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Innowacje dla przyszłych mleczarzy  
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni może poszczycić się zmodernizowaną pracownią przetwórstwa mleka. To miejsce 

wyposażone w nowoczesny sprzęt, który umożliwia naukę zawodu na najwyższym poziomie. Jego otwarcie odbyło się 13 maja.

W spotkaniu wzięły udział osoby 
kierujące zakładami mleczarskimi, 
kierownicy produkcji, odpowiedzial-
ni za szkolenie kadr oraz goście. 
Otworzył je Tomasz Mackiewicz, za-
stępca dyrektora PCEZ, który przywi-
tał zebranych. Następnie głos zabrał 
dyrektor placówki Marek Dyba. Prze-
mówienie rozpoczął od przypomnie-
nia historii kształcenia mleczarzy 
na terenie powiatu wrzesińskiego. 
Kierujący jednostką podkreślił, że to 
właśnie we Wrześni w 1897 roku po-
wstał pierwszy na ziemiach polskich 
badawczy instytut mleczarski utwo-
rzony na bazie niemieckiego zakładu 
przetwórstwa mleka. Z kolei w 1929 
roku ówczesny prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Ignacy Mościcki 
uczestniczył w uroczystym otwarciu 
tutejszej Szkoły Mleczarskiej. Dzięki 
trzykrotnej rozbudowie po II wojnie 
światowej szkoła była największą 
tego typu placówką w kraju. 

Od 2003 roku kształceniem przy-
szłych mleczarzy zajmował się już 
wrzesiński Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących. Dzie-
sięć lat później, po wcześniejszym 
opuszczeniu obiektów przy ulicy 
Gnieźnieńskiej, pracownię mleczar-
ską częściowo odtworzono przy ulicy 
Wojska Polskiego. Jej modernizacja 
była możliwa dzięki przystąpieniu do 
projektu „Rozwój szkolnictwa zawo-
dowego na terenie powiatu wrzesiń-

skiego”. Oprócz wcześniej wykorzy-
stywanego sprzętu do PCEZ trafiły: 
kotły serowarski i twarożkarski, ma-
teczniki, zestaw do nanofiltracji z wy-
miennymi membranami, prasa sero-
warska, wirówka, komory do dojrze-
wania serów i termostatowa, a także 
przyrządy kontrolno-pomiarowe. To 
maszyny polskich producentów do-
starczone w drodze przetargu. Koszt 
ich zakupu wyniósł ok. 550 tys. zł.

W dalszej części wystąpienia Marek 
Dyba opowiadał o kształceniu za-
wodowym, którego głównym celem 
jest przygotowanie uczących się do 
wykonywania zawodu i funkcjono-
wania na zmieniającym się rynku 
pracy. Mówił też o oczekiwaniach 
pracodawców, jak również nowocze-
śnie wyposażonym Centrum Badań  
i Rozwoju Nowoczesnych Techno-
logii w Grzymysławicach. Zarówno 
PCEZ, jak i podlegające mu CBiRNT 
dokształca młodocianych pracowni-
ków w 19 zawodach i doskonali oso-
by dorosłe (pracujące i bezrobotne) 
na wielu kursach zawodowych. Dy-
rektor przedstawił przy okazji ofer-
tę szkoleniową jednostki, zarówno  
w zakresie tradycyjnych, jak i tych 
bardziej innowacyjnych specjalno-
ści i omówił współpracę pomiędzy 
PCEZ, przedsiębiorstwami mleczar-
skimi i pracującymi na rzecz mleczar-
stwa zakładami wspomagającymi 
proces szkolenia. 

Podczas spotkania nie zabrakło 
wystąpienia starosty wrzesińskiego 
Dionizego Jaśniewicza, który podzię-
kował dyrektorowi PCEZ za owocną 
współpracę i mówił o roli, jaką pla-
cówka od wielu lat pełni w eduka-
cji profesjonalistów. Z kolei Anna 
Stanisławczyk, kierownik praktycz-
nej nauki zawodu w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich we Wrześni, przed-
stawiła wykład na temat kształcenia 
w systemie dualnym na przykładzie 
Niemiec. Rozwiązanie to zakłada, że 
nauka odbywa się w dwóch miej-
scach: zakładzie pracy oraz szkole. 

Prelegentka zaznajomiła zebranych 
m.in. z prawami i obowiązkami 
uczniów oraz pracodawców, którzy 
decydują się na korzystanie z takiego 
systemu edukacji.

Punktem kończącym uroczystość 
było zwiedzanie zmodernizowanej 
pracowni przetwórstwa mleka, gdzie 
goście mieli możliwość przyjrzenia 
się nowym sprzętom stanowiącym 
jej wyposażenie. Zaprezentowano im 
również pozostałe pracownie PCEZ, 
które w ostatnim czasie odnowiono  
i doposażono w nowoczesne maszyny 
służące szkoleniu w wielu zawodach.

Monika Tomczak

Pracownia mleczarska została zmodernizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 
pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w wysokości 33.640.406,62 zł. Całkowita wartość projektu to 42.436.540,36 zł.

Przy mównicy dyrektor PCEZ Marek Dyba

Goście wydarzenia Pracownia mleczarska z prawdziwego zdarzenia

Sukcesy 
uczniów 

PSM
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Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Montaż mebli

Prace przy elewacji budynku

Dyżury radnych powiatowych
Informacje dotyczące możliwości kontaktu z radnymi znajdują się w Biuletynie  

Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub są udzielane pod numerem 61 640 44 35.

Informujemy, że 17 czerwca (piątek) Starostwo Powiatowe we Wrześni 
będzie nieczynne w zamian za pracę w dniu 11 czerwca w godz. 7-15.

INFORMACJA
Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego 

szkodnika sosny (borecznik sosnowiec) od 19 maja do 15 lipca 2022 roku na terenie nadle-
śnictwa zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. 
Zabiegiem zostaną objęte również lasy innych form własności. Dokładny termin uzależniony 
jest od warunków pogodowych. Zabieg przeprowadzony będzie m.in. na terenie gminy Pyz-
dry, w drzewostanach Leśnictwa Ciemierów i Leśnictwa Pyzdry (okolice miejscowości: Zapo-
wiednia – Walga – Białobrzeg oraz Górne Grądy – Tłoczyzna – Myszakówek) przy użyciu insek-
tycydu o działaniu żołądkowym DIMILIN 480 SC. Po jego zakończeniu obowiązuje 24-godzin-
ny zakaz zbioru runa leśnego. Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic: 
„ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OD … DO …. 
ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO …”.

Starostwo Powiatowe we Wrześni
ogłasza nabór na wolne  

kierownicze stanowisko urzędnicze
geodeta powiatowy.

Wymagane dokumenty należy składać  
do 24 czerwca br.

Więcej informacji można znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

Powiatu Wrzesińskiego.

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
poszukuje stażystów do:

    • Wydziału Komunikacji i Transportu
    • Wydziału Inwestycji, Zamówień  

Publicznych i Funduszy Europejskich
    • Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  

z Wydziałem Kadr i Szkoleń
pod numerem telefonu (61) 640 44 90  

lub (61) 640 44 45
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W krajowej czołówce
Skarbnik powiatu wrzesińskiego Beata Matuszewska także i w tym roku została doceniona w ran-

kingu organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Po raz kolejny osiągnęła ogromny sukces i za-
jęła drugie miejsce w swojej kategorii.

Uroczyste wręczenie wyróżnień  
w rankingu Skarbnik Samorządu 
2022 odbyło się 19 maja w Pomor-
skim Parku Naukowo-Technologicz-
nym w Gdyni podczas kongresu Perły 
Samorządu, który organizowany jest 
wspólnie przez redakcję „Dziennika 
Gazety Prawnej” i miasto Gdynia.

Skarbnik powiatu wrzesińskiego 
Beata Matuszewska po raz kolejny 
stanęła na podium w kategorii po-
wiatów, zajmując drugie miejsce  
w Polsce. Na straży powiatowych fi-
nansów stoi od 2007 roku. Nagroda 
jest potwierdzeniem tego, że z na-
leżytą troską wykonuje swoją pracę, 
co zwłaszcza w obecnych, trudnych 
dla samorządów czasach, ma duże 
znaczenie.

Do największych wyzwań stojących 
przed osobami odpowiedzialnymi za 
budżety należy łączenie wypełniania 
zadań ustawowych z realizacją celów 
inwestycyjnych, o czym rozmawiano 
również w czasie gdyńskiego kongresu.

Klara Skrzypczyk

Katastrofa na żądanie
Mikołajek zaraz po urodzeniu w szpitalu miejskim został porzucony przez swoją biologiczną matkę, która mentalnie nie była gotowa zaopiekować 

się swoim synkiem.

Dzisiaj chłopaczek ma prawie 
dwa lata. W tym czasie kilkakrot-
nie zmieniali się jego prawni opie-
kunowie. Nie dlatego, że nie było 
chętnej rodziny do zaopiekowa-
nia się maluchem od zaraz, tylko  
z przyczyn, jakby tu rzec, procedu-
ralnych. Przez ten czas maluchem 
naprzemiennie „zajmowali się”: 
pogotowie opiekuńcze, kandydaci 
na rodziców zastępczych, ponow-
nie pogotowie i w końcu rodzina 
zastępcza bez gwarancji, że Miko-
łajek pozostanie z nimi na zawsze, 
gdyż w postępowaniu przed są-
dem (a sąd rozstrzygnął sprawę 
dopiero w szesnastym miesiącu od 
narodzenia dziecka) biologiczna 
matka nie zrzekła się praw rodzi-
cielskich wobec synka. Oznacza to, 
że w każdym momencie może ona 
zażądać „zwrotu swojego dziecka”, 
tak jak żąda się zwrotu własnej 
rzeczy. Dzisiaj Mikołajek otoczo-
ny prawdziwą miłością „zastęp-
czych rodziców” raduje się swoim 
bezpiecznym miejscem na ziemi  
i tylko panicznie reaguje na każdy 
dzwonek u drzwi, chowając się 
pod łóżeczko w obawie, że przy-
szedł ktoś, kto może go zabrać do 
nowej mamusi.

