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	 Od	maja	br.	w	Urzędzie	Gminy	Kościan	
nastąpią	istotne	zmiany	personalno	–	or-
ganizacyjne.	Z	uwagi	na	przejście	na	za-
służoną	emeryturę	długoletniej	Sekretarz	
Gminy	Pani	Małgorzaty	Krupki	 jej	 obo-
wiązki	przejmie	Pan	Łukasz	Mikołajczyk,	
który	 został	wybrany	 na	 to	 stanowisko	
spośród	 jedenastu	 kandydatów.	 O	 jego	
wyborze	 zdecydowała	 przede	wszystkim	
znajomość	 realiów	 samorządu	 Gminy	
Kościan,	bo	przez	ostatnie	kilkanaście	lat	
był	 gminnym	 inspektorem	 ds.	 oświaty	 i	
zabytków.	 „Działkę”	 oświatową	 od	maja	
obejmie	 natomiast	Pani	Barbara	Kędzia	
i	 będzie	 ją	 łączyła,	 jak	 do	 tej	 pory,	 ze	
sprawami	 kadrowymi	w	 urzędzie,	 a	 se-

Zmiany organizacyjne 
w Urzędzie Gminy Kościan

kretariat	i	sprawy	organizacyjne	przejmie	
Pani	Weronika	Dziamska.	Zmiany	dotyczą	
też	Skarbnika	Gminy.	Pani	Danuta	Mar-
ciniak,	 która	 od	 roku	 2015	 odpowiadała	
z	 powodzeniem	 za	 realizację	 gminnego	
budżetu,	także	przechodzi	na	emeryturę.	
Działem	rachunkowo-księgowym	pokieruje	
Pan	Maciej	 Siuda,	 który	 na	 stanowisko	
Skarbnika	Gminy	został	powołany	stosow-
ną	uchwałą	Rady	Gminy	Kościan	z	dnia	
21	kwietnia	br.	Pani	Małgorzacie	 i	Pani	
Danucie	serdecznie	dziękujemy	za	owocną	
pracę	na	rzecz	samorządu	Gminy	Kościan,	
a	pracownikom	na	nowych	stanowiskach	
szybkiego	wdrożenia	 i	 dobrych	 efektów	
swoich	działań.	(md)

	 Na	 przełomie	 marca	 i	 kwietnia	 w	
Gminie	Kościan	przystąpiono	do	wyko-
nania	 nowych	 nasadzeń	 drzew	 i	 krze-
wów.	Nowe	zadrzewienia	pojawiły	się	w	
Mikoszkach,	Darnowie,	Nowym	Dębcu,	
Nowym	 i	 Starym	 Luboszu,	 Starych	
Oborzyskach,	 Turwi,	 Kokorzynie	 i	 Bo-
nikowie.	Nasadzono	łącznie	122	drzewa	
oraz	253	krzewy.	Wśród	drzew	zakupiono	
następujące	gatunki:	 lipa	drobnolistna,	
brzoza	 brodawkowata,	 jarząb	 pospolity	
i	 szwedzki,	 klon	 pospolity	 oraz	 śliwa	
purpurowa.	Drzewa	zostały	opalikowane	

Nowe nasadzenia w Gminie Kościan 
oraz	wyposażone	w	 drenaż	 ułatwiający	
podlewanie.	
	 Liczymy,	ze	nowe	nasadzenia	będą	zna-
komicie	wpisywały	się	w	krajobraz	naszej	
gminy	i	będą	dodawały	uroku	w	czasie	wio-
sennych	spacerów	po	okolicy.	Dodatkowym	
atutem,	 który	 zyskuje	 na	 pochwałę,	 jest	
zorganizowanie	się	mieszkańców	wspomnia-
nych	sołectw	i	posadzenie	drzew	w	ramach	
czynów	społecznych	i	integracji	na	świeżym	
powietrzu	 po	 covidowych	 obostrzeniach.	
Następna	partia	drzew	i	krzewów	zostanie	
zamówiona	w	okresie	jesiennym.	(ms)

	 Rada	Gminy	Kościan	podjęła	na	sesji	w	
dniu	21	kwietnia	br.	uchwałę	o	zmianach	
w	tegorocznym	budżecie	gminnym	i	wpro-
wadziła	 trzy	nowe	 zadania	 inwestycyjne	
do	 realizacji	w	 przyszłym	 roku.	Obecnie	
przygotowywane	będą	projekty	tych	zadań.	
Są	nimi:
-	budowa	ulicy	Ogrodowej	w	Kiełczewie,
-	budowa	ulicy	Prostej	w	Spytkówkach,
-	rozbudowa	z	przebudową	drogi	powiatowej	nr	

Nowe gminne zadania inwestycyjne
Sołecką w Bonikowie czeka przebudowa (fot. Piotr Nędzewicz)

3943P	Bonikowo	-	Kiełczewo	(odcinek	dawnej	
drogi	wojewódzkiej	od	ronda	do	ul.	Spółdziel-
czej)	o	ścieżkę	rowerową	wraz	z	oświetleniem.
	 Ponadto	Rada	Gminy	 zgodziła	 się	na	
udzielenie	 pomocy	 finansowej	w	 kwocie	
350.000	 zł	w	 formie	 dotacji	 dla	Powiatu	
Kościańskiego	z	przeznaczeniem	na	„Prze-
budowę	drogi	powiatowej	–	ul.	Sołeckiej	w	
Bonikowie”.	To	zadanie	ma	być	realizowa-
ne	jeszcze	w	tym	roku.	(md)

	 W	ramach	współpracy	z	Wojewódzkim	
Funduszem	Ochrony	Środowiska	i	Gospo-
darki	Wodnej	 w	 Poznaniu	 zapraszamy	
na	 bezpłatne	 konsultacje	 dotyczące	wy-
korzystania	 odnawialnych	 źródeł	 energii	
i	 efektywności	 energetycznej.	W	 ramach	
spotkania,	które	odbędzie	się	12	maja	br.	
(czwartek)	od	godz.	9:00	do	godz.	15:00	w	
Urzędzie	Gminy	Kościan,	ul.	Młyńska	15,	
doradca	 energetyczny	 będzie	wspomagał	
zainteresowane	osoby	w	zakresie	wyboru	
optymalnych	 rozwiązań	 	 technicznych	
oraz	źródeł	finansowania	inwestycji.		Kon-
sultacje	będą	dotyczyły	przede	wszystkim:	
wymiany	źródeł	ciepła	i	termomodernizacji	
(Czyste	Powietrze,	preferencyjne	pożyczki),	
odnawialnych	źródeł	energii	np.	fotowolta-
iki	 i	pomp	ciepła	 (Agroenergia,	Mój	Prąd	
4.0,	Moje	 Ciepło),	 wyboru	 optymalnych	
źródeł	ciepła	i	ocenie	racjonalności	założeń	

