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S amorządy Powiatu Kościańskiego 
oraz Miasta Kościana wspólnie z 
poznańskim oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej zaprosiły 

mieszkańców Ziemi Kościańskiej do 
udziału w sesji popularnonaukowej zor-
ganizowanej w ramach obchodów 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej, bitwy, 
która zaważyła na losach Rzeczypospoli-
tej, a zdaniem niektórych historyków na 
losach międzywojennej Europy.
 Sesja popularnonaukowa pt. „Miesz-
kańcy powiatu kościańskiego w wojnie 
polsko-bolszewickiej” odbyła się 14 sierp-
nia 2020 roku w Kościańskim Ośrodku 
Kultury. Organizatorami wydarzenia 
byli: Starosta Kościański Henryk Bar-
toszewski, Burmistrz Miasta Kościana 
Piotr Ruszkiewicz oraz dyrektor po-
znańskiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej dr hab. Rafał Reczek. Sesji 
towarzyszyła wystawa „Bitwa Warszaw-
ska. Stulecie zwycięstwa”. 
 Sesję otworzył starosta Henryk Bar-
toszewski, który przypomniał zebranym, 
że początek obchodów 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej dla mieszkańców Ziemi 
Kościańskiej tak naprawdę miał miejsce  
w czerwcu, kiedy to delegacja samorządu 
powiatowego udała się do Ossowa, by 
pobrać ziemię z Cmentarza Poległych w 
Bitwie Warszawskiej. Ziemia ta, razem 
z protokołem pobrania, została złożona 
dzień po sesji, 15 sierpnia 2020 roku, pod 
pamiątkową tablicą na Placu Niezłom-
nych w Kościanie. Starosta – zarówno 

Sesja popularnonaukowa na 100-lecie Bitwy Warszawskiej 
w Ossowie, jak i podczas sesji - mówił o 
tym, że mieszkańcy Ziemi Kościańskiej 
aktywnie wsparli wysiłek wojsk polskich 
w obronie  naszego kraju na wschodzie. 
Młodzi Wielkopolanie, zaprawieni w 
bojach powstańczych, weszli w skład 
dopiero co utworzonych oddziałów pol-
skiego wojska. Wielu z nich za obronę 
Rzeczypospolitej zapłaciło najwyższą 
cenę. Podkreślił znaczenie i udział mło-
dych Polaków zarówno w Powstaniu 
Wielkopolskim, jak i wojnie polsko-
-bolszewickiej. 
 Podczas sesji popularnonaukowej, 
na którą zaproszeni zostali: historycy, 
regionaliści, samorządowcy, miłośnicy 
historii, przedstawiciele instytucji, a tak-
że mieszkańcy powiatu, omówiono m.in. 
udział Wielkopolan w bitwie polsko-
-bolszewickiej, przypomniano przykłady 
upamiętnień udziału Wielkopolan w 
walkach o wschodnią granicę oraz opisy 
rocznic Bitwy Warszawskiej na łamach 
przedwojennej kościańskiej „Gazety 
Polskiej”. Wspomniano także o kościa-
niankach – kawalerach Orderu Virtuti 
Militari, spoczywających w mogiłach 
katyńskich oraz przypomniano gen. broni 
Kazimierza Raszewskiego z Jasienia. 
 Wśród prelegentów znaleźli się: Mi-
chał Jurga, dr Zdzisław Kościański, dr 
Tomasz Ceglarz, Jerzy Zielonka, Teresa 
Masłowska, Zenon Jóźwiak, Dariusz 
Kram. Sesję podsumował dyrektor Od-
działu IPN w Poznaniu dr hab. Rafał 
Reczek. hg

W sesji uczestniczyli historycy, regionaliści, samorządowcy oraz mieszkańcy Ziemi Koś-
ciańskiej. O generale broni Kazimierzu Raszewskim opowiadała Teresa Masłowska. 

Dr Zdzisław Kościański mówił o udziale Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej.

Starosta Henryk Bartoszewski przypomniał o czerwcowej wizycie delegacji powiatu koś-
ciańskiego na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie. 
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 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowe Helena Juskowiak z Nowej 
Wsi k/Rozdrażewa zakończyło zadanie pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 
Pogodnej, Słonecznej i Wichrowej w Starym 
Luboszu”, w ramach którego powstała nowa 
sieć kanalizacyjna o długości 500 m wraz 
z przykanalikami o łącznej długości 210 
m. Koszt inwestycji wyniósł 221.400 zł. 
Mieszkańców zainteresowanych podłącze-
niem prosimy o kontakt z pracownikami 
Urzędu Gminy Kościan odpowiedzialnymi 
za gospodarkę wodno-ściekową.
 Informujemy również, że trwają 
prace na budowie kanalizacji sanitarnej 

Nowe sieci kanalizacyjne
w dwóch kolejnych ulicach Starego Lu-
bosza, tj. Wiatrakowej i Bojanowskiego, 
gdzie powstanie sieć PVC o długości 416 
m wraz z przykanalikami o długości 257 
m oraz na ulicy Słonecznej w Nowym 
Luboszu, gdzie wybudowana zostanie 
sieć o łącznej długości 472 m wraz z prze-
pompownią oraz przyłączami o długości 
136 m. Wkrótce planujemy rozstrzygnąć 
również ogłoszony przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicach Sadowej 
i Ogrodowej w Nowym Luboszu, gdzie 
powstanie kolejna sieć umożliwiająca 
mieszkańcom podłączenie kolejnych po-
sesji do kanalizacji. (md)

 15 sierpnia gminne obchody Święta 
Wojska Polskiego odbyły się już tradycyj-
nie przed pomnikiem poległych w latach 
1914-1920 w Turwi i połączone były ze 
świętowaniem 100. rocznicy Bitwy War-
szawskiej. Podczas spotkania, w którym 
licznie uczestniczyli mieszkańcy Turwi i 
okolic, był apel poległych, złożono kwiaty i 
znicze, zagrała orkiestra dęta OSP Kościan, 
wspólnie zaśpiewano pieśni patriotyczne i 
wojskowe, a Kościańska Rezerwa Skautowa 
przeprowadziła rekonstrukcję potyczki z 
czasów wojny polsko-bolszewickiej. Orga-
nizatorami obchodów byli Fundacja Bonum 
Adipisci – Dążyć do dobra, Gmina Kościan 
oraz Sołectwo Turew. Impreza została ob-
jęta projektami konkursowymi Lokalnego 
Funduszu Małych Inicjatyw organizowane-
go przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 

