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Na budowanym biurowcu Starostwa Powiatowe-
go w Kościanie wykonano dach  z opierzeniem. Ponadto
ściany budynku zostały ocieplone, a wewnątrz dobiega
końca montaż instalacji elektrycznej i niskoprądowej.
Na dachu zamontowano centralę wentylacji mechanicz-
nej. W pomieszczeniach rozprowadzono kanały nawiew-

Budynek już ocieplony
Ściany zostały ocieplone a na dachu zamontowano opierzenie. W budynku będą kontynuowane prace wykończeniowe.

ne i wywiewne. Zamontowano okna. W budynku będą
kontynuowane prace wykończeniowe. Obecnie prowadzo-
ne są prace polegające na przygotowaniu powierzchni
ścian do wykonania wypraw elewacyjnych. Montaż kli-
matyzatorów wewnątrz biurowca nastąpi po zakończe-
niu prac wykończeniowych.

Nowy budynek powstaje na tyłach już istniejące-
go. Znajdzie w nim swoją nową siedzibę  Wydział Komu-
nikacji i Dróg. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad
1,5 mln złotych. Prace  potrwają do końca października
tego roku. Przeniesienie wydziału do nowego budynku pla-
nowane jest na początek 2018 roku.                                bj

Dobiegają końca prace na drodze Żelazno -
Stankowo. Na ponad dwukilometrowej drodze grun-
towej położono już nawierzchnię bitumiczną. Zanim
to było możliwe, m.in. wzmocniono pobocza, ułożono
dolne warstwy podbudowy, rowy zostały odtworzone
i odmulone lub wykopane.

Koszt tegorocznej inwestycji to blisko 1,5 mln
złotych. Prace zakończą się pod koniec sierpnia. Dru-

Bitumiczna nawierzchnia gotowa

Na drodze gruntowej położono już nawierzchnię bitumiczną.
Koszt tegorocznej inwestycji to blisko 1,5 mln złotych

Powiat Kościański pozyskał dofinansowanie w kwo-
cie 1 959 235 złotych.

gi etap tego zadania będzie realizowany w przy-
szłym roku.

Przebudowa całej drogi tj. odcinka Wieszkowo
– Żelazno - Stankowo obejmie łącznie 3 840 metrów.
Całkowity koszt tej drogi to blisko 3 mln 100 tys. zło-
tych. Powiat Kościański pozyskał dofinansowanie na
przebudowę drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020 w kwocie 1 959 235 złotych.           bj

We wtorek, 15 sierpnia 2017 roku w 97. rocznicę Bitwy
Warszawskiej oraz z okazji obchodzonego w tym dniu Święta
Wojska Polskiego starosta kościański Bernard Turski w imieniu
mieszkańców powiatu złożył wiązankę kwiatów i oddał hołd po-
ległym za Ojczyznę pod Żołnierską Kwaterą Obrońców Rzeczypo-
spolitej na Starym Cmentarzu w Kościanie.

W uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miasta Ko-
ściana wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedsta-
wiciele służb mundurowych, przedstawiciele organizacji społecz-
nych i mieszkańcy.

Na kościańskim cmentarzu zmarłych żołnierzy zaczęto cho-
wać w 1919 roku przy grobie pierwszego poległego kościaniaka,
Powstańca Wielkopolskiego Franciszka Masztalerza. Zamysł
utworzenia Kwatery Obrońców Rzeczypospolitej na Starym Cmen-
tarzu Katolickim powstał natomiast w 1920 roku.

Po generalnym uporządkowaniu kwatery, 28 listopada
1926 roku, odsłonięto Pomnik Oswobodzicieli Ojczyzny, który
później przyjął nazwę Pomnika i Żołnierskiej Kwatery Obrońców
Rzeczypospolitej.                                                                               bj

W Święto Wojska Polskiego

Starosta Kościański Bernard Turski w imieniu mieszkańców po-
wiatu oddał hołd poległym za Ojczyznę. Zdj. arch UMK
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W dniach 6-12 sierpnia br. w Gmi-
nie Kościan gościliśmy dzieci i młodzież
z partnerskiej gminy Sümeg na Węgrzech.
Metą obozu było Gimnazjum w Racocie.
Opiekunkami były panie Klara Sipos
Molnarne – zaprzyjaźniona z nami eme-
rytowana pułkownik węgierskiej straży
pożarnej z Budapesztu oraz Erika Kon-
nyid. Codziennie w programie pobytu,
uwzględniającym wiele elementów poża-
rowych, uczestniczyła młodzież z Polski
pod opieką Kariny Chraplak. Goście z
Węgier mieli okazję zwiedzić Muzeum
Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz Ko-
mendę Państwowej Straży Pożarnej w
Kościanie, spotkać się z przedstawicie-
lami młodzieżowych drużyn pożarniczych
w Starych Oborzyskach i uczestniczyć w
uruchomieniu miejscowej sikawki kon-
nej, a także pokazach ratownictwa wod-
nego w Nowym Dębcu i prezentacji sprzę-
tu strażackiego w Racocie. Zwiedzili Pa-

Goście z Sumeg
łac i Stadninę Koni w Racocie, Deli Park
w Trzebawiu, Kościan, Poznań i Leszno.
Mieli czas na rekreację wodną i pływanie
żaglówkami w Nowym Dębcu, przejażdżkę
bryczką w Racocie oraz pobyt na ściance
wspinaczkowej i basenie w Kościanie.
Uczestnikom obozu bardzo przypadła do
gustu ta formuła i w przyszłym roku plano-
wane jest podobne spotkanie polsko - wę-
gierskie.