Konsultacje dotyczące 
odnawialnych źródeł energii 

projektowych	 (wielkości	 instalacji)	 np.	
fotowoltaika	 i	 pompy	 ciepła.	 Ze	względu	
na	 indywidualny	 charakter	 konsultacji	
należy	umawiać	się	na	konkretną	godzinę	z	
p.	Krystianem	Marganem,	tel.	887-447-745.	
Zachęcamy	do	udziału!
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	 Mieszkańcy	Kokorzyna	 i	
okolic	mogą	już	korzystać	z	od-
nowionej	 świetlicy	wiejskiej.	
Zakończyła	 się	 termomoder-
nizacja	 tego	 obiektu	wraz	 z	
remontem	 pomieszczeń.	W	
ramach	zadania	firma	Budo-
mont	 z	Kościana	wykonała	
nowy	dach	dwuspadowy	wraz	
z	 jego	wieńcem	 i	 pokryciem,	
ocieplenie	dachu	i	ścian,	nowy	
sufit	podwieszany	na	stelażu	
aluminiowym,	 zamontowała	
nową	 instalację	 elektrycz-
ną	 i	 wentylacyjną,	 a	 także	
przeprowadziła	remont	łazie-
nek	wraz	 z	wprowadzeniem	
nowej	 instalacji	 i	 armatury	
wodno-kanalizacyjnej,	 oraz	
wykonała	malowanie	 ścian	
sali	głównej.	Całość	prac	po-
chłonęła	kwotę	630.029,66	zł,	
w	tym	z	funduszu	sołeckiego	
wsi	Kokorzyn	65.800	zł	i	z	fun-
duszu	sołeckiego	wsi	Pelikan	
4.000	zł.	(md)

Odnowiona świetlica w Kokorzynie

	 Drodzy	Mieszkańcy,	 z	 roku	 na	 rok	
produkujemy	coraz	więcej	odpadów.	Ich	
segregacja	 jest	 naszym	 obowiązkiem.	
Teoretycznie	 wiemy	 jak	 to	 robić,	 ale	
często	zapominając	o	zasadach	idziemy	
na	tzw.	łatwiznę	i	pozostawiamy	odpady	
bezmyślnie.	Pamiętajmy,	że	nie	wszyst-
kie	odpady	możemy	włożyć	do	kontenera.	
Wiele	 niepotrzebnych	 rzeczy	możemy	
oddać	 do	 Punktu	 Selektywnej	 Zbiórki	
Odpadów	Komunalnych	(PSZOK)	np.	w	
Bonikowie,	a	przeterminowane	leki	pozo-
stawić	w	aptece.	Dwukrotnie	w	ciągu	roku	
organizowane	są	zbiórki	odpadów	wielko-
gabarytowych	odbieranych	sprzed	posesji	
w	poszczególnych	miejscowościach.	Kie-
dy?	Harmonogramy	odbioru	znajdziemy	
na	 stronach	 internetowych	 gmin	 lub	
Związku	Międzygminnego	 „SELEKT”.	
Zachęcamy	do	pobrania	i	zainstalowania	
aplikacji	mobilnej	na	smartfony	EcoHar-
monogram,	 która	 umożliwia	mieszkań-
com	łatwy	dostęp	do	zawsze	aktualnego	
harmonogramu	wywozu	odpadów	oraz	do	

Zasady postępowania 
z odpadami komunalnymi

różnego	rodzaju	dodatkowych	informacji	
i	 powiadomień	 związanych	 z	 odpadami.	
Jeżeli	 mamy	 problem	 z	 odpadami	 or-
ganicznymi,	 takimi	 jak	 gałęzie	 czy	 całe	
krzewy,	których	rozmiary	nie	kwalifikują	
się	do	oddania	w	kontenerach	BIO,	można	
skorzystać	z	odpłatnej	pomocy	firm,	które	
rębakiem	pokruszą	odpady	na	małe	frak-
cje.	Do	wywozu	gruzu	budowlanego	można	
wynająć	 kontener	 w	 firmie	 zajmującej	
się	wywozem	śmieci.	Jeżeli	są	firmy	lub	
podmioty,	 które	 pomagają	 zutylizować	
odpady	tego	typu,	to	prosimy	o	kontakt	
z	Urzędem	Gminy	Kościan	w	celu	przy-
gotowania	 bazy	 firm,	 z	 usług	 których	
mogą	 skorzystać	 mieszkańcy	 naszego	
regionu	w	 dziedzinie	 gospodarki	 odpa-
dami.	Wszystkim	nam	powinno	 zależeć	
na	 czystym	 i	 przyjaznym	 środowisku.	
Reagujmy	też	na	niewłaściwe	zachowa-
nia	i	bezkarne	podrzucanie	odpadów!	W	
przeciwnym	 razie	 koszty	 ich	 utylizacji	
będą	rosły,	jak	również	nasze	opłaty	za	
śmieci!	(md)

