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Samorz¹dowyOrêdownik

Święto zmartwychwstania Chrystusa
to czas nadziei i odradzającej się wiary,

składamy więc wszystkim mieszkańcom
życzenia radości, pokoju

oraz wzajemnej życzliwości.

Niech radość Wielkanocy
napełni nasze serca nadzieją

i obfitością łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech ten czas przyniesie odrodzenie duchowe,
da siłę do pokonywania trudności i pozwoli

z ufnością patrzeć w przyszłość.

Henryk Bartoszewski Jan Szczepaniak

Wójt Gminy Kościan Przewodniczący Rady
Gminy Kościan

Andrzej Jęcz Iwona Bereszyńska
Starosta Kościański Przewodnicząca Rady

Powiatu Kościańskiego

Michał Jurga Piotr Ruszkiewicz
Burmistrz Miasta Kościana Przewodniczący Rady

Miejskiej Kościana

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę o
utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nietążkowie.
Podjęcie uchwały umożliwia uruchomienie nowego, woj-
skowego profilu w tamtejszym Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Pomysł utworzenia takiego profilu jest po-
dyktowany potrzebą wpasowania się ze swoją ofertą edu-
kacyjną w potrzeby rynku pracy.

Na przysposobieniu wojskowym uczniowie będą szko-
lić się we współpracy z wojskowymi. Będzie to przygoto-
wanie dla przyszłych zawodowych żołnierzy. W realizacji
programu klasy uczestniczy 69 Pułk Przeciwlotniczy z
Leszna, jako jednostka patronująca. Porozumienie o
współpracy zostało podpisane również z Liceum Ogólno-
kształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbar-
ku oraz z Ligą Obrony Kraju. Są to organizacje statutowo
realizujące zadania z zakresu szkolenia proobronnego
młodzieży oraz wnoszące w tę działalność istotne warto-
ści wychowawcze.

Uruchomienie tej klasy to nowość w powiecie kościań-
skim. Uczniowie, poza ogólnym programem będą mieli
zajęcia z ratownictwa, pierwszej pomocy medycznej, dowo-
dzenia, strzelania, biegu na orientację oraz walki wręcz –
mówi Arleta Puk, dyrektor Zespołu Szkół w Nietążkowie
– Ponadto uczniowie mają prawo do występowania w umun-
durowaniu podczas zajęć programowych z przysposobie-
nia wojskowego oraz na uroczystościach szkolnych, środo-
wiskowych i wojskowych.

Zgodnie z informacją uzyskaną z czasopisma „Siły
Zbrojne” ponad 10% uczniów jest zainteresowanych za-
wodową służbą w armii. Jest to wynik sondażu przepro-
wadzonego w kwietniu 2008 r. na zlecenie MON wśród
uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych
z całej Polski. Jeszcze więcej, bo aż 35 procent młodzieży
dopuszczało możliwość służby na kontrakcie. Zamiar zwią-
zania swojej przyszłości z armią deklaruje 14% mężczyzn
i 6,5% kobiet. Badanie przeprowadzono na przeszło 1500
uczniach drugich i trzecich klas z 52 szkół ponadgimna-
zjalnych z całej Polski.

Zainteresowani podjęciem nauki na nowym profilu,
oprócz przejścia normalnego naboru do szkoły, będą mu-
sieli zaliczyć test sprawnościowy. Pierwsza klasa z przy-
sposobieniem wojskowym ruszy od września tego roku.mr

Wojskowo
w Nietążkowie

Kolegium UAM w Koœcianie informuje,
¿e w roku akademickim 2009/2010

odbêdzie siê nabór na nastêpuj¹ce kierunki:

1. Wydzia³ Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
Politologia, specjalnoœæ: administracja samorz¹do-
wa,
2. Wydzia³ Studiów Edukacyjnych, Pedagogika,
specjalnoœæ: resocjalizacja,
3. Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologicz-
nych, specjalnoœæ: gospodarka przestrzenna.

Nabór odbywa siê na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne, zaoczne. Informacje na temat naboru
mo¿na uzyskaæ w Kolegium UAM w Koœcianie
lub pod numerem telefonu: 065 511 09 87.

W Powiecie Kościańskim, od 2 do 4 marca, gościł My-
kola Wasylenko, Przewodniczący Rady Powiatu Ivankow-
skiego na Ukrainie, który przyjechał do Polski na wyjazd
studyjny zorganizowany przez Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Głów-
nym celem wizyty, najpierw w Poznaniu a następnie w

Gość z Ukrainy
Kościanie, było omówienie możliwości podjęcia współpra-
cy pomiędzy samorządami obydwu państw.

We wtorek Przewodniczący spotkał się z Andrzejem
Jęczem - Starostą Kościańskim, Edwardem Strzymińskim
– Wicestarostą Kościańskim, Iwoną Bereszyńską - Prze-
wodniczącą Rady Powiatu oraz Michałem Jurgą – Burmi-

strzem Miasta Kościana.
Na spotkaniu omawiano
zasady i możliwości współ-
pracy pomiędzy powiatami.
Samorządowcy zobowiąza-
li się do nakreślenia obsza-
rów, na których można roz-
począć współpracę, gdyż
obydwie strony są zaintere-
sowane jej podjęciem – wy-
jaśnia Edward Strzymiń-
ski, Wicestarosta Kościań-
ski.

W trakcie wyjazdów
Przewodniczący zwiedził
także domy pomocy społecz-
nej w Mościszkach i Jaro-
gniewicach oraz prowadzo-
ne przez powiat szkoły.
Gość miał okazję poznać
przepisy regulujące prace
poszczególnych jednostek.
Ponadto w programie zna-
lazła się także wizyta w
CDRL Sp. z o.o. oraz
Obrzańskiej Spółdzielni
Mleczarskiej.

mrPracownia arteterapii w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
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Po sezonie zimowym, wraz z nastaniem wiosny w Ko-
ścianie ruszają inwestycje drogowe i remonty oświetlenia
oraz budowa infrastruktury sportowej i prace termomo-
dernizacyjne bazy oświatowej.

Dobiega końca budowa brakującego odcinka chodni-
ka o długości około 386 mb w ul. Krasickiego. Wymie-
niany jest także chodnik na ul. Okrężnej. Zniszczone
płyty chodnikowe na długości 180 mb, od ul. Śmigiel-
skiej do Kwiatowej, zastąpione zostaną kostką beto-
nową.  Poszerzana jest także o 2 m ulica Towarowa, co
pozwoli na swobodne parkowanie i zniwelowanie utrud-
nienia w ruchu w tym rejonie. W celu poprawienia prze-
jezdności ulicy Maya, nawierzchnia na długości 150
mb utwardzona zastanie gruzem, następnie ubitym i
zwalcowanym.

Trwa budowa 70 mb jezdni i chodników z kostki beto-
nowej na ulicy Reja oraz 90 mb drogi i chodników z kostki
betonowej wraz z kanalizacją deszczową w ulicy 2-go Paź-
dziernika. Obie inwestycje wykonuje Firma Usługowo-
Handlowa BRUK-LAND z Nacławia.

Na przebudowę kolejnych 9 ulic wyłonione w drodze
przetargu firmy: Usługi Projektowe Nadzory Budowlane
R. Ruszkiewicz z Kościana, Usługi Projektowe Nadzory
Budowlane S.c. R. Ruszkiewicz, H. Radolak z Kościana
oraz Biuro Inżynierii Lądowej Eurostrada R. Jarka z

Wiosenne inwestycje
Na ulicy Krasickiego powstaje brakujący chodnik

Przy kościańskim Zespole Szkół nr 2 trwa budowa ogólno-
dostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego

Czarnkowa, sporządzają projekty dokumentacji. Powstają
one dla ulic: Niemcewicza, Krzywej, Kasprowicza, Kątnej,
Korczaka, Nowowiejskiego, Dąbrowskiego, Reymonta i
Wschodniej.

