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	 W	piątek,	23	listopada	2018	roku	Rada	Po-
wiatu	Kościańskiego	na	swoim	I	posiedzeniu	
wybrała	radnego	Henryka	Bartoszewskiego	
na	stanowisko	Starosty	Kościańskiego.
Rada	Powiatu	wybiera	starostę	bezwzględną	
większością	głosów	ustawowego	składu	rady	
w	głosowaniu	tajnym.
	 Kandydaturę	Henryka	Bartoszewskiego	
rekomendował	Radzie	radny	Michał	Jurga.	
Kontrkandydatem	Henryka	Bartoszewskie-
go	z	Porozumienia	Ziemia	Kościańska	był	
sprawujący	jeszcze	funkcję	wicestarosty	Ste-
fan	Stachowiak	z	Platformy	Obywatelskiej,	
którego	wskazał	radny	Aleksander	Sowa.	W	
głosowaniu	tajnym	głosowało	19	radnych,	za	
kandydaturą	Stefana	Stachowiaka	opowie-
działo	się	9	radnych,	na	Henryka	Bartoszew-
skiego	oddano	10	głosów,	tym	samym	to	jego	
Rada	Powiatu	VI	kadencji	wybrała	na	Starostę	
Kościańskiego.
 - Zdaję sobie sprawę, że przyjmując  urząd 
starosty kościańskiego staję przed wyzwaniem, 
nowym wyzwaniem. W mojej karierze pełni-
łem różne funkcje. Ta jest nowa. Jest takim 
zwieńczeniem kariery.  I  tutaj będę kierował 
prośbę do wszystkich, którzy ten powiat sta-
nowimy, którzy  reprezentujemy  instytucje, 
którymi zarządzamy, szczególnie do organu 
stanowiącego, który tu na tej sali dzisiaj siedzi 
o ścisłą współpracę, zrozumienie, życzliwość, 
pomocniczość, o podzielenie się swoją wiedzą, 
doświadczeniem, bo każdy z nas ma taki sam 
mandat zaufania –	powiedział	Starosta	Koś-
ciański	Henryk	Bartoszewski.	 -	 	Tu nie ma 
lepszych i gorszych, mądrzejszych i mniej. Tu 
wszyscy jesteśmy równi, jest nas 19 i wspólnie 
przyjmujemy odpowiedzialność  za kolejne 
5  lat, za kierunki rozwoju, za podejmowane 
inicjatywy,  za umiejętność  rozwiązywania 
problemów, które będą się pojawiać, za umie-
jętność dostosowywania się do zmieniającej 
się sytuacji, także przez czynniki zewnętrzne, 
na które nie zawsze będziemy mieli wpływ. 

Serdecznie proszę wszystkich pracowników 
starostwa o kontynuowanie dobrej, markowej 
pracy. Wasze  zaangażowanie, doświadcze-
nie, profesjonalizm świadczy o jakości pracy 
administracji samorządowej. A jakość pracy 
przekłada się na opinie mieszkańców, klien-
tów. To wy, jako kierujący tą administracją, 
stanowiący ją	–	zwrócił	się	do	pracowników	
starostwa	-	 możecie przez swoją pracę wiele 
sytuacji spokojnie rozwiązać.
	 Nowy	Starosta	Kościański	poprosił	 też	
radnych	wszystkich	opcji	o	współpracę.
 - Zapraszam Was wszystkich do współpra-
cy	–	powiedział.	-	Do tego byśmy stanowili zespół 
ludzi, który podjął się prowadzenia zadań po-
wiatu i uzyskał poparcie dla swoich pomysłów, 
programów. Będziemy je chcieli tutaj zderzyć i 
wybrać to, co dla mieszkańców Ziemi Kościań-
skiej najlepsze. Szanowni Państwo, dziękuję 
za wybór. Wszystkim. Wszystkim, którzy są tu 

obecni, bo będziemy  na siebie skazani, będziemy 
przez te lata tworzyli klimat, klimat współpracy, 
a owoce naszej pracy, niezależnie jakiego będą 
autorstwa, będą podlegały ocenie wszystkich 
mieszkańców. Pracujmy tak, aby te owoce były 
dobre, aby dobrze mówiono o nas	–	poprosił.
	 Tego	samego	dnia	Rada	wybrała	Wicestaro-
stę	Kościańskiego,	którym	został	Zbigniew	Fra-
nek	z	Prawa	i	Sprawiedliwości	oraz	członków	
zarządu:	Dorotę	Lew-Pilarską	(PZK),	Bernarda	
Turskiego	(PSL)	i	Michała	Jurgę	(PZK).
	 Oprócz	Starosty,	Wicestarosty	oraz	człon-
ków	Zarządu	Powiatu	Kościańskiego	Rada	
wybrała	ze	swojego	grona	także	przewodni-
czącego	i	wiceprzewodniczących.	Zastępcami	
Iwony	Bereszyńskiej	(PZK),	która	została	wy-
brana	na	stanowisko	Przewodniczącego	Rady	
Powiatu	Kościańskiego,	 zostali:	Kazimierz	
Józefowski	(PZK)	i	Stefan	Żurkiewicz	(PiS).	
hg Starostą Kościańskim został Henryk Bar-

toszewski 

Rada Powiatu Kościańskiego VI kadencji. 

Henryk Bartoszewski Starostą Kościańskim

„Gdyby	każda	noc	w	naszym	życiu	
mogła	być	jak	noc	Bożego	Narodzenia,	
rozjaśniona	światłem	wewnętrznym…”
																																																																			[Brat	Roger]

Radości	-	przy	każdym	wigilijnym	stole,
Szczęścia	-	z	obcowania	z	ludźmi	dobrej	woli,

Nadziei	–	którą	tak	pięknie	wyraża	Betlejemska	Stajenka
oraz	wielu	darów	Bożych	w	Nowym	2019	Roku
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 Andrzej Przybyła Henryk Bartoszewski Piotr Ruszkiewicz
 Wójt	Gminy	Kościan	 Starosta	Kościański	 Burmistrz	Miasta	Kościana
  
 Jan Szczepaniak Iwona Bereszyńska Maciej Zielonka
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	 Kościański	 szpital	 podpisał	 umowę	
z	Ministerstwem	Zdrowia	 zapewniającą	
wsparcie	 finansowe	 na	 zakup	 sprzętu	
medycznego	 dla	 Szpitalnego	 Oddziału	
Ratunkowego.	Otrzymane	 na	 podstawie	
tej	umowy	wsparcie	wyniesie	500	 tysięcy	
złotych	z	czego	na	sprzęt	medyczny	będzie	
wydatkowanych	400	tysięcy	złotych.	
	 Umowa	 realizowana	 jest	 w	 ramach	
Programu	Operacyjnego	 Infrastruktura	 i	
Środowisko	2014	–	2020.	Nazwa	projektu:	
„Dofinansowanie	zakupu	sprzętu	medycz-
nego	dla	Szpitalnego	Oddziału	Ratunko-

500 tysięcy dla szpitala
wego	w	Samodzielnym	Publicznym	Zespole	
Opieki	Zdrowotnej	w	Kościanie”.	W	ramach	
działania	9.1.	infrastruktura	ratownictwa	
medycznego	oś	priorytetowa	IX	wzmocnie-
nie	strategicznej	ochrony	zdrowia.	
	 Dzięki	otrzymanemu	wsparciu	Szpital-
ny	Oddział	Ratunkowy	zostanie	doposażony	
w	następujący	sprzęt	i	aparaturę	medyczną:	
aparat	USG,	respirator,	aparat	do	znieczu-
lenia,	 dwa	 defibrylatory,	 kardiomonitor.	
Wszystkie	 te	 sprzęty	pozwolą	na	diagno-
zowanie	dzieci.	Zakupy	będą	realizowane	
do	czerwca	przyszłego	roku.	bj 

	 Zarząd	Powiatu	Kościańskiego	 ogłosił	
otwarty	konkurs	ofert	na	wykonywanie	w	
2019	roku,	w	formie	powierzenia	zadań	pub-
licznych	będących	realizacją	zadań	samorządu	
powiatowego	w	zakresie	kultury	fizycznej	oraz	
turystyki.	
	 W	otwartym	konkursie	ofert	mogą	uczest-
niczyć	organizacje	pozarządowe	oraz	podmioty	
wymienione	w	art.	3	ust.	3	ustawy	z	dnia	24	
kwietnia	2003	roku	o	działalności	pożytku	
publicznego	i	wolontariacie,	które	prowadzą	
działalność	statutową	w	dziedzinie	objętej	
konkursem	i	zamierzają	realizować	zadanie	
na	rzecz	mieszkańców	powiatu	kościańskiego.
	 Wysokość	środków	publicznych	przeznaczo-
nych	na	realizację	zadań	zgodnie	z	projektem	
budżetu	Powiatu	Kościańskiego	na	2019	rok	w	
zakresie	kultury	fizycznej,	zadania	związane	z	
organizacją	i	udziałem	dzieci	i	młodzieży	m.in.	
w	Igrzyskach	Dzieci,	 Igrzyskach	Młodzieży		
Szkolnej,	Licealiadzie	–	Mistrzostwach	Szkół	
Ponadgimnazjalnych	oraz	 imprezach	otwar-
tych	znajdujących	się	w	kalendarzach	Szkol-
nego	Związku	Sportowego	i	Wielkopolskiego	
Zrzeszenia	LZS	wyniesie	56	tys.	złotych.
	 Na	zadania	w	zakresie	 turystyki,	zwią-
zane	z	utrzymaniem,	poprawą	 i	 rozwojem	
sieci	szlaków	turystycznych	wysokość	środków	
wyniesie	3	tys.	złotych.	
	 Wszystkie	 zadania,	 na	 które	 zostaną	
przyznane	dotacje	muszą	być	zrealizowane	w	
terminie	od	18	stycznia	do	15	grudnia	2019	
roku.	
	 Oferty	należy	składać	na	drukach	zgod-
nych	z	załącznikiem	nr	1	do	rozporządzenia	
Ministra	Pracy	 i	Polityki	Społecznej	z	dnia	
17	 sierpnia	2016	 roku	w	sprawie	wzorów	
ofert	i	ramowych	wzorów	umów	dotyczących	