Inna historia. Opieka społeczna 
odnajduje w jednym z mieszkań 
w naszej okolicy kilkumiesięczne 

niemowlę, bezimienne, urodzone 
naturalnie w warunkach domowych, 
„niezaopiekowane”, w fatalnym sta-
nie zdrowotnym, niezarejestrowane  
w żadnym urzędzie (bez PESEL-u), 
czyli w sensie formalnym nieistnieją-
ce. Po interwencji niemowlę trafia do 
domu dziecka, faktycznie nielegalnie, 
gdyż nie ma swojej ustalonej tożsa-
mości. Tutaj doraźnie znajduje opiekę 
i pomoc, dalej trafia do rodziny za-
stępczej i czeka na „swój wyrok”, sądo-
wy wyrok. Dziecko ma już kilkanaście 
miesięcy, a sąd rodzinny do dzisiaj nie 
rozstrzygnął w sprawie ostatecznego 
statusu prawnego malucha.

Podobnych opowieści można by 
mnożyć bez końca. Każda z takich 
historii jest prawdziwym obrazem 
dziecięcych „katastrof” powstających 
w zderzeniu z biurokratyczną machi-
ną niewydolnego państwa.

Polityczni doktrynerzy, „specjaliści 
od inżynierii społecznej” posunęli 
się w procesie udoskonalania syste-
mu pomocy rodzinie jakże daleko... 
Otóż specjaliści ci, geniusze myśli 
społecznej wykoncypowali sobie, że 
najbardziej pożądanym miejscem do 
wychowywania dziecka jest natural-
na rodzina. Nawet ta patologiczna. 
Prawda, że genialne? Domy dziecka 
najlepiej zaś stopniowo likwidować, 
gdyż upowszechniają wzorce jakże 
obce wyznawcom nowego ładu.

Niewydolni i patologiczni rodzice, 
zachęceni mirażem programu 500+ 
zapałali nagle bezgraniczną miłością 
do swoich biologicznych dzieci zago-
spodarowanych czasowo przez pań-
stwowy system pomocy społecznej. 

Wektory zostały odwrócone, domy 
dziecka powoli zaczynały obumie-
rać, a dzieciaki decyzjami sądów ro-
dzinnych powracały na łono rodzin 
biologicznych. 

Po kilkunastu miesiącach realizacji 
tego genialnego eksperymentu na-
gle okazało się, że niewydolne i pato-
logiczne rodziny ku zdumieniu eks-
perymentatorów wcale nie powróci-
ły na drogę przykładności i cnoty, tyl-
ko rozwinęły się w swej strukturalnej 
niemocy. Po coraz liczniejszych trau-
matycznych przypadkach znęcania 
się nad malutkimi zorientowano się, 
że pomysł jest cokolwiek chybiony. 
Trąbka zagrała do odwrotu i dzieciaki 
zaczęły masowo wracać do publicz-
nych placówek. Na szczęście jeszcze 
wtedy miały dokąd.

Wytrwali reformatorzy nie złoży-
li jednak broni i postanowili dalej 
eksperymentować. Pomysł był taki, 
żeby jak pod sznurek zlikwidować 
wszystkie większe placówki opie-
kuńcze i powołać nowe, mniej liczne, 
kameralne. Maksymalnie czterna-
stoosobowe domy dziecka. Pomysł 
może i nie najgorszy, gdyby nie to, 

że dużego domku nie da się przeciąć 
piłką stolarską na pół i zrobić z nie-
go dwóch małych. Dlatego też więk-
szość domów dziecka, pozostając 
w dotychczas użytkowanych obiek-
tach zmniejszyła liczbę dzieciaków 
o połowę, tnąc piłką stolarską nie 
użytkowane domki, tylko pensjona-
riuszy. Efekt jest taki, że globalna licz-
ba miejsc dla poturbowanych przez 
los dzieciaków w domach dziecka 
spadła drastycznie, a zdesperowani 
sędziowie sądów rodzinnych wy-
dają orzeczenia, kierując dzieciaki 
do ośrodków, w których nie ma już 
wolnych miejsc. Tych miejsc nie ma 
zgodnie z nową doktryną neo-refor-
matorów, bo faktycznie i fizycznie 
one są, ale nie można ich legalnie 
spożytkować.

Żeby wypełnić ten obraz pełnią 
barw, uchylę rąbka tajemnicy, że  
w nieoficjalnych rozmowach z nad-
zorcami i rewizorami tej neo-refor-
my dowiadujemy się, że oni sami 
uważają ją za absurdalną w naszych 
realiach społecznych, ale chcąc nie 
chcąc, swoją rolę muszą grać do koń-
ca jak orkiestra na Titanicu. 

W tej bezładnej krzątaninie przeraża 
najbardziej to, że koślawe procedury  
i sięgające szczytów Himalajów wy-
górowane standardy określające 
zasady działania instytucji pomoco-
wych całkowicie zagubiły potrzeby 

i oczekiwania zmaltretowanych 
przez życie dzieciaków. Wielkie sło-
wa na sztandarach, a rzeczywistość 
skrzeczy.

Ale to nie koniec tej bajki, gdyż na 
horyzoncie wyłania się już kolejna 
„góra lodowa”, tym razem na szlaku 
flagowych okrętów naszych senio-
rów, czyli DPS-ów. Domy pomocy 
społecznej zostaną poddane, jak 
to określono, deinstytucjonalizacji. 
Seniorzy i kandydaci na seniorów 
już się nie mogą doczekać zderze-
nia z górą lodową.

Dionizy Jaśniewicz
…w oczekiwaniu na tę „piękną 

katastrofę”

W środku Beata Matuszewska, skarbnik powiatu wrzesińskiego
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Erasmusowe wizyty
W kwietniu uczniowie klas branżowych Zespołu Szkół Politechnicznych kształcący się na mechani-

ków precyzyjnych w ramach projektu Erasmus+ odwiedzili Wolfenbüttel. W maju zaś odbyła się rewizy-
ta w powiecie wrzesińskim. 

W ramach projektu Erasmus+ Von 
der Teilung bis zur Zusammenarbeit 
– wir schweißen Europa zusammen!/
Od podziału do współpracy. Zespa-
lamy Europę! dziewięciu uczniów  
z klas 3mpr oraz 1mpr ZSP wyjechało 
do partnerskiej szkoły Carl-Gotthard-
-Langhans-Schule w Wolfenbüttel. 
Wizyta u naszych zachodnich sąsia-
dów trwała od 24 do 30 kwietnia,  
a opiekę nad całą grupą sprawowali 
nauczyciele Lidia Kostrzewa, Przemy-
sław Borecki oraz Monika Kurzawska.

Głównym celem wyjazdu było wy-
konanie we współpracy z niemiecki-
mi rówieśnikami metalowych słup-
ków ogrodzeniowych na cmentarz 
w Sokolnikach, którym opiekują się 
uczniowie i nauczyciele ZSP. Obie 
grupy uczestniczące w projekcie 
zwiedziły centrum kształcenia za-
wodowego w Brunszwiku. Młodzież 
zapoznała się tam z różnymi tech-
nikami spawalniczymi, dzięki któ-
rym mogła wykonać swoje zadania 
projektowe. Odwiedziliśmy również 
miejski cmentarz, gdzie znajdują się 
mogiły ofiar zarówno I, jak i II woj-
ny światowej. Wizyta na cmentarzu 
poprzedzona była wspólną analizą 
dramatycznego życiorysu jednego  
z poległych żołnierzy – Kasimira (Ka-
zimierza) Krajewskiego, który wywo-
dzi się z naszych okolic, a mianowicie 
z Murzynowa Leśnego.

Po pracy był czas na zwiedzanie 
okolicy, wspólny posiłek lub po pro-
stu bycie razem, przełamanie barier 
i lepsze poznanie się. W programie 

wyjazdu znalazło się również zwie-
dzanie Berlina wraz z wykładem  
o Unii Europejskiej w Europäisches 
Haus, wizyta w Autostadt w Wolfs-
burgu połączona z warsztatem Robot 
Smartcar, a także zjazd na górskich 
hulajnogach Monsterroller w górach 
Harz i wiele innych atrakcji. 

Po tak owocnie spędzonym czasie 
czekaliśmy na rewizytę naszych go-
ści z Wolfenbüttel, aby kontynuować 
działania podjęte w ramach projektu 
Erasmus +. Szczególnie w obecnych 
czasach takie spotkania i nawią-
zane przyjaźnie są ważniejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej. Dziewięciu 
uczniów CGLS w Wolfenbüttel wraz 
z opiekunami Gero Galubą i Torste-
nem Hartmannem przebywało we 
Wrześni od 16 do 20 maja.

Kontynuowaliśmy realizację zada-
nia projektowego, jakim była czę-

ściowa renowacja ogrodzenia cmen-
tarza ewangelickiego w Sokolnikach 
– przygotowane słupki ogrodzenio-
we zostały zamontowane.

Obie grupy uczestniczące w pro-
jekcie zwiedziły Instytut Centrum 
Doskonałości Badań Kół Zębatych 
Akademii Kaliskiej, a także Muzeum 
Emigracji w Gdyni. Obejrzały również 
zabytki Gdańska.

W programie pobytu – podobnie 
jak w przypadku wizyty w Niem-
czech – był też czas na zwiedzanie 
okolicy i wspólne spędzanie czasu. 

Po tak pracowitym, ale zarazem 
mile spędzonym, wspólnym cza-
sie, jesteśmy pełni wrażeń i bogatsi  
o nowe doświadczenia i przyjaźnie, 
które są dodatkowym efektem dzia-
łań w ramach projektu Erasmus+. 

Monika Kurzawska, Lidia Kostrzewa
ZSP 

Osiągnięcia uczestników HP
Poza nauką i kształceniem zawodowym uczestnicy Hufca Pracy we Wrześni mogą brać udział w wie-

lu przedsięwzięciach oraz konkursach, organizowanych przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę  
w Poznaniu i Hufiec Pracy. Młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczy, co pozwala przełamywać strach 
przed wystąpieniami publicznymi oraz uczy zdrowej rywalizacji.

