POWIAT KOŚCIAŃSKI [7]

PANORAMA LESZCZYŃSKA
www.panorama.media.pl 6 X 2011

Ratują konie
Uczniowie Zespo¼u Szkó¼ w Krzywiniu zapraszaj¦ do udzia¼u w akcji
„Ratujemy konie”. Jutro, 7 paÜdziernika od godz. 8.00 do godz.
15.00 w szkole zbierane b´d¦
surowce wtórne, takie jak makulatura, plastikowe butelki i aluminium. Dochód z ich sprzedaày
przeznaczony zostanie dla Klubu
Gaja zajmuj¦cego si´ ratowaniem
koni przeznaczonych na rzeÜ.
– Akcj´ prowadzimy od dwóch lat.
Do tej pory uda¼o si´ nam zebra¨
700 z¼ – mówi Dorota »ukaszczyk,
nauczycielka z Zespo¼u Szkó¼
w Krzywiniu. – Chcemy w ten
sposób nie tylko pomóc zwierz´tom,
ale teà promowa¨ segregacj´ Êmieci.
Tego samego dnia o godz. 10.00
przed urz´dem miasta odb´dzie si´
dwugodzinny happening.
(SzA)

KOŚCIAN. Miasto przejmuje utrzymanie ul. Gostyńskiej i Grodziskiej

Kanalizacji
nie będzie

Czy stać ich na sprzątanie?

S

amorz¦d KoÊciana chce si´
zaj¦¨ utrzymaniem porz¦dku na przebiegaj¦cych przez
miasto drogach wojewódzkich. Zdecydowa¼ si´ na to, bo do
magistratu dociera¼o wiele skarg
na katastrofalny stan ul. Gosty¾skiej i Grodziskiej.
– OdbieraliÊmy bardzo duào informacji, àe na tych ulicach nie
jest czysto. Z kolei nasze interwencje w zarz¦dzie dróg wojewódzkich ko¾czy¼y si´ odpowiedzi¦, àe
wszystko dobywa si´ zgodnie z prawem. Sprz¦tania nie mogliÊmy zleci¨ nawet zatrudnianym przez nas
pracownikom interwencyjnym, bo
bez porozumienia by¼oby to ¼ama-

niem prawa. PostanowiliÊmy wi´c
na w¼asne barki wzi¦¨ utrzymanie
czystoÊci na tych ulicach, zw¼aszcza,
àe od kilku lat i tak sprz¦tamy znajduj¦ce si´ w KoÊcianie drogi powiatowe – t¼umaczy Maciej Kasprzak,
zast´pca burmistrza KoÊciana.
Umowa z zarz¦dem dróg wojewódzkich nie zosta¼a jeszcze podpisana, wiadomo jednak, àe na sprz¦tanie Gosty¾skiej i Grodziskiej miasto ma otrzymywa¨ 6,5 tys. z¼. rocznie. Porozumienie obejmowa¨ b´dzie utrzymanie czystoÊci, ale nie
usuwanie Êniegu.
– To zdecydowanie za ma¼a kwota, nawet jeÊli miasto nie b´dzie
zajmowa¨ si´ zimowym utrzyma-

niem ulic – uwaàa Bronis¼aw Fr¦ckowiak, radny miejski.
Z kolei w¼adze KoÊciana zapewniaj¦, àe Gosty¾ska i Grodziska
sprz¦tane b´d¦ przez t´ sam¦ firm´, która wygra przetarg na utrzymanie wszystkich pozosta¼ych ulic.
Dzi´ki temu uda si´ zminimalizowa¨ koszty.
– Warunki finansowe s¦ co prawda trudne, a stan obu ulic jest katastrofalny – dodaje Micha¼ Jurga, burmistrz KoÊciana. – Porz¦dek na Gosty¾skiej i Grodziskiej
ma wp¼yw na postrzeganie ca¼ego
miasta. O samych kwotach b´dziemy jeszcze rozmawia¨ z zarz¦dem
dróg wojewódzkich.
(SzA)

