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Tegoroczne wakacje dzieci i młodzież z Gminy Kościan
spędziły na różnych formach  wypoczynku letniego promują-
cego zdrowy i aktywny styl spędzania wakacji. Były to obozy,
półkolonie i wycieczki. Na wypoczynek dzieci i młodzieży z
budżetu gminy Kościan przeznaczona została kwota ponad
70 tysięcy zł. Środki te pochodziły z funduszu przeznaczone-
go na profilaktykę i rozwiązywanie  problemów alkoholo-
wych. Organizatorami tegorocznego wypoczynku były:
- wszystkie szkoły Gminy Kościan; szkoły podstawowe zor-
ganizowały półkolonie dla wszystkich chętnych dzieci a gim-
nazja - obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych; pół-
kolonie i obozy trwały od 5 do 10 dni i skorzystało z nich
około 500 dzieci i młodzieży;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem obozu wypo-
czynkowo - integracyjnego w Ścięgnach w terminie 29.06.-
09.07.2009, w którym uczestniczyło 40 dzieci i młodzieży;
- Piłkarski Klub Sportowy z Racotu zorganizował obóz wy-
poczynkowo - terapeutyczny  w Kaliszu Pomorskim w termi-
nie 10-17 lipca 2009; uczestniczyło w nim 28 dzieci;
- Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach zorganizowa-
ła obóz wędrowny w okolicach Władysławowa w terminie
15.07.-21 .07.2009; na tę formę wypoczynku wyjechało 45
dzieci;
- Gimnazjum w Starych Oborzyskach było organizatorem
obozu młodzieżowego na Mazurach w miejscowości Ostro-
wiec Pieckowski w terminie 25.06.-01.07.2009; w obozie tym
uczestniczyło 48 uczniów;
- Stowarzyszenie „ Porozumienie Ziemia Kościańska” zor-
ganizowało obóz rowerowy w Starych Oborzyskach od  6 do

Wakacje dobiegają końca!
14 lipca br., w którym uczestniczyło 10 uczniów z terenu
gminy;
- Parafia św. Stanisława Kostki w Racocie była organizato-
rem obozu biblijno - żeglarskiego w Budziszewku w dwóch
turnusach: 27-31.07.2009 i 03-07.08.2009; w obozach uczest-
niczyło 36 dzieci z Parafii w Racocie;
- Zarząd  Rejonowy PCK w Kościanie wraz z inspektorem
Obrony Cywilnej Urzędu Gminy  był organizatorem obozu
sportowo - obronnego w Kołobrzegu  w dniach 20-30.07.2009;
uczestniczyło w nim 29 dzieci;
- Koło Ministrantów przy Parafii św. Andrzeja Apostoła w
Wyskoci było organizatorem  wyjazdu dzieci i młodzieży z
terenu parafii na wycieczkę w okolice Karpacza w dniach
30.06.-03.07.2009; w  wyjeździe  uczestniczyło 50 dzieci i
młodzieży.                                                                            (hk)

W parku miniatur Dolnego Śląska w Kowarach.

Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone jest uro-
czyste święto plonów, obrzędowe zakończenie zbioru pło-
dów ziemi, połączone często z huczną zabawą. W zależno-
ści od regionu Polski uroczystości nazywa się dożynkami,
okrężnem, wyżynkiem, wieńcowinami, plonem. Obrzędo-
wym sensem dożynek jest zapewnienie ciągłości wegeta-
cji i zadbanie o powodzenie plonów w roku następnym.
Także w naszej gminie dożynki to wielkie święto wszyst-
kich jej mieszkańców, na które przybywa wielu dostoj-
nych gości. Główne uroczystości połączone są z dziękczynną
mszą świętą, korowodem dożynkowym z wieńcami, chle-

Dożynki w Gminie Kościan
bem, owocami i warzywami. Po dostojnej i oficjalnej czę-
ści zazwyczaj prezentowana jest część artystyczna, w cza-
sie której występuje młodzież i dzieci. Wieczorem zaś jest
zabawa taneczna, która trwa do późnych godzin nocnych.
Dotychczas dożynki sołeckie odbyły się w Bonikowie, Czar-
kowie i Nacławiu, Gryżynie, Katarzyninie, Kiełczewie,
Kobylnikach, Kokorzynie, Łagiewnikach, Mikoszkach,
Sepienku, Sierakowie, Spytkówkach, Turwi i Wławiu. Pod-
sumowaniem wszystkich  dożynek sołeckich będą dożyn-
ki gminne, które odbędą się 6 września w Starych Oborzy-
skach.                                                                                 (mn)

Samosie podczas dożynek w Spytkówkach

16 sierpnia 2009 roku na Zawodach Sikawek Kon-
nych w Cichowie Hanna Bernet, asystentka społeczna
Prezydenta CTIF Waltera Egger przekazała na ręce
Wójta Gminy Kościan Henryka Bartoszewskiego oraz
Komendanta OSP Gminy Kościan Grzegorza Stanisła-
wiaka nowoczesną motopompę Rosenbauer – Fox III.
Pan Walter Egger zdecydował o przekazaniu pompy do
jednostki  OSP w Racocie z uwagi na osiągnięcie przez
strażaków z Racotu tytułu najlepszej jednostki OSP w
Wielkopolsce oraz za włożony wkład pracy przy organi-
zacji Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie. Druga
pompa trafiła do strażaków z Grecji.
          Otrzymana pompa jest III generacją pomp produ-
kowanych przez firmę Rosenbauer w Linz w Austrii. Fir-
ma od trzech pokoleń zajmuje się budową pomp i wo-
zów strażackich. Jako jedna z nieliczych firm buduje
specjalistyczne wozy bojowe na lotniska.
          Pompa Rosenbauer – Fox III jest  najmocniejszą
przenośną pompą w swojej klasie z wydajnością 1600 l/
min przy 10 barach. Jest również najlżejszą pompą
przenośną – 167 kg z pełnym zbiornikiem paliwa – wy-
posażoną w 4 suwowy silnik o pojemności 1170 cm3 mon-
towany na co dzień w motocyklach BMW. Producenci
szczególną wagę przykładają na łatwość obsługi produ-
kowanych urządzeń. Elektroniczna kontrola silnika po-
zwala bezproblemowo uruchomić pompę za pomocą jed-
nego przycisku oraz zapewnia bezpieczną pracę w każ-
dych warunkach.                                                             (mn)

Motopompa dla
OSP w Racocie

Dnia 11 sierpnia 2009r. ogłoszono  przetarg na budo-
wę boiska wielofunkcyjnego w Starym Luboszu. Na reali-
zację tego przedsięwzięcia została podpisana umowa o
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na kwotę 200.000 zł. Wykonawca zostanie wy-
łoniony w przetargu, którego otwarcie nastąpi 2 września
br. Zakończenie prac przewidziano na listopad 2009 roku.

(mn)

Boisko
wielofunkcyjne
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miasto Koœcian

Dla miasta Kościana każdy rok przynosi coraz wyższą
ocenę w ogólnopolskich badaniach dotyczących funkcjono-
wania samorządów, przeprowadzanych przez takie czaso-
pisma jak „Rzeczpospolita” i „Wspólnota”.

W tegorocznym rankingu samorządów za rok 2008, opu-
blikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” 11 lipca br.,
miasto Kościan uplasowało się na 50 miejscu w kategorii
gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich. Tak wysokie miej-
sce Kościana wśród rozpatrywanych przez Kapitułę 200
samorządów zasługuje na uwagę, gdyż w minionych latach
2005, 2006, 2007 ostatecznie nie kwalifikowaliśmy się do
powyższego rankingu.

W ogólnej ocenie jakości gminy otrzymaliśmy 45,5 punk-
tów, w tym za sytuację finansową miasta 33,11 a za zarzą-
dzanie 12,40 punktów. Te wyniki pozwoliły naszemu mia-
stu znaleźć się w samym środku klasyfikacji badanych
samorządów. Od najlepiej ocenionej na 59,9 punktów gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki dzieli nas tylko 14,4 punktów, a
pod względem sytuacji finansowej różnica pomiędzy Ko-
ścianem, a zwycięzcą rankingu (37,91) wynosi tylko 4,8
punktów.

Warto zaznaczyć, że na 8 sklasyfikowanych wielkopol-
skich gmin miejskich i wiejsko-miejskich, które zakwalifi-
kowały się do najlepszej setki, zajęliśmy 5 miejsce.