Maj był bardzo intensywny pod 
względem zmagań konkursowych. 
Uczestnik Hufca Pracy we Wrześni 
Hubert Łukasiewicz po przejściu eta-
pu wojewódzkiego konkursu Spraw-
ny w zawodzie – mechanik pojazdów 
samochodowych, wziął udział w eta-
pie ogólnopolskim, co jest ogrom-
nym wyróżnieniem. Finał odbył się  
w Gołdapi w dniach 9-12 maja. 
Podczas wyjazdu, oprócz udziału 
w zmaganiach konkursowych, Hu-
bert uczestniczył w wielu atrakcjach 
zorganizowanych przez Komendę 
Główną OHP takich jak: zwiedza-
nie okolicy, ogniska czy integracja  
z uczestnikami z innych województw.

Natomiast 19 maja odbył się Prze-
gląd Twórczości Artystycznej Mło-
dzieży OHP w Kole. Wrzesiński Hufiec 
reprezentowała uczennica Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 Nikola Gul-
czyńska. Wystąpiła ona w kategorii 
solistów, z utworem Rihanny pt. Stay. 
Mimo sporej konkurencji i wysokie-
go poziomu niesamowity głos Nikoli 
oczarował jurorów, dzięki czemu za-
jęła I miejsce.

Młodzież w HP Września może 
rozwijać się artystycznie, odkrywać 
swoje talenty, sprawdzać zawodowe 
umiejętności oraz brać udział w wy-
cieczkach czy wolontariacie, a wszel-

kie zainteresowania rozwijać przy 
wsparciu wychowawców.

Paulina Stawska
HP Września

Uczniowskie laboratoria
Od 18 do 20 maja uczniowie  Zespołu Szkół Politechnicznych  

we Wrześni  biorący udział w projekcie Budowa osiedla mieszka-
niowego podsumowali wyniki swojej pracy. 

Przedsięwzięcie było realizo-
wane jako Podprojekt Edukacyj-
ny Uczniowskie Laboratoria Informa-
tyczne  w ramach Projektu  Cyfrowa 
Szkoła Wielkopolsk@ 2020. W jego 
ramach uczniowie zaprojektowali  
i wykonali makietę osiedla mieszka-
niowego w trakcie budowy.

Części makiety (budynki, elementy 
architektury) zostały wydrukowane 
przy użyciu drukarki 3D. Maszyny bu-
dowlane zostały wykonane z zesta-
wów Lego Spike i zaprogramowane 
na tabletach do wykonywania prac 
budowlanych. Projekt był realizowa-
ny przy użyciu współczesnych narzę-
dzi technologii informacyjno-komu-
nikacyjnej (TIK).

Uczniowie prezentowali społeczno-
ści szkolnej etapy pracy nad projek-

tem na tle prezentacji multimedial-
nej, którą przygotował Michał Ra-
chelski z klasy 2TB. Podczas przygo-
towań przetestowano komunikację 
między tabletami, narzędziami TIK   
i robotami.

Aby lepiej zrozumieć zakres prac 
nad projektem, uczniowie prezen-
towali swoje rezultaty w mniejszych 
grupach. Efekty pracy nad makietą  
i działanie zaprogramowanych robo-
tów wzbudzały prawdziwy zachwyt. 
Źródłem największej satysfakcji były 
„zabawki”.

Wszystkim uczniom oraz innym 
osobom zaangażowanym w prace 
projektowe serdecznie dziękuję!

Jacek Lewandowski

Ważne rozmowy
Ambasador Szwajcarii Jürg Burri w połowie maja zaprosił przed-

stawicieli powiatu na spotkanie dotyczące kształcenia zawodowego.
Spotkanie odbyło się 18 maja w ra-

mach projektu „Jak promować i pro-
wadzić klasę patronacką w warun-
kach polskich na podstawie doświad-
czeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria 
i Niemcy" realizowanego wspólnie  
z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysło-
wo-Handlową. Rozmowy, na które 
zaprosił ambasador Szwajcarii Jürg 
Burri, dotyczyły szwajcarskiego syste-
mu kształcenia zawodowego, a wzięli 
w nich udział starosta wrzesiński Dio-
nizy Jaśniewicz, zastępca naczelnika 
Wydziału Edukacji Katarzyna Starzyń-
ska oraz wicedyrektor Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej To-
masz Mackiewicz i pracownica PCEZ 
Magdalena Bogaczyk.

Nie da się ukryć, że przedsiębiorstwa 
pilnie poszukują wykwalifikowanych 

pracowników. System kształcenia 
dualnego pomaga pracodawcom 
wykształcić przydatnych fachowców, 
a młodym ludziom oferuje zdobycie 
specjalistycznej wiedzy i umiejętno-
ści przydatnych na rynku pracy. Róż-
nice między polskim a szwajcarskim 
systemem kształcenia zawodowego 
nie są duże, choć do kluczowych na-
leżą wielkość i źródła finansowania. 
Dobra współpraca jest szansą na po-
radzenie sobie z tymi przeszkodami.

Już wkrótce czeka nas wizyta stu-
dyjna w Lichtensteinie i równie cie-
kawe dyskusje m. in. z władzami 
państwowymi odpowiedzialnymi za 
edukację.

Tomasz Mackiewicz
CBiRNT

Młodzież chętnie angażuje się w ciekawe projekty

Tomasz Mackiewicz (z lewej) i ambasador Jürg Burri

Pamiątkowe zdjęcie na dziedzińcu ZSP we Wrześni

Młodzi ludzie na konkursie w Gołdapi

fot. H
P W

rześnia
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Nowe meble w ZSZ 
Wyremontowana pracownia technologiczna w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni została 

doposażona w meble warsztatowe za ponad 22 000,00 zł.

Zakupiono stoły robocze, szafy na-
rzędziowe, regały metalowe oraz 
szafy gospodarcze. W następnym 
etapie pracownia wzbogaci się  
o specjalistyczne narzędzia niezbęd-
ne do prowadzenia praktycznej na-
uki zawodu.

Zadanie realizowano w ramach pro-
jektu „Rozwój szkolnictwa zawodo-
wego na terenie powiatu wrzesińskie-
go – stawiamy na kształcenie fachow-
ców!” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020, w ramach Osi 
Priorytetowej 8: Edukacja, Działania 
8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 
8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzie-
ży – tryb konkursowy, współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Wydział Edukacji
Wózek narzędziowy

Projekt naboru do klasy I Powiatowej Szkoły Muzycznej  
I stopnia we Wrześni

Rok szkolny 2022/2023

Instrument Dział dziecięcy,  
liczba uczniów

Dział młodzieżowy,  
liczba uczniów

1.  flet poprzeczny 1 1

2.  skrzypce 3 1

3.  gitara 4 2

4.  klarnet 1 2

5.  trąbka 1 2

6.  saksofon 0 2

7.  perkusja 1 2

8.  akordeon 1 1

9.  fortepian 4 2

10. waltornia 0 1

Razem uczniów: 16 16

28 maja (sobota) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
we Wrześni zaprasza na godzinę 10 na Dzień Drzwi Otwar-
tych. O tej porze w sali konferencyjnej wybrzmi krótki 
koncert w wykonaniu uczniów placówki. Po nim będzie 
można obejrzeć klasy instrumentalne oraz porozmawiać  
z nauczycielami. Zachęcamy do udziału! 

Muzyczne sukcesy
Tym razem Kaja Kluczyńska uzyskała tytuł laureata I nagrody w V Kujawsko-Pomorskim Konkur-

sie Fletowym w Solcu Kujawskim, który odbył się 14 maja. Z kolei Maciej Mazurkiewicz zajął I miejsce  
w VI Regionalnym Konkursie Perkusyjnym, który odbył się 16 maja w Gostyniu.   

Dla Kai Kluczyńskiej to kolejne 
pierwsze miejsce w konkursie rangi 
ogólnopolskiej w tym roku szkolnym 
(poprzednio było to I miejsce w Go-
rzowie Wielkopolskim). Kaja Kluczyń-
ska jest uczennicą Powiatowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia we Wrześni  
w klasie fletu Anity Kmiecik. Akompa-
niatorem była Magdalena Cielińska.

Jury konkursu to znane postaci 
świata fletu. Przewodniczącą była 
dr Adrianna Lis z Akademii Muzycz-

nej im. Karola Szymanowskiego  
w Katowicach, zaś członkami dr Mał-
gorzata Lange-Banaś z Zespołu Pań-
stwowych Ogólnokształcących Szkół 
Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz  
w Warszawie oraz mgr Elżbieta Bień-
kowska-Sarba z Zespołu Szkół Muzycz-
nych I i II stopnia im. Karola Szymanow-
skiego w Toruniu. Funkcje koordynator-
ki oraz sekretarz konkursu pełniła mgr 
Anna Zająkała, prezes Stowarzyszenia 
Edukacja Muzyczna „Drogą Sukcesu”.

Maciej Mazurkiewicz to z kolei 
uczeń klasy perkusji prowadzonej 
przez Alberta Kołodziejczaka. Zajął 
on I miejsce w najstarszej grupie wie-
kowej w VI Regionalnym Konkursie 
Perkusyjnym Konfrontacje młodych 
werblistów, który odbył się 16 maja 
w Gostyniu. Konkurs zorganizowała 
gostyńska Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I stopnia im Józefa Zeidlera.

PSM

Maciej Mazurkiewicz z dumą pokazuje dyplom Kaja Kluczyńska nie spoczywa na laurach
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Z kulturą  
za pan brat

Śmiej się z klasą
Śmiech to nie tylko zdrowie, ale także najlepszy sposób na wyraża-

nie pozytywnych emocji i zjednywanie sobie ludzi. Jeżeli jednak wybu-
chamy nim w niewłaściwym momencie lub jest to przejaw naszej aro-
gancji albo złośliwości, to nie ma to nic wspólnego z dobrym wycho-
waniem. Warto więc, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak śmiać się  
w towarzystwie, by nie zostać uznanym za osobę niekulturalną.

