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Ubiegłej jesieni odbyły się wybory samorządowe (piszemy o nich na stronie 2). 
Dziękując za Państwa poparcie, chciałbym docenić zaufanie, jakim zostałem ob-
darzony na następne 5 lat. Stało się to impulsem do podejmowania kolejnych 
działań mających na celu poprawę funkcjonowania Gminy Książ Wlkp., a co za 
tym idzie – do wyznaczenia sobie i podległym pracownikom nowych celów  
i kolejnych inicjatyw, podejmowanych z myślą i dla dobra ogółu mieszkańców na-
szej Gminy. Zachęcając do lektury, pozostaję z wyrazami szacunku.

Burmistrz Książa Wlkp. 
 Teofil Marciniak

Szanowni Mieszkańcy,
Przekazuję w Państwa ręce 8. numer bezpłatnego informatora gminnego.  
Stanowi on podsumowanie przełomu roku 2018 i 2019, który upłynął pod 
znakiem świętowania wielu wyjątkowych, szczególnych dla Polaków rocznic.  
Za nami już 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecie wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego. Obchodziliśmy je uroczyście i podniośle, jednak 
były to też okazje do przedstawienia wielu sportowych i kulturalnych wydarzeń.  
To właśnie tym jubileuszom, w dużej mierze zostało poświęcone niniejsze wyda-
nie. Jednak nie zabraknie w nim stałych rubryk, w których znajdą Państwo naj-
ważniejsze kwestie dotyczące różnych sfer funkcjonowania ksiąskiego samorządu.
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Budżet Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok
Po wcześniejszym zapoznaniu się  

z projektem budżetu w trakcie posie-
dzeń komisji, na V Sesji Rady Miejskiej, 
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

W bieżącym roku kalendarzowym  
w gminnym budżecie zaplanowano  
dochody w wysokości 36  711  098,52 zł. 
Tegoroczne wydatki szacowne są natomiast 
na poziomie 38 122 098,52 zł. Na inwestycje 
zaplanowano kwotę 4 086 376,00 zł. 

W tym roku na drogi publiczne zabez-
pieczono kwotę blisko miliona złotych, a na 
rolnictwo i łowiectwo – ponad 500 000,00 zł. 
Z kolei w porównaniu do lat ubiegłych – ze 
względu na planowane w tym roku – rozpo-
częcie budowy hali sportowo-widowisko-
wej, w tegorocznym budżecie zaplanowano 
na ten cel środki w wysokości 2 500 000 zł, 
przez co wydatki budżetowe przeznaczone 
na kulturę fizyczną zwiększyły się do kwoty 
3 031 037,00 zł.

Poza budową hali, spośród innych zapla-
nowanych na ten rok zadań inwestycyjnych, 
na uwagę zasługują także te, które realizo-

wane będą w ramach funduszu sołeckiego 
(na łączną kwotę 418 990,74 zł) oraz z budże-
tu obywatelskiego (ogółem 100 000, 00 zł).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Gmi-
na Książ Wlkp. dołoży wszelkich starań, aby za-
dania inwestycyjne były realizowane przy za-
angażowaniu środków zewnętrznych, w tym 
pochodzących z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 

Oświata i wychowanie
+ świetlice

13 283 890,52 zł
229 798,00 zł

Rodzina 9 508 899,00 zł
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 3 359 985,00 zł

Pomoc społeczna 1 450 000,00 zł
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 1 166 303,00 zł

Podobnie, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, największą część gminnych  
wydatków w tegorocznym budżecie, stanowią działy:

Wyborcza jesień

Dnia 14 sierpnia 2018 r. Prezes Rady 
Ministrów wydał rozporządzenie, w wy-
niku którego odbyły się wybory samorzą-
dowe, zarządzone na dzień 21 paździer-
nika 2018 r. 

Mieszkańcy naszej Gminy, udając się do 
lokali wyborczych wybierali Burmistrza Ksią-
ża Wlkp., skład Rady Miejskiej, Rady Powiatu 
oraz Sejmiku Województwa. Ogólna frekwen-
cja wynosiła 55,08%, a z poszczególnych ob-
wodów prezentowała się następująco:
• obwód nr 1 (Książ Wlkp. – miasto) – 61,27
• obwód nr 2 (Książ Wlkp. – wieś) – 53,64
• obwód nr 3 (Mchy) – 50,99
• obwód nr 4 (Konarzyce) – 51,80

W wyborach Burmistrza Książa Wlkp. 
startowało 4 kandydatów. I tura wyborów 
nie była rozstrzygająca – żaden z kandydatów 
nie uzyskał wówczas wymaganego progu 
50% głosów. Dwóch kandydatów z najwięk-
szym poparciem przeszło do kolejnej tury. By-
li to Panowie: Bohdan Kaczmarek, z wynikiem 
21% ważnie oddanych głosów oraz Teofil Mar-
ciniak z wynikiem 49,29% ważnie oddanych 
głosów. Po złożeniu pisemnego oświadcze-
nia o wycofaniu swojej kandydatury przez 
Pana Bohdana Kaczmarka, mieszkańcy Gmi-
ny Książ Wlkp. głosowali wyłącznie „za” lub 

„przeciw” dotychczas urzędującemu Burmi-
strzowi. W wyborach uzupełniających, zarzą-
dzonych na dzień 4 listopada 2018 r. wzięło 
udział 2121 osób, czyli 32,12% uprawnionych 

do głosowania. Zdecydowana większość, bo 
aż 67,53% wyborców zaznaczyło „tak” na kar-
cie do głosowania i tym samym Pan Teofil 
Marciniak wybrany został na kolejną ka-
dencję. Na I sesji nowo wybranej Rady 
Miejskiej, która odbyła się 22 listopada 2018 r.  
Burmistrz złożył uroczyste ślubowanie.

21 października 2018 r., udając się do lo-
kali wyborczych, mieszkańcy wybierali także 
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Na-
sza Gmina składa się z 15 okręgów, jednak 
w 2 okręgach głosowanie nie odbyło się ze 
względu na zgłoszenie tylko 1 kandydata. 
Taka sytuacja miała miejsce w okręgu nr 3, 
gdzie radnym został Pan Marcin Weiss oraz 
w okręgu nr 11, gdzie stanowisko radnego 
objął Pan Sławomir Przybylski. W okręgu nr 2 
dwie osoby zebrały równą ilość głosów – 101. 
Ostateczną decyzję podjęła Miejska Komisja 
Wyborcza w wyniku losowania, wybierając na 
radnego Pana Bohdana Kaczmarka. Niedłu-
go później radny złożył rezygnację i 3 lute-

go 2019 r., już bez glosowania mieszkańców, 
nową radną została Pani Bogumiła Andrzej-
czak. Zanim to nastąpiło w okręgu nr 10 rad-
ny Pan Marek Celka zrzekł się swego manda-
tu. Dnia 31 marca 2019 r. odbyły się wybory 
uzupełniające, w trakcie których mieszkań-
cy Mchów wybierali spośród 2 kandydatów:  
Pana Tomasza Bartkowiaka oraz Pana Jac-
ka Mądrego. Pan Tomasz Bartkowiak zyskał 
większość głosów i tym samym został nowym 
radnym okręgu nr 10 – sołectwa Mchy.