Konkurs ofert na nowy rok
realizacji	zadania	publicznego	oraz	wzorów	
sprawozdań	z	wykonania	tych	zadań.	Druk	
należy	wypełnić	w	czytelny	sposób.	Wzory	
ofert	 są	 dostępne	w	Wydziale	Oświaty	 i	
Spraw	Społecznych	Starostwa	Powiatowego	
w	Kościanie,	ul.	Gostyńska	38,	pok.	102,	na	
stronie	 internetowej	www.powiatkoscian.
pl	w	Biuletynie	 Informacji	Publicznej	oraz	
w	zakładce	„dla	mieszkańców	-	organizacje	
pozarządowe	–	ogłoszenia”.
	 Wszystkie	oferty	należy	składać	do dnia 
28 grudnia 2018 roku	(decyduje	data	wpły-
wu)	w	Starostwie	Powiatowym	w	Kościanie,	
al.	T.	Kościuszki	22.
	 Otwarcia	ofert	i	oceny	formalnej	dokonają	
pracownicy	Wydziału	Oświaty	i	Spraw	Spo-
łecznych	Starostwa	Powiatowego	w	Kościanie	
w	terminie	do	3	stycznia	2019	roku.	Oferty,	
które	spełnią	wszystkie	wymagania	formalne,	
zostaną	przekazane	Komisji	Konkursowej	
celem	dokonania	 dalszej	 oceny.	Komisja	
Konkursowa–	na	 podstawie	ustawowych	
kryteriów	-	dokona	oceny	ofert	w	terminie	do	
7	stycznia	2019	roku.
	 Zarząd	Powiatu	Kościańskiego	na	podsta-
wie	propozycji	Komisji	Konkursowej	dokona	
wyboru	najkorzystniejszych	ofert	i	rozstrzyg-
nie	konkurs	w	 terminie	do 16 stycznia 
2019 roku.	Informacja	ta	zostanie	podana	do	
publicznej	wiadomości	w	Biuletynie	Informa-
cji	Publicznej,	w	siedzibie	Zarządu	Powiatu	
Kościańskiego	w	miejscu	przeznaczonym	do	
zamieszczania	ogłoszeń	oraz	na	stronie	inter-
netowej	powiatu	kościańskiego	http://www.
powiatkoscian.pl.
	 Poniżej	do	pobrania:	treść	uchwały	Zarzą-
du	Powiatu	Kościańskiego	 i	druk	oferty	do	
wypełnienia.	bj

 Zarząd	Powiatu	Kościańskiego	 podjął	
uchwałę	w	sprawie	realizacji	Programu	„Ferie	
zimowe	na	sportowo	dla	dzieci	i	młodzieży”.	
Zgodnie	 z	nią	o	wsparcie	 samorządu	przy	
realizacji	ferii	zimowych	mogły	się	w	terminie	
do	12	grudnia	2018	roku	ubiegać	organizacje	
pozarządowe,	(w	tym:	stowarzyszenia,	stowa-
rzyszenia	kultury	fizycznej,	związki	sportowe,	
kluby	sportowe),	gminy,	szkoły,	 instytucje	 i	
inne	podmioty	posiadające	osobowość	prawną.	
Celem	programu	jest	wsparcie	sportowo	–	re-
kreacyjnej	aktywności	najmłodszych.
	 Na	wsparcie	Zarządu	Powiatu	mogą	liczyć	
ogólnodostępne	 imprezy	sportowo	–	rekrea-
cyjne	dla	dzieci	i	młodzieży	organizowane	od	
14	do	27	stycznia	2019	roku	o	charakterze	
ponadgminnym.	Mogą	mieć	formę:	zawodów,	
festynów,	mistrzostw	amatorskich,	półkolonii	
o	charakterze	sportowym,	i	innych	zajęć,	pod-
czas	których	prowadzone	będą	różne	 formy	
rekreacji	 ruchowej.	Zgodnie	z	regulaminem	

Powiat wesprze zimowy 
wypoczynek dla dzieci i młodzieży

zajęcia	powinny	być	realizowane	na	 trenie	
Powiatu	Kościańskiego,	jednocześnie	Zarząd	
dopuszcza	możliwość	realizacji	części	progra-
mu	poza	terenem	powiatu.
	 Zajęcia	mogą	być	jedno	lub	kilkudniowe.	
Do	wniosku	należało	dołączyć	dokumenty	
szczegółowo	opisane	w	regulaminie.
	 Zarząd	Powiatu	Kościańskiego	podejmie	
decyzję	o	włączeniu	danego	zadania	do	pro-
gramu,	 określając	 jednocześnie	wysokość	
przyznanych	środków.	Łącznie	w	budżecie	
powiatu	na	program	zabezpieczono	środki	w	
wysokości	ponad	30	tysięcy	złotych.
	 Z	tych	pieniędzy	może	być	dofinansowany	
zakup	biletów	wstępu	do	 instytucji	kultu-
ry,	 centrów	zabaw,	 rekreacji	 oraz	 innych	
ośrodków	sportowo	 -	 rekreacyjnych,	zakup	
usług	transportowych,	zakup	nagród,	zakup	
drobnego	sprzętu	sportowego,	zakup	środków	
żywności	(nie	więcej	niż	50%	kwoty	dofinanso-
wania).	bj

	 W	 setną	 rocznicę	 odzyskania	Niepod-
ległości,	 w	 niedzielę,	 11	 listopada	 2018	
roku,	Starostwo	Powiatowe	w	Kościanie	w	
odświętnie	udekorowanym	budynku	przy	
al.	 Tadeusza	Kościuszki	 zorganizowało	
okolicznościowe	wystawy.
	 Pierwsza	była	poświęcona		Powstańcom	
Wielkopolskim	i	Bohaterom	Niepodległości	
Ziemi	Kościańskiej,	a	druga,	pod	tytułem	
„Niepodległość	 to	 samorządność”	 prezen-
towała	karty	z	historii	samorządu	powiato-
wego	i	jego	najważniejsze	inwestycje.	Poza	
wystawami	 licznie	 przybyli	 zwiedzający	
mieli	okazję	zobaczyć	gabinet	Starosty	Koś-
ciańskiego	i	biuro	Przewodniczącego	Rady	
Powiatu,	w	którym	pracują	komisje	Rady	i	
odbywają	się	różne	uroczystości	i	spotkania.
	 Z	 okazji	 setnej	 rocznicy	 odzyskania	
Niepodległości	 Starostwo	 Powiatowe	w	

Wystawa w Święto Niepodległości
Kościanie	wydało	kartki	pocztowe	z	rysun-
kami	Wojciecha	Nawrota.	Przedstawiają	
one	 akcję	 zdobycia	 przez	 kościańskich	
skautów,	 29	 grudnia	 1918	 roku,	 pru-
skiego	 garnizonu	w	mieście,	wyjątkowy	
moment	 wywieszenia	 przez	 Augusta	 i	
Ignacego	Bukowieckich,	 dzieci	 generała	
Mieczysława	Bukowieckiego	 z	 Cichowa	
i	 jego	wspierającej	powstanie	żony	Alek-
sandry,	polskiego	sztandaru	na	Opactwie	
Benedyktynów	w	Lubiniu.	Trzecia	kartka	
przedstawia	Powstańczą	Kompanię	Śmi-
gielską	walczącą	pod	Osieczną	i	w	Lipnie.	
Goście	na	kartkach	mogli	przybić	pamiąt-
kową	 pieczęć.	 Zwiedzający	 otrzymywali	
również	 ekologiczne	 torby	 z	 powstańczą	
grafiką,	 czekały	 na	nich	 także	 rogaliki	 i	
pamiątkowa	kronika,	do	której	można	się	
było	wpisać.	bj



grudzień 2018 strona 3

Powiat Koœciañski

 - Sprytowi i szczęściu kościańskich skau-
tów także Wielkopolska zawdzięcza wolność, 
a Polska zawdzięcza Wielkopolskę	–	mówił	
Andrzej	Duda,	Prezydent	Rzeczypospolitej	
Polskiej	podczas	spotkania	z	mieszkańcami	
Kościana	i	powiatu,	które	w	Zespole	Szkół	
Ponadgimnazjalnych	im.	Franciszka	Rataj-
czaka	odbyło	się	we	wtorek,	11	grudnia	2018	
roku.	
	 Przed	spotkaniem	z	mieszkańcami	pre-
zydent	RP	odwiedził	pałac	w	Racocie,	gdzie	
spotkał	się	z	zaproszonymi	gośćmi.	Witający	
prezydenta	Henryk	Bartoszewski,	Starosta	
Kościański	wraz	z	Burmistrzem	Kościana	
Piotrem	Ruszkiewiczem	przedstawili	 ze-
branych.	Starosta	przypomniał,	że	pałac	w	
Racocie	był	siedzibą	prezydentów	RP	w	la-
tach	1921-1928.	Prezydent	wyraził	radość	ze	
spotkania	w	tym	historycznym	dla	polskiej	
prezydentury	miejscu.	Wspomniał	wizyty	

