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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościan! 
 Sytuacja hydrologiczna w Polsce i na 
terenie Gminy Kościan robi się bardzo 
trudna. Brak opadów, wysokie tempe-
ratury w ciągu dnia oraz silne wiatry 
mocno przesuszają glebę. Wysychają cieki 
i zbiorniki wodne. Obniża się poziom wód 
gruntowych. Obserwujemy także zwięk-
szone pobory wody z naszych wodociągów 
gminnych. 

 Na stronie w Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu zamieszczono 
rozstrzygnięcie naboru wniosku Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Na liście dróg 
gminnych do realizacji znalazło się  zada-
nie inwestycyjne „Przebudowa ul. Długiej 
i Krótkiej  w Widziszewie” o długości 727 
m. Na to zadanie Gmina Kościan otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 1.657.275 zł, 
tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Niestety 

 Pani Jolanta Ratajczak, Prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zare-
komendowała realizowany przez Gminę 
Kościan projekt: „Instalacja odnawialnych 
źródeł energii w gospodarstwach domowych 
dla mieszkańców Gminy Kościan” jako 
najciekawszą modernizację ukończoną do 
2019 roku. Zadanie zostało zgłoszone do 
Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja 

 W związku z wprowadzeniem przez 
Radę Ministrów z dniem 16 kwietnia obo-
wiązku zasłaniania  nosa i ust w miejscach 
publicznych, informuję że podjąłem decyzję, 
iż nie będzie powszechnego, bezpłatnego 
udostępniania maseczek mieszkańcom 
Gminy Kościan. Bezpłatne maseczki otrzy-
mają seniorzy oraz osoby, które z uwagi na 
trudną sytuację materialną nie będą mogły 
same zakupić masek. Osoby takie proszone 
są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Kościanie pod numerem 
telefonu 65 512 35 43. 
 Jednocześnie informuję, że w ramach 
walki z epidemią Gmina Kościan zakupiła 
środki ochrony indywidualnej za kwotę 50 
tysięcy złotych dla Szpitala Powiatowego 
w Kościanie. Zabezpieczone zostały rów-

nież  maski i sprzęt ochronny dla gmin-
nych służb komunalnych oraz strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy 
funkcjonując na co dzień należą do grupy 
największego ryzyka zakażenia koronawi-
rusem. 
 Chciałem także bardzo podziękować 
wszystkim mieszkańcom Gminy Kościan, 
że mimo trudności wynikających z wpro-
wadzonych ograniczeń, solidarnie stosują 
się do nich, chroniąc siebie, a tym samych 
wszystkich współmieszkańców. Dziękuję 
także osobom, które uszyły dla nas masecz-
ki. Życzę Państwu dużo zdrowia i pozytyw-
nej energii w tym trudnym okresie. 

Z poważaniem
Andrzej Przybyła

Wójt Gminy Kościan

 Kierując się zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz w trosce 
o zdrowie i życie uczestników podjęto 
decyzję o odwołaniu wszystkich zaplano-
wanych imprez sportowo – rekreacyjnych 
organizowanych przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji na terenie Gminy Kościan do 
końca czerwca 2020 roku. W tym czasie 
nie odbędą się: Majowy Turniej Strzelecki, 
XXI Memoriał Siatkarski im. Tadeusza 
Krause, Eliminacje Mistrzostw Wielkopol-
ski w Wyścigach Drezyn Ręcznych i Piknik 
Drezynowy, Turniej Piłkarski o Puchar 
Wójta Gminy Kościan, Bieg Romantyczny 

Odwołane 
imprezy sportowo-rekreacyjne

Parami i otwarcie sezonu na Nowym Dębcu 
„Plaża Dębiec Festiwal”. Ponadto Piłkarska 
Liga Wiejska Gminy Kościan nie rozegra 
rundy wiosennej, a Zawody Triatlonowe 
Kościan – Nowy Dębiec, zaplanowane na 
23 maja 2020 roku, zostają przeniesione na 
23 sierpnia 2020 roku. Sytuacja zagrożenia 
epidemiologicznego jest bardzo dynamiczna 
i jeśli nie dojdzie do zaprzestania rozprze-
strzeniania się wirusa, zmuszeni będziemy 
również do odwołania imprez zaplanowa-
nych na okres letni i jesienny. Mamy jednak 
nadzieję, że już wkrótce spotkamy się na 
imprezach sportowo – rekreacyjnych. (ao)

Oszczędzajmy wodę!
 Zwracamy się z apelem o ograni-
czenie zużycia wody na inne cele jak 
bytowe i produkcyjne. Brak zastoso-
wania się do zaleceń może spowodować 
niedobory w ujęciach wody, będzie 
skutkować obniżeniem ciśnienia wody 
w sieci i ograniczy możliwość jej poboru, 
a także może spowodować pogorszenie 
jej jakości. (md)

Modernizacja Roku 2019
Roku & Budowa XXI wieku” w kategorii 
„Obiekty ochrony środowiska” i jest już na 
interaktywnej mapie Polski wraz z indywi-
dualną wizytówką inwestycji.
 Aktualnie trwa głosowanie w internecie 
na stronie www.modernizacjaroku.org.pl i 
nasza inwestycja uczestniczy w tym gło-
sowaniu. Głosowanie w I etapie konkursu 
potrwa do 11.05.2020 r. Zachęcamy do 
oddania głosu! (md)

Drogi w gminie z dofinansowaniem
na liście rezerwowej znalazło się zadanie 
„Rozbudowa z przebudową drogi gminnej 
Widziszewo – Ponin” o długości 2 km. 
 Dofinansowanie otrzyma również po-
wiat kościański na zadanie „Rozbudowa z 
przebudową drogi powiatowej nr 3917P na 
odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć Mała 
–  Wyskoć” o długości 3,6 km w wysokości 
2.412.332 zł.  Oba dofinansowane zadania 
mają być zrealizowane w 2020 roku. (md)
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Wkrótce przebudowa Betkowskiej
 Gmina Kościan rozstrzygnęła przetarg 
na przebudowę ulicy Betkowskiej w No-
wym Luboszu. Inwestycję wykona firma 
STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa za najko-
rzystniejszą cenę ofertową 1.296.164,41 zł. 
Po zakończeniu wymogów proceduralnych 
roboty powinny ruszyć w maju. Zadanie 
polega na przebudowie drogi gminnej z No-
wego Lubosza do Betkowa o długości 1131 
m. W obszarze zabudowanym powstanie 
droga asfaltowa z nawierzchnią bitumicz-
ną o szerokości 6 m i chodnikiem z kostki 
brukowej betonowej o szerokości 2 m po 
stronie prawej. Wykonane zostaną także 
miejsca postojowe pomiędzy chodnikiem a 
jezdnią. Odwodnienie ulicy nastąpi poprzez 

 Gmina Kościan dokonała wyboru naj-
korzystniejszej oferty w postępowaniu na 
„Budowę kanalizacji sanitarnej w Mikosz-
kach wraz z budową sieci wodociągowej”. 
Zadanie będzie realizowane do końca lipca 
2021 roku przez Przedsiębiorstwo Budow-
lane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak z 
Tuliszkowa za kwotę 2.147.715,12 zł. W 
zakres przedsięwzięcia wejdzie budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
o długości 1212,5 m, 45 przyłączy kanali-
zacyjnych o łącznej długości 301 m, ruro-
ciągu tłocznego o długości 3152 m oraz 2 
przepompowni ścieków. W zakresie inwe-
stycji wodociągowej wymieniona zostanie 
sieć o łącznej długości 742,5 m wraz z 23 

