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Rada Powiatu Kościańskiego na III 
posiedzeniu, które odbyło się 18 
grudnia 2018 roku, jednogłośnie 

uchwaliła budżet Powiatu Kościańskiego 
na 2019 rok.
 Starosta Kościański Henryk Barto-
szewski przedstawiając projekt budżetu 
powiedział, że wydatki Powiatu Kościań-
skiego w roku 2019 Zarząd zaplanował 
w kwocie 76 040 126 złotych, natomiast 
dochody 79 290 126 złotych.
 Największa część środków stanowią-
cych dochody, to dochody własne zapla-
nowane w kwocie 41 005 198 złotych, 
znaczną część środków stanowić też będą 
subwencje, które w planie projektu na 
2019 rok zapisano w kwocie 25 836 501 
złotych. Dotacje w planie budżetu na 2019 
rok to natomiast kwota 12 070 705 złotych.
 Zamierzone w 2019 roku wydatki, 
które zaplanowano na 76 040 126 złotych, 
będą niższe niż wykonanie wydatków na 
koniec 2018 roku.
 Zarząd Powiatu Kościańskiego pro-
jektując budżet na 2019 rok 15,96% 
wydatków, tj. 12 139 519,90 złotych pla-
nuje przeznaczyć na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne. Wydatki bieżące stanowić 
będą natomiast 84,04% i zaplanowane są 
w kocie 63 900 606,10 zł.
 Największą część wydatków stanowić 
będą środki przeznaczone na oświatę. W 
2019 roku zaplanowane zostały na kwotę 
27 356 244 złotych. Z czego 1 245 500 zło-
tych przeznaczone zostanie na wydatki 
inwestycyjne.
 Na wydatki związane z drogami za-
planowano kwotę 10 722 366 złotych, 
z czego 7 564 939,23 złotych to środki 
zaplanowane w wydatkach majątkowych.
 W ramach tych środków planowana 
jest przebudowa m.in. drogi na odcinku 

Rada uchwaliła
 budżet na 2019 rok

granica powiatu kościańskiego – Brońsko 
– Nowy Białcz. Ponadto w budżecie na 
2019 rok zapisano także pomoc dla sa-
morządu Województwa Wielkopolskiego 
w kwocie 100 000 złotych na wykonanie 
dokumentacji dot. budowy obwodnicy 
Miasta Kościana oraz dla samorządu 
Miasta Kościana w kwocie 200 000 zło-
tych na przebudowę odcinka kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej na ul. 
Młyńskiej w Kościanie.
 W budżecie Powiatu Kościańskiego na 
2019 roku zapisano także środki, które 
wydatkowane zostaną na zadania z za-
kresu pomocy społecznej. Będzie to kwota 
15 367 586 złotych, z tego 449 042 złotych 
to środki zaplanowane na inwestycje.
W ostatnich latach Powiat Kościański 
znaczne środki finansowe przeznaczał 
na modernizację i rozwój infrastruktury 
kościańskiego szpitala. Łączne środki 
zaplanowane w budżecie na 2019 rok na 
ochronę zdrowia to 1 032 168 zł. Z tego 
433 046,67 złotych przeznaczone zostanie 
na zadania inwestycyjne.
 W ramach tych środków zabezpieczono 
ponad 268 tys. złotych na realizację zada-
nia związanego z wyposażeniem środowisk 
informatycznych wojewódzkich, powiato-
wych i miejskich podmiotów leczniczych 
w narzędzia informatyczne umożliwiające 
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 
danych między podmiotami leczniczymi. 
Kwotę 165 tys. złotych zapisano także na 
dofinansowanie zakupu ambulansu.
 Kwota 4 240 556 złotych to środki 
zaplanowane w budżecie na 2019 rok na 
zadania związane z bezpieczeństwem 
publicznym. Na zadania z zakresu admi-
nistracji w budżecie na 2019 rok zapisana 
została kwota 10 243 247 złotych. hg

 W Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
przy al. T. Kościuszki 22 trwa generalny 
remont. W części pomieszczeń, które 
obejmuje remont są biura, a w części było 
archiwum wydziału. Prace trwają etapo-
wo. W ramach prac rozebrano wewnętrzne 
ściany, zdemontowano stolarkę drzwio-
wą, kraty okienne, wykuto nowe otwory 
drzwiowe, zdemontowano oświetlenie, 

Remont w Wydziale Geodezji
podłogi, zlewy i umywalki. W ramach prac 
zostaną m.in. wykonane ścianki działowe, 
ściany zostaną wyszpachlowane, otynko-
wane i pomalowane. Pomalowane także 
będą sufity. Wykonane zostaną posadzki z 
płytek. Zostaną zamontowane nowe insta-
lacje: elektryczna, klimatyzacji i wodno – 
kanalizacyjna. Koszt prac finansowanych 
z budżetu powiatu wyniesie ponad 276 
tys. złotych. Prace potrwają do kwietnia.    
bj

Nieodpłatna pomoc prawna 
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w powiecie kościańskim w 2019 roku
 Mieszkańcy Powiatu Kościańskiego, 
którzy nie są w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego. 
 Uzyskanie nieodpłatnej  pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego możliwe jest po wcześ-
niejszym umówieniu terminu wizyty pod 
numerem telefonu 698 777 351 w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 15.00 i złożeniu oświadczenia, 
że nie jest się w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. 
 Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się według ko-
lejności zgłoszeń. Kobiecie, która jest w 
ciąży udzielanie porad odbywa się poza 
kolejnością.

  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie udzielane 
są przez adwokatów oraz radców prawnych. 
 Punkty pomocy prawnej zlokalizowane 
są w następujących miejscach:
1.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie  ul. Gostyńska 38; poniedziałek – 
piątek: 9.00 - 13.00
2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności w Kościanie ul. Kościelna 5a; 

wtorek - piątek: 14.00 - 18.00
3. Urząd Gminy w Czempiniu ul. ks. Jerzego 
Popiełuszki 25; poniedziałek: 14.00 – 18.00, 
czwartek: 11.00 - 15.00
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Krzywiniu ul. Generała Chła-
powskiego 34; poniedziałek: 10.00 - 14.00, 
wtorek: 11.00 - 15.00
5. Centrum Kultury w Śmiglu ul. Kościuszki 20; 
piątek: 13.00 - 17.00, środa:  10.00 - 14.00 Ms
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Komisje stałe Rady 
Powiatu Kościańskiego VI kadencji

Radni Rady Powiatu Kościańskiego 
wybrali spośród siebie osoby, które 
pracować będą w komisjach działają-
cych przy Radzie. 
Przy Radzie Powiatu VI kadencji 
utworzono pięć komisji stałych: Ko-
misja Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju  Gospodarczego, Komisja 
Spraw Społecznych, Komisja Budżetu 
i Finansów, Komisja Rewizyjna, Komi-
sja Skarg, Wniosków i Petycji. 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowi-
ska i Rozwoju  Gospodarczego:
Przedmiotem działań Komisji są sprawy 
z zakresu:
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlą-
dowego,
- ochrony środowiska i przyrody, gospodarki 
odpadami, gospodarki wodnej,
- gospodarki nieruchomościami, geodezji, 
kartografii i katastru,
- promocji powiatu i współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi,
- współpracy zagranicznej. 
 Skład komisji: 
1.       Stefan Mirosław Żurkiewicz - Prze-
wodniczący Komisji
2.        Henryk Bartoszewski
3.        Piotr Błaszkowski
4.        Zbigniew Antoni Franek
5.        Łukasz Grygier
6.        Kazimierz Ryszard Józefowski
7.        Bartosz Marek Kobus
8.        Teresa Mikołajczak-Duda
9.        Albert Pelec
10.      Aleksander Stanisław Sowa
11.      Stefan Eugeniusz Stachowiak
12.      Andrzej Wawer
 
Komisja Spraw Społecznych
Przedmiotem działań Komisji są sprawy 
z zakresu:
- ochrony i promocji zdrowia, pomocy spo-
łecznej, polityki prorodzinnej, wspierania 
osób niepełnosprawnych,
- edukacji publicznej, kultury i ochrony 
dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, 
ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdro-
wia ludzi oraz środowiska, obronności, 
ochrony praw konsumenta, utrzymania 
powiatowych obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej oraz obiektów administra-
cyjnych,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywi-
zacji lokalnego rynku pracy.