Prezydent RP 
uczcił skautów i Powstańców 
Wielkopolskich w Kościanie

prezydenta	Stanisław	Wojciechowskiego	 i	
Ignacego	Mościckiego.	Przyznał,	 że	 także		
Kościan	i	jego	mieszkańcy	byli	odwiedzani	
przez	jego	poprzedników:	Aleksandra	Kwaś-
niewskiego	 i	Bronisława	Komorowskiego.	
Z	rąk	starosty	i	burmistrza	Andrzej	Duda	
otrzymał	 pamiątki	 z	 Ziemi	Kościańskiej.	
W	zamian	otrzymali	 od	prezydenta	 obra-
zy	 przedstawiające	 pałac	 prezydencki	w	
Warszawie.	Następnie	prezydent	 zwiedził	
historyczne	wnętrza,	a	przed	wejściem	do	
budynku	 oglądał	 powóz,	 którym	według	
tradycji	 Ignacy	Jan	Paderewski	 jechał	26	
grudnia	 1918	 z	 poznańskiego	 dworca	 do	
hotelu	Bazar.										
	 Po	 przyjeździe	 do	Kościana,	Andrzej	
Duda	 złożył	 wieniec	 przed	 Pomnikiem	
Powstańców	Wielkopolskich	na	Placu	Pa-
derewskiego.	Wartę	przy	pomniku	pełnili	
żołnierze	Wojska	Polskiego.	Przy	pomniku	
prezydent	przywitał	 się	 też	 z	Kościańską	
Rezerwą	Skautową,	 organizacją	kultywu-
jącą	 tradycje	 ochotniczego	 oddziału	 po-

wstańczego	utworzonego	14	grudnia	1918	
roku	w	Kościanie.	Prezydent	Andrzej	Duda	
złożył,	w	asyście	harcerzy,	kwiaty	pod	tab-
licą	upamiętniającą	Franciszka	Ratajczaka,	
pierwszego	 poległego	Powstańca	Wielko-
polskiego.	Zginął	27	grudnia	1918	roku	na	
skrzyżowaniu	dzisiejszych	ulic	Ratajczaka	i	
27	grudnia	w	Poznaniu.	
	 Po	wejściu	do	Zespołu	Szkół	Ponadgim-
nazjalnych	w	Kościanie	prezydent	wpisał	się	
do	księgi	pamiątkowej	szkoły.			
	 Napisał:	 „Stulecie	 odzyskania	 przez	
Polskę	niepodległości	 oraz	 setna	 rocznica	
wybuchu	powstania	wielkopolskiego	przypo-
mniały	nam,	że	odwaga,	rozwaga	oraz	zgod-
ny,	wytrwały	wysiłek	pozwalają	 osiągnąć	
bardzo	wiele.	Cieszę	się,	że	obie	te	rocznice	
mogłem	uczcić	także	tutaj,	w	Kościanie,	wraz	
z	Dyrekcją,	Nauczycielami,	Rodzicami	i	Ucz-
niami	Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych,	

któremu	patronuje	Franciszek	Ratajczak	
–	pierwszy	powstaniec	wielkopolski,	który	
w	roku	1918	oddał	życie	za	wolną	Polskę.
	 Serdecznie	dziękując	za	to	miłe	spotka-
nie,	życzę	Państwu	satysfakcji	płynącej	ze	
zgłębiania	wiedzy	 oraz	 twórczego	 zapału,	
dzięki	którym	sukcesy	młodszych	i	starszych	
kościaniaków	 	 będą	 budowały	 pomyślną	
przyszłość	 tego	 pięknego	miasta	 	 i	 całej	
naszej	Ojczyzny.”
 - Serdecznie witam pana w królewskim 
grodzie nad Obrą	 –	przywitał	prezydenta	
Henryk	Bartoszewski,	Starosta	Kościański.	
- Przybywa pan do nas w szczególnym mo-
mencie, bo za kilka dni Wielkopolska i my tu 
w Kościanie będziemy przeżywali szczególną 
rocznicę, setną rocznicę zwycięskiego Powsta-
nia Wielkopolskiego. Pana wizyta pięknie  i 
doskonale wpisuje się w te obchody, a Kościan 
w tamtym czasie, w tamtych dniach odgrywał 
znaczącą rolę w drodze do zwycięstwa. To tu-
taj właśnie skauci, harcerze, dokonali czynu, 
wydawałoby się niemożliwego. Czterdziestu 

pięciu skautów w nocy 29 grudnia 1918 roku 
zakradło się do garnizonu stacjonującego w 
Kościanie  i  zdobyli  cały arsenał amunicji. 
Przez wiele lat byli niemymi bohaterami, nie 
zginęli, nie trafili na pomniki, ich imieniem 
nie nazywano ulic, ale dokonali rzeczy nie-
zwykłej. Rekrutujący się z Ziemi Kościańskiej 
Powstańcy Wielkopolscy mogli się doskonale 
uzbroić  i wyruszyć na  fronty. Kościan stał 
się wolny  – powiedział  starosta.  - Pragnę 
serdecznie podziękować panu prezydentowi, 
że właśnie Kościan wybrał na miejsce spot-
kania  i  jego obecność wśród nas podkreśla 
jak wielkie uznanie, kierujemy do tych, którzy 
przed stu laty dokonali tego wielkiego zrywu 
i przynieśli wolność tej ziemi. Dziękuję panu 
prezydentowi, że dzisiaj w czasie tej wizyty, 
oddał cześć i hołd składając piękny wieniec 
przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na 
placu Paderewskiego. Te tablice upamiętniają 
tamte dni, tamte czasy i tamte ofiary. Panie 
Prezydencie witam i wpisuję Pana wizytę w 
obchody stulecia wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. Dziękuję Panu za przyjęcie naszego 
zaproszenia	–	mówił	starosta.		
 - To nie jest przypadek, że dzisiaj, na dwa-
dzieścia dni przed setną rocznicą wyzwolenie 
Kościana  jestem tutaj  z Państwem. Jestem 
tutaj, w  sercu Wielkopolski,  ziemi,  która 
jest kolebką naszej państwowości	 –	mówił	
po	przywitaniu	prezydent	RP.	Stwierdził,	
że	przykładem	mądrości	Wielkopolan	 jest	
Powstanie	Wielkopolskie,	które	-	jak	mówił	-	
odbyło się wtedy, gdy były warunki ku temu, 
żeby zwyciężyć  i było „mądrze poprowadzone 
również od strony strategicznej.
  - Powstanie Wielkopolskie miało ogrom-
ne znacznie, z dwóch przyczyn. Po pierwsze 
pozwoli rzucić tę ziemię prastarą, polską w 
ramiona odradzającej się Rzeczpospolitej, a po 
drugie było zwycięskie i to jest jego niezwykła 
wartość	 -	mówił	prezydent.	Podkreślił	 też	
wagę	udanej	akcji	 zdobycia	przez	kościań-
skich	skautów,	w	grudniu	1918	roku,	pru-
skiego	garnizonu	w	mieście	i	zdobycia	broni,	
m.in.	30	karabinów	maszynowych.	-	Być może 

właśnie to przesądziło o sukcesie powstania i 
to jest ta wartość kościańskiego zrywu -	dodał.
		 Podkreślił	 też	 znaczenie	wcześniejszej	
skrupulatnie	prowadzonej	pracy	organicznej	
na	ziemi	wielkopolskiej,	gdzie	rozrastała	się	
polska,	 rodzima	 spółdzielczość,	 przedsię-
biorczość,	wszystko	to,	co	było	później	 tak	
niezwykle	ważne	dla	budowania	pomyślno-
ści	wolnej,	niepodległej	ojczyzny,	kiedy	ona	
wróciła.	- Chcę z satysfakcją powiedzieć, że 
tak jest i dzisiaj -	dodał.
		 Prezydent	zaznaczył	też,	że	13	grudnia	
będziemy	obchodzili	37.	rocznicę	wprowadze-
nia	stanu	wojennego	w	Polsce	ostatniego	tra-
gicznego	akordu	 czasów	komunistycznych	
w	naszym	kraju.	-	To właśnie także dzięki 
cierpliwości, wytrzymałości i nieustępliwości 
Wielkopolan udało się zwyciężyć. To dzięki 
wytrwałości wielkopolskich  rolników nie 

udało  się  skolektywizować polskiego  rolni-
ctwa. Polski  chłop przetrwał przy  ziemi  i 
nigdy  jej nie  oddał  i  stworzył Solidarność 
Rolników  Indywidualnych,  stawiając wi-
doczny opór a także ponosząc ofiary	-	mówił	
Andrzej	Duda.
		 Prezydent	 złożył	 także	mieszkańcom	
Kościana	życzenia	 świąteczne.	 -	Wszelkiej 
pomyślności, żeby państwu wszystkie sprawy 
zawodowe i biznesowe, bo przecież  tutaj w 
Kościanie  jest  2,8  tys.  podmiotów  gospo-
darczych, a przede wszystkim  te  rodzinne, 
domowe, dobrze się toczyły, i żebyście pań-
stwo byli  szczęśliwymi  ludźmi;  żeby  także 
Rzeczpospolita,  nasza  ojczyzna  rozwijała 
się jak najlepiej, żebyśmy nadal mieli wzrost 
gospodarczy  i  żebyśmy mogli  się wreszcie 
spokojnie cieszyć owocami tych prawie 30 lat 
pracy dla i w wolnej, suwerennej, niepodle-
głej ojczyźnie	-	zakończył.	
		 Na	 spotkaniu	poza	mieszkańcami	byli	
obecni	kościańscy	harcerze,	uczniowie	Ze-
społów	Szkół	Ponadgimnazjalnych	 z	Koś-
ciana	 i	Nietążkowa.	Spotkanie	uświetniła	
Orkiestra	Dęta	Ton	i	tancerki	ze	szkolnego	
zespołu	Rappdance.			
 