 O d  1  k w i e t n i a  b r .  z m i e n i -
ł a  s i ę  f i r m a  o d b i e r a j ą c a  o d p a -
dy od mieszkańców Gminy Kościan.  
Przetarg na te usługi, ogłoszony przez 
Związek Międzygminny SELEKT w 
Czempiniu, wygrało Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe KOMUNALNIK Sp. 
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Odbiór 
odpadów odbywa się zgodnie z harmono-
gramem w dni robocze w godzinach 6:00 
- 20:00, w soboty 6:00 - 13:00. Niesegre-
gowane (zmieszane) odpady odbierane 
są wyłącznie z pojemników spełniających 
normy PN-EN 840-1 i PN-EN 840-2. 
Worki oraz inne odpady znajdujące się 
przy pojemnikach nie są odbierane. Za-
interesowanych dzierżawą pojemników 
prosi się o kontakt mailowy: biuro@komu-
nalnik.net lub m.werynska@komunalnik.
net bądź telefoniczny 77 433 06 82. 
 Od 1 kwietnia br. roku zmieniła się 
także stawka opłat za śmieci. Zgodnie z 
Uchwałą Nr 31/VII/2020 Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego SELEKT 
w Czempiniu z dnia 16 stycznia 2020 
roku stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbieranymi 
w sposób selektywny wynosi 27 zł od 
mieszkańca. Nie zmienił się numer konta 

 Trwają intensywne prace na budowie 
oczyszczalni ścieków w Racocie. Gotowe są 
już dwa reaktory biologiczne oczyszczania 
ścieków, budynek recyrkulacji ze stacją 
dmuchaw zblokowany z komorą rozdziału, 
budynek kraty wstępnej zblokowany ze sta-
cją zlewczą  ścieków oraz budynek solarnej 
suszarni osadów. Trwają prace związane z 
utwardzaniem terenu i przebudową budyn-
ku biurowo-socjalnego. 
 Przedsięwzięcie to pn. „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z 

 Praktycznie gotowa jest już nowa sieć 
wodociągowa w strefie inwestycyjnej w 
Pianowie. Zadanie, którego przedmiotem 
była budowa sieci wodociągowej z rur PE 
100 SDR 17 PN 10, o średnicy 110 mm i 

odprowadzenie wody ściekami przykrawęż-
nikowymi do projektowanych studzienek 
ściekowych. Poza miejscowością jezdnia 
będzie miała szerokość 4 m, a pobocza 
będą wyrównane i obsypane kruszywem 
na szerokości 0,5 m. Odwodnienie tego 
odcinka drogi nastąpi poprzez wykonanie 
zaprojektowanych spadków poprzecznych 
jezdni i poboczy. Zadanie obejmuje także 
budowę oświetlenia ulicznego o długości 
linii kablowej 249 m i montaż 8 lamp ulicz-
nych typu LED z szafką oświetleniową. Sa-
morząd gminny stara się o dofinansowanie 
tej inwestycji ze środków marszałkowskich 
w ramach programu modernizacji dróg 
dojazdowych do pól. (md)

do wpłat za śmieci. Od tego roku wpro-
wadzono również obowiązek segregacji 
bioodpadów. Właściciele budynków jed-
norodzinnych mogą gromadzić bioodpady 
w kompostownikach przydomowych. W 
przypadku takiej gospodarki odpadami 
komunalnymi mogą złożyć nową de-
klarację śmieciową, która upoważni do 
zwolnienia z części opłaty w wysokości 
2 zł od nieruchomości zamieszkałej. W 
przypadku odstawiania bioodpadów w 
brązowym pojemniku nie ma potrzeby 
składania nowej deklaracji śmieciowej.
 Druk deklaracji można pobrać ze 
strony Gminy Kościan lub Związku 
Międzygminnego SELEKT, wypełnić i 
odesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą 
skrzynki podawczej ePUAP na adres: 
Związek Międzygminny „Centrum Za-
gospodarowania Odpadów – SELEKT” 
64-020 Czempiń, ul. Kościańskie Przed-
mieście 2b. (md)

Nowy operator wywozu śmieci

Kanalizacja w Mikoszkach
przyłączami. Ponadto odtworzona zostanie 
nawierzchnia jezdni po zakończeniu robót 
wodno-kanalizacyjnych.
 Gmina Kościan na to zadanie pozyska-
ła środki w kwocie 1.500.000 zł w formie 
częściowo umarzalnej pożyczki w ramach 
Ogólnopolskiego programu gospodarki wod-
no - ściekowej poza granicami aglomeracji 
ujętych w Krajowym Programie Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych. Środki te będą 
obsługiwane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Poziom umorzenia pożyczki 
wyniesie 30 %. Umorzona kwota zostanie 
przeznaczona na kolejną gminną inwestycję 
proekologiczną. (md)

Nowa sieć wodociągowa
długości 630 m wykonywała firma EKO-
-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk z Mię-
dzyrzecza, która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę. Koszt inwestycji wyniósł 78.105 zł. 
(md)

Oczyszczalnia w Racocie
solarną suszarnią osadów ściekowych. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tur-
wi – wymiana nieszczelnej kanalizacji 
sanitarnej”  real izowane będzie do 
sierpnia br. w ramach działania 4.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa” Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014+, z całkowitą wartością 
tego zadania wynoszącą 20.869.935,46 
zł i kwotą dofinansowania ze środków 
unijnych w wysokości 7.238.842,78 zł. 
(md)

gmina Koœcian
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Szanowni Mieszkańcy Ziemi Kościańskiej,

Ostatnie tygodnie to czas wielkiej mobilizacji i walki. Stanęliśmy w obliczu sy-
tuacji, której nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej. Musieliśmy zamknąć się w 
domach, ograniczyć kontakty, często spędzić dotąd rodzinne święta z dala od 
rodziny. Przedstawiciele zawodów medycznych każdego dnia mierzyli się i na-

dal mierzą z nieznanym. Czy podołaliśmy i udało nam się opanować epidemię na terenie 
naszego kraju dowiemy się pewnie w przeciągu najbliższych tygodni. 

 W powiecie kościańskim zachorowań było kilka. Co nie znaczy, że możemy od-
puścić przestrzeganie zasad. Zachorowań było mało, dziś już wszyscy, którzy mieli 
dodatni wynik testu są zdrowi, właśnie dlatego, że ich przestrzegaliśmy i dalej to 
robimy. Za to Państwu dziękuję. Cieszmy się z możliwości wyjścia na spacer, ale 
pamiętajmy, że kolejnym zagrożeniem przed którym stoimy jest susza. Hydrolodzy 
ostrzegają, że będzie to największa susza od lat, więc oszczędzajmy wodę i używajmy 
jej tylko do celów bytowych, a na spacerach w lesie bądźmy ostrożni. 