Pełen skład Rady przyjęto podczas VIII se-
sji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. A więc od 
29 kwietnia obraduje już w 15-osobowym 
składzie.

Przy wyborach samorządowych 2018 no-
wością jest długość kadencji. Aktualnie Bur-
mistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. objęli swoje stanowiska na następnych 
5 lat. O tym kto zasiada w ksiąskiej Radzie i jak 
wyglądała wyborcza statystyka, obrazują po-
niższe tabele.

POSZCZEGÓLNE OKRĘGI WYBORCZE REPREZENTUJĄ NASTĘPUJĄCY RADNI:
Okręg wyborczy nr 1  (Książ Wlkp. ulice: Nowomiejska, Radoszkowska) – Pan Zenon Kuderczak 

Okręg wyborczy nr 2 (Książ Wlkp. ulice: Zaciszna, Jana Pawła II, J. Kilińskiego, Łąkowa, 1 Maja,  

Plac Kosynierów, Powstańców, Stacha Wichury, Wolności) – Pani Bogumiła Andrzejczak 
Okręg wyborczy nr 3 (Książ Wlkp. ulice: Dębniacka, F. Dąbrowskiego, Gogolewska, Ogrodowa, Polna,  

Półwiejska, Strzelecka) – Pan Marcin Weiss
Okręg wyborczy nr 4 (Książ Wlkp. ulice: Dworcowa, ks. abp. Antoniego Baraniaka, Ignacego Krasickiego, 

Niepodległości, T. Kościuszki, Wiosny Ludów) – Pani Anna Szymanowska - Z-ca Przewodniczącego Rady

Okręg wyborczy nr 5 (Książ Wlkp. ulice: Dr. M. Krybusa, Gen. J. Wybickiego, Krótka, Ks. P. Wawrzyniaka, Leśna,  

Piaskowa, Zakrzewska, Żwirowa) – Pan Marian Suchecki
Okręg wyborczy nr 6 (Gogolewo, Gogolewko, Świączyń, Świączynek, Zakrzewice) – Pan Paweł Walkowiak
Okręg wyborczy nr 7 (Radoszkowo, Charłub, Radoszkowo Drugie, Sebastianowo) – Pani Agnieszka  
Weber-Hałaburda
Okręg wyborczy nr 8 (Kiełczyn, Kiełczynek, Konarskie) – Pani Elżbieta Stępa 

Okręg wyborczy nr 9 (Chwałkowo Kościelne) – Pan Błażej Jędrzejczak
Okręg wyborczy nr 10 (Mchy) – Pan Tomasz Bartkowiak 

Okręg wyborczy nr 11 (Ługi, Włościejewice) – Pan Sławomir Przybylski – Przewodniczący Rady
Okręg wyborczy nr 12 (Kołacin) – Pan Marek Jankowski 
Okręg wyborczy nr 13 (Konarzyce, Zawory, Zaborowo) – Pan Krzysztof Sójka - Z-ca Przewodniczącego Rady

Okręg wyborczy nr 14 (Brzóstownia, Jarosławki, Włościejewki) – Pan Kazimierz Zegar
Okręg wyborczy nr 15 (Chrząstowo, Sroczewo, Łężek) – Pani Antonina Jankowiak

WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. II TURA 4.11.2018 ROK
I FREKWENCJA WYBORCZA W POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGACH

Marciniak
Teofil

Stanisław

Uprawnionych
do głosowania

Wzięło udział
w głosowaniu Frekwencja %

Oddanych łącznie 
ważnie głosów za 

wyborem  
i przeciw wyborowi

Oddanych głosów  
za wyborem

Oddanych głosów 
przeciw wyborowi

obwód 1 2126 884 41,58 880 581 299

obwód 2 1612 503 31,20 501 321 180

obwód 3 1809 488 26,97 486 372 114

obwód 4 1056 246 23,29 246 153 93

Razem 6603 2121 32,12 2113 1427 686

Ogółem % 100% 67,54 % 32,46%

WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZA KSIĄŻA

Nazwisko i mię (imiona)
Kandydata

Obwód Razem
głosów ważnych

% do ważnie  
oddanych głosów1 2 3 4

KACZMAREK Bohdan Józef 292 147 228 88 755 21,00

KASPRZAK Paweł Robert 207 142 115 112 576 16,02

MARCINIAK Teofil Stanisław 638 398 501 235 1772 49,29

PAWŁOWSKI Jędrzej 156 169 69 98 492 13,69

oddano głosów ważnych 1293 856 913 533 3595 100,00

WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZA KSIĄŻA

uprawnionych
do głosowania

wzięło udział
w głosowaniu % oddano ważnych 

głosów

Obwód 1 2125 1302 61,27 1293

Obwód 2 1607 862 53,64 856

Obwód 3 1808 922 50,99 913

Obwód 4 1052 545 51,80 533

Razem 6592 3631 55,08 3595

Największą liczbę oddanych głosów 
w poszczególnych okręgach otrzymali, a zarazem 

uzyskali mandat radnego do Rady Miejskiej 
w Książu Wlkp. w kadencji 2018- 2023 

(wg numerów okręgów):

Okręg Nazwisko i imię  
(imiona) radnego Liczba głosów

1 KUDERCZAK Zenon 108
2 KACZMAREK Bohdan Józef 101
3 WEISS Marcin bez głosowania
4 SZYMANOWSKA Anna Maria 131
5 SUCHECKI Marian 175
6 WALKOWIAK Paweł 139
7 WEBER- HAŁABURDA Agnieszka 119
8 STĘPA Elżbieta 99
9 JĘDRZEJCZAK Błażej 91

10 CELKA Marek Franciszek 153
11 PRZYBYLSKI Sławomir Paweł bez głosowania
12 JANKOWSKI Marek 107
13 SÓJKA Krzysztof Stanisław 109
14 ZEGAR Kazimierz 136
15 JANKOWIAK Antonina 163

Frekwencja wyborcza do Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
w poszczególnych okręgach wyborczych

Okręg Liczba uprawnionych  
do głosowania

Liczba ważnie
oddanych głosów %

1 419 224 53,46
2 417 243 58,27
3 bez głosowania bez głosowania –
4 430 285 66,28
5 447 287 64,20
6 458 220 48,03
7 403 231 57,32
8 440 255 57,95
9 591 255 43,15

10 517 276 53,38
11 bez głosowania bez głosowania –
12 262 169 64,50
13 455 253 55,60
14 455 228 50,10
15 544 266 48,89

RAZEM 5838 3192 –
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100 lat Niepodległej, czyli świętowanie stulecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w Gminie Książ Wlkp.