Autorzy:	H.	Grabus,	B.	Jankowski,	Kance-
laria	Prezydenta	RP
Fot.	J.	Olejniczak
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	 Na	pierwszej	konferencji	prasowej	Bur-
mistrz	Miasta	Kościana	Piotr	Ruszkiewicz	
poinformował	 o	 otrzymaniu	przez	Gminę	
Miejską	Kościan	dofinansowania	na	rewi-
talizację	 kościańskiego	 rynku	 i	 ratusza.	

Dofinansowanie na rewitalizację 
kościańskiego rynku i ratusza

Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkie-
wicz wraz  z Zastępcą Maciejem Kasprza-
kiem podczas konferencji prasowej.

Całość	zadania	opiewa	na	kwotę	blisko	8,5	
mln	 zł,	 z	 czego	 dofinansowanie	wynosić	
będzie	ok.	5	mln	zł.
	 Projekt	Kościana	znalazł	się	w	pierwszej	
dziesiątce	 listy	 rankingowej,	 zajmując	 6	
miejsce.	Rewitalizacja	przewidziana	jest	na	
dwa	lata.	Najpierw	inwestycją	objęty	będzie	
Ratusz,	który	przejdzie	gruntowny	remont	
wewnątrz	i	zewnątrz,	w	którym	m.in.	zmie-
nione	 będą	 funkcjonalności	 pomieszczeń,	
zamontowana	wentylacja,	zniesione	zosta-
ną	bariery	architektoniczne,	zamontowana	
winda,	dostosowując	obiekt	do	potrzeb	osób	
niepełnosprawnych.	Następnie	rewitalizo-
wany	będzie	rynek	i	ul.	Wrocławska,	a	to	
duże	 przedsięwzięcie	 logistyczne	 będzie	
realizowane	po	 zagospodarowaniu	dodat-
kowego	parkingu	w	centrum	miasta.	Dwu-
letni	projekt	realizowany	będzie	z	WRPO	
z	programu	9.1.2	Rewitalizacja	miast	i	ich	
dzielnic,	 terenów	wielskich,	poprzemysło-
wych	i	powojskowych.		

Budynek Ratusza przejdzie gruntowną modernizację.

	 Burmistrz	Miasta	Kościana	i	Przewod-
niczący	Rady	Miejskiej	Kościana	 zapra-
szają	na	uroczystości	z	okazji	100.	rocznicy	
wybuchu	Powstania	Wielkopolskiego.	W	
czwartek	27	grudnia	2018r.	o	godz.	12.00	
nastąpi	 uroczyste	 odsłonięcie	 tablicy	
dla	 upamiętnienia	 stulecia	 odzyskania	
niepodległości	 i	 zwycięskiego	 Powstania	
Wielkopolskiego	na	placu	Niezłomnych	w	
Kościanie.	Po	uroczystościach	w	Muzeum	
Regionalnym	w	Kościanie	 otwarta	 zosta-
nie	 wystawa	 poświęcona	 100.	 rocznicy	
wybuchu	Powstania	Wielkopolskiego	 pt.:	
„Udział	Mieszkańców	Ziemi	Kościańskiej	
w	Powstaniu	Wielkopolskim”.	Bezpośred-
nio	przed	uroczystym	odsłonięciem	tablicy	
przedstawiciele	władz	 samorządowych	 o	
godzinie	11:30	na	Placu	I.	Paderewskiego	
pod	Pomnikiem	Powstańców	Wielkopol-
skich	złożą	wiązanki	kwiatów.	
	 Obchody	rocznicy	wybuchu	Powstania	
Wielkopolskiego	27	grudnia	br.	zapoczątku-
ją	ósmą	podróż	do	dawnego	powstańczego	
Kościana	sprzed	wieku.	W	połowie	lutego	
2019	r.		w	rocznicę	rozejmu	w	Trewirze	od-

Bohaterom 
Powstania Wielkopolskiego

będzie	się	po	raz	ósmy	edycja	powstańczej	
gry	miejskiej	 pn.	 „Kryptonim	Wolność”.	
Jej	 fabuła	 opiera	 się	 na	 autentycznych	
wydarzeniach	jednego		z	najważniejszych	
kościańskich	epizodów	Powstania	Wielko-
polskiego	–	rozbrojenia	garnizonu	niemie-
ckiego	przez	grupę	nastoletnich	harcerzy	z	
kościańskiej	Rezerwy	Skautowej	im.	Jana	
III	 Sobieskiego	 i	wyzwolenia	 przez	 nich	
miasta.	 Zadania	 będą	 odtwarzały	 histo-
ryczne	wydarzenia	z	grudnia	1918r.,	a	gra	
angażuje	młodzież	i	mieszkańców	Kościana														
w	wyzwolenie	miasta.	
	 Ponadto	jako	imprezy	towarzyszące	w	
ramach	obchodów	100.	Rocznicy	wybuchu	
Powstania	Wielkopolskiego	w	dniu	27	grud-
nia	2018	roku	na	krytej	pływalni	w	Kościa-
nie	w	godzinach	10:00	–	12:00	odbędą	się	
III	zawody	ziemi	kościańskiej	w	pływaniu	
dzieci	i	młodzieży	z	okazji	100	rocznicy	po-
wstania	Wielkopolskiego.	Natomiast	w	dniu	
29	grudnia	o	godzinie	17:00	w	Kościańskim	
Ośrodku	Kultury	rozpocznie	się	Koncert	w	
100.	 rocznicę	Powstania	Wielkopolskiego	
,,...bo	sen	nasz	cudowny,	złoty...”.

 Z	początkiem	grudnia	br.,	jak	co	roku,	z	
okazji	zbliżających	się	Świąt	Bożego	Naro-
dzenia,	na	kościańskim	Rynku	ustawiona	

Świąteczny wystrój miasta
została	wysoka	choinka.	Oprócz	oświetlonej	
choinki,	iluminacja	świąteczna	zdobi	cen-
trum	miasta	oraz	ronda.	

	 Burmistrz	 Miasta	 Kościana	 za-
prasza	na	XXXIII	Kościański	Koncert	
Noworoczny,	 który	 zaplanowano	 na	
niedzielę	 6	 stycznia	 2019	 r.	 o	 godz.	
18.00	w	sali	KOK,	ul.	Mickiewicza	11.	
	 W	 programie:	 Klasyczne	 przeboje	
musicalowe	i	filmowe,	kolędy	i	znane	
piosenki	w	wykonaniu	Zosi	Nowakow-
skiej	w	teatrach	Buffo	i	Roma	oraz	ze	
współpracy	 z	 Piotrem	Rubikiem.	 Po-
nadto	wystąpi	Chór	MUZA	pod	batutą	
Izabeli	Woźniak.
	 Sprzedaż	biletów	od	10	grudnia	2018r.	
Szczegóły	na	temat	koncertu	na	stronie	
internetowej	www.kok.koscian.pl.	

XXXIII 
Kościański 
Koncert 
Noworoczny

24 grudnia Urząd Miejski Kościana nieczynny
Informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia 2018r. (Wigilia) Urząd Miejski Kościana 
będzie nieczynny. Czynny będzie w godz. 7.15-14.00 jedynie Urząd Stanu Cywilnego 
w Ratuszu, Rynek 1.

	 Jak	 co	 roku,	 przed	Świętami	Bożego	
Narodzenia,	przygotowano	i	rozdano	ponad	
250	paczek	świątecznych	dla	kościańskich	
dzieci	 z	 rodzin	wymagających	wsparcia.	
Paczki	 ze	 słodyczami	 przekazano	 pod-
opiecznym	świetlicy	socjoterapeutycznej	 i	

Paczki świąteczne dla dzieci
dzieciom	ze	Szkół	Podstawowych	nr	1,	2,	3	
i	4	w	Kościanie.	Listę	uprawnionych	dzieci	
przygotował	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
w	porozumieniu	z	pedagogami	szkolnymi.	
Łączna	kwota	zakupu	paczek	wyniosła	w	
tym	roku	ponad.	10	tys.	złotych.