Podobny ranking miast powiatowych, którym objęto
miasto Kościan przygotowało 1 sierpnia br. czasopismo
„Wspólnota”, specjalizujące się w tematyce samorządowej.
W tejże klasyfikacji, która brała pod uwagę dochód na oso-
bę, Kościan z 2.496,00 zł dochodu na osobę w 2008 roku
zajął 80 miejsce na 268 ocenianych miast powiatowych. W
stosunku do roku 2007 miasto zmniejszyło swój dystans
do czołówki aż o 45 miejsc.

Warto tutaj dodać, że na 26 miast powiatowych z woje-
wództwa wielkopolskiego zajmujemy wysokie 6 miejsce.

W „Rzeczpospolitej” Kościan pojawił się jeszcze w ze-
stawieniu stosowania przez samorządy innowacyjnych roz-
wiązań. Jednakże to zestawienie nie miało charakteru kla-
syfikującego poszczególne samorządy, a jedynie sprawdza-
ło jakie innowacyjne rozwiązania są w gminach stosowa-
ne.

Tego typu rankingi nie mogą wyznaczać kierunków dzia-
łania władz poszczególnych samorządów, ale pozwalają
porównać się z ościennymi gminami i dokonywać analiz
rozwiązań pewnych zagadnień w poszczególnych gminach.

Wzrost notowań Grodu nad Obrą w przeprowadzanych
ogólnopolskich rankingach branżowych z pewnością cieszy
i motywuje chociażby z uwagi na to, iż w latach minionych
miasto klasyfikowane było na wysokich pozycjach jedynie
w zakresie największego zadłużenia i wysokich kosztów
administracji.
Źródła:

„Ranking samorządów”, Rzeczpospolita z dnia 11-12 lipca 2009.

„Najzamożniejsze Samorządy”, Wspólnota nr 31/933 z dnia 1 sierpnia 2009.

„Najbogatsze samorządy”, Wspólnota nr 29/879 z 19 lipca 2008.

„Wydatki bieżące na administrację”, Wspólnota nr 23/873 z 7 czerwca 2008.

„Wydatki bieżące na administrację”, Wspólnota nr 25/823 z 23 czerwca 2007.

Kościan
pnie się w górę

W dniu Święta Wojska Polskiego oraz 89. rocznicy
„Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia w Kościanie odbyły się uro-
czystości upamiętniające obrońców Ojczyzny, którzy od-
dali życie za wolność. W południe delegacje władz samo-
rządowych miasta Kościana, Powiatu Kościańskiego oraz
reprezentanci organizacji i instytucji złożyli pod Pomni-
kiem Obrońców Rzeczypospolitej na starym cmentarzu
parafialnym wiązanki kwiatów.

Po południu o godz. 17.00 Kwartet smyczkowy „A. Qu-
artet” w Koncercie przy Fontannie zaprezentował kościa-
niakom utwory muzyki filmowej.

Święto 15 sierpnia

Informujemy, iż w dniach od 31 sierpnia do 11 wrze-
śnia br. z powodu planowej przerwy technicznej ko-
ściańska kryta pływalnia będzie nieczynna. Za utrud-
nienia przepraszamy.

Przerwa na pływalni

W wakacje równolegle budowanych jest blisko 2 km
dróg w sześciu ulicach miejskich. Największe z osiedli -
Jagiellońskie w Kościanie oświetlają już także nowe lam-
py.

Obecnie większość z nowych nawierzchni dróg powsta-
je na os. Wolności. Łączny koszt ich przebudowy wynosi
ok. 2 180 tys. zł.
- Mimo kryzysu dla samorządów to najlepszy czas na inwe-
stycje – mówi Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga -
Wykonawcy oferują niższe ceny, dzięki czemu możemy zre-
alizować więcej zadań. Jeszcze w tym roku przygotowane
zostaną projekty na modernizację następnych 10 ulic, w
kolejności zgodnej z Wieloletnim Planem Inwestycji Drogo-
wych.

Tego lata powstała już jezdnia w ulicy Korczaka o dłu-
gości ok. 230 mb z kostki betonowej z chodnikami i kana-

Budowa 2 km dróg miejskich i oświetlenia

Utwardzona została już jednokierunkowa ul. Kątna

lizacją deszczową za łączną wartość blisko 301 tys. zł.
Przejezdna jest też, jedna z najdłuższych modernizowa-
nych w tym roku ulic, Dąbrowskiego. Za kwotę 712 tys. zł
na długości 424 mb jezdnia w ulicy, z chodnikami i nowy-
mi miejscami parkingowymi, utwardzona została kostką
betonową. Wcześniej wykonana w niej została także ka-
nalizacja deszczowa. Bliżej ul. Dąbrowskiego i wejścia na
cmentarz przeniesiony zostanie z Parku Miejskiego od-
nowiony Pomnik Rozstrzelanych. W ul. Kątnej powstał
już ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o długości 130
mb na za łączną kwotę ok. 94 tys. zł. Rozpoczęła się prze-
budowa jezdni o długości 344 mb w ul. Kasprowicza na
odcinku od ul. Maya do ul. Dąbrowskiego z kostki betono-
wej z chodnikami po obu stronach wraz z kanalizacją desz-
czową za kwotę ok. 400 tys. zł. Jedna jego część między
ulicami Dąbrowskiego, a Słowackiego jest już przejezd-
na. Niebawem rozpocznie się przebudowa ul. Nowowiej-
skiego, gdzie na długości 430 mb utwardzona będzie dro-
ga z kostki betonowej i chodnikami po obu jej stronach za
kwotę ok. 427 tys. zł, oraz ul. Krzywej na długości 260 mb
od ul. Topolowej do Torowej na nawierzchnię z kostki be-
tonowej z chodnikami na sumę 246 tys. zł. Wszystkie te
nawierzchnie jezdni mają zostać wykonane do jesieni tego
roku.

Osiedle Jagiellońskie oświetla już 110 nowych energo-
oszczędnych lamp parkowych, ustawionych przy osiedlo-
wych uliczkach w mniejszej odległości. W ramach zadań
termomodernizacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie
w budynkach B i C wymieniona została stolarka okienna
i drzwiowa na wykonaną z PCV za kwotę ok. 230 tys. zł, a
za wartość ok. 162 tys. zł wymieniane jest pokrycie dacho-
we budynku szkoły.

Do końca września zakończony ma być także remont
dachu budynku magistratu, wykonywany wspólnie z po-
wiatem.

W najbliższym sezonie rekreacyjnym treningi ze-
społów sportowych oraz grup młodzieżowych będą mo-
gły odbywać się już na nowych boiskach, wybudowa-
nych na osiedlach Piastowskim oraz Konstytucji 3
Maja.

Jedno z nich – wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko
sportowe przy Zespole Szkół nr 2 będzie służyło zarówno
uczniom szkoły, jak i wszystkim zainteresowanym aktyw-
nym uprawianiem sportu. W jego pobliżu na osiedlu Pia-
stowskim powstaje też parking na kilkadziesiąt miejsc
postojowych. Zagospodarowana będzie również zieleń two-
rząc w centrum miasta, wraz z boiskiem sportowym i po-
wstałym w ubiegłym roku placem zabaw, miejsce wypo-
czynku i rekreacji.

Na osiedlu Konstytucji 3 Maja w ramach programu
„Moje Boisko-Orlik 2012” do końca sierpnia oddany bę-
dzie do użytku kompleks dwóch boisk sportowych – bo-
iska piłkarskiego z trawy syntetycznej w wymiarach
30mx62m oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
dynamicznej poliuretanowej o wymiarach 19,1mx32,1m,
wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym i zagospodaro-
waną w nim salką do spotkań mieszkańców osiedla.

Całość ogrodzona i oświetlona, wyposażona będzie
także w niezbędny sprzęt sportowy. Do prowadzenia pro-
fesjonalnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnie-
nia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie za-
trudniony też będzie trener środowiskowy.
Przy Orliku zamontowany ponownie i uzupełniony o nowe urzą-
dzenia zostanie również osiedlowy plac zabaw dla dzieci.