Na zaproszenie Wójta Gminy Ko-
ścian przyjechał do nas także Burmistrz
partnerskiej Gminy Sümeg – Laszlo Vegh
wraz z radnymi. Wizyta była okazją do
zacieśnienia współpracy, pokazania doko-
nań i osiągnięć Gminy Kościan, i zbiegła
się z pobytem młodzieży węgierskiej na
Ziemi Kościańskiej. Była też okazją do do-
pingowania zwycięskiej reprezentacji za-
granicznej z Sümeg w Międzynarodowych
Zawodach Sikawek Konnych w Głuchowie.

(md)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w
Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowa-
dzi akcję bezpłatnych badań profilaktycznych dla miesz-
kańców Gminy Kościan od 50 roku życia. Badania będą
dotyczyć „Profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów
złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grube-
go)” oraz „Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób ukła-
du moczowo – płciowego mężczyzn (prostata)”.

W dniu 30.08.2017r. o godz. 13:20 w Zespole Szkół w
Racocie (budynek Gimnazjum) przeprowadzone zosta-

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Działania Gminy Kościan oraz przyjazna mieszkań-
com strategia rozwoju w myśl hasła „Tu warto mieszkać, pra-
cować i działać” przynoszą wymierne rezultaty. W rankingu
Polskiej Agencji Prasowej na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego Gmina Kościan znalazła się na wyso-
kim 253 miejscu pod względem salda migracji wewnętrznych
na pobyt stały. W naszej gminie w roku 2016 saldo migracji
okazało się dodatnie i wyniosło +55, a liczba mieszkańców
przekroczyła 16 tys. Należy odnotować, że ponad 1500 gmin
(na 2478) odnotowało w 2016 r. ujemne saldo migracji. Naj-

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej ogło-
sił nabór wniosków oraz
zasady udzielenia pomo-
cy finansowej osobom fi-
zycznym w postaci po-

życzki z możliwością umorzenia w ramach programu pn.
„Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i
lokalach mieszkalnych PIECYK – 2017”. Celem Progra-
mu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze
mieszkaniowym poprzez modernizację lub wymianę źró-
dła ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach
mieszkalnych na obszarze województwa wielkopolskie-
go, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji
dwutlenku węgla. Więcej informacji na stronie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

Dofinansowanie
wymiany źródła ciepła

Gmina przyjazna mieszkańcom
większy odpływ ludności odnotowano w Poznaniu, Bydgosz-
czy i Katowicach, a najwyższe dodatnie saldo migracji, okre-
ślające różnicę między napływem a odpływem ludności, wy-
stąpiło w Warszawie (6571 osób). W czołówce gmin o naj-
wyższej liczbie nowych migrantów znalazły się ponadto:
Wrocław (1603 osoby), Kraków (1486 osób), Gdańsk (1244
osoby) i Rzeszów (1125 osób). Biorąc pod uwagę gminy wiej-
skie, najwięcej mieszkańców przybyło m.in. w podpoznań-
skich Komornikach (871 osób), Dopiewie (758 osób) i Tarno-
wie Podgórnym (644 osoby).                                            (md)

nie Spotkanie Edukacyjne. Podczas spotkania, zaintere-
sowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki
do przygotowania materiału do badań.

W dniu 18.09.2017 r. w godz. 9:00-13:00 w Ze-
spole Szkół w Racocie (budynek Gimnazjum) przepro-
wadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KA-
ŁÓWEK.  Na wszystkie badania należy zabrać ze
sobą dowód osobisty. Wyniki zostaną wysłane za po-
średnictwem poczty na wskazany przez pacjenta ad-
res.  Zapisy na badania w sekretariacie Urzędu Gminy
Kościan, tel. 65 512 10 01.

Wójt Gminy Kościan składa podziękowania
wszystkim służbom, które pomagały w usuwaniu skut-
ków nawałnic, jakie przeszły w ostatnim czasie przez
powiat kościański. Dziękuję strażakom, ratownikom,
pracownikom Urzędu Gminy oraz mieszkańcom, któ-
rzy włączyli się do akcji udrażniania dróg i przejaz-
dów, wycinki połamanych i przewróconych drzew,
sprzątaniu odłamanych gałęzi, rekultywacji plaży w
Nowym Dębcu i innych prac porządkowych.

Nawałnice nad
powiatem kościańskim
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Gorzelnia Turew jest jedną z niewielu wciąż funkcjo-
nujących, która już od 100 lat kontynuuje bogate tradycje
gorzelnictwa. Gmina Kościan doprowadziła do nakręcenia
kolejnego filmu z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, traktują-
cego tym razem o gorzelnictwie. Film dostępny jest na stro-
nie www.gminakoscian.pl

W przypadku wizyty w gorzelni jeśli przed progiem
można było mieć jeszcze jakieś wątpliwości, czy trafiliśmy
pod właściwy adres, to po jego przekroczeniu sprawa jest pew-

Ocalić od
zapomnienia - gorzelnictwo

Pan Grzegorz Konieczny w pracy

jącej gorzelni mieści się muzeum techniki gorzelniczej. Jest
to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w Polsce gdzie
obiekt zabytkowy pełni również funkcję przemysłową pro-
wadząc tradycyjną produkcję doskonałej jakości destyla-
tu, obecnego nawet na gali Oskarowej. Stworzenie takiego
muzeum to wysiłek wielu lat ciężkiej pracy, poszukiwań,
prac restauratorskich jak i „nos” do wyszukiwania pere-
łek. Pomysłodawcą i głównym twórcą muzeum jest Pan
Grzegorz Konieczny.

na. Jesteśmy w gorzelni. I to typo-
wej gorzelni rolniczej. Powietrze
jest tu ciepłe, wilgotne, przesyco-
ne nie wonią wódki, ale właśnie
zapachem spirytusowej fermenta-
cji, która zachodzi w tych murach
już od ponad wieku. W powietrzu
unoszą się nuty zbożowe, karme-
lowe, ziołowe delikatnie uzupeł-
niane przez woń alkoholu.