Kierownik	Miejskiego	Zakładu	Gospodarki	Mieszkaniowej	 i	Dróg	w	Kościanie	
informuje,	 że	w	dniu	27	grudnia	2018	 r.	 odbędzie	 się	przetarg	nieograniczony	
na	wydzierżawienie	na	okres	3	lat	gruntu	znajdującego	się	na	nieruchomości	w	
Kościanie	przy	ul.	Wielichowskiej	14.
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	Miesz-
kaniowej	i	Dróg	tel.	65	512	28	75.
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	 Od	14	do	27.01.2019r.	przypadają	u	nas	
ferie	zimowe,	ale	jak	co	roku	będzie	je	można	
spędzić	aktywnie	i	atrakcyjnie,	na	zajęciach	
przygotowanych	przez	 instytucje	 oświaty,	
kultury	 i	 rekreacji.	 Podczas	 ferii	 dzieci	 i	
młodzież	z	kościańskich	szkół	będą	mogły	
nieodpłatnie	skorzystać	ze	zorganizowanych	
zajęć	sportowo-rekreacyjnych	w	kościańskich	
placówkach	sportowych,	jak	basen,	lodowisko	
i	wieża	ciśnień.	Tematem	przewodnim	zajęć	
będzie	profilaktyka	w	zakresie	uzależnień	
od	alkoholu,	nikotyny	i	narkotyków	oraz	jak	
można	spędzać	wolny	czas	bez	nałogów.	Zaję-
cia	sportowo-rekreacyjne	będą	finansowanie	
ze	środków	budżetu	miejskiego	przeznaczo-
nych	na	przeciwdziałanie	alkoholizmowi.

Zajęcia feryjne
	 Propozycje	 dla	 zainteresowanych	
dzieci	 na	 zbliżające	 się	 ferie	 przygoto-
wały	 także	 instytucje	miejskie:	Miejski	
Ośrodek	Sportu	 i	Rekreacji	w	Kościanie	
(www.rekreacyjny.koscian.pl),	 Kościań-
ski	Ośrodek	Kultury	 (www.kok.koscian.
pl),	Miejska	Biblioteka	Publiczna	 (www.
biblioteka.koscian.pl)	 oraz	 	 Muzeum	
Regionalne	w	Kościanie	 (www.muzeum.
koscian.pl).	 Zachęcamy	dzieci	 i	młodzież	
do	zainteresowania	się	propozycjami	zajęć	
na	czas	dwutygodniowej	przerwy	w	nauce.	
Informacje	znajdą	Państwo	na	wskazanych	
powyżej	stronach	internetowych,	a	także	
na	 stronie	Urzędu	Miejskiego	Kościana	
www.koscian.pl.

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości 

wyciąg z ogłoszenia o piątym nieograniczonym przetargu ustnym 

1.	Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nierucho-
mości oraz powierzchnia nieruchomości:	Nieruchomości	położone	w	Kościanie	
przy	drodze	krajowej	nr	5.

2.	Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania  
w użytkowanie wieczyste:	Nieruchomości	przeznaczone	do	sprzedaży	w	drodze	
przetargu	ustnego	nieograniczonego.
3.	Termin i miejsce przetargu:	23	stycznia	2019r.,	Urząd	Miejski	Al.	Kościuszki	
22	Kościan	pokój	nr	1,	w	następujących	godzinach:	działka	nr	1396	–	9.00,	działka	 
nr	1397	–	9.15,	działka	nr	1398	–	9.30.
4.	Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:	Pełna	
treść	ogłoszenia	została	opublikowana	na	stronie	internetowej	http://www.koscian.pl/  
i	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-
-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomosciami-zagospodarowanie-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.	
105.

L.p. Numer
działki

Numer	księgi	wie-
czystej	

Powierzchnia
działki	w	ha

Cena	 wywo -
ławcza
netto	w	zł

Wadium
w	zł

Wynagro-
dzenie	 za		
s ł u ż e b -
ność	w	zł

1. 1396 PO1K/00028651/9 0.3786 250	000,00 50	000,00 3	100,00

2. 1397 PO1K/00029405/7 0.2517 160	000,00 32	000,00 2	300,00

3. 1398 PO1K/00054136/4 0.1335 		85	000,00 17	000,00 1	300,00

	 Gmina	Miejska	Kościan	 pozyskała	 z	
Funduszu	Sprawiedliwości	5	200,00	zł	na	
zakup	sprzętu	ratowniczego	dla	Jednostki	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	im.	Ignacego	
Richtera	w	Kościanie.	Wartość	zakupione-

Jednostka OSP w Kościanie
 wzbogaciła się o nowy sprzęt

go	 przez	 gminę	 sprzętu	wynosi	 5	 255,00	
zł.	 Przekazanie	 sprzętu	 do	 użytkowania	
jednostce	OSP	w	Kościanie	 nastąpiło	w	
czwartek,	22	listopada	br.	w	strażnicy	przy	
ul.	Ks.	Bączkowskiego	5a.

	 Zapraszamy	 wszystkich	 amatorów	
łyżwiarstwa	na	lodowisko.	Wstęp	na	płytę	
lodowiska	jest	możliwy	codziennie	od	go-
dziny	8-21,	o	pełnych	godzinach,	ostatnie	

Lodowisko zaprasza
wejście	o	godz.	20.	Przerwa	techniczna	od	
pn.–pt.	od	15-16,	a	w	sb.	i	niedz.	od	godz.	
14-15.	Warto	 zapoznać	 się	 z	 godzinami	
rezerwacji	 np.	 sb	 i	 niedz	 do	 godz.	 10.	
Bilet	 normalny	 kosztuje	 7	 zł,	 normalny	
dwugodzinny	 10	 zł,	 natomiast	 dzieci	 i	
studenci	 za	bilet	ulgowy	zapłacą	5	zł,	a	
za	dwugodzinny	7	zł.	Istnieje	możliwość	
wypożyczenia	 kasków(	 za	 darmo)	 oraz	
łyżew	w	cenie	8	zł/kpl.	Jest	też	profesjo-
nalna	ostrzarnia	łyżew.	Jazda	na	łyżwach	
to	ciekawa	forma	spędzania	wolnego	cza-
su,	ale	też	niedroga	aktywność	fizyczna.	
Gwarantuje	 nie	 tylko	 świetną	 zabawę,	
ale	i	smukłą	figurę.	Więcej	informacji	na	
stronie	www.rekreacyjny.koscian.pl.Lodowisko od lat cieszy się dużym zainte-

resowaniem mieszkańców

	 Celem	konkursu	zorganizowanego	przez	
Urząd	Miejski	Kościana	był	wybór	fotografii	
przedstawiających	miasto	Kościan,	 które	
znalazły	 się	w	miejskim	 kalendarzu	 na	
2019	r.	Komisja	Konkursowa	przy	ocenie	
zdjęć	brała	pod	uwagę	następujące	kryte-
rium:	 zdjęcia	 pokazujące	miasto	Kościan	
w	 innowacyjnej	 formie	 artystycznej,	 kre-
atywność,	 atrakcyjność	 ujęć,	 zgodność	 z	
regulaminem,	 dopasowanie	 zdjęć	 do	 pór	
roku	oraz	całościowej	kompozycji	wizualnej	
wydawnictwa.
Laureatami	konkursu	„Kościan	w	obiekty-
wie	2019”zostali:

Konkurs fotograficzny 
„Kościan w obiektywie – kalendarz 2019”

Radosław	Koch	 	 -	 	 ilość	zdjęć	2	 (kartka	z	
kalendarza:	okładka,	grudzień)
Piotr	 Zborowski	 -	 ilość	 zdjęć	 2	 (styczeń,	
lipiec),
Honorata	Kucharska	–	ilość	zdjęć	2	(maj,	
listopad),
Agata	Majchrzak	–	ilość	zdjęć	1	(luty),
Małgorzata	Maćkowiak	 –	 ilość	 zdjęć	 1	
(październik),
Pozostałe	miesiące	 :	marzec,	 kwiecień,	
czerwiec,	sierpień,	wrzesień	–	zostały	uzu-
pełnione	zdjęciami	będącymi		w	archiwum	
Urzędu	Miejskiego	Kościana	oraz	partnera	
konkursu	„Kościan	w	Obiektywie”.

Zdjęcie przedstawiające miesiąc styczeń autorstwa Piotra Zborowskiego.
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	 Gmina	Kościan	w	roku	2018	udzieliła	
ponad	 7	mln	 zł	 dotacji	 dla	 samorządów	
jak	 i	 instytucji	 spoza	 sektora	 finansów	
publicznych.	 Powiat	 kościański	 uzyskał	
wsparcie	 głównie	na	 inwestycje	drogowe	
realizowane	 na	 terenie	Gminy	Kościan.	
Kwotą	 2.833.341	 zł	 zostały	 zasilone	
przebudowy	dróg:	Nowy	Dębiec	–	Racot,	
Racot	–	Słonin,	Kobylniki	–	Nowy	Białcz	i	
chodnik	w	Osieku.	Na	kolejny	etap	moder-
nizacji	szpitala	powiatowego	w	Kościanie	
przeznaczono	100.000	zł.	Dla	Gminy	Miej-
skiej	Kościan	na	rozbudowę	oczyszczalni	
ścieków	 desygnowano	 1.200.000	 zł.	Dla	
samorządów	m.in.	Miasta	Kościana,	Czem-
pinia,	Śmigla	i	Poznania	za	zwrot	kosztów	
pobytu	przedszkolaków	z	Gminy	Kościan	
wydano	ponad	1	mln	zł.	Gmina	Śrem	za	
udział	w	kosztach	prowadzenia	schroniska	
dla	bezdomnych	zwierząt	otrzymała	78.410	

zł.	Instytucję	kultury	jaką	jest	Biblioteka	
Publiczna	Gminy	Kościan	wsparto	dotacją	
podmiotową	w	wysokości	492.000	zł,	a	nie-
publiczne	przedszkole	„Zwinne	Szkraby”	w	
Kiełczewie	kwotą	405.000	 zł.	Na	dotacje	
celowe	w	 ramach	 otwartych	 konkursów	
ofert	 na	wykonywanie	 zadań	 gminnych	
w	 zakresie	 usług	 opiekuńczych,	 sportu,	
kultury	i	promocji	zdrowia	zabezpieczono	
łącznie	 587.000	 zł.	 Dla	 Spółki	Wodnej	
Melioracji	 Nizin	Obrzańskich	 przezna-
czono	dotację	w	wysokości	50.000	zł,	a	na	
dofinansowanie	zakupu	wyposażenia	dla	
gminnych	jednostek	OSP	wyłożono	61.325	
zł.	 Na	 dofinansowanie	 usuwania	 odpa-
dów	 powstałych	 przy	 likwidacji	 azbestu	
zabezpieczono	91.000	 zł,	 a	kwotą	25.000	
zł	wsparto	modernizację	tarasu	w	zabyt-
kowym	obiekcie,	tj.	Pałacu	Chłapowskich	
w	Turwi.	(md)