 Urząd bez przerwy funkcjonuje. Pracownicy zostali wyposażeni w płyn dezynfeku-
jący, maseczki i rękawiczki. Nie zdecydowałem się wprowadzić pracy zdalnej. Urząd 
jest zamknięty dla osób z zewnątrz, ale obsługa mieszkańców odbywa się mailowo, 
telefonicznie, przez skrzynkę podawczą oraz ePUAP. Po kontakcie telefonicznym z 
danym wydziałem można umówić się co do sposobu dostarczenia dokumentów oraz 
załatwienia sprawy. 

 Szkoły prowadzą naukę zdalną. Radzą sobie dobrze, mimo że czas na przystosowanie 
się do nowych warunków i okoliczności był bardzo krótki. Poradzili sobie. Dziś już wiemy, 
że matury odbędą się w czerwcu. Mają zostać przeprowadzone w maksymalnym reżimie 
sanitarnym. Szczegółów jeszcze nie znamy. Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi nie prowadzi zajęć dla podopiecznych. DPS-y są pozamykane dla odwiedzają-
cych. Kadra administracyjna w części pracuje zdalnie. Opiekunowie oraz kadra medyczna 
są na miejscu. Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili chęć pomocy w domach prowadzonych 
przez Powiat. Mam nadzieję, że nie będziemy potrzebować Państwa pomocy, bo to będzie 
oznaczać, że w ośrodkach sytuacja jest stabilna, ale dziękuję, że jesteście Państwo do tej 
pomocy gotowi. To budujące. Patrząc na sytuację domów pomocy społecznej w Polsce, 
wspólnie z  dyrektorem Sanepidu oraz kościańskiego szpitala, postanowiliśmy, aby pra-
cownicy domów pomocy społecznej, zarówno w Mościszkach, jak i Jarogniewicach zostali 
przebadani na koronawirusa. Wszyscy pracownicy w obu domach są zdrowi. 

 Powiatowy Urząd Pracy cały czas prowadzi nabór wniosków na pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorców. Pożyczki wypłacane są na bieżąco. Od 4 maja przyjmowane 
będą także wnioski na dofinansowanie do wynagrodzeń dla przedsiębiorców oraz 
wsparcie dla organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działalność 
pożytku publicznego. Ponadto Urząd Pracy prowadzić będzie nabór wniosków na 
wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale niezatrudniających 
dodatkowych pracowników. Dziękuję pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za 
tak szybkie wdrożenie działań pomocowych dla przedsiębiorców. 

 W tym trudnym dla nas wszystkich czasie są ludzie, którzy zasługują na szcze-
gólne słowa uznania i szczególną wdzięczność. To oni dziś stoją na pierwszej linii 
frontu walki, często nieuzbrojeni, zawsze oceniani. 

 Szanowni Państwo, Pracownicy Służby Zdrowia, Lekarze, Pielęgniarki, Ratow-
nicy Medyczni, Laboranci, Technicy, Salowe, dziękuję Wam! 

 Podziękowania kieruję również do służb, inspekcji i straży. Czoła chylę także 
przed pracownikami sklepów, zaopatrzenia i wieloma innymi, którzy codziennie 
narażają swoje zdrowie, by zapewnić nam dostęp do podstawowych produktów. 

Szanowni Państwo, 

 My, społeczeństwo, robiliśmy i nadal robimy wszystko, by epidemia została 
opanowana. Słuchaliśmy zaleceń rządu, jesteśmy karni i odpowiedzialni. My swój 
egzamin dojrzałości zdaliśmy. Czy zdadzą go również ci, którzy powinni być naj-
bardziej odpowiedzialni, bo są odpowiedzialni za nas wszystkich? Dziś można się o 
to niepokoić, a to nie jest czas na niepokój. 

 Życząc wszystkim Państwu zdrowia i wiosny nie tylko za oknem, ale i w myślach, 
pozostaję z szacunkiem

Henryk Bartoszewski
Starosta Kościański 

Powiat Koœciañski

 Powiat Kościański złożył w konkursie 
grantowym „Zdalna szkoła” wniosek na 
zakup laptopów i otrzyma 80 tysięcy złotych 
na realizację tego zadania. 
 Zakup w ramach projektu „Wzmocnie-
nie kształcenia zdalnego poprzez zakup 
sprzętu dla szkół prowadzonych przez 
Powiat Kościański” będzie sfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. 
 Dzięki tym środkom Powiat zakupi 32 
laptopy które zostaną przekazane do szkół 

80 tysięcy złotych na komputery
prowadzonych przez Powiat Kościański. 
Są to: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. F. Ratajczaka w Kościanie, Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kaspro-
wicza w Nietążkowie i Zespół Szkół im. 
M. Konopnickiej w Kościanie. Laptopy 
będą wykorzystywane przez uczniów  
i nauczycieli między innymi do realizacji 
zdalnej nauki. 
 Warunkiem wypożyczenia przez dy-
rektora szkoły uczniowi lub nauczycielowi 
laptopa będzie brak dostępu do własnego 
sprzętu komputerowego w domu.bj

 Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie 
realizuje wsparcie dla przedsiębiorców  
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. 
 Poza pożyczkami dla mikroprzedsię-
biorców, które udzielane są na bieżąco, 
od 4 maja 2020 roku będzie można skła-
dać także wnioski na: dofinansowanie 
do wynagrodzeń dla przedsiębiorców, 
wsparcie dla organizacji pozarządowych 
i instytucji prowadzących działalność 
pożytku publicznego oraz wsparcie dla 
osób prowadzących działalność gospodar-

Wsparcie dla przedsiębiorców
czą, ale niezatrudniających dodatkowych 
pracowników. 
 Na dzień 17 kwietnia 2020 roku wy-
płaconych zostało już 157 pożyczek. Kwota 
udzielonego wsparcia wyniosła już 784 450 
złotych. Do urzędu wpłynęło łącznie 440 
wniosków. 
 Zapraszamy, by śledzić stronę in-
ternetową Powiatowego Urzędu Pracy  
w  Kościanie, gdzie pojawiają się naj-
świeższe informacje o naborach i formach 
wsparcia. hg 

 Do 15 czerwca 2020 roku potrwają prace 
przy przebudowie ścieżki rowerowej na od-
cinku Bieżyń – Cichowo. Umowę na remont 
ponad 2,5 km ścieżki podpisano 12 marca 
2020 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Kościanie. Prace wykonuje Przedsię-
biorstwo Drogowe Drogbud – Gostyń. Po 
remoncie rowerzyści wybierający się do 
Cichowa będą mieli do dyspozycji ścieżkę 
z masy bitumicznej. Zostaną także utwar-

Nowa nawierzchnia 
na ścieżce rowerowej z Bieżynia do Cichowa

dzone zjazdy na pola i posesje. W ramach 
prac remontowych zostaną zamontowane 
nowe bariery ochronne i pionowe oznako-
wanie ścieżki. Koszt inwestycji wyniesie 
ponad 472 tys. złotych brutto. Środki na 
jej realizację pochodzą z budżetu Powiatu 
Kościańskiego. 
 W poprzednich latach w podobny spo-
sób została utwardzona ścieżka rowerowa  
z Lubinia do Bieżynia. bj