Co wyróżnia tę gorzelnię
w stosunku do innych w Wielko-
polsce? Co tworzy magiczny kli-
mat i nie pozwala tak szybko za-
pomnieć o tym co widziały nasze
oczy i poczuły nasze zmysły?
Przede wszystkim pasja ludzi tu
pracujących i ich zaangażowanie
w tworzenie wyjątkowości tego
miejsca. W budynku funkcjonu-

W dniach 21 i 22 sierpnia br. odbyło się
otwarcie ofert dotyczących budowy lub przebudo-
wy sieci wodociągowych. W pierwszym postępo-
waniu pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w
Łagiewnikach” najkorzystniejszą ofertę złoży-
ło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe WESPOL Marek Wesoły (Lider) i Instala-
torstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły (Part-
ner) ze Strzelc Wielkich (Gmina Piaski). Kwota
oferty to 682.650 zł brutto. Termin realizacji do
30.11.2017 r. W ramach zadania zostanie prze-
budowana sieć wodociągowa o łącznej długości
1934 m i 41 przyłączy o łącznej długości 1086 m.
W drugim postępowaniu pn. „Budowa sieci wo-
dociągowej Mikoszki-Bonikowo-Łagiewniki –
ETAP I (Mikoszki-Bonikowo)” jako najkorzyst-
niejsza została złożona oferta Firmy EKO-BU-
DOWA Grzegorza Oniszczuka z Międzyrzecza.
Kwota oferty: 468.630 zł brutto. Termin realiza-
cji do 30.11.2017 r. Zakres rzeczowy zadania obej-
muje budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR
17 na odcinku  2912,5 mb.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone
przetargi na „Przebudowę sieci wodociągowej
w Szczodrowie” oraz „Budowę sieci wodocią-
gowej Nowy Dębiec – Osiek”.                        (am)

Inwestycje
wodociągowe
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Ruszyła budowa nowego przedszko-
la wraz ze żłobkiem na os. Konstytucji 3
Maja. Na początku sierpnia podpisano
umowę z firmą LEGALETT, która odpowie-
dzialna będzie za wykonanie pierwszego
etapu prac związanych z budową. Przed-
miotem umowy jest budowa ocieplonej

Budowa nowego przedszkola
wraz ze żłobkiem

grzewczej płyty fundamentowej. Koszt in-
westycji to 678 tysięcy złotych. Zakończe-
nie całości robót planuje się nie później niż
10 tygodni od przekazania placu budowy.

Wkrótce zostanie ogłoszony prze-
targ na kolejny etap - budowy ścian, stro-
pów, schodów i szybu windy.

Ruszyła budowa boiska przy ZS nr
1 w Kościanie w ramach realizacji projek-
tu „Wzmocnienie infrastruktury edukacyj-
nej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Spękana nawierzchnia betonowa

„Jedynka” zyska nowe boisko

Prace budowlane trwają - boisko ZS1

zostanie zastąpiona poliuretanową. Bo-
isko będzie umożliwiało uprawianie m.in.:
siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki.
Obiekt będzie oświetlony i po godzinach
zajęć, ogólnodostępny. Koszt całości inwe-
stycji to 568 tys. zł. Koniec prac zaplano-
wano na koniec września br. 

Od pewnego czasu można zauważyć składowanie materiałów budowlanych
przy kościańskich torach. Jest to zwiastun mówiący o tym, że niedługo ruszy
najbardziej oczekiwana inwestycja – modernizacja linii kolejowej E-59. Od wrze-
śnia rozpoczną się prace związane z rozbiórką toru I na odcinku Stare Bojanowo -
Kościan. Pierwsze utrudnienia dla ruchu drogowego pojawią się w październiku,
gdzie jednocześnie ruszy budowa wiaduktów w Widziszewie, Nacławiu oraz na ul.
Młyńskiej.  Wykonawca, firma TORPOL z Poznania zapowiada utrzymanie ruchu
wahadłowego pojazdów w pierwszych dwóch przypadkach. Niestety takiej możli-
wości nie będzie podczas prac na ul. Młyńskiej, tam utrzymany zostanie tylko
ruch pieszy. Największych utrudnień można spodziewać się od sierpnia 2018 r. do
lipca 2019 r., gdzie równolegle będą prowadzone prace na ul. Młyńskiej oraz Go-
styńskiej. W ramach inwestycji zostaną przebudowane tory, perony, stacje, i wia-
dukty kolejowe. W Kościanie powstaną dwa tunele – na ulicy Młyńskiej i Gostyń-
skiej oraz podziemne przejście pieszo-rowerowe na ul. Wyzwolenia. 
 Harmonogram prac:
• Wiadukty Widziszewo i Nacław: październik 2017 - wrzesień 2018 (utrzy-
manie wahadłowego ruchu pojazdów)
• Wiadukt na ulicy Młyńskiej: październik 2017 - lipiec 2019 (przewiduje
się utrzymanie ruchu pieszego)
• Wiadukt na ulicy Gostyńskiej: sierpień 2018 - marzec 2020
• Przejścia dla pieszych pod mostami kolejowymi:  sierpień 2018 - maj 2019.

Będą wiadukty

We wtorek 15 sierpnia 2017 r. na starym cmenta-
rzu parafialnym w Kościanie odbyły się uroczystości z
okazji Święta Wojska Polskiego oraz 97. rocznicy „Cudu
nad Wisłą”. Przypomniane zostały wydarzenia z lat
1919-21 i poświęcenie kościaniaków biorących udział w
oswobodzeniu ojczyzny. W południe parlamentarzyści,
przedstawiciele samorządów: miasta Kościana, powia-
tu kościańskiego i gminy Kościan, delegacje organizacji i
stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Obrońców Ojczyzny, upamiętniając poległych za ojczy-
znę mieszkańców miasta i Ziemi Kościańskiej. Nato-
miast we wtorek 1 sierpnia br. na Placu Niezłomnych w
Kościanie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji
73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W go-
dzinę „W” dokładnie o 17.00 w całym kraju rozległ się
dźwięk syren alarmowych, po czym samorządowcy zło-
żyli kwiaty pod tablicami pamięci.

