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DEBIUT WOLSZTYŃSKIEJ ,,DZIESIĄTKI”
Tego jeszcze w naszym powiecie nie było! W ostatnią niedzielę maja 

prawie 500 biegaczy wystartowało w masowym biegu. Trasa wyzna-
czona ulicami Wolsztyna liczyła 10 kilometrów, a zmagali się na 
niej sportowcy z całej Polski oraz z zagranicy. - Pomysł organi-
zacji ,,Wolsztyńskiej Dziesiątki” okazał się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę! To bardzo fajne zawody, a przy tym 
zostały znakomicie przygotowane - ocenili uczestnicy biegu, 

którego głównym organizatorem było starostwo powiatowe
w Wolsztynie. - Z pewnością ta impreza będzie cykliczna. 
Chcemy, aby na trwałe wpisała się w kalendarz imprez sporto-
wych naszego powiatu - zapowiada starosta wolsztyński 
Ryszard Kurp, który już dziś zaprasza wszystkich chętnych na 
przyszłoroczną, drugą edycję ,,Wolsztyńskiej Dziesiątki”.

W pierwszej edycji, w kategorii generalnej wśród kobiet 
zwyciężyła Agnieszka Grad - Rybińska z Zielonej Góry, a w 

gronie mężczyzn najszybszy okazał się Oleksandr Labdziuk
z ukraińskiej Winnicy. Więcej o biegu, wyniki klasyfikacji miesz-

kańców powiatu wolsztyńskiego na stronie 7.
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STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCHZMAGANIA Z RYMEM
Co prawda wraz z końcem Piątyszek,  Karol  Ścipniak,  Kamila Wieczorek, Hanna Ziomek, 

czerwca w szkołach ponad- Weronika Tomys, Izabela Mazur, Weronika Bartkowiak, Marcelina 
gimnazjalnych w powiecie Ilona Ptak, Katarzyna Foluszna, Bauta, Lidia Buśko, Angelika 
odbyło się zakończenie roku Wiktoria Wolska, Aleksandra Janik,  Jul ia  Joksz,  Sylwia 
szkolnego (zdjęcia niżej), ale Tomiak, Malwina Gabryel, Karo- Kaminiarczyk, Żaneta Kowalska, 
zanim to nastąpiło wyróżniający lina Hajduk, Agnieszka Buszew- Wioleta Kurasińska, Martyna 
się uczniowie otrzymali Stypen- ska, Jacek Sobierajski, Monika Weiss, Szymon Rzepa, Kinga 
dia Starosty Wolsztyńskiego. Lipowicz, Dorota Zawada, Julita Maksymowicz; stypendium spor-
Wśród wyróżnionych znaleźli Kmiecik, Agata Lisiecka, Danuta towe - Martyna Rzepa; stypendia 
się: Kędziora, Karina Cicha, Jarosław artystyczne: Żaneta Kowalska, 

Walkiewicz, Justyna Wieczorek, Hubert Miętus.
* Zasadnicza Szkoła Zawo- Agnieszka Matysik, Sylwia 

dowa i Zasadnicza Szkoła Zawo- Brychcy, Daria Zmuda, Natalia * Zespół Szkół Rolniczych
dowa Specjalna w Wolsztynie - Kłosińska, Magdalena Dziwis, i Technicznych w Powodowie - 
stypendia naukowe otrzymali: Angelika Warlikowska, Monika stypendia naukowe: Wojciech 
Patryk Adamczak, Daria Godek, Patelska, Natalia Janik, Katarzyna Wawrzynowicz, Alicja Trawińska, 
Żaneta Górna, Adrianna Hałas, Skrzypczak, Daria Nijaka, Marta Kamila Bartkowiak, Karolina 
Agnieszka Hofman, Anna Jokiel, Woźna, Monika Łukaszewska, Leśnik, Martyna Kowala, Sylwia 
Bartosz Kardaszewski, Damian Justyna Radajewska, Michał Kut, Gaweł, Bożena Skorupińska, 
Klopś, Krystian Kokornaczyk, Malwina Siemczyk, Żaneta Karolina Paul, Magdalena Mu-
Paulina Kotlarska, Karolina Gwiazdowska, Adrian Śnita, sielak, Paweł Zalewski, Rafał No-
Krawczyk, Mateusz Krawczyk, Tomasz Wośkowiak, Magdalena wak, Alicja Górna, Agnieszka 
Mateusz Kubaczyk, Mateusz Kryspin, Patrycja Markowska, Wojtkowiak, Chrystian Wajs; 
Łojek, Magdalena Machnicka, Marta Bagrowiska, Marta Obrem- stypendia sportowe: Dawid Ko-
Agnieszka Malińska, Edyta Mania, palska, Marta Wolnik, Katarzyna nieczek, Marika Pawłowska, Krzy-
Agnieszka Musielak, Dawid Krysmalska, Martyna Piosik; sztof Kostera, Jakub Furman, 
Nowak, Marcin Nowak, Iwona stypendia za wyniki w sporcie: Aleksandra Bok, Marta Tomiak, 
Nyćkowiak, Łukasz Oczkowski, Dawid Utrata, Damian Sekuła, Katarzyna Maniecka. 
Beata Pauch, Agnieszka Pinkosz, Wojciech Gruszka, Dawid Wa-
Anna Pinkosz, Monika Piosik, ciński, Adrian Izydorczyk, Mariusz * Zespół Szkół Specjalnych w 
Daria Przybyła, Adrian Styrnal, Skupniewicz, Kamil Gessner, Wolsztynie (za pierwszy semestr) - 
Manuela Szefner, Piotr Szymaniak, Monika Buśko, Mikołaj Grabiec, stypendia za wyniki w nauce 
Błażej Świniarski, Wojciech Danuta Kędziora, Jakub Brzoza, otrzymali: Weronika Anna Bronka, 
Walkowiak, Mateusz Waszkowiak, Mateusz Dąbrowski, Żaneta Gwia- Anita Marciniak, Zdzisława No-
Michał Weiss, Patrycja Wita, zdowska; stypendia artystyczne: wicka, Sławomir Robert Dopie-
Donata Wojtkowiak, Małgorzata Michał Kut, Agnieszka Goerlich, rała, Angelika Cicha, Blanka 
Wojtkowiak, Szymon Wojtkowiak, Joanna Drzewiecka, Aleksandra Laskowska; stypendia za osiągnię-
Piotr Ziomek, Filip Żok; stypen- Tomiak. cia sportowe: Weronika Anna 
dium sportowe - Dawid Weiss. Bronka, Wojciech Wyrwa, Mariusz 

* Zespół Szkół Zawodowych Jopek, Paweł Piotrowski, Julita 
* Zespół Szkół Ogólno- w Wolsztynie - stypendia nauko- Kubaczyk, Tomasz Jopek, Paweł 

kształcących i Profilowanych w we: Katarzyna Skrzypczak, Sara Górniak, Krystian Mateusz Obie-
Wolsztynie - stypendia naukowe Ziomek, Martyna Dembowiak, gała, Renata Rosołek, Daria Estera 
otrzymali: Magdalena Marciniak, Magdalena Kubik, Patrycja Ma- Hantsch, Ewelina Zofia Nowak, 
Łukasz Krystianc, Wiktoria tysik, Monika Nadobnik, Joanna Natalia Tajchert; stypendium 
Czernecka, Hanna Joksz, Justyna Strugała, Weronika Szewczyk, artystyczne - Mateusz Skrzypczak.

Wiadomo, że samorząd powia- I m. - Antoni Olszewski (SP 3), II 
towy prowadzi szkoły ponadgim- m. -  Weronika Walkowiak 
nazjalne, ale wcale nie oznacza to, (Kaszczor), III m. - Klaudia 
że nie zajmuje się również młod- Michalska (SP 1), wyróżnienia - 
szymi uczniami. Wręcz przeci- Maja Mielewczyk (SP 1), Julia 
wnie! Właśnie z myślą o nich w Gondy (Mochy) * uczniowie klas 
tym roku (w sumie już po raz 14.) w drugich: I m. - Jagoda Pawlik (SP 
Szkole Podstawowej nr 3 w Wol- 5), II m. - Natalia Jąder (SP 3), III 
sztynie miał miejsce Powiatowy m. - Dominik Wolniczak (Kasz-
Konkurs Recytatorski pod hasłem czor) * klasy trzecie: I m. - Natalia 
„Mali Recytatorzy 2012”. W finale Paszkowska (SP 5), II m. - Julia 
oceniano uczestników w czterech Bielawa (SP 3), III m. - Natalia 
kategoriach wiekowych. Taki Daleka (Kaszczor), wyróżnienie - 
podział daje wszystkim startują- Jan Andrys (Obra) * klasy czwarte: 
cym równe szanse na zdobycie I m. - Kamil Pyszkowski (Siedlec), 
nagród, które corocznie funduje II m. - Nikola Horowska (Świę-
Starostwo Powiatowe. Wyniki tno), III m. - Zuzanna Antkowiak 
konkursu: * uczniowie klas (Belęcin), wyróżnienie - Jakub 
pierwszych szkół podstawowych: Wysocki (SP 3).