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w 
Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Redaktor naczelna - Jolanta Napierała. Wydawnictwo AGA w Kościanie,  
ul. Wrocławska 6. Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158. Nakład 8 tys. egz. 
Powiat: 65 512 08 25; e-mail: starostwo@powiatkoscian.pl; Internet: www.powiatkoscian.pl
Miasto: 65 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet: www.koscian.pl
Gmina: 65 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Internet: gminakoscian.pl

 Trwają prace przy przebudowie kilome-
trowego odcinka drogi powiatowej Kościan 
– Kokorzyn w Szczodrowie. Remont wyko-
nuje Firma Usługowo – Handlowa Jacek 
Malepszy z Leszna.
 W ramach przebudowy - na całej długości 
- jezdnia zostanie poszerzona do 6 m, wybu-
dowany zostanie chodnik oraz kanalizacja 
deszczowa. Ponadto wymalowane zostaną 
dwa przejścia dla pieszych, a jedno – wynie-
sione – wybudowane. W ramach inwestycji 
powstaną też dwie zatoki parkingowe do 

Remont trwa
równoległego parkowania i utwardzone zo-
staną zjazdy do posesji, wymienione zostanie 
oznakowanie pionowe oraz wprowadzone 
oznakowanie poziome grubowarstwowe.
 Koszt inwestycji wyniesie ponad  
1 milion 868 tys. złotych. Połowę środków – 
ponad 934 tys. złotych - Powiat Kościański 
pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Połowę wkładu własnego Powiatu współfi-
nansuje samorząd Gminy Kościan. Plano-
wany termin zakończenia prac to połowa 
czerwca 2020 roku. bj
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Pokoje dla medyków
 Do dyspozycji kadry medycznej udostęp-
nione zostały 4 pokoje mieszczące się przy 
Szkole Podstawowej nr 4 oraz dwupokojowe 
mieszkanie kryzysowe miasta znajdujące 
się przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kościanie na ul. Bączkowskiego. Są 
to miejsca, w których personel medyczny, 

podejmujący na co dzień walkę o zdrowie i 
życie mieszkańców Kościana będzie mógł 
odpocząć. Pokoje są przeznaczone dla osób, 
które nie powinny wracać do swoich domów 
i kontaktować się z rodzinami ze względu 
na panującą epidemię koronawirusa – tłu-
maczy burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Szanowni Państwo!

 Nastały trudne czasy. Trwa atak wi-
rusa o nieprzewidywalnej skali i zasięgu. 
Ograniczenia stanu pandemii wiążą się 
z niespotykanymi dotąd uciążliwościami. 
Dotykają one każdego mieszkańca, przed-
siębiorstwa, stowarzyszenia nie omijając 
wszystkich ogniw samorządu. Prognozy 
ekonomiczne zapowiadają, że czeka nas 
kryzys gospodarczy, który uderzy w małe, 
średnie i duże firmy. Oznacza to również, 
że spadną dochody miasta Kościana. Tym 
samym realizacja wielu zaplanowanych w 
budżecie przedsięwzięć będzie niemożliwa.
 Zachodzi konieczność ograniczenia 
bieżących wydatków. Jednocześnie zmu-
szeni jesteśmy ze względów profilaktyki 
zdrowotnej do rezygnacji z wielu zapowie-
dzianych wydarzeń. W tym celu do końca 
czerwca bieżącego roku rezygnujemy ze 
wszystkich imprez rocznicowych, pa-
triotycznych, sportowych, kulturalnych 
i plenerowych w tym Dni Kościana za-
planowanych przez miasto i jednostki 

List Burmistrza 
do Mieszkańców Kościana

podległe. O dalszych decyzjach będzie-
my informowali.
 Przypomnę, że obowiązują wszystkie 
ograniczenia, wynikające z decyzji Rządu. 
Utrudniają nam one normalne życie, ale 
dają szansę na uratowanie zdrowia lub 
życia ludzkiego. Puste ulice, parki, bulwary, 
place zabaw świadczą o dużej odpowiedzial-
ności mieszkańców Kościana.
 Serdecznie dziękuję lekarzom, pielęg-
niarkom, ratownikom medycznym, wszyst-
kim pracownikom służby zdrowia i opieki 
społecznej, sanepidu, policji, straży pożar-
nej, straży miejskiej, wodociągów, sprze-
dawcom, wolontariuszom niosącym pomoc 
seniorom, kościańskiemu duchowieństwu, 
a także lokalnym przedsiębiorcom, którzy 
wspierają szpital i osoby potrzebujące.
 Jestem pewien, że wspólnie prze-
trwamy ten ciężki czas. Bądźmy dobrej 
myśli.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana

Piotr Ruszkiewicz

 Lokalni przedsiębiorcy, którzy od-
czują negatywne skutki finansowe w 
związku z pandemią koronawirusa 
mogą skorzystać z następujących form 
wsparcia: odroczenia terminu płatno-
ści podatku lub zaległości podatkowej, 
rozłożenia na raty zapłaty podatku lub 
zapłaty zaległości podatkowej, rozłoże-
nia na raty, odroczenia terminu zapłaty, 
umorzenia w części lub całości czynszu z 

Wsparcie 
dla przedsiębiorców miasta Kościana

tytułu najmu i dzierżawy. Złożone wnio-
ski będą rozpatrywane indywidualnie na 
zasadach określonych przepisami prawa. 
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę 
o kontakt z Biurem Podatków i Windy-
kacji tel. 65 512 11 11 wew. 203 lub 205, 
e-mail: koscian@koscian.pl. Wnioski do 
pobrania na stronie wwww.koscian.pl w 
zakładce „Wsparcie dla przedsiębiorców 
miasta Kościana”.

 Kościańscy seniorzy otrzymali paczki 
na Święta Wielkiej Nocy. 45 paczek zostało 
ufundowanych przez kościańskich przedsię-
biorców. Uwzględniały one indywidualne 

45 paczek 
dla potrzebujących seniorów

potrzeby osób starszych. Za pośrednictwem 
wolontariuszy trafiły one do najbardziej po-
trzebujących seniorów. Akcję koordynował 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

 Trwa akcja szycia maseczek ochron-
nych, którą koordynuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kościanie. Od środy 15 
kwietnia Straż Miejska oraz wolonta-
riusze przekazują maseczki w pierwszej 
kolejności seniorom oraz osobom niepeł-
nosprawnym, które korzystają z pomocy 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowisko-
wego Domu Samopomocy oraz Lokalnego 
Centrum Wolontariatu. Są to często 
osoby, które ze względu na swój wiek, czy 
niepełnosprawność nie mają możliwości 
samodzielnego przygotowania lub zaku-
pienia maseczki. 
 Ponadto w godzinach dla seniorów tj.: 
od 10:00 do 12:00 patrole Straży Miejskiej 

Maseczki 
dla kościańskich seniorów

rozdają maseczki osobom starszym. Akcja 
przekazywania maseczek mieszkańcom bę-
dzie prowadzona w sposób ciągły z uwzględ-
nieniem wielkości bieżącej produkcji.
 Przypominamy, że w akcję szycia ma-
seczek dla mieszkańców zaangażowane 
są jednostki samorządu miasta takie jak: 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowisko-
wy Dom Samopomocy, I Liceum Ogólno-
kształcące, Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 3 i 
4, Kościański Ośrodek Kultury oraz Klub 
Integracji Społecznej działający przy OPS. 
W związku z dużym zapotrzebowaniem na 
maseczki ochronne Samorząd Miasta Koś-
ciana zakupił dodatkową ilość materiału, z 
którego są wyszywane.

