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Na XIII sesji, 28 grudnia 2007 roku,  Rada Powia-
tu Kościańskiego przyjęła jednomyślnie budżet Po-
wiatu Kościańskiego na rok 2008.

W opinii Andrzeja Jęcza, Starosty Kościańskiego
przedstawiającego Radzie projekt budżetu jest on
zrównoważony, oszczędny i proinwestycyjny. Po raz
pierwszy  - co podkreślił starosta - budżet zakłada
nadwyżkę budżetową w wysokości jednego miliona
dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Dochody budżetu Powiatu Kościańskiego zostały
oszacowane w oparciu o informacje z Ministerstwa Fi-
nansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz prognozy do-
chodów własnych powiatu sporządzonej na podstawie
szczegółowych kalkulacji przeprowadzonych przez jed-
nostki budżetowe i przez zarząd powiatu. Przewidy-
wane dochody własne, w ogólnej strukturze dochodów
przewidywanych w roku przyszłym stanowią 34 % ogó-
łu dochodów. Wielkość ta wskazuje na podtrzymanie
kilkuletniej tendencji wzrostu udział dochodów wła-
snych w ogólnej strukturze dochodów powiatów.

Dochód budżetu na rok 2008 został ustalony w wy-
sokości 40 milionów 553 tysięcy 631 złotych.
Zaplanowane wydatki wyniosą 39 miliony 304 tysią-
ce 449 złotych.  W sumie tej zostały ujęte spłaty zo-
bowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Tradycyjnie w strukturze wydatków najpoważ-
niejszą pozycję stanowią wydatki na oświatę. W ogól-
nej kwocie wydatków stanowią one 39%. W tych wy-
datkach zaplanowane zostały środki w wysokości 500
tys. złotych na rozbudowę Liceum Ogólnokształcące-
go w Śmiglu.  Wydatki na realizację zadań związa-
nych z utrzymaniem sieci dróg powiatowych zostały
przewidziane na kwotę 4 milionów 134 tysięcy zło-
tych. Kwota ta stanowi ok. 10 % wydatków ogółem.

Tak skonstruowany budżet pozwoli na wygenero-
wanie kwoty  4 milionów 125 tys. złotych przeznaczo-
nych na wydatki majątkowe, czyli inwestycje.  Kwota
ta pochodzi z dochodów własnych. Powiat nie planuje
zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań finansowych w
2008 roku.

Najpoważniejszą kwotę wydatków inwestycyjnych
stanowią wydatki przeznaczone na modernizacje
dróg. Na te zadania zostanie przeznaczona kwota pra-
wie 2,5 miliona złotych. Również w budżecie powiatu
zaplanowano kwotę 550 tys. złotych na budowę par-
kingu przy budynku starostwa przy Al. Kościuszki w
Kościanie.  Z kolei kwota 100 tys. złotych została prze-
znaczona na wykup akcji Samorządowego Funduszu
Poręczeń kredytowych w Gostyniu.  Jest to udział po-
wiatu Kościańskiego w funduszu , którego celem jest
udzielanie poręczeń kredytowych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej przez mieszkańców naszego
powiatu.

Starosta zadeklarował, że podobnie jak w latach
minionych powiat będzie ubiegał się o środki pocho-
dzące z funduszy Unii Europejskiej.  Wszystkie pozy-
skane tą drogą środki pozwolą na realizację dodatko-
wych przedsięwzięć inwestycyjnych powiatu.           bj

Powiat
ma budżet
na 2008 rok

W tym roku, zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami, zo-
stanie rozbudowany budynek
Liceum Ogólnokształcącego w
Śmiglu. Będzie to największa
tegoroczna inwestycja budow-
lana Powiatu Kościańskiego.

Rozbudowa szkoły będzie
polegała na dobudowaniu do
istniejącego budynku, od stro-
ny boiska, jednokondygnacyjne-
go budynku, który architekto-
nicznie będzie się komponował
ze starą szkołą. Inwestycja ta
znacznie usprawni funkcjono-
wanie liceum i komfort nauki.
W nowym budynku będzie duży,
bo mający 66 metrów kwadra-
towych hol, który w czasie
szkolnych uroczystości będzie
spełniał funkcje auli. Znajdzie
się tam również główne wejście
do szkoły oraz pomieszczenia
sanitarne i portiernia o łącznej
powierzchni ponad 56 metrów
kwadratowych. Istniejące na
parterze sanitariaty zostaną
rozebrane. To także sprawi, że
na szkolnych korytarzach bę-

Rozbudowa liceum

W tym miejscu będzie ładny zakątek zieleni z ławkami

Rozbudowa liceum poprawi komfort nauki uczniom.

dzie więcej miejsca. Kubatu-
ra nowego budynku to 500
metrów sześciennych. Plano-
wane prace przyczynią się, do
tego – mówi dyrektor liceum,
Tadeusz Ilmer - że budynek
szkolny będzie przestronniej-
szy i bardziej funkcjonalny dla
uczniów i pracowników. Uro-
dę naszej placówki poprawi
także planowana moderniza-
cja jej otoczenia. Miasto i szko-
ła będzie ładniejsza. Miejsce,
gdzie teraz znajduje się par-
king zostanie wy łożone
kostką.  Wokół będą posadzo-
ne drzewka i krzewy w ich cie-
niu zostaną  ustawione
ławeczki.

Przetarg na realizacje in-
westycji zostanie ogłoszony w
pierwszym kwartale tego
roku. W budżecie powiatu
przeznaczono na jej realiza-
cję 500 tys. złotych.              bj

W nowym budynku będzie m.in.
główne wejście do szkoły. Projek
I. Wrześniewska

Wizualizacja nowego budynku od strony boiska. Projekt I. Wrześniewska
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miasto Koœcian

We wtorek 22 stycznia br. w gabinecie Burmistrza
Miasta Kościana odbyła się uroczystość jubileuszowa z
okazji 10-lecia działalności Straży Miejskiej. Burmistrz
podziękował strażnikom za wieloletnią sprawną i owocną
pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Kościanie, a
także za trud jaki wkładają w codzienne pełnienie służ-
by. Słowa uznania dla pracy strażników miejskich oraz
podziękowania za wieloletnią współpracę z Komendą

Jubileusz Straży Miejskiej
Powiatową Policji skierował Komendant Komendy Po-
wiatowej Policji pan Henryk Kasiński.

Obchody 10-lecia Straży Miejskiej w Kościanie zbie-
gły się z awansami pracowników straży miejskiej na
wyższe stopnie służbowe. Na zakończenie, Burmistrz
Michał Jurga przekazał Straży Miejskiej samochód Re-
nault „Kangoo”, który do tej pory z powodzeniem służył
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kościanie.                  krs

Na sesji w dniu 20 grudnia 2007 r. Rada Miejska
Kościana uchwaliła jednogłośnie budżet na 2008 rok. Jak
ocenił Burmistrz Michał Jurga - przyjęty budżet jest real-
ny, ale trudny. Zaplanowano w nim dochody w wysokości
53.078.285,00 zł, z kolei wydatki zaplanowano w wyso-
kości niespełna 51 mln złotych. Przy takiej konstrukcji
budżetu, po raz pierwszy od lat, została osiągnięta nad-
wyżka – na kwotę 2.080.000 zł, którą zamierzamy prze-
znaczyć na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komu-
nalnych – podkreślił Burmistrz.