W marcu ogłoszone zostały przetargi na realizację
części zadań termomodernizacyjnych w Zespole Szkół
nr 3 w Kościanie. Wymieniona będzie stolarka okienna
i drzwiowa na wykonaną z PCV oraz wyremontowany
zostanie dach na dwóch sektorach, łącznikach oraz sali
sportowej.

Trwa także budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostęp-
nego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2, które ma
zostać oddane do użytku w pierwszej połowie roku. W po-
bliżu boiska na osiedlu Piastowskim powstanie również
parking na kilkadziesiąt miejsc postojowych, na budowę
którego został ogłoszony przetarg. Zagospodarowana zo-
stanie również zieleń tworząc, wraz z nowo powstałym
placem zabaw i boiskiem sportowym, miejsce wypoczyn-
ku i rekreacji dzieci i młodzieży.

W marcu został ogłoszony przetarg na budowę „Moje-
go Boiska- Orlik 2012”, które powstanie jeszcze w tym
roku na os. Konstytucji 3 Maja.

Powstał także projekt przebudowy  istniejącego oświe-
tlenia parkowego na osiedlu Jagiellońskim - wymiany  na
nowe 84 lamp parkowych.

Do tegorocznej edycji nagrody „Kościan Dziękuje”
w wymaganym terminie, tj. do końca lutego br., zgło-
szonych zostało siedem wniosków o przyznanie nagro-
dy. Pisemne propozycje przekazane zostały do Kapi-
tuły Nagrody, która wyłoni nieprzeciętnego laureata,
osobę lub instytucję, która całokształtem swojej dzia-
łalności na rzecz Kościana przyczynia się do jego roz-
woju. Wśród kandydatów do nagrody znalazło się sześć
osób i dwie organizacje.

Zgodnie z regulaminem, uroczyste wręczenie sta-
tuetki nastąpi podczas Dni Kościana, które odbędą się
w czerwcu.

Zasłużony
dla Kościana

Wiele osób w Kościanie utrzymuje na swoich pose-
sjach lub w mieszkaniach zwierzęta domowe – psy lub
koty. Wszyscy powinniśmy jednak pamiętać, iż trzy-
manie w domu i wyprowadzanie na tereny użytku pu-
blicznego czworonożnych ulubieńców, niesie za sobą
niebezpieczeństwo w postaci chorób odzwierzęcych.
Jeśli nie chcemy, aby nasze kościańskie dzieci zarazi-
ły się np. odzwierzęcą chorobą pasożytniczą toksoka-
rozą, zmobilizujmy się do sprzątania po swoich pupi-
lach.

W powiecie kościańskim do 2007r. nie rejestrowa-
no zachorowań na tę chorobę, lecz w 2008r. pojawiły
się liczne zachorowania. Szczególnie podatne na nie
są dzieci, mniej odporne niż dorośli. Mogą zarazić się
podczas zabaw z zakażonymi zwierzętami oraz w pia-
skownicach, czy terenach zielonych, skażonych poprzez
odchody nieodrobaczanych zwierząt inwazyjnymi ja-
jami toksokar. Szczególnie ważna jest profilaktyka
ograniczająca występowanie i rozprzestrzenianie in-
wazji glist w miejscach publicznych, jak: regularne
odrobaczanie zwierząt domowych, sprzątanie po swo-
ich zwierzętach, ochrona miejsc zabaw dzieci i zacho-
wanie podstawowych zasad higieny.

- W Kościanie, wyremontowane w ubiegłym roku, pla-
ce zabaw dla dzieci są ogrodzone, zamykane na noc i
sprzątane przez wyłonioną w przetargu firmę. Są miej-
scem przeznaczonym do rekreacji najmłodszych, nie po-
winny więc być zanieczyszczane przez imprezowiczów,
czy zwierzęta. – mówi Burmistrz Michał Jurga – Po-
nadto są już przygotowywane nowe szczelne osłony na
istniejące piaskownice, które firma będzie zakładała na
noc w momencie zamykania terenu i zdejmowała rano.
Okresowo wymieniany jest w nich także piasek.

Przypomnijmy, iż w Kościanie obowiązki właścicieli
zwierząt normuje „Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta”. W myśl zawartych tam
zapisów, właściciel psa zobowiązany jest nie tylko do
wyprowadzania go na tereny użytku publicznego na
smyczy, ale także do usuwania zanieczyszczeń pozo-
stawionych przez psa z terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku za pomocą odpowiednich narzędzi,
które powinien posiadać. Nie należy wprowadzać psów
i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności
publicznej, w szczególności na tereny placów zabaw i
piaskownic dla dzieci. Za nieprzestrzeganie tych obo-
wiązków może zostać nałożona kara grzywny w posta-
ci mandatu w wysokości od 20 do 500 złotych lub skie-
rowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w
Kościanie.

- Od 23 marca br. Straż Miejska realizuje cykliczną
akcję „Porządek”, w ramach której szczególną uwagę
będzie zwracać na to, czy właściciele zwierząt wywią-
zują się ze swoich obowiązków – mówi Komendant Stra-
ży Miejskiej w Kościane Maciej Szymczak - Chcieliby-
śmy, aby właściciele czworonogów sprzątali po swoich
pupilach i zarazem czynnie uczestniczyli w utrzymaniu
czystości w naszym mieście.

W tym roku Urząd Miejski Kościana kolejny raz
zakupił 3 tys. zestawów do usuwania zwierzęcych nie-
czystości, które można nieodpłatnie nabyć w siedzibie
Straży Miejskiej, na ul. Wały Żegockiego 2.

Sprzątajmy po
swoich zwierzętach

W marcu br. Gmina Miejska Kościana otrzymała z
Ministerstwa Sportu i Turystki, z Funduszu Zajęć Spor-
towo-Rekreacyjnych dla Uczniów na 2009 rok, dofinanso-
wanie w wysokości 60 tys. zł.

Objęty dotacją projekt zakłada realizację wśród
uczniów kościańskich szkół podstawowych zadania nauki
pływania na krytej pływalni. Skierowany jest przede
wszystkim do uczniów obecnych klas III oraz klas V szkół
podstawowych Gminy Miejskiej Kościana.

- Kolejne co najmniej 60 tys. zł dołożyć musi wnioskodawca,
lecz korzyści wynikające z uczestnictwa w programie są znacz-
ne – twierdzi Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga –
Zaplanowane treningi pozwolą rozszerzyć ofertę zajęć pozalek-
cyjnych dla uczniów z kościańskich szkół podstawowych, po-
prawić dostęp dzieci do bazy rekreacyjnej, a przede wszystkim
wykształcić w nich umiejętność pływania.

Zajęcia na basenie, projektowane od kwietnia do czerw-
ca oraz od września do grudnia 2009r., poprowadzą in-
struktorzy nauki pływania. Grupy ze szkół, liczące do 15
dzieci, dowożone będą autokarem. Koncepcja zakłada rów-
nież zakup biletów wstępu na pływalnię dla uczestników
ćwiczeń w wodzie. Każdorazowo kurs będzie kończył się
uzyskaniem przez ucznia certyfikatu.

Kolejne dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł w ra-
mach programu Kultura i ochrona dziedzictwa kulturo-
wego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego otrzymał Kościański Ośrodek Kultury. Przewi-
dziane w projekcie fundusze przeznaczone będą na orga-
nizację wystaw plenerowych w trakcie „XL Przeglądu Ka-
pel Dudziarzy Wielkopolskich”.

Dofinansowanie
nauki pływania
i Przeglądu Dudziarzy

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie
się w czwartek 26 marca 2009 r. o godz. 16.00 w sali Ko-
ściańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie, przy ul. Mic-
kiewicza 11.