	 Dnia	18	marca	2022r.	w	Starych	Obo-
rzyskach	odbył	się	etap	parkowy	XXI	edycji	
konkursu	„Poznajemy	Parki	Krajobrazowe	
Polski”,	którego	hasło	w	tym	roku	brzmi:	
„O	wodzie	w	 przyrodzie”.	W	 konkursie	
rywalizowały	szkoły	reprezentujące	gminy	
leżące	na	terenie	Parku	Krajobrazowego	im.	
Generała	Dezyderego	Chłapowskiego.	Były	
to	Zespół	Szkół	w	Jerce	(Gmina	Krzywiń)	
oraz	Zespół	Szkół	w	Starych	Oborzyskach	
(Gmina	Kościan).	Szkoły	 reprezentowane	
były	przez	3-osobowe	drużyny.	Każdy	uczeń	
indywidualnie	rozwiązywał	test	składający	
się	z	25	pytań.	15	pytań	 	 to	tzw.	pytania	
ogólne,	 które	 dotyczyły	wiadomości	 z	 za-
kresu	biologii,	ekologii,	ochrony	środowiska	
i	 geografii,	 natomiast	 pozostałe	 10	pytań	
dotyczyły	Parku	Krajobrazowego	 im.	D.	
Chłapowskiego.	Uczniowie	musieli	m.in.	
odpowiedzieć	na	pytanie,	 czym	 jest	 tran-

Poznajemy Parki Krajobrazowe
spiracja	wody,	jak	nazywa	się	zbiorowisko	
organizmów	zamieszkujących	dno	jeziora,	
przykładem	jakiej	ryby	jest	certa,	co	to	jest	
muflon,	kto	i	dlaczego	był	fundatorem	Ko-
paszewskiej	Drogi	Krzyżowej,	w	jakim	stylu	
został	wybudowany	Pałac	Jabłonowskich	w	
Racocie.	Po	podliczeniu	punktów	okazało	
się,	że	uczennice	z	Jerki	zdobyły	22	punkty,	
a		uczniowie	ze	Starych	Oborzysk	44	punkty	
i	 tym	 samym	zajęli	 I	miejsce.	 Zwycięska	
drużyna	w	składzie	Józefina	Kaźmierska,	
Maria	 Świergiel	 i	Hubert	 Jędrzejewski	
awansowała	do	etapu	wojewódzkiego,	któ-
ry	odbędzie	się	29	kwietnia	br.	Uczestnicy	
konkursu	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy,	
nagrody	książkowe	i	drobne	upominki	ufun-
dowane	przez	Gminę	Kościan.	Wszystkim	
uczestnikom	dziękujemy	za	udział,	a	zwy-
cięzcom	gratulujemy	i	życzymy	powodzenia	
w	kolejnych	etapach!

	 Zapraszamy	na	im-
prezę	 sportowo-rekre-
acyjną,	która	odbędzie	
się	 w	 sobotę	 28	 maja	
na	plaży	głównej	w	No-
wym	Dębcu	pn.	Runa-
way	 Drogbruk	 Junior	
Kościan.	Współorgani-
zatorami	 wydarzenia	
są	 Gmina	 Kościan	 i	
Ośrodek	 Sportu	 i	 Re-
kreacji	 w	 Kościanie.	
Szczegóły	 na	 załączo-
nym	 plakacie. 	 Zapi-
sy	 online	 na	 stronie:	
www.runawayocr.pl	

Runaway 
w Nowym 
Dębcu

Gminny	 Ośrodek	 Sportu	 i	
Rekreacji	 zaprasza	w	 sobotę	
14	 maja	 br.	 na	 Nocny	 Bieg	
o	 Podkowę	 Racotu.	 Zapisy:	
https://www.zapisy.maraton-
czykpomiarczasu.pl/.../bieg...	
Bieg	wpisuje	się	w	Grand	Prix	
Gminy	Kościan	2022.

Nocny bieg 
w Racocie
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	 Na	sesji,	która	odbyła	się	we	wtorek	1	
marca	2022	roku	Rada	Powiatu	Kościań-
skiego	podjęła	uchwałę	w	sprawie	przyjęcia	
rezygnacji	Wicestarosty	Kościańskiego.	
Urząd	ten	od	24	listopada	2018	roku	pełnił	
Zbigniew	Franek.
	 Uchwałę	w	tej	
sprawie	 popar-
ło	 15	 radnych.	
Czterech	 rad -
nych	wstrzyma-
ło	 się	 od	 głosu.	
Zbigniew	Franek	
nadal	 pozostaje	
radnym	Rady	Po-
wiatu	 Kościań-
skiego.
	 S t a r o s t a	
Henryk	 Barto-
szewski	 zareko-
mendował	 Ra-
dzie	 wybór	 na	
swojego	zastępcę	
radnej	 Doroty	
Słowińskiej,	któ-
ra	zasiada	w	Radzie	Powiatu	od	2018	roku.	
Mówiąc	o	doświadczeniu	radnej	podkreślił	
jej	wieloletnie	 zawodowe	 doświadczenie	
związane	z	oświatą	i	prowadzeniem	szkoły.		
	 Rada	poparła	rekomendacje	starosty.	W	
tajnym	głosowaniu	kandydaturę	Doroty	Sło-
wińskiej	poparło	13	radnych.	Trzech	było	prze-
ciwnych	i	3	wstrzymało	się	od	głosu.	Dorota	
Słowińska	została	Wicestarostą	Kościańskim.
	 Dorota	Słowińska	z	wykształcenia	jest	
nauczycielem	matematyki,	menadżerem	
oświaty.	Ukończyła	UAM	w	Poznaniu	na	
wydziale	matematyczni	–	fizycznym.	Studia	
podyplomowe,	menadżer	oświaty	w	Szkole	
Wyższej	Milenium	w	Gnieźnie.	

Zmiana na stanowisku 
Wicestarosty Kościańskiego

	 W	życiu	samorządowym	w	latach	90	–	
tych	była	radną	i	członkiem	Komisji	Oświa-
ty	Rady	Miejskiej	Krzywinia.	Od	2018	roku	
w	Radzie	 Powiatu	Kościańskiego,	 gdzie	
była	Przewodniczącą	Komisji	Spraw	Spo-

łecznych.	Jest	członkiem	Rady	Społecznej	
Ośrodka	Rehabilitacyjnego	w	Kościanie.	
Szczególnie	interesuje	ją	historia	i	polityka.	
Ponadto	lubi	czytać,	w	szczególności	książki	
biograficzne.	W	wolnych	chwilach	zajmuje	
się	uprawą	kwiatów	doniczkowych	i	ogro-
dowych.	
	 Wybór	nowego	wicestarosty	jest	szcze-
gólny	 z	 dwóch	 powodów.	 Po	 pierwsze,	
Dorota	Słowińska	jest	pierwszą	w	historii	
Powiatu	Kościańskiego	 kobietą	 na	 tym	
stanowisku.	 Po	 drugie,	 do	 tej	 pory,	 nie	
było	przypadku,	 by	 osoba	pełniąca	urząd	
wicestarosty	zmieniła	się	podczas	kadencji	
Rady.		bj