Podstawa to umiejętność oddzie-
lania spotkań formalnych od tych 
w gronie rodziny, przyjaciół czy naj-
bliższych znajomych. Oczywiście 
podczas tych drugich zachowujemy 
się dużo swobodniej. Odnosi się to 
również do śmiechu, który może być 
bardziej spontaniczny i żywiołowy. 
Za to w miejscach publicznych nie 
powinniśmy śmiać się zbyt głośno 
i długo, gdyż takim zachowaniem 
niepotrzebnie skupiamy na sobie 
uwagę otoczenia i przeszkadzamy 
innym. Pamiętajmy o tym, wybie-
rając się m.in. do restauracji, teatru 
czy kina, a także będąc w pracy. Oso-
ba dobrze wychowana śmieje się  
w sposób subtelny, gdyż nachalne 
okazywanie radości częściej łączone 
jest z narzucaniem się niż z wyraża-
niem zadowolenia. Nie na miejscu 
będą również próby „wyduszenia”  
z siebie jakiegoś zdania, kiedy nie po-
trafimy się uspokoić. 

Chociaż śmiech w pierwszej kolej-
ności kojarzy się nam pozytywnie, 
to nie zapominajmy, że może on też 
ranić. Wyszydzanie kogoś czy wy-
śmiewanie czyichś wad i pomyłek,  
a co gorsze – wyglądu, ubioru lub 
pochodzenia, należy do najbardziej 
nieeleganckich zachowań i jest nie-
dopuszczalne. Pamiętajmy też, by nie 
obracać w żart tego, co mówi nasz 
rozmówca, jeśli czujemy, że to dla 
niego delikatny i trudny temat. Taka 
reakcja może zostać odebrana jako 
lekceważenie problemów innych. Je-
śli sami stajemy się obiektem drwin, 
najlepiej jest je w wymowny sposób 
przemilczeć. Akceptowalnym roz-
wiązaniem będzie także zwrócenie 
uwagi osobie, której żart nam się nie 
spodobał.  

Monika Tomczak

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

w Pyzdrach zaprasza na  
trzydniową wycieczkę do Warszawy  

w terminie 11-13 lipca.  
Informacji udziela przewodnicząca  

pyzdrskiego związku  
Barbara Sulkowska, tel. 531 030 542 

Z pozytywną energią
Pojawiające się i znikające chmury nie odstraszyły uczestników corocznego pikniku organizacji 

pozarządowych w Gorzycach. Impreza pod nazwą Majówka na sportowo i wesoło, która odbyła się  
21 maja, przyciągnęła wielu amatorów wspólnej zabawy.

Wydarzenie to zostało zorganizo-
wane przez sołtysa Gorzyc i prezesa 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Diabły Stanisława Filipiaka oraz sze-
fowa Koła Emerytów i Rencistów 
Solidarność TONSIL Teresę Piskorż, 
która pełni również funkcję prze-
wodniczącej Forum Organizacji Po-
zarządowych Powiatu Wrzesińskie-
go. Przygotowanie imprezy wsparło 
Starostwo Powiatowe we Wrześni, 
a transport dla jej uczestników za-
pewnił Urząd Miasta i Gminy Wrze-
śnia. Biorąc po uwagę dwuletni czas 

licznych obostrzeń wynikających  
z pandemii, takie spotkania są teraz 
bardzo ważne, szczególnie dla osób 
starszych i z niepełnosprawnościa-
mi. Piknik przybrał więc formę reha-
bilitacji społecznej. Z tego względu 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie we Wrześni dofinansowało wy-
darzenie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. 

Uczestnicy majówki nie ukrywali, że 
z utęsknieniem czekali na moment, 
w którym znów będą mogli się spo-

tkać, porozmawiać i spędzić wspól-
nie czas. W Gorzycach bawili się  
w rytm popularnych utworów i brali 
udział w konkurencjach, takich jak 
rzut butem wojskowym czy trafianie 
jajem do patelni. Było przy tym mnó-
stwo emocji i śmiechu. Na zebranych 
czekał słodki i ciepły poczęstunek. 
Przelotny deszcz i wiatr nie przeszko-
dziły członkom organizacji pozarzą-
dowych w dobrej zabawie, a z ich 
twarzy nie znikały uśmiechy.

Monika Tomczak

Plany repertuarowe: 
3-9 czerwca – PAN WILK I SPÓŁKA. BAD GUYS
3-9 czerwca – TOP GUN: MAVERICK
3-9 czerwca – DETEKTYW BRUNO
10-23 czerwca – JURASSIC WORLD: DOMINION
10-23 czerwca – JEŻYK I PRZYJACIELE

ul. Koszarowa 14-16, Września, tel. 61 436 64 46, www.trojka.net.pl

REPERTUAR: 27 MAJA – 2 CZERWCA
SALA GŁÓWNA SALA KAMERALNA

PAN WILK I SPÓŁKA. 
BAD GUYS

animacja/familijny
USA

100 min
2D dubbing

TOP GUN:  
MAVERICK

akcja
USA

131 min
2D napisy

DETEKTYW  
BRUNO 
familijny
POLSKA
88 min

PAN WILK I SPÓŁKA. 
BAD GUYS

animacja/familijny
USA

100 min
2D dubbing

27.05.
(pt.) 14:00 i 16:00 18:00 i 20:30 15:00 i 19:15 17:15

28.05. 
(sob.) 14:00 i 16:00 18:00 i 20:30 15:00 i 19:15 17:15

29.05.
 (nd.) 14:00 i 16:00 18:00 i 20:30 15:00 i 19:15 17:15

30.05. 
(pon.) 14:00 i 16:00 18:00 i 20:30 15:00 i 19:15 17:15

31.05. 
(wt.) 14:00 i 16:00 18:00 i 20:30 15:00 i 19:15 17:15

01.06. 
(śr.) 14:00 i 16:00 18:00 i 20:30 15:00 i 19:15 17:15

02.06. 
(czw.) 16:00 18:00 i 20:30 15:00 i 19:15 17:15

Po miesiącach pandemii wszyscy są spragnieni integracyjnych spotkań na świeżym powietrzu
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Teatralnie na prowincji
6 maja rozpoczął się etap końcowy ogólnopolskiego projektu Święto Teatru na Prowincji organizo-

wanego przez Fundację Dzieci Wrzesińskich i Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Nobli-
stów w Nowym Folwarku. To już osiemnasta edycja tego przedsięwzięcia.

W ramach święta, jak co roku, od-
był się Ogólnopolski Przegląd Twór-
czości Teatralnej Maska, który służy 
wymianie doświadczeń zespołów te-
atralnych z różnych środowisk wiej-
skich i miejskich oraz Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski, tym razem 
pod nazwą Poezja Wisławy Szym-
borskiej. Konkursy połączone były  
z warsztatami teatralnymi i recytator-
skimi prowadzonymi przez aktorkę 
Katarzynę Adamczyk-Kuźmicz.

Trzyetapowe konfrontacje teatralne 
oceniało jury, któremu przewodni-
czyła Elżbieta Górczyńska – peda-
gog, instruktor teatralny i reżyser 
teatru dzieci i młodzieży. Młodych 
recytatorów oceniała z kolei komisja, 
której przewodniczyła  aktorka Mag-
dalena Pomierska-Śmigel.

W ramach przedsięwzięcia odby-
ło się również spotkanie autorskie  
z Michałem Rusinkiem – poetą, litera-
turoznawcą, osobistym sekretarzem 
Wisławy Szymborskiej – patronki 
naszej szkoły i jednocześnie autorki 
wierszy recytowanych podczas tego-
rocznego konkursu recytatorskiego.

Jednymi z najciekawszych punktów 
tegorocznego programu okazały się 
warsztaty dla nauczycieli Przygody  
z muzyką. Lato prowadzone przez Mu-
zylek Moni, podczas których uczestni-
cy uczyli się pracy ze słowem, gestem 
i muzyką, a także projekt Teatr uczy, 
teatr bawi realizowany przez uczniów 
SSP w Nowym Folwarku.

Warto nadmienić, że ta edycja pro-
jektu otrzymała honorowy patronat 
ministra edukacji i nauki, wielko-
polskiego kuratora oświaty, starosty 
wrzesińskiego oraz burmistrza mia-
sta i gminy Września.  

Partnerami i współorganizatorami 
byli: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego (samo-
rząd województwa wielkopolskie-
go), Urząd Miasta i Gminy Września, 
Starostwo Powiatowe we Wrześni, 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Po-
wiatowy Bank Spółdzielczy we Wrze-
śni, Wrzesiński Ośrodek Kultury, pa-
rafia pw. św. Krzyża we Wrześni oraz 
sołectwa okolicznych wsi.

Patronat medialny nad projektem 
objęły: „Wieści z Ratusza”, „Przegląd 
Powiatowy”, Radio Września, No-
waWrzesnia.pl, „Dyrektor Szkoły”  
i „Głos Nauczycielski”.