Sesja Rady Miejskiej Kościana

W czwartek 19 marca br. o godz. 17.00 w sali KOK-u
odbył się koncert charytatywny „Kościan dzieciom z Mada-
gaskaru” organizowany przez Zespół Szkół nr 3 w Kościa-
nie, Kościański Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Sursum
Corda, pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta
Kościana.

Koncert, podczas którego wystąpili uczniowie i absolwen-
ci Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, dedykowany był wszystkim
zaangażowanym w działalność charytatywną, którzy poma-
gają malgaskim dzieciom. Na koncert przybyli księżą misjo-
narze i siostra Władysława Piróg, która osobiście podzięko-
wała licznie przybyłym kościaniakom za wsparcie udzielone
„jej dzieciom” ze szkoły misyjnej w Fianarantsoa. Kwota 30
złotych to miesięczne utrzymanie malgaskiego dziecka, a
nawet niewielka pomoc każdego, komu nie jest obojętny los
dzieci trzeciego świata, może pomóc rozwiązać ich codzienne
problemy, niekiedy będące sprawą życia i śmierci.

Zespół Szkół nr 3 W Kościanie od 7 lat współpracuje ze
szkołą misyjną na Madagaskarze. Uczniowie „trójki” an-
gażują się w organizowanie pomocy swoim rówieśnikom,
uczą się wrażliwości społecznej, zrozumienia sytuacji in-
nych, a swoją akcją zarażają całą społeczność lokalną.

Jeśli możemy pomóc, nie odmawiajmy, włączmy się do
akcji. Wywołajmy uśmiech na twarzy dziecka, dajmy komuś
kolejny miesiąc życia.

Kościan dzieciom
z Madagaskaru
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W Choryni odbyło się spotkanie w sprawie budowy
nowej sieci wodociągowej z przyłączami. Wykonawcą tych
prac będzie firma ELPRO-EKO z Poznania, a rozpoczną
się one w najbliższy poniedziałek – 9 marca. Na spotka-
niu obecni byli Wójt – Henryk Bartoszewski, zastępca
Wójta – Andrzej Przybyła, inspektor ds. zaopatrzenia w
wodę, odprowadzania ścieków i melioracji – Leszek No-
wak oraz  przedstawiciel firmy wykonawczej. Przedysku-
towane były procedury w zakresie rozliczania za wodę po
wykonaniu sieci wodociągowej oraz plan przyjęcia ście-
ków z miejscowości Choryń po wykonaniu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez Katarzynin do Racotu.

Wójt omówił plan budżetu na rok 2009 oraz poinfor-
mował zebranych o rozpoczynających się pracach nad stu-

Mieszkańcy Choryni
rozmawiali o sieci wodociągowej

Spotkanie w Choryni.

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Przekazał też informację, że nieutwardzony
odcinek drogi (w Graneczniku) zostanie zrobiony w tym
roku. Również w roku bieżącym zostanie przygotowana
dokumentacja techniczna na budowę wodociągu do Gra-
necznika. Do projektu budżetu na rok 2010 zostanie zgło-
szone zadanie budowy wodociągu. Omówiony został te-
mat  remontu świetlicy wiejskiej, poruszono też sprawę
przystanku autobusowego i miejscowego przedszkola.

Zebranie to rozpoczęło cykl spotkań w poszczególnych
sołectwach Gminy Kościan, podczas których mieszkańcy
mogą zgłaszać zapytania i wnioski odnośnie swoich miej-
scowości. Kolejne spotkania odbyły się w Czarkowie, Na-
cławiu, Nowym Luboszu i Racocie.                              (mn)

Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie za-
twierdzenia taryfy za dostarczaną wodę pobieraną z urzą-
dzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowa-
dzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. Od 1 kwiet-
nia 2009r. stawka netto za 1 m3  wynosi:
- za wodę pobieraną z wodociągów Gminy Kościan – 2,40 zł;
- za wodę pobieraną z wodociągów Gminy Kościan na po-
trzeby ogródków działkowych będących własnością lub w
użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców
– 2,95 zł;
- za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni za
pośrednictwem sieci kanalizacyjnych – 3,00 zł;
- za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków będących wła-
snością Gminy Kościan – 4,20 zł. Szczegółowe warunki odbio-
ru ścieków ustalone zostaną w stosownych umowach.   (md)

Opłaty za wodę
w Gminie Kościan

W dniach 14-15 marca odbyła się oficjalna wizyta przed-
stawicieli samorządu gminy Kościan na Węgrzech. W spotka-
niu wzięli udział Henryk Bartoszewski – Wójt Gminy, An-
drzej Przybyła – Zastępca Wójta, Leszek Baranowski – Rad-
ny Gminy Kościan oraz Grzegorz Stanisławiak – Komendant
Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wizyta  miała szcze-
gólny charakter, gdyż podczas tego pobytu Wójtowi Gminy
Kościan został wręczony akt nadania Honorowego Obywatela
miasta Sümeg.  Samorząd Rady Gminy Sümeg podjął jedno-
głośnie taką decyzję na posiedzeniu w dniu 28 października

Wizyta w Sumeg
2008r. Rada Gminy podjęła taką decyzję z uwagi na zaanga-
żowanie, opiekę oraz umacnianie kontaktów partnerskich
obu gmin, traktując to wyróżnienie jako podziękowanie za
działalność wójta w tym obszarze.

Dzień 15 marca jest dla Węgrów dniem święta narodo-
wego na pamiątkę Wiosny Ludów w latach 1848-1849. Był
to okres, gdzie naród węgierski jako pierwszy podjął próbę
wyzwolenia z monarchii cesarstwa austriackiego. Całe Wę-
gry w tym dniu świętują. Również w Sümeg gospodarze przy-
gotowali uroczysty program. O godzinie 9.00 odbyła się uro-

czysta Msza Święta odprawiona przez miejscowego pro-
boszcza kanonika. Po południu delegacje złożyły wieńce przy
Alei Zasłużonych.  Z tego miejsca wszyscy udali się do Domu
Kultury. Po wystąpieniu Zastępcy Burmistrza Vegh Laszlo,
Burmistrz Sümeg Zsolt Redei i Sekretarz Urzędu Berna-
dett Gutmayer wręczyli Wójtowi tytuł Honorowego Obywa-
tela Sümeg. Uroczystości przy wypełnionej mieszkańcami
sali Domu Kultury zakończył występ artystów z operetki z
Budapesztu ze sztuką nawiązującą do święta narodowego.

(mn)

4 marca br. seniorzy Klubu Złotej Jesieni w Turwi spo-
tkali się z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyła
Bożena Lewińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kościanie. Życzenia Paniom oraz solenizan-
tom i Jubilatce złożył Pan Albin Matyjaszczyk, wznosząc
toast lampką szampana. Obsługę imprezy przejęli pano-
wie. Podano kawę i ciasto, a po poczęstunku była kolacja.
Zamiast kwiatka wszystkie Panie i solenizanci otrzymali
czekoladę. Niespodziankę przygotowała Pani Aleksandra
Jakubowska, która wkroczyła na salę z kapelą dudziarzy
działającą przy KOK-u w Kościanie. Na początek kapela
zagrała „Sto Lat”,  a potem rozpoczęły się przyśpiewki. Z
kapelą seniorzy śpiewali Marynię, Świniorza, Ceglorza i
inne stare piosenki. Solistka zespołu zaprezentowała kil-
ka przyśpiewek ludowych. Śpiewano piosenki biesiadne
przy akompaniamencie gitarowym Pani Beaty Matyjasz-
czyk. Seniorki Teresa Tul  i Stanisława Skotarczak przed-
stawiły skecz pt. „Petrunela”. W miłej i radosnej atmos-
ferze wszyscy seniorzy bawili się do wieczora.