Święto Wojska Polskiego w Turwi
Gminy Kościan i finansowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności w ramach 
środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.
Składamy podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do uświetnienia 
tych gminnych obchodów rocznicowych, a 
w szczególności dr Emilianowi Prałatowi, 
muzykom z Orkiestry Dętej OSP Kościan, 
rekonstruktorom ze Stowarzyszenia Histo-
rycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skau-
towej, spółce Top Farms Wielkopolska za 
użyczenie łąki na rekonstrukcję, druhom 
z OSP Turew za zabezpieczenie terenu 
uroczystości oraz mieszkańcom przybyłym 
na spotkanie, którzy w ten sposób wyrazili 
swój patriotyzm oraz dali dowód pamięci 
o naszych rodakach poległych w obronie 
ojczyzny. (md) 

Warta przed pomnikiem poległych (zdj. Piotr Pewiński)

Mieszkańcy i rekonstruktorzy uczcili bohaterów (zdj. Piotr Pewiński)

gmina Koœcian

 Rada Gminy Kościan zdecydowała 
wprowadzić do budżetu dwa nowe zadania 
inwestycyjne związane z budową tranzytów 
wodociągowych. Jeszcze w tym roku rea-
lizowane będą zadania pn. „Budowa sieci 

Nowe zadania wodociągowe
wodociągowej Bonikowo – Łagiewniki” oraz 
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 
w ulicy Dworcowej w Racocie”. W budżecie 
Gminy Kościan zabezpieczono na ten cel 
łącznie kwotę 900.000 zł. (md)

 Gmina Kościan złożyła do Wojewody 
Wielkopolskiego dwa wnioski na dofinan-
sowanie inwestycji drogowych z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Pierwszy z 
nich obejmuje planowaną budowę drogi z 
Widziszewa do Ponina. To duże zadanie, 
mające poprawić bezpieczeństwo porusza-
nia się w Poninie i ułatwiające dojazd do 
rozwijających się zakładów przemysłowo-

Fundusz Dróg Samorządowych
-usługowych, w tym roku nie znalazło się 
na liście podstawowej do dofinasowania. 
Chcemy zrealizować je w dwóch następnych 
latach. Drugi wniosek obejmuje komplek-
sową budowę ulic na os. Reja w Nowym 
Luboszu zaplanowaną na przyszły rok. 
Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcia 
konkursu i dofinansowanie połowy kosztów 
kwalifikowanych tych inwestycji. (md)

Komunikat
Wójt gminy Kościan przypomina, że dnia 15 września upływa termin III raty 
płatności:
- podatku rolnego i leśnego
- podatku od nieruchomości
- podatku od środków transportowych.
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gmina Koœcian

 Gmina Kościan otrzymała wsparcie z 
samorządu Województwa Wielkopolskiego 
w kwocie 47.540 zł, stanowiące połowę 
kosztów budowy drogi ratunkowej w 
Nowym Dębcu pomiędzy ulicami Deptak 
i Leśna. Zadanie zostało już wykonane 
przez firmę Usługowo-Handlową Michał 
Kubiak z Kościana. Wybudowanie tej 
drogi w znaczący sposób zwiększy bez-

Droga ratunkowa 
w Nowym Dębcu

pieczeństwo wypoczywających na plaży 
OSiR-u w Nowym Dębcu, umożliwi lep-
szy dojazd służb ratunkowych do stanicy 
ratowników i samego kąpieliska, a także 
zwiększy bezpieczeństwo organizowanych 
w Nowym Dębcu imprez kulturalnych 
i sportowych, na co dzień zaś poprawi 
komunikację na terenie ośrodka wypo-
czynkowego. (md)

 Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął 
przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 
nr 308 polegającą na budowie ścieżki rowe-
rowej z Racotu do Katarzynina o długości 
1303 m. Wykonawcą będzie firma LU-MAX 
Łukasz Masłowski z Leszna. Zadanie, które 
znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i 

Ścieżka Racot - Katarzynin
rowerzystów na tym odcinku, ma zakończyć 
się w listopadzie br. Gmina Kościan udzie-
liła dotacji samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 1.000.000 
zł na sfinansowanie części kosztów tej in-
westycji. Na przyszły rok planowane jest 
przedłużenie ścieżki do Choryni. (md)

WÓJT GMINY KOŚCIAN
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  go-

spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
informuje,

o wywieszeniu w dniu 26.08.2020 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Kościan, 

ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, na okres 21 dni wykazu nieruchomości położo-
nych w miejscowości Ponin, przeznaczonych do zbycia w formie zamiany oraz 

wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Stare Oborzyska, przeznaczo-
nych do oddania w najem.

 Rusza zadanie pn. „Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Turew, działka 
ewid. 381” (łącznik pomiędzy ulicami Szkol-
ną i Parkową). Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-
-Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak 
z Czempinia za kwotę 233.700 zł brutto. 
Zadanie polega na poszerzeniu istniejącej 
jezdni do szerokości 5 m, budowie chodnika i 
odwodnieniu jezdni z częściową przebudową 
(wymianą) elementów istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Na całym utwardzanym odcinku 

Przebudowa drogi w Turwi
o długości 285 m wybudowany zostanie chod-
nik z kostki brukowej o szerokości 2 m oraz 
wjazdy na posesje. Przebudowa odwodnienia 
będzie polegać na wykonaniu nowych studni 
rewizyjnych, wymianie rur betonowych na 
kolektor z rur PVC. Odwodnienie nawierzch-
ni nastąpi poprzez budowę studzienek 
ściekowych z przykanalikami. Inwestycję 
zaplanowano do końca października br. 
W wydatkach na to zadanie zaplanowano 
udział środków z Funduszu Sołeckiego Tur-
wi w wysokości 23.000 zł. (md)

 Przebudowano drogę od ulicy Betkow-
skiej w Nowym Luboszu do granicy gminy 
w kierunku Nowych Oborzysk o łącznej 
długości 1131 m. W ramach inwestycji wy-
konano chodnik w obszarze zabudowanym, 
wjazdy do posesji i miejsca parkingowe. Wy-
budowano także nowe oświetlenie uliczne 
z lampami w technologii ledowej. Jezdnię 

Betkowska w Luboszu 
przebudowana

pokryto masą bitumiczną. Wykonawcą 
generalnym zadania była firma STRABAG 
sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę brutto 
1.296.164,41 zł. Samorząd gminny pozyskał 
dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 
84.500 zł ze środków marszałkowskich w 
ramach programu modernizacji dróg do-
jazdowych do pól. (md)