Wyniki III etapu Ogólnopolskiego 
Przeglądu Twórczości Teatralnej MA-
SKA przedstawiają się następująco:

Kat. przedszkola
I – Przedszkole Niepubliczne "Chat-

ka Misia Uszatka" we Wrześni
II – Niepubliczne Przedszkole "Miś 

Uszatek" we Wrześni
III – klasa 0b z Samorządowej Szko-

ły Podstawowej w Nowym Folwarku 
oraz ex aequo  Niepubliczne Przed-
szkole „Tęczowa Chatka” we Wrześni

Kat. kl. 1-3 szkół podstawowych
I – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wą-

growcu
II – nie przyznano
III – klasa 3a z Samorządowej Szkoły 

Podstawowej  w Nowym Folwarku

Kat. kl. 4-6 szkół podstawowych
I – Szkoła Podstawowa w Przedczu
II – Szkoła Podstawowa  nr 1 w Trze-

mesznie
III – Szkoła Podstawowa nr 7 w Jele-

niej Górze

Kat. kl. 7-8 szkół podstawowych  
i szkoły ponadpodstawowe

I – Szkoła Podstawowa nr 13 w Zie-
lonej Górze („Teatr Bałałajka”)

II – Zespół Szkół w Luboniu
III – XX Liceum Ogólnokształcące  

w Poznaniu

Wyniki III etapu Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego „Poezja 
Wisławy Szymborskiej”:

Kat. kl. 4-6 szkół podstawowych
I – Szymon Tomalak, Szkoła Podsta-

wowa w Przedczu
II – Bartłomiej Przybysz, Szkoła Pod-

stawowa w Przedczu
III – Zuzanna Dopierała, Szkoła Pod-

stawowa w Przedczu

Kat. 7-8 szkół podstawowych i szko-
ły ponadpodstawowe 

I – Liwia Kasprzak, II Liceum Ogól-
nokształcące w Koninie

II – Weronika Dobrowolska, Szkoła 
Podstawowa w Przedczu

III – Karolina Józwiak, Samorządowa 
Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni

 
Ponadto w obu konkursach przy-

znano łacznie 30 wyróżnień indy-
widualnych (nagród specjalnych).  
W Ogólnopolskim Przeglądzie Twór-
czości Teatralnej MASKA otrzymali je: 
Marcel Woźniak, Maks Palpuchowski, 
Maria Mańczak, Nicolas Gut, Han-
na Menes, Adrian Wiśniewski, Igor 
Przybył, Franciszek Gapiński, Hubert 
Kogut, Julianna Muszyńska, Zuzanna 
Sobańska, Zuzanna Dopierała, Aga-
ta Skoczylas, Jan Tarłowski, Domi-
nik Stobiński, Krzysztof Krzyżański, 
Weronika Przybył, Agata Szymań-
ska, Weronika Matuszak i Gabriela 
Pszczoła. W Ogólnopolskim Konkur-
sie Recytatorskim Poezja Wisławy 
Szymborskiej z kolei wyróżnieni to: 
Anna Koszarek, Zuzanna Sobańska, 
Maja Masztalerz, Lilianna Musielak, 
Maksymilian Pawlak, Monika Wy-

sokowicz, Weronika Lechańska, Zo-
fia Makieła, Stanisław Czubała oraz 
Aleksandra Ostrowska.

Grand Prix i statuetkę stracha na 
wróbla otrzymały: I dnia – Przedszko-
le Niepubliczne „Chatka Misia Uszat-
ka” we Wrześni, zaś II dnia – Szkoła 
Podstawowa w Przedczu.

Nagrody specjalne dla grup te-
atralnych z powiatu wrzesińskiego, 
które wykazały się innowacyjnym 
podejściem do tworzywa teatralne-
go otrzymały zespoły z Przedszkola 
Niepublicznego „Chatka Misia Uszat-
ka” we Wrześni oraz klasa 0b z Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej w No-
wym Folwarku. Grupa z Nowego Fol-
warku uświetniła dodatkowo swoim 
występem Galę Laureatów, pod-
czas której – oprócz nagrodzonych  
w przegladzie Maska – wystąpiły 
dzieci ze szkoły w Nowym Folwarku 
wyróżnione podczas szkolnego pro-
jektu Teatr uczy, teatr bawi. Na gali 
pojawił się m.in. wielkopolski wice-
kurator oświaty Zbigniew Talaga.

Wspaniałym wydarzeniem był także 
koncert zespołu Cztery Pory Miło-
wania, który odbył się 13 maja. Gru-
pa grająca muzykę z kręgu krainy 
łagodności zauroczyła wszystkich 
naturalnością i delikatnością nut  
w poetyckiej oprawie.

Kolejne wydarzenie w ramach pro-
jektu odbędzie się 25 września we 
Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Bę-
dzie to koncert Nieustanne pamię-
tanie. Wystąpią: zespół Małżeństwo  
z Rozsądku i goście specjalni, zespół 
wokalny z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowym Folwarku, chór Camerata  
z Wrześni, Wrzesińskie Studio Piosen-
ki oraz sympatycy i przyjaciele pro-
jektu Święto Teatru na Prowincji.

Już teraz serdecznie wszystkich za-
praszamy na to muzyczne podsumo-
wanie naszego tegorocznego święta!

Julianna Hauke
SSP Nowy Folwark

121 lat od strajku
20 maja uczczono rocznicę bohaterskiego oporu uczniów Kato-

lickiej Szkoły Ludowej w obronie polskiej mowy.

Tego dnia w samo południe delega-
cje samorządowców, szkół i organi-
zacji zgromadziły się pod pomnikiem 
dzieci wrzesińskich, by złożyć kwiaty 
i zapalić znicze. Uczcili w ten sposób 
pamięć o wydarzeniach z 20 maja 
1902 roku, kiedy to uczniom, którzy 
na lekcji religii odmówili udzielania 
odpowiedzi w języku niemieckim, 
została wymierzona kara cielesna,  
a przed budynkiem szkoły zebrał się 
tłum wrześnian wzburzonych całym 
zajściem (władze niemieckie ukara-
ły uczestników tego zgromadzenia 
więzieniem i grzywnami). W imieniu 
powiatu kwiaty złożył wicestarosta 
wrzesiński Waldemar Grzegorek.

Tego dnia w okolicy pomnika 
przez cały dzień można było do-
strzec poruszenie. O lokalnej historii 
przypominał szczególnie dzieciom  
i młodzieży, którzy grupami odwie-

dzali to miejsce. Wśród nich było 
wielu uczniów Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrze-
sińskich, która z okazji dnia patrona 
odbywała tego dnia turystyczny rajd. 
Wiele osób 20 maja przynosiło rów-
nież znicze na groby strajkujących 
niegdyś osób czy gromadziło się, by 
przy odpalonych racach odśpiewać 
hymn państwowy. Wieczorem z kolei 
we Wrzesińskim Ośrodku Kultury od-
była się premiera filmu Wrześnianie  
w Powstaniu Wielkopolskim w reżyse-
rii Antoniego Wojtowiaka.

Organizatorami oficjalnych obcho-
dów byli: burmistrz miasta i gminy 
Września, Muzeum Regionalne im. 
Dzieci Wrzesińskich oraz Samorządo-
wa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dzie-
ci Wrzesińskich.

Klara Skrzypczyk

W miejscu pamięci
24 maja odsłonięto odrestaurowany pomnik męczeństwa i mor-

dów dokonanych na Polakach i obywatelach polskich pochodzenia 
żydowskiego przez niemieckiego okupanta w 1943 roku na terenie 
obozu pracy przy stacji kolejowej we Wrześni.

Uroczystość była częścią projektu 
edukacyjnego realizowanego przez 
wrzesińskie szkoły ponadpodstawowe 
„Historia i kultura Żydów wrzesińskich. 
Młodzież wrzesińska w miejscach pa-
mięci”, który koordynuje, nauczycielka 
historii Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 
Teresa Jabłońska. Renowacja pomnika 
została ufundowana przez Urząd Mia-
sta i Gminy Września.

O funkcjonowaniu obozu pracy  
i panujących tam śmiertelnych wa-
runkach opowiedzieli: Szymon Pie-
trzykowski z Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Poznaniu oraz 
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor 

Muzeum Regionalnego we Wrześni. 
Spotkanie poprowadzili uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Henryka Sienkiewicza we Wrześni 
Aniela Kołodzińska i Adam Dekow-
ski, a zaśpiewała uczennica tej samej 
szkoły Julia Szymańska. Podczas uro-
czystości zabrzmiała również modli-
twa, którą zaśpiewał przedstawiciel 
Gminy Żydowskiej w Poznaniu. 

Hołd poległym złożyli m.in. starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, wice-
starosta wrzesiński Waldemar Grze-
gorek oraz naczelnik Wydziału Edu-
kacji Starostwa Powiatowego Olga 
Kośmińska-Giera.

Wiktoria Rybka

Święto Teatru na Prowincji to impreza dobrze znana  
nie tylko mieszkańcom powiatu

Wrzesińska młodzież na wspólnym zdjęciu z samorządowcami

Powiatowa delegacja

fot. SSP N
ow

y Folw
ark
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 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2022
Starosty Wrzesińskiego

z dnia 13 maja 2022 roku

Starosta Wrzesiński
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż następującej nieruchomości

TARGOWA GÓRKA, DZIAŁKA NR 102

Oznaczenie 
nieruchomości Targowa Górka, gmina Nekla, dz. 102

Oznaczenie 
geodezyjne

Położenie nieruchomości: Targowa Górka, 
gmina Nekla

Numer geodezyjny nieruchomości: 102

Powierzchnia działki: 0,1503 ha

Księga wieczysta PO1F/00045164/8

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana 
jest w na terenie miejscowości Targowa Górka, 
gmina Nekla, w bezpośrednim sąsiedztwie 
nieruchomości o charakterze sakralnym oraz 
mieszkaniowym (brak obiektów o charakterze 
handlowo-usługowym). Kształt działki 
regularny. Działka posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem 
gospodarczym o powierzchni użytkowej 
wynoszącej ok. 270 m2 i powierzchni 
zabudowy ok. 306 m2. Stolarka okienna  
i drzwiowa drewniana, okna osadzone  
w ramach stalowych, drzwi z desek. Budynek 
wykonany w technologii tradycyjnej  
z cegły, strop drewniany. Uwzględniając 
technologię budowy, jakość wykonanych 
robót budowlanych rodzaj zastosowanych 
materiałów – standard budynku określono na 
poziomie niedostatecznym (zużycie określono 
na poziomie 90%, budynek nadaje się do 
kapitalnego remontu lub wyburzenia).

Przeznaczenie 
nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 102 położona jest na 
obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nekla, zatwierdzonym uchwałą  
Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla  
z dnia 15 lutego 2001 roku, zmienionym 
uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 
czerwca 2009 roku, uchwałą Nr IV/11/2011 
z dnia 27 stycznia 2011 roku oraz uchwałą  
nr XXXIV/293/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku, 
przedmiotowa działka przeznaczona jest pod 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  
i zagrodowej.

Osoby, którym 
przysługuje 
pierwszeństwo w 
nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługiwało pierwszeństwo  
w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 
z późn. zm.) minął dnia 23 listopada 2021 roku.