Skład komisji: 
1.        Dorota Słowińska - Przewodnicząca 
Komisji
2.        Iwona Bereszyńska
3.        Piotr Błaszkowski
4.        Michał Karol Jurga
5.        Mirosław Stanisław Kaczmarek
6.        Dorota Krystyna Lew-Pilarska
7.        Teresa Mikołajczak-Duda
8.        Albert Pelec
9.        Aleksander Stanisław Sowa
10.      Bernard Turski
11.      Magdalena Wróblewska
12.      Stefan Mirosław Żurkiewicz
 
Komisja Budżetu i Finansów
Przedmiotem działań Komisji są sprawy 
z zakresu planowania budżetu i gospoda-
rowania finansami publicznymi powiatu 
oraz opiniowania, realizacji i wykonania 
budżetu powiatu.
Skład komisji: 
1.        Kazimierz Ryszard Józefowski - Prze-
wodniczący Komisji
2.        Henryk Bartoszewski
3.        Iwona Bereszyńska
4.        Łukasz Grygier
5.       Michał Karol Jurga
6.       Mirosław Stanisław Kaczmarek
7.      Bartosz Marek Kobus
8.      Dorota Krystyna Lew-Pilarska
9.      Dorota Słowińska
10.    Stefan Eugeniusz Stachowiak
11.    Bernard Turski
12.    Andrzej Wawer
13.    Magdalena Wróblewska
 
Komisja Rewizyjna
Komisja kontroluje działalność zarządu i 
powiatowych jednostek organizacyjnych, 
biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z pra-
wem, celowości, rzetelności i gospodarności. 
Skład komisji: 
1. Magdalena Wróblewska – Przewodni-
cząca Komisji
2. Bartosz Kobus
3. Andrzej Wawer
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Komisja analizuje i rozpatruje wstęp-
nie przekazane jej przez przewod-
niczącego rady skargi, wnioski oraz 
petycje. 
Skład Komicji. 
1. Piotr Błaszkowski – Przewodniczący 
Komisji
2. Albert Pelec
3. Dorota Słowińska

 Pokazaliśmy Europie, że pieniądze, które 
zostały do nas skierowane w ramach mecha-
nizmów pomocowych w ratownictwie, nie 
zostały zmarnowane – powiedział zastępca 
komendanta KP PSP w Kościanie st. bryg. 
Andrzej Ziegler, odnosząc się do wyjazdu 
kościańskich strażaków, którzy latem gasili 
olbrzymie pożary w Szwecji. 
Spotkanie podsumowujące pracę strażaków 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Kościanie w 2018 roku odbyło się 8 
lutego 2019 roku. Najpierw z dziennikarzami 
spotkali się st. bryg. Andrzej Ziegler i oficer 
prasowy Dawid Kryś. Zaraz potem odbyła 
się roczna odprawa, w której uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych. 
 20 lipca 2018 roku sześciu strażaków z KP 
PSP w Kościanie (aspirant sztabowy Szymon 
Pracharczyk, młodszy kapitan Bartosz Napie-
rała, aspirant Szymon Kaźmierczak, starszy 
sekcyjny Łukasz Kurzawski, starszy sekcyjny 
Michał Bednarczyk, starszy sekcyjny Szymon 
Michalski) jako część modułu GFFFV Poznań, 
wyjechało do Szwecji, gdzie szalały pożary 
lasów  na bardzo dużym obszarze. 
 Akcja strażaków trwała od 20 lipca do 6 
sierpnia 2018 roku. W sumie z Polski wyje-
chały dwa moduły -  139 strażaków.  Po 65 
strażaków i 20 wozów z województw wiel-
kopolskiego i zachodniopomorskiego oraz 9 
ratowników i 4 wozy z Mazowsza i  Komendy 
Głównej Państwowej Służby Pożarnej. 
 Idea działania Europejskiego Mecha-
nizmu Ochrony Ludności polega na tym, 
że jednostki przyjeżdżające do kraju, który 
potrzebuje pomocy, muszą być samowystar-
czalne. Na miejscu otrzymują zadania do 
wykonania. Dlatego strażacy wyjeżdżający 
do Szwecji musieli zabrać ze sobą całą in-
frastrukturę i sprzęt. Z Kościana do Szwecji 
popłynął zastęp GBA 2,5/16 Renault.
 Przyczyną rozległych pożarów lasów w 
Szwecji były nietypowe jak na ten kraj wy-
sokie temperatury i mała ilość opadów. 
 Podsumowując 2018 rok komendant Zie-
gler wyliczył, że w ubiegłym roku na terenie 
powiatu kościańskiego jednostki ochrony 
przeciwpożarowej interweniowały 1087 razy, 
wśród nich 198 interwencji to pożary, a 837 
interwencji zostało zakwalifikowanych jako 
miejscowe zagrożenia, niestety 52 interwencje 
to alarmy fałszywe. Do zdarzeń dochodziło co 
8 godzin. Pożary wybuchały co 44 godziny i 12 
minut, a do miejscowych zagrożeń dochodziło 
co 10 godzin i 25 minut. Średni czas podjęcia 
przez strażaków interwencji w zdarzeniach to 
8 minut i 58 sekund od przyjęcia zgłoszenia, w 
2017 roku ten czas wynosił 9 minut 7 sekund. 
 Średni czas podjęcia interwencji w zdarze-
niach z osobami poszkodowanymi to 5 minut 
55 sekund od przyjęcia zgłoszenia. Strażacy 
zawodowi i ochotnicy udzielili 225 osobom 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. W wyniku 
zdarzeń, które miały miejsce w powiecie 13 
osób zmarło, a 233 osoby zostały ranne, w tym 
1 strażak. 

Strażacy podsumowali 2018 rok
 W ubiegłym roku 6 razy płonęły lasy, 
a 47 razy zapaliły się budynki mieszkalne, 
ponadto odnotowano 8 pożarów obiektów 
produkcyjnych, 2 magazynowych, 18 środków 
transportu, 39 upraw.
 Komendant A. Ziegler  - mimo że sta-
tystyki wyglądają odrobinę korzystniej niż 
w roku 2017 - zwracał uwagę na kontrolę 
przewodów kominowych, ponieważ jak 
pokazują statystyki, pożar sadzy w ko-
minie jest najczęstszą przyczyną pożaru 
w budynkach mieszkalnych. Udało się 
utrzymać poziom pożarów sadzy w komi-
nach na zeszłorocznym poziomie, mimo że 
wzrosła ogólna liczba pożarów – powiedział. 
Zaznaczył też, że w dalszym ciągu więk-
szość pożarów powstaje z winy człowieka. 
W 2018 roku 55 pożarów powstało przez 
nieostrożność osób dorosłych, 22 to podpa-
lenia, 17 wybuchło wskutek nieprawidłowej 
eksploatacji urządzeń grzewczych, 11 przez 
wady urządzeń ogrzewczych, 12 przez wady 
instalacji elektrycznych. 
- Rok miniony był tragiczny. W pożarach 
zginęła 1 osoba, 7 osób zostało rannych – po-
wiedział A. Ziegler. – Odnotowano także 12 
ofiar miejscowych zagrożeń. Znacząco wzrosła 
też liczba rannych do 226. 
 W 2018 roku zanotowano 13 zdarzeń 
związanych z podejrzeniem wystąpienia 
tlenku węgla, z czego w 10 przypadkach 
strażacy to wystąpienie potwierdzili. W 2018 
w wyniku ulatniania się tlenku węgla zatruło 
się 6 osób, z czego jedna zmarła. Niecałe 70% 
przypadków alarmów wszczęły automatyczne 
czujki tlenku węgla. Współczynnik ten z roku 
na rok rośnie, co jest dowodem na słuszność 
wspólnych działań Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie i 
Starostwa Powiatowego. 
Najwięcej pożarów odnotowano w ubiegłym 
roku w maju, natomiast zagrożeń miejsco-
wych w sierpniu. 
 Andrzej Ziegler podkreślał wkład i zna-
czenie pracy i pomocy strażaków ochotni-
ków, którzy łącznie brali udział w usuwaniu 
skutków zdarzeń 1073 razy. Ochotnicy ze 
Śmigla brali udział w 217 akcjach, strażacy 
z Czempinia 135, a z Kościana w 138. Stra-
żacy z Krzywinia interweniowali 105 razy, a 
ze Starego Bojanowa 86. Ochotnicza straż z 
Czacza wyjeżdżała do akcji 64 razy, z kolei 
strażacy z Gryżyny wyjeżdżali do zdarzeń 
62 razy, a strażacy z Jerki 74. Łącznie na 
terenie powiatu działa 58 jednostek OSP, 
z czego 9 włączono do Krajowego Systemu 
Ratownictwa. Komendant Ziegler zauważył, 
że na ten moment – po włączeniu w 2018 
roku do KSR jednostki z Głuchowa – kształt 
KSR na terenie powiatu kościańskiego jest 
optymalny. 
 W planach na 2019 roku znalazła się 
modernizacja systemu łączności radiowej i 
budowa stacji przekaźnikowych w rejonach 
występowania tzw. „białych plam” w zakresie 
propagacji fal radiowych. Hg

Zastępca Komendanta Andrzej Ziegler i oficer prasowy Dawid Kryś

 Pochodzący z Powiatu Kościańskiego I 
Naczelnik Szarych Szeregów 75 lat temu, 
20 lub 21 lutego 1944 roku, został zamor-
dowany przez Niemców w obozie koncen-
tracyjnym Gross – Rosen.
 Samorządowcy z Henrykiem Bartoszew-
skim, Starostą Kościańskim na czele oddali 
hołd zamordowanemu bohaterowi składając 
kwiaty pod kościańskim pomnikiem Harc-
mistrza. Obecni byli: Piotr Ruszkiewicz, 
Burmistrz Kościana, Zbigniew Franek, 
Wicestarosta Kościański, Przemysław 
Korbik, Zastępca Burmistrza Kościana i 
Michał Jurga, członek Zarządu Powiatu 
Kościańskiego. 
 W spotkaniu wzięli udział harcerze z 
kościańskiego Hufca ZHP i harcerze senio-
rzy. Hufiec nosi imię Floriana Marciniaka. 