Dwa nowe boiska sportowe

Trwają prace wykończeniowe na boisku wielofunkcyjnym
w os. Piastowskim

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza na
obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
31.08.2009r. godz. 20.00 Widowisko muzyczno-teatralne
„Niebo złote Ci otworzę...”, Rynek,
1.09.2009r.
godz. 12.00 Składanie wiązanek kwiatów pod tabli-
cami poświęconymi pomordowanym w 1939 r. miesz-
kańcom Kościana i okolic, Rynek,
godz. 12.15 Otwarcie wystawy „Wojenny czas. Lata hitlerow-
skiej okupacji na Ziemi Kościańskiej”, Muzeum Regionalne,
od godzin porannych rozdawanie ulotek o charakterze hi-
storycznym oraz nadawanie archiwalnych komunikatów
radiowych na Rynku,
Wystawa „Wspomnienie września 1939 roku”, Miejska
Biblioteka Publiczna,

18.09.2009r. godz. 17.00 Inauguracja odczytów otwartych
z cyklu Wierni Niepodległej Wykład „Sierpień i wrzesień
1939 roku na Ziemi Kościańskiej” – mgr Jan Pawicki,
Aula UAM, ul. Bernardyńska 2,
21.09.2009r. Inauguracja „Galerii jednego zdjęcia” – eks-
pozycja kolejno 10 sztuk wielkoformatowych fotografii
historycznych z Kościana, Urząd Miejski,
2.10.2009r.
godz. 15.00 Odsłonięcie i poświęcenie odnowionego
Pomnika Rozstrzelanych na ul. Dąbrowskiego,
godz. 16.00 Uroczystości patriotyczne: Msza polowa
na Rynku w intencji rozstrzelanych i ich rodzin oraz
Apel poległych, Rynek,
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powiat Koœciañski

W poprzednim numerze Orędownika przedstawiliśmy
informacje na temat kilku realizowanych przez powiat
kościański inwestycji drogowych, m.in. remontu mostu i
ulicy Piłsudskiego w Kościanie, przebudowy dróg w Wiesz-
kowie i Rogaczewie Wielkim, remontu nawierzchni pod
wiaduktem w Widziszewie oraz remontu chodników w
Łuszkowie i Świńcu.

W ostatnim czasie zakończyły się kolejne inwestycje
drogowe finansowane z budżetu powiatu i nadzorowane
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie. Największą
z zakończonych inwestycji była przebudowa drogi powia-
towej ze Starego Gołębina do Donatowa w gminie Czem-
piń. Na odcinku prawie półtora kilometra położono nową
masę bitumiczną, odwodniono rowy, zainstalowano ba-
riery energochłonne. Koszt prac to ponad milion dwadzie-
ścia tysięcy złotych. Podobne prace przeprowadzono na
terenie gminy Śmigiel w Morownicy i w Machcinie. I tak,
w Morownicy wyremontowano odcinek o długości ponad
550 metrów. Część prac wykonano tam już w roku ubie-
głym. Koszt ubiegłorocznych prac wyniósł ponad 165 tys.
złotych. W tym roku na prace w Morownicy przeznaczono
podobną kwotę, bo 167 tys. złotych. Z kolei przebudowa
570 metrowego odcinka drogi w Machcinie, nowa na-
wierzchnia i odwodnienie drogi kosztowało ponad 301 tys.
złotych. Remont chodników w tej miejscowości wykonano
ze środków finansowych gminy Śmigiel.

Poza tymi pochłaniającymi znaczne środki przebu-
dowami dróg wykonano mniejsze inwestycje. Była to
m.in. budowa chodnika od ulicy Śmigielskiej do ul. Wy-
zwolenia w Kościanie. Inwestycję tą zrealizowano wspól-
nie z Kościańską Spółdzielnią Mieszkaniową. W Bieży-
niu, za kwotę 26 tys. złotych wybudowano parking i chod-
nik. Chodnik wybudowano również w Zbęchach. W Boni-
kowie koło szkoły wybudowano próg zwalniający. W naj-
bliższym czasie zostanie wyremontowany w Kościanie –
przy wsparciu urzędu miasta - chodnik na ulicy Wyzwo-
lenia przy szkole oraz chodnik przed Liceum Ogólno-
kształcącym im. Oskara Kolberga, ponadto zostanie wy-
konany fragment chodnika w Starym Bojanowie w okoli-
cach kościoła p.w. św. Teresy.                                              bj

Lato pełne
inwestycji

Koszt remontu drogi ze Starego Gołębina do Donatowa to
ponad milion złotych

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej w Morownicy ma
ponad 550 metrów.

Koszt inwestycji realizowanej w Morownicy  w ciągu dwóch
lat to ponad 300 tys. złotych.

Droga w Machcinie została wyremontowana przy wspar-
ciu gminy Śmigiel.

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Krzywiń-
skie Towarzystwo Kulturalne oraz Klasztor Be-
nedyktynów Lubiniu zapraszają na drugi kon-
cert z cyklu Muzyczne Cztery Pory Roku w Lu-
biniu.

Tym razem pragniemy zaprezentować Pań-
stwu Kwartet Smyczkowy CAPITOL. Zespół
składa się z wysokiej klasy instrumentalistów,
absolwentów Akademii Muzycznych, czołowych
muzyków Dolnego Śląska. Wystąpią: I skrzypce
- Beata Wołczyk,  II skrzypce - Beata Solnicka,
altówka - Dariusz Wołczyk,  wiolonczela - Ur-
szula Marciniec – Mazur. Kwartet wykonuje za-
równo dzieła takich klasyków jak: Vivaldi, Mo-
zart, Brahms, ale także na przekór akademic-
kiej powadze sięga po kompozycje lżejszej prowe-
niencji.

Wszyscy muzycy kwartetu CAPITOL to wy-
bitni kameraliści prowadzący szeroką działalność
koncertową. Mamy nadzieję, że utwory wykony-
wane przez muzyków zdobędą Państwa przychyl-
ność, a spotkanie z nimi stanie się okazją do nie-
zapomnianych przeżyć.

Koncert Kwartetu smyczkowego CAPITOL
odbędzie się w niedzielę, 6 września 2009 roku o
godzinie 18.00 w kościele parafialnym p.w. Na-
rodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubiniu.bj

Zapraszamy na
„Muzyczne Cztery Pory Roku”

Informujemy, że w Wydziale Oświaty i Spraw Społecz-
nych Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ulicy Gostyń-
skiej 38 - pokój 207 - lub ze strony www.powiatkoscian.pl
można pobierać wnioski o przyznanie na najbliższy rok szkol-
ny i akademicki Stypendium Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego.

Dla uczniów termin składania wniosków upływa 1 wrze-
śnia br., natomiast dla studentów  5 października br.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby na sta-
łe zamieszkujące na terenie Województwa Wielkopolskiego,
uczące się lub studiujące w trybie dziennym, osiągające naj-
lepsze wyniki w nauce wśród kandydatów ubiegających się o
stypendium. Średnia za poprzedni rok nauki dla uczniów to
minimum 4,0, natomiast dla studentów to minimum 3,81.
Kolejnym warunkiem otrzymania stypendium jest sytuacja
materialna kandydata. Średni miesięczny dochód na 1 osobę
w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł brutto.

Kandydaci do stypendium muszą załączyć do wniosku:
zaświadczenia  stwierdzające wysokość dochodu rodziny za
2008 rok, uczniowie i studenci I roku uwierzytelnioną kopię
świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze
szkoły lub uczelni o obecnym statusie. Pozostali uczniowie i
studenci zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości śred-
niej w nauce za poprzedni rok. Pozostali członkowie rodziny,
którzy pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna powinni
dołączyć zaświadczenie o statusie ucznia, słuchacza lub stu-
denta. Również pozostałe będące na utrzymaniu rodzica lub
opiekuna zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia, że
za poprzedni rok kalendarzowy nie uzyskały dochodów. Nale-
ży również dostarczyć zaświadczenie o zameldowaniu lub kse-
rokopię dowodu osobistego i zobowiązanie do natychmiasto-
wego powiadomienia o utracie prawa do stypendium.         bj

Stypendium Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego
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powiat Koœciañski

Rozpoczê³y siê prace na 7 kilometrowym odcinku drogi po-
wiatowej z Czarkowa do Gry¿yny.

Prace na odcinku z Nac³awia do Gry¿yny potrwaj¹ do 30
wrzeœnia 2009 roku. Budowa chodników w Czarkowie i 600 me-
trowego odcinka drogi w Gry¿ynie potrwa do 31 paŸdziernika
2009 roku.