Terminy 
poprzednich 
przetargów

I przetarg – 19 stycznia 2022 roku; II przetarg 
– 7 marca 2022 roku, III przetarg – 25 kwietnia 
2022 roku

Zobowiązania 
i obciążenia 
nieruchomości

Brak

Cena wywoławcza 
nieruchomości 75 234,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki

Kwota wadium 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 
złotych) 

Termin wpłacenia 
wadium do 16 czerwca 2022 roku

Miejsce i termin  
IV przetargu

Starostwo Powiatowe we Wrześni  
ul. Fryderyka Chopina 10, pok. nr 112
20 czerwca 2022 roku godz. 1000

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg odbędzie się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Fryderyka 
Chopina 10.

2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami praw-
nymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.

3. W przetargu mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełno-
mocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym.

4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 
0080 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku 
bankowym tut. Starostwa.

5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy części nieruchomo-
ści, po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub zamknięciu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone 
na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień 
zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia 

umowy w formie aktu notarialnego.
8. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
9. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu,  

a także ze stanem technicznym nieruchomości, stanem prawnym nieruchomości oraz jej przeznaczeniem.
10. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie 

wyznaczonym przez tut. organ, przed zawarciem aktu notarialnego, znajdowała się na rachunku bankowym orga-
nizującego przetarg ustny nieograniczony.

11. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego 
wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy  
o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeń-
skiej wspólności ustawowej.

12. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
13. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej repre-

zentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpo-
wiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru 
uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

14. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), chcąc na-
być nieruchomość, zobowiązany jest przed 
zawarciem umowy notarialnej do uzyskania 
zezwolenia ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta 
jest wymagana przepisami prawa.

15. Opłaty notarialne i sądowe związane  
z zawarciem umowy sprzedaży w formie 
aktu notarialnego oraz przeprowadzenie 
postępowania wieczystoksięgowego w ca-
łości ponosi nabywca nieruchomości.

16. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywcę nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy nota-
rialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie stawi się bez usprawie-
dliwienia w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, organizator przetargu 
odstąpi od zawarcia umowy, a wadium nie 
będzie podlegało zwrotowi.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu z ważnych po-
wodów.

                                               STAROSTA
                                  /-/ Dionizy Jaśniewicz
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Wieczór z Ukrainą
Wzruszające spotkanie poświęcone relacjom uchodźców z Mariupola, Chersonia i Charkowa zorga-

nizowane zostało 19 maja przez Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców oraz polsko-
-ukraińsko-kanadyjskie Stowarzyszenie „Asistans – Pomoc dla Uchodźców”.  

Publiczność zgromadzona we Wrze-
sińskim Ośrodku Kultury miała nie-
powtarzalną okazję posłuchać trau-
matycznych wspomnień Weroniki  
z Mariupola, Katarzyny z Chersonia 
czy Petera z Czernihowa, którym 
udało się uciec z ogarniętej wojną 
Ukrainy. Świadectwo przedstawio-
ne podczas spotkania nazwanego 
„Wieczorem z Ukrainą” przepełnione 
było jednocześnie bólem i radością. 
Rozmówcy musieli zmierzyć się  
z niewyobrażalnym strachem o sie-
bie i swoich bliskich podczas uciecz-
ki z bombardowanych miast, które 
jeszcze w lutym tego roku były ich 
domem. Radość ze znalezionego 
azylu w Polsce i naszym powiecie na-
dal przeplata się z głęboką nadzieją, 

Marzyli razem z Zuzią
Za nami kolejna edycja koncertu charytatywnego „Nie Rezygnujemy z Marzeń”. Tym razem bohater-

ką wydarzenia była Zuzanna Nawrocka – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza 
we Wrześni, która walczy z chorobą nowotworową.

Koncert rozpoczęła projekcja fil-
mu przedstawiającego historię Zuzi. 
Wspólnie z mamą opowiedziały  
o tym, jak problemy z chodzeniem 
doprowadziły do diagnozy onkolo-
gicznej – mięsaka Ewinga z nacie-
kiem na płuco i żebro. Ten nowotwór 
złośliwy całkowicie zmienił życie Zuzi 
i, jak sama przyznała na nagraniu, 

dziś nawet wizyta na sali tanecznej 
czy w szkole jest czymś wyjątko-
wym, o czym marzy ta uczennica 
LO. Nastolatka przechodzi szereg 
badań i chemioterapii. Wymaga to 
od niej oraz jej mamy częstych wi-
zyt w placówkach onkologicznych. 
Wprowadzona metoda leczenia daje 
nadzieję na całkowite wyleczenie. 

Wymaga to jednak m.in. siły, czasu, 
ale i środków finansowych. Dlatego 
też grupa wolontariuszy wraz z gro-
nem pedagogicznym Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Miko-
łaja Kopernika we Wrześni podjęła 
decyzję, że celem IV edycji koncertu 
charytatywnego „Nie Rezygnujemy  
z Marzeń” będzie zbiórka na rzecz Zu-
zanny Nawrockiej.

Wydarzenie, które zgromadziło 
kilkaset osób, odbyło się 17 maja  
w Pałacu na Opieszynie. Dla gości 
koncertu, ale przede wszystkim dla 
Zuzi, wystąpili tego dnia: Mietek 
Szcześniak, Barbara Parzęczewska, 
Ewa Olszewska, Magdalena Janicka, 
Robert Wojciechowski, Myroniuk 
Twins, Mikołaj Milczarek, Chór dzie-
cięcy SSP nr 3, Zespół wokalny LOHS. 
Nie obyło się bez chwil wzruszeń, 
życzeń i podziękowań. Wydarzenie, 
którego organizację wsparł powiat 
wrzesiński, kolejny raz okazało się 
sukcesem. Na leczenie Zuzi zebrano 
ponad 16 tysięcy złotych. 

Mateusz Maserak

Przedsiębiorcy  
z wielkim sercem 

Wrzesińskie firmy angażują się we wspieranie uchodźców. Jedną 
z nich jest Gestamp.

13 maja do powiatowego punktu 
pomocy dla obywateli Ukrainy dotarł 
transport 500 pakietów pomoco-
wych przekazanych przez Gestamp. 
Tego samego dnia dyrektor perso-
nalny firmy Grzegorz Paczka przeka-
zał część z nich osobom, które zna-
lazły w naszym regionie schronienie 
przed wojną i którymi opiekuje się 

powiat. Przy okazji opowiadał rów-
nież o możliwościach zatrudnienia  
w zakładzie.

Parę dni później, 16 maja, punkt 
pomocy odwiedziło kierownictwo 
Gestampu. Jednym z punktów wi-
zyty gości z Hiszpanii była rozmowa  
o pomocy powiatu i przedsiębiorstw 
uchodźcom.                                                                 (red.)

że uda im się wrócić do swojego kra-
ju i że spotkają się ze swoją rodziną 
czy przyjaciółmi, z którymi nagle ze-
rwał się kontakt. 

Spotkaniu towarzyszyła także wy-
stawa niepublikowanych wcześniej 
fotografii z Ukrainy, które przeobra-
żone zostały w wojenne zgliszcza 
oraz film krótkometrażowy przedsta-
wiający pierwsze chwile uchodźców 
na terenie Polski.

Równowagę dla emocji kłębiących 
się po wysłuchaniu relacji uchodź-
ców, którym podziękowano gromki-
mi oklaskami za odwagę w zmierze-
niu się z bolesnymi wspomnieniami, 
przyniósł występ Amelii Anisowicz, 
znanej z internetowego nagrania 
piosenki „Mam tę moc” z popu-

larnej baśni Disneya, wykonanej  
w kijowskim schronie. Niesamowita 
siedmiolatka nazwana „dziewczynką  
z bunkra” poruszyła serca wrzesiń-
skiej publiczności do łez. Dodatkowo 
poruszające jest to, że Amelia prze-
bywa w Polsce z bratem i babcią, a jej 
rodzice zostali na Ukrainie, walcząc  
o wolność. 

Wieczór urozmaicił także występ 
bliźniaczek Andriany i Roksolany My-
roniuk, laureatek wielu konkursów 
muzycznych.

Spotkanie zakończyło się zbiórką 
do puszek, z której całkowity dochód 
przeznaczony został na zakup żyw-
ności dla obrońców Ukrainy, przeka-
zanej w transporcie humanitarnym.

Julia Sosna

Jubileuszowy turniej
21 i 22 maja w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Kołaczkowie rozegrano Ogólnopolski Turniej Unihokeja   
z okazji 25-lecia UKS Kołaczkowo.

W zawodach wzięły udział 32 dru-
żyny z całej Polski. Mecze rozegra-
no w czterech kategoriach: rocznik 
2012, rocznik 2009, rocznik 2005 oraz 
open. Przez dwa dni gościliśmy 270 
dzieci oraz opiekunów z 12 klubów 
zrzeszonych w Polskim Związku Uni-
hokeja. Oprócz typowej rywalizacji 
sportowej uczestnicy turnieju wzięli 
udział w potyczkach paintballowych, 
zwiedzaniu muzeów w Kołaczkowie 

oraz Pyzdrach, seansach filmowych, 
rozgrywkach rekreacyjnych, rejsie po 
Warcie oraz wspólnym grillowaniu.

Na jubileuszowy turniej zajrzeli 
m.in. starosta wrzesiński, wójt gminy 
Kołaczkowo, prezes Fundacji CHCE-
misie, a także wiceprezes Polskiego 
Związku Unihokeja oraz prezes Wiel-
kopolskiego Związku Unihokeja.

UKS Kołaczkowo

Przedstawiciele powiatu i firmy Gestamp przed wejściem do punktu pomocy

Kołaczkowo znów było stolicą unihokeja

Chórzyści z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3

Wydarzenie zarówno dla jego bohaterów, jak i gości było niezwykle poruszające

fot. U
KS Kołaczkow

o
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Robinia akacjowa
Pod tą nazwą kryje się popularna akacja.