W którym roku powstał najlepsze ekipy po dwóch pier-
Przemęcki Park Krajobrazowy wszych częściach). Komisja 
(odpowiedź - w 1991) lub nazwa przedstawiła także ocenę plakatów 
miejscowości w powiecie wol- wykonanych przez zespoły. 
sztyńskim, w której znajduje się Ogółem rywalizowało 48 zawo-
ośrodek dydaktyczno – sportowy dników (12 czteroosobowych 
Akademii Wychowania Fizy- drużyn) z 8 placówek: SP Obra – 2 
cznego z Wrocławia (Olejnica - drużyny, SP Mochy – 2, SP Bucz – 
red.), to tylko niektóre pytania z 1, SP nr 3 Wolsztyn – 1, SP Siedlec 
jakimi zmagali się uczestnicy XII – 2, SP Przemęt – 2, SP Chobienice 
Konkursu Wiedzy o Powiecie – 1, SP Belęcin – 1. Wygrali 
Wolsztyńskim. Konkurs rozegrano uczniowie z Obry.
w połowie czerwca w Zespole Przy okazji organizatorzy 
Szkół Gimnazjum i Szkoła Pod- dziękują  Andrzejowi Gal i ,  
stawowa w Mochach. Jego orga- dyrektorowi ZSGiSP w Mochach 
nizatorami byli Starostwo Powia- oraz  Jerzemu Bortniakowi
towe w Wolsztynie oraz placówka i wszystkim pracownikom szkoły 
w Mochach, a we współorga- za gościnę i organizację powiato-
nizację włączyli się: Urząd Miejski wej imprezy. Dodatkowe podzię-
w Wolsztynie, Urząd Gminy w kowania kierowane są też do 
Siedlcu oraz Urząd Gminy w Prze- sponsorów - firmy FORTES, 
męcie. MERIDEM, NOWA ERA, INKAS 

Finał konkursu składał się z i NINA - którzy ufundowali 
części teoretycznej (test), prak- dodatkowe nagrody i tym samym 
tycznej (marsz na orientację) i sprawili wiele radości uczestni-
ustnego finału finałów (trzy kom konkursu.

ZNASZLI SWÓJ POWIAT ?

Może i wartość przekazanego sprzętu nie jest niebo-
tycznie wysoka niemniej chodzi o potrzebne rzeczy. 
Mowa o 42-calowych telewizorach LCD, które zakupił 
samorząd powiatowy, a jego przedstawiciele przekazali 
go do czterech szkół ponadgimnazjalnych prowadzo-
nych przez powiat.

POŻYTECZNE PREZENTY
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W ostatnich dniach maja w rozmachem imprezie pod nazwą Kwartetu Wileńskiego. Po kon-
miejscowości Ejszyszki w li- „Majówka Ejszyska-2012”. Na cercie miało miejsce spotkanie z 
tewskim Rejonie Solecznickim przygotowanej scenie w sobotnie autorem książki „Ejszyszki 
przebywała delegacja Samorządu popołudnie Pan Starosta Ryszard Pogrom, którego nie było” prof. 
Powiatowego z Wolsztyna. W Kurp pozdrowił mieszkańców Markiem Janem Chodakiewiczem 
skład delegacji wchodzili: Starosta Ejszyszek i przekazał nowoczesny z Waszyngtonu. Specjalnie na 
Ryszard Kurp, Przewodniczący odbiornik telewizyjny dla Domu imprezę w Ejszyszkach przyjechał 
Rady Powiatu Janusz Zając, Polskiego. Po części oficjalnej Poseł Akcji Wyborczej Polaków na 
Kierownik PCPR Adam Roga- nastąpiły występy estradowe Litwie Leonard Talmond. Poseł, 
lewski ,  Dyrektorka DPS z artystów z Litwy oraz z Polski. urodzony w Ejszyszkach, był 
Wolsztyna s. Barbara Elwart oraz Nasz kraj reprezentował wielo- gorącym zwolennikiem nawiąza-
dwie śpiewające dziewczyny ze osobowy zespół taneczny z nia ścisłych kontaktów pomiędzy 
studia piosenki „Cantabile” - Marta Wyszkowa oraz śpiewające dzie- Rejonem Solecznickim a Powia-
Mania i Daria Kliks. Wyjazd wczyny z Wolsztyna. Występ tem Wolsztyńskim i kultywuje je 
nastąpił na  zaproszenie Wicemera Marty i Darii został przyjęty do dnia dzisiejszego. Warto dodać, 
Rejonu Solecznickiego Andrzeja owacyjnie przez licznie zgromad- że w 2009 r. został Polakiem Roku 
Andruszkiewicza oraz Starosty zoną widownię oraz nagrodzony w plebiscycie Dziennika „Kurier 
Ejszyszek Tadeusza Zimińskiego. dyplomem i specjalnym pucharem. Wileński”. Uczestnicy delegacji 
W trakcie pobytu na Litwie W niedzielę delegacja została zgodnie uznali, że starania Pola-
delegacja miała okazję zapoznać zaproszona do miejscowego ków mieszkających na Litwie o 
się z zabytkami Wilna oraz wziąć przedszkola na uroczysty obiad, a zachowanie narodowej tożsamości 
udział  w zorganizowanej z dużym następnie wysłuchała koncertu zasługują na najwyższe uznanie.

Doroczny plener malarski niak, Burmistrz Wolsztyna An-
organizowany przez samorząd po- drzej Rogozinski, sponsorzy ple-
wiatowy przeszedł już do historii. neru oraz miłośnicy sztuki i lokal-
We wtorek, 5 czerwca w Ośrodku ne media. - Ideą organizowanych 
Wczasów Rodzinnych „Turów” przez nas plenerów malarskich jest 
we Wieleniu odbył się wernisaż promowanie kultury i sztuki na 
obrazów powstałych podczas XIII terenach wiejskich. Obrazy pow-
Międzynarodowego Pleneru stałe podczas naszych plenerów są 
Malarskiego, w którym uczestni- przekazywane na różne aukcje 
czyło 12 artystów. Na uroczyste oraz imprezy charytatywne orga-
zakończenie przybyli Starosta nizowane na terenie naszego po-
Wolsztyński Ryszard Kurp, Wójt wiatu - informuje Starosta Ryszard 
Gminy Przemęt Dorota Gorzel- Kurp.

ORTOGRAFIA IM NIE STRASZNA MAMY 7. MIEJSCE W KRAJU !

Kolejna edycja Konkursu Wielkopolskich. Spośród 30 Chobienic. II miejsce zajął 
Ortograficznego „Dyktando gimnazjalistów i 45 uczniów Krzysztof Piskorz z Obry, a III - 
2012” została rozstrzygnięta. szkół podstawowych z powiatu Maria Walkowiak z Siedlca.
Tym razem nieco w odmienionej wolsztyńskiego, którzy zmagali Wśród uczniów szkół podsta-
formie, ponieważ organizato- się z ortografią, wyłoniono wowych najlepszy był Konrad 
rami były dwie wolsztyńskie sześcioro najlepiej radzących Koszel z Moch, drugie miejsce 
placówki: Szkoła Podstawowa nr sobie z naszym ojczystym zajęła Weronika Droździkz SP 3 z 
3 Pomnik Tysiąclecia Państwa językiem. W kategorii gimnazj- Wolsztyna, a trzecie miejsce 
Polskiego im. M. Drzymały oraz ów tytuł Mistrza Ortografii zajęła Natalia Adamczewska z 
Gimnazjum nr 2 im. Powstańców otrzymała Paulina Rychła z Kluczewa.

Dzięki podpisanej umowie o pokazów omówiono budowę i za- Tego dnia. oprócz prezentacji 
partnerstwie pomiędzy Zespołem sadę pracy agregatów, zalety ich w/w maszyn i ciągników, pokazano 
Szkół Rolniczych i Technicznych konstrukcji oraz agregatowanie z także współpracę ciągników John 
w Powodowie a firmą  KUHN – ciągnikami. Po omówieniu teo- Deer z systemem nawigacji GPS 
MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. retycznym pokazano pracę wszy- AutoTrack połączone tzw. ze stacją 
w Jelonku k/ Poznania na polach stkich maszyn w polu, gdzie można RTK (całkowicie automatyczne 
Zespołu Szkół Rolniczych odbyła było skonfrontować przedstawiane prowadzenie ciągnika przy siewie z 
się prezentacja wybranych maszyn zalety z praktyką. Szczególnie dokładnością do 2 cm!). - Po za-
uprawowych produkowanych atrakcyjna dla uczniów była łączeniu systemu pojazd rolniczy 
przez firmę Kuhn oraz ciągników możliwość zasiadania za kiero- pracuje praktycznie sam. Automa-
firmy John Deear. Pierwszy dzień wnicą pojazdów i ich wypróbowa- tyczny system, po wjeździe na 
pokazów był zarezerwowany nie. pole, włącza potrzebne elementy 
wyłącznie dla uczniów technikum Następnego dnia przygotowa- zaczynając pracę, a gdy ciągnik 
mechanizacji. Uczniowie mogli no pokaz dla okolicznych właści- dojeżdża do końca pola system 
zapoznać się w Powodowie z cieli gospodarstw, rodziców automatycznie go zawraca, ustawia 
nowymi ciągnikami John Deere uczniów oraz osób zainteresowa- we właściwej pozycji i kontynuuje 
serii 6R i 8R, małymi modelami nych zagadnieniami związanymi pracę na polu. Rola kierowcy 
ciągników John Deere, serii 6D i ze współczesna techniką motoryza- ciągnika, który nie trzyma kiero-
5E (łącznie siedem różnych cyjną. Wprowadzenia w tematykę wnicy, nie dodaje gazu i nie steruje 
pojazdów). Oprócz tego była też pokazów oraz przywitania przy- żadnymi urządzeniami, sprowadza 
prezentacja maszyn, takich jak: byłych dokonał Dyrektor Zarzą- się tylko do obserwacji działania 
pług MASTER 1224NSH, zestaw dzający firmy Khun Pan Artur ciągnika. To robi naprawdę nie-
uprawowo – siewny INTEGRA Szymczak oraz Dyrektor Zespołu samowite wrażenie - komentuje 
3003, cultimer 300 oraz SPE- Szkół Technicznych i Rolniczych wicestarosta Jacek Skrobisz, który 
EDLINER 6000. W trakcie Pan Jerzy Rusin. był obecny na pokazach.