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Święto Wojska Polskiego  -  Uroczystości z okazji Święta
Wojska Polskiego

Sierpniowe rocznice



sierpieñ 2017 strona 5

Miasto Koœcian

Już od końca września 2017r. w ko-
ściańskich Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 (z
klasami dotychczasowego gimnazjum) oraz
Szkole Podstawowej nr 3 w Kościanie ruszy
projekt pn. „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
KOŚCIAŃSKICH UCZNIÓW”.

Zakłada on wsparcie indywidualnego
podejścia do uczniów, wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy, poprzez bez-
płatne zajęcia pozalekcyjne, a także stypen-
dia dla najzdolniejszych uczniów klas gimna-
zjalnych.

W szkołach zostaną zorganizowane
bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, które będą pro-
wadzili nauczyciele i specjaliści: zajęcia rewa-
lidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka an-
gielskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki, zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z przyrody, zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z języka niemieckiego, Kółko przyrod-
nicze – „Badacz Świata”, Kółko fizyczno-astro-
nomiczne – „Sięgaj do gwiazd”, Laboratorium
interdyscyplinarne – „Eksperymentatorzy”.

Ponadto najzdolniejsi uczniowie do-
tychczasowego gimnazjum ze Szkół Podsta-
wowych nr 1 i 2 w Kościanie będą mogli ubie-
gać się o 10-miesięczne wsparcie stypendial-
ne.

W ramach projektu realizowane będzie
także doradztwo edukacyjno-zawodowe dla
uczniów klas dotychczasowego gimnazjum. Z

Dodatkowe zajęcia w szkołach
projektu prowadzone będzie też wsparcie dla
nauczycieli w formie szkoleń i studiów pody-
plomowych.

Projekt będzie realizowany przez cały
rok szkolny 2017/18 oraz dwa kolejne lata
szkolne, aż do czerwca 2020r.

Gmina Miejska Kościan pozyskała do-
finansowanie w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Dzia-
łanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przed-
wczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wy-
równanie dostępu do edukacji przedszkolnej i
szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogól-
ne.

Będzie to kolejny projekt realizowany
z funduszy zewnętrznych, 85% dofinansowa-
nia na realizację tego projektu pochodzi z fun-
duszy unijnych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, 10% z budżetu państwa, a 5 % to
wkład własny gminy.

Łączna wartość projektu to kwota
1.322.900,00 zł, w tym dofinansowanie
1.256.755,00 zł.

Zapisać uczniów na bezpłatne zajęcia
będzie można w szkołach, do których uczęsz-
czają Państwa dzieci. O stypendia dla uczniów
dotychczasowych gimnazjów, pytajcie Państwo
w szkołach.

Szczegóły dotyczące projektu uzyskają
Państwo również w Wydziale Edukacji, Kultu-
ry i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Ko-
ściana pod nr tel. 65 5126217 lub 65 5121111
w. 313.

Burmistrz Miasta Kościana wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Kościana zapraszają do wspólnego upamięt-
nienia 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dniu 1
września 2017 r. o godz. 12.00 na Rynku pod Tablicami Po-
święconymi Pomordowanym Kościaniakom przedstawiciele
władz oraz stowarzyszeń i organizacji złożą kwiaty w hołdzie
poległym. Zachęcamy do przyłączenia się do uroczystości.

W rocznicę
wybuchu wojny

Zapraszamy w niedzielę 24 września br. na 48.
Turniej Dudziarzy Wielkopolskich. Szczegóły na stronie
www.kok.koscian.pl.

Dudziarze w Kościanie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że
od dnia 4.09.2017 r. (poniedziałek) do 15.09.2017r. (pią-
tek) kryta pływalnia w Kościanie będzie nieczynna. Kar-
nety zostaną przedłużone proporcjonalnie o ten okres.
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy ponownie już
w sobotę 16 września.

Przerwa
techniczna na basenie

Od 16 września do 5 października br. mieszkańcy
Kościana zobowiązani są do przeprowadzenia obowiąz-
kowej deratyzacji na terenie własnych nieruchomości, po-
przez wyłożenie preparatów do zwalczania gryzoni w miej-
scach ich występowania. Preparaty nabyć można np. w
sklepach ogrodniczych.

Szczegółowe informacje w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Działalności Gospodarczej tel. 655121838 lub
655121466 wew. 216.

Deratyzacja
Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 19
września 2017 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat lokalu użytkowe-
go znajdującego się na nieruchomości w Kościanie przy Al. Kościuszki 5B.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i
Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg tel. 65 512
28 75.

W niedzielę 20 sierpnia odbył się VII Mo-
topiknik Kościan 2017. Imprezę zorganizowano
już po raz siódmy, a jej współorganizatorami był
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gmina Miej-
ska Kościan oraz Grupa Motocyklowa „STOP
ŚMIERCI”. Na specjalnie przygotowanym torze
można było podziwiać pokazy: stuntu, trialu, dri-
ftu i akrobacje na quadach. Przybyli goście mogli
zobaczyć również okazałe nowoczesne, jak i za-
bytkowe motocykle. W czasie trwania imprezy
publiczność mogła oddać głos na jeden z motocy-
kli weteranów, wyprodukowanych przed 1970 ro-
kiem. Wg opinii mieszkańców najładniejszym
motocyklem weteranem znów okazał się K-750 z
koszem, wyprodukowany w 1961 r., którego wła-
ścicielem był Grzegorz Borowiak z Racotu. Zwy-
cięzca otrzymał puchar oraz nagrody rzeczowe.
Drugim, wg opinii publiczności, okazał się Junak
M10 z 1965r. Jerzego Cieślaka z Kościana, a trze-
cim MZ TROPHY z 1967 r. Szczepana Nowaczy-
ka z Rakoniewic. Wśród głosujących zostały roz-
losowane również cenne nagrody: telewizor, od-
kurzacz oraz mikrofalówka. Wiele atrakcji cze-
kało też na dzieci. Największą popularnością cie-
szyły się przejażdżki quadem. Oprócz tego dzieci
mogły korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz
eurobungee. Dzięki temu całe rodziny mogły in-
teresująco spędzić niedzielne popołudnie.