Komendantka Hufca hm. Jolanta Kasprzak 
podziękowała samorządowcom za pamięć o 
harcmistrzu Marciniaku. Phm. Hieronim 
Talikadze opowiedział zebranym o swoim 
spotkaniu z siostrą F. Marciniaka i o historii 
jego ucieczki przed aresztowaniem. Bj

75 lat temu został zamordowany Naczelnik
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 4 stycznia 1919 roku – Gustaw Raszew-
ski z Jasienia został pierwszym, polskim 
starostą kościańskim.
 Mija 100 lat od dnia, w którym Gustaw 
Raszewski został pierwszym, polskim staro-
stą kościańskim i zaczął, gdy wokół trwało 
Powstanie Wielkopolskie, tworzyć polską 
administrację. 
 Przypominamy sylwetkę starosty Gusta-
wa Raszewskiego.  
 Podobnie jak w całej Wielkopolsce, rów-
nież w Kościanie jeszcze 14 listopada 1918 
roku powołano Powiatową Radę Ludową z 
Karolem Swobodą na czele, której celem było 
zorganizowanie i przejęcie władzy w powie-
cie. Pierwszym krokiem było wyznaczenie 
kontrolerów dotychczasowym urzędnikom 
pruskim, w tym niemieckiemu staroście 
dr. Robertowi Lorenzowi. Kontrolerem lan-
drata został ziemianin z Jasienia  - Gustaw 
Raszewski.  
 W powiecie kościańskim to właśnie 
Gustaw Raszewski już pod koniec września 
1918 roku w Jasieniu zorganizował tajne 
zebranie, którego celem było przygotowanie 
się do przejęcia w powiecie władzy. 
 Rada robotników i żołnierzy, 3 stycznia 
1919 roku mianowała go pierwszym polskim 
starostą powiatu kościańskiego. Robert 
Lorenz przekazał swój urząd Gustawowi 
Raszewskiemu 4 stycznia 1919 roku.
 Pierwsza odezwa polskiego Starosty 
Kościańskiego do ludności, wydana już 7 
stycznia 1919 roku,  brzmiała:
 „Rada robotnicza i żołnierska pow. 
Kościańskiego powołała mnie do objęcia 
urzędu starostwa i wydziału powiatowego. 
Mieszkając w powiecie od lat 38 sądzę, 
że ludności jestem znany. Proszę zatem 
wszystkich mieszkańców – bez różnicy 
wyznania i narodowości – aby mnie da-
rzyli zaufaniem i pomagali mi w trudnem 
mojem urzędowaniu. Sposób administracji 
powiatu pozostaje niezmieniony. Dla dobra 
ogółu upraszam, aby wszyscy wypełniali 
swe obowiązki i mam nadzieję, że spokój 
nigdzie nie zostanie zakłócony. Przy tej 
sposobności zaznaczyć musze dobitnie, że 
rolnicy nie zaopatrywali dotychczas dosta-
tecznie w żywność ludność miejską.  – Za 
mało przedewszystkim dostarczano masła, 
mięsa i tłuszczu. Stosunek ten zmienić się 
musi odtąd na lepsze, gdyż obowiązkiem 
naszym stara c się, aby ludność miejska nie 
przymierała głodem. Przykro by mi było, 
gdybym musiał po wsiach urządzać rewizje 
i opornych surowo karać. Także surowym 

karom podlegają paskarze to jest handlarze 
pokątni”. 
 Kierowany przez Raszewskiego Wydział 
Powiatowy składał się z referatów: organi-
zacyjnego, ogólnego, spraw gospodarczych, 
rachuby, podatkowego, spraw gminnych, 
drogowego, oświatowo – kulturalnego, zdro-
wia publicznego, opieki społecznej, rolnego, 
weterynarii, budowlanego, spraw pożarnych 
i funduszu pracy. 
 Gustaw Raszewski urząd pełnił do sierp-
nia 1921 roku. W tej roli na nowo zorgani-
zował i spolszczył administrację powiatu. Ze 
względu na wiek i stan zdrowia stopniowo 
wycofywał się z działalności publicznej 
zajmując  się wyłącznie prowadzeniem go-
spodarstwa.
 W oświadczeniu wydanym na koniec 
urzędowania Gustaw Raszewski napisał: 
 „Składając urząd Starosty powiatu 
kościańskiego, mam sobie za obowiązek 
podziękowania tak panom z wydziału po-
wiatowego, jak urzędnikom państwowym i 
komunalnym, oraz wszystkim, którzy mnie 
popierać raczyli, za udzieloną mi pomoc i 
współpracę. Po odzyskaniu wolności, kład-
liśmy wspólnie fundamenta przy budowie 
gmachu państwowego. Dzisiaj kiedy gmach 
już prawie wybudowany, odchodzę po blisko 
3 letniem urzędowaniu w przekonaniu, że po-
wiat nasz pod kierownictwem mego następcy 
jak najlepiej rozwijać się będzie. 
Kościan, 24.8.1921 r.” 
 Jego następcą został Wacław Cegiełka. 
Starosta i sekretarz powiatowy na mocy 
przepisów z 1921 roku byli urzędnikami 
państwowymi, powoływanymi przez Mini-
stra Spraw Wewnętrznych. 
 Wszystkie dostępne źródła zgodnie za-
liczają Gustawa Raszewskiego, urodzonego 
w 1857 roku, do najlepiej gospodarujących 
właścicieli ziemskich w Wielkopolsce prze-
łomu XIX i XX wieku. W 1889 roku przejął 
mocno zaniedbany rodzinny majątek i 
zarządzał Jasieniem przez 40 lat. Każdego 
roku coś w nim ulepszał, modernizował, 
wprowadzał jakąś nowość, rozbudowywał 
infrastrukturę. Już w 1917 roku majątek i 
wieś zostały zelektryfikowane. Budował dla 
pracowników domy.
 Majątek byłego już starosty w 1929 
roku miał 395 ha. Raszewski zarządzał 
nim osobiście z ołówkiem w ręku i sam 
prowadził finanse. Wiele wymagał od 
siebie i od swoich pracowników. Był punk-
tualny w ich wynagradzaniu i w wielu 
sprawach rozumiał potrzeby robotników. 

100 lat temu odrodził się Powiat Kościański
Z tych względów strajki rolne na początku 
lat dwudziestych, które objęły wiele ma-
jątków w Poznańskim, ominęły Jasień.
 Jego zamiłowanie do rolnictwa sprawiło, 
że od młodości związał się z ruchem kółek 
rolniczych i włościańskich w Wielkopolsce. 
Początkowo były to wykłady w Kółku Rolni-
czym w Czempiniu, później przez wiele lat 
pełnił funkcję prezesa kółka w Kościanie. 
Zrezygnował z tej funkcji we wrześniu 1901 
roku, gdy został wybrany wicepatronem 
kółek na powiaty: kościański i śmigielski. 
W latach 1923 -1924 został prezesem Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej. 
 W 1910 roku wybrany został przez Walne 
Zebranie Prezesów i Delegatów na patrona 
wielkopolskich kółek rolniczo-włościańskich. 
Rok później powstał Związek Poznańskich 
Kółek Rolniczych. W jego sześcioosobowym 
kierownictwie znajdował się również, jako 
patron, Gustaw Raszewski. 
 Podczas pierwszej wojny światowej wła-
dze niemieckie przejściowo zakazały zebrań 
kółek, a mobilizacja osłabiła intensywność 
działań.
 W listopadzie 1918 roku Raszewski 
wezwał organizację kółek do włączenia się 
w budowę niepodległej Polski. W rezultacie 
ich działacze, w tym wielu chłopów, zaczęli 
obejmować funkcje w Radach Ludowych, 
a podczas Powstania Wielkopolskiego – w 
oddziałach powstańczych i w Straży Ludo-
wej. W Powstaniu Wielkopolskim brali też 
udział dwaj synowie Gustawa Raszewskiego. 
Teodor – rotmistrz, który zginął  w czerwcu 
1919 roku nad Notecią. Zastrzelił go kolega z 
niemieckiego wojska, Nadreńczyk, z którym 
razem służył na froncie zachodnim I wojny. 
Drugi z synów – Ignacy – był organizatorem 
batalionu w Kościanie i w powstaniu walczył 
jako podporucznik artylerii.     
 Po odzyskaniu niepodległości, gdy 
Raszewski był już starostą - w maju 1919 
roku -  jego gospodarstwo wizytowała 
100-osobowa grupa chłopskich posłów z 
Wincentym Witosem na czele. Gościem G. 
Raszewskiego był również prezydent RP 
Ignacy Mościcki. 
 Gustaw Raszewski zmarł 13 marca 
1931 roku. Miał 74 lata. W pożegnalnym 
nekrologu Adam Narajewski, kolejny Sta-
rosta Kościański napisał: „Śp. Zmarły był 
pierwszym i najgorliwszym pionierem od-
budowy administracji polskiej w powiecie 
kościańskim, piastując niestrudzenie do 
końca życia stanowiska w szeregu Komisyj 
Powiatowych. Cześć Jego Pamięci!”. 