Przewodnicząca Klubu Złotej Jesieni
Janina Wesołek

Dzień Kobiet
w Klubie Złotej Jesieni
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W drugiej połowie kwietnia br., kolejny już raz, odbie-
rane będą odpady wielkogabarytowe na terenie miasta
Kościana. Zbiórka tych odpadów, które należy wystawić
przed posesję, jest opłacana w ramach umowy na odbiór
odpadów z nieruchomości.

Również po świętach, odbędzie się cykliczna akcja nie-
odpłatnego odbioru odpadów niebezpiecznych z gospo-
darstw domowych w mieście Kościanie, przez mobilny
punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych, czyli sa-
mochód z pojemnikami na poszczególne odpady, który
objedzie Kościan zatrzymując się na kilkanaście minut w
każdym z wyznaczonych na terenie miasta kilku punk-
tach i odbierze przynoszone przez mieszkańców odpady
niebezpieczne np. zużyte baterie, akumulatory i drobne
urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady zawiera-
jące rtęć, przeterminowane leki, resztki farb i rozpusz-
czalników i ich opakowania, zużyte oleje i filtry, opony
samochodowe, itp.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na słupach
ogłoszeniowych, na miejskiej stronie internetowej
www.koscian.pl oraz pod nr tel. 65 5121838.

Odbiór dużych
i niebezpiecznych
śmieci

Przypominamy, że do końca marca br. trwają zapisy
dzieci do przedszkoli, oddziałów zerowych oraz klas pierw-
szych w szkołach podstawowych w kościańskich placów-
kach oświatowych. Dotyczy to również dzieci już uczęsz-
czających do przedszkoli i zerówek.

Wszystkie osoby zainteresowane zapisaniem dziecka
do przedszkola, zerówki, czy klasy pierwszej, prosimy o
kontakt z wybraną placówką oświatową, gdzie uzyskają
Państwo szczegółowe informacje.

Zgłoszenia dzieci do
przedszkoli i szkół

- w czwartek 26.03.09r. na godz. 18.00 do Auli Kolegium
UAM w Kościanie na wykład Kościańskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Niezwykła szkoła w niezwykłym miej-
scu”, który wygłosi dr Violetta Julkowska z Instytutu Hi-
storii UAM w Poznaniu,
- w niedzielę 29.03.09r. na godz. 16.00 do Kościańskiego
Ośrodka Kultury na Koncert laureatów Konkursu Piosenki
Dzieci i Młodzieży, wstęp wolny,
- we wtorek 31.03.09r. na godz. 18.00 do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej na Wykład Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kościańskiej „Klasztor Benedyktynów w Lubiniu w
fotografii”, który wygłosi prof. Andrzej Florkowski,
- do Muzeum Regionalnego w Kościanie – obecnie wystawa
czasowa „Kościan na starych pocztówkach”, a od czwart-
ku 02.04.09r. wystawa fotografii poświęcona tematyce dzie-
jów Nadleśnictwa Żegrowo, połączona z wydaniem książki
autorstwa Andrzeja Skibińskiego „Z dziejów leśnictwa wiel-
kopolskiego – wspomnienia z lasów nadobrzańskich”,
- w czwartek 2.04.09r. na godz. 18.00 do Auli Kolegium
UAM w Kościanie na wykład Kościańskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Obywatelstwo w Unii Europejskiej – pra-
wa i wolności”, który wygłosi dr Anna Potyrała z Instytutu
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
- w sobotę 4.04.09r. na godz. 9.00 do Kościańskiego Ośrod-
ka Kultury na V Otwarte Mistrzostwa Kościana w Scrab-
ble o Puchar Burmistrza Miasta Kościana,
- w sobotę 4.04.09r. na godz. 17.00 do Kościańskiego
Ośrodka Kultury na Koncert fortepianowy Karoliny Boguś
- recital „Na pograniczu klasyki – muzyka amerykańska
XX wieku”, wstęp wolny,
- w czwartek 16.04.09r. na godz. 18.00 do Auli Kolegium
UAM w Kościanie na wykład Kościańskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Zbrodnia ludobójstwa na przykładzie
Czerwonych Khmerów w Kambodży”, który wygłosi dr Adam
Szymaniak z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM w Poznaniu,
- w piątek 17.04.09r. na godz. 19.00 do Kościańskiego
Ośrodka Kultury na występ Kabaretu pod Wyrwigroszem,
wstęp płatny, bilety w cenie 35zł.

Zapraszamy

We wtorek 3 marca 2009r. o godz. 13.00 w sali Ko-
ściańskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość,
podczas której Burmistrz Miasta Kościana Michał Jur-
ga oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr
Ruszkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Sportu
Markiem Szymkowiakiem, uroczyście uhonorowali tre-

Wyróżnieni sportowcy i trenerzy otrzymali dyplomy, statu-
etki i nagrody rzeczowe

Burmistrz
dziękował
sportowcom

nerów i zawodników za osiągnięcia sportowe w 2008
roku.

Po przywitaniu gości i przybyłych sportowców Burmistrz
Kościana Michał Jurga dziękował za sukcesy młodzieży i
dorosłych zawodników, którymi przynoszą chlubę sobie,
klubom oraz promują miasto Kościan. Poinformował rów-
nież o planach rozwoju bazy sportowej w Kościanie, jej roz-
budowie oraz renowacji już istniejących obiektów.

Szczególne słowa gratulacji i podziękowań Burmistrz
skierował do przybyłej na uroczystość Pani Anieli Jurec-
kiej, składając serdeczne wyrazy uznania za trud, zaan-
gażowanie i poświęcenie w wychowywaniu synów Barto-
sza i Michała Jureckich, którzy jako nieliczni spośród
mieszkańców naszego miasta reprezentują Kościan na
arenie międzynarodowej, odnosząc wspaniałe sukcesy
sportowe.

Wśród wyróżnionych za sukcesy sportowe w 2008 roku
sportowców i trenerów znaleźli się: za osiągnięcia w teni-
sie ziemnym, najmłodszy nagrodzony - Franciszek Dudek
oraz (trener) Krzysztof Dudek, odnoszący sukcesy w trój-
boju siłowym: Sławomir Ceglarek, Maria Szymkowiak,
Roman Szymkowiak (trener), Karol Kopienka, Mateusz
Sędziak, Krzysztof Liwerski, w lekkoatletyce - Jakub No-
wak, Karolina Skrzypczak, Julia Krysiak, Paweł Ciąż-
kowski, Roman Talikadze (trener), w koszykówce: Piotr
Wieloch, Jerzy Szyguła, za osiągnięcia w karate: Łukasz
Borowski, Bogusz Bednarek, Mateusz Olejnik, Dominika
Ludwiczak, Mateusz Wróbel, Dariusz Borowski (trener)
oraz w piłce ręcznej: Dawid Wesołek, Tomasz Majchrzak
(trener).

Uroczystość była również okazją do rozmowy o spo-
rcie, sukcesach oraz trudach tych pasji. Pani Jurecka prze-
kazała pozdrowienia od synów, opowiedziała o aktualnych
rozgrywkach i zaprosiła do oglądania meczy piłkarzy ręcz-
nych.

Kilkadziesi¹t kart pocztowych z publikacji albumowej „Koœcian
na starych pocztówkach” znalaz³o siê w opublikowanej w marcu bie-
¿¹cego roku multimedialnej wersji albumu.