	 Rada	Powiatu	Kościańskiego	w	przyjętej	we	
wtorek,	 1	marca	 2022	 roku	 uchwale	wyraziła	
solidarność	z	Narodem	Ukraińskim.
W	 przyjętej	 przez	 aklamację	 uchwale	 Rady	
czytamy:
 „Rada Powiatu Kościańskiego wyraża soli-
darność z Narodem Ukraińskim oraz łączy się w 
bólu z rodzinami i bliskimi wszystkich poległych 
w wojnie o zachowanie niepodległości Ukrainy.
Ukraina jest wolnym i suwerennym państwem, 
a jej terytorialna integralność nie może być 
naruszana.
 Wojenne działania rządzonej przez Władimira 
Putina Rosji wymierzone w Ukrainę są narusze-

Rada Powiatu Kościańskiego 
wyraziła solidarność z Ukrainą

niem jej praw, pogwałceniem przez Federację 
Rosyjską zasad współpracy międzynarodowej oraz 
aktem terroru.
 W tym trudnym dla Ukrainy czasie Rada 
Powiatu Kościańskiego wyraża solidarność z Na-
rodem Ukraińskim, szczególnie zaś z Ukraińcami 
mieszkającymi na terenie powiatu kościańskiego 
oraz ich bliskimi. Jednocześnie Rada Powiatu 
Kościańskiego wyraża nadzieję, że obywatele 
Ukrainy już niedługo będą mogli żyć w pokoju i 
w niezmiennie niepodległym państwie”.
	 Uchwała	 została	 przesłana	 na	 ręce	 akre-
dytowanych	w	Polsce	 ambasadorów	Ukrainy	 i	
Federacji	Rosyjskiej.			bj

	 Starostwo	Powiatowe	w	Kościanie	w	drodze	
przetargu	wyłoniło	wykonawcę	drugiego	etapu		mo-
dernizacji	elewacji	i	rozbudowy	budynków	Starostwa	
i	Urzędu	Miejskiego	w	Kościanie.
	 Przetarg	wygrało	Przedsiębiorstwo	Techniczne	
Inżynier	Stanisław	Snela	 ze	Śmigla.	Umowę	na	
wykonanie	prac	podpisano	20	kwietnia	2022	roku.
	 Pierwsze	działania,	których	celem	była	moder-
nizacja	elewacji	i	rozbudowa	budynków,	w	których	
znajduje	się	siedziba	urzędów	zostały	podjęte	już	w	
2013	 roku.	Wówczas	został	opracowany	projekt,	
którego	zadaniem	było	wskazanie	prac	koniecznych	
do	poprawienia	walorów	użytkowych	i	estetycznych	
obiektu.
	 Działania	remontowe	zapoczątkowano	w	2016	
roku.	Wówczas	odkopano	pierwsze	 fundamenty	
ścian	zewnętrznych	budynku,	dokładnie	oczyszczono	

Podpisana umowa na drugi etap 
odsłonięte	powierzchnie	ze	starych,	luźnych	powłok	
bitumicznych,	zmurszałych	tynków	i	zapraw.	Następ-
nie	wykonano	izolację	ścian,	zainstalowano	ochronę	
tej	izolacji.	Prace	kontynuowano	w	2017	roku.	
	 W	roku	2021	zakończył	się	pierwszy,	duży	etap	
remontu	elewacji	 reprezentacyjnego	budynku	w	
Kościanie.	W	jego	ramach	wykonano	modernizację	
elewacji	na	ścianach	południowej,	wschodniej	–	fron-
towej	i	północnej,	a	także	na	ścianach	z	tyłu	budynku,	
przy	dużym	parkingu	dla	klientów.	
	 Przetarg	ogłaszało	i	za	realizację	inwestycji	było	
odpowiedzialne	Starostwo	Powiatowe	w	Kościanie.	
Jesienią	ubiegłego	roku	Henryk	Bartoszewski,	Sta-
rosta	Kościański	podsumowywał	 remont	mówiąc	
-  To, co szpeciło, wreszcie zdobi. Remont pokazał, 
że ten historyczny budynek może być ozdobą miasta 
i powiatu. Cieszę się, że cel, który sobie na początku 

kadencji postawiłem udało się zreali-
zować. Wówczas	zapowiedział,	że	to	
nie	koniec	prac.	Ogłoszony	właśnie	
przetarg	to	realizacja	zapowiedzianej	
kontynuacji.	
	 W	ramach	planowanej	inwestycji	
zostanie	wyremontowana	elewacja	
na	pozostałych	 ścianach	budynku	
głównego	oraz	 elewacja	budynku	
gospodarczo-mieszkalnego	w	głębi	
dziedzińca.	
	 Prace	będą	miały	szeroki	zakres.	
W	części	cokołowej	budynku,	gdzie	
widoczne	są	zawilgocenia	i	zasolenia,	
zastosowany	zostanie	system	tynków	
renowacyjnych	WTA,	pochłaniają-
cych	sole	wynoszone	przez	zawilgo-
cenia.
	 Pierwotne	 tynki	wapienne	były	
uzupełniane	cementowo-wapienny-
mi,	a	nawet	mocnymi	cementowymi.	
Widoczne	 są	 liczne	 odspojenia	 i	
ubytki.	Planowane	jest	skucie	istnie-
jącego	tynku	w	całości.	Zastosowany	
zostanie	tynk	wapienny,	podobny	do	
oryginalnego	 tynku	historycznego,	
w	którym	będą	odtworzone	bonio-
wania	i	inne	detale	architektoniczne.	
Dotychczasowa	 stolarka	 okienna	
drewniana	zostanie	zastąpiona	nową	
PVC.	Nowe	drzwi	drewniane	zostaną	
odtworzone	w	tym	samym	rysunku.	
Całość	elewacji	będzie,	zgodnie	z	pro-
jektowaną	kolorystyką	pomalowana.	
Wszystkie	brakujące	opierzenia,	jak	i	
te	skorodowane,	zastąpią	opierzenia	z	
blachy	tytan-cynk.	
	 Istotną	częścią	tegorocznego	prze-
targu	 jest	dostawa	 i	montaż	windy	
osobowej	zewnętrznej,	przystosowanej	
do	przewozu	osób	niepełnosprawnych	
o	udźwigu	minimalnym	630	kg	 i	
napędzie	elektrycznym.	Winda	będzie	
miała	samonośną	konstrukcję	stalową,	
mocowaną	do	podestów	przystanków	i	
cokołu	żelbetowego.	Obudowa	wyko-
nana	zostanie	z	paneli	bocznych	szklo-
nych.	Winda	będzie	zamontowana	przy	
budynku	od	strony	małego	parkingu	
przy	okazałym,	pomnikowym	platanie.	
	 Remont	 który	 się	 rozpoczyna	
będzie	kosztował	1	milion	820	 tys.	
złotych.	Planowane	prace	mają	za-
kończyć	 się	do	30	września	2022	
roku.	bj