WÓJT GMINY KOŚCIAN
ogłasza 

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności działek budowlanych 
niezabudowanych położonych w miejscowości Kokorzyn, oznaczonych w ewidencji 
gruntów numerami:
–  372/52, pow. 932 m2, cena wywoławcza 41.194 zł, wadium 4.000 zł
–  372/53, pow. 857 m2, cena wywoławcza 37.879 zł, wadium 4.000 zł
–  372/55, pow. 707 m2, cena wywoławcza 31.249 zł, wadium 3.000 zł
dla których w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest  księga wieczysta KW 
PO1K/00053696/0. Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 
%. Data I przetargu: 07.05.2020, data II przetargu: 02.07.2020.
   Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2020 r. o godz. 1000 w salce Urzędu 
Gminy Kościan ul. Młyńska 15.
Termin wpłaty wadium wyznacza się do dnia 25.09.2020 r (włącznie) przelewem na 
konto Gminy Kościan nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006. Pełna treść ogłoszenia 
znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościan oraz opublikowana 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminakoscian.pl. Szczegółowe informa-
cje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan (pok. 21, tel. 65 512 68 55).
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 Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej rozpoczęła sesja popularnonaukowa 
pt. „Mieszkańcy powiatu kościańskiego w 
wojnie polsko-bolszewickiej”, która odbyła 
się 14 sierpnia w Kościańskim Ośrodku 
Kultury.  W dniu 15 sierpnia 2020 roku 
na Placu Niezłomnych nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez 
IPN tablicy upamiętniającej setną rocznicę 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej oraz zło-
żona została urna z ziemią z pola bitwy z 
Ossowa wraz z protokołem jej pobrania. 
Sto lat temu odwróciły się losy wojny polsko-
-bolszewickiej. Stało się to dzięki determi-
nacji, mężności i bohaterstwu polskiego 
żołnierza oraz pełnej poświęcenia postawie 
całego Narodu, który przez długie lata za-
borów tęsknił za Niepodległością i stanął w 
obronie młodej, własnej państwowości. Była 
to jedna z najważniejszych bitew w historii, 
której wynik położył tamę zalewowi bol-
szewizmu i wpłynął na losy świata. Polska 
walczyła w imię Niepodległości, natomiast 
Rosja sowiecka w imię ideałów światowej re-
wolucji komunistycznej – podkreślił w prze-
mówieniu Burmistrz Miasta Kościana Piotr 
Ruszkiewicz. Po uroczystym odsłonięciu i 
poświęceniu nowej tablicy z napisem: „1920 

Obchody 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920

– 2020. W setną rocznicę zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej synom Ziemi Kościańskiej 
poległym za Ojczyznę Mieszkańcy Kościana. 
Kościan Sierpień 2020 r.”, przybyłe delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów, a Orkiestra 
Dęta OSP Kościan odegrała melodie pa-
triotyczne. Oprawę uroczystości zapewniło 
Stowarzyszenie Historyczne i Strzeleckie im. 
Kościańskiej Rezerwy Skautowej. Po uroczy-
stościach na Placu Niezłomnych Burmistrz 
Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz wraz z 
Zastępcą Przemysławem Korbikiem oraz 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana 
Dawidem Olejniczakiem, złożyli wiązankę 
kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczy-
zny na starym cmentarzu parafialnym. Z 
okazji obchodów rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej Kościański Ośrodek Kultury zapla-
nował szereg wydarzeń towarzyszących: 
14 sierpnia można było obejrzeć film „Cud 
nad Wisłą” z muzyką na żywo, 15 sierpnia 
odbył się koncert z okazji 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej, natomiast 22 sierpnia można 
było wysłuchać koncertu „Ave Maria”. Do-
datkowo Muzeum Regionalne w Kościanie 
udostępniło wystawę okolicznościową „Bitwa 
Warszawska. Stulecie zwycięstwa”, którą 
można obejrzeć na Pl. Wolności. 

 W sobotę 1 sierpnia o godzinie 17:00 na 
terenie miasta Kościana włączone zostały 
syreny alarmowe dla upamiętnienia 76. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Po minucie ciszy oraz wysłuchaniu 
przemówienia Burmistrza Miasta Kościa-
na Piotra Ruszkiewicza, złożone zostały 
kwiaty pod tablicami pamięci na Placu 
Niezłomnych. Chcemy złożyć hołd po-
wstańcom, których celem było wyzwolenie 
stolicy spod hitlerowskiej okupacji przed 
wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. 

Uczczono 76. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego

Powstańcy warszawscy dzielnie przeciw-
stawiali się hitlerowskiemu najeźdźcy, 
stawiali czoła agresorowi, nie wahali się 
stanąć w szeregach wojsk powstańczych 
i walczyć na trudnym froncie za naszą 
Ojczyznę i jej serce - stolicę - podkreślił 
w uroczystym przemówieniu Burmistrz 
Piotr Ruszkiewicz. Po uroczystościach 
Burmistrz Piotr Ruszkiewicz złożył kwiaty 
i zapalił znicze na grobach powstańców 
warszawskich: Szczęsnego Radomskiego 
oraz Jana Basińskiego.

Samorząd Miasta Kościana reprezentowali: Burmistrz Piotr Ruszkiewicz, Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Paweł Grodziski oraz radna Magdalena Tomaszewska-Kubiak.

 Stacja Uzdatniania Wody na ul. Je-
sionowej w Kościanie została oddana do 
użytku w 1996 roku. Przez obiekt ten 
przepływa 90% wody dostarczanej do 
mieszkańców miasta Kościana. Po blisko 
ćwierć wieku obiekt przeszedł moderni-
zację. Najistotniejszym elementem tego 
przedsięwzięcia była wymiana otwartych 
wież napowietrzających na wentylowane 
kaskady, co pozwoliło na zwiększenie 
efektywności usuwania gazów z wody i jej 
lepsze natlenienie. Komory reakcji zostały 
w całości wyremontowane. Podłączono 
i uruchomiono pompy płuczące do wody 
w ilości 2 sztuk. Nowym elementem jest 
również automatyka oraz możliwość śle-
dzenia procesu na ekranie monitora. W 

Modernizacja stacji uzdatniania wody
wyniku realizacji robót przewiduje się po-
prawę stopnia niezawodności pracy SUW, 
zapewnienie utrzymania odpowiedniego 
natlenienia wody z możliwością regulacji 
stopnia jej odgazowania. Budynek techno-
logiczny również zyskał nowy wygląd. Zo-
stał zmodernizowany wiatrołap, zamonto-
wano nowe drzwi i okna. W przygotowaniu 
jest kolejna duża inwestycja - rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody na Łazienkach.
Koszty realizacji poszczególnych etapów 
modernizacji:
I etap – remont napowietrzalni i komory 
reakcji  - 1,2 mln zł,
II etap – wymiana pomp do wody popłucznej 
– 37 tys. zł,
III etap – remont budynku – 41 tys. zł.