W drugim półroczu ubiegłego roku Gmi-
na Książ Wlkp. świętowała stulecie odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. Z jubileuszo-
wym rokiem wiązało się mnóstwo wydarzeń, 
które zostały hucznie uczczone w naszej Gmi-
nie, oprócz tych kulturalnych, nie zabrakło 
także sporej porcji muzyki i sportu. Organiza-
torzy zadbali, aby każdy mieszkaniec Gminy 
Książ Wlkp. znalazł formę świętowania, jaka 
mu najbardziej odpowiada.

Choć do 11 listopada było jeszcze spo-
ro czasu, świętowanie rozpoczęło się już 
22 września 2018 r., biało-czerwonym rajdem 
pod patriotycznie brzmiącą nazwą „Niepod-
ległość na stów(k)ę”. Stu uczestników poko-
nało łącznie 100-kilometrową trasę. Każdy 
uczestnik mógł wybrać drogę na miarę swo-
ich możliwości, pokonując od 3 aż do 25 km, 
a następnie skorzystać z atrakcji przygoto-
wanych na ksiąskim Rynku. Ta aktywnie spę-
dzona sobota wprowadziła mieszkańców na-
szej Gminy w klimat 100. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości i była zapowiedzią głównych 
uroczystości.

Te z kolei odbyły się 11 listopada i były po-
dzielone na 2 części. Pierwsza z nich rozpo-
częła się kwadrans przed godz. 12.00, mszą 
św. odprawioną w intencji Ojczyzny w koście-
le pw. św. Mikołaja w Książu Wlkp. Podczas na-
bożeństwa odśpiewano Mazurka Dąbrow-
skiego, przyłączając się tym samym do akcji 

„Niepodległa do hymnu!”. Następnie, zgodnie 
z tradycją, Burmistrz Książ Wlkp. złożył kwiaty 
pod Pomnikiem Rozstrzelanych, a poczet fla-
gowy wciągnął na maszt flagę narodową. Na 
zakończenie dzieci z Przedszkola w Książu Wl-
kp. przekazały sołtysom 21 flag państwowych 
nadesłanych z kancelarii Prezydenta RP, Pana 
Andrzeja Dudy. Uczestnicy jubileuszowych 
obchodów spotkali się ponownie o godz. 17, 
tym razem na ul. Ogrodowej, skąd przema-
szerowali, w asyście Orkiestry Dętej, Kompa-
nii Honorowej 6. Batalionu Chemicznego Sił 
Powietrznych w Śremie, pocztów sztandaro-
wych i delegacji, pod nowo powstały mural 
zatytułowany „Kwiaty Wolności”. Odsłonię-
cia, dokonał Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teo-
fil Marciniak wraz z Panem Wojciechem Patry-
asem (który użyczył ściany swojej kamienicy), 
a także jego współtwórcami – Panią Anną Wa-
luś i Panem Markiem Maskimovichem. 

Po dotarciu na Rynek i przywitaniu przy-
byłych gości, porucznik Anna Furtak wygło-
siła Apel Pamięci, a następnie śremska Kom-
pania Honorowa oddała salwę honorową. 

Niezwykłe widowisko przedstawił uliczny Te-
atr Ognia Anthony Street z muzyką na żywo  
w wykonaniu zespołu The Goors. Przedstawie-
nie losów naszej Ojczyzny poprzez niepod-
ległościowy spektakl plenerowy wywołało 
spory zachwyt wśród licznie zgromadzonej 
publiczności. Nie mogło zabraknąć także 
symbolicznego „Sto lat”, a raczej „Dwieście 
lat” z racji setnych urodzin, głośno odśpiewa-
nego przez zgromadzoną społeczność. Na 
tak ważnych obchodach, aby polskiej trady-
cji stało się zadość – dokładnie stu chętnych 
mieszkańców Gminy Książ Wlkp., zatańczy-
ło najbardziej znany taniec narodowy, czyli 
poloneza. Pomimo braku możliwości wcze-
śniejszej próby, choreografia wyszła bardzo 
dobrze, za co zgromadzeni goście nagro-
dzili tancerzy gromkimi brawami. Swój pa-
triotyzm pokazali także kibice i piłkarze ksią-
skiego klubu sportowego POGOŃ KSIĄŻ.  

W oryginalny sposób wchodząc na ksiąski Ry-
nek z racami, nieśli sporych rozmiarów biało-

-czerwoną flagę. Uroczystość zakończył, jak 
co roku, widowiskowy pokaz fajerwerków. 
Z racji, że druga część uroczystości odbywała 
się po zmroku, płomień strażackich pochodni 
oraz przygotowane atrakcje, wykorzystujące 
grę światła, zaprezentowały się wyśmienicie.

Jako że podczas jubileuszowych odcho-
dów w naszej Gminie sporo się działo, dlate-
go też szczególne podziękowania należą się 
organizatorom i współorganizatorom, którzy 
zadbali o szereg różnorodnych atrakcji. 

Wszystkich, którzy nie mieli możliwości 
uczestniczenia w wydarzeniach lub chcą wró-
cić wspomnieniami do tamtych dni, zaprasza-
my na stronę internetową Gminy, na której 
znajdą Państwo galerię zdjęć z poszczegól-
nych uroczystości oraz film.

LICZBA WAŻNIE ODDANYCH GŁOSÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Gmina Książ Wlkp. wspólnie dla pszczół - 
nasadzenie drzew miododajnych 
w miejscowości Chwałkowo Kościelne - etap I

Akcja - „Płotu” Renowacja (Chwałkowo Kościelne)

Jedno boisko trzy gry w m. Konarskie

Doposażenie placu zabaw wraz
z utwardzeniem terenu
gminnego we Włościejewicach

ważnie oddane głosy

nieważnie oddane głosy

GŁOSY WAŻNE I NIEWAŻNE 
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Podsumowanie III edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego
W październiku minionego roku za-

kończono konsultacje Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Książ Wlkp. na rok 2019. 

