LZS w Kościanie i Koło Strzeleckie w
Widziszewie.                                                                    (md)

Edward Matczak z Widziszewa skończył sto jeden
lat. To najstarszy mieszkaniec Gminy Kościan. Urodziny
świętował 7 listopada w domu wraz z przedstawicielami
samorządu. Z okazji urodzin pan Edward odebrał list gra-
tulacyjny wraz z życzeniami zdrowia, szczęścia i długich
lat życia oraz upominkiem i bukietem czerwonych róż od
Andrzeja Przybyły – Wójta Gminy Kościan, Jan Szczepa-
niaka - Przewodniczący Rady Gminy Kościan i Bożeny
Lewińskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Pan Edward urodził się w Stanach Zjednoczonych.
Jako dziewięciolatek wrócił z rodziną do Polski. Brał czyn-
ny udział w kampanii wrześniowej. Za swoje zasługi zo-
stał uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwy-
cięstwa i Wolności, Dyplomem Uznania za obronę Ojczy-
zny w 1939 r. Po wojnie pracował w PGR. Obsługiwał młoc-
karnię i jeździł traktorem. Po nieszczęśliwym wypadku w
pracy został rencistą i dorabiał sobie jako stróż. Pan
Edward dochował się 8 dzieci, 14 wnuków, 26 prawnuków
i 12 praprawnuków. W gminie Kościan zamieszkał dopie-
ro przed czterema laty. Do Widziszewa przeprowadził się
z Leszna. Mieszka wraz z córką i zięciem. Życzymy panu
Edwardowi zdrowia, pogody ducha i jeszcze wielu lat życia.

(md)

101 lat pana Matczaka

Pan Edward z rodziną i samorządowcami
fot. Karina Jankowska

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kościanie

zaprasza
mieszkańców gminy na

XII Mistrzostwa
Gminy Kościan

w Tenisie Stołowym
Par Deblowych,

które rozegrane zostaną
w niedzielę 6 grudnia 2015 r.

o godz. 10.00
 w hali sportowej w Racocie.

Zgłoszenia par w kategoriach:
open (bez limitu wiekowego),

kobiet i dziewcząt,
oraz chłopców

(szkół podstawowych i gimnazjum)
w dniu zawodów do godz. 9.45.