Zakres przeprowadzonych prac przedstawił burmistrzowi Piotrowi Ruszkiewiczowi prezes 
Wodociągów Kościańskich Dawid Borkowski.

 Gra powstała z myślą o mieszkańcach 
poznających swoje miasto, jak i turystach 
przybywających do Kościana. Zakłada krótki 
spacer po mieście w połączeniu z poznawa-
niem gwary wielkopolskiej ocalając tym 
samym ją od zapomnienia. Uczestnik musi 
zabrać ze sobą długopis oraz kartę do gry. 
Zadaniem gracza jest odwiedzić wszystkie 
punkty zaznaczone na mapie. Do każdego 
numeru przypisana jest treść zadania do wy-
konania.  Odpowiedzi wpisuje się w kratki.  
Poszczególne litery stworzą hasło końcowe. 
 Gry miejskie zyskują coraz większą 
popularność. Ulice miasta stają się plan-
szą do gry, gdzie gracze muszą wykony-

Poznaj gwarę kościańską - gra terenowa
wać określone zadania, gwarantujące 
samodzielną lub grupową zabawę w myśl 
zasady „zwiedzaj grając, graj zwiedzając”. 
Uczestnicy otrzymują kartę do gry i ru-
szają w teren rozwikłać zagadki w niej 
zawarte. W odróżnieniu od wycieczek z 
przewodnikiem gra zakłada samodzielną 
inicjatywę uczestnika w docieraniu do 
kolejnych miejsc.
 Materiał do samodzielnego wydrukowa-
nia dostępny jest na stronie internetowej 
www.koscian.pl w zakładce gry terenowe. 
Przypominamy, że można tam znaleźć rów-
nież inne gry tj.: „Kościan dawniej i dziś” 
oraz „Quest o ks. Józku Muzykancie”.

Miasto Koœcian
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 W sobotę 25 lipca br. o godz. 16.00 Bur-
mistrz Miasta Kościana oficjalnie zainaugu-
rował uruchomienie kolorowej i muzycznej 
multimedialnej fontanny na Placu Wolności. 
Mieszkańcy mogą zobaczyć wiele pokazów – 
dziennych, z wykorzystaniem muzyki, a także 
wieczornych połączonych z pokazem świateł. 
Fontanna funkcjonuje w kilku trybach: od 
godz. 7.00 dzienny, od 17.00 tryb bajek dla 
dzieci, o godz. 21.00 pokaz ze światłem i 
dźwiękiem, który przechodzi w tryb wieczor-
ny, a następnie od godz. 23.00 tryb nocny. 

Uruchomienie fontanny
Natomiast o godz. 3.00 następuje wyłączenie 
fontanny. Na miejscu starej fontanny zaaran-
żowana została nowoczesna nowa płaska, z 
regulowaną wysokością strumieni wody, z 
możliwością zastosowania mgiełki, a także 
kolorową iluminacją. Jej przebudowa została 
zrealizowana przy okazji rewitalizacji całego 
Placu Wolności i adaptacji terenu do funkcji 
kulturalnych. Zrewitalizowany Plac Wolności 
w centrum miasta zachęca do wypoczynku i 
rekreacji, zabaw dla dzieci, a także relaksu 
dla całych rodzin. 

Nowa multimedialna fontanna cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

 Zakończyła się modernizacja placu 
zabaw przy ul. Powstańców Wielkopol-
skich, która została zrealizowana przez 
Samorząd Miasta Kościana. Teren został 
podzielony na dwie strefy: rekreacyjną 
oraz sportową. Wydzielono boisko trawia-
ste o wymiarach 30 x 15 metrów, które 
służy dzieciom i młodzieży do gier zespo-
łowych. Pod nawierzchnią zainstalowany 
został system nawadniania, a wokół pola 
gry zamontowano także piłkochwyty. Na 
placu zabaw wymienione zostały urządze-
nia zabawowe dla najmłodszych. Obiekt 

Burmistrz Piotr Ruszkiewicz oficjalnie otworzył zmodernizowany plac zabaw przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich w dniu 31 lipca.

Otwarto plac zabaw 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 

został wyposażony w 6 nowych urządzeń 
oraz 4 ławki i kosze na śmieci. Koszt 
inwestycji to około 145 tysięcy złotych. 
Obiekt ten powstał z myślą o dzieciach 
i młodzieży, niech czas spędzony w tym 
miejscu przyniesie im wiele radości  – 
podkreślił Burmistrz Miasta Kościana 
Piotr Ruszkiewicz, oficjalnie otwierając 
plac zabaw. Na zakończenie odbył się 
pokaz piłkarski w wykonaniu juniorów 
młodszych Akademii Piłkarskiej Obra 
1912 Kościan pod kierunkiem trenera 
Dawida Ratajczaka.

 12 sierpnia ulica gen. Kazimierza 
Pułaskiego została oficjalnie otwarta. 
Zakres prac obejmował budowę 400 mb 
jezdni z nawierzchni asfaltowej wraz z 
kanalizacją deszczową, oświetleniem i 
ścieżką rowerową oraz budowę chodnika 
z kostki betonowej. Koszty budowy po 
1/3 zostały sfinansowane przez Powiat 
Kościański, Gminę Kościan oraz Gminę 
Miejską Kościan - podkreślił podczas ot-
warcia Burmistrz Miasta Kościana Piotr 

Oficjalne otwarcie 
ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego

Ulica gen. Kazimierza Pułaskiego łączy ulicę Północną z amerykańską fabryką Jost Che-
mical, a w przyszłości połączy miasto z nową obwodnicą.

Ruszkiewicz. Koszt budowy drogi opiewał 
na kwotę 2,26 mln zł. Wykonawcą drogi 
była kościańska spółka Infrakom, nato-
miast wykonawcą oświetlenia w tej ulicy 
- firma Instalatorstwo Elektryczne Roman 
Czarnyszka z Pleszewa. Wartość zamonto-
wania oświetlenia to 215 tys. zł. Wykonane 
zostało oznakowanie pionowe i poziome. 
Przebudowano także skrzyżowanie z ul. 
Północną, wprowadzając dodatkowy pas 
ruchu do zjazdu.