Powiat Koœciañski
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Wnioski Gminy Kościan

	 11	kwietnia	bieżącego	roku	Burmistrz	
Piotr	 Ruszkiewicz	 podpisał	 umowę	 na	
roboty	budowlane	związane	z	ociepleniem	
obiektu	i	wykonaniem	elewacji	oraz	zago-
spodarowaniem	terenu	w	ramach	realizacji	
zadania	 „Budowa	 przedszkola	 wraz	 ze	
żłobkiem”	w	Kościanie	na	os.	Konstytucji	
3	Maja.
	 Niebawem	rozpoczną	się	prace	związane	
z	 zewnętrznym	wykończeniem	 obiektu	 i	
zagospodarowaniem	 terenu.	Tym	samym	
inwestycja	 zbliża	 się	 ku	końcowi.	Dokła-
damy	wszelkich	starań,	aby	prace	przebie-
gały	 zgodnie	 z	harmonogramem,	 tak	aby	
1	września	dzieci	mogły	rozpocząć	zajęcia	
przedszkolne	w	nowej	siedzibie	–	podkreśla	
burmistrz	Piotr	Ruszkiewicz.
	 Zakres	zamówienia	obejmuje	w	szcze-
gólności:	 ocieplenie	 budynku,	 montaż	

Budowa przedszkola zbliża się ku końcowi
żaluzji	 z	konstrukcją	wsporczą	 i	automa-
tyką,	montaż	 parapetów	 zewnętrznych,	
wykonanie	okładziny	elewacyjnej	z	paneli	
drewnopodobnych	i	elementów	stalowych,	
wykonanie	 zadaszeń,	wykonanie	 tarasu	
dachu	zielonego	z	balustradą,	wykonanie	
podestów,	schodów	zewnętrznych	i	podjaz-
dów,	montaż	budek	 lęgowych	na	elewacji	
(budki	 dostarcza	 inwestor),	 wykonanie	
muru	oporowego,	wykonanie	podbudowy	i	
nawierzchni	z	kostki	betonowej	(m.in.	dro-
ga	pożarowa,	dojazd	do	zaplecza	budynku,	
opaska	wokół	 obiektu,	dojścia	komunika-
cyjne	piesze)	oraz	montaż	urządzeń	placu	
zabaw	z	ułożeniem	nawierzchni	bezpiecznej	
z	mat	gumowych	EPDM.
	 Prace	wykona	firma	TECH-FEN	Grze-
gorz	Osiewała	z	Nowych	Skalmierzyc	 	za	
cenę	brutto	w	wysokości:	3	288	000,00	zł.

	 Kościańskie	przedszkola	i	oddziały	przed-
szkolne	spotkały	się,	w	czwartek	(14	kwietnia)	
na	Placu	Wolności	z	Zajączkiem,	który	przy-
niósł	najmłodszym	słodkie	upominki.	Przygo-
towano	zadania	tropiące,	których	rozwiązanie	
prowadziło	do	ukrytych	wcześniej	koszyczków	
z	 czekoladowymi	 jajkami.	Były	animacje	 i	
zabawy	oraz	występy	przygotowane	przez	
dzieci.	W	nagrodę	za	przybycie	do	kościańskie-
go	zająca,	przedszkolaki	otrzymywały	z	rąk	
zastępcy	burmistrza	Przemysława	Korbika	

Zajączek dla przedszkolaków
oraz	przewodniczącego	rady	miejskiej	Dawida	
Olejniczaka	słodkie	poczęstunki	–	czekoladowe	
zające.	Dzieci	z	wielkim	przejęciem	szukały	
upominków	zostawionych	przez	Zajączka.	
Piękna	pogoda,	przygotowane	zabawy	i	cze-
koladowe	przysmaki	sprawiły	milusińskim	
wiele	 radości	 i	 śmiechu.	Animacje	 zostały	
przygotowane	przez	Samorządowe	Przedszko-
le	nr	1	im.	Wandy	Chotomskiej	w	Kościanie.	
Zajączek	obiecał,	że	z	przedszkolakami	spotka	
się	ponownie	za	rok.

	 Prace	dotyczą	budowy	kanalizacji	desz-
czowej,	 kanalizacji	 teletechnicznej	 oraz	
robót	drogowych.	Zadanie	 jest	 dofinanso-
wane	z	Rządowego	Funduszu	Polski	Ład:	
Program	Inwestycji	Strategicznych.
Zakres	zamówienia	obejmuje	między	inny-
mi:	prace	rozbiórkowe,	budowę	kanalizacji	
deszczowej,	 korytowanie,	 profilowanie,	
zagęszczenie	 podłoża,	wykonanie	 podbu-
dowy,	wykonanie	nawierzchni	 chodnika,	
jezdni,	zjazdów,	zatok	postojowych	z	kostki	
betonowej,	 budowę	urządzeń	 spowalnia-
jących	 ruch	 –	 skrzyżowań	wyniesionych,	
wykonanie	 oznakowania	 oraz	nasadzenie	

Przebudowa ul. Żółtowskiego
nowych	drzew	wraz	z	zagospodarowaniem	
przyległego	terenu	zieleni.
	 Przypominamy,	że	zgodnie	z	podpisaną	
7	marca	 2022	 roku	 umową	Wykonawca	
(Przedsiębiorstwo	Usługowo	Handlowe	
BUD-BRUK	Ryszard	Mielcarek	z	Czempi-
nia)	zrealizuje	inwestycję	za	kwotę	brutto	
w	wysokości	1	439	000,00	zł.	95%	wartości	
wynagrodzenia	 (1.367.050,00	 zł)	 finanso-
wane	 jest	 z	Rządowego	Funduszu	Polski	
Ład:	Program	 Inwestycji	Strategicznych,	
w	pozostałej	części	ze	środków	Gminy	Miej-
skiej	Kościan.	Prace	powinny	zakończyć	się	
do	końca	sierpnia	br.