Odrestaurowany taras Pałacu w Turwi

	 Zbliża	się	zima,	okres,	w	którym		szcze-
gólną	 opieką	należy	 otoczyć	 osoby,	które	
z	 różnych	względów,	 często	niezależnych	
od	siebie,	nie	są	w	stanie	zapewnić	sobie	
bezpiecznych	warunków	egzystencji.		Zbli-
żający	się	czas	to	trudny	okres	szczególnie	
dla	osób	bezdomnych,	samotnych,	niepeł-
nosprawnych	oraz	żyjących	w	ubóstwie	 i	
niedostatku.	Zabezpieczenie	 tym	osobom	
podstawowych	potrzeb,	 takich	 jak	 ciepłe	
ubranie,	 ciepły	 posiłek	 czy	 schronienie	
jest	w	tym	okresie	rzeczą	najważniejszą.	
W	okresie	zimowym	grupami	szczególnie	
wrażliwymi	są	osoby	samotnie	mieszkają-

Komunikat Dyrektora GOPS w Kościanie
ce,	starsze,	niesamodzielne,	niepełnospraw-
ne,	bezdomne.
	 W	związku	z	powyższym	Dyrektor	Gmin-
nego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	zwraca	się	
z	uprzejmą	prośbą	o	współpracę	z	pracow-
nikami	socjalnymi	i	zwrócenie	w	tym	czasie	
uwagi	na	mieszkańców	miejscowości	Gminy	
Kościan,	którzy,	aby	przetrwać	bezpiecznie	
okres	 zimowy,	potrzebują	pomocy	 innych	
osób.	W	razie		niepokojących	sygnałów	pro-
simy	o	kontakt	z	pracownikami	socjalnymi	
Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	
Kościanie	pod	numerami	telefonów:	65	512	
35	43	lub	65	512	07	26.	(md)

Uprzejmie informujemy,
że w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia)

Urząd Gminy Kościan będzie nieczynny.

 Dnia	29	listopada	weszła	w	życie	nowa	
Ustawa	 o	 Kołach	Gospodyń	Wiejskich.	
Określa	ona	formy	i	zasady	dobrowolnego	
zrzeszania	 się	w	 kołach	 gospodyń	wiej-
skich,	tryb	ich	zakładania	oraz	organizację	
KGW.	W	myśl	tej	ustawy	został	utworzony	
Krajowy	Rejestr	Kół	Gospodyń	Wiejskich	
prowadzony	przez	Agencję	Restrukturyza-
cji	 i	Modernizacji	Rolnictwa.	W	 rejestrze	
powinny	zostać	wpisane	koła	już	istniejące	
oraz nowo powstające.	Koła	zapisane	w	
Rejestrze	 otrzymują	 osobowość	 prawną.	
Ustawa daje nowe możliwości dofi-
nansowania działalności kół, m.in. w 
zakresie:
-	 prowadzenia	 działalności	 społeczno-
-wychowawczej	i	oświatowo-kulturalnej	w	
środowiskach	wiejskich;
-	rozwijania	obszarów	wiejskich	oraz	wspie-
rania	przedsiębiorczości	kobiet;	
-	 działania	 na	 rzecz	 poprawy	warunków	

Czas dla Kół Gospodyń Wiejskich
życia	i	pracy	kobiet	na	wsi;	
-	 rozwijania	 kultury	 ludowej,	 zwłaszcza	
lokalnej	i	regionalnej.
	 Koła	Gospodyń	Wiejskich	mogą	otrzy-
mać	 dotacje	 celowe	na	 realizację	 zadań.	
Warunkiem	otrzymania	dotacji	 jest	wpi-
sanie	koła	do	Rejestru	oraz	złożenie	wnio-
sku	o	dofinansowanie.	Wnioski	o	wpis	do	
Rejestru	jak	i	o	dofinansowanie	składa	się	
do	właściwego	biura	powiatowego	ARiMR.	
Informacje	o	tworzeniu	KGW,	ich	rejestracji	
oraz	dofinansowania	można	uzyskać	u	peł-
nomocnika	w	biurze	powiatowym	ARiMR	w	
Kościanie	ul.	Bernardyńska,	tel.	65	511	42	
11,	 lub	u	doradców	Powiatowego	Zespołu	
Doradztwa	Rolniczego	WODR	w	siedzibie	
powiatowej,	tel.	65	512	19	36.	W 2018 roku 
wniosek o przyznanie pomocy należy 
złożyć nie później niż do dnia 27 grud-
nia br. Zachęcamy do zrzeszania się w 
Kołach Gospodyń Wiejskich. (md)

	 Zakończył	się	długo	oczekiwany	remont	świet-
licy	wiejskiej	w	Wyskoci.	Budynek	został	poddany	
gruntownej	przebudowie	i	termomodernizacji	wraz	
z	instalacją	odnawialnych	źródeł	energii	w	posta-
ci	 pompy	 ciepła	 z	 rekuperacją.	 Ponadto	 zastały	
wykonane	nowe	podłogi,	tynkowanie	i	malowanie	
ścian,	montaż	 sufitu	 podwieszanego,	wykonanie	
okładzin	z	płytek	ceramicznych,	wymiana	stolarki	
drzwiowej	wewnętrznej	 oraz	 remont	 instalacji	
wodno-kanalizacyjnej,	elektrycznej	i	odgromowej.
 Inwestycja	kosztowała	1.299.936,56	zł	i	została	
wsparta	pożyczką	z	WFOŚiGW	w	Poznaniu	w	wy-
sokości	916.000	zł	z	możliwością	umorzenia	30	%	
jej	wartości.	Na	wyposażenie	świetlicy	i	kuchni	po	
modernizacji	mieszkańcy	Wyskoci	 przeznaczyli	 z	
funduszu	sołeckiego	kwotę	14.000	zł.	(md)

Funkcjonalna 
świetlica w Wyskoci 

	 Z	 okazji	 zbliżających	 się	Świąt	Bożego	
Narodzenia,	Wójt	Gminy	Kościan	Andrzej	
Przybyła	wraz	 z	Dyrektorem	Gminnego	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Kościanie	
Bożeną	Lewińską,	6	grudnia	br.	odwiedzili	
najstarszych	mieszkańców	Gminy	Kościan.	
W	gronie	odwiedzanych	osób	było:	osiemnaś-
cioro	90-latków,	którzy	w	tym	roku	obchodzili	
dziewięćdziesiąte	urodziny	oraz	jedenaścioro	
95-latków	i	starszych.	Wśród	wspomnianych	
seniorów	dominującą	grupę	stanowią	panie.	

Ogółem	w	Gminie	Kościan	mamy	68	osób	
w	wieku	powyżej	90	 lat.	Większość	z	nich	
cieszy	się	dobrym	zdrowiem	i	niezłą	kondycją	
fizyczną.	Najstarsza	mieszkanka	ma	99	lat.
	 Szanownym	Seniorom	złożono	życzenia	
radosnych	i	pełnych	ciepła	rodzinnego	Świąt	
Bożego	Narodzenia,	a	w	Nowym	Roku	wiele	
szczęścia,	zdrowia	i	wszelkiej	pomyślności.	
Przekazano	 także	 upominki.	 Spotka-
nia	upłynęły	w	 bardzo	miłej	 atmosferze.                                    
(md)

100 lat dla seniorów
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	 Zakończono	 budowę	 ulicy	 Długiej,	
Krótkiej	 i	 Łąkowej	w	Starych	Luboszu.	
Wykonawcą	prac	 była	Firma	Usługowo-
-Handlowa	Michał	Kubiak	z	Kościana,	a	
koszt	 gminnej	 inwestycji	 zamknął	 się	w	
kwocie	2.608.534,62	zł	brutto.	
	 W	ramach	zadania	przebudowano	sieć	
elektroenergetyczną	 na	 długości	 2135	
m,	 zamontowano	 58	 sztuk	 złączy	 i	 szaf	
kablowo	-	pomiarowych	oraz	przeniesiono	
64	liczniki	pomiarowe,	wybudowano	1229	