 W czwartek 13 sierpnia 2020 r. Burmistrz 
Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz uroczyście 
wręczył akty nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczycieli mianowanych. Otrzymały 
je nauczycielki: Katarzyna Gałecka z Sa-
morządowego Przedszkola nr 1 w Kościanie 

Wręczenia aktów awansu zawodowego
oraz  Marta Andrzejewska z Samorządowego 
Przedszkola nr 2 w Kościanie. 
 Burmistrz gratulował pomyślnego 
zdania egzaminu i życzył dalszego rozwoju 
zawodowego oraz zadowolenia z wykony-
wanej pracy. 

 Gmina Miejska Kościan otrzymała ko-
lejne 33 laptopy z systemem operacyjnym, 
pakietem biurowym i oprogramowaniem 
antywirusowym, zakupione w ramach unij-
nego programu „Zdalna Szkoła+” z projektu 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach” ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 

Kolejne 33 laptopy ze „Zdalnej Szkoły+”
Komputery przenośne zostaną przekazane do 
kościańskich Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3 
i 4. Szkoły wypożyczą je uczniom z rodzin z 
co najmniej trójką dzieci. Całkowity koszt za-
kupu laptopów, w całości pokryty z unijnego 
grantu, wyniósł 91.707 zł.  Przypominamy, że 
Samorząd Miasta Kościana zakupił w maju 
bieżącego roku z programu „Zdalna Szkoła” 
za blisko 99 tys. zł 34 laptopy z oprogramo-
waniem biurowym oraz antywirusowym dla 
uczniów kościańskich szkół.

Miasto Koœcian
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 Zakończyła się powiatowa inwestycja 
w Szczodrowie. Na realizację przebudowy 
drogi powiatowej – Kościan – Kokorzyn 
w miejscowości Szczodrowo - z Funduszu 
Dróg Samorządowych Powiat Kościański 
pozyskał kwotę ponad 934 tysięcy złotych. 
Łączny koszt przebudowy kilometrowego 
odcinka drogi wyniósł ponad 1 milion 868 
tys. złotych. Z budżetu powiatu na inwesty-
cje przeznaczono ponad 467 tysięcy złotych. 
Drugą połowę wkładu własnego Powiatu 
współfinansowała Gmina Kościan. 
 W ramach przebudowy, na całej długoś-
ci, jezdnia została poszerzona do 6 metrów. 

Nowa droga w Szczodrowie
Wybudowano chodnik oraz kanalizację 
deszczową. Wymalowano dwa przejścia dla 
pieszych, a jedno, wyniesione, wybudowano. 
Dla bezpieczeństwa w ruchu powstały także 
dwie zatoki parkingowe do równoległego 
parkowania. Utwardzono zjazdy do posesji, 
ponadto wymieniono oznakowanie pionowe 
i wprowadzono oznakowanie poziome gru-
bowarstwowe.
 Umowa na dofinansowanie przebudowy 
drogi w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych została zawarta w ubiegłym roku. 
Przebudowę wykonała Firma Usługowo – 
Handlowa Jacek Malepszy z Leszna. bj

 W sierpniu, później niż zwykle pozna-
liśmy wyniki tegorocznej matury. Powiat 
Kościański prowadzi dwie szkoły, w 
których uczniowie mogą zdawać maturę: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. 
Jana Kasprowicza w Nietążkowie i Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka 
Ratajczaka w Kościanie. W każdej z nich 
maturę zdawali uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego i Technikum. 
 Uczniowie liceum, zarówno w Kościanie, 
jak i w Nietążkowie zdali maturę pisemną 
z języka polskiego w 100%. Równie dobrze 
zakończył się egzamin pisemny z języka 
angielskiego dla uczniów liceum w Kościa-
nie. Na 11 osób zdających wszyscy zdali. 
Egzamin pisemny z języka angielskiego 
w nietążkowskim liceum zdało 90,47% 
przystępujących. Pisemny egzamin z ma-
tematyki w Liceum Ogólnokształcącym 
w Nietążkowie zdało 72,09 % zdających. 
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w 
Kościanie wyniki były słabsze. Na 13 osób 
zdających egzamin zdało 5 uczniów, czyli 
38,46%. 
 W Zespole Szkół w Nietążkowie maturę 
w technikum zdawały 24 osoby. Pisemny 
egzamin z języka polskiego zdało 87,5% 

I po maturze 
zdających. Lepszy wynik, 95,83%, osiąg-
nęli uczniowie na egzaminie pisemnym z 
języka angielskiego.  Pisemny egzamin z 
matematyki zdało 20 uczniów, czyli 83,33% 
zdających. 
 W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Kościanie wśród uczniów technikum 
egzamin pisemny z języka polskiego zdało 
97,26% zdających, było to 71 osób. Do egza-
minu przystąpiły 73 osoby. Z kolei egzamin 
z języka angielskiego zdało 93,15% uczniów 
technikum. Egzamin pisemny z matema-
tyki z pozytywnym wynikiem zakończyło 
84,93% zdających maturzystów. 
 W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Nietążkowie egzamin poprawkowy z 
matematyki dla uczniów liceum i techni-
kum będzie przeprowadzony dla 13 osób. 
Dla 2 uczniów liceum odbędzie się egzamin 
poprawkowy z języka angielskiego. Jeden 
uczeń technikum będzie miał egzamin po-
prawkowy z języka polskiego. 
 17 uczniów z liceum i technikum Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie 
czeka poprawkowy egzamin z matematyki. 
Natomiast jeden uczeń technikum musi 
jeszcze raz zdawać egzamin z języka an-
gielskiego. bj    

 Zarząd Powiatu Kościańskiego po raz 
kolejny przyzna stypendia Starosty Koś-
ciańskiego dla uczniów i studentów.
 O stypendia mogą ubiegać się ucz-
niowie na stałe zameldowani na terenie 
powiatu kościańskiego, którzy uczęszczają 
do publicznej szkoły ponadpodstawowej 
dającej możliwość uzyskania świadectwa 
dojrzałości i którzy ukończyli pierwszy rok 
nauki, a ich średnia ocen z poprzedniego 
roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00.
 O przyznanie stypendium mogą ubiegać 
się także studenci, którzy na stałe zameldo-
wani są na terenie powiatu kościańskiego i 
nie ukończyli 25 lat, są studentami uczelni 
publicznych lub niepublicznych w trybie 
dziennym lub zaocznym i ukończyli pierw-
szy rok tych studiów, a średnia ich ocen z 
poprzedniego roku akademickiego wynosi 
co najmniej 4,50.
 Przy przyznawaniu stypendiów 
uwzględnia się także osiągnięcia sportowe 
we współzawodnictwie krajowym i mię-
dzynarodowym oraz w konkursach, olim-
piadach przedmiotowych i artystycznych 
szczebla centralnego.  W przypadku ucznia 
lub studenta, który posiada wybitne osiąg-
nięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, 
a który nie spełnia kryterium dotyczącego 