 Dla uczczenia setnej rocznicy przejęcia 
przez Polaka urzędu Starosty Kościańskiego 
w całym powiecie o godzinie 13.00 rozległ się 
przez minutę dźwięk alarmowych syren. 
 Z tej okazji Henryk Bartoszewski, 
Starosta Kościański i Iwona Bereszyńska, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Kościań-
skiego złożyli kwiaty i zapalili znicz na 
grobie Gustawa Raszewskiego w Starych 
Oborzyskach. Na cmentarzu była obecna 
młodzież, uczniowie miejscowej szkoły z 
nauczycielami i proboszcz parafii w Starych 
Oborzyskach. Starosta H. Bartoszewski 
przypomniał zebranym G. Raszewskiego i 
historię kościańskich skautów i Powstańców 
Wielkopolskich. Wszyscy otrzymali okolicz-
nościowe pocztówki wydane przez Starostwo 
Powiatowe. 
 Władze Powiatu Kościańskiego – w 
związku z przypadającą w tych dniach 20 
rocznicą istnienia współczesnej administra-
cji powiatowej – uczciły również pamięć Sta-
rosty Kościańskiego, Jerzego Skorackiego, 
który urząd piastował w latach 1999-2002. 
Na jego grobie, na cmentarzu w Kościanie 
delegacja samorządowców złożyła kwiaty i 
zapaliła znicz. 
Oprac. 
(Zachowano oryginalną pisownię.)
Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Kościanie

Źródło: „Wierni Niepodległej”, tom I – 2004, 
Orędownik Powiatowy – 1999, Gazeta Pol-
ska 1921 i 1931. 

Gustaw Raszewski

Władze Powiatu Kościańskiego uczciły pamięć Jerzego Skorackiego, który urząd piastował 
w latach 1999-2002.

Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański i Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady 
Powiatu Kościańskiego złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie Gustawa Raszewskiego w 
Starych Oborzyskach.
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Burmistrz 
Miasta Kościana 
informuje:

że zgodnie z Uchwałą nr XIII/143/16 
Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 
marca 2016 roku w sprawie zasad i 
trybu udzielania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane dla zabytków wpisanych 
do rejestru zabytków, do 31 sierpnia 
2019 roku można składać wnioski 
o udzielenie dotacji na ww. prace 
dla obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej 
Miasta oraz w Urzędzie Miejskim – 
Wydział Gospodarki Przestrzennej i 
Mienia Gminnego (Al. Kościuszki 22, 
parter, pok. nr 1). 

 W dniu 31 stycznia 2019 roku Bur-
mistrz Piotr Ruszkiewicz wraz z Zastępcą 
Maciejem Kasprzakiem oraz Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Maciejem Zielon-
ką, złożyli gratulacje Filipowi Kauchowi 
z okazji wspaniałych sukcesów w Ogól-
nopolskich Konkursach Pianistycznych. 
Burmistrz wręczając gratulacje podkre-
ślił, że zarówno styczniowy Ogólnopolski 
Konkurs Pianistyczny w Sosnowcu, z 
główną nagrodą Grand-Prix, jak i wygra-
na w grudniowym konkursie w Gdańsku, 
udowodniają, że Filip jest bardzo uzdol-
nionym artystą. Włodarze podziękowali 
Filipowi za aktywne i twórcze rozwijanie 
swoich umiejętności oraz rozsławianie 
Kościana na arenie ogólnopolskiej. Ponad-
to życzyli spełnienia marzeń oraz wielu 
kolejnych sukcesów pianistycznych, nie 
tylko w kraju,  ale również za granicą.

Gratulacje 
dla Filipa Kaucha

 W dniu 22 stycznia 2019 roku Burmistrz 
Piotr Ruszkiewicz wraz z Zastępcą Macie-
jem Kasprzakiem oraz Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Maciejem Zielonką, złożyli 
gratulacje Wiktorii Kuciak z okazji otrzy-
mania w szwajcarskim World Of Dance 
nagrody publiczności i wyróżnienia jury.

Burmistrz Piotr Ruszkiewicz podziękował 
Wiktorii za aktywne i twórcze rozwijanie 
swoich umiejętności tanecznych oraz roz-
sławianie Kościana w kraju i za granicą. 
Ponadto życzył spełnienia „tanecznych” 
marzeń.

Gratulacje 
dla Wiktorii Kuciak

W sobotę 16 lutego br. odbyła się 8. edycja gry miejskiej 
„Kryptonim Wolność”, będąca finałem obchodów 100. 
rocznicy Powstania Wielkopolskiego, dokładnie w 

100. rocznicę Rozejmu w Trewirze. Dla uczestników i mieszkań-
ców była to okazja do poznania historii miasta, jego ciekawostek 
i miejsc związanych z bohaterami Powstania Wielkopolskiego. 
Kościan tego dnia zmienił się w miasto powstańcze sprzed 
wieku. Ożyły koszary 37 pułku fizylierów, patrole pruskiego 
zaborcy, które przejmowały kontrolę nad miastem. Dzięki 
życzliwości właścicieli kamienic i punktów usługowych znaj-
dujących się na rynku udało się odtworzyć wygląd dawnych 
kamienic w centrum miasta. Dziesiątki rekonstruktorów, 
statystów i aktorów przypominało życie z początku XX wieku. 
O bruk stukały znów końskie kopyta ciągnące dorożki, wypusz-
czano balony zwiadowcze, na rynku można było zobaczyć czołg 
Renault F17, a na mieście bicykle i kataryniarza. Centrum 
miasta stało się wielką planszą do gry, a uczestnicy poruszali 
się po ulicach wykonując szereg misji. Drużyny zgłaszały się 
poprzez rekrutację elektroniczną, gdzie otrzymywały pierwsze 
wskazówki do gry. Już od godziny 9 pierwsze grupy ruszyły na 
misje. Do gry zgłosiło się blisko 60 grup, ok. 350 uczestników, 
którzy musieli zmierzyć się z 20 misjami. Drużyny musiały 
wykazać się sprytem, grą zespołową, jak i tężyzną fizyczną. O 
godz. 16.30 na kościańskim Rynku odbyło się zakończenie gry 
z podsumowaniem i rozdaniem nagród. Drużyny, które wyka-
zały się wybitnymi umiejętnościami w poszczególnych misjach 
otrzymały odznaki sprawnościowe. Najlepsze grupy zdobyły 
nagrody, wszyscy uczestnicy upominki i pamiątkowe trefle. 
Grę dla miasta Kościana przeprowadziło Stowarzyszenie im. 
Kościańskiej Rezerwy Skautowej, któremu Burmistrz Miasta 
Kościana Piotr Ruszkiewicz uroczyście przekazał sztandar, a 
także Agencja Artyleria z grupami rekonstrukcyjnymi, a współ-
organizatorami byli: Gmina Kościan, Powiat Kościański, Muze-
um Regionalne, Kościański Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kościanie, Szkoła Tańca POEZJA, LOK, 
Stadnina Koni Racot, Leszczyński Klub Balonowy, I Liceum 
Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kościanie, Straż Miejska, Kawiarnia Sa-
skia, Kwiaciarnie. Miasto mogło cofnąć się o wiek wstecz, dzięki 
pomocy instytucji i właścicieli kamienic z rynku m.in.: Bank 
BGŻ BNP Paribas, ELGos, Cenowy Raj, Kodak EXPRESS.

Gra miejska 
„Kryptonim Wolność” 
w 100. rocznicę 
Rozejmu w Trewirze

Burmistrz Miasta Kościana

podaje do publicznej wiadomości 
wyciąg z ogłoszenia o drugim nieograniczonym prze-

targu ustnym 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej 
i katastru nieruchomości oraz powierzchnia nierucho-
mości: Nieruchomość zapisana w Księdze Wieczystej numer 
PO1K/00035796/9, obejmująca działkę numer geodezyjny 4342 
o powierzchni 0.0251 ha.
2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprze-
daży lub oddania w użytkowanie wieczyste: Nierucho-
mość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.
3. Cena wywoławcza: 27 000,00 zł.
4. Termin i miejsce przetargu: 02 kwietnia 2019r. o godzinie 
9ºº, Urząd Miejski Al. Kościuszki 22 Kościan, pokój nr 1.
5. Wysokość wadium: 5 400,00 zł.
6. 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/kos-
cianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomos-
ciami-zagospodarowanie-przestrzenne.html oraz wywieszona 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
7. 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.