W trzeciej edycji wypełniono 2558 kart 
do głosowania, z czego 260 nieważnych. Po 
przeprowadzonej weryfikacji oraz przelicze-
niu ważnie oddanych głosów na każde z czte-
rech zadań, w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 
rok 2019 uwzględnione zostały dwa projekty: 
Jedno boisko trzy gry w m. Konarskie oraz 
Doposażenie placu zabaw wraz z utwar-
dzeniem terenu gminnego we Włościeje-
wicach, o łącznej wartości 98 913,42 zł.

Samorządowa inicjatywa z każdą kolej-
ną edycją, cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem wśród lokalnego społeczeń-
stwa, które chętniej decyduje o sposobie 
wykorzystania środków z gminnego budże-
tu. Liczbowe podsumowanie konsultacji Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2019 r. znajdą Pań-
stwo na załączonych wykresach. Zachęcamy 
do zapoznania się z nimi oraz do przesłania 
ewentualnych uwag dotyczących rozpoczę-
tej IV edycji BO.

Zapraszamy zatem do kontaktu 
osobistego, telefonicznego 
lub mailowego: 

• w Urzędzie Miejskim, pokój nr 2

• tel. 61 28 22 021 

• mirela.grzeskowiak@ksiaz-wlkp.pl  

OSP w Gminie Książ Wlkp. wzbogaciły się o nowy sprzęt
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

z terenu naszej Gminy otrzymały sprzęt ratu-
jący zdrowie i życie ludzkie o łącznej wartości 
103 068,00 zł. Zadanie w 99% realizowane 
było ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz  
Pomocy Postpenitencjarnej, a jedynie 1% 
kwoty został dopełniony z gminnego bu-
dżetu. Wśród przekazanych urządzeń znala-
zły się m.in.:

• zestawy ratownictwa medycznego z deską 
ortopedyczną i szynami, 

• defibrylatory AED, 
• zestawy do oznakowania miejsca zdarzenia, 
• pilarki łańcuchowe, 

• agregat prądotwórczy,
• przenośny zestaw oświetleniowy,
• czujniki gazowe, 
• bosaki dielektryczne,
• detektor prądu przemiennego, 
• zestaw podpór, 
• osłony, 
• nosze płaszczowe, 
• torba ratownictwa medycznego, 
• kliny schodowe do stabilizacji. 

Dodatkowo 3 jednostki z terenu Gminy 
Książ Wlkp. zakupiły potrzebny im sprzęt przy 
wsparciu finansowym Starostwa Powiatowe-
go w Śremie. Dla OSP Mchy oraz OSP Koła-
cin trafiły 2 sztuki aparatów powietrznych, 
których łączna kwota wyniosła 10 200,00 zł.  
Z kolei OSP Chwałkowo Kościelne wzbogaciło 
się o nowy turbowentylator, którego wartość 
opiewała na 5 000,00 zł.

„Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Książ Wlkp. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy
Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.” 
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100. pamiątkowych dębów na stulecie  
Odzyskania Niepodległości

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Choć obchody 100. rocznicy odzyskania 
Niepodległości odbyły się hucznie w naszej 
Gminie, nie zakończyły się z dniem 11 listo-
pada. Klika dni później, 16 listopada, ksiąska 
społeczność włączyła się do akcji sadzenia 
dębów. 100 sadzonek ofiarowanych przez 
Nadleśnictwo Piaski znalazło swoje miejsce 
w kilku sołectwach na terenie Gminy Książ 

Obchody 100. rocznicy Powstania Wielko-
polskiego rozpoczęły się, 27 grudnia, mszą św.  
w Kościele pw. Michała Archanioła w Chwał-
kowie Kościelnym, podczas której nauczy-
ciele i uczniowie miejscowej szkoły przygo-
towali inscenizację wydarzeń sprzed wieku,  
a proboszcz miejscowej parafii Pan Marian 
Kasperek, tak jak to uczynił ks. Jan Ludwiczak  
w grudniu 1918 r., symbolicznie zwołał ochotni-
ków do zrywu niepodległościowego i pobło-

Wlkp. – Gogolewie, Chwałkowie Kościel-
nym, Chrząstowie, Konarzycach, Brzóstowni, 
Mchach i Kołacinie. Do akcji włączyli się także 
najmłodsi mieszkańcy Gminy, którzy poma-
gali przy sadzeniu drzewek przy Przedszko-
lu w Książu Wlkp. Również okolica ksiąskiego 
Centrum Kultury została wzbogacona o kilka 
dębów, a ich nasadzenia dokonali członko-

gosławił im w wyprawie. Następnie zebrani 
goście złożyli hołd poległym na miejscowym 
cmentarzu.

Kolejna część obchodów  rozpoczęła się, 
16 lutego, również mszą św. w tym samym 
kościele. Podczas nabożeństwa dr Marek Re-
zler wygłosił prelekcję nt. Powstania Wielko-
polskiego. Tego dnia zakopano także kapsułę 
czasu, która zawiera najważniejsze informacje 
o Chwałkowie Kościelnym. Według założeń 

wie Uniwersytetu Entuzjastów Świata wspól-
nie z Panią Sylwią Kaczmarek, leśniczym  
z Leśnictwa Zawory. Tym oto sposobem  
w naszej Gminie pojawiła się zielona pamiąt-
ka w postaci 100 dębów na stulecie Odzyska-
nia Niepodległości. 

ma być odkopana za 20 lat. Następnie człon-
kowie Grupy Rekonstrukcyjnej 3. Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich wykonali widowiskową 
rekonstrukcję wydarzeń, która wywołała spo-
ry zachwyt wśród publiczności. Na koniec 
można było obejrzeć wystawę pt. „Śladami 
Powstania Wielkopolskiego”, która przedsta-
wiała pamiątkowe eksponaty zgromadzone 
w szkolnej Izbie Pamięci.

(Wielko)polskie drogi do niepodległości

Powstańcy Wielkopolscy odznaczeni krzyżami powstańczymi

Finalnym wydarzeniem 100. rocznicy 
odzyskania Niepodległości było widowisko 

„(Wielko)polskie drogi do niepodległości”. Pro-
jekt ten realizowany był wspólnie przez Unię 
Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śrem-
ski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębior-
czości, Katolickie Centrum Edukacji i Kultury  
w Śremie, Centrum Kultury Książ Wlkp. i Sto-
warzyszenie „Z muzyką do ludzi” z Nowieczka. 
Spośród pięciu spektakli, jeden miał miejsce 
w Słonecznym Dworze w Książu Wlkp. Spek-
takl teatralny przedstawiający trudną drogę 
do odzyskania wolności, połączony z żywymi 
obrazami A. Grottgera, układem tanecznym 
ksiąskich mażoretek czy występ z flagami, zro-
bił ogromne wrażenie na publiczności.