Niecodzienną delegację go- Goście przywitani zostali przez 
ściło Starostwo Powiatowe w Starostę Wolsztyńskiego Ryszarda 
Wolsztynie. Mowa o międzynaro- Kurpa, który bardzo szczegółowo 
dowej grupie młodzieży z Grecji, przedstawił zakres działania 
Turcji, Estonii oraz Niemiec, naszego samorządu oraz opowie-
biorącej udział w programie Co- dział o naszej „Małej Ojczyzny”. 
menius. Odwiedzili oni starostwo Opuszczając mury naszego urzędu 
wraz z opiekunami i młodzieżą z każdy z zagranicznych gości 
Zespołu Szkół Gimnazjum i Szko- otrzymał na pamiątkę aktualne 
ła Podstawowa im. Powstańców materiały promocyjne naszego 
Wielkopolskich w Przemęcie. powiatu. 

W Świdnicy zakończył się III kongresu było wręczenie nagród w 
Ogólnopolski Kongres Regionów - ramach rankingów zorganizowa-
największe spotkanie samorządu nych przez tygodnik „Newsweek 
w Polsce, którego organizatorami Polska”, miesięcznik „Forbes”, 
byli jak co roku: wydawnictwo miesięcznik „Komputer Świat”, 
Ringier Axel Springer Polska i tygodnik „Auto Świat” oraz 
miasto Świdnica. Tegoroczny Związek Powiatów Polskich. 
Kongres Regionów objęty był Jednym z nich był Ranking Energii 
Honorowym Patronatem Prezy- Odnawialnej w 2111r. Powiat 
denta Rzeczypospolitej Polskiej Wolsztyński ulokował się w tym 
Bronisława Komorowskiego. rankingu na 7. miejscu wśród 
Kongresowi towarzyszyły liczne powiatów w Polsce. - Jest to 
imprezy towarzyszące oraz bardzo wysoka pozycja, którą 
wystawa, podczas której firmy z powiat zawdzięcza w dużej mierze  
całego kraju zaprezentowały swoją mieszkańcom powiatu, którzy 
ofertę dla jednostek samorządu posiadają już instalacje wykorzy-
terytorialnego. W trakcie kongresu stujące energię odnawialną. Mamy 
działały panele dyskusyjne i sesje nadzieję, że zainteresowanie 
plenarne dotyczące różnych energią odnawialną będzie nadal 
dziedzin. wzrastać w naszym powiecie - ko-

Głównym jednak punktem mentuje starosta Ryszard Kurp.

WIZYTA W EJSZYSZKACH

KOMPUTERY NA TRAKTORY !

MALARSKIE SPOTKANIE

ZAGRANICZNI GOŚCIE
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* MUZYCZNY JUBILEUSZ

* PRZYDATNA ŁÓDŹ

* PORZĄDKÓW CIĄG DAL-
SZY

* POMOCNE SZKOLENIE
* MARSZ PRZECIW AGRESJI * WIZYTA GENERAŁA

* MAJOWE ŚWIĘTO

* NOWY KOMENDANT

* CO DALEJ Z SĄDEM?
* LITERACKIE TALENTY

* GRA Z HISTORIĄ

* PLASTYCZNY KONKURS

*  S Z U K A J Ą C  O S Z C Z Ę -
DNOŚCI

* ROWEROWA ESKAPADA
* NASI NA TARGACH

*  M Y Ś L I W S K I E  P O D -
S U M O WA N I E

*  L I T E R A C K I E  W Y R Ó -
ŻNIENIE

. pozyskaniem drapieżników. W sześciu o wytyczone szlaki rowerowe, piesze, uczestników etapu finałowego, który biorący udział w 35 – kilometrowym 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gmin- obwodach łowieckich pozyskano zale- konne i wodne. został rozegrany w marcu. Wcześniej, rajdzie odwiedzili gminę Siedlec, 
nego Ośrodka Kultury w Przemęcie w dwie od 4-8 lisów na 1000 ha. Naj- jak co roku, konkurs przeprowadzono kończąc eskapadę przy muszli w parku 
tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia więcej drapieżników upolowali my- . Zajęcia w szkołach Wielkopolski. Łącznie miejskim w Wolsztynie.
działalności. Przez ćwierć wieku przez śliwi z Koła Łowieckiego Nr 9 treningowe kajakarzy UMKS Zryw uczestniczyło w nim 10.191 uczniów z 
skład orkiestry przewinęła się setka ,,Knieja” w Śmiglu (32/1000ha), Wolsztyn odbywają się już w asyście ponad 250 szkół. Spośród uczniów 
osób i choć przez ten czas z modą na grę indywidualnie „lisiarzem” sezonu nowej łodzi motorowej Solar 360 Sport. szkół powiatu wolsztyńskiego sukces . Po bardzo pozytywnej ocenie 
na instrumentach bywało różnie, to 2011-12 został członek KŁ. Nr 93 Uroczyste wodowanie odbyło się na odniosła Katarzyna Mirecka z Gim- wykonanych prac porządkowych na 
orkiestra nieprzerwanie działa, pod- „Diana” w Wolsztynie Bogusław terenie przystani kajakarskiej w Parku nazjum im. Jana Pawła II w Mochach, terenach miedzy drogą krajową nr 32, a 
wyższa poziom i dziś ma się wyjątkowo Pernak, który upolował 42 sztuki lisów Miejskim, przy udziale starosty uczennica Renaty Bortniak (wyróżnie- Jeziorem Berzyńskim (w okolicach 
dobrze. Obchody jubileuszu odbyły się i jenotów. Ryszarda Kurpa i wicestarosty Jacka nie w dziedzinie języka polskiego i lite- MSS „Świtezianka”) Zarząd Powiatu 
24 czerwca w Przemęcie. Skrobisza. Obecność obu samorzą- ratury). podjął decyzję o kontynuowaniu prac. 

. W dowców nie była przypadkowa, bo to Podobnie jak poprzednio, prace kon-
. połowie czerwca w sali sesyjnej Sta- zaangażowanie samorządu powiatowe- . Na serwatorsko – porządkowe dotyczące 

Pod koniec czerwca odbył się happe- rostwa odbyła się trzecia edycja szko- go pozwoliło na zakup sprzętu niezbę- zaproszenie Starosty Powiatu i dy- połamanych drzew, samosiejek, obu-
ning w formie przemarszu ulicami lenia dla pedagogów, psychologów i dnego dla bezpieczeństwa dzieci i mło- rektora ZSRiT w Powodowie odbyło marłych drzew i krzewów dokonują 
Wolsztyna, którego uczestnikami byli nauczycieli z powiatu wolsztyńskiego dzieży. się spotkanie gen. Mirosława Herma- pracownicy Powiatowego Zarządu 
uczniowie Szkoły Podstawowej Spe- na temat „Pomoc w sytuacjach kryzy- szewskiego, pierwszego naszego Dróg. Wykonują oni te prace w czasie 
cjalnej nr 4 i Gimnazjum Specjalnego sowych”. Organizatorem szkolenia . Powiatowe kosmonauty, z młodzieżą szkoły oraz wolnym od pracy, czyli w piątki po 
nr 4, wraz z nauczycielami i opiekuna- była Powiatowa Poradnia Psychologi- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – zaproszonymi osobami. Wszyscy południu oraz w wolne soboty.
mi. Celem imprezy było podsumowa- czno-Pedagogiczna w Wolsztynie, a przy udziale samorządów Wolsztyna, uczestnicy spotkania z ogromnym 
nie programów „Spokojna szkoła” oraz poprowadziła je doc. dr Ewa Karmo- Przemętu i Siedlca – odbyły się w tym zaciekawieniem wysłuchali i obejrzeli . W 
„Szanuję siebie i innych”, realizowa- lińska – Jagodzik. Uczestnicy zostali roku w Wolsztynie. Po mszy św. wspomnienia z lotu w kosmos, który związku ze śmiercią dotychczasowego 
nych w ZSSp. Uczestnicy chcieli wyposażeni w wiedzę i umiejętności odprawionej w intencji Ojczyzny przez odbył się 27 czerwca 1978 r. Wspaniała Komendanta Społecznej Straży Rybac-
uświadomić innym istnienie agresji i pozwalające im udzielać pomocy ks. Proboszcza Sławomira Majchrzaka, opowieść ilustrowana zdjęciami, okra- kiej Bogdana Brychcego zwołano ze-
przemocy wśród dzieci i młodzieży psychologiczno-pedagogicznej ucz- pochód delegacji i mieszkańców szona dowcipem i humorem w znaczny branie strażników SSR w celu wyboru 
oraz propagować dobre zachowania. niom w sytuacjach kryzysowych. W przeszedł pod Pomnik Konstytucji 3 sposób przybliżyła uczniom Euro- nowego szefa. Spotkanie otworzył 