VII MOTOPIKNIK

Zwycięzcy plebiscytu na najładniejszego weterana

Pokaz finałowy
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W związku z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną
na terenie Gminy Kościan 14 sierpnia 2017 roku w Staro-
stwie Powiatowym w Kościanie, po wizycie w terenie, odbyło
się zwołane z inicjatywy Bernarda Turskiego Starosty Ko-
ściańskiego pilne spotkanie. W spotkaniu wzięli udział: Ste-
fan Stachowiak, Wicestarosta Kościański, Andrzej Przybyła,
Wójt Gminy Kościan, mł. kpt. Szymon Klemenski z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, oraz przedstawi-
ciele Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych: Magdalena
Klupieć, kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Urzą-
dzeń Melioracyjnych i Marek Szyszka, ispektor ds. meliora-
cji. Na spotkaniu byli również obecni pracownicy Biura Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ulewne deszcze i burze, jakie miały miejsce w powie-
cie kościańskim w ostatnich dniach, spowodowały gwałtowny
wzrost stanu wód w gminie Kościan w okolicy Mosińskiego
Kanału Obry, powodując zalanie okolicznych łąk i drogi po-
wiatowej. Sytuacja jest szczególnie trudna w miejscowościach:
Sepienko, Łagiewniki i Roszkowo, gdzie w przypadku dalszych
opadów deszczu, istnieje ryzyko zalania okolicznych domostw
i zabudowań gospodarczych, strat w uprawach rolnych, a tak-
że utrudnień i blokad w ruchu drogowym. W trakcie spotka-
nia dokonano analizy aktualnej sytuacji i ryzyka wystąpie-
nia lokalnych podtopień. Podjęto decyzję o zwróceniu się z
apelem do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,
Krzysztofa Grabowskiego, z prośbą o podjęcie niezwłocznych
działań na rzecz regulacji obszarów wodnych na zagrożonym
terenie. O kryzysowej sytuacji powiadomiono także Zbignie-
wa Hoffmana, Wojewodę Wielkopolskiego i Zofię Szalczyk,
Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

- Stan wód jest na bieżąco monitorowany przez pracow-
ników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Odział w Lesz-
nie, jednak niezbędne są działania na rzecz regulacji cieków
wodnych – informuje Bernard Turski, Starosta Kościański.
Problem wymaga rozwiązania, gdyż w rejonie tym na skutek,
niedrożności Kanału Mosińskiego, większe opady deszczu po-
wodują nawracające zagrożenie wystąpienia lokalnych podto-
pień – podkreśla starosta. - Należy również przypomnieć -
dodaje Bernard Turski -  że władze samorządowe Gminy Ko-
ścian i Powiatu Kościańskiego od kilku lat podejmują aktywne
starania na rzecz budowy zbiornika retencyjnego w miejscowo-
ści Sepienko, co w obliczu obecnej sytuacji hydrologicznej w
pełni potwierdza celowość i konieczność jego budowy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 17 sierpnia
podjął decyzję, że w wyniku zalania zamknięta dla ruchu  jest
powiatowa droga 3910P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr
308 do Sepienka (Gmina Kościan). Zakaz ruchu (stan na 23
sierpnia 2017 roku) obowiązuje do odwołania.                     bj

Trudna sytuacja
hydrologiczno
-meteorologiczna

Starosta zwołał pilne spotkanie dotyczące sytuacji hydro-
logiczno-meteorologicznej w Gminie Kościan

W związku ze szkodami w postaci wiatrołomów, które
powstały dnia 2 sierpnia 2017 roku na skutek burzy z silnym
wiatrem, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan wprowadza
okresowy zakaz wstępu do lasu. Obszar objęty zakazem to
miejscowościami: Zgliniec, Kąty, Czerwona Wieś, Kuszkowo i
Jurkowo Huby. Szczegółowe granice  prezentuje mapa dostęp-
na na stronie Starostwa Powiatowego w Kościanie i Nadle-
śnictwa Kościan. W tej chwili trwają na tym obszarze prace w
celu usunięcia powalonych, połamanych i uszkodzonych drzew.
Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do odwołania.                nk

Zakaz wstępu do lasu

Przerwa wakacyjna to doskonały czas na szkolne
remonty. Prace remontowe trwają także w Zespole Szkół
im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Po wakacjach na
uczniów będą czekały wyremontowane dwie sale, gabinet
historyczny i językowy. W klasach będzie nowa, wyłożona
płytkami podłoga, nowe parapety i drzwi. Ściany zostały
wyrównane i pomalowane. Remontu doczekało się także
jedno z pomieszczeń administracji. Ponadto, jak infor-
muje Małgorzata Durek – dyrektor Zespołu Szkół – od-
świeżono główny korytarz szkoły. Koszty tych remontów,
finansowane ze środków Powiatu Kościańskiego wyniosą
ok 56 tys. złotych brutto.

Dyrektor Durek informuje także, że uczniowie na
początku września otrzymają dodatkowy prezent, nowy
sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej i do cen-
trum multimedialnego. Łącznie szkoła planuje zakup 30
komputerów.