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości 

wyciąg z ogłoszenia o drugim nieograniczonym prze-
targu ustnym 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej 
i katastru nieruchomości oraz powierzchnia nierucho-
mości: Nieruchomość zapisana w Księdze Wieczystej numer 
PO1K/00034613/6, obejmująca działkę numer geodezyjny 1317/2  
o powierzchni 0.1007 ha.
2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprze-
daży lub oddania w użytkowanie wieczyste: Nierucho-
mość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.
3. Cena wywoławcza: 110 000,00 zł.
4. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności 
gruntowej: 5 200,00 zł
5. Termin i miejsce przetargu: 03 kwietnia 2019r. o godzi-
nie 9ºº, Urząd Miejski Al. Kościuszki 22 Kościan, pokój nr 1.
6. Wysokość wadium: 22 000,00 zł.
7. 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/kos-
cianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomos-
ciami-zagospodarowanie-przestrzenne.html oraz wywieszona 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szcze-
gółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Miejski Koś-
ciana Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Al. 
Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan, telefon (65) 512 11 11 wew. 105.
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 Zakończono realizację projektu „Wzmoc-
nienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu 
Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” w ramach 
WRPO na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 1 746 120,16 zł, 
dofinansowanie ze środków UE to 1 326 
924,51 zł, przy wkładzie własnym Gminy 
Miejskiej Kościan - 419 195,65 zł. Projektem 
objęte zostały 3 obiekty: budynek Szkoły 
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie. Głów-
nym założeniem projektu było wzmocnienie 
infrastruktury edukacyjnej mającej na celu 
podwyższenie standardów i poprawę wa-
runków prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wyrównawczych i adaptacyjnych, a tym 
samym zapewnienie dzieciom lepszych wa-
runków „startu edukacyjnego”. W czasie ferii 
zimowych w styczniu br. w każdej ze szkół 
zostały doposażone sale lekcyjne w sprzęt 
multimedialny umożliwiający prowadze-
nie zajęć tematycznych z wykorzystaniem 
technologii cyfrowej. W SP 1 i 3 po dwie sale 
językowe (po 15 stanowisk dla uczniów), w 
SP 2 – jedna sala językowa dla 30 uczniów. 
W każdej placówce zmodernizowano dwie 
sale przyrodnicze, jedną salę matematyczną. 
Sale językowe zostały wyposażone w biurka 
z zestawami komputerowymi z słuchawkami 
z mikrofonami, umożliwiającymi odsłuchy 
i nagrywanie wymowy uczniów, w salach 

Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej
znalazły się również głośniki, monitor inter-
aktywny. Komputery uczniów i nauczyciela 
połączone są w systemie umożliwiającym 
współpracę. Pozostałe sale przedmiotowe zo-
stały wyposażone w zestawy interaktywne - 
tablice interaktywne z projektorami. Łącznie 
wartość tego zadania wyniosła 590 374,17 zł. 
W grudniu 2018 r. w Szkole Podstawowej 
nr 3 zakończono budowę dźwigu osobowego 
hydraulicznego (udźwig 630 kg) za kwotę 
587 239,99 zł. Winda umożliwia dotarcie 
uczniów niepełnosprawnych do pięter 3 sek-
torów budynku (4 przystanki) m.in. części 
w której znajduje się biblioteka, stołówka, 
doposażone sale językowe i przyrodnicze. 
W roku 2016 przy Szkole Podstawowej nr 
1 przebudowano istniejące asfaltowe boisko 
szkolne o wymiarach 20x40 m na boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni poliureta-
nowej o powierzchni 1012 m2, wymiarach 
23 x 44 m. W ramach zadania wbudowano 
energooszczędne oświetlenie boiska z moż-
liwością sterowania bezprzewodowego. 
Dodatkowo wykonano odprowadzenie wód 
deszczowych z płyty boiska wielofunkcyj-
nego  do kanalizacji deszczowej poprzez 
zbiornik retencyjny oraz przepompownię 
znajdującą się w zbiorniku. Teren boiska 
został ogrodzony, ogrodzenie stanowi funkcję 
piłkochwytów. Wartość inwestycji wyniosła 
568 506,00 zł.

 W dniu 4 lutego 2019 roku w siedzibie 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Feliksa Stamma 
w Kościanie odbyła się konferencja 
prasowa. Burmistrz Miasta Kościana 
Piotr Ruszkiewicz oraz Dyrektor Szkoły 

Likwidacja barier architektonicznych

W grudniu 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 zakończono budowę dźwigu osobowego 
hydraulicznego (udźwig 630 kg) za kwotę 587 239,99 zł.

Izabela Korzeniowska przedstawili za-
kres wykonanych prac polegających na 
likwidacji barier architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych oraz nowoczesne 
multimedialne wyposażenie wybranych 
sal lekcyjnych.

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, 
że w dniu 11 marca 2019 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na wydzierżawienie 
na okres 3 lat gruntu znajdującego się na nieruchomości w Kościanie przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 18. Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim 
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg tel. 65 512 28 75.

 W dniu 28 stycznia 2019 roku w gabi-
necie Burmistrza Miasta Kościana odbyła 
się konferencja prasowa, podczas której 
przedstawiono informacje dotyczące pla-
nów rewitalizacji rynku i ul. Wrocławskiej. 
Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkie-
wicz poinformował o zakresie prac, które 
mają zostać wykonane. Na rynku zostanie 
położona nowa płyta granitowa, powstanie 
fontanna z funkcją rozpylania mgły, ławki, 
nowy układ zieleni, nowe oświetlenie oraz 
iluminacja dookoła budynku Ratusza. Po-
nadto na zrewitalizowanym rynku znają 
się trzy maszty na flagi oraz dwie tablice 
multimedialne, na których będą wyświet-
lane informacje o wydarzeniach w mieście. 
Zamontowana zostanie także infrastruk-
tura do organizacji imprez, jarmarków 
oraz innych atrakcji wystawienniczych. 
Rewitalizacja rynku będzie wiązała się 
z wyłączeniem części Rynku z ruchu po-

Rewitalizacja rynku 
i ul. Wrocławskiej w Kościanie

jazdów oraz zmniejszeniem ilości miejsc 
parkingowych do ok. 40, znajdujących się 
po północnej stronie Ratusza. Jednocześ-
nie, aby zapewnić możliwość parkowania 
samochodów w okolicach centrum miasta, 
wcześniej wybudowany zostanie parking 
pomiędzy ul. Wyszyńskiego, a kanałem 
Ulgi. Na nowym parkingu planowane 
jest utworzenie 74 miejsc postojowych. 
W zakresie rewitalizacji ul. Wrocławskiej 
charakter prac będzie podobny do tych 
przeprowadzonych na płycie Rynku, czy-
li: wymiana nawierzchni na granitową, 
z małymi wyjątkami na miejsca gdzie 
pozostawiona zostanie zabytkowa kostka 
brukowa. Pojawi się zieleń oraz ławki i 
lampy na środku drogi. Rozpoczęcie prze-
budowy rynku i ulicy jest uzależnione od 
przebiegu prac dotyczących rewitalizacji 
budynku Ratusza oraz budowy wiaduktów 
kolejowych w Kościanie.

Wizualizacja nowej odsłony rynku w Kościanie.

 Gmina Miejska Kościan otrzymała z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 64.000 zł 
dotacji celowej, która zostanie przeznaczo-
na na realizację projektu „Umiem Pływać” 
oraz 9.200 na realizację zadania pn. „Gim-
nastyka korekcyjno-kompensacyjna Aktyw-
ny Kościan – Żyj Zdrowo III”. Samorząd 
Kościana od lat z powodzeniem pozyskuje 
dodatkowe środki na naukę pływania i 

Dofinansowanie na naukę 
pływania i gimnastykę korekcyjną

gimnastykę korekcyjną, przyczyniając się 
do aktywnego udziału dzieci w pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. 
Nauką pływania objęte będą dzieci z kl. 
I i II kościańskich szkół podstawowych. 
Gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną od 
września br. objęci będą uczniowie kl. I i II 
szkół podstawowych, u których zdiagnozo-
wano wady postawy.

 Podczas IV Sesji Rady Miejskiej Kościa-
na, powołane zostały  Komisja Rewizyjna 
oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Kościana: Sławomir Kaczmarek - prze-
wodniczący komisji, Małgorzata Igłowicz-

Powołanie nowych komisji Rady Miejskiej Kościana
-Betlej, Wiktor Rudawski, Mirosław Sta-
rosta, Roman Talikadze. Skład Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji: Patryk Piasecki 
- przewodniczący komisji, Tomasz Bajstok, 
Łukasz Naglik, Małgorzata Noskowiak, 
Luiza Pluta.

Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że w dniu 27 lutego 2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Kościana wy-
wieszony został na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy  
ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprze-
targowym na okres do 3 lat.
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 Już wkrótce ruszą tegoroczne inwe-
stycje drogowe w Gminie Kościan. Na 
przebudowę drogi Choryń – Granecznik 
o łącznej długości 1547,3 m najkorzyst-
niejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 
Drogowe „Drogbud” Gostyń sp. z o.o. za 
cenę brutto 1.147.724,30 zł. W ramach 
zadania istniejąca nawierzchnia tłucz-
niowa zostanie uzupełniona, wyrównana 
i wyprofilowana, a następnie na niej poło-
żone zostaną warstwa wiążąca i warstwa 
ścieralna z betonu asfaltowego o szerokości 
4 m. Przebudowane zostanie także włącze-
nie tej drogi gminnej nr 579534P do drogi 
wojewódzkiej nr 308, gdzie przewiduje się 

Nowe drogi gminne
dodatkowo ułożenie siatki i krawężników 
betonowych na łukach oraz przebudowę 
przepustu.
 1 marca br. nastąpi otwarcie ofert na 
„Przebudowę drogi Krzan – Kokorzyn” etap 
II, w ramach którego wybudowane zostanie 
ok. 500 mb drogi o szerokości 4 m o na-
wierzchni bitumicznej, stanowiące uzupeł-
nienie wcześniej wybudowanego 1 km drogi 
z Krzana do Kokorzyna. Wkrótce ogłoszony 
zostanie także przetarg na „Przebudowę ul. 
Polnej w Kiełczewie” na długości ok. 860 m 
obejmujący również budowę ścieżki pieszo-
-rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia ulicznego. (md)

 Gmina Kościan przystępuje do realiza-
cji projektu „Instalacja odnawialnych źró-
deł energii w gospodarstwach domowych 
dla mieszkańców Gminy Kościan”. Osoby, 
które przystąpiły do projektu otrzymają 
listowną przesyłkę zawierającą raport z 
inspekcji terenowej oraz umowę na za-
kup i montaż instalacji fotowoltaicznej/
kolektorów słonecznych w dwóch egzem-
plarzach wraz z załącznikami celem ich 
uzupełnienia i podpisania. Po sprawdzeniu 
zgodności wpisanych danych adresowych 
oraz podpisaniu prosimy o zwrot obu eg-
zemplarzy wraz z załącznikami, najpóźniej 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniej-
szej korespondencji, w Urzędzie Gminy 
w Kościanie ul. Młyńska 15, w godzinach 
urzędowania u pani Katarzyny Werner. 

Fotowoltaika dla mieszkańców
Obecnie trwają również prace nad przy-
gotowaniem dokumentacji przetargowej i 
ogłoszeniem przetargu na to zadanie. Jego 
realizacja przewidziana jest na wiosnę, 
lato i jesień tego roku.
 W Gminie Kościan w ramach projektu 
zainstalowane zostaną łącznie 342 instala-
cje z udziałem odnawialnych źródeł energii. 
Wytworzona przez nie energia zostanie 
spożytkowana na potrzeby gospodarstw 
domowych. Zamontowane instalacje wytwo-
rzą ok. 1,5 MW energii rocznie i przyczynią 
się do spadku w ciągu roku o ok. 1115 
ton gazów cieplarnianych. Kosztorysowa 
wartość projektu wynosi 6.598.387,92 zł, 
z czego dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 
5.048.259,65 zł. (md)

 Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął kon-
kursy ofert na wykonywanie w 2019 roku 
przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego zadań publicznych będą-
cych realizacją zadań samorządu gminnego. 
Konkurs ogłoszony był w trzech obszarach. 
Do konkursu w zakresie kultury fizycznej 
złożonych zostało 10 różnorodnych ofert m.in. 
na prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyj-
nych, organizację imprez, szkolenia dzieci i 
młodzieży, m.in. z żeglarstwa i akrobatyki, 
oraz udział w rozgrywkach piłkarskich lub 
wyjazdy na zawody i imprezy sportowe. 
Rozdysponowano założoną kwotę 260.000 
zł. Jedna oferta została odrzucona. Komisja 
konkursowa brała pod uwagę m.in. zakres 
rzeczowy zadania, atrakcyjność zadań, liczbę 
beneficjentów zadania pochodzących z Gminy 
Kościan, liczbę sekcji młodzieżowych, wyso-
kość finansowego udziału własnego, dotych-
czasowe doświadczenia w realizacji tego typu 
zadań oraz rzetelność i realność harmonogra-
mu i kosztorysu poszczególnych zadań. Kluby 
otrzymały następujące dotacje: PKS Racot i 
JunaTrans Stare Oborzyska – po 101500 zł, 
Jantar Racot - 27000 zł, Rywal Kurza Góra 

Gminne konkursy ofert rozstrzygnięte 
i Tur Turew - po 10000 zł, Kościański Klub 
Żeglarski i Klub Karate Gottsu Kościan – po 
3000 zł, Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno 
i Stowarzyszenie Team Aktywni Razem – po 
2000 zł. Na konkurs ofert w zakresie kultury 
wpłynęło osiem ofert. Siedem z nich uzyskało 
akceptację komisji i dofinasowanie ze środków 
Gminy Kościan na łączną kwotę 30000 zł. 
Wsparcie uzyskały Złote Kłosy z Bonikowa - 
2500 zł, Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi”, 
Orkiestra Dęta „Ton” z Kościana oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich z Racotu i Kokorzyna 
– po 2000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciele 
Gorzelni w Turwi - 3500 zł, Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju Gminy Kościan - 16000 
zł. Przyznano również dotację na zadania z 
zakresu promocji zdrowia. Kwotą 10000 zł 
wsparte zostaną działania Kościańskiego To-
warzystwa Stwardnienia Rozsianego i Udaru 
Mózgu. Wcześniej w wyniku rozstrzygnięcia 
konkursowego powierzono Spółdzielni Socjal-
nej „ATU” realizację zadań opiekuńczych na 
rzecz osób z terenu Gminy Kościan. Na ten 
cel przeznaczona zostanie kwota 184.999,96 
zł. Życzymy powodzenia w realizacji zapla-
nowanych działań! (md)

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
złożył wniosek do Gminy Kościan o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia polegającego na budowie ob-
wodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 308. W ramach inwestycji projektuje się 

Obwodnica Kościana w fazie projektu
budowę odcinka drogi wojewódzkiej wraz z 
włączeniem się do projektowanego wg odręb-
nego opracowania skrzyżowania z drogą kra-
jową nr 5, gdzie będzie usytuowany zjazd na 
drogę ekspresową S5. Ponadto projektuje się 
budowę skrzyżowań typu rondo z drogą wo-

jewódzką nr 308 (ul. 
Gostyńska/Kościań-
ska), z drogą gmin-
ną przewidzianą w 
Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, z 
drogą powiatową 
nr 3897P (ul. Chła-
powskiego). Przed-
sięwzięcie obejmuje 
także budowę trzech 
obiektów mostowych: 
nad linią kolejową 
E-59 Poznań – Wroc-
ław, nad drogą gmin-
ną nr 576018P (ul. 
Czempińska) i nad 
drogą powiatową nr 
3969P (ul. Poznań-
ska), zabezpieczenie 
lub przebudowę ist-
niejących urządzeń 
infrastruktury tech-
nicznej, budowę kana-
lizacji deszczowej i ro-
wów odwadniających, 
budowę oświetlenia 
drogowego, budowę 
obiektów inżynier-
skich, przebudowę lub 
konserwacje istnieją-
cych rowów meliora-
cyjnych, wycinkę oraz 
nasadzenia zieleni. 
(md)

 Wyłoniona w wyniku przetargu firma 
PTB Nickel przejęła plac budowy i rozpo-
częła  rozbudowę oczyszczalni ścieków w 
Racocie wraz z solarną suszarnią osadów 
ściekowych. Teren budowy został ogrodzony 
i zabezpieczony przez firmę wykonawczą. 
Dzięki sprzyjającym warunkom atmosfe-
rycznym  przystąpiono do  zaplanowanych 
robót. Obecnie trwają prace przygotowawcze 
i ziemne. Wprowadzone zostały igłofiltry w 
celu obniżenia zwierciadła wody gruntowej 
przed rozpoczęciem robót budowlanych 
związanych z  pierwszym bioreaktorem.

Ruszyła rozbudowa oczyszczalni w Racocie
 Przedsięwzięcie to realizowane bę-
dzie do sierpnia 2020 roku w ramach 
działania 4.3 „Gospodarka wodno -
-ściekowa” Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 2014+, z 
całkowitą wartością tego zadania wyno-
szącą 20.279.010 zł i kwotą dofinanso-
wania ze środków unijnych w wysoko-
ści 7.239.893,12 zł na całość projektu 
obejmującego dodatkowo Budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Turwi, będącą 
przedmiotem osobnego postępowania 
przetargowego. (md)
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Gminny konkurs ofert

 Gmina Kościan otrzymała grant na 
przeprowadzenie szkoleń w ramach pro-
gramu „Ja w Internecie”. Jest  to program 
finansowania bezpłatnych szkoleń dla 
mieszkańców mający na celu zwiększenie 
grupy świadomych i kompetentnych użyt-
kowników internetu i e-usług publicznych, 
zdolnych realizować potrzeby informacyjne, 
kulturalne, biznesowe, administracyjne i 
społeczne w bezpieczny i legalny sposób, 
przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfro-
wych, tak by w większym stopniu korzystać 
z usług świadczonych drogą elektroniczną 
w życiu zawodowym i prywatnym.
 W ramach projektu zostanie przeszko-
lonych 156 osób w wieku powyżej 25 lat. 