sumie przeszkolono 47 osób. Maja. Okolicznościowe przemówienie pejskiego Technikum Lotniczego, jak i Wicestarosta Wolsztyński Jacek Skro-
 Na wygłosił m.in. Przewodniczący Rady pozostałym, tajniki współczesnej bisz, który rozpoczął je minutą ciszy, 

początku czerwca ukazało  się nowe . W Powiatu Janusz Zając, a następnie kosmonautyki. aby uczcić Bogdana Brychcego. Zgo-
rozporządzenie Ministra Sprawie- Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie licznie przybyłe delegacje złożyły wią- dnie z regulaminem Społecznej Straży 
dliwości zakładające likwidację 79 odbyło się podsumowanie XIII edycji zanki kwiatów. . W czwar- Rybackiej Powiatu Wolsztyńskiego 
sądów rejonowych, a w ich miejsce Powiatowego Konkursu Młodych tek, 19 kwietnia na ulicach Wolsztyna Komendanta SSR powołuje Starosta w 
utworzenie docelowo punktów za- Talentów Literackich. Nagrody i wyró- . można było zobaczyć niezwykłych porozumieniu z prezesami Zarządów 
miejscowych. W projekcie znika z żnienia zostały ufundowane przez Centrum Szkoleniowe EDUCUS w przechodniów. W XIX-wieczne Okręgu PZW. Dlatego też wcześniej 
mapy Polski Sąd Rejonowy w Wol- Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Wolsztynie zorganizowało konkurs postacie związane z historią miasta zostały wysłane do Prezesów Okręgów 
sztynie. Dlatego Zarząd Powiatu Urząd Miasta i Gminy Wolsztyn oraz plastyczny pod tytułem „Powiat wol- wcielili się uczniowie Zespołu Szkół PZW oraz do właścicieli Gospodarstw 
wystosował do wielu instytucji apel Urząd Gminy Siedlec. Wyniki kon- sztyński oczami dziecka”, a honorowy Zawodowych, a to za sprawą Gry Miej- Rybackich zapytania odnośnie kandy-
skierowany do Ministra o zaprzestanie kursu: * laureaci: Maja Czwojdrak (SP patronat nad tym przedsięwzięciem skiej, którą honorowym patronatem datury na nowego Komendanta. Odpo-
prac nad reformą sądownictwa w 3), Anna Maria Łozińska (ZSOiP) * objął Starosta Ryszard Kurp. W kon- objął Starosta Powiatu Wolsztyńskiego wiedzi proponowały osobę Cezarego 
Polsce. - Miałem okazję osobiście wyróżnienia: Jakub Kubaczyk (SP kursowych zmaganiach wzięły udział Ryszard Kurp. Celem gry było Raweckiego. Obecni na spotkaniu stra-
wręczyć ten apel także Ministrowi Tłoki), Katarzyna Mała (SP Stara dzieci szkół podstawowych oraz przybliżenie wydarzeń, postaci i zabyt- żnicy jednogłośnie przyjęli te propo-
Jarosławowi Gowinowi. Zabierając Dąbrowa), Monika Stankowiak (SP uczniowie klas nauczania zintegrowa- ków związanych z epoką przemysłową, zycje, a Wicestarosta powołał Cezarego 
przy tym głos wyraziłem dezaprobatę Adamowo), Patrycja Cisowska (SP 3), nego. Nadesłano około stu prac. które zgodnie z hasłem konkursu uznać Raweckiego na Komendanta SSR. Na 
dla takiego pomysłu reorganizacji Paulina Stachuła(SP 1, Marta Kwinto Pierwszą nagrodę otrzymał Mikołaj można za kamienie milowe w dziejach jego zastępcę jednogłośnie wybrano 
systemu sądownictwa w kraju – (SP 1), Mateusz Rozmyślak (SP 1), Mikołajczak z Bucza, drugie miejsce miasta. Rywalizację wygrał zespół w Henryka Więcławskiego.
informuje starosta Ryszard Kurp. Czy Julia Ciesielska (SP Starkowo), Anna zajęła Kamila Spiralska z Adamowa, a składzie: M. Matysiak, M. Brocz-
nadal można uratować wolsztyński Kwinto (Gimn. 2), Izabella Suchojad miejsce trzecie - Jagoda Łukaszewska kowski, A. Szczerkowski, B. Surma, 
sąd? Jedną z szans może być nowa (Gimn. 2), Wiktoria Szopka (Gimn. 2), ze Świętna. Patron medialny, gazeta drugie miejsce zajął patrol w składzie J. . Przedstawiciele władz i 
ustawa. Obecnie zbierane są podpisy Jakub Berger (Gimn. Belęcin), lokalna „Wasz Dzień po Dniu” Wawrzyński, M. Kosowski, P. Sander, szkół ponadgimnazjalnych z powiatów 
(potrzeba 100 tys. podpisów) pod jej Katarzyna Mirecka (Gimn. Mochy). wyróżniła pracę Karoliny Wacińskiej z D. Krawczyk, a miejsce trzecie wywal- wolsztyńskiego, nowotomyskiego i 
projektem. Listę mogą podpisać Aleksandra Andrzejak (ZSOiP), Adamowa, a redakcja „Ekspresu czyli B. Janik, M. Romanowski, R. grodziskiego spotkali się w Nowym 
również mieszkańcy powiatu wol- Aleksandra Dach (ZSOiP), Olga Stęsik Lokalnego” wyróżniła Weronikę Gme- Sofczyński i P. Hełmiński. Tomyślu. Nasz powiat reprezentowali 
sztyńskiego, jest wyłożona w Biurze (ZSOiP), Weronika Szewczyk ( ZSZ). rek z Niałka Wielkiego. Organizatorzy wicestarosta Jacek Skrobisz, kierownik 
Obsługi Interesanta starostwa. nie zapomnieli o nauczycielach, . wydziału oświaty Witold Składanek 

. Powiat których staraniem dzieci przygotowały Zgodnie z kilkuletnią już tradycją jedna oraz dyrektorzy ZSZ i ZSRiT Andrzej 
Wolsztyński i Gminne Centrum In- swoje prace na konkurs. Nagrody otrzy- z niedzieli kwietnia (tym razem była to Wawrzynowicz i Jerzy Rusin. Tematem 

.  P o d s u m o w a n o  formacji uczestniczyły w XIV Między- mali Sławomira Miszkiel, Małgorzata dokładnie połowa miesiąca), to po- spotkania była racjonalizacja wydat-
trzyletni program redukcji lisów i narodowych Targach Turystycznych Wita, Dorota Szuch i Małgorzata Gme- czątek sezonu turystyki rowerowej w ków na oświatę. Zebrani stwierdzili 
jenotów na terenie powiatu wolsztyń- TOURTEC w Jeleniej Górze. W gronie rek. Wolsztynie. Inicjatorem, jak co roku, m.in., że można obniżyć koszty obo-
skiego. Wyniki pozwalają stwierdzić, 160 wystawców Powiat Wolsztyński było Stowarzyszenie „Jazda Wolsztyn” wiązkowych kilkutygodniowych kur-
że corocznie myśliwi polując na wraz z GCI zaprezentował walory z Prezesem tego Towarzystwa Dariu- sów teoretycznych dla uczniów szkół 
drapieżniki, redukują ich stan o około naszej „małej ojczyzny”. Stoisko . Zwycięzców Konkursu w szem Stęsikiem. Również Starostwo zawodowych, gdyby były one organi-
800 sztuk. Ilość pozyskanych lisów i cieszyło się ogromnym zainteresowa- Dziedzinie Języka Polskiego i Li- Powiatowe miało swój udział w tej zowane wspólnie przez w/w samorządy 
jenotów nie powoduje spadku niem. Odwiedzających przyciągała teratury oraz Konkursu w Dziedzinie inauguracji fundując uczestnikom rajdu na ich terenie. Dyrektorów szkół 
pogłowia, a przyczyną tego jest zbyt słynna na całym świecie parowozo- Matematyki „Złota Żaba” i „Złota rowerowego ciepły poczęstunek na zobowiązano do określenia potrzeb w 
małe zaangażowanie myśliwych wnia, pytali też o bazę noclegową oraz Żabka” wyłoniono spośród 385 jego zakończenie. W tym roku cykliści tym zakresie.

WIADOMOŚCI POWIATOWE - W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE...
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,,INTERNETOWOWI” MAJĄ LEPIEJ !

Uwaga - WAŻNE !!!   *   Uwaga - WAŻNE !!!   *   Uwaga - WAŻNE !!!   *   Uwaga - WAŻNE !!!   Uwaga - WAŻNE !!!