Przełom 2018 i 2019 roku minął pod 
znakiem 100. rocznicy Powstania Wielko-
polskiego. Ten jubileusz był świetną okazją, 
aby symbolicznie podziękować i oddać 
cześć bohaterom walk wyzwoleńczych 
sprzed wieku, umieszczając na ich nagrob-
kach krzyże powstańcze. Pierwsze odsło-
nięcie 21 pamiątkowych emblematów 
odbyło się już 14 października, przy okazji 
79. rocznicy Rozstrzelania Obywateli Ziemi 
Ksiąskiej i Dolskiej. Wszystkie z nich znajdo-
wały się na cmentarzu parafialnym w Ksią-
żu Wlkp. Pozostałych Powstańców uho-
norowano w dzień wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, tj. 27 grudnia. Wtedy od-
słonięto kolejne 57 krzyży powstańczych 
na cmentarzach parafialnych w Gogolewie, 
Chwałkowie Kościelnym, Mchach. Łącznie 
odznaczono 78 ochotników, którzy 100 lat 
temu ruszyli do boju.

CMENTARZ W GOGOLEWIE
1. Tomasz Kapturek
2. Adam Kopecki
3. Ignacy Szypura

CMENTARZ W CHWAŁKOWIE 
KOŚCIELNYM
1. Antoni Adamczak
2. Stanisław Banaszak
3. Stanisław Baranek
4. Tomasz Bąk
5. Stanisław Filipowiak
6. Franciszek Genderka
7. Adam Gołębiewski
8. Tomasz Grześkowiak
9. Stanisław Grześkowiak
10. Andrzej Kapturek
11. Ignacy Kapturek
12. Jan Perz
13. Wincenty Skrzypczak
14. Jan Skrzypiński
15. Wincenty Szynalski
16. Stanisław Wawrzyniak
17. Pomnik Powstańców  
w Chwałkowie Kościelnym – 

zbiorowa mogiła z tablicą 
upamiętniającą Powstańców 
pochodzących z Chwałkowa, 
którzy polegli na polu walki, 
zarówno powstańczej, jak 
i na późniejszych frontach: 
Stanisław Szymczak, Stanisław 
Koch, Stanisław Dziasek, Józef 
Skrzypiński, Józef Wojtkowiak, 
Bolesław Filipowiak, Jan 
Skrzypczak, Marcin Wesołek, 
Ludwik Wojtkowiak, Michał 
Dudziak.

CMENTARZ W KSIĄŻU WLKP.
1. Wilhelm Adamski
2. Wojciech Baraniak
3. Franciszek Binkowski
4. Antoni Buliński
5. Stanisław Dziennik
6. Jan Jędrzejczak
7. Józef Kaźmierczak
8. Franciszek Konszczyński
9. Ignacy Maćkowiak
10. Józef Madaliński

11. Józef Marczak
12. Walenty Przybylski
13. Jan Słoma
14. Franciszek Staszak
15. Wojciech Szczepański
16. Jan Tyliński
17. Walenty Wasilewski
18. Jan Wojciechowski
19. Józef Wojciechowski
20. Michał Wojtysiak
21. Wojciech Zandecki 
22. Stanisław Barański
23. Stanisław Borowczyk
24. Jan Cyplik
25. Roman Garbarczyk
26. Józef Janowski
27. Franciszek Kaczmarek
28. Władysław Kaczmarek
29. Wacław Kierblewski
30. Stefan Marciniak
31. Ignacy Molicki
32. Tomasz Paul
33. Szczepan Rybak
34. Czesław Siejak
35. Leon Strabel

36. Józef Szczepański
37. Franciszek Szyszka
38. Franciszek Śmigielski
39. Józef Śmiśniewicz
40. Antoni Wawrzyniak
41. Franciszek Zwierzchlewski

CMENTARZ W MCHACH
1. Franciszek Baraniak
2. Wawrzyn Binkowski
3. Józef Derwich
4. Antoni Grocholski
5. Piotr Figaniak
6. Józef Kanafa
7. Jan Kubacki
8. Franciszek Mądry
9. Piotr Nowacki
10. Franciszek Rodziak
11. Andrzej Rószczka
12. Tomasz Stachowiak
13. Andrzej Stępa
14. Franciszek Stępa
15. Józef Szmyt
16. Franciszek Wesołek
17. Franciszek Wojciechowski
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Ksiąski przegląd chórów

Wieczór z piosenką przedwojenną

Gmina Książ Wlkp. w słodkiej  
odsłonie, czyli KSIĄŻęce Kosynierki

Okrągła rocznica stała się również moty-
wem przewodnim muzycznego wydarzenia, 
czyli patriotycznego spotkania chóralne-
go „Z pieśnią patriotyczną”, które odbyło 
się 25 listopada. Była to pierwsza tego typu 
inicjatywa zorganizowana na terenie Gminy 
Książ Wlkp., która ściągnęła do Książa chór 
z Borku Wlkp., Czerwonaka, Książa Wlkp., Ko-
strzynia, Śremu, Tarnowa Podgórnego i Wło-
szakowic. Chórzyści wykonali wiele znanych 
utworów, m. in.: „Leć Orle Biały”, „Bogu Rodzi-
ca”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, które po-
wstały w czasie walk o wyzwolenie polskiej 
ojczyzny. 

Zwieńczeniem okrągłej rocznicy był „Wie-
czór z piosenką przedwojenną”, który od-
był się 24 lutego w Chwałkowie Kościelnym. 
Członkowie Chóru Consensus i pracownicy 
Centrum Kultury przywoływali dawne czasy, 
poprzez wykonanie wszystkim dobrze zna-
nych utworów sprzed wieku. W towarzystwie 
gry na pianinie wykonanej na żywo, goście 
poczuli klimat z początku XX wieku. Uczest-
nicy mieli także okazję spróbować ciasteczek – 
KSIĄŻęcych Kosynierek. Jest to pierwszy lo-
kalny produkt w naszej gminie, który skradł 
serca gościom niedzielnego wydarzenia.

Gmina Książ Wlkp. ma swój pierwszy lokalny przysmak – KSIĄŻęce Kosynierki. 
Jest to ciasteczko bazujące na twarogu prosto ze śremskiej mleczarni i miodzie li-
powym z kołacińskiej pasieki, połączonych nadzieniem z prażonych jabłek z cy-
namonem. Oprócz składników pochodzących z naszej okolicy, wypiek nawiązuje 
wyglądem również do naszej Gminy – widnieje na niej ksiąski herb. 