	 W	 środę	 13	 kwietnia	 br.	 na	 Starym	
Cmentarzu	Parafialnym	w	Kościanie	upa-
miętniono	ofiary	zbrodni	katyńskiej	sprzed	
82	lat.	Dla	uczczenia	pamięci	zamordowa-
nej	elity	polskiego	społeczeństwa	delegacje	
samorządów	Powiatu	Kościańskiego,	Mia-
sta	Kościana	i	Gminy	Kościan	złożyły	pod	
Krzyżem	Katyńskim	wiązanki	 kwiatów	
oraz	 zapaliły	 symboliczne	 znicze.	Wartę	

82. rocznica zbrodni katyńskiej 
honorową	pełnili	 rekonstruktorzy	 ze	Sto-
warzyszenia	Strzeleckiego	i	Historycznego	
im.	Kościańskiej	Rezerwy	Skautowej.
	 Przed	uroczystym	złożeniem	kwiatów	
Burmistrz	Piotr	Ruszkiewicz	przypomniał	
historię	 ofiar	 zbrodni	 katyńskiej,	 a	 po	
uroczystym	złożeniu	kwiatów	podziękował	
obecnym	za	przybycie	i	pamięć	o	poległych	
82	lata	temu.	

Miasto Koœcian
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	 Szkoły	podstawowe	w	Kościanie	otrzy-
mały	pierwsze	dostawy	wyposażenia	w	ra-
mach	programu	”Laboratoria	przyszłości”.	
Jest	to	program	skierowany	do	szkół	pod-
stawowych	oraz	ogólnokształcących	szkół	
artystycznych.		Jego	celem	jest	budowanie	
kompetencji	kreatywnych	 i	 technicznych	
wśród	uczniów.		Kościańskie	szkoły	podsta-
wowe,	dla	których	organem	prowadzącym	
jest	Gmina	Miejska	Kościan,	 otrzymały	
dofinansowanie	w	kwocie	651.900	złotych.
	 Szkoła	Podstawowa	nr	1	im.	Powstań-
ców	Wielkopolskich	w	Kościanie	–	155	100	
zł,
Szkoła	Podstawowa	nr	2	im.	Władysława	
Broniewskiego	w	Kościanie	–	75	300	zł,
Szkoła	 Podstawowa	 nr	 3	 z	 Oddziałami	
Integracyjnymi	 im.	 Feliksa	 Stamma	w	
Kościanie	-	216	900	zł,
Szkoła	Podstawowa	nr	4	im.	Mariana	Ko-
szewskiego	w	Kościanie	–	204	600	zł.
	 W	ramach	Laboratoriów	Przyszłości	jed-
nostki	oświatowe	otrzymały	wsparcie	finan-
sowe	na	zakup	wyposażenia	technicznego	
potrzebnego	w	kształtowaniu	i	rozwijaniu	
umiejętności	manualnych	 i	 technicznych,	
umiejętności	samodzielnego	i	krytycznego	
myślenia,	zdolności	myślenia	matematycz-
nego	 oraz	umiejętności	w	 zakresie	 nauk	
przyrodniczych,	 technologii	 i	 inżynierii,	
stosowania	technologii	informacyjno-komu-
nikacyjnych,	jak	również	pracy	zespołowej,	
dobrej	organizacji	i	dbania	o	porządek	na	
stanowisku	pracy	 oraz	 radzenia	 sobie	w	
życiu	codziennym.

Laboratoria 
przyszłości 

	 Samorząd	miasta	 Kościana	 po	 raz	
kolejny	otrzymał	 z	Ministerstwa	Sportu	 i	
Turystyki	dofinansowanie	na	prowadzenie	
programu	zajęć	sportowych	pozalekcyjnych	
dla	 uczniów	 z	 elementami	 gimnastyki	
korekcyjno-kompensacyjnej.	Gmina	Miejska	
Kościan	pozyskała	kwotę	10.000	zł,	drugie	
tyle	dołoży	z	własnych	środków.	Ćwiczenia	
w	ramach	programu	„Aktywny	Kościan-	Żyj	
Zdrowo”	prowadzone	będą	w	kościańskich	
szkołach	podstawowych	dwa	razy	w	 tygo-
dniu	przez	dwa	miesiące	 od	września	do	
listopada	br.	Skierowane	są	do	uczniów	I-III	
klas	szkoły	podstawowej,	u	których	podczas	
badań	 profilaktycznych	 zdiagnozowano	
wady	postawy.	

Gimnastyka 
korekcyjno-kom-
pensacyjna

	 W	miesiącu	 kwietniu	 posadzono	 14	
klonów	pospolitych	„Globosum”	przy	ulicy	
Towarowej.	Ponadto	nowe	nasadzenia	(lipy	
i	klony	oraz	akacje)	pojawiły	się	na	ulicach	
Piaskowej,	Wielichowskiej,	 Śmigielskiej,	
Nacławskiej,	Chłapowskiego,	Mickiewicza	
i	Placu	Paderewskiego.	Łącznie	(poza	ulicą	
Towarową)	posadzono	35	drzew.

Nowe nasadzenia

Miasto Koœcian
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TECHNIKUM – LICZY SIĘ DOBRY I ATRAKCYJNY ZAWÓD:
- TECHNIK BUDOWNICTWA – dla kreatywnych i solidnych
Będziesz mógł pracować przy wykonywaniu obiektu oraz przy dokumentowaniu i administrowaniu 
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 poszukiwanym 
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, tworzeniem dokumentacji projektowej i kosz-
torysów 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 terenie 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 stanowiskach. Ucznio-
wie 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  nowoczesny i 
posiadający przyszłość zawód, łączący wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną i psycholo-
giczną. Kierunek przygotuje do otworzenia własnej firmy i spełnienia  marzeń o byciu jednocześnie 
menedżerem, grafikiem i artystą – plastykiem.