Droga jest gotowa
POWIAT KOŚCIAŃSKI. Pacjentów szpitala czeka dużo nowości

Przeprowadzka i nowe sale

W

alka o „wieczorynk´” nie ostudzi¼a zapa¼u dyrekcji koÊcia¾skiego SP ZOZ do inwestowania.
W najbliàszych miesi¦cach i latach
pacjentów czeka sporo zmian. Od
wrzeÊnia szpital zarz¦dza budynkiem po liceum w Émiglu. Zgodnie
z wczeÊniejszymi planami zostanie
w nim uruchomiony oddzia¼ rehabilitacji i fizykoterapii, a takàe poradnia chirurgiczna, ortopedyczna, reumatologiczna, rehabilitacyjna i ginekologiczno-po¼oànicza. Na razie
zagospodarowany zostanie jedynie
parter dawnego ogólniaka.
– Trwa procedura zmiany przeznaczenia budynku z obiektu oÊwiatowego na nadaj¦cy si´ do prowadzenia Êwiadcze¾ zdrowotnych – wyjaÊnia Piotr Lehmann, dyrektor szpitaW przysz¼ym tygodniu odb´dzie si´
la w KoÊcianie. – Zanim go przej´liw gminie Émigiel zbiórka odpadów
Êmy, opracowaliÊmy projekt moderniebezpiecznych i wielkogabarynizacji i dostosowania wn´trza. Nietowych. Prowadzi¨ j¦ b´d¦ MZO
dawno otrzymaliÊmy teà wszystkie
Leszno, Remondis i Eko-Skórtex.
pozwolenia. Mam nadziej´, àe prace
Pracownicy dwóch ostatnich firm
budowlane rozpoczn¦ si´ w paÜdzierniku, a pacjenci z nowej i – myÊl´
odpady odbiera¨ b´d¦ w pi¦tek, 14
pi´knej placówki – b´d¦ mogli skopaÜdziernika od kaàdego ze swych
rzysta¨ jeszcze w tym roku.
klientów. MZO prowadzi¨ b´dzie
Sporo zmian szykuje si´ równieà
zbiórk´ w sobot´, 15 paÜdziernika.
w KoÊcianie. Od niedawna przy wjeÜÉmieci trzeba b´dzie dostarczy¨ do
wyznaczonych punktów o godz. 9.00. dzie do szpitala funkcjonuje punkt
informacyjny czynny od poniedzia¼W Émiglu na targowisko miejku do pi¦tku, w godz. 7.00 – 19.00.
skie, w Starym Bojanowie przy ul.
Moàna tam uzyska¨ informacj´ na
G¼ównej 50, w Sp¼awiu przy boisku,
w WonieÊciu przy blokach, w Czaczu, temat udzielanych w placówce ÊwiadKarÊnicach, Bronkowie, Morownicy, cze¾ medycznych, a takàe zarejestrowa¨ si´ do poradni specjalistycznych
Sierpowie, Þegrówku i Niet¦àkowie
i na zabiegi fizjoterapeutyczne. Na
przy Êwietlicy wiejskiej. Oddawa¨
ten rok zaplanowane zosta¼o takàe
moàna m.in. sprz´t elektryczny,
elektroniczny i AGD.
(SzA) przebudowanie niezagospodarowa-

Będą zbierać odpady

nych pomieszcze¾ pawilonu chirurgicznego. Powstanie tu oddzia¼ chirurgii i ortopedii. WÊród prac, które
b´d¦ wykonywane, znalaz¼o si´ m.in.
zamontowanie zewn´trznej windy.
– Gotowy jest projekt i kosztorys,
teraz trwaj¦ przygotowania do og¼oszenia przetargów – dodaje Piotr
Lehmann. – Na przysz¼y rok przewidujemy rozpocz´cie budowy bloku operacyjnego. ChcielibyÊmy najpierw odda¨ do uàytku jedn¦ sal´
operacyjn¦ i stacj´ gazów. Dwie kolejne sale oraz sterylizatornie powinny zosta¨ wyko¾czone w roku 2013.
Tym samym zako¾czymy zagospodarowywanie pawilonu chirurgicznego. Tempo prac uzaleànione b´dzie
oczywiÊcie od moàliwoÊci finansowych szpitala.
Inwestycyjne plany dyrekcji szpitala si´gaj¦ 2016 roku – to ostatecz-