Prezentacja zawiera jedynie niewielk¹ czêœæ, z ponad 210 kart
pocztowych z miasta Koœciana wydanych przed 1939r., najstarszych
wywodz¹cych siê z koñca XIX w., ujêtych w albumie wydanym przez
Muzeum Regionalne w Koœcianie. Wykorzystuje ona w narracji, gro-
madzone latami przez koœciañskie muzeum, stare pocztówki histo-
rycznego Koœciana. Przygotowana zosta³a z myœl¹ o osobach, które
nie mia³y dotychczas dostêpu do wersji drukowanej albumu, a zawarty
w publikacji wybór pocztówek jest jednoczeœnie zachêt¹ do nabycia
wydawnictwa „Koœcian na starych pocztówkach”, które zakupiæ mo¿na
w Muzeum Regionalnym oraz koœciañskich ksiêgarniach.

Internetowa wersja albumu znajduje siê w dziale linki na oficjalnej
stronie Urzêdu Miejskiego Koœciana lub na stronie www.starepocz-
towki.koscian.pl.

Multimedialny Koœcian
na starych pocztówkach

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców
wynajmem lokali mieszkalnych Burmistrz Miasta Ko-
ściana zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieru-
chomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wie-
lorodzinnymi, położonych w Kościanie, o rozważenie moż-
liwości informowania tutejszego Urzędu o wolnych loka-
lach mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu.

Informacje w powyższej sprawie można kierować do Wy-
działu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzę-
du Miejskiego Kościana: na adres e-mail gm@koscian.pl,
pod nr tel. 65 5121111 w. 304 lub osobiście pok. nr 203.

Lokale do wynajęcia

Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miej-
skiego wywieszony został, w dniu 19.03.2009r. na okres 3
tygodni, wykaz lokali użytkowych znajdujących się na nie-
ruchomości, położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskie-
go 5, przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargo-
wym.

W poniedziałek 16 marca br. o godz. 14.00 Bartosz Jurec-
ki, członek kadry reprezentacji Polski w piłce ręcznej, spotkał
się z młodzieżą i pasjonatami sportu na spotkaniu otwar-
tym, które odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 4 w
Kościanie.

W trakcie spotkania młodzież z dwóch kościańskich szkół
Gimnazjum nr 2 i 3, trenująca piłkę ręczną, rozegrała pokazo-
wy mecz. Bartosz Jurecki wręczył nagrody i gratulował za-
wodnikom obu drużyn, których gra zakończyła się remisem.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Ruszkiewiczem oraz
Przewodniczącym Rady Sportu Markiem Szymkowiakiem
wręczył kilkukrotnemu medaliście kwiaty, gratulował sukce-
sów i dziękował za propagowanie idei sportowego stylu życia,
upowszechnianie gry w piłkę ręczną i promowanie rodzinnego
miasta Kościana. Szczypiornista odpowiadał na pytania licz-
nie przybyłej młodzieży, podpisywał autografy i był zaprasza-
ny przez zafascynowaną młodzież do wspólnych zdjęć, które
pozwoliły uchwycić w kadrze to niecodzienne wydarzenie.

Otwarte spotkanie
z Bartoszem Jureckim

Burmistrz Michał Jurga życzył młodzieży podobnej deter-
minacji w rywalizacji sportowej, jak medalista Bartosz
Jurecki
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Szkolny Klub Sportowy „Jantar”

zaprasza na
Inaugurację

Dni Olimpijczyka
oraz

Wiosenne Biegi Przełajowe

które odbędą się w sobotę
4 kwietnia 2009r.

na stadionie hippicznym w Racocie
od godz. 11.00.

Podczas imprezy odbędą się także
Mistrzostwa Gminy Kościan

w Biegach Przełajowych
Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

          4 marca w sali Szkoły Podstawowej w Racocie odby-
ły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W kon-
kursie wzięło udział 15 uczniów, reprezentanci gminnych
szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy rozwiązy-
wali test składający się z 50 zamkniętych zadań. Jak co
roku w organizacji konkursu pomagali członkowie miej-
scowej OSP.
Wyniki rozgrywek finałowych - Gimnazjum:
I – Dawid Dąbrowski (Stare Oborzyska)
II – Jakub Haryk (Racot)
III – Łukasz Kalemba (Stare Oborzyska)
Wyniki rozgrywek finałowych – Szkoła Podstawowa:
I – Weronika Buchert (SP Racot)
II – Michał Nowak (SP Kiełczewo)
III – Michał Olejniczak (SP Kiełczewo)

Wszyscy uczestnicy eliminacji odebrali z rąk Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego – dh Kazimierza Króla,
Członka Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego – dh
Eugeniusza Ruskowiaka oraz Komendanta Gminnego OSP
– dh Grzegorza Stanisławiaka dyplomy i nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Zarząd Gminny OSP i Urząd Gminy
Kościan. Jury jednoznacznie podkreśliło wysoki poziom
wiedzy młodzieży biorącej udział w konkursie, dzięki cze-
mu rywalizacja była bardzo emocjonująca. Zdobywcy
trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii uzyskali pra-
wo reprezentowania Gminy Kościan w etapie powiatowym
konkursu, który odbył się 19 marca w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Starych Oborzyskach.                       (mn)

Młodzież
zapobiega pożarom

Podczas ferii zimowych grupa 14 uczniów Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach w ramach pro-
jektu Comenius wyjechała do szkoły w czeskim Bohdalo-
vie. Zastaliśmy tam prawdziwie zimowy górski krajobraz.
Podczas wyjazdu uczestniczyliśmy w szkolnych biegach
przełajowych na nartach. Spotkaliśmy się z czeskimi ko-
legami i ich rodzinami. Pod okiem czeskich instruktorów
uczyliśmy się jazdy na nartach i snowbordzie. Były to nie-
samowite emocje i choć na początku było ciężko, to wszy-
scy szybko opanowali tajniki jazdy i już następnego dnia
świetnie radzili sobie na stoku. W ramach relaksu i doła-
dowania sił skorzystaliśmy z nowo otwartego parku wod-
nego w Jihlavie. Wyjazd był bardzo udany. Pełni wrażeń i
zaszczepieni bakcylem narciarskim wróciliśmy do domu i
czekamy na następne wyjazdy. Pozostali uczniowie w szko-
le uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, wyjazdach do
kina.                                                                                       (jn)

Ferie zimowe
w Starych Oborzyskach

W ramach programu „Blisko boisko” przy Gimnazjum
w Starych Oborzyskach budowane jest boisko o nawierzch-
ni z trawy syntetycznej o wymiarach 64x32m ogrodzone
4m płotem i 6m piłkochwytami. Wykonawcą tych prac jest
Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” z Leszna. Wartość
tego przedsięwzięcia wynosi 539.434,83 złote brutto. Bo-
isko jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, funduszu prewencyjnego PZU SA oraz
funduszu społecznego PZU Życie S.A., z każdego źródła po
100.000 złotych. Termin zakończenia prac przewidywany
jest na 30 kwietnia 2009r. Wybudowany obiekt będzie
ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne.

Gmina Kościan złożyła ponadto wniosek do Minister-
stwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy boiska
wielofunkcyjnego w Starym Luboszu z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Boisko to miałoby mieć wymiary 22x44
m. Na zadanie można otrzymać pomoc finansową do
200.000 zł. Projekt zakłada budowę boiska o nawierzchni
poliuretanowej z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki
siatkówki. Jeżeli złożony wniosek uzyska akceptację wy-
konanie boiska musi zostać wykonane do końca 2009 roku.

(mn)

Boiska sportowe
w Gminie Kościan

           We wtorek 17 lutego 2009 roku na Wydziale Biolo-
gii UAM w Poznaniu zorganizowana została konferencja
inaugurująca program  „eSzkoła Wielkopolska 2009” Au-
torem programu jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji
Komputerowej /OFEK/,  która od kilku lat konsekwentnie
rozwija program e-Szkoła Wielkopolska, mający na celu
modernizację systemu oświaty poprzez wprowadzanie
usług cyfrowych dla nauczycieli i uczniów, pozwalających
na uzupełnienie kształcenia stacjonarnego o elementy e-
learningu i wykorzystanie platform edukacyjnych, jako
nowego środka komunikacji pomiędzy nauczycielami,
uczniami i rodzicami.