By przeprowadzenie remontu by³o mo¿liwe w³adze powiatu
ubiega³y siê o wsparcie inwestycji w ramach „Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Koszt ca³ej in-
westycji to ponad 4 miliony 144 tys. z³otych. Otrzymane wspar-

Rozpoczê³a siê
przebudowa drogi z Czarkowa do Gry¿yny

Remont drogi  będzie kosztował ponad 4 miliony 144 tys. złotych.

cie wyniesie ponad jeden milion 400 tys. z³otych. Kwot¹ 300 tys.
z³otych wesprze inwestycjê gmina Koœcian.

W ramach prac droga na terenie niezabudowanym zostanie
poszerzona do 5,5 m. Na terenie zabudowanym bêdzie mia³a sze-
rokoœæ od 6,60 do 7 metrów. Zostan¹ wytyczone pobocza o sze-
rokoœci od 1,5 m do 2 metrów. Nowe chodniki bêd¹ mia³y mini-
maln¹ szerokoœæ 1,5 m. W niebezpiecznych miejscach zostan¹
zamontowane bariery energoch³onne o ³¹cznej d³ugoœci 480 m.
Wykonawc¹ jest „PRA - MAS” s-ka z o. o. Przedsiêbiorstwo
Transportowo – Spedycyjno – Handlowe z Leszna.                   bj

9 września, po raz piąty, fotoreporterzy i miesz-
kańcy Ziemi Kościańskiej będą mogli w ramach
akcji PKS 090909 tworzyć wspólny , fotograficzny
list do przyszłych pokoleń. Uczestnicy projektu od
2005 roku wyruszają w podróż po powiecie w
dniach, których datę można zapisać jako ciąg po-
wtarzających się cyfr. W obiektywach swoich apa-
ratów widzą codzienność ziemi kościańskiej i
utrwalają ją na zdjęciach. Wszystkie prace skła-
dają się na list adresowany do przyszłych poko-
leń, który zdeponowany został w Muzeum Regio-
nalnym w Kościanie. „Pisanie” listu zakończy się
w grudniu 2012 roku.

W projekcie biorą udział nie tylko fotoreporte-
rzy, każdy mieszkaniec powiatu może stać się
współautorem tej nietypowej wiadomości. Aby
wziąć udział w projekcie wystarczy zrobić zdjęcie
w środę, 9 września 2009 roku i dostarczyć współ-
organizatorom – redakcji Gazety Kościańskiej  -
odbitkę lub plik wraz z opisem. Odbitka powinna
mieć format 10 x 15 cm. Zdjęcie w formie elektro-
nicznej powinno mieć wymiary min. 1600 x 1200
pikseli. Zdjęcia zostaną przekazane do Muzeum
Regionalnego w Kościanie gdzie dołączą do foto-
grafii zgromadzonych w latach 2005-2008.

Organizatorami projektu są: Starosta Kościań-
ski i Gazeta Kościańska, których w tym roku
wspierają wójt i burmistrzowie gmin powiatu ko-
ściańskiego.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!!!
Więcej informacji na stronie projektu: www.pro-

jektpks.art.pl                                                                     mr

Zapraszamy
miłośników
fotografii
na PKS 090909

W domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach dobie-
gają końca prace remontowe w „Domku Ogrodnika”. Do tej
pory w tym obiekcie mieściły się pracownie terapeutyczne.
Po remoncie będzie w nim nowoczesna kuchnia. Do istnie-
jącego budynku dobudowano już mały magazyn, w którym
będą dwa pomieszczenia. W budynku, w którym będzie

Pięknieje DPS
kuchnia, została wymieniona instalacja wodno – kanali-
zacyjna, rozebrano niepotrzebne ścianki działowe, skuto
tynki. Została wymieniona instalacja elektryczna, wymie-
nione okna i drzwi, ściany zostały wyłożone płytkami.

W budynku po remoncie, poza kuchnią wyposażoną w
różne stanowiska, np. stanowisko obróbki warzyw, stano-
wisko obróbki termicznej, będzie  szatnia dla personelu z
aneksem jadalnym, umywalnia, toaleta, pomieszczenie
na sprzęt porządkowy. Koszt prac sfinansowanych z bu-
dżetu powiatu to ponad 462 tys. złotych.

Poza tą inwestycją trwa remont i przebudowa dróg
wewnętrznych dojazdowych i spacerowych oraz renowacja
terenów zielonych wokół pałacu. Prace przebiegają zgod-
nie z harmonogramem – cieszy się dyrektor placówki Zbi-
gniew Gordziej. Równocześnie są prowadzone prace przy
utwardzaniu i przebudowie dróg i ścieżek oraz przy reno-
wacji i uzupełnianiu nasadzeń ozdobnych krzewów i drze-
wek. Otoczenie pałacu po remoncie zyska na urodzie. Głów-
ny klomb będzie miał swój system nawadniania, a w jego

pobliżu powstaną dla naszych mieszkańców altany ogro-
dowe, w których będą mogli miło spędzać czas.  Prace po-
winny zakończyć się do końca października ich koszt to
ponad 545 tys. złotych.                                                        bj

Dobiegają końca prace w „Domku Ogrodnika”.

Budynek będzie ozdobą parku.

Przed i za pałacem trwa remont ścieżek i renowacja zieleni.
Koszt remontu otoczenia pałacu to kwota ponad 545 tys.
złotych.
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gmina Koœcian

          Dnia 18 lipca w Starych Oborzyskach miało miejsce
uroczyste otwarcie placu zabaw mieszczącego sie
przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej. Uroczystość roz-
począł korowód dzieci z balonikami i wiatraczkami. Sym-
boliczną wstęgę przecięła delegacja dzieci wraz z Henry-
kiem Bartoszewskim - Wójtem Gminy Kościan. Nowo
otwarty plac został poświęcony przez księdza Włodzimie-
rza Liska, proboszcza oborzyskiej parafii.  Po zakończe-
niu części oficjalnej rozpoczęto festyn sportowo-rekreacyj-
ny zorganizowany przez Marię Bidzińską, sołtys Starych
Oborzysk, firmę Juna-Trans i miejscową jednostkę Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Był to dzień pełen atrakcji dla
najmłoszych wypełniony grami i zabawami. Za udział w
tych zabawach dzieci otrzymywały cukierki i lizaki, a dla
wszystkich były soki i lody. Plac zabaw powstał dzięki
inicjatywie i zaangażowaniu sołtys Marii Bidzińskiej oraz
środowiska oborzyskiej wsi.                                            (mn)

Plac zabaw w Starych Oborzyskach

W dniu 6 sierpnia 2009r. Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia
listy operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi re-
alizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na liście operacji za-
kwalifikowanych do współfinansowania znajduje się
„Centrum integracyjno - rekreacyjne w Spytkówkach”
zgłoszone do realizacji przez Gminę Kościan. Celem
projektu jest podniesienie standardu miejsc wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców poprzez przebudowę i wy-
posażenie świetlicy wiejskiej, uporządkowanie i prze-
budowę boiska oraz zagospodarowanie przestrzeni
publicznej łączącej  świetlicę i boisko. Przyznana kwo-
ta dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowal-
nych realizacji projektu.

 Do końca września Urząd Gminy Kościan planuje
przygotowanie i złożenie kolejnych dwóch wniosków na
realizację operacji, które odpowiadają warunkom przy-
znania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”. Tym razem wnioski dotyczące Choryni i Nowego
Dębca będą składane do Lokalnej Grupy Działania Go-
ścinna Wielkopolska, w której Gmina Kościan jest ak-
tywnym członkiem. Składane wnioski muszą przyczy-
niać się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lo-
kalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska, co
oznacza, że będą dotyczyły inwestycji w infrastruktu-
rę turystyczną i rekreacyjną na terenie Gminy Kościan.