Wywieśmy 
biało-czerwoną 
 W najbliższy weekend przypada Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycją w 
latach poprzednich było wręczanie miesz-
kańcom przez Burmistrza oraz Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Kościana chorągie-
wek w barwach narodowych. W tym roku z 
powodu panującej epidemii koronawirusa i 
wprowadzonych zasad dystansu społeczne-
go zrezygnowaliśmy z powyższej tradycji. 

 Symbole narodowe nieraz w trudnych 
czasach łączyły Polaków, pozwalały z 
większą nadzieją spojrzeć na nadchodzą-
cą przyszłość. Dlatego proszę, kto jeszcze 
nie wywiesił flagi, a ma taką możliwość, 
niech to uczyni jako wyraz szacunku dla 
flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  

Miasto Koœcian
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 Wodociągi Kościańskie wdrożyły 
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. 
Wersja elektroniczna, bez wychodzenia 
z domu, ma sporo udogodnień. Poprzez 
E-BOK można się zrejestrować, wpisując 
swój indywidualnych numer klienta z 
faktury oraz pozostałe dane do założenia 

Wodociągi Kościańskie przez E-BOK 
konta, podać maila i telefon. Po otrzy-
maniu konta będzie widoczna historia 
płatności i bieżące faktury. Można też 
przejść na bardziej ekologiczną wersję 
i wybrać e-fakturę. W razie problemów 
wodociągi służą pomocą telefonicznie pod 
nr 655121388 wew. 21.

Laptopy 
ze „Zdalnej Szkoły” za ponad 99 tys. zł

Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na 
lata 2014- 2020.
 Sprzęt z oprogra-
mowaniem przezna-

 Kilkuletnie drzewa zostały posadzone 
przy sali sportowej Łazienki w Kościanie: 
Wierzba biała płacząca - 15 szt. oraz Platan 
klonolistny - 6 szt. Nowo posadzone drzew-

Nasadzenia na „Łazienkach”
ka przy sali sportowej „Łazienki” rozpoczęły 
wegetację i pojawiły się pierwsze liście. Na-
sadzenia zostały dodatkowo zabezpieczone 
palikami oraz siatką ochronną.

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kościanie cały czas dba o stan mura-
wy na stadionie miejskim. Nieustannie 
trwają prace porządkowe, konserwacyj-

Prace konserwacyjne na stadionie
ne oraz malarskie na obiekcie spotowym. 
Wkrótce zabiegi pielęgnacyjne murawy, 
takie jak: aeracja, piaskowanie i nawo-
żenie.

 Na Gurostwie przy placu zabaw w ul. 
Powstańców Wielkopolskich powstaje nowe 
boisko do gry w piłkę nożną. Wokół boiska 
zamontowane zostały piłkochwyty do wy-

Boisko na Gurostwie
sokości 6 m. Wymieniono także ogrodzenie 
całego placu zabaw wraz z bramą wjazdo-
wą. Niebawem zagospodarowana zostanie 
murawa boiska. 

 Samorząd miasta Kościana uzyskał 
grant w konkursie „Zdalna Szkoła” na zakup 
laptopów dla uczniów kościańskich szkół. 
Z przyznanego dofinansowania za kwotę 
99.138,00 złotych przewidziany jest zakup 
31 szt. laptopów z oprogramowaniem.
 Zadanie realizowane jest w ramach pro-
jektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach dla 
uczniów i nauczycieli szkół miasta Kościana” 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

czony jest do realizacji zdalnej nauki przez 
uczniów szkół, dla których Gmina Miejska 
Kościan jest organem prowadzącym, czyli 
czterech kościańskich Szkół Podstawowych 
nr 1, 2, 3 i 4 oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego im. O. Kolberga w Kościanie. 

Miasto Koœcian
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Przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Szeroka już oferta edukacyjna zostanie 
wzbogacona o nowe kierunki. Warto się z nią zapoznać przed wyborem szkoły. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- klasa ogólna – kierunek ten poszerza wiedzę z przedmiotów ogólnych i przygotowuje 
do zdania matury.  
- klasa policyjna - kierunek ten umożliwia poszerzenie wiedzy ogólnej jak również nauki 
specjalistycznych zagadnień przygotowujących do podjęcia pracy w Policji. Uczniowie 
zdobywają wiedzę o ochronie, bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz o prawie 
wykroczeń, negocjacjach, prewencji. 
- klasa policyjna konna – kierunek, który obejmuje wszystkie zagadnienia klasy poli-
cyjnej i dodatkowe dwie godziny jazdy konnej w tygodniu dla każdego ucznia. 
- klasa wojskowa - kierunek ten umożliwia poszerzenie wiedzy ogólnej jak również nauki 
specjalistycznych zagadnień przygotowujących do podjęcia pracy w wojsku. Uczniowie są 
szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,  a także zdobywają certyfikat 
Ministerstwa Obrony Narodowej dający dodatkowe punkty podczas egzaminów do służb 
mundurowych.
- klasa strażacko-ratownicza - kierunek ten umożliwia poszerzenie wiedzy ogólnej jak 
również nauki specjalistycznych zagadnień przygotowujących do podjęcia pracy w Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Uczniowie przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji 
i prowadzenia akcji ratowniczej.
- klasa sportowa – NOWOŚĆ! O specjalnościach: piłka siatkowa dziewcząt, piłka noż-
na. Profil ten umożliwia przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach związanych 
z szeroko rozumianą aktywnością fizyczną i turystyką oraz otwiera możliwości dalszego 
rozwoju kariery sportowej. Uczniowie m.in.: poszerzają wiedzę z przedmiotów ogólnych, 
mają zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego z trenerami, a także uczestniczą 
w licznych wyjazdach na zawody sportowe.

TECHNIKUM 
- technik informatyk jest  zawodem poszukiwanym na krajowych i zagranicznych 
rynkach pracy. Współpracujemy z Politechniką Poznańską w projekcie unijnym „Czas 
zawodowców Bis”, w ramach którego uczniowie z klas informatycznych biorą udział w 
tygodniowych zajęciach na Politechnice Poznańskiej. Mają również możliwość skorzysta-
nia z płatnych staży organizowanych w ramach tego projektu. 
- technik żywienia i usług gastronomicznych - organizujemy festiwale kulinarne, 
wycieczki dydaktyczne i zielone szkoły. Wyjeżdżamy na targi branżowe. Istnieje możliwość 
odbycia praktyk i staży zagranicznych.
- technik spedytor – kierunek, którego ukończenie przygotowuje do pracy związanej z 
organizacją i przemieszczaniem ładunków, obsługą przesyłki towarowej, prowadzeniem 
rozliczeń z klientami i kontrahentami. W technikum tym nauczysz się: planować i nad-
zorować procesy transportowe, przygotowywać ładunki do transportu oraz prowadzić 
dokumentację spedycyjno – transportową.
- technik rolnik – kierunek, który umożliwia zdobycie umiejętności prowadzenia włas-
nego gospodarstwa rolnego, uzyskiwania środków z Unii Europejskiej, prowadzenia 
rachunkowości w firmach okołorolniczych, gospodarowania w lasach.
- technik fotografii i multimediów to zawód dla młodzieży kreatywnej, obejmuje 
zakres: przygotowania planu zdjęciowego, rejestrowania obrazu, obróbki i publikowania 
obrazu, przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych, 
wykonywania i publikowania projektów multimedialnych. 
- technik hotelarstwa z concierge - to zawód dla osób lubiących kontakty z ludźmi, 
będących osobami komunikatywnymi, interesujących się turystyką, lub chcących pro-