Wśród zaplanowanych wydatków znalazły się inwe-
stycje miejskie, które realizowane będą w bieżącym roku:
przebudowa dróg gminnych (ul. Kaźmierczaka, Kołłąta-
ja, Słowackiego i ul. Dąbrowskiego), modernizacja obiek-
tów (ul. Bernardyńska 2, Ratusz i Straż Miejska), oświe-
tlenie ulic, termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 oraz
na zadania drogowe realizowane razem ze Starostwem
Powiatowym.                                                                      krs

Miejski budżet
w 2008 roku

W celu uregulowania spraw związanych z nagradza-
niem osób zasłużonych dla Kościana, w czerwcu ubiegłe-
go roku radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia
nagrody miasta Kościana „KOŚCIAN  DZIĘKUJE”. Na-
grodę przyznaje Kapituła Nagrody raz w roku, a będzie
ona wręczana przy okazji Święta Miasta. Kandydatów
do nagrody zgłaszać mogą: Przewodniczący Rady Miej-
skiej Kościana, komisje stałe i kluby radnych Rady Miej-
skiej Kościana, Burmistrz Miasta Kościana, Rady Osie-
dli, zarejestrowane stowarzyszenia oraz organizacje spo-
łeczne i gospodarcze działające na terenie miasta oraz co
najmniej 50 mieszkańców miasta. Formularz wniosku
jest już dostępny w Punkcie Informacyjnym oraz na miej-
skiej stronie internetowej www.koscian.pl, w dziale Na-
grody Miasta Kościana. Najbliższy termin składania
wniosków upływa 28 lutego 2008 r. Szczegółowych in-
formacji udziela Wydział Promocji i Funduszy Pomoco-
wych UM, tel. 0 65 512 62 17.                                         krs

Nagroda
Miasta Kościana

Wzorem lat ubiegłych, podczas ferii zimowych -
do 08.02.2008 r. - uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów oraz stacjonarnych szkół ponadgimna-
zjalnych będący mieszkańcami Powiatu Kościań-
skiego za korzystanie z basenu od poniedziałku do
piątku w godz. od 6.00 do 16.00 płacą jedynie 2,00
zł/h (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej). Z
tańszego basenu mogą korzystać także dzieci od 3
do 6 lat pod opieką pełnoletniego mieszkańca Po-
wiatu Kościańskiego legitymującego się dokumen-
tem tożsamości.

Tańszy basen
w ferie

Informujemy, że od 1 stycznia br. podatek od posiada-
nia psów został zniesiony mocą ustawy, natomiast Rada
Miejska Kościana odstąpiła od podjęcia uchwały w spra-
wie wprowadzenia opłaty od psów na 2008 rok. Oznacza
to, że kościaniacy nie będą w tym roku płacili za posiada-
nie psów. W związku z tym przypominamy, iż nie ma
potrzeby kierowania do urzędu wniosków o zwolnienie z
przedmiotowej opłaty.                                                      krs

Kościaniacy
w tym roku
nie zapłacą
za posiadanie psa

Burmistrz Miasta Koœciana
o g ³ a s z a

pierwszy nieograniczony publiczny przetarg ustny
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. u¿ytkowej 25,70 m2  sk³adaj¹cego siê z 1 pokoju oraz 2 piwnic,
znajduj¹cego siê w budynku przy ul. Nadobrzañskiej 5 oraz ustanowienie prawa u¿ytkowania wieczystego

udzia³u w nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnym 1871, o pow. 505 m2,
wynosz¹cego 3330/23780 czêœci, objêtego KW 5155.

Cena wywo³awcza :20 000,00 z³ w tym:
- lokalu 15.000,00 z³ - u³amkowej czêœci gruntu 5.000,00
- wadium 3.000,00z³.
Cena wywo³awcza nie zawiera op³at i podatków zwi¹zanych z przeniesieniem prawa w³asnoœci, które zobowi¹za-
ny bêdzie uiœciæ nabywca nieruchomoœci.
Z nabywc¹  lokalu zostan¹ ustalone nastêpuj¹ce warunki:
· Sprzeda¿ lokalu za cenê wylicytowan¹ w przetargu
· I wp³ata z tyt. u¿ytkowania wieczystego udzia³u w gruncie 15 % wylicytowanej ceny u³amkowej czêœci gruntu +
podatek VAT  22 %
· Powy¿sze op³aty p³atne przed zawarciem aktu notarialnego.
· Op³ata roczna za u¿ytkowanie wieczyste 1 % ceny udzia³u w dzia³ce p³atna z góry ka¿dego roku do dnia 31
marca, po roku ustanowienia prawa u¿ytkowania wieczystego, op³ata roczna mo¿e byæ·  aktualizowana  w okre-
sach  nie krótszych ni¿ 1 rok ze wzglêdu na zmianê wartoœci gruntu.
Przetarg  odbêdzie siê w dniu 6 marca  2008r.  o godz. 1100

w sali nr 23 Urzêdu Miejskiego w Koœcianie Al. Koœciuszki 22
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie wadium w podanej wy¿ej wysokoœci, na konto Urzêdu Miej-
skiego nr: 29 1610 1188 0011 5153 2000 0011 Bank Spó³dzielczy w Koœcianie. Wadium winno wp³yn¹æ na konto
najpóŸniej w dniu 03.03.2008r. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet
ceny nabycia lokalu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³, od
zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który nie zosta³ ustalony jako nabywca nieruchomoœci, bêdzie wyp³acone
niezw³ocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest okazaæ dowód to¿samoœci, dowód wp³aty wadium,
a osoba reprezentuj¹ca  osobê prawn¹ b¹dŸ osobê fizyczn¹ winna siê okazaæ stosownym pe³nomocnictwem.
W Wydziale  Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzêdu Miejskiego w Koœcianie, pokój 206 (tel.
0655121466 w 311) mo¿na uzyskaæ wszelkie informacje zwi¹zane z przetargiem. Zastrzega siê prawo odwo³ania
przetargu z wa¿nych przyczyn.

Burmistrz Michał Jurga przekazuje kluczyki do samochodu dla Straży Miejskiej
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gmina Koœcian
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ścianie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz.
Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl;
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Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Inter-
net: www.koscian.pl
Gmina: 065 512 10 01; e-mail:sekretariat@gminako-
scian.wokiss.pl; Internet: www.gminakoscian.wokiss.pl

W trosce o poprawę warunków lokalowych oraz
polepszenie obsługi mieszkańców rozbudowano bu-
dynek Urzędu Gminy Kościan. Do starego gmachu
dobudowano nowe skrzydło, w którym swoją siedzi-
bę znalazły Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie. W budyn-

Rozbudowany Urząd Gminy

Pomysł przystapienia Gimnazjum w Starych Oborzy-
skach do programu Comenius powstał podczas wymiany
uczniowskiej ze szkołą czeską w Bohdalovie. Comenius
jest jednym z czterech programów sektorowych Progra-
mu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Pro-
gramme) Wspiera finansowo oraz merytorycznie part-
nerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych,
polegającą na realizacji wspólnego projektu.

Uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół spotykają się co-
rocznie od 2003 roku. Wspólnie z nauczycielami czeski-
mi ustalono tematykę i działania programowe. Projekt
ułożyły panie Jolanta Nowicka i Aleksandra Pawlicka -
nauczycielki naszego gimnazjum. Powstał przy współ-
pracy i konsultacji z dyrektorem szkoły - Romanem Pod-
górskim oraz gronem nauczycielskim. Całość na język
niemiecki przetłumaczyła pani Daria Wieszczeczyńska.

W lipcu ubiegłego roku nasi czescy partnerzy i my
otrzymaliśmy wiadomość, że projekt nasz został przyję-
ty i zaakceptowany. Program trwać będzie od paździer-
nika 2007 do lipca 2009. Ma pokazać uczniom wspólne
kulturowe dziedzictwo. Ma zwrócić uwagę na jego war-
tość i wpływ na świadomość bycia Europejczykiem, ma
wyrównać szanse edukacyjne młodzieży z obszarów wiej-
skich. Ponadto projekt pozwoli rozbudzić zainteresowa-
nie uczniów nauką języków obcych i rozwinąć umiejęt-
ność komunikowania się w obcych językach w codzien-
nych sytuacjach. Uczniowie ze Starych Oborzysk podczas
trwania projektu będą uczyć się języka państwa part-
nerskiego. Na realizację projektu szkoła otrzymała 20 000
euro.

Wzajemne poznanie historii kultur, tradycji regionów,
tych z czasów minionych i tych, które kultywowane są do
dziś, pozwoli na kształtowanie postaw niezbędnych do
skutecznego działania w zespole oraz nauczy odpowie-
dzialności za rezultaty swoich działań. Pozwoli również
na wypracowanie zrozumienia i szacunku dla praw czło-
wieka, demokracji oraz zachęci młodzież do tolerancji
wobec innych ludzi i innych kultur.
Projekt obejmuje różnorodne działania takie jak wymia-
na korespondencji, wypełnianie zeszytów podróży, uczest-
niczenie w dodatkowych lekcjach języka obcego, wspólne
warsztaty teatralne i artystyczne, wspólna praca nad
projektem. Uczniowie udoskonalą wypracowane umiejęt-
ności w zakresie stosowania technologii komunikacyj-
nych. Rezultatem tych spotkań będzie wystawienie
wspólnej sztuki teatralnej, poplenerowa wystawa prac
artystycznych, użyteczne słowniki polsko-czesko-niemiec-
ko-angielskie oraz publikacja książki kucharskiej „Da-
nia z pyry w naszych regionach”.
Pierwsze spotkanie robocze odbyło się w październiku w

Sokrates Comenius w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach

Bohdalovie. Ustalono na nim zakres działań dla uczniów
i opiekunów na najbliższe miesiące. Na poczatku grud-
nia nastapiła wymiana nauczycieli. Dwie nasze nauczy-
cielki wyjechały uczyć języka polskiego do Czech, a dwie
czeskie nauczycielki w tym czasie uczyły naszych uczniów
języka czeskiego. Uczniowie klas pierwszych, którzy biorą
udział w programie poznawali podstawowe zwroty i po-
jęcia w języku czeskim wspomagając się jezykami nie-
mieckim i angielskim. Podczas praktycznych zajęć wy-
konywano własne wizytówki dla czeskich partnerów i
ozdoby świateczne. W ramach projektu odbyli wspólną

ku oddano także do użytku nową salkę konferen-
cyjną. Działania te mają przede wszystkim przy-
czynić się do usprawnienia obsługi klientów wymie-
nionych gminnych jednostek organizacyjnych, w
szczególności w zakresie obsługi zasiłków rodzin-
nych.                                                                            (md)

Lekcja w Gimnazjum w Starych Oborzyskach.

W szkole w Bohdalowie.

wycieczkę do zakładu produkujacego ozdoby świąteczne
w Rakoniewicach oraz wycieczkę do Poznania, gdzie po-
znali bliżej historię miasta oraz zwiedzali muzea. Pod-
czas tych zajęć cały czas poznawali i utrwalali słownic-
two czeskie. Nie było lekko trzeba było wykazać się aktu-
alną wiedzą o kraju naszych partnerów i zaliczyć pozna-
ne słownictwo czeskie. Uczniowie otrzymali wizytówki
przedstawiajace swoich partnerów z czeskiej szkoły.
Napisali listy a teraz z niecierpliwością czekają na pierw-
sze odpowiedzi od nowych przyjaciół.

Jolanta Nowicka
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powiat Koœciañski

W minionym roku w naszym powiecie utworzonych
zostało 18 nowych rodzin zastępczych. Jak oceniają pra-
cownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie był to
wyjątkowo dobry rok jeśli chodzi o liczbę dzieci umiesz-
czonych w rodzinach zastępczych. W ciągu całego roku
znalazło w nich domowe ciepło i opiekę 35 dzieci. Łącznie
w naszym powiecie jest 71 rodzin zastępczych. Stały się
one domem dla 104 młodych osób. Niestety, ilość rodzin
zastępczych w powiecie kościańskim jest wciąż niewy-
starczająca. W związku z czym Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kościanie apeluje o zgłaszanie się kan-
dydatów na rodziny zastępcze. Chętnych do pełnienia
funkcji  rodziny zastępczej prosimy o kontakt osobisty z
PCPR przy ulicy Kaźmierczaka 41 w Kościanie. Informa-
cje można także uzyskać pod numerami telefonów
065 511 01 66 lub 065 511 98 32.                                     bj

18 rodzin
szczęścia

Starostwo Powiatowe w Kościanie, wszystkie
gminy powiatu, Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy w Kościanie oraz Uczniowski Klub Sportowy
,,Hellada” przy I LO w Kościanie zapraszają na VI
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w  Narciar-
stwie Zjazdowym i Snowboardzie. W tym roku
mistrzostwa odbędą się w sobotę 1 marca na
stoku przy wyciągu nr 9 - „Kinga”. Początek sporto-
wej rywalizacji godzina 10:00. W zawodach mogą
uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czaso-
wo na terenie Powiatu Kościańskiego. Zgłoszenia
dokonuje się przedkładając wypełnioną i podpisaną
kartę zgłoszenia zawodnika. Wszyscy chętni mogą
zgłaszać się od 11 lutego do 26 lutego 2008 roku w
Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38, codzien-
nie w godzinach 8:00-15:00. Opłata startowa wynosi
30 złotych, dla młodzieży uczącej się (należy przed-
stawić legitymację) opłata wynosi 15 złotych. Za
start w dwóch konkurencjach należy dopłacić 5 zło-
tych. Dzieci do 8 roku życia startują bezpłatnie. Zgło-
szenie udziału w mistrzostwach będzie również moż-
liwe w dniu zawodów, w biurze zawodów w godzi-
nach od 8:00 do 9:00. Wówczas opłata normalna bę-
dzie wynosiła 40 złotych, opłata dla młodzieży 25
złotych, dodatkowa opłata za start w dwóch konku-
rencjach 15 złotych, natomiast opłata za udział dzieci
do lat 8 będzie wynosiła 10 złotych. Opłaty startowe
nie podlegają zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat kolejności star-
tów, kategorii wiekowych, sposobów rozegrania za-
wodów można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie
pod nr tel. 0-65 512 70 67 lub 065 512 74 33, wew.
28. Patronat medialny nad Mistrzostwami mają
„Gazeta Kościańska” i „Radio Elka”.