Ja w Internecie
Planowane szkolenia to: Rodzic w Inter-
necie, Mój biznes w sieci, Moje finanse 
i transakcje w sieci, Działam w sieciach 
społecznościowych, Tworzę własną stronę 
internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura 
w sieci. Partnerem projektu jest Stowarzy-
szenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan. 
Projekt realizowany jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020. Operatorem szkoleń w 
ramach projektu „Ja w Internecie” jest 
Fundacja Legalna Kultura. Informacje 
można uzyskać i zgłoszenia można dokonać 
pod numerem telefonu: 655114064 oraz 
503013259 w godzinach od 12.00 do 14.00. 
(md)

Komunikat
Wójt Gminy Kościan przypomina, że dnia 15 marca br. upływa I 
rata płatności:
- podatku rolnego i leśnego;
- podatku od nieruchomości;
- łącznego zobowiązania podatkowego.
Jednocześnie informujemy, że płatności dokonujemy na indywi-
dualne konta podatkowe wskazane w decyzjach. Istnieje możli-
wość płatności bezkosztowo w siedzibie Banku Spółdzielczego w 
Kościanie. 

 W 2018 powstała Młodzieżowa Rada 
Gminy Kościan. Powstała Rada jest pokło-
siem realizowanego przez Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju Gminy Kościan projek-
tu współfinansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 
priorytetu „Aktywni obywatele”. W ponie-
działek 28 stycznia 2019 roku odbyła się 
pierwsza uroczysta sesja. W skład Rady 
weszło 15 osób: Sobierajewicz Aleksandra 
– przewodnicząca Rady, Piotrowicz Ju-
lia – zastępca przewodniczącej, Mazurek 
Szymon – sekretarz, Gorajska Patrycja, 
Juskowiak Maria, Głowacka Marta, Kmie-
ciak Joanna, Kucharska Julia, Łaszczyński 
Tomasz, Michalak Dominika, Olejnik Julia, 
Kabacińska Wioleta, Pietrasz Igor, Szyma-
nowski Mikołaj, Jankowski Igor.
 Głównym celem istnienia Młodzieżowej 
Rady jest zapewnienie młodzieży udziału w 
procesie podejmowania decyzji w ich spra-
wach. Jest to narzędzie, które pozwala JST 
konsultować swoje pomysły i rozwiązania 
bieżących problemów i potrzeb młodzieży 
na poziomie lokalnym, a także tworzy dia-
log pomiędzy młodzieżą i JST, co zwiększa 
skuteczność podejmowanych działań. Po-
wołanie i efektywne działanie Młodzieżowej 
Rady sprawiają, że: zwiększa się udział 
młodzieży w procesie decyzyjnym na rzecz 
rozwiązywania problemów i potrzeb mło-
dzieży na poziomie lokalnym, rozwija się 
konstruktywny dialog pomiędzy młodzieżą 

Młodzieżowa Rada Gminy Kościan
a przedstawicielami władz JST, potęguje się 
skuteczność i jakość działań prowadzonych 
przez JST na rzecz młodzieży, wzmacnia 
się zainteresowanie młodzieży sferą po-
lityki na poziomie lokalnym, władze JST 
w większym stopniu rozumieją potrzeby i 
problemy młodzieży, w młodzieży kształtuje 
się umiejętność podejmowania działań na 
rzecz swojej społeczności lokalnej, kreują 
się młodzi liderzy, w młodzieży zwiększa 
się poczucie wpływu na otaczającą ich rze-
czywistość. 
 Stworzenie i funkcjonowanie Młodzieżo-
wej Rady powodują, że młodzież uczy się: 
wybierać swoich przedstawicieli do Mło-
dzieżowej Rady, współdecydować o swoich 
sprawach. Dla członków Młodzieżowej Rady 
istotne jest zadbanie o stały kontakt oraz 
transparentny przekaz na temat swoich 
działań. Młodzieżowa Rada może to zrobić 
m.in. poprzez dyżury poszczególnych repre-
zentantów (osobiste, telefoniczne, mailowe, 
przez media społecznościowe), poprzez 
otwarte spotkania lub webinaria.
 Młodzieżowa Rada jest odpowiednim 
narzędziem do tego, aby młodzież zrozu-
miała i nauczyła się, że rozwiązywanie 
problemów i potrzeb odbywa się nie tylko 
poprzez JST, ale także poprzez inicjatywy 
oddolne. Dzięki temu młodzież uczy się jak 
być aktywnym, brać sprawy w swoje ręce 
i jak angażować się w działania, nie tylko 
jako odbiorca, ale także jako aktywny rea-
lizator. (md)

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościa-
nie wraz z Gminą Kościan zorganizowali 16 
lutego br., w 100-rocznicę zakończenia Powsta-
nia Wielkopolskiego, „Sztafetę Wolności”. Trasa 
biegu wyznaczona została szlakiem cmentarzy 
z terenu Gminy Kościan, na których znajdują 
się mogiły powstańców. Sztafeta wystartowała 
z Kościana z placu Paderewskiego, gdzie władze 
samorządowe złożyły okolicznościowe wiązanki 
i zapaliły znicze pod pomnikiem poległych po-
wstańców. Następnie ulicami miasta uczestnicy 
pobiegli do Starych Oborzysk, dalej do Nowego 

Sztafeta Wolności w Gminie Kościan
czy pokonali trasę liczącą 36,5 kilometrów, 
większość startujących przebiegła cały dy-
stans.  Zakończenie z poczęstunkiem odbyło 
się Zespole Szkól w Racocie. Podczas „Szta-
fety Wolności” zostały uwzględnione mogiły, 
na których Koło Przyjaciół Muzeum Broni 
Pancernej w Poznaniu wraz z Gminą Kościan 
od 2014 roku stawia tabliczki z życiorysami 
żołnierzy. Obecnie taką uroczystość przygoto-
wujemy w Bonikowie i Choryni. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji i 
uczcili pamięć naszych bohaterów. (md)

Lubosza, Wyskoci, Cho-
ryni, Gryżyny i Racotu. 
Tam na grobach po-
wstańców i żołnierzy 
walczących m.in. w I i 
II wojnie światowej zo-
stały również zapalone 
znicze. 
 W sztafecie wy-
startowało łącznie 
51 uczestników. Tyle 
właśnie dni trwało Po-
wstanie Wielkopolskie 
zakończone rozejmem 
w Trewirze Uczestni-
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Powiat Koœciañski

Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 1 marca
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 2 marca
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 3 marca
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 4 marca
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 5 marca
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 6 marca
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 7 marca
Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 8 marca
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 9 marca
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 10 marca
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 11 marca
Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 12 marca
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 13 marca
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 14 marca
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 15 marca
Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 16 marca
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 17 marca
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 18 marca
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 19 marca
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 20 marca

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

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

Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 11 kwietnia 
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 12 kwietnia 
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 13 kwietnia 
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 14 kwietnia 
Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 15 kwietnia 
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 16 kwietnia 
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 17 kwietnia 
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 18 kwietnia 
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 19 kwietnia 
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 20 kwietnia 
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 21 kwietnia 
Apteka - Tesco Kościan, ul. Smigielska 53a 22 kwietnia 
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 23 kwietnia 
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 24 kwietnia 
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 25 kwietnia 
Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 26 kwietnia 
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 27 kwietnia
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 28 kwietnia
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 29 kwietnia
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 30 kwietnia

 12 lutego 2019 roku w Komendzie Powia-
towej Policji w Kościanie odbyła się odprawa 
podsumowująca pracę policjantów w 2018 
roku. 
 W odprawie uczestniczyli m.in. insp. 
Konrad Chmielewski, Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Zbigniew 
Franek, Wicestarosta Kościański. Wśród gości 
obecni byli również samorządowcy z Ziemi 
Kościańskiej i prokurator rejonowy. 
 Gospodarz odprawy Komendant Powiatowy 
Policji w Kościanie insp. Andrzej Zakrzewski 
podsumował wyniki pracy poszczególnych 
pionów jednostki. Następnie Wicestarosta Koś-
ciański podziękował za dotychczasową współ-
pracę między Policją a lokalnymi samorządami, 
jednocześnie zapewnił o dalszej współpracy na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
kościańskiego. Prokurator Rejonowy Marzena 
Tylińska podsumowała również efekty ubiegło-
rocznej współpracy z policją. 
 W Komendzie Powiatowej Policji w Koś-
cianie służy obecnie 138 policjantów. Wspiera 
ich 21 pracowników cywilnych wśród których 
11 stanowisk to korpus służby cywilnej, a 
pozostałe 10 to tzw. pracownicy normatywni 
Policji.
 Obecnie KPP w Kościanie posiada 22 
pojazdy. Zaliczamy do tego radiowozy oznako-
wane i nieoznakowane, a także jeden pojazd 
dostawczy. 
Kryminalni
 W 2018 roku na terenie powiatu kościań-
skiego wszczęto 1101 postępowań przygoto-
wawczych, a rok wcześniej 941. Ogólna wykry-
walność wyniosła 91,8%. W toku postępowań 
przygotowawczych w 2018 roku ustalono 829 
podejrzanych (o 213 więcej niż w roku 2017). 
Tymczasowy areszt zastosowany został przez 
sądy wobec 10 zatrzymanych. 
 Na zwiększenie liczby przestępstw ogółem 
jak i kryminalnych bardzo duży wpływ miała 
zmiana przepisów związanych z przestępstwem 
uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. W 
2018 roku KPP w Kościanie wszczęła 314 postę-
powań dotyczących przestępstwa uchylania się 
od obowiązku alimentacyjnego, co daje wzrost 
1046,66% w roku 2018 w stosunku do lat 2014-
2016. Stąd znaczny wzrost liczby przestępstw 
kryminalnych. 
 W 2018 roku stwierdzono 834 przestęp-
stwa kryminalne. Rok wcześniej było ich 543. 
Wykrywalność przestępstw wyniosła 90,8% 
(wzrost wykrywalności w porównaniu do roku 
ubiegłego o 2,3%). Osiągnięcie takiego wskaź-
nika wykrywalności uplasowało kościańskich 
policjantów na 3 miejscu wśród 31 wielkopol-
skich jednostek powiatowych. W 2018 roku 