Szkoła w Nietążkowie zaprasza 
wadzić samodzielnie hotel lub pensjonat. 
- technik architektury krajobrazu - uczniowie uczą się dokonywania doboru roślin 
oraz elementów małej architektury krajobrazu, projektowania, wykonywania i konser-
wowania elementów małej architektury ogrodowej oraz terenów zieleni otaczających 
obiekty historyczne, mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne.
- technik inżynierii środowiska i melioracji - organizuje i prowadzi roboty zwią-
zane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmo-
nogramów robót wodno-inżynierskich. Zajmuje się wykonywaniem stawów rybnych 
oraz regulacją małych cieków wodnych i budową obiektów przeciwpowodziowych. 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
Kształcimy we wszystkich zawodach. Zawód dekarz został objęty patronatem Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy – NOWOŚĆ! W szkole zaczęła działalność Akademia 
Dekarska Oddziału Wielkopolskiego PSD. Wspólnym założeniem Szkoły i Akademii 
jest utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 klasy dekarskiej w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Zawód Przyszłości Dekarz” prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. 
Akademia już rozpoczęła swoją działalność cyklami szkoleń dla wykonawców dachów.
Nauka w branżowej Szkole I stopnia obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Ogólne 
odbywa się w szkole, zawodowe realizowane jest na kursach zawodowych. Po ukończe-
niu szkoły i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwier-
dzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli 
kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent 
Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł 
przystąpić do matury.

DLA OSÓB DOROSŁYCH MAMY W 
OFERCIE:
szkołę policealną kształcąca w zawodach: florysta, technik bhp
kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) kształcące w zawodach: rolnik, florysta, ku-
charz – NOWOŚĆ!
Szkoła bierze udział w wielu projektach zewnętrznych, podnosząc tym samym kom-
petencje nauczycieli i uczniów. Niektóre z nich to:
projekt unijny: Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie 
szans uczniów na rynku pracy. Projekt Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”,
 „Wychować człowieka mądrego”- tutoring,
letnie staże we Włoszech - doświadczenie, które przyspieszy Twoją karierę! 
projekt „Praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” jest realizowany w ramach 
Programu ERASMUS +,
praktyki w Hiszpanii dla uczniów ZSP w Nietążkowie,
pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej dla klas mundurowych,
cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020,
Czas zawodowców BIS,
„Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Mło-
dego Odkrywcy”,
Po szczegóły odsyłamy do szkoły tel. 65 518 00 27 www.zspnietazkowo.pl e-mail: 
sekretariat@zspnietazkowo.pl 

ZSP Nietążkowo
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Zaprasza Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, który 
w rankingu liceów i techników „Perspektywy” zdobył tytuł „Srebrnej szkoły” i „Srebrną 
Tarczę” dla najlepszego technikum w Polsce. 

Szkoła ma długoletnią tradycję kształcenia zawodowego na ziemi kościańskiej. Od lat 
fachowo i na wysokim poziomie przygotowuje ucznia do wykonywania zawodu oraz daje 
wykształcenie ogólne. Zapraszamy do zapoznania się z jej ofertą edukacyjną. 

TECHNIKUM – LICZY SIĘ DOBRY I 
ATRAKCYJNY ZAWÓD:
- TECHNIK BUDOWNICTWA – dla kreatywnych i solidnych
Będziesz mógł pracować przy wykonywaniu obiektu oraz przy dokumentowaniu i ad-
ministrowaniu inwestycji. Szkoła oferuje wiedzę i umiejętności w zakresie technologii, 
organizacji i kontroli robót konstrukcyjno–budowlanych oraz opracowywania kosztorysów. 
- TECHNIK EKONOMISTA – dla skrupulatnych i przedsiębiorczych
Kierunek daje wiele możliwości zatrudnienia na różnych stanowiskach np.: w urzędach, 
biurach, firmach spedycyjnych i bankach. Uczniowie odbywają nowoczesne kształcenie 
modułowe.
- TECHNIK ELEKTRYK – dla odpowiedzialnych i niezawodnych
Zdobędziesz zawód cieszący się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Będziesz po-
szukiwanym specjalistą, o wysokich kwalifikacjach. Szkoła przygotuje Cię do montażu i 
naprawy sieci i instalacji elektrycznych.
- TECHNIK GAZOWNICTWA – dla rzetelnych i przewidujących
Kierunek został stworzony jako pierwszy w Wielkopolsce na wyraźne zapotrzebowanie 
rynku pracy w związku z silnym rozwojem przemysłu gazowniczego w Polsce. Gwarantuje 
ciekawą pracę związaną z budową i eksploatacją sieci oraz instalacji gazowych, tworze-
niem dokumentacji projektowej i kosztorysów robót. Patronat nad nim sprawuje Polska 
Spółka Gazownictwa w Warszawie.                   
- TECHNIK GEODETA – dla ambitnych i twórczych
To kierunek prestiżowy i wyjątkowy, polecany osobom z umysłem technicznym, które 
lubią pracować przy komputerze, dokonywać obliczeń, a także pomiarów, często w tere-
nie i na świeżym powietrzu. Szkoła dysponuje profesjonalnym sprzętem do praktycznej 
nauki w tym zawodzie.
- TECHNIK MECHANIK – dla precyzyjnych i pomysłowych
Kierunek idealny dla pasjonatów urządzeń mechanicznych. Możesz połączyć hobby z 
nauką i pracą zawodową. Będziesz miał ciekawy zawód dający możliwość zatrudnienia we 
wszystkich sektorach gospodarki – wszędzie tam, gdzie eksploatuje się pojazdy, maszyny 
i urządzenia. Technik mechanik jest potrzebny w każdym zakładzie.
- TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – dla perfekcyjnych i konkretnych
Zawód umożliwia prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowi-
skach. Uczniowie objęci sią patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział 
Wielkopolski w Poznaniu.
- TECHNIK REKLAMY – dla kreatywnych i operatywnych
Osoby kreatywne, z fantazją i zmysłem artystycznym odnajdą się w tej branży. To  no-
woczesny  i posiadający przyszłość zawód, łączący wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, 
plastyczną i psychologiczną. Kierunek przygotuje do otworzenia własnej firmy i spełnienia  
marzeń o byciu jednocześnie menedżerem, grafikiem i artystą – plastykiem.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
– OTWARCIE NA ŚWIAT WIEDZY                                     
I WARTOŚCI
- Kierunek Prozdrowotny,
- Kierunek Sportowo – Rekreacyjny 