5 

,,Wizyta przedstawicieli Grupy prawnej, czyli SP ZOZ-u, za którą tala, wyliczenie przedstawia się podczas Sesji Rady Powiatu w 
Nowy Szpital podczas sesji Rady jest określona grupa osób pracu- następująco: dniu 31 maja 2012 r. oraz ukazał 
Powiatu w dniu 31 maja br. była jących w szpitalu (otrzymaliśmy list (2.006.114 + 5.107.271 – 1.246.984) się w lokalnych mediach (Dzień 
wizytą czysto informacyjną o od grupy ordynatorów naszego / 31.233.256 = 0,19 Wolsztyński z dn. 12.06 br. oraz 
możliwościach funkcjonowania szpitala w tej sprawie) jak i naszego Głos Wolsztyński z dn. 13.06 br.). 
szpitala w innej formie prawnej. W społeczeństwa korzystającego z * wskaźnik ten jak widać jest Zawiera on wiele nieprawdziwych 
wyniku tejże wizyty i prezentacji usług powiatowej lecznicy w Wol- dużo niższy niż 0,5 czyli samorząd stwierdzeń i pomówień w stosunku 
przedstawionej na sesji będą toczyć sztynie. powiatowy nie ma obowiązku do wybranych osób reprezentują-
się dalsze rozmowy w tej sprawie. Zależy to jednak od zrozumienia przejmowania zobowiązań SP cych samorząd powiatowy w 

Możliwe jest nawiązanie faktów ekonomicznych funkcjo- ZOZ-u w momencie jego przek- różnych jego władzach, w tym 
szerszej współpracy z Grupą Nowy nowania szpitala, czego nie przyj- ształcenia. również w stosunku do mojej 
Szpital lecz nie wykluczam rozmów muje do wiadomości pewna grupa osoby. Lecz o tym być może będzie 
z  innymi zainteresowanymi lekarzy naszego szpitala. Żadna Reasumując pragnę dodać, iż okazja porozmawiać lub napisać Przyjęć. Roczny kontrakt to kwota 
przekształceniem szpitala. firma, a taką jest również nasz przekształcenie szpitala w inną w innym czasie... 994.056,00 PLN a koszty funkcjo-

Zarząd Powiatu zapraszając na szpital, nie może funkcjonować na formę prawną nie jest panaceum na Chciałbym również obalić nowania Izby Przyjęć za cztery 
sesję Rady Powiatu powyższą firmę rynku wydając więcej środków niż poprawę kondycji ekonomicznej pewne mity krążące wokół szpitala miesiące do 334.179,05 PLN bez 
zrealizował wniosek, który wy- otrzymuje głównie z Narodowego szpitala. Sama zmiana formy w zakresie obsady lekarskiej, etatu lekarza, który nie musi być 
płynął z Komisji Budżetowej naszej Funduszu Zdrowia w ramach prawnej nie zmieni sytuacji. zagrożenia życia i  zdrowia zatrudniony na Izbie Przyjęć. Jest 
Rady Powiatu, czyniąc to wspólnie kontraktu na usługi medyczne. Dlatego też jesienią ubiegłego roku pacjentów w kontekście masowego to sprawa organizacji pracy 
z Przewodniczącym Rady oraz Jeżeli ten fakt nie dotrze do powołano Zespół ds. funkcjonowa- wypowiadania warunków umów o ustalona wewnątrz w szpitalu. 
Przewodniczącym Komisji Zdrowia świadomości określonej grupy nia szpitala, który wypracował pracę itp. Otóż z informacji Dodatkowe zatrudnienie lekarzy na 
RP. Dodatkowo planujemy również pracowników mających żądania wnioski do wdrożenia bez przek- uzyskanych od Dyrektora Szpitala Izbie Przyjęć to  koszt miesięczny 
wizyty w tych powiatach, które zde- płacowe to przekształcenie będzie ształcenia szpitala. Niestety nie nic takiego nie ma miejsca. A jeżeli około 28.000 – 30.000 PLN, a na 
cydowały się na przekształcenie wymuszone prawem i obowiązu- wszystkie z nich znajdują zrozu- są to pojedyncze przypadki takie wydatki szpitala po prostu nie 
lecznicy korzystając z usług Grupy jącą ustawą o działalności le- mienie wśród grupy pracowników (konkretnie na Oddziale Aneste- stać.
Nowy Szpital. Dnia 26 czerwca br. czniczej, która weszła w życie w szpitala. zjologii i Intensywnej Terapii). To  
Zarząd Powiatu wraz z Komisji ubiegłym roku. Jeżeli zmieni się nastawienie osoby, które wypowiadają umowy Samorząd powiatowy nigdy nie 
Zdrowia odwiedził szpital w Świe- W aspekcie przejęcia zobo- określonych osób do wprowadzenia zastępowane są specjalistami tej odmówił naszemu szpitalowi 
bodzinie, a wcześniej zapoznał się z wiązań (długów) przez samorząd niezbędnych zmian w zakresie samej specjalności. W tym miejscu pomocy finansowej. Nie może ona 
historią przekształcenia szpitala powiatowy jako organ założycielski sytuacji ekonomicznej szpitala, należy dodać, że wypowiedzenia z jednak być przeznaczona na płace 
podczas rozmowy ze Starostą i w przypadku przekształcenia która na obecną chwilę, czyli pracy na tym oddziale to w dużej w szpitalu lecz na remonty, rozbu-
Wicestarostą Świebodzińskim. szpitala informuję: koniec maja br. nie jest taka zła, to części sprawa zmiany stawek dowę czy doposażenie w nowo-

W najbliższym czasie udajemy przekształcenia można zaniechać. uposażenia, a tych warunków czesny sprzęt. I ten fakt muszą 
się na spotkanie do samorządu * wskaźnik zadłużenia szpitala Ale wymaga to zrozumienia dyrekcja nie jest w stanie spełnić, zrozumieć te osoby, które domagają 
powiatowego w Krośnie Odrzań- wylicza się wg następującego sytuacji i zaniechania działań biorąc pod uwagę możliwości się regulacji płac poprzez kolejne 
skim by porozmawiać o szczegó- wzoru: (zobowiązania długoter- szkodzących naszej lecznicy w finansowe i wysokość kontraktu na żądania finansowe. Uwaga ta nie 
łach przekształcenia i jego minowe) + (zobowiązania krótko- oczach społeczeństwa korzystają- ten Oddział w WOW NFZ. dotyczy oczywiście większości 
efektach. Szczególnie interesuje nas terminowe) – inwestycje krótkoter- cego z jej usług. Np. kontrakt miesięczny na pracowników szpitala, którzy do-
zachowanie ciągłości leczenia na minowe / suma przychodów =  Takimi działaniami są np.: list „AiT” wynosi 147 tys. 524,00 PLN, skonale rozumieją sytuację ekono-
obecnie funkcjonujących oddzia- wskaźnik zadłużenia SP ZOZ-u. otwarty do Rady Powiatu podpi- a koszta osobowe to kwota 127 tys. miczną naszej lecznicy i dobro 
łach w wolsztyńskim szpitalu i po- sany przez czterech lekarzy uzur- 826,00 PLN. Jak sami Państwo pacjentów przedkładają ponad 
radniach specjalistycznych oraz * w przypadku naszej lecznicy, pujących sobie prawo do repre- widzicie, żądania lekarzy są nie- wszystko. Właśnie za taką postawę 
bezpieczeństwo zdrowotne naszych na podstawie wszystkich danych zentowania wszystkich członków możliwe do spełniania z punktu wi- chciałbym w tym miejscu im 
mieszkańców. liczbowych z rachunku zysków Związku Zawodowego Lekarzy dzenia ekonomicznego. serdecznie podziękować”.

Nie wykluczamy również i strat na dzień 31 grudnia 2011 r. zrzeszającego ponad 20 osób. Podobnie ma się sprawa z 
pozostawienia obecnej formy otrzymanych z księgowości szpi- List ten został odczytany zatrudnieniem lekarza na Izbie 

STAROSTA WOLSZTYŃSKI INFORMUJE...

SPRAWA FUNKCJONOWANIA SP ZOZ WOLSZTYN

z poważaniem,
Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp

RADNI JEDNOMYŚLNIE UDZIELILI
ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI POWIATU

STAROSTA U PREZYDENTA

Najważniejszym punktem czerwcowej sesji Rady Powiatu Wol-
sztyńskiego (28.06.2012 r.) było niewątpliwie głosowanie nad absolutorium 
dla Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. 
Po przedstawieniu pozytywnych wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Radni Powiatowi przystąpili do głoso-
wania. W obradach uczestniczyło 15 radnych – wszyscy jednomyślnie
i jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

W Kancelarii Prezydenta Starosta Wolsztyński Ryszard 
Rzeczpospolitej Polskiej odbyło Kurp, który jako jeden z siedmiu 
się spotkanie Prezydenta RP samorządowców w Polsce odebrał 
Bronisława Komorowskiego z od Bronisława Komorowskiego 
przedstawicielami samorządów Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
różnego szczebla działających w dzenia Polski. Warto dodać, że jeśli 
Polsce. chodzi o siedmiu odznaczonych, to 