Policja podsumowała 2018 rok
odnotowano 103 postępowania narkotykowe.  
W kategorii uszczerbek na zdrowiu wszczęto 
11 postępowań, natomiast w kategorii bójka 
lub pobicie 2. W kategorii przestępstw do-
tyczących kradzieży cudzej rzeczy wszczęto 
72 postępowania, zaś kradzieży samochodu 
11. Jeśli chodzi o kradzież z włamaniem, to 
wszczęto 21 postępowań. Cztery postępowania 
wszczęto za przestępstwa rozbójnicze. W kate-
gorii uszkodzenie rzeczy było 30 postępowań.
 Na efektywność zwalczania przestępczości 
pospolitej ma również wpływ eliminacja z 
życia publicznego osób poszukiwanych, po-
dejrzanych o popełnienie różnych przestępstw 
oraz skazanych prawomocnymi wyrokami 
sądów, którzy nie zgłaszają się do odbycia 
kary pozbawienia wolności. W 2018 roku 
KPP w Kościanie prowadziła poszukiwania 
za 109 osobami, w tym na podstawie listów 
gończych za 13 osobami. W 99 przypadkach 
poszukiwania zakończyły się sukcesem. 
 W 2018 roku stwierdzono 399 przestępstw 
o charakterze gospodarczym i korupcyjnym. 
Rok wcześniej było ich 373. 
Prewencja
 W 2018 roku na terenie powiatu koś-
ciańskiego odbyło się 9 imprez masowych. 
Wszystkie imprezy, które zgłoszono w ubie-
głym roku, to imprezy kulturalno-rozrywkowe. 
Były to m.in.: koncerty podczas Dni Kościana, 
Dni Czempinia i Śmigla, Disco Summer, czy 
Motopiknik w Kościanie. Nad ich przebiegiem 
czuwało łącznie 163 funkcjonariuszy. 
 Oprócz imprez o charakterze masowym, 
policjanci z naszej jednostki zabezpieczyli 
również 35 meczów piłki nożnej i ręcznej. Do 
ich zabezpieczenia skierowano łącznie 177 
funkcjonariuszy. 
 W 2018 roku na terenie powiatu odnoto-
wano 5822 wykroczenia. Najwięcej wykro-
czeń dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w 
komunikacji – 3605. Następną kategorią były 
wykroczenia przeciwko: obyczajności publicz-
nej - 485, przepisom ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości – 442, przeciwko mieniu - 319, 
porządkowi i spokojowi publicznemu – 222. 
 W sprawach wykroczeń skierowano 462 
wnioski o ukaranie do sądu, w 1402 przypad-
kach zastosowano pouczenia, a mandatów 
karnych nałożono 3767 na kwotę 895 690  
PLN.    
 W 2018 roku policjanci naszej jednostki 
przeprowadzili 3560 interwencji  (2017 roku - 
3643) policyjnych co daje prawie 10 interwencji 
na dobę, natomiast średni czas reakcji Policji 
na zgłoszenie obywatela tj. od czasu powzięcia 
informacji do czasu podjęcia czynności na miej-
scu wyniósł 8 min. 21 sekund. Oczekiwany czas 

reakcji na zgłoszenie, który został wskazany 
przez jednostkę nadrzędną wyniósł 10 min. 
 W ramach działań profilaktycznych w 
czerwcu w Kościańskim Ośrodku Kultury mło-
dzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
spotkała się z funkcjonariuszami holender-
skiej Policji. Akcję „Twoje bezpieczeństwo – na-
sza sprawa – praca w Holandii” organizuje od 
kilku lat Biuro Prewencji Komendy Głównej 
Policji wspólnie z holenderską Policją. Celem 
spotkania było zwiększenie świadomości 
młodzieży na temat handlu ludźmi i niebezpie-
czeństw związanych z emigracją zarobkową. 
W spotkaniach uczestniczyło 400 uczniów. 
Ruch drogowy
 W roku 2018 policjanci ruchu drogowego 
z KPP w Kościanie zatrzymali 172 kierują-
cych pod wpływem alkoholu. W 2018 roku 
policja kościańska odnotowała 100 wypad-
ków drogowych, tj. o 5 mniej niż w 2017 roku. 
Kolizji odnotowano 729, tj. o 73 więcej niż w 
2017 roku.   
 W wypadkach drogowych zginęło 9 osób. W 
2017 ofiar śmiertelnych było 7.  Rany odniosły  
132 osoby, czyli o 15 więcej niż w 2017 roku. 
 Przyczyny zdarzeń drogowych nie zmie-
niają się od lat. Są to: nieudzielenie pierwszeń-
stwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami oraz niedostoso-
wanie prędkości do warunków na drodze.   
 Najwięcej zdarzeń drogowych w 2018 
r. odnotowano na obszarze miasta i gminy 
Kościan – 429, z tego 28 wypadków i 312 
kolizji. Kolejnym najbardziej zagrożonym 
zdarzeniami drogowymi obszarem jest teren 
miasta i gminy Śmigiel - 131 kolizji i 18 wy-
padków. Od lat do największej liczby zdarzeń 
drogowych dochodzi na drodze krajowej nr 5. 
Gmina Czempiń  - 87 kolizji i 13 wypadków. 
Gmina Krzywiń - 11 wypadków i 56 kolizji. 
 Najczęściej sprawcami wypadków dro-
gowych, spośród kierujących, były osoby w 
przedziale wiekowym 40-59 lat. Najwięcej 
kolizji drogowych spowodowali kierujący w 
przedziale wiekowym 25-39 lat.
 Kościańska drogówka zaangażowana była 
także w szereg działań edukacyjno – pre-
wencyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz propagujących pracę Policji. 
Policjanci brali udział w szeregu spotkań ze 
społecznościami lokalnymi, prezentacjach 
sprzętu itp. podczas różnego rodzaju imprez, 
festynów i wydarzeń okolicznościowych. Na 
podkreślenie zasługuje organizacja kolejnych 
edycji powiatowych turniejów wiedzy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego dla uczniów szkół 
średnich, gimnazjalnych i podstawowych. bj
Oprac. Na podstawie sprawozdania KPP w Kościanie.  

XVII  - Mistrzostwa Powiatu Koś-
ciańskiego w Narciarstwie Zjaz-
dowym i Snowboardzie – pro-
gram minutowy

 Tylko do dziś, 27 lutego 2019 roku można 
zgłaszać swój udział w Mistrzostwach. Na 
stronie internetowej powiatu do pobrania 
karta zgłoszenia. Karty należy dostarczyć 
do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. 
Gostyńskiej 38.
 Informujemy, że w tym roku nastąpiła 
zmiana polegająca na tym, że nie będzie moż-
na zgłaszać udziału w zawodach na miejscu w 
Zieleńcu. 
 Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w 
Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie 
odbędą w sobotę 2 marca 2019 roku. 

Uroczyste otwarcie zawodów godz. 10.20 
Kolejność startów
Start obniżony
NARTY
1. A. urodzeni: 2011 r. i młodsi, (8 lat i młodsi)  
godz. 10.30 
2. B. urodzeni: 2010-2009, (9-10 lat ) godz. 
10.40 
SNOWBOARD
3. A urodzeni: 2011 i młodsi, (8 lat i młodsi) 
godz. 10.45 
4. B urodzeni: 2010- 2006, (9-13 lat)  godz. 
10.45 

Start z namiotu startowego
NARTY
5. C. urodzeni: 2008- 2006, (11-13 lat) godz. 
11.00 
6. D. urodzeni: 2005-2003, (14-16 lat) godz. 
11.35
7. I. urodzeni: 1953 i starsi, (66 lat i więcej) 
godz. 12.25
8. H. urodzeni: 1963-1954, (56-65 lat) godz. 
12.30
9. G. urodzeni: 1979-1964, (40-55 lat) godz. 
12.35 
10. F. urodzeni: 1999-1980, (20-39 lat) godz. 
13.00 
11. E. urodzeni: 2002-2000, (17 – 19 lat) godz. 
13.25
I Dekoracja zwycięzców NARTY kat. A,B,C,D 
i Snowboard kat. A, B ok. godz. 12.25
II Dekoracja zwycięzców NARTY kat. E, F, G, 
H, I ok. godz. 14.20
SNOWBOARD
12. C. urodzeni: 2005-2003, (14-16 lat) godz. 
14.20 
13. D. urodzeni: 2002-2000, (17-19 lat) godz. 
14.40 
14. E. urodzeni: 1999 i starsi, (20 lat i starsi) 
godz. 15.00 
Dekoracja zwycięzców SNOWBOARD kat. 
C-E godz. ok. godz. 15.15
Zakończenie zawodów ok. godz. 16.00