Zapraszamy
do Zieleńca

Od miesiąca mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w
Jarogniewicach mogą podróżować nowym samochodem,
dziewięcioosobowym volkswagenem.

Pozyskanie samochodu do przewozu osób, w tym tak-
że do przewozu osób poruszających się na wózkach w istot-
ny sposób poprawi warunki i komfort przewozu miesz-
kańców – mówi dyrektor Domu – Zbigniew Gordziej. Przy-
czyni się  - co nas cieszy - do zwiększenia aktywizacji osób,
które z racji swej niepełnosprawności mają trudności w
przemieszczaniu się i poprawi ich psychiczny komfort pod-
różowania. Dzięki windzie, która jest największym atu-
tem nowego samochodu osoby na wózkach sprawniej i z
mniejszym wysiłkiem z ich strony  i ze strony ich opieku-
nów wsiądą i wysiądą z samochodu – przyznaje dyrektor.
Ważnym jest też to, ze samochód, który do tej pory użytko-

Samochód został oznakowany.
Winda uruchamia się za pomocą pilota mówi Wojciech
Libera, kierowca z DPS.

DPS ma nowy samochód
waliśmy w celach przewozu mieszkańców jest samocho-
dem starym, mocno, wyeksploatowanym, często ulegają-
cym awariom. Teraz, gdy mamy nowy samochód, stary
będzie wykorzystywany na krótkich trasach, przede wszyst-
kim do przewozu różnych towarów, zakupów, potrzebnych
do funkcjonowania Domu.

Nowy volkswagen T 5 caravelle kosztował prawie 140
tys. złotych. Środki na jego zakup dało Starostwo Powia-
towe. Poza windą i takim standardowym wyposażeniem
jak poduszki powietrzne, klimatyzacja i autoalarm sa-
mochód jest wyposażony w dodatkowe ogrzewanie posto-
jowe, działające niezależnie od pracy silnika. Samochód
dla zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących nim osób
został oznaczony znaczkiem informującym, że podróżują
nim osoby niepełnosprawne.                                             bj

Z kim wybrać się na bal karnawałowy? Jaki wystrój
powinna mieć sala? Czego potrzeba, żeby dobrze się ba-
wić? W styczniu pytania te frapowały organizatorów in-
tegracyjnej zabawy karnawałowej. Z kolei jej uczestnicy
myśleli nad tym w co i jak się przebrać.

Bal odbył się w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej. W
tym roku po raz pierwszy w zabawie brali udział nie tyl-
ko uczniowie. Zaproszono też podopiecznych Ośrodka
Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodka Wsparcia,
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej. W balu uczestniczyli również ucznio-
wie wydziału terapii z Medycznego Studium Zawodowe-
go. Bawiono się na karnawałowo ubranej sali gimnastycz-
nej. Tańcom towarzyszyły konkursy. Najbardziej podo-

Taneczna integracja
bał mi się konkurs na najlepsze przebranie – mówi Szy-
mon Łakomy, jeden z uczestników balu. W tej zabawie
przyznano trzy pierwsze miejsca, zdobyli je Łukasz Jokś
przebrany za arlekina, Olga Kuźniak - tygrysek oraz Se-
bastian Paciorkowski, w stroju Araba. Między tańcami i
konkursami balowicze zjedli podwieczorek. Ciasta przy-
gotowały mamy uczniów. Słodycze ufundowali: państwo
Czapliccy i Walenciakowie, pan Tycner i Hurtownia Spo-
żywcza Sekwim. Chcielibyśmy, aby zabawa integracyjna
na stałe wpisała się w kalendarz imprez naszej szkoły –
mówi Magdalena Dyszkiewicz, dyrektor ZS. Inicjatorką
balu była Anna Szymanowska. Zabawę współtworzyli
rodzice oraz nauczycielki zespołów edukacyjno-terapeu-
tycznych.                                                                          a hor

W zabawie pierwszy raz wzięli udział nie tylko uczniowie szkoły.
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miasto Koœcian

To dziesięć strategicznych projektów wzmacniających
podstawowy kapitał miasta a także tworzących go na przy-
szłość, zapisanych w dokumencie pod nazwą „Wizja Stra-
tegiczna dla Miasta Kościana”.

Wzmocnienie historycznego centrum miasta, rozwój
campusu zdrowotno – edukacyjnego, rewitalizacja terenu
dawnych zakładów mięsnych w kombinacji z parkiem spor-
towym, wzmocnienie parku rodzinnego, rewitalizacja tere-
nów Łazienek, Cukrowni, stacji kolejowej, podkreślenie toż-
samości dróg wlotowych do miasta, zagospodarowanie strefy
pośredniej (tj. przestrzeni jaka powstanie pomiędzy mia-
stem a nowo pobudowaną infrastrukturą drogową S5 i 308),
podniesienie wartości  terenów przemysłowych położonych
we wschodniej części miasta – to zadania, których konse-
kwentna realizacja nada konkretnej wartości pożądanemu
kierunkowi rozwoju Kościana w przyszłości. „Pracując nad
Wizją skupiliśmy się na roli jaką może Kościan odgrywać w
regionie za dziesięć, dwadzieścia i więcej lat. Perspektywa ta
może wydawać się odległa w aspekcie osobistym każdego z
mieszkańców.  Dla Kościana, w obszarze jego rozwoju jest
jednak optymalnym czasem na podejmowanie i realizację
poważnych, spójnych gospodarczo i przestrzennie projektów”
- mówi Burmistrz Kościana Michał Jurga, dodając
dalej: „Wizja, to nie kalendarz życzeń. Podkreślam jej  zna-
czenie, nie tylko jako podstawy do dalszych prac planistycz-
nych ale przede wszystkim jako dokumentu pokazującego w
sposób przystępny dla każdego kierunki rozwoju miast”.

Przez ostatni rok Wizja była przedmiotem prac grupy
sterującej i projektowej oraz konsultacji z mieszkańcami.
Pokazały one, jak wiele jest zadań i możliwości związa-
nych z funkcjonowaniem Kościana. Jako mieszkańcy do-
strzegamy bardzo wiele i często w negatywny sposób. Takie
widzenie miasta jest ważne, bo daje świadomość wagi pro-
blemów z jakimi się boryka. Należy jednak równoważyć

Kościan ma wizję
ten sposób patrzenia innym, ukierunkowanym na wykorzy-
stanie możliwości i szans, które miasto już posiada, oraz
stworzenie solidnych podstaw dla rozwoju następnych.
„Zdaję sobie sprawę, że realizacja zaproponowanych w wizji
projektów to trudny, wieloletni proces, ale jeżeli myślimy po-
ważnie i odpowiedzialnie o Kościanie -  konieczny do zapo-
czątkowania już dziś” - podkreśla Burmistrz.