Akacja to rodzaj drzew z rodziny 
bobowatych, który pochodzi ze 
wschodnich rejonów Ameryki Pół-
nocnej. Ma małe wymagania wobec 
warunków, w których rośnie i z tego 
powodu akacja rozprzestrzeniła się 
na wszystkich kontynentach z wy-
jątkiem Antarktydy. W Polsce można 
ją spotkać na obszarze praktycznie 
całego kraju. Rośnie w wielu miej-
scach – w parkach, zagajnikach, na 
miejskich skwerach, wśród pól czy 
wzdłuż dróg. 

Swoją nazwę zawdzięcza francu-
skiemu ogrodnikowi królewskiemu 
Jeanowi Robinowi, który nasiona 
robinii sprowadził do Francji na po-
czątku XVII wieku. Uprawiał akację 
jako roślinę ozdobną w ogrodzie, 
który znajdował się w miejscu obec-
nego placu Dauphine. Jego syn Ve-
spasien posadził ukorzeniony odrost 
na skwerze René-Viviani, na którym 
okaz ten rośnie do dnia dzisiejszego 
i jest najstarszym drzewem w Pary-
żu. W ciągu stulecia robinia rozprze-
strzeniła się po Europie. Na ziemiach 
polskich znana jest od początku 
wieku XIX, co udokumentowano  
w annałach Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Poza niezwykłą urodą – zwłaszcza 
w czasie kwitnienia – jest to roślina 
bardzo inwazyjna, która szybko się 
rozprzestrzenia. Pierwsze wzmian-
ki o jej spontanicznym rozroście  
i rozprzestrzenianiu się pochodzą  
z Wielkiej Brytanii z końca XIX wieku. 
Jednak ze skali tej inwazyjności zda-
no sobie sprawę dopiero w połowie 
XX wieku. Gatunek ten trafił na listę 
czterdziestu najbardziej inwazyjnych 
roślin drzewiastych oraz na listę naj-
szkodliwiej wpływających na środo-
wisko obcych gatunków w Europie. 

Drzewa te jednak już mocno wrosły 
w polski i europejski krajobraz. Wła-
śnie teraz na przełomie maja i czerw-
ca w wielu miejscach akacja pięknie 
rozkwita, roztaczając wokół silny  
i przyjemny zapach. Szczególnie ce-
nią ją pszczelarzarze, ponieważ jest 
rośliną miododajną, z której nektar 
pozyskują pszczoły.

Zapach  miodu  akacjowego  jest 
słaby, delikatny, zbliżony do aro-
matu kwiatów drzewa.  Z kolei jego 
smak  łączy intensywną, lekko mdłą 
słodycz z przyjemnie rześką kwa-
skowością. Jest to  miód  niezwykle 
łagodny, dzięki czemu można poda-
wać go dzieciom, również niemow-
lętom. Pomaga przy leczeniu nad-
kwasoty żołądka, schorzeń woreczka 
żółciowego i nerek.

Napary z kwiatów stosuje się  
w chorobach reumatycznych, scho-
rzeniach dróg żółciowych, stanach 
zapalnych nerek i dróg moczowych, 
a także obrzękach spowodowanych 
niewydolnością krążenia. W kosme-
tyce olejek akacjowy jest używany 

do produkcji perfum, balsamów oraz 
innych specyfików kosmetycznych.

Kwiaty robinii mają również zasto-
sowanie w kuchni – można z nich 
robić pyszne desery. Kwiatostany 
smaży się w cieście naleśnikowym 
na niewielkiej ilości oleju i podaje  
z dodatkiem owoców i miodu. Susz 
kwiatowy sprawdzi się jako składnik her-
bat w jesienne i zimowe wieczory. Do-
skonałe właściwości lecznicze ma zaś sy-
rop zrobiony ze świeżych kwiatostanów.

Polecam przyrządzić syrop według 
sprawdzonego przepisu.

15 lat tak szybko minęło…

Przed muralem przedstawiającym zamek w Pyzdrach (październik 2021 r.)

Sekcja małej ojczyzny
W roku 2007/2008, czyli w momencie powstania stowarzyszenia, swoją działalność rozpoczęła sek-

cja regionalna Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Można by ją nazwać „sekcją małej 
ojczyzny”. Zakres jej 15-letniej dzia-
łalności najlepiej określają słowa 
filozofa i pisarza Leszka Kołakowskie-
go: Mała ojczyzna to miasto czy wieś,  
w której się urodziliśmy, to środek 
świata. To przestrzeń niewielka,  
w której się obracamy. Nasze domy, 
ulice, cmentarze, kościoły to przestrzeń 
niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim 
zbudowana, przez wojny niszczona  
i odbudowywana, to centrum świata. 
Wrzesińską „małą ojczyznę” rozumieć 
można wąsko – jako miasto i okolicę 
najbliższą, jako okolicę już nie taką 
bliską, czyli powiat wrzesiński i po-
wiaty sąsiednie, a także bardzo sze-
roko jako Wielkopolskę.

Spotkania członków sekcji regional-
nej prowadzone są w przeplatanych 
tematami, ale jednak uporządkowa-
nych cyklach: Zabytki Wrześni i okolic, 
Historia naszego miasta Wrześni, Geo-
grafia, przyroda, środowisko, Kultura, 
Przemysł, Spotkania z przedstawicie-
lami władz.

Formami pracy sekcji są wykłady sta-
cjonarne i wycieczki, czasem potrzeb-
ne jest połączenie obu tych form. Wy-
kłady odbywają się w sali gościnnego 
Wielkopolskiego Samorządowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego przy ulicy Wojska 
Polskiego 2a. Prowadzą je wrzesiń-
scy historycy regionaliści, wśród nich  
w pierwszym okresie działalności sek-
cji był przede wszystkim dyrektor Mu-
zeum Regionalnego im. Dzieci Wrze-
sińskich Sebastian Mazurkiewicz. 
Poza tym wykłady prowadzili między 
innymi Wiesław Kubiak, Sławomir 
Szuba, Marian Torzewski, Michał Brzo-
stowicz i Maciej Nowacki. Wykłady 
stacjonarne połączone są z prezenta-
cjami multimedialnymi.

Członkowie sekcji regionalnej biorą 
udział w wycieczkach autokarowych 

poza Wrześnię. W tym zakresie praca 
sekcji regionalnej wymaga pewne-
go wysiłku organizacyjnego poprzez 
angażowanie przewodników i histo-
ryków spoza naszego miasta (między 
innymi Elżbiety Gajewicz i Ewy Mi-
kulskiej w Miłosławiu, Jerzego Osy-
piuka w Nekielce, Michała Czerniaka  
w Pyzdrach, Mariusza Gomulskie-
go w Kołaczkowie) oraz przewodni-
ków po zwiedzanych konkretnych 
obiektach (np. sakralnych, muzeal-
nych). Wyjazdy połączone są czasem  
z atrakcjami turystycznymi i kultural-
nymi. Członkowie sekcji odwiedzili 
między innymi Grzybowo, Miłosław, 
Orzechowo (Sklejkę Orzechowo S.A.), 
Pyzdry, Kołaczkowo, Neklę, Czesze-
wo (gdzie mieliśmy ognisko), Ne-
kielkę, Rajmundowo (gdzie odbył 
się piknik), Powidz (wzięliśmy tam 
udział w pokazie i wystawie sprzętu 
lotniczego), Giecz (gdzie obejrzeli-
śmy inscenizację dawnego święta 
zmarłych – Dziady) a w samej Wrześni  
(a właściwie w Białężycach dwukrotnie 
zwiedzaliśmy fabrykę Volkswagena).

Liderem sekcji regionalnej od po-
czątku jej istnienia był prezes WUTW 
Eugeniusz Paterka. Jeszcze po ustą-
pieniu z tej funkcji w 2017 opiekował 
się nią przez dwa kolejne lata. W 2019 
roku liderem sekcji został jej dotych-
czasowy członek i częsty wykładow-
ca Marian Torzewski. Niestety aktyw-
ność całego WUTW została w tym 
właśnie czasie sparaliżowana przez 
pandemię COVID-19. Wznowienie 
naszej działalności było możliwe,  
i to z wykluczeniem pomieszczeń za-
mkniętych (a więc wykładów stacjo-
narnych), dopiero w maju i czerwcu 
2021 roku. Odbyły się wówczas trzy 
spacery historyczne po Wrześni.

Powrót sekcji regionalnej w prawie 
normalnych warunkach (bo w ma-
seczkach) w sali wykładów stacjo-

narnych i w innych pomieszczeniach 
zamkniętych, stał się możliwy dopie-
ro w roku akademickim 2021/2022. 
Szczególnie intensywny był paź-
dziernik 2021 roku, kiedy to opiekun 
sekcji Marian Torzewski poprowadził 
uczestników na trzy piesze wyciecz-
ki po Wrześni (spacer obejmował 
cmentarz, centrum, ulice, Lipówkę, 
obejrzenie panoramy miasta z wie-
ży wodociągowej). Jeszcze w tym 
samym miesiącu sekcja regionalna 
udała się na wycieczkę autokarową 
do Kołaczkowa i Pyzdr, a w grudniu 
opiekun sekcji zaprezentował w wy-
kładzie multimedialne podsumowa-
nie spacerów po mieście – pocztówki 
i fotografie starej Wrześni (przedsta-
wiające między innymi nieistniejące 
już obiekty).

Drugi semestr rozpoczął się w lutym 
2022 roku wykładem Mariana To-
rzewskiego połączonym z prezenta-
cją fotografii i dokumentów zatytuło-
wanym Ponińscy i Mycielscy – właści-
ciele dóbr wrzesińskich. W marcu 2022 
roku odbyła się wycieczka autokaro-
wa zatytułowana Kościoły drewniane 
ziemi wrzesińskiej – Kaczanowo, Nowa 
Wieś Królewska, Zieliniec. W końcu 
roku akademickiego (27 kwietnia) 
członkowie sekcji regionalnej wy-
słuchali wykładu Mielżyńscy i Kościel-
scy, właściciele dóbr miłosławskich  
i podczas wycieczki autokarowej  
(29 kwietnia) zwiedzili Winną Górę 
(pałac Dąbrowskiego, kościół pw. 
św. Michała Archanioła z grobem ge-
nerała Jana Henryka Dąbrowskiego 
i krzyż Bronisława Dąbrowskiego) 
oraz Miłosław (centrum, kościół pw. 
św. Jakuba Większego, pałac Miel-
żyńskich i Kościelskich oraz park  
z pomnikiem Juliusza Słowackiego). 
Wykładowcą i kierownikiem wy-
cieczki był opiekun sekcji.