Można składać wnioski na stypendia 
wysokich wyników w nauce, Zarząd Powia-
tu Kościańskiego może w drodze wyjątku 
przyznać stypendium.
 Uczniowie i studenci chcący ubiegać się 
o stypendium powinni złożyć do Zarządu 
Powiatu odpowiedni wniosek, aktualne 
zaświadczenie o zameldowaniu, zaświad-
czenie ze szkoły/uczelni o wysokości śred-
niej za ostatni rok nauki. Należy także 
dołączyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni 
o obecnym statusie ucznia/studenta, do 
wglądu oryginał świadectwa/indeksu lub 
karty przebiegu studiów, kopie dokumen-
tów potwierdzających osiągnięcia ucznia/
studenta oraz klauzulę informacyjną.
 Druki wniosków znajdują się na stronie 
internetowej www.powiatkoscian.pl. Można 
je składać w Wydziale Oświaty i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w 
Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 103) do 
10 września 2020 roku dla uczniów i do 
10 października 2020 r. dla studentów.
 Wnioski niekompletne, niewłaściwie 
wypełnione lub złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane.
 Więcej informacji na www.powiatko-
scian.pl w zakładce Dla mieszkańców/
Oświata/Stypendia Starosty Kościańskiego.

hg

Szanowni Państwo, 
Kochani Biegacze,  

Z wielką przykrością informujemy Państwa, że ze względu na panującą pande-
mię koronawirusa COVID-19 i ze względu na troskę o Państwa bezpieczeństwo 
i zdrowie tegoroczny Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka 
Florkowskiego został odwołany. 
Mamy nadzieję, że tradycyjnie w pierwszą niedzielę listopada, spotkamy się 
na trasie biegu w 2021 roku. 
Drogie biegaczki i biegacze, dbajcie o swoją kondycję i zdrowie.  Do zobaczenia 
za rok!

Komitet Organizatorzy Półmaratonu

Powiat Koœciañski
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 Budżet szpitala w Kościanie w pierw-
szych dniach sierpnia wzbogacił się o kwotę 
ponad 17 tysięcy złotych. Tym razem wspar-
cia szpitalowi udzielili udziałowcy Banku 
Spółdzielczego w Kościanie, którzy na zebra-
niu przedstawicieli banku podjęli uchwałę o 
rezygnacji z dywidendy i przekazaniu tych 
środków na wsparcie SP ZOZ w Kościanie. 
Podkreślić należy, iż jest to już kolejna w tym 
roku pomoc udzielona szpitalowi. W kwiet-
niu Bank Spółdzielczy przeznaczył kwotę 
niespełna 9 tys. złotych, która została prze-
znaczona na zakup zestawu do przetaczania 
leków tzw. pompy infuzyjnej. Zakupiony 
sprzęt od kilku miesięcy służy pacjentom 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
 - Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrek-
torem szpitala, znamy ogromne potrzeby 
sprzętowe, wiemy z jakimi problemami bory-

ka się opieka zdrowotna w trudnym okresie 
epidemii. Staramy się, w miarę naszych 
możliwości, wspierać działania kościańskie-
go szpitala – podkreśla Radosław Grygier 
– prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w 
Kościanie.
 Otrzymane teraz wsparcie finansowe 
szpital przeznaczy na zakup aparatu usg. 
 - Jeszcze w tym roku planujemy zakup 
specjalistycznego aparatu usg dla Oddziału 
Intensywnej Terapii z możliwością jego wy-
korzystania w obszarze Bloku Operacyjnego. 
Dziękujemy Zarządowi, akcjonariuszom 
oraz wszystkim pracownikom banku za ko-
lejną inicjatywę wsparcia naszych działań. 
Dziękujemy za wykazywane zainteresowa-
nie problemami naszego szpitala – dodaje 
Wojciech Maćkowiak - dyrektor SP ZOZ w 
Kościanie. bj

Bank Spółdzielczy w Kościanie 
wspiera szpital

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie zakupi nowy 
mammograf. Szpital pozyskał środki na 
ten cel od Ministerstwa Zdrowia w ramach 
Narodowej Strategii Onkologicznej z pro-
gramu „Zakup aparatury diagnostycznej 
dla wczesnego wykrywania nowotworów”. 
– Z sukcesem wzięliśmy udział w ogłoszo-
nym przez ministerstwo konkursie ofert. 
Było kilka warunków, które musieliśmy 
spełnić, m.in. w 2019 roku musieliśmy w 
ramach ,,Programu profilaktyki raka pier-
si” finansowanego przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia  przeprowadzić co najmniej 1500 
badań mammograficznych. My rocznie 
wykonujemy około 2400 badań, na które 
zapraszamy wszystkie panie w wieku 50 
-69 lat – wyjaśnia W. Maćkowiak – dyrektor 
SP ZOZ w Kościanie. 
 Sukces szpitala jest tym większy, że 
wniosków do ministerstwa wpłynęło 39, 

W powiatowym szpitalu 
będzie nowy mammograf

a kościański szpital znalazł się wśród 12, 
które otrzymają wsparcie. – Środki, któ-
re udało się pozyskać to 600 tys. złotych 
brutto. Wszystkie musimy przeznaczyć, 
zgodnie z zasadami konkursu, na zakup 
mammografu. Szacujemy, że inwestycja ta 
będzie kosztowała około 800 tys. złotych. 
Pozostałą kwotę szpital pokryje z własnych 
pieniędzy – dodaje dyrektor Maćkowiak.
 Będzie to trzeci mammogrf w kościań-
skim szpitalu. Ten, który służy pacjentom 
obecnie jest używany 10 lat. Zgodnie z wa-
runkami konkursu Ministerstwa Zdrowia, 
będzie on musiał być wyłączony z eksplo-
atacji. Nowe urządzenie, które zostanie 
zakupione najpóźniej w październiku tego 
roku będzie w pełni cyfrowe. Nowy mam-
mograf, który jak przypuszcza dyrektor 
szpitala posłuży przez kolejnych 10 lat 
zostanie uruchomiony pod koniec tego lub 
na początku przyszłego roku.   bj