Jeśli wiesz, co chcesz w życiu robić, to lepiej nie możesz wybrać.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – OTWARCIE NA ŚWIAT WIEDZY I WARTOŚCI
- KIERUNEK PROZDROWOTNY
- KIERUNEK SPORTOWO-REKREACYJNY 
- KIERUNEK OGÓLNY

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – DOBRY FACH TO SZANSA NA SATYSFAKCJONUJĄCĄ PRACĘ
Kształci w następujących zawodach:  (teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna 
w warsztatach szkolnych lub u pracodawców)
•	cukiernik •	 fryzjer • kucharz •	mechanik pojazdów samochodowych •	sprzedawca •	ślusarz

Klasy wielozawodowe: (teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są podczas czterotygodnio-
wych kursów wyjazdowych w każdym roku szkolnym)
elektryk, fotograf, kelner, piekarz, przetwórca mięsa, krawiec, tapicer, ogrodnik, rolnik, murarz–tyn-
karz,  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, dekarz, blacharz, blacharz 
samochodowy, lakiernik samochodowy, elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, który w rankingu 
liceów i techników „Perspektywy” zdobył tytuł „Srebrnej szkoły 2020” oraz „Srebrną Tarczę” 
dla najlepszego technikum w Polsce zaprasza młodzież, która chce zdobyć dobry zawód i 
wykształcenie.  
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.

elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, 
mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających, operator ma-

szyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, drukarz fleksograficzny, dru-
karz offsetowy, obuwnik, złotnik-jubiler, 
kominiarz, kamieniarz, zegarmistrz, sto-
larz, 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 sa-
nitarnych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
murarz-tynkarz, stolarz możliwe jest 
realizowanie teoretycznych przedmiotów 
zawodowych w szkole.

DODATKOWO OFERUJEMY:
•	udział w Projektach Unijnych rozwijają-
cych zainteresowania oraz umiejętności z 
różnych dziedzin wiedzy: Power na zasa-
dach Erasmus +, eTwinning, Czas zawo-
dowców 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 współczesnym biznesie
•	dla techników ekonomistów zajęcia w nowoczesnym laboratorium ekonomicznym w Poznaniu
•	zajęcia z obsługi drukarki 3D
•	dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik, 
technik reklamy bezpłatne zajęcia specjalistyczne w nowoczesnych laboratoriach Politechniki Poznań-
skiej oraz płatne staże w firmach i przedsiębiorstwach – całego powiatu kościańskiego i poza nim.

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 Rzemieśl-
niczą w Poznaniu
•	Mobilnym Centrum Informacyjnym
•	Stowarzyszeniem Przyjaciół „Ratajczaka”
•	wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami wspierającymi szkołę w procesie kształcenia za-
wodowego.

JEDNA SZKOŁA – WIELE MOŻLIWOŚCI
Po szczegóły odsyłamy do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie, tel. 65 5114135, tel./fax. 65 5126466, 

e-mail: sekretariat@zsp-koscian.pl, www.zsp-koscian.pl. 

Ratajczak zaprasza 
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	 W	Domu	Pomocy	Społecznej	w	Jarognie-
wicach	 od	 1	 kwietnia	 2022	 roku	 ruszył	
program	gwarantujący	całodobową	opiekę	
wytchnieniową.
  - Opieka, zwłaszcza całodobowa nad 
bliskimi i nie tylko, bywa naprawdę trudna 
i męcząca – mówi Katarzyna Michalewicz 
– dyrektor DPS w Jarogniewicach. - To nie 
tylko wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim 
psychiczny. Niemożność opuszczenia osoby 
niesamodzielnej chociażby na chwilę, staje 
się również sporym utrudnieniem wów-
czas, kiedy opiekun zmuszony jest wyjść po 

Opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
zakupy, do apteki, albo załatwić sprawy 
urzędowe. Wyjściem z tej sytuacji, jest sko-
rzystanie z tzw. opieki wytchnieniowej. Ta 
forma opieki, stanowiąca element pomocy 
społecznej, daje możliwość pozostawienia na 
jakiś czas podopiecznego w placówce zajmu-
jącej się opieką wytchnieniową –	wyjaśnia	
K.	Michalewicz.	
	 Głównym	 celem	 uruchomionego	 w	
DPS	w	Jarogniewicach	programu	„Opieka	
wytchnieniowa”	–	Edycja	2022	jest	więc	
wsparcie	 członków	 rodziny	 lub	 opieku-
nów	 sprawujących	 bezpośrednią	 opiekę	

nad	osobami	posiadającymi	orzeczenie	o	
znacznym	 stopniu	 niepełnosprawności,	
poprzez	możliwość	 uzyskania	 doraźnej,	
czasowej	 pomocy	 w	 formie	 usługi	 wy-
tchnieniowej	na	okres	dwóch	tygodni.	
	 W	 trakcie	 pobytu	w	 	Domu	Pomocy	
Społecznej	 w	 Jarogniewicach	 osoba	
niepełnosprawna	 będzie	 mieć	 zapew-
nioną	 profesjonalną	 opiekę	 całodobową,	
wyżywienie,	 opiekę	 pielęgniarską	 i	
psychologiczną,	 rehabilitację	w	zależno-
ści	 od	 potrzeb,	 ale	 również	 konsultację	
dietetyczną.	W	tym	czasie	opiekun	osoby	

niepełnosprawnej	będzie	miał	możliwość	
zadbania	 o	 swoje	 zdrowie,	 rodzinę	 czy	
odpoczynek.	Opieka	wytchnieniowa	 jest	
całkowicie	bezpłatna.	
	 W	sprawie	pytań	na	temat	możliwości	
udziału	w	 programie	 zainteresowanych	
prosimy	 o	 kontakt	 z	Katarzyną	Micha-
lewicz,	 dyrektorem	DPS	w	 Jarogniewi-
cach	 lub	Agnieszką	 Żak,	 pracownikiem	
socjalnym	Domu.	 Numer	 kontaktowy:	
(61)	28	27	027.	 	Dom	Pomocy	Społecznej	
w	Jarogniewicach	serdecznie	zaprasza	do	
współpracy.	bj