Ulice w Starym Luboszu przebudowane
m	 linii	 kablowej	 oświetlenia	 ulicznego	 i	
zamontowano	 łącznie	 27	 aluminiowych	
słupów	oświetleniowych	wraz	z	oprawami	
ledowymi.	Zbudowano	846,4	m	kanalizacji	
deszczowej	 wraz	 z	 29	 studniami	 beto-
nowymi,	 20	wpustami	 ulicznymi	 oraz	 2	
studniami	osadnikowymi.	Łączna	długość	
wpustów	to	106,7	m.	Ulice	otrzymały	nowe	
nawierzchnie	z	kostki	brukowej	i	miejsca	
parkingowe.	Łączna	długość	przebudowa-
nych	ulic	wyniosła	814,4	m.	(md)

	 Gmina	Kościan	testuje	
czujnik	 jakości	 powietrza	
firmy	 SYNGEOS	 Global	
Innovative	Solutions,	któ-
ry	 został	 pierwotnie	 za-
montowany	 na	 Szkole	 w	
Turwi,	a	obecnie	ze	wzglę-
dów	technicznych	przenie-
siony	 do	 Racotu.	 Czujnik	
bada	stężenie	pyłów	zawie-
szonych	 PM	 10	 i	 PM	 2,5.	
Ponadto	mierzy	 tempera-
turę,	 poziom	 wilgotności	
oraz	ciśnienie	atmosferycz-
ne.	Z	wynikami	pomiarów	
możemy	 się	 zapoznać	 na	
stronie:	 www.syngeos.pl,	
w	 zakładce:	 Panel	 - 	 po	
odszukaniu	i	kliknięciu	na	
mapie	miejscowości	Racot.	
Testowany	czujnik	pozwoli	
na	 podjęcie	 decyzji,	 co	 do	
zakupu	modeli	 tego	 typu.	
Liczymy	 na	 Państwa	 opi-
nie.																															(md) 

Czujnik zanieczyszczenia powietrza

	 Informujemy,	 że	Wójt	Gminy	Kościan	
ogłosił	otwarty	konkurs	ofert	na	wykonywanie	
w	2019	roku	zadań	publicznych	będących	rea-
lizacją	zadań	samorządu	gminnego	w	zakresie	
kultury	fizycznej,	kultury	i	ochrony	zdrowia.	
W	konkursie	ofert	mogą	startować	organizacje	
pozarządowe	zamierzające	realizować	zadania	
na	rzecz	mieszkańców	Gminy	Kościan	i	wnio-
skować	o	wsparcie	przedsięwzięć	z	zakresu:
A.	współzawodnictwa	sportowego,	kultury	
fizycznej	i	rekreacji	ruchowej;	
B.	kultury,	sztuki,	ochrony	dóbr	kultury	i	
dziedzictwa	narodowego,	promocji	dziedzi-
ctwa	kulturowego;
C.	ochrony	i	promocji	zdrowia.
Wysokość	 zaplanowanych	 środków	 w	
konkursie	 ofert	 na	 poszczególne	 zadania	
wynosi	zgodnie	z	projektem	budżetu	Gminy	
Kościan	na	2019	rok:
-	w	zakresie	kultury	fizycznej	–	260.000	zł;
-	w	zakresie	kultury	–	30.000	zł;
-	w	 zakresie	 rehabilitacji	 osób	 niepełno-
sprawnych	–	10.000	zł.

Gminny konkurs ofert
	 Oferty	realizacji	zadań	należy	składać	
do	 poniedziałku	 21	 stycznia	 2019	 roku	
włącznie	w	Urzędzie	Gminy	Kościan	ul.	
Młyńska	15	(decyduje	data	wpływu).	Wójt	
Gminy	Kościan	ogłasza	ponadto	nabór	kan-
dydatów	na	członka	komisji	konkursowej	do	
oceny	ofert	w	otwartym	konkursie	ofert	na	
realizację	zadań	publicznych	w	2019	roku	
w	zakresie	kultury	fizycznej,	kultury	oraz	
promocji	zdrowia.	Pełen	tekst	ogłoszenia	o	
otwartym	konkursie	ofert	oraz	wzór	oferty	
wraz	z	załącznikami,	a	także	ogłoszenie	o	
naborze	 kandydatów	do	 komisji	 konkur-
sowej	dostępne	są	na	stronie	internetowej	
www.gminakoscian.pl,	 w	 dziale	 „Strefa	
Mieszkańca”,	w	 zakładce	 „Współpraca	 z	
organizacjami	pozarządowymi”	oraz	na	tab-
licy	ogłoszeń	Urzędu	Gminy.	Szczegółowych	
informacji	na	temat	konkursu	ofert	udziela	
koordynator	ds.	współpracy	Gminy	Kościan	
z	organizacjami	pozarządowymi	-	Zastępca	
Wójta	Gminy	Kościan,	tel.	65	512	10	01.	

(md)

	 Rada	Gminy	Kościan	stosowną	uchwa-
łą	 powołała	Młodzieżową	 Radę,	 która	
będzie	 składała	 się	 z	 15	 członków	wy-
bieranych	 spośród	uczącej	 się	młodzieży	
zamieszkałej	w	Gminie	Kościan	w	wieku	

Młodzieżowa Rada Gminy Kościan
14-19	 lat.	 Integralną	 część	 niniejszej	
uchwały	stanowi	Statut	regulujący	kwestie	
organizacyjno-prawne,	tryb	wyboru	człon-
ków	i	zasady	działania	Młodzieżowej	Rady	
Gminy	Kościan.	Wychodząc	 naprzeciw	

Młodzież biorąca udział w projekcie CRGK

potrzebom	młodzieży	 inicjatywę	
utworzenia	Młodzieżowej	 Rady	
zgłosiło	Stowarzyszenie	Centrum	
Rozwoju	Gminy	Kościan,	 które	
realizuje	 projekt	 pn.	 „Młodzie-
żowa	 Rada	 Gminy	 Kościan”	 w	
ramach	 konkursu	 grantowego	
z	 dofinansowaniem	 ze	 środków	
Funduszu	 Inicjatyw	Obywatel-
skich.	 Powołanie	Młodzieżowej	
Rady	Gminy	Kościan	będzie	miało	
wpływ	 na	 upowszechnienie	 idei	
samorządowej	 wśród	młodzieży	
oraz	zwiększenie	i	wspieranie	ak-
tywności	młodych	ludzi	w	swoim	
środowisku. (md)
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Powiat Koœciañski

Grodzka	 Kościan,	ul.	Rynek	28	 1	stycznia
Apteka	„Z	misiem”	 Kościan,	ul.	Śmigielska	12E	 2	stycznia	
Apteka	Nacławska	 Kościan,	ul.	Nacławska	10/1	 3	stycznia	
Apteka	„Z	plusem”	 Kościan,	ul.	Szczepanowskiego	11	4	stycznia	
Grodzka	 Kościan,	ul.	Rynek	28	 5	stycznia	
Centralna	 Kościan,	ul.	Rynek	19	 6	stycznia	
Apteka	-	Kaufland	 Kościan,	al.	Kościuszki	9	 7	stycznia	
Św.	Łukasz	 Kościan,	ul.	Szkolna	54	 8	stycznia
Centralna	 Kościan,	ul.	Rynek	19	 9	stycznia	
Grodzka	 Kościan,	ul.	Rynek	28	 10	stycznia	
Apteka	-	Tesco	 Kościan,	ul.	Śmigielska	53a	 11	stycznia	
Apteka	Nacławska	 Kościan,	ul.	Nacławska	10/1	 12	stycznia	
Św.	Łukasz	 Kościan,	ul.	Szkolna	54	 13	stycznia	
Centralna	 Kościan,	ul.	Rynek	19	 14	stycznia	
Na	Deptaku	 Kościan,	ul.	Wrocławska	22	 15	stycznia	
Grodzka	 Kościan,	ul.	Rynek	28	 16	stycznia
Apteka	„Z	misiem”	 Kościan,	ul.	Śmigielska	12E	 17	stycznia	
Arnika	 Kościan,	os.	Jagiellońskie	82c	 18	stycznia	
Apteka	„Z	plusem”	 Kościan,	ul.	Szczepanowskiego	11	19	stycznia	

Grodzka	 Kościan,	ul.	Rynek	28	 20	stycznia	
Centralna	 Kościan,	ul.	Rynek	19	 21	stycznia	
Apteka	-	Kaufland	 Kościan,	al.	Kościuszki	9	 22	stycznia	
Św.	Łukasz	 Kościan,	ul.	Szkolna	54	 23	stycznia	
Centralna	 Kościan,	ul.	Rynek	19	 24	stycznia	
Grodzka	 Kościan,	ul.	Rynek	28	 25	stycznia	
Apteka	-	Tesco	 Kościan,	ul.	Śmigielska	53a	 26	stycznia	
Apteka	Nacławska	 Kościan,	ul.	Nacławska	10/1	 27	stycznia	
Św.	Łukasz	 Kościan,	ul.	Szkolna	54	 28	stycznia	
Centralna	 Kościan,	ul.	Rynek	19	 29	stycznia	
Na	Deptaku	 Kościan,	ul.	Wrocławska	22	 30	stycznia	
Grodzka	 Kościan,	ul.	Rynek	28	 31	stycznia	
Apteka	„Z	misiem”	 Kościan,	ul.	Śmigielska	12E	 1	lutego	
Arnika	 Kościan,	os.	Jagiellońskie	82c	 2	lutego	
Apteka	„Z	plusem”	 Kościan,	ul.	Szczepanowskiego	11	3	lutego	
Grodzka	 Kościan,	ul.	Rynek	28	 4	lutego	
Centralna	 Kościan,	ul.	Rynek	19	 5	lutego	
Apteka	-	Kaufland	 Kościan,	al.	Kościuszki	9	 6	lutego	
Św.	Łukasz	 Kościan,	ul.	Szkolna	54	 7	lutego	
Centralna	 Kościan,	ul.	Rynek	19	 8	lutego	

Dyżury aptek w styczniu i lutym
Poniżej	przedstawiamy	harmonogram	dyżurów	aptek	w	porze	nocnej,	w	niedziele,	święta	i	inne	dni	wolne	w		styczniu	i	lutym	2019	roku.	Apteka	dyżurująca	jest	czynna	w	czasie,	kiedy	nie	są	otwarte	inne	
apteki	na	terenie	miasta	Kościana.	