 Zakończył się kolejny etap budowy 
pomieszczeń centralnej sterylizatorni w 
kościańskim szpitalu. Jest to miejsce nie-
zbędne dla prawidłowego funkcjonowa-
nia bloku operacyjnego i całego szpitala. 
Takie miejsce dzieli się na strefę brudną, 
czystą i sterylną. Sterylizuje się tam 
m.in. narzędzia chirurgiczne, materiały 
opatrunkowe oraz bieliznę operacyjną. 
  – Realizacja tej wielomilionowej in-
westycji trwa od 2013 roku. Nowoczesna 
i bezpieczna sterylizatornia w naszym 
szpitalu powstanie przede wszystkim 
dzięki determinacji władz powiatu koś-
ciańskiego i środkom płynącym na ten cel 
z budżetu Powiatu. To ambitne zadanie 
wspierają także gminy naszego powiatu 

Sterylizatornia – koniec kolejnego etapu 
– wyjaśnia Wojciech Maćkowiak, dyrek-
tor Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie.  
 Centralna sterylizatornia w szpitalu 
będzie miała ponad 400 metrów kwa-
dratowych. W ramach zakończonego 
trzeciego etapu prac budowlano – in-
stalatorskich zainstalowano wszystkie 
niezbędne w tym specjalistycznym dziale 
systemy. Powiat Kościański przezna-
czył na to zadanie w tym roku 300 tys. 
złotych. – Ostatni etap, który poprzedzi 
uruchomienie centralnej sterylizatorni 
będzie polegał na jej wyposażeniu, prze-
de wszystkim w drodze przetargowej 
kupimy nowy sterylizator i myjkę. Są to 
urządzenia najwyższej klasy, które za-

bezpieczą działania 
szpitala – mówi W. 
Maćkowiak. 
 Koszty wyposa-
żenia sterylizatorni 
to prawie 400 tys. 
złotych. Część z tej 
kwoty pokryją środki 
gmin. Gmina Kościan 
przeznaczyła kwo-
tę 100 tys. złotych, 
a Gmina Czempiń 
50 tys. złotych. Po-
zostałe wydatki zo-
staną sfinansowane 
z budżetu Powiatu 
Kościańskiego. Przy-
pomnijmy, że w tym 
roku Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie 
zakupiło już dla szpi-
tala wysokiej klasy 
urządzenie do dezyn-
fekcji pomieszczeń 
oraz środki ochrony 
osobistej o wartości 
80 tys. złotych. 
 Centralna Stery-
lizatornia w kościań-
skim szpitalu rozpo-
cznie prace jeszcze w 
tym roku. bj
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 Trwają prace na drodze powiatowej na 
odcinku Racot - Darnowo – Wyskoć Mała – 
Wyskoć. Inwestycja, której koszt wyniesie 
blisko ponad 3,5 mln złotych otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 50% z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Pozostałe środki 
pochodzą po połowie z budżetów Powiatu 
Kościańskiego i Gminy Kościan. 
 W ramach inwestycji przebudowany zo-
stanie ponad 3,6 km odcinek drogi. Ponadto 
rozbudowany o ścieżkę rowerową zostanie 
odcinek o długości 825 m. Łączna długość 
wyremontowanej w ramach zadania drogi 
to 4,428 km.
 Zakres prac przy tej inwestycji obejmuje 
m.in.: poszerzenie drogi do 5,5 m, miejscami 
do 6 m, położenie chodnika, wybudowanie 
3 peronów przy przystankach autobuso-
wych, przebudowanie skrzyżowania z drogą 
powiatową w Racocie, powstanie wyniesio-
nego przejścia dla pieszych oraz przejścia 
z aktywnym oznakowaniem, postawiona 
zostanie tablica aktywna informująca o 
prędkości ruchu, wprowadzone zostanie 
oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto 
odtworzone i odmulone zostaną rowy lub 
skarpowane będzie pobocze. Kratki ścieko-
we zostaną wymienione na przykrawężni-
kowe. W ramach tej inwestycji powstanie 

Prace na drodze 
Racot - Darnowo – Wyskoć Mała - Wyskoć 

dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długoś-
ci blisko 3,7 km i szerokości 2 m z kostki 
brukowej i masy bitumicznej.
 Ponadto dzięki środkom pochodzącym 
z budżetu Powiatu Kościańskiego oraz 
Gminy Kościan powstanie 600 m ścieżki 
rowerowej za Wyskocią. Koszt tych prac 
to blisko 220 tys. złotych, z czego 101 tys. 
złotych pochodzić będzie z budżetu Gminy 
Kościan. Dodatkowo wykonane zostanie 
także oświetlenie w Darnowie, którego 
koszt wyniesie 223 tys. złotych. Powiat 
Kościański na tę inwestycję wyłoży 115 tys. 
złotych. W ramach prac na drodze Gmina 
Kościan sfinansuje również przebudowę 
sieci wodociągowej w Darnowie. Koszt tych 
prac to 483 tys. złotych. Powyższe inwesty-
cje zostaną wykonane poza zadaniem, które 
objęło dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 
 Łączny koszt prac na odcinku drogi Ra-
cot - Darnowo – Wyskoć Mała – Wyskoć, tj. 
inwestycji, która współfinansowana będzie z 
Funduszu Dróg Samorządowych oraz inwe-
stycji całkowicie finansowanych z budżetów 
samorządowych, to blisko 4,5 mln złotych. 
 Wykonawcą wszystkich prac jest Przed-
siębiorstwo Drogowe „DROGBUD”. Prace 
zakończą się 30 września 2020 roku.  hg

Zadanie finansowane jest z budżetów samorządu Powiatu Kościańskiego i Gminy Kościan 
oraz Funduszu Dróg Samorządowych.
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Zasłużyli na szacunek i pamięć. Przedstawiciele władz Powiatu Kościańskiego 
pobrali ziemię z cmentarza Poległych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie

S ą takie momenty w historii każ-
dego narodu, które mają dla niego 
szczególny charakter i które w 
sposób zdecydowany wpływają 

na jego dalsze losy. W tym roku mija 100 
lat od zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 
w wojnie polsko-bolszewickiej, która 
zaważyła na losach Rzeczypospolitej, a 
zdaniem niektórych historyków na lo-
sach międzywojennej Europy. Bolszewików 
udało się powtrzymać dzięki mobilizacji 
całego narodu. Bitwa Warszawska, która 
rozgrywała się na przedpolach stolicy, 
pod Ossowem i Radzyminem, była jedną  
z najważniejszych bitew w historii narodu 
polskiego, a na pewno najważniejszą bitwą 
okresu międzywojennego.