Wyremontowano także dachy na warsztatach szkol-
nych przy ulicy Młyńskiej. Mieszczą się tam pracownie

W wakacje remontów czas
Remontu doczekało się także jedno z pomieszczeń admini-
stracji.

W klasach będzie nowa, wyłożona płytkami podłoga, nowe
parapety i drzwi.

Wyremontowano za kwotę 20 tys. złotych dach na szkol-
nych warsztatach.

obróbki mechanicznej i ręcznej, budowlana, gazownictwa
i technologii mechanicznych. Koszt wykonanych prac to
20 tys. złotych.                                                                         bj

Wczesną  jesienią w kościańskim szpitalu będą
kolejne zmiany. Obecnie trwa generalny remont pomiesz-
czeń, w których mieścił się oddział reumatologii. Po za-
kończeniu remontu zostanie tam przeniesiony Zakład
Opiekuńczo Leczniczy. Zakres prac remontowych jest bar-
dzo szeroki. Koniecznym było wyburzenie ścian i posta-
wienie nowych. Na oddziale muszą powstać: sala terapii
zajęciowej, gabinet psychologa, świetlica dla chorych, sala
ćwiczeń, obszerna łazienka a także dodatkowe sale cho-
rych z własnymi węzłami sanitarnymi. W ramach remon-
tu wymieniane są także instalacje: elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i
wentylacji. W nowym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym
znajdzie się 19 łóżek. Wszystkie łóżka zakupiła Funda-
cja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Remontu do-
czekał się także korytarz przed wejściem na oddział. Koszt
realizowanych inwestycji to ponad 658 tys. złotych. Po-
wiat Kościański na ten cel przekazał kwotę 250 tys. zło-
tych. Kolejne 100 tys. złotych przeznaczyła ze swojego
budżetu Gmina Kościan. Pozostałe koszty remontu zo-
staną sfinansowane ze środków własnych szpitala oraz z
dotacji samorządowych. Prace wykonuje Zakład Budow-
nictwa Ogólnego Sławomira Białasika z Leszna.          bj

Jesienią przeprowadzka ZOL

W remontowanych pomieszczeniach będzie Zakład Opie-
kuńczo Leczniczy. Powiat Kościański na ten cel przekazał
kwotę 250 tys. złotych.

Remontowany jest także korytarz.

W nowym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym znajdzie się
19 łóżek.

 Na oddziale musi powstać m.in. sala terapii zajęciowej,
gabinet psychologa, świetlica dla chorych.
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Powiat Kościański zawarł umowę z Wojewodą Wiel-
kopolskim w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa.

Realizowany w latach 2016 – 2020 program ma
służyć promocji i wspierania czytelnictwa dzieci i mło-
dzieży miedzy innymi poprzez zakup nowości wydawni-
czych dla szkół i bibliotek pedagogicznych. W tym roku
program realizowany jest w Zespole Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Kościanie. Powiat otrzymał dotację na dofi-
nansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie-
będących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w wyso-
kości 12 tys. złotych. Wkład własny Powiatu to 3 tys. zło-
tych. Zakupy trafią do nowej, powstałej w te wakacje szkol-
ne, biblioteki.

W ramach realizacji zadania szkoła musi między
innymi zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej
jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem
uczniów.

W roku 2016 program realizowany był w ZSP w
Kościanie i ZSP w Nietążkowie. W obu szkołach zakup
nowych pozycji książkowych, odpowiadający zaintereso-
waniom i potrzebom uczniów, spowodował wzrost czytel-
ników.                                                                                       bj

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza pra-
codawców do skorzystania ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Możemy dofinansować koszty wyposażenia stano-
wiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub część kosz-
tów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej w ramach
prac interwencyjnych. Osoby niepełnosprawne bądź po-
szukujące, pracy lecz niepozostające w zatrudnieniu mogą
otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności lub
skorzystać ze szkoleń.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Alicja
Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew. 205.                     pup

Urząd Pracy
ma pieniądze

W tym roku Zarząd Powiatu Kościańskiego przy-
zna stypendia Starosty Kościańskiego po raz czternasty.
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie zameldowani na
terenie powiatu kościańskiego, którzy uczęszczają do pu-
blicznej szkoły ponadgimnazjalnej dającej możliwość uzy-
skania świadectwa dojrzałości i ukończyli I rok nauki w
takiej szkole, a ich średnia ocen z poprzedniego roku szkol-
nego wynosi co najmniej 5,00.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się także
studenci, którzy na stałe zameldowani są na terenie po-
wiatu kościańskiego i nie ukończyli 25 lat, są studentami
uczelni publicznych lub niepublicznych w trybie dziennym
lub zaocznym i ukończyli pierwszy rok tych studiów, a śred-
nia ich ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co
najmniej 4,50.

Przy przyznawaniu stypendiów uwzględnia się tak-
że osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym
i międzynarodowym oraz w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego.  W
przypadku ucznia lub studenta, który posiada wybitne
osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a który

Uczniowie i studenci
mogą ubiegać się o stypendia

nie spełnia kryterium dotyczącego wysokich wyników w
nauce, Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wy-
jątku przyznać stypendium.

Uczniowie i studenci chcący ubiegać się o stypendium
powinni złożyć do Zarządu Powiatu odpowiedni wniosek wraz
z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu lub kseroko-
pią dowodu osobistego, potwierdzoną za zgodność z orygina-
łem, kopię świadectwa/indeksu za ostatni rok nauki lub do
wglądu oryginał świadectwa/indeksu. Należy także dołączyć
zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wydane
przez szkołę lub uczelnię, kopię dokumentów potwierdzają-
cych osiągnięcia ucznia/studenta oraz zaświadczenie ze szko-
ły o obecnym statusie ucznia/studenta.