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

	 Stypendia	Starosty	Kościańskiego	dla	ucz-
niów	szkół	ponadgimnazjalnych	i	studentów	
przyznawane	są	od	2003	roku.	Stypendia	dla	
uczniów	szkół	ponadgimnazjalnych	przyzna-
wane	są	na	okres	10	miesięcy	(od	września	
2018	r.	do	czerwca	2019	r.)	natomiast	dla	stu-
dentów	na	okres	9	miesięcy	(od	października	
2018	r.	do	czerwca	2019	r.).
W	obecnym	roku	szkolnym	o	Stypendium	Sta-
rosty	Kościańskiego	ubiegało	się	61	uczniów	i	
87	studentów.	Stypendia	przyznane	uczniom	
wynoszą	250	zł	miesięcznie	natomiast	studen-
tom	300	zł	miesięcznie.
	 Zarząd	Powiatu	przyznał	50	stypendiów	
dla	uczniów	szkół	ponadgimnazjalnych	z	tere-
nu	powiatu	kościańskiego	i	51	stypendiów	dla	
studentów	z	terenu	powiatu	kościańskiego.
Stypendyści – uczniowie:
Karolina	Marchewka,	Weronika	Katarzyna	
Buchert,	Jolanta	Olejnik,	Natalia	Przewoź-
niak,	Wiktoria	Jaźwińska,	Anna	Maria	Bed-
narczyk,	Wiktoria	Glinkowska,	Alicja	Mueller,	
Aleksandra	Pacholczyk,	Kamila	Maćkowiak,	
Alicja	Maria	Wachowiak,	Wiktoria	Rataj,	
Nina	Turczynowska,	Alicja	Kuderska,	Oliwia	
Maria	Szul,	Weronika	Rataj,	Natalia	Kasper-
ska,	Adam	Stryjakowski,	Natalia	Socha,	Kaja	
Wujczak,	Nadia	Boińska,	Michał	Rożynek,		
Aleksandra	Wanda	Sołtysiak,	Eryk	Marek	
Maćkowiak,	Anna	Maria	Skrzypek,	Jakub	
Bartosz	Piątkowiak,	Mateusz	Perz,	Tymote-
usz	Lis,	Kamila	Golec,	Remigiusz	Polowczyk,	
Wiktoria	Spychała,	Natalia	Kowalska,	Dorota	
Michalska,	Julia	Dominiczak,	Miłosz	Piotr	
Kiciński,	Wiktoria	Maria	Bąk,	Angelika	
Mejza,	Julia	Frąckowiak,	Weronika	Kośmi-
der,	Aleksandra	Kurowska,	Natalia	Jagsch,	
Paulina	Nowacka,	Miłosz	Matuszewski,	Ni-
kodem	Kaczmarek,	Kacper	Nowak,	Marika	
Ratajczak,	Magdalena	Szukalska,	Zuzanna	
Kasperska,Julia	Kasińska,	Łukasz	Pieśniak
Stypendyści – studenci:
Małgorzata	Maik,	Gustaw	Tański,	Adam	
Matysiak,	Łukasz	Hałas,	Monika	Spławska,	
Dagmara	Antczak,	Monika	Gumna,		Szymon	
Adam	Borowski,	Tomasz	Michałowicz,	Jagoda	
Fryder,	Anna	Jaworska,	Paulina	Anna	Jurga,	
Karolina	Klecha,	Kamil	Czaiński,	Dominika	
Kulczycka,	Michalina	Stephan,	Tomasz	Pio-
trowski,	Adrianna	Wojciechowska,	Urszula	
Przybylska,	Edyta	Kasprzak,	Klaudia	Wojt-
kowiak,	Bartosz	Przybył,	Milena	Szymczak,	
Kamila	Bulińska,	Luiza	Szmyt,	Dariusz	
Wojciech	Ptaszyński,	Paulina	Nowak,	Łukasz	
Jankowski,	Marlena	Bryszak,	Kamil	Przy-
bylski,	Judyta	Kaźmierczak,	Ewelina	Niklas
Anna	Błażeczek,	Angelika	Adamczak,	Maria	
Majchrzak,	Paulina	Gierczyńska,	Anna	Ma-
jewska,	Barbara	Jórga,	Magdalena	Wasek-
Martyna	Gogół,	Iwo	Naglik,	Natalia	Kaczor,	
Weronika	Maria	Makowiak,	Karina	Mania,
Monika	Michalska,	Malwina	Kozłowska,	Mo-
nika	Kaczmarek,	Adam	Józefowicz,	Magdale-
na	Zimowska,	Błażej	Szymanowski,	Dariusz	
Piotrowski.	mk 

Stypendyści 
Starosty 
Kościańskiego

Szanowni	Państwo	z	okazji	zbliżającej	
się	rocznicy	wybuchu	Powstania	Wiel-
kopolskiego	przypominamy	mało	zna-

ną,	a	może	zapomnianą	pieśń	-	Marsyliankę	
Wielkopolską,	która	została	napisana	dla	
uczczenia	1.	rocznicy	wybuchu	powstania.	
	 Autorem	 słów	 jest	 powstaniec	 –	 Sta-
nisław	Ryba	(Myrius),	a	autorem	muzyki,	
wybitny	kompozytor	Feliks	Nowowiejski.	

Marsylianka	Wielkopolska	–	Pieśń	Powstań-
ców	ku	uczczeniu	dnia	27.12.1918	roku.	
 
Hasło	dziś	rozbrzmiewa,
Hej	za	broń	powstańcy!
Prusak	zdzierać	chce	sztandary,
Padają	ofiary,
Hej	za	broń!
 
Łańcuch	bohaterów
Z	piersi	murowany,
Broni	grodu	Przemysława,
Cześć	powstańcom,	sława,
Hej	za	broń!
 
Sieką	wkoło	kule,
Łamią	się	bagnety,
Hej	na	barykady	druhy,
Marsz	powstańcy-zuchy,
Hej	za	broń!
 
Niemca	ogień	praży,
Pękają	granaty,
Wielkopolski	los	się	waży,
Więc	wszyscy	na	straży,
Hej	za	broń!
 
Krwawy	bój	się	toczy,
Już	wróg	się	poddaje,
Wielkopolska	ze	swych	mroczy
Wolna	zmartwychwstaje,
Hej	za	broń!
 
Dzielni	Poznańczanie
Pokazali	światu,
Jak	Prusaka	się	wypędza,
Śpiesznie	(boso)	do	Heimatu,
Hej	za	broń!
 
Źródło:	Hej	 za	 broń	 powstańcy	 –	 Pieśni	 powstania	
wielkopolskiego	1918/1919,	Centrum	Kultury	Zamek	
w	Poznaniu.	 bj

Marsylianka Wielkopolska 
Fotografie powstańców pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kościanie.

	 Z	 okazji	 setnej	 rocznicy	 odzyskania	
Niepodległości	Starostwo	Powiatowe	w	Koś-
cianie	wydało	kartki	pocztowe	z	rysunkami	
Wojciecha	Nawrota.	Przedstawiają	one	trzy	
historyczne	wydarzenia.
	 Pierwsza	obrazuje	nocną	akcję	zdobycia	
przez	kościańskich	skautów,	29	grudnia	1918	
roku,	pruskiego	garnizonu	w	mieście,	druga	
wyjątkowy	moment	wywieszenia	przez	Augu-
sta	i	Ignacego	Bukowieckich,	dzieci	generała	
Mieczysława	Bukowieckiego	z	Cichowa	i	jego	
wspierającej	 powstanie	 żony	Aleksandry,	
polskiego	sztandaru	na	Opactwie	Benedyk-
tynów	w	Lubiniu.	Trzecia	kartka	przedstawia	
Powstańczą	Kompanię	Śmigielską	walczącą	
pod	Osieczną	i	w	Lipnie.
	 Wszystkich	Państwa,	którzy	chcą	mieć	
taką	 pamiątkę	 zapraszamy	po	 kartki	 do	
holu	Starostwa	Powiatowego	w	Kościanie	
przy	al.	Tadeusza	Kościuszki	22	lub	do	Biu-
ra	Promocji	Informacji	Rozwoju	w	pokoju	nr	
117	.	W	Biurze	można	również	na	kartkach	
przystawić	okolicznościową	pieczęć.
	 Zachęcamy	też	Państwa	do	wywiesze-
nia	flag	 dla	 uczczenia	 rocznicy	wybuchu	
Powstania	Wielkopolskiego.	bj

Kartki