Przyjdź do nas po dobry zawód i wykształcenie
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 
DOROSŁYCH
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – DOBRY FACH TO SZANSA NA SATYSFAKCJO-
NUJĄCĄ PRACĘ
Kształci w następujących zawodach: cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów 
samochodowych, sprzedawca, ślusarz
(teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna w warsztatach szkolnych 
lub u pracodawców)  
 Klasy wielozawodowe: (teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są podczas 
czterotygodniowych kursów wyjazdowych w każdym roku szkolnym)
Elektryk, fotograf, kelner, piekarz, przetwórca mięsa, krawiec, tapicer, ogrodnik, rolnik, 
murarz–tynkarz,  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, 
dekarz, blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektronik, elek-
tromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i 
urządzeń, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik–operator pojazdów 
i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy, obuwnik, 
złotnik-jubiler, kominiarz, kamieniarz, zegarmistrz, stolarz, monter sieci i instalacji 
sanitarnych i inne zawody zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Uwaga! 
W przypadku licznej grupy chętnych kandydatów do zawodów takich jak: elektryk, monter 
sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budowni-
ctwie, murarz-tynkarz, stolarz możliwe jest realizowanie teoretycznych przedmiotów 
zawodowych w szkole.

DODATKOWO OFERUJEMY:
udział w Projektach Unijnych rozwijających zainteresowania oraz umiejętności z różnych 
dziedzin wiedzy: Power na zasadach Erasmus +, eTwinning, Czas zawodowców BIS – 
zawodowa Wielkopolska
możliwość odbywania praktyk zagranicznych
udział w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach
zajęcia pozalekcyjne, np. taneczno-gimnastyczne, siatkówka, Klub Porozmawiajmy
wolontariat, Szkolne Koło PCK
ciekawe przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości dostarczające wiedzy o współczes-
nym biznesie
dla techników ekonomistów zajęcia w nowoczesnym laboratorium ekonomicznym w 
Poznaniu
zajęcia z obsługi drukarki 3D.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechniką Poznańską
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie
Polską Spółką Gazownictwa w Warszawie
Stowarzyszeniem Geodetów Polskich w Poznaniu
Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu
Powiatowym Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Wielkopolską Izbą 
Rzemieślniczą w Poznaniu
Mobilnym Centrum Informacyjnym
Stowarzyszeniem Przyjaciół „Ratajczaka”
wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami wspierającymi szkołę w procesie kształcenia 
zawodowego.
Po szczegóły odsyłamy do szkoły tel. 65 511 41 35, fax. 65 512 64 66, e-mail: sekretariat@
zsp-koscian.pl, www.zsp-koscian.pl 

ZSP Kościan
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Trzeci Starosta Kościański – Adam Narajewski 

 Adam Narajewski - trzeci starosta koś-
ciański urodził się 21 września 1893 roku 
w Dynowie w województwie lwowskim. Z 
wykształcenia był prawnikiem, nim jednak 
ukończył studia we Lwowie i Wiedniu to zdał 
egzamin dojrzałości w Gimnazjum w Chyro-
wie. Po zakończeniu edukacji, praktykę za-
wodową rozpoczął w starostwie w Brzozowie. 
Potem pracował w Prezydium Ministerstwa 
byłej Dzielnicy Pruskiej, gdzie był zastępcą 
szefa wydziału prezydialnego. W kolejnych 
latach pełnił obowiązki radcy wojewódzkiego w 
Województwie Poznańskim. Nim 29 grudnia 
1926 roku w wieku 33 lat został Starostą 
Kościańskim, był starostą w Odolanowie. 
 Chwilę po tym jak zaczął pracę w Koś-
cianie, w kwietniu 1927 roku „za zasługi 
położone na polu administracji państwowej” 
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
Gdy był już starostą kościańskim w 1930 roku 
ożenił się z Joanną Chełkowską, urodzoną 3 
kwietnia 1903 roku. Para 17 stycznia 1932 
roku doczekała się syna, Jerzego.
 Na początku swojego pobytu w Kościanie, 
15 maja 1927 roku był współgospodarzem 
dużej patriotycznej uroczystości, poświęcenia 
sztandaru kościańskiego koła Związku Podofi-

cerów Rezerwy. W ramach tego wydarzenia, 
w którym uczestniczyło wojsko, oficerowie 
na czele z generałami Mieczysławem Buko-
wieckim z Cichowa i Kazimierzem Raszew-
skim, bratem Gustawa, liczne ziemiaństwo, 
mieszkańcy miasta i powiatu, starosta na 
kościańskim rynku  przyjmował defiladę, był 
także jednym z kilku chrzestnych  sztandaru. 
Niespełna dwa miesiące później - w lipcu 1927 
roku - gościł w powiecie prezydenta Ignacego 
Mościckiego. A. Narajewski, przejmując zada-
nie po swoim poprzedniku Wacławie Cegiełce, 
był przewodniczącym komitetu budowy gim-
nazjum w Kościanie. Inwestycję wspierał z 
zaangażowaniem. 16 października 1928 roku 
brał udział w jego otwarciu. Nazwisko starosty 
znajduje się na akcie erekcyjnym gimnazjum. 
Wśród licznych obowiązków Narajewski był 
„gorliwym rzecznikiem” spraw wychowania fi-
zycznego i przygotowania wojskowego. Dzięki 
„energicznemu administratorowi”, którym był 
„ogólna ilość ćwiczących wynosi (w 1932 roku) 
około 700 osób, między zaś organizacjami naj-
liczniejszy jest Związek  Strzelecki, posiadający 
w powiecie 21 oddziałów (w tem jeden żeński), 
przy około 400 ćwiczących”. 
 Pod koniec urzędowania w Kościanie A. 
Narajewski z żoną Janiną przyjął na rozmowie 
podróżujących po Wielkopolsce dziennikarzy: 
M. Ziemskiego i T. Piechockiego. Starosta 
pytany o gospodarkę, wspominając o wy-
jątkowości powiatu powiedział: „(…)powiat 
Kościański ma charakter wybitnie rolniczy i 
dlatego kryzys, który się tak fatalnie odbił na 
rolnictwie, wyrządził tu pewne spustoszenia. 
Do przetrwania tych ciężkich chwil pomogło 
nam stosowanie odpowiedniej metody podat-
kowej: nie przeciążanie podatnika i względne 
tegoż traktowanie w granicach możliwości. 
Dowodem tu może być porównanie liczby 
majątków, znajdujących się pod nadzorem 
czy w upadłości w naszym czy innym powiecie.  
Oczywiście wpłynęła tu nietylko odpowiednia 
polityka podatkowo-egzekucyjna, ale także 
fakt, że ziemia kościańska jest po ziemi kujaw-
skiej drugą w Polsce co do urodzajności gleby.” 
 Dziennikarze pytali także o stan dróg w 
powiecie. Na pytanie o ich dobry stan Nara-
jewski stwierdził: „A tak dbamy o to. W roku 
1930 nastąpiło np. otwarcie ważnej arterji ko-
munikacyjnej, drogi, prowadzącej przez Jerkę 
– Dalewo – Wyrzekę – Nochowo do  Śremu, a 
więc najbliższe połączenie Leszna ze Śremem. 
Wybudowaliśmy także czterokilometrowy 
odcinek szosy – Gryżyna – Zgliniec. Wybudo-
waliśmy wreszcie kilka mostów betonowych 