(up)

Rewitalizacja
obszarów wiejskich

          W piątek 24 lipca mieszkańcy gminy Kościan prze-
kazali prawie 25 ton zboża dla osób poszkodowanych w
wyniku powodzi. O pomoc apelował wójt Henryk Barto-
szewski podczas czerwcowej sesji. Sołtysi mieli kilka dni
na zebranie od mieszkańców deklaracji. Odzew był na tyle
duży, że duży TIR nie zdołał zabrać całego zboża. Wójt
zapowiedział, że w ciągu najbliższych kilku tygodni wyje-
dzie z naszego terenu jeszcze jeden transport. Najwięcej
wśród zebranego zboża było pszenicy, jęczmienia i pszen-
żyta. Zboże to trafiło do rolników z Bystrzycy Kłodzkiej,
których plony zostały zalane w wyniku przejścia wielkiej
wody na południu Polski.                                               (mn) 

Zboże
dla powodzian

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

  W dniach 14-16 sierpnia 2009 roku odwiedzili naszą
gminę goście z zaprzyjaźnionych gmin Bohdalov z Czech i
Sümeg z Węgier. Z Bohdalov przyjechała 4 osobowa dele-
gacja z miejscowej Straży Pożarnej. Gościli ich strażacy z
OSP w Starych Oborzyskach.
          W grupie z Sümeg dojechali do nas zastępcy burmi-
strza Judi Jozsef i Vegh Laszlo, radni oraz przedstawi-
ciel strażaków. W trakcie pobytu goście wzięli udział w
wyborach Miss Europy Straży Pożarnej oraz w Zawodach
Sikawek Konnych w Cichowie.

Goście z Bohdalov i Sümeg
          Goście, a zwłaszcza strażacy, bardzo uważnie przy-
glądali się zawodom, ponieważ zarówno strażacy z Boh-
dalov jak i Sümeg przygotowują się do wzięcia udziału w
zawodach w roku następnym w Cichowie. Posiadają już
sprawne sikawki natomiast muszą skompletować i przy-
gotować do zawodów drużyny. Wizyta była również okazją
do pokazania realizowanych zadań inwestycyjnych na te-
renie naszej gminy. Prowadzono również rozmowy w za-
kresie dalszej współpracy i kontynuacji wymiany dzieci i
młodzieży z naszych gmin.                                              (ap)

           W dniach 20-30 lipca br. 32 osobowa grupa prze-
bywała na obozie sportowo-obronnym w Kołobrzegu.
Obóz ten, oprócz wypoczynku, miał na celu przybliże-
nie zagadnień  obrony cywilnej, zarządzania kryzyso-
wego oraz pierwszej pomocy medycznej. Funkcje wy-
chowawców pełnili: Bożena Szczawik-Musiał (instruk-
tor obrony cywilnej), Bogusław Kostyk (Zarząd Głów-
ny PCK-KR), Karolina Firlej (studentka). Komendan-
tami młodzieżowych formacji obrony cywilnej na obo-
zie sportowo-obronnym ”Kołobrzeg 2009” wśród dziew-
cząt wybrano Katarzynę Bartosiak, a wśród chłopców
Patryka Smoka.
           Wakacyjne dni uczestników przebiegały według
urozmaiconego programu. Każdy dzień rozpoczynał się
poranną gimnastyką, a później miały miejsce m. in.
spotkania szkoleniowe i konkursy z obrony cywilnej
oraz pierwszej pomocy medycznej. Zacięta rywaliza-
cja w wieloboju sportowo-obronnym przyniosła zwy-
cięstwo zespołowi dziewczyn w składzie: Joanna To-
miak, Marcelina Thiel, Joanna Adamczyk. Kościańską
grupę  obozowiczów wizytował również szef obrony cy-
wilnej Gminy Kościan – Henryk Bartoszewski. Tego
dnia  przekazał m.in. informacje na temat  zagrożeń

Wypoczynek w Kołobrzegu
czasu pokoju oraz służb funkcjonujących na co dzień w
różnych działaniach ratowniczych. Wręczył także dy-
plomy oraz okolicznościowe statuetki i nagrody trzem
zespołom za zwycięstwo w  wieloboju sportowo-obron-
nym. Ponadto na obozie miały miejsce gry zespołowe
np. piłka nożna, siatkowa, rugby, a także morska ką-
piel w Bałtyku. Część grupy przeszła chrzest morski.
Obozowicze mieli okazję do strzelania z broni pneu-
matycznej i rzutów lotką do tarczy, które toczyło się do
późnych godzin nocnych. Funkcje redaktora gazety obo-
zowej pełniła Małgorzata Drzewiecka. W jej codzien-
nym wydaniu ukazywały się m. in. informacje obozo-
we, porady i horoskopy. W programie obozu miało miej-
sce również zwiedzanie miejscowej Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej i udany grill w  tam-
tejszym wigwamie, w którym śpiewaliśmy wspólnie
piosenki. Oprócz aktywności fizycznej braliśmy też
udział w spotkaniu z poetką Sylwią Chutnik z War-
szawy  i dziennikarzem  radia kołobrzeskiego w Re-
gionalnym Centrum Kultury. Wakacyjne wojaże zapro-
wadziły także kościańską grupę do Muzeum Oręża
Polskiego oraz centrum rozrywki i jazdy konnej w Zie-
leniewie.                                                                       (bsz-m)
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miasto Koœcian

Burmistrz  Miasta Kościana

informuje, że na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu
Miejskiego w Kościanie, wywieszone  zostały na okres
3 tygodni następujące wykazy:
1. w dniu 19 sierpnia 2009r. – wykaz lokalu położo-
nego w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 34/3 prze-
znaczonego do sprzedaży na rzecz najemców w drodze
bezprzetargowej.
2. w dniu 19 sierpnia 2009r. – wykaz trzech działek,
przeznaczonych do sprzedaży na uzupełnienie istnie-
jącej nieruchomości w drodze bezprzetargowej, poło-
żonych w Kościanie na os. Piastowskim.

Burmistrz Miasta Kościana
 ogłasza

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
prawa własności niżej wymienionych nieruchomości
gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kościana, położonych   w Kościanie:
1. przy ul. Wiatracznej - oznaczonej numerem geode-
zyjnym 4342 o powierzchni  251 m2, zapisanej w księ-
dze wieczystej nr 35796, nie objęta miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, możliwość
zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudo-
wy
- cena wywoławcza 21 000,00 zł + VAT 22 %  tj.
4620,00 zł, wadium 3 000,-zł
2. przy ul. Południowej – oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 3941/25 o powierzchni 1004 m2, zapisanej
w księdze wieczystej nr 36098
- cena wywoławcza 155 000,00zł + VAT 22 % tj. 34
100,00 zł,  wadium 20 000,00 zł
3. przy ul. Południowej – oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 3941/17 o powierzchni 1913 m2, zapisanej
w Księdze wieczystej nr 36098
- cena wywoławcza 290 000,00 zł + VAT 22 % tj.
63 800,00 zł, wadium 35 000,00 zł
Dla  nieruchomości gruntowych położonych przy ul.
Południowej obowiązuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego i przeznacza je pod inwesty-
cje działalności gospodarczej (handlu, usług i prze-
mysłu nieuciążliwego).
Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z prze-
niesieniem prawa własności, które zobowiązany bę-
dzie uiścić nabywca nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2009 r.
o godz. 10 00 – ul. Wiatraczna
o godz. 10 30 – ul. Południowa
o godz. 11 00 – ul. Południowa
w  pokoju nr 203 (II piętro) Urzędu Miejskiego w
Kościanie Al. Kościuszki 22.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłace-
nie wadium w podanej wyżej wysokości, na konto
Urzędu Miejskiego nr: 29 1610 1188 0011 5153
2000 0011 Bank Spółdzielczy w Kościanie lub w
punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdu-
jącego się na parterze budynku Urzędu Miejskie-
go. Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w
dniu  28.09.2009 r. Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie zo-
stał ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie
wypłacone niezwłocznie, przelewem na wskazane
przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać do-
wód tożsamości, dowód wpłaty wadium,
a osoba reprezentująca osobę prawną bądź osobę
fizyczną winna się okazać stosownym pełnomoc-
nictwem.
W Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Gminnego Urzędu Miejskiego w Kościanie, pokój
203 (tel. 5121466 w.304) można uzyskać wszelkie
informacje związane z tym przetargiem. Zastrze-
ga się prawo odwołania przetargu z ważnych przy-
czyn.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położo-

nego w Kościanie pomiędzy
 ul. Św. Ducha, Marcinkowskiego i Grodziską

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), uchwały
Rady Miejskiej w Kościanie nr XXXV/420/05 r. z dnia 4
października 2005 r. oraz art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227
ze zmianą) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 7 września do 29 września
2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kościanie Al.
Kościuszki 22, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 wrze-
śnia 2009 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kościanie
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminne-
go, o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Miasta Kościana, z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być składane
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym na adres gm@koscian.pl w terminie do dnia
15 października 2009 r
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmi-
strza Miasta Kościana. Uwagi złożone po tym terminie
pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Kościana