Przepyszne słodkości po raz pierwszy zostały przygotowane przez Piekar-
nię Ciastkarnię „KSIĄŻ” Zenon i Wojciech Stiller na „Wieczór z piosenką przed-
wojenną”, który odbył się 24 lutego br. w Chwałkowie Kościelnym. Aktualnie 
ciasteczka można skosztować podczas różnych, gminnych uroczystości. Lokal-
ny produkt to jeden z licznych pomysłów, który zrodził się w ramach projektu 

„Łączy nas pamięć”.
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ZREALIZOWANE

 DPrzebudowa drogi gminnej 
koszt: 226 929,55 zł

 DRemont dróg gminnych w Łężku 
koszt: 12 965,18 zł

Łężek

ZREALIZOWANE

 DUtwardzenie terenu gminnego  
koszt: 9 937.00 zł

Sroczewo

ZREALIZOWANE

 DBudowa oświetlenia drogowego 
koszt: 57 555,70 zł

WłościejewkiZREALIZOWANE

 DPrzebudowa ulicy Akacjowej
 DPrzebudowa ul. Długiej 
koszt: 315 000,00 zł

 DUtwardzenie terenu przy budynku świetlicy 
wiejskiej w Konarzycach 
koszt: 2 998,13 zł

 DUtwardzenie drogi gminnej w Konarzycach 
koszt: 17 419,75 zł

Konarzyce

ZREALIZOWANE

 DUzupełnienie sieci wodociągowej w Chrząstowie:  
trzy odcinki 
koszt: 32 505,69 zł

 DBudowa altany z zagospodarowaniem terenu  
rekreacyjnego w Chrząstowie 
koszt: 32 573,39 zł

Chrząstowo

ZREALIZOWANE

 DPrzebudowa drogi w Zaborowie 
koszt: 153 873,66 zł

 D„Budowa siłowni zewnętrznej w Zaborowie” - 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
koszt: 70 259,70 zł (dofinansowanie ze 
środków FRKF 35 100,00 zł)

 DPrzebudowa drogi gminnej 
koszt: 18 199,98 zł

Zaborowo

ZREALIZOWANE

 DZagospodarowanie terenu dookoła altany  
rekreacyjnej w Konarskiem 
koszt: 5 711,12 zł

 D Inwestycje realizowane przez Powiat Śremski przy 
wsparciu finansowym z Gminy Książ Wlkp.:  
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej  
nr 4070P na odcinku Jarosławki – Konarskie  
koszt: 407 586,97 zł  
(udział Gminy 200 000,00 zł)

Konarskie

ZREALIZOWANE

 DPrzebudowa ulicy Łąkowej z utwardzeniem 
przyległego terenu 
koszt:  375 943,40 zł

 DPrzebudowa ulic Wybickiego i Baraniaka  
koszt: 802 886,30 zł

 DModernizacja dachu w budynku Centrum Kultury  
i OSP w Książu Wlkp. 
koszt: 26 070,00 zł

 D4. Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych  
w Bibliotece i Centrum Kultury Książ 
koszt: 40 699,47 zł 

Książ Wlkp.

ZREALIZOWANE

 DDołożenie nowych punktów świetlnych 
koszt: 6 000,00 zł

Ługi ZREALIZOWANE

 DPrzebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku  
Jarosławki – Konarskie  
koszt: 407 586,97 zł (udział Gminy 200 000,00 zł)

 DPrzebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P – Mchy 
koszt: 398 908,37 zł (udział Gminy 199 454,18 zł)

Inwestycje realizowane przez Powiat Śremski 
przy wsparciu finansowym z Gminy Książ Wlkp.:

ZREALIZOWANE

 DPrzebudowa terenu przy świetlicy wiejskiej  
w Chwałkowie Kościelnym  
koszt: 50 000,00 zł

 DRównanie i utwardzenie drogi gminnej  
tłuczniem kamiennym 
koszt: 12 543,05 zł

Chwałkowo Kościelne

ZREALIZOWANE

 DDołożenie nowych punktów świetlnych 
koszt: 14 901,00 zł

Radoszkowo Drugie

ZREALIZOWANE

 DUtwardzenie drogi gminnej  
koszt: 11 099,56 zł

Zakrzewice:

ZREALIZOWANE

 DUtwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 
koszt:  2 153,00 zł 

Kiełczynek

ZREALIZOWANE

 DPrzebudowa drogi w Świączyniu 
koszt: 499 338,99 zł

 DRemont drogi w Świączyniu 
koszt: 12 238,99 zł

Świączyń

ZREALIZOWANE

 DPrzebudowa drogi w Zakrzewicach i Gogolewie 
koszt: 22 026,80

 DZagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 
oraz doposażenie świetlicy wiejskiej 
koszt: 13 005,40 zł

Gogolewo
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Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich mieszkańców

500+ na każde dziecko

W związku z nowelizacją ustawy o nieod-
płatnej pomocy prawnej, od początku 2019 
roku w życie weszły nowe zasady jej udzie-
lania. Obecnie każdy obywatel może sko-
rzystać z pomocy radcy prawnego w tutej-
szym Urzędzie, jeśli tylko złoży stosowne 
oświadczenie, że nie jest w stanie samo-
dzielnie ponieść kosztów skorzystania  
z usług prawnika. Nie ma potrzeby także za-
świadczać tego pismem urzędowym. Wcze-
śniej z pomocy skorzystać mogła tylko ogra-
niczona liczba osób, którzy spełniali określone 
kryteria. Podjęte działania sprawią, że więcej 
mieszkańców naszej Gminy otrzyma pomoc. 

Od 1 lipca program „Rodzina 500+” za-
cznie funkcjonować w rozszerzonej for-
mule. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
świadczenie wychowawcze będzie przysłu-
giwało wszystkim dzieciom i nastolatkom 
do 18 lat, również jedynakom, bez wzglę-
du na dochody rodziny. Wnioski o wypła-
tę 500 plus można będzie składać już 
od 1 lipca drogą elektroniczną, a drogą 
tradycyjną – w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Książu Wlkp. – od 1 sierpnia 
do 30 września. Złożenie wniosku w okre-

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami.  
Ich wysokość zróżnicowana jest tak, jak było to dotychczas – ze względu na  
prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę  
odpadów i wynosi odpowiednio:

- 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów 
- 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów

Opłatę za gospodarowanie należy uiszczać na indywidualne numery kont w terminach obowiązujących dotychczas  
tj. do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.