pod Piotrowem, Wielichowem i Bojanowem, a 
także wiadukt kolejowy pod Dalabuszkami.”
 Pod koniec pracy Adama Narajewskiego 
w Kościanie największym wyzwaniem orga-
nizacyjnym było przyłączenie do powiatu 
kościańskiego powiatu śmigielskiego. 
Sejmik Powiatowy w Kościanie na posiedze-
niu 14 marca 1932 roku powołał Komisję 
Likwidacyjną byłego powiatu śmigielskiego. 
Powiększony 1 kwietnia 1932 roku powiat koś-
ciański miał powierzchnię 1 164 km2. Pytany o 
to historyczne wydarzenie starosta powiedział: 
„Otóż ostatni rok naszej pracy to wytężony 
wysiłek, tak na polu samorządu, jak i na 
polu pracy państwowej, prowadzonej pod 
hasłem integralnego połączenia obu po-
wiatów w jedną całość. Nastręczało się tu 
mnóstwo problemów i trudności, napozór 
wydawałoby się błahych a w rzeczywisto-
ści trudnych do zlikwidowania. Udało 
nam się w dużej mierze zatrzeć różnice i 
obecnie mamy w obu dawnych powiatach 
zupełną jednolitą administrację rządową 
i samorządową”.  
 Gdy odchodził ze stanowiska starosty napi-
sał: „Przechodząc na stanowisko Starosty 
Powiatowego powiatu szamotulskiego 
wyrażam szczere i serdeczne podzięko-
wanie Obywatelstwu całego powiatu za 
poparcie i zaufanie, którem darzyć mnie 
raczyło przez cały czas mego urzędowa-
nia. Żegnam Wszystkich Mieszkańców 
drogiego memu sercu powiatu kościań-
skiego i życzę wszystkim jaknajlepszego 
powodzenia i dalszego pomyślnego roz-
woju powiatu.” Kościan, 22 maja 1933 roku. 
 Pożegnanie Adama Narajewskiego odbyło 
się u hr. Adama Żółtowskiego w Jarognie-

Podpis Adama Narajewskiego

Adam Narajewski – Starosta Kościański  
w latach 1926-1933

wicach. Podczas spotkania z Powiatowym 
Związkiem Ziemian gospodarz podziękował 
staroście za „niezwykle życzliwe ustosunkowa-
nie się do zagadnień ziemiańskich p. starosty, 
którego urzędowanie przypadło właśnie w 
okresie wyrównania reszty pozostałości z 
czasów zaborcy, oraz życząc, aby na nowej 
placówce znalazł jaknajwięcej zrozumienia 
wśród ziemiaństwa szamotulskiego w swojej 
pracy i poczynaniach. Starosta dziękując 
podkreślił, że „miło mu jest zetknąć się po 
raz ostatni z ziemiaństwem powiatu koś-
ciańskiego, właśnie w Jarogniewicach, pro-
mieniejących od lat prawdziwie zrozumiałą 
myślą państwową i podniósł chętną i ofiarną 
współpracę przedstawicieli ziemiaństwa, tak 
na stanowiskach wójtów, z których jednym 
z pierwszych był właśnie hr. Adam Żółtow-
ski, jak również na polu pracy społecznej w 
rozmaitych organizacjach i żmudnej pracy 
samorządowej”. 
 Adam Narajewski żył i pracował w Kościa-
nie ponad 6 lat. Urzędowanie w Szamotułach 
rozpoczął 8 czerwca 1933 roku. Pracował tam 
do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie 
pracował w Warszawie, gdzie zmarł 22 
grudnia 1949 roku. Miał 56 lat. Joanna 
Narajewska zmarła 7 grudnia 1985 roku. 

Cytaty – pisownia oryginalna. Źródła: Wiadomości Tu-
rystyczne – organ polskiej i wszechświatowej turystyki 
– województwo poznańskie, nr 3\4 - marzec\kwiecień – 
1932,  M. Ziemski, T. Piechocki – Wszerz i wzdłuż Ziemi 
Wielkopolskiej, tom I, Poznań 1934, Orędownik Powiatu 
Kościańskiego, Gazeta Polska – Kościan, Gazeta Szamotul-
ska, Kalendarz Samorządowy na lata 1926-1938, Żołnierz 
Wielkopolski, Samorząd. Tygodnik poświęcony sprawom 
samorządu terytorialnego 1925-1933, akta Archiwum 
Państwowego w Lesznie i Poznaniu. Opracowanie Bartosz 
Jankowski. 

 Wojewoda wielkopolski opublikował listę 
inwestycji, które otrzymają rządowe wsparcie 
w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Na liście znalazło się zadanie zgło-
szone przez samorząd Powiatu Kościańskiego 

Wymienione zostaną także kratki ściekowe 
na przykrawężnikowe. W ramach tej inwe-
stycji powstanie dwukieru nkowa ścieżka 
rowerowa o długości blisko 3,7 km i szerokości 
2 m. Ścieżka w miejscach przy krawężniku 
będzie z kostki brukowej, w miejscach odsu-
niętych od jezdni będzie miała nawierzchnię 
bitumiczną. 
 Łączny koszt inwestycji to: 4 824 664,47 
zł. Zakończenie prac zaplanowane jest na 
październik 2020 roku. 
 W ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych w Wielkopolsce zostanie wybudowanych 
i przebudowanych 96 km dróg powiatowych i 
88 km gminnych. Łączna kwota dofinansowa-
nia  dla samorządów w całej Wielkopolsce to 
284,7 mln zł, z czego w 2020 roku samorządy 
otrzymają 231,7 mln zł. Pozostała kwota bę-
dzie wypłacana później z uwagi na wieloletni 
charakter niektórych zadań.  hg

- Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 
nr 3817P na odcinku Racot – Darnowo – Wy-
skoć Mała – Wyskoć. Inwestycja ta otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 50% wartości 
rozbudowy i przebudowy, co daje 2 412 332,24 

złote. Pozostałe środki będą pochodzić po 
połowie z budżetów Powiatu Kościańskiego i 
Gminy Kościan. 
 W ramach inwestycji przebudowany zosta-
nie ponad 3,6 km odcinek drogi powiatowej. 
Rozbudowany zostanie natomiast odcinek o 
długości 0,825 km. Łączna długość wyremon-
towanego w ramach zadania odcinka to 4,428 
km. 
 Zakres prac obejmie m.in.: poszerzenie 
drogi do 5,5 m, położenie chodnika, wybu-
dowanie 3 przystanków autobusowych z 
peronami, przebudowanie skrzyżowania z 
inną drogą powiatową, powstanie wynie-
sionego przejścia dla pieszych z aktywnym 
oznakowaniem, postawiona zostanie tablica 
aktywna informująca o prędkości ruchu, 
wprowadzone zostanie oznakowanie poziome 
i pionowe. Ponadto odtworzone i odmulone 
zostaną rowy, a pobocze będzie skarpowane. 

Powiat z pieniędzmi na drogę 