Burmistrz Miasta Kościana
ogłasza

pierwszy ograniczony publiczny przetarg ustny dla
Współwłaścicieli nieruchomości na sprzedaż udziału w
nieruchomości zabudowanej wielolokalowym budyn-
kiem mieszkalnym oraz gospodarczym, oznaczonej nu-
merami geodezyjnymi 1519/1 i 1519/2 o pow. 0.2628 ha,
położonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26, zapisa-
nej w Księdze  wieczystej nr 28193, obciążonej umowa-
mi najmu.
Wysokość zbywanego udziału – 10/32 części nieruchomo-
ści, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana.
Cena wywoławcza udziału w nieruchomości
150 000,00 zł - wadium 15 000,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną netto i nie zawiera opłat i
podatków związanych z przeniesieniem prawa własno-
ści, które zobowiązany będzie uiścić nabywca nierucho-
mości.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2009 r. o
godz. 11 00  w pokoju nr 203 Urzędu Miejskiego w
Kościanie Al. Kościuszki 22.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu
Miejskiego nr: 29 1610 1188 0011 5153 2000 0011 Bank
Spółdzielczy w Kościanie lub w punkcie kasowym Ban-
ku Spółdzielczego znajdującego się na parterze budyn-
ku Urzędu Miejskiego. Wadium winno wpłynąć na kon-
to najpóźniej w dniu  28.09.2009 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy nota-
rialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie
został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wy-
płacane niezwłocznie, przelewem na wskazane przez
uczestnika konto bankowe. Uczestnik przetargu zobo-
wiązany jest okazać dokumentem potwierdzającym
tytuł współwłasności sprzedawanej nieruchomości, do-
wód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba repre-
zentująca osobę prawną bądź osobę fizyczną winna oka-
zać się stosownym pełnomocnictwem.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w
Kościanie, pokój 203 (tel. 5121466 w.304).
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych
przyczyn.

W sierpniu tego roku projekt Urzędu Miejskiego Ko-
ściana pn. „Internet szerokopasmowy szansą rozwoju
miasta Kościana”, przygotowany w celu przeciwdziała-
nia wykluczeniu cyfrowemu rodzin najuboższych, zakwa-
lifikowany został do dofinansowania z funduszy unijnych.

Całe przedsięwzięcie budowy miejskiej sieci bezprze-
wodowej kalkulowane jest na 4 mln zł, z czego 3,4 mln zł
magistrat otrzyma w ramach programu e-Inclusion z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa. Jedną z nowocześniejszych w kraju koncepcji
publicznej sieci internetowej, wykorzystywanej później
także m.in. np. do monitoringu miasta, miejskiej sieci
wodociągowej, czy zarządzania ruchem w mieście, pomo-
że przygotować miastu Politechnika Poznańska.

Skorzysta na nim ok. 240 kościańskich rodzin, które z
przyczyn ekonomicznych nie mają dostępu do internetu.
Wiosną 2010 roku miasto oplecie bezprzewodowa sieć in-
ternetowa, a rodziny otrzymają od samorządu nowocze-
sne komputery, oprogramowanie i bezpłatny dostęp do
szerokopasmowego internetu. Planowany transfer wynie-
sie 256 Kb/s i posłuży do wglądu do źródeł informacji bli-
sko tysiącu mieszkańcom, głównie dzieciom i młodzieży.
Użytkownicy przejdą także przeszkolenie niezbędne do
obsługi urządzeń. Niestety, ani komputery, ani darmowy
internet nie mogą być wykorzystywane komercyjnie, lecz
jedynie w celach rozwoju osobistego użytkowników.

Po zakończeniu programu, czyli zakładanych dwóch la-
tach, z dobrodziejstw powszechnego bezpłatnego internetu
społecznego będą mogli korzystać wszyscy kościaniacy. Bę-
dzie też wiele możliwości wykorzystywania go dla innowa-
cyjnych zastosowań miejskich, gdyż zbudowana sieć bez-
przewodowa oraz sprzęt będą własnością samorządu.

Komputery
z internetem
za darmo

XL Turniej Dudziarzy
Wielkopolskich

Informujemy, że w dniach od 9 do 30 września br. miesz-
kańcy Kościana zobowiązani są do przeprowadzenia de-
ratyzacji na terenie własnych nieruchomości poprzez wy-
łożenie trutek na gryzonie. Szczegóły znajdą Państwo na
słupach ogłoszeniowych i na stronie www.koscian.pl.

Przypominamy, iż do 30 września br. można składać
wnioski na 2010 rok na dofinansowanie realizacji przed-
sięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych
przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokali-
zowanych na terenie miasta Kościana. Szczegółowe infor-
macje – Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Go-
spodarczej UM Kościana tel. 65 5121838.

Deratyzacja

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy XL Turniej Du-
dziarzy Wielkopolskich, który odbędzie się w ostatni week-
end września –26-27 września br.

W sobotę o godz. 15.00 na kościańskim Rynku rozpoczną
swoje prezentacje kapele dudziarskie. Podczas tegorocznego
Turnieju o godz. 16.45 przed lokalną publicznością wystąpią
goście specjalni: Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”
oraz Zespół Regionalny „Istebna” z Istebnej. O godz. 18.30 na
Rynku rozpocznie się tradycyjna Biesiada Dudziarska. Tego
dnia już od godz. 12.00 turniejowym zmaganiom dudziarzy
towarzyszył będzie Jarmark z wyrobami lokalnych twórców
ludowych, produktami regionalnymi i ekologicznymi. W nie-
dzielę natomiast 27 września Zespół „Czerwie” zagra koncert
w parku przy KOK. Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl.

i usuwanie azbestu
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Od 1 sierpnia, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nietążkowie gościły dzieci z powiatu kłodzkiego. Wypo-
czynek dla młodzieży z rodzin dotkniętych powodzią zor-
ganizowało Starostwo Powiatowe w Kościanie. Na obóz
przyjechała trzydziestosześcioosobowa grupa.

Goście po raz pierwszy mieli okazje zwiedzić powiat
kościański. Pełen atrakcji program i sprzyjająca pogoda
pozwoliły nie tylko poznać historię i zabytki ziemi ko-
ściańskiej, ale także na zawodach sportowych i zajęciach
w terenie aktywnie spędzić czas. Najdłuższym wyjazdem
była wycieczka do stolicy wielkopolski, gdzie dzieci od-
wiedziły palmiarnię i zwiedziły stary rynek. W Lubiniu
młodzi mieszkańcy kotliny kłodzkiej usłyszeli, opowie-
dzianą przez o. Karola Meissnera, historię klasztoru be-
nedyktynów. Chwilę później spotkali się z krową Bukietką
- aktorką z „Bożej Podszewki”, która mieszka w cichow-
skim Soplicowie. Przewodnik opowiedział młodzieży tak-
że o różnych trikach filmowych, o tym jak budowana jest
scenografia i w jaki sposób dla filmu nagrywa się wystrza-
ły. Wszyscy z zainteresowaniem i niedowierzaniem słu-
chali opowieści o filmowym warsztacie. Oprócz oryginal-
nej scenografii z „Pana Tadeusza” dzieci zobaczyły także
narzędzia i maszyny, których kiedyś używano na wsi. Bi-
wakowicze odwiedzili również kościański Nenufar, gdzie
spotkali się z Andrzejem Jęczem, Starostą Kościańskim,
który wręczył wszystkim upominki, a przy lodach poroz-
mawiał z dziećmi o ich wakacjach i planach na przyszłość.
Te krótkie wakacje pozwoliły dzieciom odetchnąć po trage-
dii, jaka spotkała je podczas powodzi  – mówi Andrzej
Jęcz, Starosta Kościański – chcieliśmy aby czas spędzony
w naszym powiecie był czasem pełnym atrakcji i radości, co
niewątpliwie się udało.

Oprócz wycieczek, w samym Nietążkowie opiekuno-
wie przygotowali wiele ciekawych zajęć. Dzieci rozegrały
turniej piłki nożnej, wzięły udział w warsztatach aktor-
skich i plenerze malarskim oraz przeszły kurs jazdy i opie-
ki nad końmi.

Obóz zakończył się 14 sierpnia, młodzież wróciła do
domów pełna wakacyjnych wspomnień.                          mr

Dzieci z
kotliny Kłodzkiej
w Powiecie
Kościańskim

W Cichowie mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej poznali filmową
gwiazdę, krowę Bukietkę.