szacunek i szczególne miejsce w pamięci 
potomnych.
 Chcąc oddać hołd mieszkańcom 
Ziemi Kościańskiej, którzy uczestni-
czyli w wojnie polsko-bolszewickiej, 
25 czerwca 2020 roku Starosta Koś-
ciański Henryk Bartoszewski wraz  
z  c z ł o n k a m i  Z a r z ą d u  P o w i a -
tu Kościańskiego Dorotą Lew – Pi-
l a r s k ą  o r a z  M i c h a ł e m  J u r g ą ,  
a także w asyście księdza Stanisława To-
karskiego z parafii w Racocie, pobrał ziemię  
z Cmentarza Poległych w Bitwie War-
szawskiej w Ossowie. Ziemia została 
przywieziona do Kościana i została 
złożona na Placu Niezłomnych. Uroczy-
stości złożenia ziemi oraz wmurowania 

 Mieszkańcy Ziemi Kościańskiej ak-
tywnie wsparli wysiłek wojsk polskich 
w obronie  naszego kraju na wscho-
dzie. Zaprawieni w powstańczym boju 
młodzi Wielkopolanie weszli w skład 
dopiero co utworzonych oddziałów pol-
skiego wojska. Wielu z nich za obronę 
Rzeczypospolitej zapłaciło najwyższą 
cenę, jedni polegli na froncie, inni 
stracili życie w wyniku odniesionych  
w walce ran. Wszyscy z nich zasłużyli na 

pamiątkowej tablicy odbyły się w stulecie 
Cudu nad Wisłą, 14-15 sierpnia 2020 
roku. Plac Niezłomnych w Kościanie 
to miejsce pamięci. Znajdujące się na 
nim tablice upamiętniają poległych na 
różnych frontach i w miejscach kaźni 
mieszkańców Ziemi Kościańskiej.
 Na Cmentarzu Poległych w Bi -
twie Warszawskiej w Ossowie znaj-
duje się dziewięć kwater, w których 
spoczywają polegli  bezpośrednio w 

boju żołnierze ochotnicy – studenci  
i gimnazjaliści z warszawskich szkół. 
Na pomniku odsłoniętym i poświę-
conym w 1924 roku  wyryto 69 na-
zwisk poległych, których udało się 
wtedy zidentyfikować. Poza tablicą  
z nazwiskami  znalazł się tam też krzyż  
i  orzeł z rozpostartymi skrzydłami oraz 
napis: 14 sierpnia 1920 roku. Siedmio-
kroć odpieraliśmy hordy bolszewickie i tu 
padliśmy u wrót stolicy a wróg odstąpił.  
Z inicjatywy Jana Zaorskiego, ojca jed-
nego z poległych w bitwie pod Ossowem, 
w 1928 roku cmentarz otoczono murem 
oraz wybudowano na nim kaplicę. 
 W uroczystym pobraniu ziemi, poza 
przedstawicielami Powiatu Kościań-
skiego, uczestniczyły władze Powiatu 
Wołomińskiego ze Starostą Wołomiń-
skim Adamem Lubiakiem oraz soł-
tys Ossowa Janina Kacprzak, ucz -
niowie I Liceum Ogólnokształcącego 
PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w 
Wołominie wraz z dyrektor Agniesz-
ką Kaczyńską, dziekan ksiądz prałat  
Jan Andrzejewski, ks. dr Andrzej Rusi-

nowski i mieszkańcy powiatu wołomiń-
skiego.
 Przed uroczystym pobraniem ziemi 
przez starostę Bartoszewskiego i starostę 
Lubiaka, ks. Stanisława Tokarskiego 
oraz ks. Jana Andrzejewskiego, odpra-
wiona została msza święta, wspólnie 
odśpiewano hymn oraz złożono pamiąt-
kowe wiązanki pod obeliskiem na cmen-
tarzu wojennym w Ossowie. Po pobraniu 
ziemi, podpisany został protokół, który 
umieszczony zostanie na kościańskim 
cmentarzu przy tablicach upamiętniają-
cych kościaniaków walczących w bitwie 
polsko-bolszewickiej.

W protokole datowanym na 25 czerwca 
2020 roku czytamy: 

Starosta Kościański Henryk Barto-
szewski 
w obecności 
Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka 
a także
Michała Jurgi – członka Zarządu 
Powiatu Kościańskiego, przewodniczą-
cego Zespołu „Wierni Niepodległej” w 
Kościanie; 
Doroty Lew – Pilarskiej – członka Za-
rządu Powiatu Kościańskiego; 
ks. Stanisława Tokarskiego – proboszcza 
parafii pw. św. Stanisława Kostki w Racocie; 
dziekana ks.  prałata Jana An -
d r z e j e w s k i e g o  –  p r o b o s z -
c z a  p a r a f i i  p w .  Ś w i ę t e j  T r ó j c y  
w Kobyłce; 
Jerzego Zielonki – regionalisty, miłoś-
nika historii Ziemi Kościańskiej; 
Hanny Grabus – kierownika Biura Pro-
mocji i Informacji Starostwa Powiatowego  
w Kościanie;
Andrzeja Przekwasa – kierowcy Staro-
sty Kościańskiego 

pobrał stąd ziemię uświęconą pol-
ską krwią, aby ją przenieść do Koś-
c iana,  do  powiatu  kośc iańskiego , 
do Wielkopolski i w stulecie zwycię-
skiej Bitwy Warszawskiej złożyć ją  
w miejscu, które upamiętni poległych w 
wojnie polsko-bolszewickiej. W tej wojnie, 
w imię hasła „Bóg, Honor i Ojczyzna”, 
życie oddało ponad dwustu obywateli 
Ziemi Kościańskiej. hg

Delegacja z powiatu kościańskiego składa wiązankę pod obeliskiem na Cmentarzu Pole-
głych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie.  

Pomnik z tablicą, na której wyryto nazwiska 
żołnierzy, którzy zginęli pod Ossowem. 

Osoby biorące udział w uroczystości pobrania ziemi w Ossowie. 

Starosta Kościański Henryk Bartoszewski dziękujący gospodarzom – samorządowcom i 
mieszkańcom powiatu wołomińskiego za przygotowanie uroczystości.  

Powiat Koœciañski