Bez zdefiniowania kierunków rozwoju miasta, przygo-
towanie poważnych projektów będzie niemożliwe. Wyko-
rzystanie zewnętrznych środków finansowych, zwłaszcza
funduszy unijnych obliguje miasta nie tyle do wydania pie-
niędzy na określone zadanie, co do uzyskania określonych
efektów w przyszłości. Oznacza to, że podejmowane działa-
nia nie mogą być determinowane tylko możliwością uzy-
skania pieniędzy, ale przemyślane, oparte na długofalo-
wym planowaniu i partnerstwie lokalnym.

Pracom nad dokumentem towarzyszyły i towarzyszyć
będą poważne rozmowy z instytucjami, osobami ważnymi
dla realizacji przyszłych projektów. Cel bowiem jest jeden:
rozwój w najbardziej pożądanym dla Kościana i mieszkań-
ców kierunku.  Miasto musi się rozwijać z uwzględnieniem
tych instytucji, które na jego terenie już funkcjonują, gdyż
dla miasta ważny jest ich rozwój.

„Nie ma idealnych rozwiązań. Każde pociąga za sobą
koszty i trudności.  Najgorszym wyborem będzie jednak bez-
czynność. Ważne dla Kościana będzie konsekwentne realizo-
wanie przyjętych w Wizji kierunków działań. Działania
muszą przekładać się na konkretne projekty wykonawcze re-
alizowane w przyszłości przez  samorząd. Nie ma alternaty-
wy dla działań pozytywnych i konsekwentnych.  Nie jest to
wizja „uszczęśliwiania wszystkich”. Definiujemy w niej te
obszary, które wymagają naprawy, wzmocnienia i będą miały
wpływ na funkcjonowanie Kościana w przyszłości” - podsu-
mowuje Burmistrz.                                                           sm

W dniu 15 stycznia w Zespole Szkó³ nr 2 w Koœcianie
odby³ siê „Wieczór Kolêd”, w trakcie którego uczniowie Ze-
spo³u Szkó³ nr 2 w Koœcianie zaprezentowali program te-
atralny oparty na kanwie „Opowieœci Wigilijnej” Karola Dic-
kensa urozmaicony kolêdami w nowej aran¿acji, który przy-
gotowa³y nauczycielki - Pani Ewelina Maækowiak i Joanna
Dudkowska. Uroczystoœæ wzbogaci³y wystêpy Orkiestry
Dêtej „Ton” oraz s³uchaczy sekcji muzycznej Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Natomiast 16 stycznia uczniowie ZS nr 2 zaprezentowa-
li przygotowany program dzieciom klas „0” koœciañskich
przedszkoli. Podczas uroczystoœci Dyrektor BZ WBK w
Koœcianie Renata Olejnik przekaza³a szkole czek dotacji fun-
dacji „Bank Dzieciêcych Uœmiechów” Banku Zachodniego
WBK w wysokoœci 2.000 z³. Dotacja zostanie przeznaczona
podczas ferii zimowych na organizacjê zajêæ dla 85 uczniów
Zespo³u Szkó³ nr 2 w Koœcianie oraz wyjazd do Poznania
œladami zabytków i muzeów.

Wieczór Kolęd
w ZS nr 2

Burmistrz Miasta Kościana oraz Miejska Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ko-
ścianie serdecznie zapraszają  wszystkie zaintereso-
wane osoby na forum dyskusyjne, którego tematem
będą: integracja, koordynacja i opracowanie działań
w zakresie wczesnej profilaktyki uzależnień od sub-
stancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania prze-
mocy w szkole i rodzinie. Forum odbędzie się we wto-
rek 26 lutego o godz. 16.00 w sali konferencyjnej SP
ZOZ.

Spotkanie dotyczące
przeciwdziałania
uzależnieniom od
narkotyków i alkoholu

Samorządowe władze miasta Kościana serdecznie
dziękują wszystkim Kościaniakom za ich hojność pod-
czas tegorocznego 16 finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, w trakcie którego zebrano w naszym
mieście 29.605,11 zł. W finałową niedzielę mieszkań-
cy Kościana  mogli m.in. przejechać się wozami stra-
żackimi i policyjnymi, zagrać w szachy z mistrzem
Włodzimierzem Schmidtem, posłuchać muzyki Orkie-
stry Dętej OSP z Kościana, czy występów Teatru 112.
Odbyły się również prezentacje artystyczne dzieci i
młodzieży z kościańskich szkół, koncert zespołu wo-
kalnego MAGNUS z Czempinia oraz prezentacje
uczniów z I LO w Kościanie. Nie zabrakło światełka
do nieba, licytacji specjalnie na ten cel zgromadzo-
nych przedmiotów oraz największego tortu w Kościa-
nie.

Kościański
Finał z głową

Grupa projektowa podczas pracy nad Wizją Strategiczną
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XVII Indywidualne Mistrzostwa Gminy Kościan w
Tenisie Stołowym odbyły się 20 stycznia 2008r. w hali
sportowej w Racocie. Do tegorocznych zawodów przystą-
piło 43 zawodników w czterech kategoriach. Rywalizacja
była bardzo zacięta, a na podium ostatecznie stanęli:
Kategoria „Open”:
I - Przemysław Szczerbal (Wyskoć)
II - Wojciech Hajnce (Mikoszki)
III - Leszek Hertmanowski (Wyskoć)
Kategoria „Old-Boys” (rocznik 1967 i starsi):
I - Tadeusz Urbaniak (Kurza Góra)
II - Tadeusz Legierski (Widziszewo)
III - Jarosław Frąckowiak (Kurza Góra)
Kategoria kobiet i dziewcząt:
I - Anna Homska (Turew)

Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym

Już po raz trzeci hala sportowa przy Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Starych Oborzyskach  gościła Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Program imprezy był bar-
dzo bogaty. Złożyły się na niego występy wokalno-tanecz-
ne zespołów folklorystycznych Kokorzynianki z Kokorzy-
na i Obrzanie ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewie, po-
kaz ratownictwa drogowego przygotowany przez jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kościan, kon-
kursy sportowo – rekreacyjne i pokaz tae-kwon-do, licy-
tacje złotego serduszka i prac uczniów. Przedszkole w
Starych Oborzyskach przygotowało balik dla dzieci z kon-

Wielka Orkiestra w Starych Oborzyskach
kursami malowania twarzy i malowania na płótnie. Szko-
ła podstawowa zabawiała uczestników konkursami re-
kreacyjno – tanecznymi, a uczniowie miejscowego gim-
nazjum wykonali dostojnego poloneza i przygotowali
występ chóru szkolnego oraz pokaz tańca „czirliderek”.
Niezwykle efektowną imprezę zakończył koncert Micha-
ła Dolaty i Marcina Kunca oraz światełko do nieba, po-
kaz sztucznych ogni, ognisko i wspólna zabawa. Podczas
koncertu oraz dzięki pracy wolontariuszy, którzy kwe-
stowali także w Bonikowie, Kokorzynie i Starym Białczu
udało się zebrać kwotę prawie 5200 zł.                     (md)

Jak często trzeba tracić wiarę
urzędową
nadętą
zadzierającą nosa do góry
asekurującą
głoszoną stąd dotąd
żeby odnaleźć tę jedyną
tę, która jest po prostu
spotkaniem po ciemku
kiedy niepewność staje się pewnością
prawdziwą wiarą, bo całkiem nie do wiary.