Ambicją fundacji jest, aby szkoły wyposażone  w od-
powiednie usługi informatyczne, infrastrukturę i przygo-
towanie nauczycieli stały się lokalnymi centrami wiedzy i
mogły w ciągu najbliższych lat służyć innym szkołom z
poszczególnych powiatów, jako centra kształcenia inspi-
rujące budowę lokalnych społeczności informacyjnych oraz
wdrażanie technologii informatycznych na swoim terenie.
W każdym powiecie i mieście na prawach powiatu wielko-
polski ma powstać jedno gimnazjum i jedna szkoła po-
nadgimnazjalna (liceum) pełniąca funkcję „Szkoły wzor-
cowej” programu „eSzkoła Wielkopolska”. W ramach tych
projektów powstanie łącznie 75 szkół wzorcowych na te-
renie województwa wielkopolskiego. Po konsultacjach
OFEK przeprowadzonych z Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu oraz Konwentem Starostów Powiatów Wielkopolski
spośród gimnazjów z powiatu kościańskiego do udziału w
programie zarekomendowane zostało Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Starych Oborzyskach.

Pracownicy gimnazjum przyjmują to jako bardzo
duże wyróżnienie, które jest jednocześnie dowodem
wysokiej oceny kadry nauczycielskiej i bazy dydaktycz-
nej szkoły. Program „eSzkoła Wielkopolska” jest dru-
gim realizowanym przez oborzyskie gimnazjum. Pierw-
szym był Socrates Comenius opracowany wspólnie z
czeską szkołą z miejscowości Baohdalov na Morawach.
Jago zakończenie, z udziałem uczniów, nauczycieli i
rodziców obu szkół oraz władz samorządowych, zapla-
nowane jest w Oborzyskach na koniec maja br.
          OFEK w bieżącym roku realizuje dwa projekty w
partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, finansowane z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
• eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń – działanie
9.1.2 POKL /dotyczy systemu kształcenia metodą pro-
jektów w ramach zajęć pozalekcyjnych z uczniami/,
• eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Nauczyciel – dzia-
łanie 9.4 POKL /obejmuje kształcenie zespołów na-
uczycieli w zakresie stosowania platform edukacyjnych
oraz jeden projekt realizowany z funduszu statutowe-
go Fundacji:
• eSzkoła Wielkopolska – Pomoc Techniczna - fundusz
statutowy OFEK. Celem tego projektu w programie jest
udzielenie niezbędnej pomocy szkołom w zakresie do-
stosowania i zmodernizowania infrastruktury telein-
formatycznej na terenie szkoły tak, aby mogły one zre-
alizować zadania przewidziane w dwóch wcześniej opi-
sanych projektach.                                                           (rp)

eSzkoła Wielkopolska 2009
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W środę, 18 marca z inicjatywy Starosty Kościańskie-
go odbyło się w sali konferencyjnej SP ZOZ w Kościanie
VII Forum Rolnicze.

Tradycyjnie na Forum zostali zaproszeni przedstawi-
ciele środowisk rolniczych z całego powiatu; sołtysi, przed-
stawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, rolniczych związ-
ków zawodowych, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Gmin-
nych Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
samorządowcy a także rolnicy zainteresowani tematyką
przedstawianą na Forum.

Po przywitaniu osób przybyłych na Forum Andrzej Jęcz,
starosta kościański, przedstawił informację na temat
punktów informacyjno – doradczych dla rolników, które
funkcjonują od 1 marca 2009 r. w czterech gminach powia-
tu kościańskiego. Zainteresowane osoby mogą uzyskać w
nich informacje dotyczące możliwości pozyskania wspar-
cia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007 – 2013. Konsultanci zatrudnieni w punk-
tach udzielają także informacji o dokumentach potrzeb-
nych przy ubieganiu się o dotacje.

W pierwszym wystąpieniu pani Danuta Goździewicz, kie-
rownik leszczyńskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy,
przypomniała zebranym podstawowe zasady bezpieczeństwa

VII Forum Rolnicze
Gości przywitał Andrzej Jecz, Starosta Kościański.

w pracy na gospodarstwach rolnych oraz wskazała na najczę-
ściej popełniane zaniedbania. Drugim tematem poruszonym
w czasie Forum było zapobieganie pożarom na terenach rol-
niczych, omówione przez mł. asp. Piotra Hegyi z Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie. Powiatowy Lekarz
Weterynarii, Tadeusz Grygier omówił podstawowe choroby
zakaźne wśród zwierząt oraz statystykę powiatową w tej dzie-
dzinie. Przedstawiona zostały również dotychczasowe efekty
zwalczania choroby Aujeszky’ego na terenie powiatu.

W dalszej części spotkania, Jerzy Głuszyński, dyrek-
tor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Po-
znaniu przedstawił tematykę dopłat do materiału siew-
nego,  krajowego programu restrukturyzacji przemysłu cu-
krowniczego oraz innych działań podejmowanych przez
agencję. Z kolei Mirosław Wójcik, przedstawiciel Powia-
towego Zespołu Doradczego w Kościanie Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego omówił tematykę Wymo-
gów Wzajemnej Zgodności oraz programów rolnośrodowi-
skowych. Na zakończenie Forum Bolesław Ratajczak, kie-
rownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Kościanie, omówił bieżące dzia-
łania agencji oraz wdrożone i planowane programy w ra-
mach PROW 2007 – 2013.                                                   zd

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościań-
skiego zostanie przeprowadzona w dniach od 14 kwiet-
nia 2009 r. do 15 maja 2009 r. w godz. od 700 do 1500  w
Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Ko-
ścianie, ul. Bernardyńska 2 (sala nr 213).

Do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są zgłosić się
mężczyźni urodzeni w roku 1990 i urodzeni w latach 1985-
1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do czyn-
nej służby wojskowej. Ponadto będą wzywane kobiety
urodzone w latach 1981-1990, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety po-
bierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, któ-
re w roku szkolnym lub akademickim 2008/2009 kończą
naukę w szkołach  medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych albo będące studentkami
lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. Do stawie-
nia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również oso-
by, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają okre-
ślonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej sta-
nowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o prze-
prowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na tere-
nie województwa wielkopolskiego. Każda osoba sta-
wiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwa-
nie – z terminem kwalifikacji wojskowej -  od  burmi-
strza, wójta właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania.

Przypominamy, że osoby stawiające się po raz
pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przed-
stawić następujące dokumenty :
- dowód osobisty
- 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo
jej ukończenia
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu
zdrowia

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
wyróżniło Pana Huberta Zbierskiego ze Śmigla Srebrnym
Medalem „Labor Omnia Vincit”. Uroczyste wręczenie
medalu miało miejsce podczas XXV Sesji Rady Powiatu
Kościańskiego.

Decyzja Zarządu Towarzystwa jest wyrazem najwyż-
szego uznania dla pana dotychczasowej działalności oświa-
towej, samorządowej oraz społeczno – kulturalnej – mówił
w imieniu poznańskiego Towarzystwa Romuald Sobko-
wiak – fakt wręczenia Medalu zalicza pana Zbierskiego do
grona Przyjaciół Towarzystwa – dodał.