ny termin dostosowania placówki
do nowych wymogów. Za trzy lata mia¼aby si´ rozpocz¦¨ modernizacja starej cz´Êci lecznicy. Wyremontowane maj¦ zosta¨ oddzia¼y
reumatologii, dzieci´cy, noworodkowy i po¼oàniczo-ginekologiczny.
W najstarszym budynku, z którego
wyprowadzi si´ chirurgia oraz ortopedia, urz¦dzony b´dzie oddzia¼ W tym roku najprawdopodobniej
rehabilitacyjny. Dyrektor szpita- nie uda si´ naprawi¨ Êcieàek
la nie ukrywa, àe bardzo liczy na i zamontowa¨ oÊwietlenia w koÊfinansowe wsparcie samorz¦dów. cia¾skim parku im. Kajetana
Plany niezb´dnych inwestycji przed- Morawskiego. Inwestycja opóÜni si´,
stawi¼ juà szefom powiatu oraz gmin. bo wi´cej czasu nià przewidywano
Do w¼adz samorz¦dowych trafi¼y zajmie odmulanie kana¼u Obry.
równieà listy z proÊb¦ o wyasygno- – Do prac przy kanale Obry
wanie w przysz¼orocznych budàetach potrzebny jest ci´àki sprz´t, który
pieni´dzy na wsparcie lecznicy. Szef móg¼by zniszczy¨ now¦ nawierzchszpitala podkreÊla, àe mimo trud- ni´ Êcieàek. Dlatego z rewitalizanych warunków finansowych, re- cj¦ parku musimy poczeka¨ do
monty nie mog¦ czeka¨.
(SzA) zako¾czenia odmulania kana¼u
– t¼umaczy Maciej Kasprzak,
zast´pca burmistrza KoÊciana.
Prace przy kanale mia¼y si´ rozpocz¦¨ w lipcu, zacz´¼y si´ jednak
miesi¦c póÜniej. Powodem by¼a
niesprzyjaj¦ca pogoda. W efekcie
rewitalizacja parku w ogóle si´
jeszcze nie zacz´¼a. Pocz¦tek robót
przy odnawianiu Êcieàek i montowaniu oÊwietlenia planowany jest na
paÜdziernik, a koniec na… stycze¾
przysz¼ego roku. Najprawdopodobniej jednak zima uniemoàliwi
doko¾czenie prac w terminie.
Umowa z wykonawc¦ inwestycji
zak¼ada, àe w razie niesprzyjaj¦cej
pogody prace powinny zako¾czy¨
si´ nie póÜniej nià w kwietniu. (SzA)
Od niedawno przy szpitalu funkcjonuje punkt informacyjny

Ścieżki
w przyszłym roku

FOT. BOGDAN LUDOWICZ

Zako¾czy¼a si´ przebudowa drogi
prowadz¦cej z Pelikana do Kokorzyna w gminie KoÊcian. Inwestycja
by¼a kontynuacj¦ ubieg¼orocznego
remontu drogi w samym Pelikanie. W tym roku zmodernizowany
zosta¼ 2-kilometrowy odcinek
¼¦cz¦cy kolejne dwie miejscowoÊci.
Droga zosta¼a wyremontowana
dzi´ki dobrej wspó¼pracy starostwa
powiatowego z gmin¦ KoÊcian oraz
spó¼k¦ Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo – podkreÊla Bartosz Jankowski z biura promocji
i informacji koÊcia¾skiego starostwa.
Spó¼ka przekaza¼a gminie KoÊcian
pieni¦dze, które pozwoli¼y wyremontowa¨ nawierzchni´, wybudowa¨
kanalizacj´ deszczow¦, a w Kokorzynie u¼oày¨ chodniki. Koszt to 1,590
mln. z¼.
(SzA)

Przynajmniej nie w tym roku.
Samorz¦d Czempinia na 2012
rok przesun¦¼ rozpocz´cie
budowy kanalizacji sanitarnej
w Jasieniu i Piotrkowicach.
Inwestycja w Jasieniu i Piotrkowicach mia¼a rozpocz¦¨ si´
w tym roku. Potrzebna do tego
dokumentacja jest juà gotowa,
wydane zosta¼y równieà wszystkie pozwolenia. Budowa kanalizacji szacowana jest na oko¼o
12 mln z¼, najprawdopodobniej
jednak cena uzyskana po przetargu b´dzie sporo niàsza.
W tym roku samorz¦d chce
doprowadzi¨ do ko¾ca pierwszy
etap budowy kanalizacji sanitarnej w G¼uchowie. Ca¼a sie¨ ma
mie¨ 5,4 tysi¦ca metrów d¼ugoÊci, z czego 1,2 tysi¦ca metrów
powstanie w ramach pierwszego
etapu. Zosta¼ on wyceniony na
ponad 1,1 mln z¼, ale po przetargu
inwestycja zostanie wykonana za
470 tys. z¼. Po planowanym na rok
2013 zako¾czeniu obu inwestycji,
nieczystoÊci z G¼uchowa, Jasienia
i Piotrkowic trafia¨ b´d¦ do oczyszczalni Êcieków w Czempiniu. (SzA)
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