Słowami księdza Jana Twardowskiego uczniowie z
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 13.12.2007r. roz-
poczęli przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „Gdy Bóg
podróżuje koleją”, przygotowane dla Klubu Seniorów w
Starym Luboszu. Uczniowie klas IId, Ib i Ia występowali
w Strażnicy OSP przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią, wśród której byli m.in. Poseł na Sejm RP – Wojciech
Ziemniak, Starosta Kościański – Andrzej Jęcz, Wójt Gmi-
ny Kościan – Henryk Bartoszewski oraz Dyrektor Zespołu
Szkół w Starym Luboszu – Iwona Gaertig. Aktorzy szkol-
ni przygotowani przez panią Arletę Linke, Marzenę Po-
piel i Danutę Olejnik pokazali widowni, że spotkanie z
Jezusem może zdarzyć się wszędzie i okażdej porze, wca-
le nie wymaga też specjalnej oprawy w postaci drogich
prezentów i wykwintnych potraw. Młodzież za swój wy-
stęp obdarowana została czekoladowymi gwiazdorkami
przez Mikołaja (Wojciecha Ziemniaka), który z wiadomych
względów zawsze kibicuje uczniom z Racotu.

Marzena Popiel

Jasełka
w Starym Luboszu

Rozpoczął się I etap budowy przesyłowej sieci wo-
dociągowej Gryżyna – Nielęgowo o długości 2882 mb.
Wykonawcą zadania jest firma Instalatorstwo CO Sa-
nitarne i Gazowe A. Matuszczak i L. Szczeblewski
spółka cywilna z Piasków, a jego koszt opiewa na kwo-
tę 425 tys. zł. Termin wykonania zaplanowano na 15
maja 2008r. Celem jest poprawa jakości wody we wsi
Nielęgowo, w przyszłości również w Nacławiu. Doce-
lowo woda dostarczana będzie z nowej stacji w Kata-

Mecz finałowy pomiędzy Przemysławem Szczerbalem i
Wojciechem Hajnce.

 Fragment meczu Mateusza Nawrockiego z Mikołajem
Legierskim.

Gminne inwestycje wodno – ściekowe
rzyninie. W najbliższym czasie ogłoszony będzie prze-
targ na II etap budowy tej sieci. Rozpoczęto również
budowę kanalizacji w Osieku wraz z przykanalikami
o całkowitej długości 3020 mb. Wykonawcą została
firma P.P.H.U. Eko-Kan-Gaz z Karska. Termin reali-
zacji inwestycji to 30 kwietnia 2008r. a jej koszt wy-
nosi 377 tys. zł. Celem jest uregulowanie gospodarki
ściekowej w Osieku. Ścieki kierowane będą do oczysz-
czalni mechaniczno-biologicznej w Nowym Dębcu. (md)

II - Beata Hertmanowska (Wyskoć)
III - Sandra Hertmanowska (Wyskoć)
Kategoria chłopców (rocznik 1992 i młodsi):
I - Bartosz Kruk (Racot)
II - Jakub Tonder (Racot)
III - Mateusz Nawrocki (Granecznik)
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a
zwycięzcy poszczególnych kategorii puchary mistrzów. Za-
wody zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.

(md)
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W czwartek, 17 stycznia 2008 roku w sali konferen-
cyjnej w Piotrowie odbyło się trzecie spotkanie w ramach
nawiązanego w ubiegłym roku Lokalnego Partnerstwa
Edukacyjnego w Powiecie Kościańskim. W spotkaniu
wzięli udział przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół ponadgim-
nazjalnych, przedstawiciele samorządu powiatowego,
przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie
oraz Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, czyli wszy-
scy partnerzy lokalnego rynku pracy związani z tema-
tyką edukacji i systemu kształcenia w powiecie.

Celem spotkania było przede wszystkim podsumo-
wanie i zaprezentowanie wyników prac zrealizowanych
zespołowo przez uczestników Partnerstwa Edukacyjne-
go w październiku i listopadzie ubiegłego roku oraz przed-
stawienie jego uczestnikom przedstawienie możliwości
uzyskania wsparcia finansowego z budżetu Unii Euro-
pejskiej w latach 2007-2013, udzielanego w formie dota-
cji unijnych dla przedsiębiorców na projekty szkoleniowe
oraz na współfinansowanie działalności inwestycyjnej.

Wypracowane wspólnie koncepcje i postulaty wska-
zane przez partnerów, podzielono na trzy obszary dzia-
łania. Pierwszy obszar to Promocja. Zostały w nim wpi-
sane cztery postulaty: organizacja „Targów edukacji i
pracy”, organizacja spotkań informacyjnych dotyczących
zawodów i specjalności oraz oferty edukacyjnej szkół po-
nadgimnazjalnych, utworzenie portalu informacyjnego
kościańskich pracodawców, zatrudnienie ‘menedżera edu-
kacyjnego’. Drugi zdefiniowany obszar to System Kształ-

Głównym celem spotkania było podsumowanie wspólnej pracy.

Dalej wspólnie o edukacji
cenia. W jego ramach znajduje się sześć postulatów: utwo-
rzenie Ośrodka Kształcenia Ustawicznego, utworzenie
pilotażowej klasy rzemiosł ogólnobudowlanych, stworze-
nie autorskich programów nauczania w szkołach ponad-
gimnazjalnych, stworzenie programu preorientacji zawo-
dowej dla uczniów szkół gimnazjalnych. Zatrudnienie do-
radców zawodowych, kolejny to stworzenie wspólnej  po-
lityki oświatowej w Powiecie Kościańskim oraz szkole-
nie kadry nauczycielskiej szkół ponadgimnazjalnych. W
trzecim obszarze wyodrębniono postulaty wskazujące na
konieczność badania potrzeb kadrowych przedsiębiorstw
i organizowanie kwartalnych spotkań przedstawicieli
szkół i pracodawców.

Wszystkie te zdefiniowane postulaty, wspólnie wy-
pracowane przez uczestników Partnerstwa Edukacyjne-
go są podstawową informacją w oparciu o którą będą
podejmowane starania mające na celu w sposób maksy-
malny wykorzystać środki z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. Inicjatorzy i uczestnicy Lokalnego Partner-
stwa Edukacyjnego liczą, że realizacja zdefiniowanych i
wyodrębnionych postulatów przyczyni się do dostosowa-
nia kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjal-
nych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto nawią-
zanie Lokalnego Partnerstwa Edukacyjnego w Powiecie
Kościańskim zapewniło powstanie trwałych struktur
umożliwiających szybkie reagowanie na bodźce płynące
z rynku i elastyczne dostosowywanie kierunków kształ-
cenia do jego potrzeb.                                                          bj

Starostwo Powiatowe w Kościanie w 2007 roku prze-
kazało dotacje na remont zabytków z naszego powiatu w
wysokości 37 tys. złotych.

Dotację otrzymało 5 parafii. Parafia pod wezwaniem
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Głuchowie otrzymała
kwotę 4 tys. złotych. Została ona przeznaczona na wy-
mianę metalowego krzyża na kościelnej wieży i sprowa-
dzenie wysięgnika koszowego.