	 Władze	samorządowe	Powiatu	Kościań-
skiego	kilka	dni	po	wybuchu	wojny	w	Ukrainie	
podjęły	decyzję	 o	przygotowaniu	domu	po	
siostrach	szarytkach	na	potrzeby	uciekających	
do	Polski	przed	rosyjską	napaścią	obywateli	
Ukrainy.	
	 Pierwsi	mieszkańcy	domu	pojawili	się	w	
nim	jeszcze	w	trakcie	sprzątania	po	remon-
cie.	Zostali	dwa	dni,	po	czym	przenieśli	się	
do	znalezionego	im	domu	w	gminie	Krzywiń.	
W	kolejnych	dniach	dom	po	siostrach	sza-
rytkach,	nazwany	„szarytkowem”,	zapełniał	
się	bardzo	szybko.	Niektórzy	przyjeżdżali	na	
kilka	dni,	by	odpocząć	i	udać	się	w	dalszą	
podróż.	Większość	jednak	zostawała	i	z	dnia	
na	dzień	 coraz	bardziej	 zaczynała	 trakto-

Ukraiński dom w Kościanie 

wać	 „szarytkowo”	 jak	miejsce,	w	którym	
zostaną	tak	długo	jak	będą	mogli.	W	chwili	
zamykania	 tego	numeru	w	budynku	przy	
ulicy	Wyszyńskiego	w	Kościanie	zajęte	były	
wszystkie	miejsca	noclegowe.	W	większości	
przez	kobiety	i	dzieci.	I	to	właśnie	dzieci	–	
pomimo	początkowych	trudności	–	odnalazły	
się	w	 nowej	 rzeczywistości	 najszybciej	 i	
najlepiej.	Część	podjęła	naukę	w	polskich	
szkołach,	 inne	 skorzystały	w	możliwości	
zdalnej	nauki	w	swoich	ukraińskich	szko-
łach.	Coraz	 lepiej	 radzą	 sobie	 z	 językiem	
polskim.	Część	kobiet	podjęła	się	dorywczej	
pracy.	Większość	mieszkanek	„szarytkowa”	
poszłaby	do	pracy,	ale	nie	ma	wielu	ofert	
pracy	dla	kobiet	w	Kościanie.	

	 Zanim	do	domu	
mogli	wprowadzić	
się	pierwsi	Ukra-
ińcy,	budynek	wy-
magał	 remontu.	
Opuszczony	przez	
siostry	 szarytki	
w	 2020	 roku,	 a	 i	
wcześniej	 niere-
montowany,	 po-
trzebował	odświe-
żenia	oraz	dostoso-
wania	go	do	potrzeb	
nowych	mieszkań-
ców.	
	 Dostosowanie	
domu	do	 tego,	 by	
mogli	 w	 nim	 za-
mieszkać	 Ukra-
ińcy	 było	 ogrom-
nym	wyzwaniem	
logistycznym.	Dom	
ma	 powierzchnię	
około	600	metrów	
kwadratowych.	
Dzięki	 zaangażo-
waniu	wolontariu-
szy:	 pracowników	
starostwa,	powia-
towych	 jednostek,	
osób	prywatnych,	
w	tym	prywatnych	
firm	budowlano	–	
remontowych,	tak-
że	 spoza	 powiatu	
udało	się	go	poma-
lować	 i	 odświeżyć	
w	 ciągu	 2	 dni.	

 Na domu po siostrach szarytkach w Kościanie powiewają teraz flagi Polski i Ukrainy. 

Z najmłodszymi mieszkańcami „szarytkowa” z okazji wielkanocnego 
zajączka spotkała się wicestarosta Dorota Słowińska. 

W domu przygotowano także specjalny 
pokój zabaw dla dzieci. W „szarytkowie” znajduje się 17 pokoi. 

Starosta Henryk Bartoszewski spotkał się z mieszkańcami domu 
po siostrach szarytkach 8 marca. Paniom wręczył symbolicznego 
kwiatka z okazji ich święta. 

razem.	Wszystkim,	którzy	włączyli	się	w	re-
mont,	meblowanie	oraz	wyposażenie	domu	po	
siostrach	szarytkach	nalezą	się	ogromne	słowa	
uznania	i	wielkie	podziękowania.	Tym,	który	
cały	 czas	wspierają,	dostarczając	 jedzenie,	
środki	czystości	oraz	pomagając	Ukraińcom	w	
oswajaniu	trudnej	codzienności	także	należą	
się	same	ciepłe	słowa.	
	 Jeśli	ktoś	chciałby	jeszcze	pomóc,	to	cały	
czas	potrzebne	są	m.in.	mleko	UHT,	kasza	
gryczana,	ziemniaki,	buraki,	marchew,	woda	
niegazowana,	szampony,	żele,	płyny	do	kąpieli	
słodycze	dla	dzieci.	Produkty	można	przynosić	
bezpośrednio	do	domu	po	siostrach	szarytkach.
hg

Wszystkie	 osoby	 zaangażowane	w	 przy-
stosowanie	 obiektu	pracowały	od	 rana	do	
późnych	godzin	nocnych.	Starostwo	Powia-
towe	otrzymało	od	darczyńców	trochę	mebli	
i	sprzętów	domowych.	Natomiast	wspólnie	z	
firmą	Creaton	i	kołami	łowieckimi	z	powia-
tu	 zakupiło	 łóżka.	Przy	urządzaniu	domu	
wsparcie	płynęło	także	od	osób	prywatnych,	
nie	 tylko	 z	 terenu	powiatu	kościańskiego,	
stowarzyszeń,	jak	również	od	potomków	rodzi-
ny	Chłapowskich	zaangażowanych	w	budowę	
domu	sióstr	szarytek.	
	 Pomoc	w	przygotowaniu	„szarytkowa”	oraz	
pomoc	w	opiece	nad	mieszkającymi	w	nim	
Ukraińcami	pokazała	jak	dużo	możemy	będąc	