Druki wniosków znajdują się na stronie interneto-
wej www.powiatkoscian.pl. Można je składać w Wydziale
Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w
Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 210) do 10 września
2017 roku dla uczniów i do 10 października 2017 r. dla
studentów.

Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione
lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.            hg

W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie
od 1 września uczniowie będą mieli  nową bibliotekę. Bi-
blioteka powstanie w pomieszczeniach po zlikwidowanej
węglowej kotłowni. Właśnie trwają prace w starym bu-
dynku szkoły. Ponadto, także w tym budynku ma miejsce
generalny remont sanitariatów. Remonty zostaną sfinan-
sowane z budżetu Powiatu Kościańskiego. Koszt prac wy-
niesie ponad 215 tys. złotych.                                             bj

Konopnicka
z nową biblioteką

Uczniowie do swojej dyspozycji będą mieli nowe pomiesz-
czenie biblioteczne.

W piątek, 25 sierpnia 2017 roku trzy nauczycielki
ze szkół prowadzonych przez Powiat Kościański otrzymały
z rąk Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego akty
nadania stopnia awansu zawodowego. Wręczając dokumen-
ty starosta pogratulował paniom awansu i życzył sukce-
sów w pracy zawodowej. W uroczystości wzięli udział Ste-
fan Stachowiak, Wicestarosta Kościański i Aleksander
Sowa, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, Radny
Rady Powiatu.

By nauczyciel mógł się ubiegać o awans zawodowy
nauczyciela mianowanego, musi odbyć staż, który trwa 2
lata i 9 miesięcy. Po jego zakończeniu musi uzyskać pozy-

Nauczyciele awansowali
tywną ocenę dorobku zawodowego i wówczas do wójta, bur-
mistrza (prezydenta miasta), zarządu powiatu lub zarządu
województwa składa wniosek o egzamin. Trójka awansowa-
nych nauczycieli miała egzamin 3 sierpnia.

W tym roku w wyniku pozytywnie zdanego przed ko-
misją egzaminu awans otrzymały:
• Lidia Wyrzykiewicz - nauczyciel przedmiotów geodezyj-
nych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie,
• Lidia Spławska - nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,
• Dorota Krystkowiak - nauczyciel wychowawca internatu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.            bj

Jednym z zadań ustawowych Powiatowego Urzędu
Pracy w Kościanie jest wspieranie pracodawców oraz przed-
siębiorców poprzez realizację poszczególnych form pomo-
cy tzw. instrumentów rynku pracy. Pracodawcy i przedsię-
biorcy mogą skorzystać z programów między innymi ta-
kich jak: prace interwencyjne, staże, refundacja składki
ZUS.

Od 2016 roku PUP ma możliwość wspierania
przedsiębiorców nowym programem,  refundacją części
kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki społecz-
ne pracowników do 30 roku życia. Pracodawca/przedsię-
biorca, który na mocy zawartej umowy z PUP Kościan
zatrudni na okres 25 miesięcy skierowanego bezrobotne-
go, który nie ukończył 30 roku życia, będzie mógł otrzymać
zwrot części kosztów wynagrodzenia tej osoby w postaci

Refundacja dla młodych
refundacji. Refundacja należy się za okres pierwszych 12
miesięcy zatrudnienia i miesięcznie wynosi około 2.100
zł (18 tys. złotych wynagrodzenie plus składki na ubez-
pieczenie społeczne). Ogólna kwota dofinansowania z ty-
tułu zawartej umowy wynosi ponad 25 tys. złotych.

W tym roku przed zatrudnieniem bezrobotnego w
ramach tego programu istnieje również możliwość pod-
niesienia jego kwalifikacji poprzez organizację szkoleń
zawodowych. Warunkiem zorganizowania i sfinansowa-
nia takiego szkolenia przez Urząd Pracy jest zdobycie
przez uczestników kwalifikacji zawodowych, potwierdzo-
nych przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Ten
program jest jedną z korzystniejszych form, jakie mogą
zaoferować pracodawcom publiczne służby zatrudnienia.

sc
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w porze
nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w lipcu i sierpniu
2017 roku.

CENTRALNA UL. RYNEK 19 1 LIPCA
Centralna  ul. Rynek 19 1 września
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 2 września
Arnika os. Jagiellońskie 82c 3 września
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 4 września
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 5 września
Grodzka ul. Rynek 28 6 września
Centralna ul. Rynek 19 7 września
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 8 września
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 9 września
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 10 września
Centralna ul. Rynek 19 11 września
Grodzka ul. Rynek 28 12 września
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 13 września
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 14 września
Centralna ul. Rynek 19 15 września
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 16 września
Grodzka ul. Rynek 28 17 września
Centralna ul. Rynek 19 18 września
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 19 września
Arnika os. Jagiellońskie 82c 20 września
Grodzka ul. Rynek 28 21 września
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 22 września
Grodzka ul. Rynek 28 23 września
Centralna ul. Rynek 19 24 września
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 25 września
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 26 września
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 27 września
Centralna ul. Rynek 19 28 września
Grodzka ul. Rynek 28 29 września

Dyżury aptek we wrześniu i październiku
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 30 września
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 1 października
Centralna ul. Rynek 19 2 października
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 3 października
Grodzka ul. Rynek 28 4 października
Centralna ul. Rynek 19 5 października
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 6 października
Arnika os. Jagiellońskie 82c 7 października
Centralna ul. Rynek 19 8 października
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 9 października
Grodzka ul. Rynek 28 10 października
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 11 października
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 12 października
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 13 października
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 14 października
Centralna ul. Rynek 19 15 października
Grodzka ul. Rynek 28 16 października
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 1117 października
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 18 października
Centralna ul. Rynek 19 19 października
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 20 października
Grodzka ul. Rynek 28 21 października
Centralna ul. Rynek 19 22 października
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 23 października
Arnika os. Jagiellońskie 82c 24 października
Centralna ul. Rynek 19 25 października
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 26 października
Grodzka ul. Rynek 28 27 października
Arnika os. Jagiellońskie 82c 28 października
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 29 października
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 30 października
Centralna ul. Rynek 19 31 października
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie kiedy nie są otwarte
inne apteki na terenie miasta Kościana.