Owe spotkanie związane było aż trzech w ich gronie reprezen-
ono z obchodzonym dzień wcze- towało Wielkopolskę. Oprócz 
śniej ,,Dniem Samorządowca” Starosty Ryszarda Kurpa Krzyże 
oraz wręczeniem odznaczeń pań- Kawalerskie Orderu Odrodzenia 
stwowych przyznawanych przez Polski otrzymali też Marszałek 
Prezydenta na wniosek różnych Województwa Wielkopolskiego - 
korporacji  samorządowych. Marek Woźniak oraz Starosta 
Wśród wyróżnionych znalazł się  Poznański – Jan Grabkowski.
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Wraz z końcem maja, za sprawą mandorem Wolsztyńskiego Klubu przedstawicieli Gminy Przemęt z 
I Wiosennego Spływu Kajakowego Żeglarskiego, dokonał otwarcia Panią Wójt Dorotą Gorzelniak, 
Rzeką Dojcą, zainaugurowano majowego spływu. Na jego starcie która razem ze Starostą Wol-
początek sezonu turystyki kaja- zameldowało się 60 dwuosobo- sztyńskim płynęła w jednym 
kowej w powiecie. Organizatorem wych załóg. Spływ rozpoczął się na kajaku. Dzień spływu zakończył 
spływu był Wolsztyński Klub Ruchockim Młynie, a zakończył na się dla wszystkich w godzinach 
Żeglarski, a patronat nad tym przystani żeglarskiej WKŻ w popołudniowych wspólnym grillo-
przedsięwzięciem objął Starosta Niałku Wielkim. waniem połączonym z muzyką 
Wolsztyński. - Nie sposób nie Uczestnicy spływu podczas wykonywaną na żywo przez zespół 
doceniać znaczenia turystyki trasy mieli wiele przygód zwią- wolsztyńskich harcerzy.
wodnej na naszym terenie, który zanych z pokonywaniem prze-
przecież obfituje w jeziora i liczne szkód, śluzowaniem sprzętu. - Pomysłodawcy, wielkiemu 
kanały. Tym bardziej cieszy fakt, że Ponadto na śluzie przy restauracji miłośnikowi sportów wodnych – 
od kilku lat, powoli, ale systema- „Kaukaska” czekała na uczestni- Komandorowi Wolsztyńskiego 
tycznie, udaje się przywracać szla- ków smaczna grochówka ufundo- Klubu Żeglarskiego oraz jego 
kom wodnym świetność, co wana przez samorząd powiatowy współpracownikom składam ser-
wpływa na ich ożywienie. Dobrym oraz napoje chłodzące. To nie deczne gratulacje i wyrazy uznania 
przykładem takich działań może koniec atrakcji, bo podczas prze- za tak dobrą organizację spływu 
być chociażby jez. Wolsztyńskie i pływania przez jez. Wolsztyńskie kajakowego - mówi Ryszard Kurp 
Berzyńskie oraz łącząca je rzeka należało trafić do ciekawych podkreślając, że również i samo-
Dojca, gdzie również dzięki miejsc pobierając tam specjalny rząd powiatu wolsztyńskiego de-
staraniom i nakładom poniesionym kupon będący dokumentem po- klaruje współpracę w tym zakresie, 
przez samorząd powiatowy twierdzającym odwiedziny wy- mając nadzieję na cykliczność 
oczyszczono brzegi, ustawiono znaczonego miejsca. Kto zebrał takich imprez turystycznych 
oznakowanie oraz zamontowano wszystkie kupony miał prawo promujących naszą „małą ojczy-
urządzenia do bezpiecznej tury- uczestniczyć w specjalnym kon- znę” nie tylko wśród mieszkańców 
styki kajakowej - tłumaczy Starosta kursie! województwa wielkopolskiego, ale 
Ryszard Kurp, który wraz ze Istotnym elementem integra- także w sąsiednim województwie 
Zbigniewem Jankowiakiem, Ko- cyjnym spływu był udział w nim lubuskim.

RUCH NA WODNYCH SZLAKACH

W niedzielę, 17 czerwca w Wolsztynie samorząd powiato-
wy był gospodarzem IV Muzycznych Dni Powiatu. Z tej 
okazji zaprezentowało się pięć orkiestr dętych, które 
przemaszerowały ulicami Wolsztyna, a wieczorem - w 
muszli koncertowej w parku - miał miejsce występ 
Patrycji i Jacka Kotlarskich oraz zespołu ABBA SHOW.

W trakcie wizyty ta dotyczy wymiany młodzieży istotnym elementem pracy i życia 
Dahme – Spreewald Starosta szkolnej, z klubów sportowych wyróżnionych. Dzisiaj, kiedy to 
Wolsztyński Ryszard Kurp ucze- oraz towarzystw sportowych Old - mamy otwarte granice, wszyscy 
stniczył w wyjątkowej uroczy- Boy z Wolsztyna, Luebben i mieszkamy w jednej Europie, to 
stości . Było to przyznawanie Neunkirchen. Osiągnięcia kolegi bardzo ważne. Bardzo ważnym 
szczególnych wyróżnień, jakimi Andrzeja na wszystkich tych faktem było otrzymanie europej-
były dyplomy europejskie. Jeden z płaszczyznach są ogromne. Jego skiego wyróżnienia przez wielole-
tych dyplomów trafił do miesz- zaangażowanie wykracza poza tniego partnera Andrzeja Lisie-
kańca naszego powiatu, byłego wykonywanie zwykłych obowiąz- ckiego - Ruedigera Dommaschke. 
wieloletniego pedagoga i animato- ków służbowych - mówi Starosta Obaj panowie swoją pracą bardzo 
ra sportu Andrzeja Lisieckiego (na Ryszard Kurp, który z wymie- zasłużyli na taką nagrodę.
zdjęciu drugi z prawej, w czasie nionych powodów nominował - Nasza współpraca, już prawie 
czerwcowej Sesji Rady Powiatu, Andrzeja Lisieckiego do wyróżnie- dwunastoletnia, ma bardzo dobre 
gdy ze Zdzisławem Ankiewiczem nia europejskim dyplomem. Ka- tradycje i mam nadzieję, że ta 
odebrał tytuł ,,Zasłużonego Dla pituła przyznająca dyplomy euro- uroczystość, podczas której po raz 
Powiatu). - Pan Andrzej już od pejskie poparła tę propozycję. pierwszy nagrodzony zostaje 
wielu lat zaangażowany jest we Otrzymanie dyplomu europej- mieszkaniec Powiatu Wolsztyń-
współpracę z Luebben i Powiatem skiego świadczy o tym, że inte- skiego, nie będzie ostatnią - dodaje 
Dahme – Spreewald. Współpraca gracja europejska jest bardzo Starosta.

w Powiecie 

MUZYCZNE DNI POWIATU PANIE ANDRZEJU - SERDECZNE GRATULACJE !
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Współpraca powiatu z zagra- Informacji. Trasa Rajdu przebiega- Wolsztyńskiej, urok i wartości 
nicznymi partnerami, to nie tylko ła głównie przez Gminę Wolsztyn przyrodnicze rzeki Dojcy, ścieżkę 
wymiana pracowników czy spot- ale chwilami wytyczona była przyrodniczo - leśną „Chorzemiń-
kania i narady, ale także rekreacja! również w Powiecie Nowotomyski skie Bagno” oraz stanowisko 
Dowodem na to może Między- i Grodziskim. Uczestnikami rajdu, archeologiczne „Szwedzkie Szań-
narodowy Rajd Rowerowy Wol- zgodnie z tradycją i współpracą ce”. Cykliści gościli także w wol-
sztyn 2012, który odbył się w dru- między powiatami Wolsztyńskim i sztyńskiej Parowozowni, wizyto-
giej połowie maja. Jego organiza- Dahme – Spreewald, byli goście z wali klasztor pocysterski w Obrze, 
torami byli Wydział Promocji Niemiec oraz mieszkańcy naszego pałac we Wroniawach, Muzeum 
Starostwa Powiatowego w Wol- powiatu. Dzięki dużemu zaangażo- Pożarnictwa w Rakoniewicach 
sztynie oraz Urząd Miejski w Wol- waniu wielu osób udało się poka- oraz bazę Hotelu Sportowego 
sztynie – Gminne Centrum zać im najciekawsze zakątki Ziemi GROCLIN w Grodzisku Wlkp.

W niedzielę, 24 czerwca - w temat nieporządku nad wodami w 
ramach pikniku ekologicznego - Powiecie Wolsztyńskim. - Wy-
nad Jeziorem Wolsztyńskim starczy, że każdy będzie sprzątał 
zorganizowane zostały zawody po sobie, a od razu zauważymy 
wędkarskie o puchar Starosty efekt i przyjemniej będzie nam 
Wolsztyńskiego. Startowało w spędzać czas nad wodą - zauważa 
nich 34 uczestników, a głównym wicestarosta Jacek Skrobisz, 
organizatorem przedsięwzięcia p rywatnie również miłośnik 
był Pan Andrzej Przybyła - wędkowania.
pracownik Powiatowego Zarządu Puchar Starosty Wolsztyń-
Dróg. Zmagania wędkarzy trwały skiego, a tym samym pierwsze 
trzy godziny, ale zanim się miejsce w zawodach wędkarskich 
rozpoczęły każdy z wędkarzy zdobył Andrzej Przybyła (3,280 
otrzymał ulotkę na temat tego, jak kg), II miejsce zajął Rafał 
dbać o swoje stanowisko nad Marciniak (2,850 kg), a miejsce 
wodą. W trakcie zawodów można trzecie wywalczył Krzysztof 
było również obejrzeć wystawę Kasprzak (2,650 kg). Oprócz 
przygotowaną przez pracowników nagrodzonych trzech pierwszych 
Wydziału Ochrony Środowiska, miejsc każdy z wędkarzy otrzymał 
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa także nagrodę za udział w zawo-
Powiatowego w Wolsztynie na dach.