Jednocześnie przypominamy, że w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania odpadów  
komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pokój nr 13.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi

WIOSKI GMINY KSIĄŻ WLKP.

WIOSKA TERMIN WYWOZU

Mchy, Brzóstownia, Włościejewice, Ługi 4.VI 2.VII 6.VIII 3.IX 1.X 5.XI 3.XII

Sebastianowo, Kiełczyn, Kołacin, Chwałkowo 
Kościelne

4.VI 2.VII 6.VIII 3.IX 1.X 5.XI 3.XII

Chrząstowo, Jarosławki, Feliksowo, Międzybórz, 
Zawory, Konarskie, Obreda, Włościejewki

17.VI 22.VII 19.VIII 23.IX 28.X 25.XI 30.XII

Konarzyce, Charłub, Radoszkowo, Radoszkowo 
Drugie, Kiełczynek

10.VI 8.VII 5.VIII 9.IX 7.X 4.XI 2.XII

Gogolewo, Gogolewko, Zaborowo, Sroczewo, 
Świączyń, Zakrzewice, Łężek

10.VI 15.VII 12.VIII 9.IX 7.X 4.XI 9.XII

Miasto Książ Wlkp.
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

6, 18 czerwiec

4, 18 lipiec

1, 17, 29 sierpień

12, 26 wrzesień

10, 24 październik

7, 21 listopad

 5, 19 grudzień

ODPADY SEGREGOWANE

6 czerwiec

4 lipiec

1 sierpień

12 wrzesień

10 październik

7 listopad

5 grudzień

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

13, 27 czerwiec

11, 25 lipiec

8, 22 sierpień

5, 19 wrzesień

3, 17, 31 październik

14, 28 listopad

12, 28 grudzień

Podobnie, jak w ubiegłych latach, firmą odpowiedzialną za odbiór śmie-
ci z terenu Gminy Książ Wlkp. jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
w Śremie. Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmiesza-
nych, segregowanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, który obowiązywać będzie 
w II połowie 2019 r. 

Przypominamy, iż właściciel zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów do  godziny 7:00 
rano, wystawić pojemniki i worki z segregacją przed wejściem na teren nieruchomości.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

ABC Mieszkańca

sie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świad-
czenie z wyrównaniem od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do 31 października. 
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero po 
30 września, świadczenie będzie wypłacone 
od miesiąca złożenia wniosku bez wyrówna-
nia za minione miesiące. Warto zatem zadbać 
o terminowe złożenie dokumentów.

Więcej informacji udziela Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Książu Wlkp. pod numerem 
telefonu: 61 28 22 700

Przypominamy również, że porady prawne 
udzielane są we wtorki i środy w godzinach 
od 14.30 do 18.30 w sali nr 7 Urzędu Miejskie-
go w Książu Wlkp.  

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  
OBEJMUJE SWYM ZAKRESEM:

• poinformowanie osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym, o przysługują-
cych jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach,

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania dotyczącego jej problemu 
prawnego,

• udzielenie pomocy w sporządzaniu projek-
tu pisma w zakresie niezbędnym do udzie-
lenia pomocy, z wyłączeniem pism pro-
cesowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowo-

-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 

od kosztów sądowych lub ustanowienie ad-
wokata, radcy prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowego w postę-
powaniu sądowo-administracyjnym.
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ABC Mieszkańca

Miło nam Państwa poinformować, że samorząd Gminy Książ Wlkp. w maju br. rozpoczął realizację projektu granto-
wego pn. „Partycypacja w Planowaniu”. Jako Gmina znaleźliśmy się wśród 24 samorządów, które zostały pozytywnie 
zakwalifikowane do jego realizacji, w tym jako jedna z 3 gmin Województwa Wielkopolskiego. Już niebawem na 
terenie Gminy Książ Wlkp. rozpoczną się konsultacje planistyczne dotyczące Terenu Rekreacyjnego w Jarosławkach. 
Na bieżąco będziemy Państwa informować o wydarzeniach związanych z ich przebiegiem. Wiadomości o każdym eta-
pie konsultacji będą pojawiały się na gminnych tablicach ogłoszeń, w lokalnej prasie oraz na stronie 
internetowej Gminy www.ksiaz-wlkp.pl, która w chwili obecnej jest w trakcie modernizacji. W naj-
bliższym czasie rozpoczną się także nieodpłatne warsztaty dla zainteresowanych mieszkańców 
z zakresu szeroko pojętego ładu przestrzennego. O ich terminach będziemy Państwa sukce-
sywnie informować, a już dziś gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach. 

Liczymy na Państwa obecność!

www.ksiaz-wlkp.pl

NOWE SPOJRZENIE 
NA PLANISTYCZNE 
KONSULTACJE SPOŁECZNE 
W GMINIE KSIĄŻ WLKP.



Rok 2018 obfitował w wiele wydarzeń 
związanych z upamiętnieniem rocznic 
ważnych wydarzeń historycznych. W ksią-
skich szkołach realizowane były nietypo-
we i ciekawe inicjatywy skierowane do 
ogółu uczniów. 

Na przełomie listopada i grudnia ucznio-
wie szkół w Książu Wlkp., Konarzycach, 
Mchach, Chwałkowie Kościelnym i Chrząsto-
wie uczestniczyli w multimedialnych lek-
cjach historii w ramach 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prze-
prowadzili je Pani Katarzyna Gwincińska oraz 
Pan Bohdan Kaczmarek – współautorzy albu-
mu „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej”. 
Prelekcje przybliżyły dzieciom i młodzieży 
sylwetki Powstańców pochodzących z Gmi-
ny Książ Wlkp., którzy walczyli o wyzwolenie 
naszej Małej Ojczyzny. 

Natomiast w Szkole Podstawowej w Ko-
narzycach odbyła się pierwsza edycja kon-
kursu „Kocham Cię, Szkoło!”, w której 

Wyjątkowa aktywność Szkoły Podsta-
wowej im. Powstańców Wielkopolskich  
w Chwałkowie Kościelnym w zakresie re-
alizacji wydarzeń związanych z 100. rocz-
nicą odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości oraz działalności wolontariackiej, 
miała przełożenie na uzyskanie przez 
placówkę kilku niecodziennych tytułów 
i odznaczeń. 