Dotacja w wysokości 6 tys. złotych została udzielona
parafii p. w. Wszystkich Świętych w Starym Białczu. Ba-
rokowy kościół w tej miejscowości pochodzi z końca XVII
wieku. Za przyznane w ramach dotacji środki zostało
zakupione drewno na wymianę spróchniałej więźby da-
chowej oraz miedziane rynny, rury spustowe. Ze środków
tych zostały sfinansowane również prace dekarsko-mu-
rarskie. Parafia św. Mikołaja w Bonikowie otrzymała
wsparcie 8 tys. złotych. Dotacja została przeznaczona na
impregnację elementów drewnianych kościelnego ołta-
rza z końca XVIII wieku. Dzięki kolejnym dwóm dota-
cjom swój dawny blask odzyskały kolejne dwa dzieła sztu-
ki sakralnej. Pierwszy to obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej z kaplicy w Jurkowie. Na ten cel parafia otrzy-
mała dotacje 9 tys. złotych.  W kościańskiej Farze na
szczególna uwagę zasługuje pochodzący z 1507 roku póź-
nogotycki Tryptyk Zesłania Ducha Świętego. Na remont
tej wyjątkowej klasy zabytku Starostwo udzieliło dota-
cji w wysokości 10 tys. złotych.

Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków mogą składać podmioty posiadają-
ce tytuł prawny do zabytku.  Szczegółowe zasady i działa-
nia, na które może być przeznaczona dotacja są określone
w uchwale Rady Powiatu Kościańskiego z 2005 roku.  bj

Dotacje na
remont zabytków

Tryptyk jest jednym z najstarszych zabytków w powie-
cie, został wykonany w 1507 roku.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiamy, że od poniedziałku 28 stycz-

nia do 11 lutego 2008 w pokoju nr 22, w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieru-
chomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie  w
budynku przy Al. Kościuszki 22 są wykładane opera-
ty opisowo – kartograficzne ewidencji budynków ob-
rębów ewidencyjnych Śmigiel i Krzywiń, położonych
w jednostkach ewidencyjnych  ŚMIGIEL – MIASTO
i KRZYWIŃ – MIASTO. Osoby zainteresowane
wglądem do tych dokumentów mogą się z nimi
zapoznać w godzinach w godzinach od 9 00 do 1200

W podanym terminie będzie można zapoznać się z
dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgło-
sić do protokółu ewentualne uwagi i wnioski w tej
sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie
zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania
związanego z założeniem ewidencji budynków ujaw-
nić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Informujemy jednocześnie, że nie stawienie się w
terminie i miejscu określonym w niniejszym zawia-
domieniu nie jest przeszkodą do prowadzenia dal-
szych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu
opisowo- kartograficznego i ujawnienia nowych da-
nych w ewidencji gruntów i budynków.                    bj

Dla utworzonej przez radę powiatu w czerwcu ubie-
głego roku Społecznej Straży Rybackiej Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie zakupiło łódź do patrolowania je-
zior naszego powiatu. Lekka, wykonana z tworzywa łódź
kosztowała ponad 2 600 złotych. Silnik do łodzi, który
otrzymali strażnicy kosztował 2630 złotych. Dodatkowo
starostwo, by ułatwić straży transport łodzi zakupiło słu-
żącą do tego celu przyczepkę. Jej koszt to ponad 2 700
złotych.

Jak zapewnia Marek Jagodziński – Komendant Spo-
łecznej Straży Rybackiej – łódź została już sprawdzona
na jeziorze w Wonieściu. Jak tylko na jeziorach stopnieje
lód rozpoczynamy pracę w terenie.

Głównym celem straży utworzonej na wniosek lesz-
czyńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego jest
ograniczenie kłusownictwa, które nasila się szczególnie
latem. Pracujący w terenie członkowie Społecznej Straży
Rybackiej będą umundurowani i wyposażeni w legity-
mację, która uprawnia ich m.in. do kontroli dokumentów
uprawniających osoby łowiące ryby do ich połowu oraz
dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb. Straż
może również kontrolować dokumenty osób przetwarza-
jących lub wprowadzających ryby do obrotu. Straż jest
także upoważniona do kontroli ilości, masy i gatunków
odłowionych, przetwarzanych lub wprowadzanych do ob-

Łódź dla straży
rotu ryb, oraz przedmiotów służących do ich połowu. Ma
także prawo do zabezpieczania porzuconych ryb i przed-
miotów służących do ich połowu w wypadku niemożności
ustalenia ich posiadacza oraz do odebrania za pokwito-
waniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu.
Uprawnienia te  wynikają z Regulaminu Społecznej Stra-
ży Rybackiej dla Powiatu Kościańskiego przyjętego przez
Radę Powiatu.                                                                      bj

Marek Jagodziński wkrótce wraz ze strażnikami zacznie
patrolować jeziora powiatu.
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Do najstarszych wiekiem i stopniem wojskowym po-
wstańców wielkopolskich należał zawodowy oficer armii
niemieckiej, uczestnik walk na froncie zachodnim I woj-
ny światowej, podpułkownik Kazimierz Grudzielski. Był
on synem Wojciecha, administratora majątku gen. Dezy-
derego Chłapowskiego z Turwi i Alfonsyny Morin i dlate-
go tutaj w Turwi w 1856 roku przyszedł na świat.

Służba w wojsku
Kazimierz Grudzielski po ukończeniu gimnazjum

Marii Magdaleny w Poznaniu zdecydował o służbie za-
wodowej w piechocie armii niemieckiej, gdzie zdobył ko-
lejne stopnie oficerskie: podporucznika w 1880 r., porucz-
nika w 1889 r. i kapitana w 1894 r. W latach 1894 – 1901
był dowódcą kompanii w garnizonie poznańskim. Służ-
bowo przeniesiony do Neumünster w 1906 r. awansował
na stopień majora. Rok później w Szlezwiku był dowódcą
batalionu. Po nominacji na pułkownika powierzono mu
kierownictwo obwodowej komendy uzupełnień w Montjoie
nad granicą belgijską, a z chwilą wybuchu I wojny świa-
towej był tam komendantem etapów i straży granicznej.
Po zakończeniu mobilizacji brał udział w walkach na fron-
cie zachodnim.

Miał 60 lat, gdy przeszedł w stan spoczynku, wrócił do

Generał Kazimierz Grudzielski uro-
dził się w Turwi w majątku generała
D. Chłapowskiego. (zbiory Muzeum
Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919, oddział Wielkopolskiego Mu-
zeum Walk Niepodległościowych (Od-
wach)

Generał ze swoimi żołnierzami przy zdobytym samocho-
dzie pancernym, nazwanym jego imieniem. (zbiory Mu-
zeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddział Wiel-
kopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych (Odwach)

Józef Świątkiewicz

GEN. KAZIMIERZ GRUDZIELSKI Z TURWI
Wielkopolski i zamieszkał w rodzinnym Sołecznie, póź-
niej Opieszynie k. Wrześni. W 1918 roku Powiatowa Rada
Ludowa desygnowała go na polskiego delegata przy lan-
dracie we Wrześni, funkcję tą pełnił od 12 listopada do 27
grudnia 1918 roku. Od 24 lutego do stycznia 1919 roku,
był także komendantem Straży Ludowej na powiat wrze-
siński i wówczas organizował ochotnicze oddziały po-
wstańcze w powiecie. Kiedy wybuchło powstanie wielko-
polskie, zgłosił się do dyspozycji Komisariatu Naczelnej
Rady Ludowej w Poznaniu.