* WYSPORTOWANY JAK Tomaszowie Mazowieckim jego sklasyfikowano ponad 50 mie- Marcina Pietruszki zwyciężyli startującego w EURO 2012.
LICEALISTA. Wielkim sukcesem reprezentanci wywalczyli w run- szkańców powiatu wolsztyńskiego. swoją grupę eliminacyjną, co dało 
uczniów Zespołu Szkół Ogólno- dzie  wiosennej  Klubowych Kolejność pierwszej dziesiątki z prawo gry w rozgrywkach finało- * MEDALOWE OTWAR-
kształcących i Profilowanych w Mistrzostw Polski miejsce w gronie najlepszymi czasami wyglądała wych. Grupa Finałowa składała się CIE. Bardzo dobrze rozpoczęli 
Wolsz tynie  zakończyła  s ię  pierwszoligowych klubów! następująco (od pierwszego z czterech drużyn: KPR Wol- nowy sezon kajakarze Zrywu 
sportowa rywalizacja w ramach miejsca): Damian Glapiak (Bucz), sztyniak Wolsztyn, Arot Astromal Wolsztyn, którzy na inaugurację 
Licealiady w roku szkolnym * MEDALOWY WODNIK. Nikodem Ptak (Wolsztyn), Bar- Leszno, MKS Poznań i SP 46 znakomicie wypadli na regatach na 
2011/2012. Współzawodnictwo Sukcesy odnoszą również pływacy tłomiej Olszewski (Adamowo), Poznań. Rozgrywki toczyły się poznańskiej Malcie. W sumie 
szkół ponadgimnazjalnych w UKS ,,3 Wodnik Wolsztyn”, Hieronim Horowski (Wolsztyn), systemem turniejowym, każdy z wolsztynianie wywalczyli tam aż 
województwie wielkopolskim którego 19-osobowa reprezentacja Marcin Stachowski (Komorowo), zespołów był gospodarzem jednego osiem medali. Z ,,krążkami” 
licealiści ukończyli na drugim s tartowała na początku czerwca w Sebastian Olszewski, Stanisław turnieju. Drużyna Wolsztyniaka wrócili z regat: Monika Liskowiak 
miejscu wśród 225 sklasyfikowa- zawodach w Rawiczu (zmagania Olszewski (obaj, Adamowo) oraz prezentując wysoką i równą formę osada Hubert Andryszak - Wojciech 
nych placówek! Trzynastego dla pływaków rocznik 2000 Waldemar Hruświcki, Bartek pewnie zwyciężyła we wszystkich Wojciechowski - Marcin Ryźlewicz 
czerwca br  w Śmiglu miał miejsce i młodszych). I tak, Zosia Kocąka Wojtowicz i Wojtek Rawecki czterech turniejach. Nasz zespół - Michał Nowak, osada Oskar Pie-
ostatni akord tej rywalizacji – w zajęła trzecie miejsce w kategorii (wszyscy z Wolsztyna). Najlepszą zwyciężając w rozgrywkach o chocki - Paweł Krajewski (srebro), 
finale wojewódzkim rywalizowały open wśród kobiet (według tabel kobietą była Agnieszka Haglauer z Mistrzostwo Wielkopolski Dzieci osada Monika Liskowiak - Ale-
sztafety w biegach na orientację. FINA), za co otrzymała atrakcyjne Wolsztyna, którą w gronie miesz- uzyskał awans do turnieju o Puchar ksandra Szczepaniak, Oskar Pie-
Dziewczęta: Klaudia Świniarek, nagrody rzeczowe  oraz wywal- kańców powiatu sklasyfikowano w Związku Piłki Ręcznej w Polsce, chocki, Paweł Łukasiewicz, osada 
Sara Jęśkowiak i Greta Jaśkowiak czyła złoto na dystansie 200 połowie stawki, na 26. miejscu. gdzie będzie rywalizował o tytuł Damian Liskowiak - Jakub 
zdobyły złote medale, chłopcy: metrów stylem zmiennym. Oprócz najlepszej drużyny w Polsce w tej Kaczmarek, osada Julia Bart-
Bartłomiej Olszewski, Daniel tego, na wspomnianych zawodach *  O L I M P I A D A  N A  kategorii wiekowej. Prawo udziału kowiak - Magdalena Napierała 
Wróbel i Mikołaj Grabiec- zajęli 4 udziałem wolsztynian byłe też STADIONIE. Pod koniec maja, na w mistrzostwach mają dwa (brąz). Tuż za podium uplasowali 
miejsce. srebrne medale, które zdobyli: stadionie miejskim w Wolsztynie najlepsze zespoły z każdego się: Ewa Opaska oraz dwie osady: 

Zofia Kocąka (100 m stylem odbyły się XII Regionalne Letnie województwa. Jagoda Siemczyk - Marta Berus
* AZYMUT NA SUKCES. W klasycznym oraz 100 m stylem Igrzyska Olimpiad Specjalnych i Wiktor Piechocki - Mikołaj Ko-

pierwszych dniach czerwca br. w zmiennym), Zuzanna Kocąka (100 Wolsztyn 2012. Zawody zostały * SPŁAWIKOWE BOJE. W strzewa.
Poznaniu odbyły się Mistrzostwa m stylem grzbietowym) oraz zorganizowane przez Sekcję połowie maja, na terenie stawów 
Polski w Biegu na Orientację. O sztafeta w składzie: Anna Dechnik, Olimpiad Specjalnych „Elfy” Spółdzielni Mleczarskiej w Wol- *  T U R N I E J  Z  T R A -
medale rywalizowało blisko 500 Oliwia Bimkiewicz, Zofia i działającą przy Zespole Szkół sztynie, odbyły się zawody w wę- DYCJAMI. Już po raz 12. w 
zawodników z całego kraju, w tym Zuzanna Kocąka (4 x 50 m stylem Specjalnych w Wolsztynie oraz dkarstwie spławikowym o Puchar świętnieńskiej hali sportowej odbył 
reprezentanci klubu Azymut zmiennym oraz drugi medal na Oddział Regionalny Olimpiady Starosty Wolsztyńskiego. W gronie się Turniej Unii Europejskiej w 
Mochy. W Poznaniu najlepiej z dystansie 4 x 50 m stylem dowol- Specjalne Polska – Wielkopolskie 32 startujących uczestników halowej piłce nożnej poświęcony 
nich spisała się Katarzyna Galla, nym). Brązowe medale dla Poznań. Inauguracja nastąpiła na najlepszym okazał się Grzegorz upamiętnieniu p. Czesław Fidlera, 
która wywalczyła srebrny medal w ,,Wodnika” wywalczyli: Joanna Rynku, skąd na stadion ruszyła Hajduk z wynikiem 6.880g. Drugie wolsztyńskiego działacza społe-
biegu sprinterskim (to już jej szósty Patalas (50 m stylem motylkow- grupa biegaczy ze „zniczem miejsce zajął Kamil Dubkiewicz cznego i wielkiego przyjaciela 
medal Mistrzostw Polski!), a w ym), Oliwia Bimkiewicz (50 m olimpijskim”. Sportowców, opie- (5.180g), a miejsce trzecie wy- wolsztyńskiej oświaty. W sporto-
biegu średnim zajęła piąte miejsce. stylem grzbietowym oraz 100 m kunów i gości przywitała dyrek- walczył Aleksander Kolesiński wych zmaganiach, nad którymi 
Również piąte miejsce zajęła stylem zmiennym), Zofia Kocąka torka ZSS Hanna Strugała- (3.710g). patronat objął m.in. Starosta 
sztafeta juniorek młodszych z (100 m stylem dowolnym oraz 100 Rozynek, oficjalnego otwarcia Wolsztyński, udział wzięły zespoły 
Moch w składzie: Magdalena m stylem grzbietowym), Kacper igrzysk dokonał starosta Ryszard *  N A S Z E  , , E U R O ” .  chłopców i dziewcząt. Każda 
Teichert, Zofia Galla, Katarzyna Molicki (50 m stylem klasycznym) Kurp, a zaraz potem ruszyła spor- Zakończyły się Mistrzostwa drużyna reprezentowała wcześniej 
Kalitka, a na rozegranych w tym oraz sztafeta Nikodem Woga, towa rywalizacja. Europy w Piłce Nożnej, ale swoje wybrane przez siebie państwo 
samym terminie w Poznaniu Kacper Molicki, Kacper Inda, ,,europejskie’’ mistrzostwa mie- wchodzące w skład Unii Euro-
Mistrzostwach Polski Weteranów Mikołaj Piter (4 x 50 m stylem * NAJLEPSI W WIEL- liśmy także w powiecie. To za spra- pejskiej, a oprócz umiejętności 
trenerka HKS Azymut - Honorata dowolnym). KOPOLSCE. Znakomity sukces wą przeprowadzonego w ,,Świte- piłkarskich trzeba było także wyka-
Paterek dwukrotnie zdobyła odnieśli młodzi szczypiorniści ziance” turnieju ,,MINI EURO”, w zać się wiedzą na temat UE. Zaró-
brązowy medal! * PIERWSZA DZIESIĄTKA KPR Wolsztyniak Wolsztyn którym brali udział uczniowie szkół wno w kategorii dziewcząt jak

To jeszcze nie koniec dobrych NA PIERWSZEJ DZIESIĄTCE. występujący w rozgrywkach o podstawowych z powiatu wol- i chłopców bezkonkurencyjni oka-
wiadomości związanych z Azy- Na mecie  I  Wolsz tyńsk ie j  Mistrzostwo Wielkopolski Dzieci sztyńskiego. Każda placówka wy- zali się uczniowie z Ciosańca, 
mutem... Pod koniec maja w Dziesiątki (Wolsztyn, 27.05.2012 r.) rocznik 1999 i młodsi. Podopieczni stępowała pod nazwą państwa którzy wygrali rywalizację.