Jako jedyna szkoła w powiecie śremskim, 
a druga w Wielkopolsce, chwałkowska pla-
cówka otrzymała miano „Szkoły Niepodległej”. 
W Sali Kolumnowej Sejmu RP, w obecności 
najwyższych władz państwowych, odbyła się 
uroczysta gala, podczas której Pani Dyrektor 
Elżbieta Kapcińska odebrała ten zaszczytny 
tytuł. W realizację przedsięwzięcia włączy-
ła się cała społeczność szkolna Chwałkowa, 
realizując zadania z pięciu edukacyjnych 
ścieżek programu przygotowanego przez 
Związek Harcerstwa Polskiego „Niepodległa 
1918-2018”.

Kolejnym sukcesem szkoły okazał się re-
alizowany przez ostatnie 10 lat projekt pod 
hasłem „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 

Pamiętamy!”. Głównym celem projektu by-
ło ożywienie międzypokoleniowej pamięci 
o wydarzeniach historycznych, które kształ-
towały i nadal kształtują, niepodległą toż-
samość narodową. Podczas uroczystej Gali 
podsumowującej program działań związa-
nych z obchodami 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, która odbyła  
w listopadzie 2018r. w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskiego w Po-
znaniu, Pani Dyrektor Kapcińska odebrała 
dla szkoły pamiątkowy certyfikat. Chwałkow-
ska placówka jest jedyną w skali Gminy Książ 
Wlkp. i jedną z dwóch w powiecie śremskim 
szkół, wyróżnionych przez Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Poznaniu, który był orga-
nizatorem przedsięwzięcia. 

Działające w szkole Koło Misyjne od lat 
wspiera ideę wolontariatu zagranicznego. 
Członkowie Koła pomagają rówieśnikom  
w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego 
poprzez m.in. akcję „Kolędnicy Misyjni”. Od 
ubiegłego roku, wielu członków Koła Misyj-
nego, zostało członkami Szkolnego Koła Wo-
lontariatu, które angażuje się w lokalne inicja-
tyw i przedsięwzięcia, a także należy do Klubu 

Patriotycznie w szkołach

Tytuły dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Chwałkowie Kościelnym

Szkół UNICEF i w dalszym ciągu wspiera wo-
lontariat zagraniczny. W minionym roku Ko-
ło podjęło współpracę z Lokalnym Centrum 
Wolontariatu w Śremie, które jest organizato-
rem corocznej Gali Wolontariatu. W jej trakcie 
przyznawane zostają różne tytuły m.in.: Wo-
lontariusz Roku czy Kreatywny Klub Wolon-
tariatu. W ostatniej edycji Gali, Kapituła Kon-
kursu po raz pierwszy wprowadziła nową 
kategorię i postanowiła przyznać tytuł OD-
KRYCIE ROKU chwałkowskiemu Kołu Wolon-
tariatu. Kwiaty, statuetkę i nagrody z rąk Bur-
mistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego 
i Pani Wiolety Jastrząbek z Wydziału Oświaty 
Kultury Sportu i Promocji Powiatu odebrała 
Pani Dyrektor Elżbieta Kapcińska. 

uczestnicy – drużyny reprezentujące szko-
ły podstawowe z terenu Gminy Książ Wlkp. –
uczcili okolicznościowe rocznice, a przy tym 
i patronów szkół. Przygotowane przez or-
ganizatorów zadania konkursowe nie tylko 
sprawdzały wiedzę zespołów o szkolnych pa-
tronach i lokalnej historii, ale również dostar-
czały mnóstwo zabawy i emocji, zgromadzo-
nej publiczności.

Chcąc godnie uczcić jubileuszowe Święto 
Niepodległości, 9 listopada o godzinie 11.11, 
w podniosłym nastroju, galowym stroju, z pa-
triotycznymi emblematami, podczas uroczy-
stych szkolnych apeli, społeczność wszystkich 
ksiąskich szkół podstawowych odśpiewa-
ła cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Ponadto, wysłuchano prelekcji i wystąpień 
uczniów, które przypomniały wszystkim trud-
ną i wyboistą drogę Polaków do odzyskania 
wolności. Tym wydarzeniem wszystkie szko-
ły podstawowe włączyły się do akcji „Rekord 
dla Niepodległej” organizowanej pod patro-

natem Ministra Edukacji Narodowej, Pani An-
ny Zalewskiej.

Dla uczczenia 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości pojawił się 
także sportowy akcent. Szkoła Podstawowa 
w Mchach była organizatorem „Sztafety 
dla Niepodległej”. Formuła zawodów była 
dość nietypowa, gdyż w skład jednej szta-
fety wchodzili uczniowie wszystkich klas, po-
cząwszy od uczniów klasy 4, a kończąc na 
uczniach ostatniej klasy gimnazjalnej. Udział 
w zawodach wzięły wszystkie szkoły Gminy 
Książ Wlkp., dzięki czemu na starcie stanęło 
łącznie blisko 100 uczestników. Pozyskane 
przez szkołę wsparcie finansowe Wielkopol-
skiego Kuratora Oświaty oraz zaangażowa-
nie Gminnego Związku Sportowego spra-
wiło, iż wydarzenie zyskało bogatą oprawę,  
a uczestnicy i organizatorzy zgodnie stwier-
dzili, że tego rodzaju zawody powinny na sta-
łe wpisać się w kalendarz gminnych imprez 
sportowych.

70-lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Chrząstowie
W ubiegłym roku Niepubliczna Ośmio-

letnia Szkoła Podstawowa im. Księdza Pra-
łata Piotra Wawrzyniaka w Chrząstowie 
obchodziła swoje 70-lecie. Obchody zain-
augurowała uroczysta msza święta polowa 
odprawiona na dziedzińcu szkoły. Następnie 
zaproszeni goście w swoich przemowach 
wrócili do historii, potocznie nazywanej,  

„budy na górce”. Jubileusz  ubarwiły występy 
artystyczne dzieci i młodzieży.

Sobotnie spotkanie stanowiło doskonałą 
okazję do wspomnień oraz rozmów zarów-
no byłych, jak i obecnych dyrektorów, absol-
wentów oraz wychowanków chrząstowskiej 
placówki. Po części oficjalnej, przybyłe na 
uroczystość osoby miały również możliwość 
zwiedzania pałacu, w którym od 70 lat mieści 
się dostojna Jubilatka.

Szkoła Podstawowa w Chrząstowie ist-
nieje od 1948 r. Jednak od 11 lat pieczę 

nad placówką przejęło Stowarzyszenie na 
Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz dóbr Wsi 
Chrząstowo, Łężek i Okolic i placówka zy-
skała miano niepublicznej. Na ten moment 
do szkoły uczęszcza 59 dzieci, w tym 11 do 
ostatniej klasy gimnazjalnej. Przy szkole ist-
nieje też oddział przedszkolny, który groma-
dzi 36 dzieci.
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