Na powstańczym szlaku
8 stycznia 1919 roku, na Paukach powstańcy odnieśli

zwycięstwo w bojach o Szubin-Łabiszyn, mimo wielkiej
euforii wynikającej ze zwycięstwa kilka dni później od-
nieśli klęskę w walce o Żnin, który został odbity przez
Niemców. Wówczas Naczelne Dowództwo powstania po-
wierzyło Grudzielskiemu pałucki odcinek frontu. Gru-
dzielski razem z szefem sztabu majorem Mieczysławem
Paluchem opracowali plan odbicia Szubina i Żnina oraz
ustalenia linii frontu na Noteci.

W Kcyni zorganizowano szpital polowy i 11 stycznia
Grudzielski przeniósł tu swój sztab z Gniezna by być
blisko walczących. Na pomoc pospieszyli powstańcy nie-
mal z całej Wielkopolski. Uderzono z kierunku Kcyni
przez Malice-Suchoręcz oraz Zalesie-Pińsko. Staranne
przegotowanie planu odbicia Szubina, dokładne rozpo-
znanie i zaskoczenie wroga dały zwycięstwo powstań-
com przy minimalnych stratach. Następnego dnia bra-
wurowym atakiem zdobyto Żnin i odcięto odwrót oddzia-
łom wroga. 14 stycznia ustalono linię frontu na Noteci w
okolicy Łabiszyna i Rynarzewa.

W trzeciej dekadzie stycznia 1919 roku Niemcy w
oparciu o silny garnizon w Bydgoszczy przystąpili do ko-
lejnego natarcia zdobywając Szubin i tym samym droga
w głąb Wielkopolski stanęła im otworem. Kazimierz
Grudzielski zdawał sobie sprawę z zagrożenia i utrzy-
manie Pałuk stało się strategicznie najważniejszym za-
daniem dla podległych mu powstańców. 3 lutego pod Kcy-
nią doszło do zaciętych i krwawych walk w wyniku, któ-
rych niemieckie natarcia się załamały.

Po zakończeniu powstania w marcu 1919 roku pod-
pułkownik Kazimierz Grudzielski organizował i został

dowódcą 2 Dywi-
zji Strzelców
Wielkopolskich.
11 marca w jed-
nym dniu otrzy-
mał awans na
pułkownika i ge-
nerała brygady.
W czerwcu 1919
roku otrzymał
nominacje na in-
spektora piecho-
ty Okręgu Gene-
ralnego Poznań,
a w listopadzie
został zastępcą
dowódcy tego
okręgu.

Niespodzie-
wanie, 31 marca
1921 roku zmarł,
w wieku 65 lat i
w randze genera-
ła dywizji. Uro-
czystości pogrze-
bowe odbyły się w
Poznaniu, po

nich generał z Turwi został pochowany w grobach rodzin-
nych w Gozdowie k. Wrześni.

Generał Kazimierz Grudzielski za działania w czasie
Powstania Wielkopolskiego został odznaczony Orderem
Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami.

Post mortem
Już w trakcie powstania jeden ze zdobytych ciężkich

samochodów pancernych nazwano jego imieniem. W 1931
roku, kiedy zwiększyło się zainteresowanie poznański-
mi fortami, zrodziła się inicjatywa, aby umocnieniom tym,
które dotąd określano jedynie numerami, nadać patro-
nów. W tym celu 10 stycznia 1931 roku zebrała się spe-
cjalna Komisja złożona z przedstawicieli wojska, mia-
sta i Biblioteki Raczyńskich. Komisja ta ostateczną li-
stę ustaliła 16 marca 1931 roku i tak gen. Kazimierz
Grudzielski został patronem Fortu VIII (szkoda, że dzi-
siaj poznańskie forty w swoich nazwach mają tylko nu-
mery). W 70 rocznicę Powstania Wielkopolskiego na ryn-
ku w Kcyni gen. Kazimierzowi Grudzielskiemu wdzięcz-
ni Pałuczanie wystawili rzeźbę-pomnik.

W tym roku - 90 lat po
publikacji – każdego mie-
siąca będziemy przed-
stawiali Państwu  histo-
ryczną, obyczajową i ję-
zykową ciekawostkę –
krótkie zapiski i rady z
Kalendarza Rolniczego
Poradnika Gospodarcze-
go wydanego w 1918 roku.

Oto:
PRZYPOMNIENIA NA STYCZEŃ

Ułożyć plan odsiewów wiosennych. Zakupić po-
trzebne do siewu: zboże, nasiona, nowe odmiany ziem-
niaków, sztuczne nawozy. Młócić i czyścić ziarno do
siewu. Zwieźć drzewo na budulec i na opał, węgle, lód,
wywozić mierzwę, szlam, komposty na łąki, napra-
wiać worki, śnieg odrzucać od ścian i fundamentów,
większe rowy z śniegu oczyścić o tyle, aby w razie
odwilży odpływała woda. U świń utrzymywać ciepło,
zwłaszcza u prosiąt. Źrebnym klaczom lepszy obrok
dawać, przeprowadzać je codziennie. Drób rozpoczy-
na nieść jaja – pamiętać o nim, wyrąbywać dlań prze-
ręble, aby miał wodę do pływania, odgarniać śnieg
przed kurnikiem, zabezpieczać przed kunami i inny-
mi drapieżnikami. W ogrodzie, jeźli można, kopać
dołki do drzew. Zakładać inspekta, zbierać gniazda
owadów. Rozpocząć skrobanie kory na drzewach, sta-
re drzewa karczować, bielić drzewa, płoty naprawiać.
W  pasiece usuwać wszystko co zakłóca spokój,
strzedz pszczoły od myszy, wyrabiać ule i reperować
stare. W stawach rybnych wyrąbywać przeręble.

We wtorek, 18 grudnia, sala sportowa racockiego
gimnazjum była areną, na której został rozegrany IX
Gwiazdkowy Turniej o Puchar Starosty Kościańskiego
w Piłce Nożnej Halowej Szkół Podstawowych.

W przedświątecznej, sportowej rywalizacji wzięło
udział 16 drużyn z całego powiatu. Wicestarosta Ko-
ściański, Edward Strzymiński - na zakończenie zawo-
dów -podziękował sportowcom za udział i pełne zaan-
gażowanie w rozgrywkach, pogratulował zwycięzcom
wygranej i wręczył nagrody. Pierwsze miejsce zajęła i
Puchar Starosty Kościańskiego otrzymała drużyna ze

Gwiazdkowy Turniej

szkoły w Starej Przysiece Drugie. Każdy zawodnik
zwycięskiej drużyny otrzymał piłkę i pamiątkowy
dyplom. Drugie miejsce w Turnieju zajęła drużyna ze
szkoły w Starych Oborzyskach, a trzecie reprezenta-
cja szkoły w Turwi. Kolejne, czwarte, piąte i szóste
miejsce zajęły reprezentacje szkół z Kościana. Wszy-
scy otrzymali pamiątkowe gadżety.

Organizatorem IX Gwiazdkowego Turnieju było
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Gimnazjum w Ra-
cocie, Szkoła Podstawowa w Racocie i Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Kościanie.                  mr