Pobyt w kościańskim Nenufarze był dla dzieci okazją do
wesołej zabawy.

W każdej z czterech szkół prowadzonych przez Powiat
Kościański w wakacje krzątały się ekipy remontowe. Naj-
większe inwestycje kończą się w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kościanie. Szkoła będzie miała nowe
boisko z poliuretanowo – gumową nawierzchnią o wymia-
rach 44 m x22 m. Młodzież będzie mogła na nim grać w
piłkę nożną, siatkową, koszykówkę. Koszt inwestycji to
600 tys. złotych. Ponadto szkoła przywita uczniów wyre-
montowaną salą gimnastyczną i siłownią. Prace w tych
pomieszczeniach kosztowały 220 tys. złotych.

W szkole w Nietążkowie wyremontowany został budy-
nek „B”. W gmachu wymieniono wszystkie okna i pomalo-
wano wszystkie klasy. Koszt prac to ponad 55 tys. złotych.
Koszt wymiany posadzek to 45 tys. złotych. Ponadto wy-
remontowano internat mieszczący się przy szkole. Na re-
mont internatu przeznaczono kwotę 8 tys. złotych. Remon-
ty na mniejszą skalę przeprowadzono w Liceum Ogólno-
kształcącym w Śmiglu i w Zespole Szkół im. M. Konopnic-
kiej w Kościanie. W liceum wymieniono drzwi do szkoły i
do kilku klas, pomalowano korytarze i położono w nich płyt-
ki. Koszt prac to ponad 24 tys. złotych. W Zespole Szkół im.
M. Konopnickiej pomalowano dwie klasy i pomieszczenia
gospodarcze, kuchnię i szatnie.                                            bj

Szkolne remonty

Kończą się prace przy budowie boiska.

Szkoła przywita uczniów wyremontowaną salą gimna-
styczną.

W liceum zamontowano nowe drzwi i wyremontowano ko-
rytarze.

 W budynku “B” wymieniono 32 okna.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie in-
formuje że utworzona przez Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego w 2003 roku Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Poznaniu udziela preferen-
cyjne pożyczki unijne. Fundusz pożyczkowy WARP oferuje ą
pożyczkę unijną, zarówno inwestycyjną, jak i obrotową dla
mikro i małych przedsiębiorców. Środki te można przezna-
czyć miedzy innymi na zakup towarów, materiałów, surow-
ców oraz usług, ponadto można z nich zakupić środki trwałe
takie, jak budynki i budowle, grunty, pojazdy, maszyny i urzą-
dzenia, wyposażenie, itp. Pożyczka z funduszu stanowi uzu-
pełnienie oferty bankowej i jest kierowana do podmiotów,
które nie mogą uzyskać finansowania w banku, tj. osób roz-
poczynających działalność gospodarczą, ale także do firm
działających i chcących się rozwijać. Dzisiaj WARP oferuje 2
rodzaje pożyczek, tj. Up i , ich wysokość jest uzależniona od
długości okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W kwietniu 2004 roku WARP udzielił pierwszej pożyczki,
do dnia dzisiejszego Agencja udzieliła 645 pożyczek o łącznej
sumie przekraczającej ,0 mln zł, z czego ponad  pożyczek na
łączną wartość ,5 mln zł zostało wypłaconych osobom zakła-
dającym firmy. Głównymi beneficjentami pożyczek są mikro
firmy, którym udzielono 88 procent z wszystkich pożyczek.
Ponadto, około 40% z wypłaconych pożyczek zasiliło firmy z
branży usługowej, w tym w znacznej liczbie gastronomię i
transport, ponad 30% pożyczek udzielono branży handlowej,
przede wszystkim małym sklepom spożywczo-przemysłowym,
a około 20% pożyczek przeznaczono na produkcję.

Szacuje się, że dzięki pożyczkom z WARP ło stworzonych
około 500miejsc pracyutrzymano około 600 etatów.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pożyczek ofero-
wanych przez WARP zapraszamy na stronę internetową
.warp.org.pl, a także do siedziby Agencji w Poznaniu przy ul.
Piekary 19, tel.  (61) 65 63 504 oraz do Ośrodku Wspiera-
nia Przedsiębiorczości w Kościanie przy ul. Rzemieśl-
niczej 2, tel. (65) 512 77 83, który jest punktem infor-
macyjnym Agencji.                                                         owp

WARP – pomaga
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w sierpniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 1 września 2009
2. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 2 września 2009
3. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 3 września 2009
4. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 4 września 2009
5. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 5 września 2009
6. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 6 września 2009
7. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 7 września 2009
8. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 8 września 2009
9. Medyk Kościan ul. Wolności 27 9 września 2009
10. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 10 września 2009
11. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 11 września 2009
12. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 12 września 2009
13. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 13 września 2009
14. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 14 września 2009
15. Pod Złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 15 września 2009
16. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 16 września 2009
17.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 17 września 2009
18. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 18 września 2009
19. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 19 września 2009
20. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 20 września 2009
21. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 21 września 2009
22. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 22 września 2009
23. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 23 września 2009
24. Medyk Kościan ul. Wolności 27 24 września 2009
25. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 25 września 2009
26. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 26 września 2009
27. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 27 września 2009
28. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 28 września 2009
29. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 29 września 2009
30. Pod Złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 30 września 2009
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

Apteki w powiecie

powiat Koœciañski

W kwietniowym numerze Orędownika przypomnieli-
śmy 7 listopada 1945 roku, dzień wielkiej żałoby w Ko-
ścianie. W tym numerze, na kilka dni przed 70 rocznicą
wybuchu II wojny światowej przedstawiamy niecodzienną
historię urodzonego w Turwi Stanisława Losy.

Przeżył
swoją egzekucję

Ojczyzny jest ich patriotycznym obowiązkiem. Nie mogli
przewidzieć, że wywiad niemiecki dawno przygotował li-
sty proskrypcyjne z ich nazwiskami, że volksdeutsche pa-
miętali rok 1919; że okolica Bydgoszczy na skutek osła-
wionej prowokacji stanie się obiektem nasilonego terroru
okupanta. I jeśli dodać, że w Barcinie zorganizowano punkt
zborny dla cywilnych Niemców, internowanych w okolicy
w nocy z 30 sierpnia na 1 września 1939 r. i stąd wyprowa-
dzono ich w kierunku Warszawy – to groza sytuacji staje
się lepiej widoczna.

7 września 1939 r. żołnierze Wermachtu wkroczyli do
Barcina. Nastał (…) czas rozliczeń i odwetu. Selbstschutz,
gestapo i SS szalały. (…) I nie jest dziełem przypadku, że
ofiarą większości indywidualnych i masowych zbrodni stali
się powstańcy wielkopolscy.

Stanisław Losy miał 40 lat. W ręce Selbstschutzu do-
stał się w toku masowych aresztowań w Barcinie jeszcze
we wrześniu 1939 r. Najpierw miejscowi Niemcy wtrącili
go z wielu innymi więźniami do piwnic pod gorzelnią (…).
Po tygodniu zakuto ich w kajdany i przewieziono do Łabi-
szyna, stamtąd do więzienia w Szubinie. Tam władze spra-
wowało już gestapo. Egzekucje więźniów były od 18 wrze-
śnia na porządku dziennym. 28 października 1939 r., w
sobotę, wybrano „dziesiątkę” i zamknięto ją w celi śmier-
ci. 30 października, w poniedziałek, o zmierzchu, wypro-
wadzono ich na cmentarz żydowski. Duża, otwarta mogi-
ła zbiorowa czekała. Szef plutonu egzekucyjnego odczytał
wyrok „za szykanowanie Niemców, za okradanie Niem-
ców i za to, że dobrze dzieci uczyli” i padła komenda „Er-
sted fünf Mann in die Grube!”