Hubert Zbierski urodził się w 1937 roku w Pozna-
niu. Jest historykiem i polonistą, przez wiele lat był
nauczycielem w Śmiglu. Między 1973 a 1981 piastował
urząd Naczelnika Miasta i Gminy Śmigiel, a w okresie
1995 – 2000 kierował Centrum Kultury w Śmiglu. Jego
pasją jest historia regionu, dla jej upowszechniania, a
także dokumentowania stworzył „Witrynę Śmigielską”,
której redaktorem był w latach 90-tych. Ponadto był
współzałożycielem Śmigielskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego a obecnie jest wiceprezesem Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Kościańskiej. Autor licznych artykułów,
biogramów i opracowań publikowanych w prasie i wy-
dawnictwach zbiorowych. Wydał także pięć samodziel-
nych publikacji dotyczących historii regionu. W 2005
roku został odznaczony medalem „Zasłużony dla Mia-
sta i Gminy Śmigiel.”

Pracą wszystko zwyciężysz

Hubert Zbierski odbiera gratulacje od władz powiatu.

Informujemy, że od dnia 1 marca 2009 r. w czterech
gminach Powiatu Kościańskiego funkcjonują punkty in-
formacyjno – doradcze dla rolników i mieszkańców gmin.

W punktach można uzyskać informacje na temat moż-
liwości pozyskania znacznych środków finansowych w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszą
grupą osób, które będą się mogły ubiegać o dotacje w ra-
mach działania ze wspomnianego programu to osoby, któ-
re są ubezpieczone na podstawie ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników (KRUS). Druga grupa potencjalnych
beneficjentów to osoby mieszkające na wsi, nie pracujące
w rolnictwie, które chcą tworzyć mikroprzedsiębiorstwa
zatrudniające poniżej 10 osób.

Kwota dotacji może sięgać nawet 300 tys. zł, w zależ-
ności od programu i liczby zatrudnionych osób.

Punkty czynne są od  poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 08:00 do 16:00.                                                       zd

Dane adresowe punktów informacyjnych:
Gmina Czempiń:
Anna Dubska
Miejsce pracy: Urząd Gminy Czempiń
tel. (061) 282 67 03

Gmina Kościan:
Dorota Skrzypek
Miejsce pracy: GCI Stare Oborzyska, ul. Szkolna 1 (sala
231 – budynek gimnazjum)
tel. (065) 511 98 20
e-mail: gci.stoborzyska@op.pl

Gmina Krzywiń:
Angelika Cieślarczyk
Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń
tel. (065) 517 05 25

Gmina Śmigiel:
Estera Koźlik
Miejsce pracy: GCI Śmigiel przy Centrum Kultury w Śmi-
glu, ul. Kościuszki 20
tel. (065) 518 03 17

Wyróżniony odebrał gratulacje od Iwony Bereszyńskiej
- Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego, Andrze-
ja Jęcza - Starosty Kościańskiego, Edwarda Strzymiń-
skiego - Wicestarosty Kościańskiego, Wiktora Sneli - Bur-
mistrza Śmigla, Wiesławy Poleszak-Kraczewskiej - Za-
stępcy Burmistrza oraz Radnych Powiatu Kościańskiego
i gości przybyłych na Sesję.                                                mr

Punkty informacyjne
szansą dla rolników
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w kwietniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne
przyjęty przez Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwałą  nr 79/396/08 z dnia 18 listopada 2008 roku.

1. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 1 kwietnia 2009
2. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 2 kwietnia 2009
3. Pod Złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 3 kwietnia 2009
4. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 4 kwietnia 2009
5. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 5 kwietnia 2009
6. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 6 kwietnia 2009
7. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 7 kwietnia 2009
8. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 8 kwietnia 2009
9. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 9 kwietnia 2009
10. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 10 kwietnia 2009
11. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 11 kwietnia 2009
12. Medyk Kościan ul. Wolności 27 12 kwietnia 2009
13. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 13 kwietnia 2009
14. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 14 kwietnia 2009
15. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 15 kwietnia 2009
16. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 16 kwietnia 2009
17. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 17 kwietnia 2009
18. Pod Złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 18 kwietnia 2009
19. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 19 kwietnia 2009
20.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 20 kwietnia 2009
21. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 21 kwietnia 2009
22. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 22 kwietnia 2009
23. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 23 kwietnia 2009
24. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 24 kwietnia 2009
25. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 25 kwietnia 2009
26. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 26 kwietnia 2009
27. Medyk Kościan ul. Wolności 27 27 kwietnia 2009
28. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 28 kwietnia 2009
29. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 29 kwietnia 2009
30. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 30 kwietnia 2009

Apteki w powiecie

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Ko-
ścianie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz.
Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl;
Internet: www.powiatkoscian.pl
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 czasie organizacji powstania na terenie Śmigla, sta-
cjonujący w szkole ewangelickiej i na kwaterach prywat-
nych zapasowy oddział 37 pułku piechoty niemieckiej wy-
cofał się do Leszna. Wraz z nim Śmigiel opuściła znaczna
liczba Niemców, zwłaszcza młodzież. Pozostali w mieście
Niemcy wobec władzy polskiej zachowywali się spokojnie
i dlatego do walki tu nie doszło.

W nocy z 9 na 10 stycznia powstańcy śmigielscy wy-
słali patrol w kierunku Osiecznej. Wieczorem, 10 stycz-
nia o godz. 17.00, około 130 powstańców wyruszyło na
wozach dostarczonych przez majątek Czacz  pod dowódz-
twem ppor. Józefa Łukomskiego do Osiecznej, której miesz-
kańcy zostali uprzedzeni przez ks. proboszcza Stanisła-
wa Michalskiego z Goniembic o zamierzonym ataku Niem-
ców. Wraz z powstańcami udała się cała Drużyna Pogoto-
wia im. Jana Kilińskiego z ks. Tadeuszem Gronowaldem.

Powstańcy śmigielscy wzięli udział w drugiej fazie
walk o Osiecznę – 11 stycznia. Przybyła śmigielska kom-
pania została zaaprowidowana w miejscowym klaszto-
rze. 11 stycznia około godziny 13.00 oddziały Niemców
doszły do Wyciążkowa i stąd tyralierą zaczęły posuwać
się w kierunku Osiecznej. Punktem oparcia dla Niemców
były Jeziorki, gdzie w miejscowym parku ustawiono arty-
lerię, która ostrzeliwała miasteczko.

Niemcy dysponowali znaczna siłą ognia. Mieli dwie
kompanie piechoty oraz posiadali pół baterii armat polo-
wych cal.7,7 oraz 1 lub 2 miotacze min, 3 ckm i 2 lkm.
Dowodził nimi por. von Bismarck.

Powstańcy z Osiecznej ściągnęli liczne posiłki. Oprócz
kompanii śmigielskiej w walce brała też udział kompa-
nia krzywińska. Jednym z błędów powstańców był brak
wspólnego dowódcy nad walczącymi oddziałami. Stąd po-
szczególne oddziały praktycznie walczyły według własne-
go uznania.

Kompania śmigielska ruszyła z pewnym opóźnieniem
prze płoty i rowy w kierunku Drzeczkowa. Po osiągnięciu
celu, powstańcy rozłożyli się na łąkach i ostrzeliwali się z
rzadka. Z braku rozkazów kompania nie wystąpiła za-
czepnie, co było poważnym błędem taktycznym. Niemniej
powstańcy ze Śmigla odegrali w potyczce doniosłą rolę.
Stworzony przez nich blok uniemożliwił Niemcom dostęp
do Osiecznej z zachodu i całkowite jej okrążenie. Walka
była niezwykle zacięta. Niemcy m.in. użyli pocisków ga-
zowych, które dały się bardzo we znaki powstańcom, gdyż

nie posiadali oni masek. Lewe skrzydło powstańców śmi-
gielskich zostało zepchnięte przez przeciwników aż nad
jezioro. Do ponownego ataku poprowadził ich kulawy Fran-
ciszek Łepkowicz, kupiec- bławatnik.