PIKNIK I ZAWODYWSPÓŁPRACA I REKREACJA

PUNKTY, MINUTY, KILOGRAMY ORAZ BRAMKI
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SPIS TELEFONÓW INSTYTUCJI POWIATOWYCH
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego        (68) 384 56 18CENTRALA      (68) 384 27 00
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki        (68) 384 56 28Sekretariat Starosty Wolsztyńskiego       (68) 384 56 00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        (68) 384 56 13FAX Starostwo       (68) 384 35 38
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności        (68) 384 56 14Sekretarz Powiatu       (68) 384 56 42
Powiatowe Biuro Geodezji i Terenów Rolnych        (68) 384 35 75Skarbnik-główny księgowy budżetu powiatu       (68) 384 56 26
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychol.-Pedagogicznej        (68) 384 20 82Przewodniczący Rady Powiatu       (68) 384 56 02
Miejska Sportowa Sala ,,Świtezianka”        (68) 384 56 56Biuro Obsługi Rady Powiatu       (68) 384 35 91
Powiatowy Zarząd Dróg        (68) 384 56 30Inwestycje i Zarządzanie Funduszami Europejskimi       (68) 384 56 49
Powiatowy Lekarz Weterynarii        (68) 384 33 51Rejestracja Pojazdów       (68) 384 56 54
Powiatowy Urząd Pracy        (68) 384 35 81Wydział Architektury i Budownictwa       (68) 384 56 38
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny        (68) 384 56 63Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa       (68) 384 56 33
Biuro Kuratorium Oświaty        (68) 347 09 02Geodeta Powiatowy       (68) 384 56 31
Oddział Wielkopolskiej Izby Rolniczej        (68) 384 56 32Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogr.    (68) 384 26 22
Zarząd Oddziału Związku Kombatantów RP Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego       (68) 384 56 35
i byłych Więźniów Politycznych        (68) 384 56 10Gospodarka Nieruchomościami       (68) 384 56 51
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa        (68) 347 42 86Ewidencja Gruntów       (68) 384 56 07
Urząd Miejski w Wolsztynie        (68) 347 45 00Ochrona Gruntów Rolnych       (68) 384 56 50
Urząd Gminy Przemęt        (65) 549 71 34Powiatowy Rzecznik ds.. Konsumentów       (68) 384 56 20
Urząd Gminy Siedlec        (68) 384 85 90Sprawy Obywatelskie       (68) 384 56 04

Stanowisko ds. Rozwoju  Przedsiębiorczości       (68) 384 56 29

I n fo rma to r Powiato wy

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5  
Telefon: (68) 347 23 12; FAX (68) 384 35 38; e-mail: informator@powiatwolsztyn.pl
Druk: Polskapresse Sp. z o o Oddział Poligrafia Drukarnia Poznań-Skórzewo, Malwowa 158
Teksty i zdjęcia bez podpisu - materiały własne

www.powiatwolsztyn.pl
www.bip.powiatwolsztyn.pl

Masz ciekawy temat, chcesz się czymś pochwalić
lub masz uwagi do Informatora Powiatowego?
Napisz i prześlij e-maila na internetowy adres
informator@powiatwolsztyn.pl .  Czekamy
na Państwa sygnały oraz opinie.

WAKACJE W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM
W czasie tegorocznych wakacji w naszym powiecie nie zabraknie licznych * MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ 
atrakcji. Chyba najwięcej będzie tych na muzyczną nutę. Coś dla siebie jest dobrze znany melomanom nie tylko z naszego powiatu, ale także
znajdą zarówno miłośnicy muzyki country, jak i muzyki klasycznej. Latem z innych regionów. Popołudniowe koncerty, na których występują laureaci 
będą też duże festyny, nie zabraknie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz li- konkursów oraz wykładowcy wyższych szkół muzycznych z całej Europy, 
cznych zawodów sportowych i rekreacyjnych, które pozwolą ciekawie odbywają się w każdą niedzielę sierpnia, w kościele pw. Wniebowstąpienia 
spędzić wolny czas. Poniżej publikujemy wybrane, wakacyjne propozycje Pana Jezusa w Wolsztynie.
(więcej aktualności na stronach: www.powiatwolsztyn.pl, www.wolsztyn.pl,
www.siedlec.pl, www.przemet.pl): * JARMARK MIODOWY Rejonowego Związku Pszczelarzy oraz Koła 

Pszczelarzy z Wolsztyna, połączony z ogólnopolskim zjazdem pszczelarzy, 
* GRAND PRIX WOLSZTYNA W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ od lat to nie tylko miejsce spotkań dla fachowców, ale też liczne atrakcje dla 
gromadzą na kąpielisku w parku miejskim miłośników tej dyscypliny sportu. publiczności. Będą pokazy oraz gry i zabawy dla dzieci, a to wszystko
Otwarte zawody mają rekreacyjny charakter, a na całe wakacyjne Grand Prix 5 sierpnia na terenie wolsztyńskiego Skansenu Budownictwa Ludowego 
składa się kilka niedzielnych turniejów. W tym roku siatkarze zagrają 8 i 22 Zachodniej Wielkopolski.
lipca oraz 12 i 21 sierpnia (początek zawsze o godz. 14.00). Finał GP zapla-
nowano 2 września. * I LIPCOWE SPOTKANIE NA SKANSENIE, to zgodnie z nazwą pierwsze tego 

typu przedsięwzięcie w czasie wakacji organizowane przez wolsztyński 
* UCZYMY SIĘ GRAĆ W BULE, to cykl zajęć dla każdego organizowanych Skansen. Znając jego atrakcje z pewnością nie będzie można się nudzić
w Wolsztyńskim Domu Kultury, na których można poznać zasady i podszko- i warto będzie odwiedzić placówkę 15 sierpnia.
lić się w popularnej grze plenerowej. Zasady są proste – wygrywa ten, który 
rzuci bliżej małej drewnianej kulki (tzw. świnki) metalowe kule, zwane * ŚWIĘTO ŚWINI w Siedlcu, to już niemal stały punkt wakacyjnego programu. 
bulami. Nauka gry w bule 11, 16, 26 lipca oraz 1 i 8 sierpnia (początek zawsze W tym roku tamtejszy Urząd Gminy zaprasza na imprezę już po raz dziewiąty. 
o godz. 10.00). We wtorek, 14 sierpnia – wakacyjny turniej! Siedleckie święto potrwa od 18 do 20 sierpnia i z pewnością – wzorem lat 

poprzednich – nie zabraknie na nim atrakcji no i smakowitej wieprzowinki 
* TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ,,NOCĄ NA ORLIKU”, to zupełna nowość propo- serwowanej na różne sposoby. Nie zabraknie również występów muzy-
nowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. Pierwszy cznych oraz licznych konkursów.
turniej odbędzie się 14 lipca, drugi – 4 sierpnia, a finał – 28 sierpnia (początek 
o godz. 21.00). * FESTYN NAD JEZIOREM PRZEMĘCKIM, to organizowana od lat i bodaj 

największa impreza masowa na terenie gminy Przemęt. W poprzednich 
* WARIACJE Z INSTRUMENTAMI już brzmią ciekawie chociażby z powodu latach wystąpiły na niej gwiazdy polskiej estrady, był także pokazy siłaczy
swojej nazwy. Jak będą brzmiały w rzeczywistości będzie się można i karkołomnych ewolucji rowerowych oraz pokazy fajerwerków. Jakie atrak-
przekonać samemu 19 lipca w parku miejskim. Początek o godz. 16.00. cje przygotował Urzęd Gminy w tym roku przekonamy się już 28 sierpnia.

* TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ ,,RUTNICKI CUP”, to coroczna * PROMOCYJNE CENY WEJSCIÓWEK NA PŁYWALNIĘ w Wolsztynie mają 
oferta i możliwość na czynny wypoczynek na plaży w Wolsztynie. obowiązywać przez całe wakacje dla uczniów z terenu gminy Wolsztyn. 
Tegoroczne zmagania odbędą się 28 lipca, początek o godz. 10.00. Oprócz tego, planowane są również wakacyjne zajęcia nauki pływania.

Godziny pracy Starostwa
poniedziałki          8.00-16.00
wtorek-piątek       7.30-15.30
Przyjmowanie Interesantów
Starosta
Poniedziałki         12.00-15.00
Wicestarosta
Poniedziałki           8.00-12.00