Musieliśmy skoczyć do wykopanego już dołu. Dół ten
wykopali poprzedniego dnia: obecny wojewoda Henryk
Trzebiński z Bydgoszczy, ś.p. emeryt nauczyciel Walczak
z Wolic i inni więźniowie szubińscy. Do stojących w dole z
podniesionymi rękoma pięciu Polaków strzelało z tyłu 10
Niemców. Padła salwa. Upadłem na twarz na ziemię, tra-
cąc przytomność. Egzekucji drugiej piątki nie pamiętam.
Gdy odzyskałem przytomność usłyszałem słowa: „Der
Hund lebt noch” (Ten pies jeszcze żyje). Drugi głos odpo-
wiedział: Nein, der Hund hat drei gute Schüsse bekom-
men” (Nie, ten pies dostał trzy dobre strzały). Jeden z
wyższych rangą Niemców Schnuck lub hauptmann Kripo,
odezwał się do grabarza Domkego: Väterchen, sorg dafür,
dass bis morgen alles glatt und sauber sein soll, und fal-
lus jemand den Schädel noch hebt, gleich druff mit Paten”
(Ojczulku, dbaj o to, by do jutra wszystko było wyrównane
i oczyszczone, a jeśli ktoś podniesie łeb, to rąbnij go szpa-
dlem)…
(relacja Losego z 1949 roku …)
Później Niemcy z wyjątkiem grabarza Domkego i dwóch

nieuzbrojonych młodszych ludzi, jego pomocników, opu-
ścili cmentarz. Ci zaczęli ściągać ze zwłok rozstrzelanych
Polaków buty, odzież itd. W tej chwili Mikołaj Jabczyński
[z Łabiszyna] odezwał się słowami: „Kollege Domke, ret-
tet mich, reich mir die Hand, ich geb dir meine Uhr und
alles, was ich habe” (Kolego Domke, ratuj mnie, podaj mi
rękę, dam ci mój zegarek i wszystko co mam). Odezwał się
też woźny z urzędu gminy w Rymarzowie – Alwin, prosząc
o udzielenie pomocy. Na to grabarz Domke dał rozkaz, by
jeden z młodszych Niemców pojechał po karabin. Ten przy-
wiózł broń. Jeden z Niemców przyświecał latarką kieszon-
kową, drugi strzelał, przypuszczam, że najpierw do Jab-
czyńskiego, a następnie do Alwina. Tego nie widziałem,
gdyż leżałem twarzą w ziemi, ale wyczuwałem to i słysza-
łem rozmowy i strzały z karabinu, a po głosie poznałem
dobitych Polaków i Niemca Domkego.

Zaczęto zasypywać mogiłę warstwą ziemi. Czyniono
to niestarannie i w pośpiechu, bo zbliżała się noc. To sprzy-
jało wachmistrzowi.

W dole leżały na mnie zwłoki dwóch zamordowanych
Polaków. Uniknąłem całkowitego zasypania pisakiem, a
w szczególności zasypania głowy, gdyż moja leżała chro-
niona pod ukośnie podkopaną ścianą dołu tak, że piasek
sypał się na całą tylną powierzchnię ciała. Następnie sły-
szałem echa kroków oddalających się grabarzy, stuk żela-
znej furtki cmentarnej i szczekanie psa przy domu, który
zamieszkiwał grabarz Domke. Po pewnym czasie wyzwo-
liłem się spod leżących na mnie dwóch zwłok i piasku,
wyciągnąłem nogi, ukląkłem i wstałem. Starałem się za-
trzeć ślady mojego powstania z grobu…

Przeszedł przez mur i pod osłoną mroku dowlókł się do
ochronki, prowadzonej przez Siostry Służebniczki Maryi.
Wiedział, że siostry znają się jak mało kto w okolicy na
opatrywaniu ran, bo prowadziły czynny jeszcze szpital szu-
biński. A poza tym liczył na pomoc i dyskrecję. Siostra Regi-
na [ Helena Fikus], po wojnie przez jakiś czas przełożona
pielęgniarek w Szubinie, udzieliła mu pierwszej pomocy, a
jej świadectwo potwierdza cytowaną relację zbiega z grobu.

Był w kilku miejscach ranny. Udzieliłam mu pierw-
szej pomocy przez obmycie ran, a mianowicie postrzelo-
nej szyi, lewego ucha oraz prawego przedramienia, po
czym nałożyłam opatrunki. Z obawy przed Niemcami ulot-
nił się ….

Około godz. 19 – tej zjawił się w mieszkaniu przyjacie-
la Kazimierza Balki w Barcinie. Dostał nowe ubranie,
stare spalił, pojadł trochę, bo od soboty nie miał niczego w
ustach, i pieszo przez pola następnego dnia dotarł do Mło-
docina. Sił brakowało. Był wśród Polaków znany, ceniony
i lubiany. (…) W Młodocinie Józef Krause, widząc stan
zbiega, zaprowadził go do miejscowego kołodzieja, który
zmienił mu opatrunki. W Wiktorowie nocował u gajowego
Maracha. Następnie przemaszerował do Kołodziejowa k.
Mogilna, gdzie jego brat był przed wojną kierownikiem
szkoły. Nikogo tam nie zastał, bo nauczycielską rodzinę
przesiedlono do Inowrocławia. Nocował pod gołym niebem
i ruszył przez Jankowo do Inowrocławia. Serdecznie zaję-
ła się nim żona brata Zofia Losy. Zaleczyła rany, załatwi-
ła w niemieckich urzędach „lewe papiery”, słowem – po-
stawiła go na nogi.

Stryj Stanisław dotarł do nas do Inowrocławia 2 listo-
pada 1939 r. – wspomina Jerzy Losy, który mieszka w
Poznaniu. – Wyglądał jak z krzyża zdjęty. Zmęczony, cier-
piący i chory, z wysoką temperaturą. Prawie przez mie-
siąc ukrywał się w naszym domu. W tym czasie pełnym
konspiracji, rodzina nasza przeżywała dramat w obawie
o życie stryja, a także nas wszystkich…

28 listopada 1939 r. wyjechał rowerem przez Gniezno i
Śrem do rodzinnej Turwi koło Kościana, do rodziców. Nikt go
nie szukał. Dochodził do zdrowia. Dotarła do niego jednak
wiadomość, że na początku grudnia – jak wiele rodzin za-
mordowanych  - jego rodzinę wysiedlono z Barcina do Gene-
ralnego Gubernatorstwa. W Turwi obchodził pierwszą oku-
pacyjną Wigilię i święta, a 27 grudnia udał się do swego
szwagra Piotra Poprawskiego, do pobliskiego Krzywinia.
Tam załatwiono mu kolejne „lewe papiery” i 7 stycznia 1940
r. z Kościana wyjechał koleją do Warszawy. Tam, gdzieś mię-
dzy Sulejówkiem a Mińskiem Mazowieckim, w miejscowo-
ści Dębe Wielkie połączył się z rodziną. Zmienił nazwisko
na Jan Kossak. W GG przeżył wojnę. W majątku Zofijówka
pod Grabowem nad Pilicą pracował jako rybak, gajowy i
podleśniczy. Później osiadł w Więcborku, gdzie zmarł 7 sierp-
nia 1970 r. Zdążył napisać relację, sporządzić obszerny za-
pis wspomnień, który gdzieś zaginął; zdążył kilka razy sfo-
tografować się przy „własnej” zbiorowej mogile.

Źródło; Jerzy Zielonka, Ocalony cudem w; W cieniu swastyki, Leszno
2004, ss.  189-194.

Stanisław Losy z Turwi, przeżył
własną egzekucję. Zdjęcie pochodzi ze
zbiorów Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna

Akcja tej nie-
codziennej histo-
rii trwa prawie
tak długo jak II
wojna światowa
(…), główny boha-
ter, urodzony 26
p a ź d z i e r n i k a
1899 r. w Turwi
pod Kościanem,
jest inwalidą, by-
łym powstańcem
wielkopolskim.
Walczył o Poznań
(…) bronił Dworca
Głównego, brał
udział w zdobyciu
koszar artylerii
pruskiej oraz lot-
niska Ławica, by
w wojnie polsko-
bolszewickiej do-
służyć się stopnia
starszego wach-
mistrza. Osiadł w
Barcinie, praco-
wał jako zmiano-
wy w gorzelni. Po-

wstańcy wielkopolscy stanowili tam siłę, bo mieszkańcy
miasteczka, przy wsparciu kompanii mogileńskiej, otrzą-
snęli się 4 stycznia 1919 r. z pruskiego jarzma. (…) Kiedy
wybuchała wojna wielu z nich, w tym starszy wachmistrz
Losy, stanęło do służby pomocniczej Wojsku Polskiemu.
Losy został komendantem straży obywatelskiej Barcina
i – jak twierdza historycy – z bronią w ręku stawiał opór
oddziałom Wermachtu, które 4 września 1939 r. podeszły
pod miasto. Powstańcy Wielkopolscy uważali, że obrona