W końcu nie mogąc wytrzymać naporu oddziałów po-
wstańczych – Niemcy rozpoczęli odwrót, który przekształcił
się w ucieczkę. Zdołali jednak wycofać swoją artylerię i
miotacze min, gdyż kompania śmigielska  z braku ogól-
nych założeń nie odcięła im tyłów. Wycofali się do Leszna,
a ścigający ich powstańcy dotarli aż do Gronówka.

Straty obu stron przedstawiały się następująco: Niem-
cy mieli 3 zabitych i 5 ciężko rannych; Polacy – 3 zabitych,
6 rannych i 10 zatrutych gazem. Powstańcy zdobyli dwa
ckm, 1 lkm, 30 karabinów, dużą ilość amunicji, 45 poci-
sków armatnich, hełmy stalowe, bagnety, plecaki, koce.
Wśród powstańców śmigielskich ciężko ranny został Mar-
cin Płócieniak z Bucza, a Franciszek Dratwa z Bucza,
Czesław Abt oraz Czesław Witaszek ze Śmigla ulegli za-
truciu gazem. Po odparciu Niemców, kompania powróciła
do Śmigla.

Druga grupa powstańców  w tym samym czasie wal-
czyła pod Lipnem. 10 stycznia 1919 roku do Śmigla do-
tarła wiadomość o ostrzelaniu przez Niemców Bukówca.
Następnego dnia rano łącznik Jan Sadowski z handla-
rzem Adamczewskim, na rozkaz komendanta Bolesława
Płócieniaka, udali się konno do Bukówca w celu nawiąza-
nia łączności. Ich trasa wiodła przez: Morownicę Bronio-
wo, Boguszyn, Krzycko, Sądzie i Bukowiec Górny. Między
Krzyckiem a Sądzią zostali zaatakowani przez patrol.
Zdołali jednak dotrzeć do celu. Zadaniem łączników było
przekazanie listu komendantowi Bukówca i przywiezie-
nie odpowiedzi.

Po ich powrocie do Śmigla ( 11 stycznia ) komendant
Bolesław Płócieniak zarządził utrzymanie oddziału w po-
gotowiu, a wieczorem o godzinie17:00 rozkazał wyjazd do
Bukówca. Treść listu komendanta Bukówca nie została
ujawniona, można jednak przypuszczać, o czym świadczy
nagły wyjazd, że zawierał on pilne wezwanie o udzielenie
pomocy. Powstańcy śmigielscy zostali w Bukówcu serdecz-
nie powitani i zakwaterowani u miejscowych gospodarzy.
Następnego dnia, tj. 12 stycznia rano, nastąpił wymarsz
w kierunku Krzycka Małego, które zostało ostrzelane przez
artylerię niemiecką, Pod Krzyckiem został ciężko ranny
Zygmunt Białecki ze Śmigla. Niemcy z Krzycka zbiegli w

Udział społeczeństwa miasta Śmigla i okolic w ruchu zbrojnym
kierunku Mórkowa. Ścigający Polacy podążali za nimi
przez las. W Mórkowie doszło do obustronnej strzelaniny,
po czym Niemcy wywiesili białą flagę. Nim jednak po-
wstańcy doszli do ich pozycji, ci ruszyli w kierunku Lipna
i tam zajęli pozycję za torem kolejowym. W czasie pościgu
dwóch powstańców z oddziału konnego dostało się do nie-
woli. Byli to: Franciszek Kaczmarek z Bukówca i Franci-
szek Lipka z Morownicy.

W Lipnie śmigielski oddział zajął lewe skrzydło wio-
ski aż do toru kolejowego wraz z dworcem. W czasie mar-
szu zauważano w pobliskim wiatraku trzech Niemców w
cywilnych ubraniach obsługujących kulomiot. Na skutek
jego defektu, wycofali się jednak w kierunku Lipna, a po-
wstańcy- Jan Bednarczyk, Marcjan Kiciński i Edmund
Napieralski wszyscy z Sączkowa, samorzutnie weszli na
wiatrak i zabrali kulomiot wraz z amunicją.

Tor kolejowy był chroniony przez parkan wykonany z
cementu. Za nim stali żołnierze niemieccy. Jeden z nich
oddał strzał w kierunku powstańców raniąc ciężko po-
strzałem w płuca Leona Budzyńskiego. Ten sam pruski
żołnierz został zastrzelony przez Maciej Kaminiarza –
dowódcę sekcji. W wyniku dalszej akcji powstańcy prze-
skoczyli parkan, przebiegli tor kolejowy  i znaleźli się na
polu, na którym były kopce z kartoflami. Między nimi za-
uważono oddział niemieckiego wojska. Maciek Kaminiarz
wraz ze swą sekcją zaczął obserwować Niemców. Następ-
nie celnym strzałem trafił oficera niemieckiego - porucz-
nika Eulitza z Leszna, po czym Polacy ruszyli do ataku.
Niemcy wkrótce poddali się. Opatrzonego wcześniej ran-
nego Leona Budzyńskiego przez jednego z jeńców – sani-
tariusza na rozkaz Jana Mikołajczaka, na jego własnym
płaszczu przeniesiono do szosy leszczyńskiej. Stał tam
wóz, na którym przywieziono go do szpitala w Śmiglu.

W tym czasie na stację kolejową wjechał pociąg przy-
bywający z  kierunku Leszna, by zabrać znajdujących się
w Lipnie Niemców. Pociąg składał się z parowozu, dwóch
wagonów osobowych i jednego towarowego. Na skutek
sprawnej akcji, został zajęty przez powstańców, a maszy-
nistę i palacza wzięto do niewoli. Powstańcy zaopatrzyli
się w broń i amunicję, która znajdowała się w wagonie
towarowym.

Po zarządzonej przez Kazimierza Wojciechowskiego
zbiórce przy torze kolejowym, nastąpił wymarsz szosą w
kierunku Radomicka. Podczas marszu, wczesnym popo-
łudniem, nad powstańcami ukazał się samolot , do które-
go nie próbowano strzelać błędnie sądząc, że jest to samo-
lot polski. Niespodziewanie jednak z aeroplanu otworzo-
no ogień do maszerującej kolumny. Powstańcy usiłowali
schronić się w pobliskim rowie, samorzutnie podejmując
jednocześnie bezładną. strzelaninę. Gdy samolot ponow-
nie okrążył oddział powstańczy, Stanisław Kędzierski ze
Śmigla i Józef Kaźmierczak z Morownicy poderwali się i
rzucili do ucieczki. W jej trakcie zostali trafieni pociska-
mi i ponieśli śmierć na miejscu. Wtedy powstańcy zaata-
kowali samolot ogniem z karabinu maszynowego i zmusi-
li do odlotu w kierunku Bukówca i Smyczyny.

Przy wymarszu z Lipna zdarzył się jeszcze jeden incy-
dent. Powstańcy zatrzymali wóz konny jadący z Leszna
do Lipna. W wyniku rewizji ujawniono w nim 50 karabi-
nów, 25 granatów, 2 skrzynki amunicji oraz 50 komyśnia-
ków. Ładunek ten przeznaczony był dla kolonistów nie-
mieckich zamieszkałych w Lipnie. Oczywiście dokonano
konfiskaty  tego cennego transportu.

Oddział w zwartym szeregu dotarł do Radomicka. Tu
zwrócono się do miejscowego proboszcza (Niemca) Fran-
ciszka Roepkiego z prośbą o posiłek, lecz ten stanowczo
odmówił. Wtedy wyruszyli w kierunku Śmigla, gdzie zo-
stali owacyjnie przyjęci.

Hubert  Zbierski
„Udział mieszkańców Śmigla i okolic w Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919”, Śmigiel – Kościan 1994 r.