Śmigielskie Szkolne Schronisko Młodzieżowe zapro-
siło dzieci na dwa turnusy półkolonii. Turnusy trwały 5 dni.
Łącznie z oferty skorzystało 30 dzieci. Wypoczynek w ramach
programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży” kwotą
3300 złotych wsparło Starostwo Powiatowe w Kościanie.

Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych wiele
atrakcji. Dzieci pływały kajakami wokół Kościana. Nikt nie
zakończył przygody w wodzie. Po zmaganiach na wodzie przy-
szedł czas na kościańską ściankę wspinaczkową i próbę na
wysokości. Koloniści mieli także okazję do zwiedzania wieży
ciśnień w Śmiglu, gdzie czekała na nich wystawa starych foto-
grafii. Rowerowe wycieczki po okolicy, gimnastyka,  wycieczka
kolejką wąskotorową i jazda drezyną na stacji śmigielskiej
kolejki, kąpiele na basenie, spotkania ze strażakami w Sta-
rym Bojanowie, wizyta na Ranczo w Dolinie to tylko niektóre
z wakacyjnych atrakcji. Nie zabrakło spotkania przy ognisku,
letnich smakołyków i wspólnego wykonywania prac plastycz-
nych. Z dziećmi spotkały się też władze gminy Śmigiel z bur-
mistrz Małgorzatą Adamczak na czele.

Wszystkie dzieci z uśmiechami wracały do domów.
Łącznie w ramach programu „Wakacje na sportowo dla dzieci
i młodzieży” Powiat Kościański przeznaczył w tym roku kwo-
tę ponad 36 tysięcy złotych.                                                     bj

Sportowe półkolonie
w Schronisku
Młodzieżowym w Śmiglu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kaspro-
wicza w Nietążkowie czeka już na uczniów. Podczas wakacji
wyremontowano stołówkę i trzy sale lekcyjne. Szkolna sto-
łówka została wymalowana. Wymalowane zostały także
klasy do języków obcych. W jednej z nich zamontowano nową
szafę. Z kolei w klasie języka polskiego wymieniono meble i
tablicę, a salę także pomalowano. Na remonty w tym roku
szkoła miała około 30 tys. złotych z budżetu powiatu. – Te
remonty bardzo nas cieszą. Cieszy nas także inna duża inwe-
stycja – mówi dyrektor szkoły Arleta Adamczak  - Puk – ze
środków pozyskanych z zewnątrz, a także wygospodarowa-
nych mogliśmy wyremontować pracownię spedycji i architek-
tury krajobrazu. Wymieniona podłoga, pomalowane ściany,
wymieniona instalacja elektryczna, okablowanie internetowe,
nowa tablica interaktywna, zestaw nowych komputerów i
wreszcie centralka telefoniczna w znaczący sposób podniosą
jakość kształcenia w tej pracowni. Koszt tej inwestycji to około
60 tys. złotych – informuje dyrektor szkoły.

Wsparcie nowego przyjaciela szkoły, firmy C&C Part-
ners z Leszna pozwoli na zaistnienie w szkole dziennika
elektronicznego. Firma sfinansowała okablowanie sieciowe
budynków C i B szkoły oraz połączenie światłowodowe szko-
ły. Szacunkowy koszt tych zasponsorowanych prac to nie
mniej niż 50 tys. złotych. Dodatkowo na sprzęt komputero-
wy Starostwo Powiatowe w Kościanie przekazało szkole
kwotę 17 tys. złotych.                                                              bj

Klasy czekają
Podczas wakacji wyremontowano stołówkę.

Od ubiegłego roku trwają prace remontowo moder-
nizacyjne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ko-
ścianie.  - W ubiegłym roku wyremontowaliśmy podłogi w
całej poradni. Wszędzie położone zostały nowe płytki – in-
formuje Grażyna Majchrzycka – dyrektor Poradni Psy-
chologiczno - Pedagogicznej w Kościanie. Remontu docze-
kały się także schody. Pomalowane zostały również koryta-
rze i gabinety. Dawno nie mieliśmy remontu, nasze pomiesz-
czenia są wąskie, a dzięki tej inwestycji placówka zyskała
blask. – dodaje dyrektor. Koszt prac wykonanych w ubie-
głym roku wyniósł 35 tys. złotych. Środki pochodziły z
budżetu powiatu. W tym roku, w ramach kontynuacji prac,
pomalowano 4 kolejne pomieszczenia i olistwowano pod-
łogi na korytarzach. Obecnie trwa generalny remont sani-
tariatów. W pomieszczeniach tych zostanie przebudowa-
na jedna ściana, w toaletach będą zamontowane nowe
płytki i nowa armatura sanitarna. Koszt prac to 24 tys.
złotych. Cieszymy się bardzo, że w ramach inwestycji Po-
radnia wzbogaci się także o nowe szafy, w których będziemy
mogli przechowywać nasz księgozbiór i pomoce dydaktycz-
ne. To mam ułatwi pracę i sprawi, że w pokojach będzie
przestrzenniej – mówi dyrektor G. Majchrzycka. Koszt wy-
konania szaf to kwota 3,5 tys. złotych. Środki na wszyst-
kie inwestycje pochodzą z budżetu powiatu.                    bj

Ku końcowi

Wyremontowano schody i korytarze

Obecnie trwa generalny remont sanitariatów.
Koszt prac wykonanych w ubiegłym roku wyniósł 35 tys.
złotych. Środki pochodziły z budżetu powiatu.