Marian Torzewski

Składniki:
• 350 g kwiatów robinii akacjowej,
• 2,5 l wody,
• 1 kg cukru,
• 2 cytryny.

 Sposób przygotowania:
Świeże kwiaty akacji rozkłada-

my na stole. Pozostawiamy je na 
godzinę, aby pozbyć się owadów. 
Po tym czasie obrywamy łodygi. 
Kwiaty przekładamy do dużego 
garnka i zalewamy gotującą się 
wodą tak, aby całe były zanurzone.

Z oszorowanych cytryn zdej-
mujemy skórkę; dodajemy ją do 
kwiatów. Po przemieszaniu gar-
nek zakrywamy pokrywką. Na  
24 godziny odstawiamy w chłod-
ne miejsce.

Po upływie 24 godzin odcedza-
my kwiaty przez sito i gazę (naj-
lepiej jest wyłożyć sito potrójnie 
złożoną gazą) do nowego garnka. 
Przelewamy stopniowo napar, 
wyciskając kwiaty akacji.

Syrop zagotowujemy, dodajemy 
cukier i gotujemy do jego całko-
witego rozpuszczenia, ciągle mie-
szając, po czym dodajemy wyci-
śnięty sok z cytryn.

Do czystych i wyparzonych bu-
telek lub słoików przelewamy 
gorący syrop. Po zakręceniu ob-
racamy naczynia i pozostawiamy 
na zakrętkach na ok. 5 minut. 
Później pasteryzujemy w piekar-
niku, w 130°C przez 12-20 minut  
(w zależności od wielkości bute-
lek lub słoików). Jeśli syrop pod-
czas pasteryzacji zaczyna syczeć 
lub wrzeć, piekarnik należy wyłą-
czyć i pozostawić w nim naczynia 
do wystudzenia.

Naczynia z syropem przecho-
wywać w ciemnym i chłodnym 
miejscu.   

Waldemar Grzegorek

fot. E. Paterka
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Jeść w zgodzie z naturą
Wśród nas jest wielu miłośników ekologicznego i smacznego jedzenia. Szukamy więc zdrowej, naturalnej żywności. Na szczęście przy-

bywa miejsc, które ją oferują. Dużą popularnością cieszą się też wydarzenia promujące tradycyjne wyroby, czego dobrym przykładem jest 
Powiatowe Święto Smaków. Mamy coraz większą wiedzę na temat tego, co służy naszemu zdrowiu, a czego powinniśmy unikać. Chętnie 
sięgamy po to, co regionalne i wytwarzane starymi, sprawdzonymi metodami, wspierając tym samym lokalnych producentów. 

Poszukiwania u źródła
Dorota Ślebioda od kilku lat inte-

resuje się zdrowym stylem życia i to 
właśnie ona wpadła na pomysł, żeby 
otworzyć we Wrześni sklep z eko-
logiczną żywnością. Medyczne wy-
kształcenie, a potem także praca za-
wodowa pozwoliły jej na bezpośred-
ni kontakt z pacjentami borykający-
mi się z różnymi schorzeniami. Kiedy 
praktykowała jako fizjoterapeutka, 
coraz częściej odczuwała, że nie jest 
w stanie w pełni pomóc cierpiącym 
na choroby przewlekłe, które jej zda-
niem były zaleczane, ale nie leczo-
ne. Doszła do wniosku, że sentencja 
– niezależnie od tego, kto jest ojcem 
choroby, to niewłaściwy sposób odży-
wiania jest jej matką – najlepiej od-
daje stan rzeczy. I nie chodzi tu tylko 
o zaburzenia układu pokarmowego, 
ale także autoimmunologiczne, aler-
giczne, neurologiczne, reumatyczne, 
zwyrodnieniowe, nowotworowe, 
depresję, migrenę i wiele innych. Jej 
zdaniem podstawą odpowiedniego 
funkcjonowania organizmu są silne  
i zdrowe tkanki, a ich dobra kondycja 
zależy przede wszystkim od odpo-
wiedniej diety – w końcu jesteś tym, 
co jesz. Zaczęła więc zgłębiać tajniki 
medycyny chińskiej, która może po-
szczycić się wielowiekową tradycją, 
a także dietetyki i ziołolecznictwa 
(ukończyła studia podyplomowe  
w tym zakresie). Kiedy pani Dorota 
postanowiła zdrowo się odżywiać, 
trafiła na poważną przeszkodę, po-
nieważ produkty oferowane przez 
markety i duże sklepy nie spełnia-
ły jej oczekiwań. Ich zdecydowana 
większość zawiera konserwanty, che-
mię spożywczą, sztuczne barwniki 
czy składniki niskiej jakości, za to po-
zbawiona jest najlepszych substancji 
odżywczych, witamin i soli mine-
ralnych. Już na etapie uprawy roślin  
i hodowli zwierząt pojawiają się 
czynniki, które nawet jeśli są dopusz-
czalne, niekoniecznie służą zdrowiu. 

Producenci zbóż, warzyw i owoców 
stosują chemiczne środki ochrony 
pozwalające pozbyć się szkodników  
i uzyskać oczekiwane plony. Stosowa-
ne przez nich substancje gromadzą 

się w roślinach, a potem trafiają do 
organizmu człowieka, który się nimi 
żywi. Z kolei hodowcy świń, krów czy 
kurczaków decydują się na trzymanie 
zwierząt w zamknięciu, przez co po-
zbawiają je ruchu, promieni słonecz-
nych, świeżej trawy i ziół. 

Na tropie ekologicznej żywności
Zdaniem pani Doroty najzdrowsza 

jest dziczyzna, ponieważ przedstawi-
ciele leśnej fauny są w ciągłym ruchu 
i żywią się tym, co znajdą w swoim 
środowisku. Spośród mięsa zwierząt 
gospodarskich najlepiej wybierać  
z kolei to pochodzące z małych i eko-
logicznych hodowli. Taka żywność 
nie zawiera hormonów, antybioty-
ków i innych szkodliwych substancji, 
występują one za to w karmie zwie-
rząt hodowanych na przemysłową 
skalę. Niestety znalezienie takich 
„zielonych” gospodarstw jest coraz 
trudniejsze. Według Doroty Ślebio-
dy również większość dostępnych 
w sklepach serów pozbawiona jest 
najbardziej drogocennych skład-
ników, gdyż mleko stosowane do 
ich wytwarzania pochodzi od krów, 
które nie są wypasane na łąkach  
i nie jedzą zielonej, szybko rosnącej 
trawy i ziół. W takim mleku poziom 
witamin i substancji odżywczych 
jest dużo niższy niż w pochodzącym  
z ekologicznych źródeł. Obecnie tyl-
ko niewielki odsetek bydła żywi się 
na pastwiskach. Warto też zwrócić 
uwagę na to, że na sklepowych pół-
kach często możemy znaleźć nie sery, 
ale produkty seropodobne z wysoką 
zawartością tłuszczów roślinnych. 

Dorota Ślebioda miała poważny 
problem ze znalezieniem towarów 
wysokiej jakości, odpowiadających 
prowadzonemu przez nią zdrowe-
mu stylowi życia. Postanowiła więc,  
stworzyć miejsce, które by je ofero-
wało. W ten sposób powstał sklep 
Hyćka otwarty wspólnie ze Zbignie-
wem Gałązką. Zaczęło się od szuka-
nia producentów naturalnej żywno-
ści. Właścicielom udało się dotrzeć do 
małych, rodzinnych firm, a nawet po-
jedynczych osób, które samodzielnie 
wytwarzają m.in. sery z mleka zwie-
rząt wypasanych na nieskażonych, 

naturalnych łąkach. Znaczna część  
z nich pochodzi z Wielkopolski. Na-
tomiast zioła, przyprawy, przetwory 
i soki sprowadzane są z podlaskiego 
Korycina słynącego z ekologicznych 
upraw. Ta rodzinna firma zatrudnia 
również zbieraczy zajmujących się 
pozyskiwaniem dziko rosnących 
roślin, prowadzi ogród botaniczny 
i tradycyjną wiejską zagrodę. Zioła  
i ich mieszanki, ekologiczne soki 
owocowe (np. z hyćki) oraz przy-
prawy pozytywnie oddziałują na or-
ganizm i pomagają zwalczyć wiele 
dolegliwości. W medycynie ludowej 
były one wykorzystywane od wie-
ków. Obecnie, po przerwie spowo-
dowanej dynamicznym rozwojem 
leków syntetycznych i ich wzmo-
żoną reklamą, obserwujemy zwrot 
w kierunku ziół. Z kolei dostępna  
w sklepie dziczyzna pochodzi z na-
szego regionu, a także z Opolszczy-
zny. Właściciele cały czas szukają no-
wych dostawców.

Z misją we Wrześni
Właściciele sklepu powrócili do ro-

dzinnego miasta pani Doroty (wcze-
śniej mieszkali w Warszawie) z na-
dzieją, że trafią tu na ludzi, którym tak 
samo jak im zależy na prawidłowym 
odżywianiu. Uważają oni, że nie ma 
efektów leczenia bez dobrego jedze-
nia. Mało tego, nieodpowiednie pro-
dukty wywołują choroby. Dlatego są 
mile zaskoczeni tym, że we Wrześni  
i okolicach mieszka wiele osób, które 
mają ogromną wiedzę na temat zdro-
wej żywności i tego, co powinna ona 
zawierać. Co więcej, jest ona oparta 
na rzetelnych źródłach, a nie na czę-
sto zmieniającym się marketingowym 

przekazie i trendach. Działalność skle-
pu ma polegać nie tylko na samej 
sprzedaży towarów, ale także na prze-
konaniu ludzi, że warto dbać o dobrą 
kondycję organizmu. 

Ponadto właściciele przywiązują 
wagę do tego, co tradycyjne i re-
gionalne, stąd m.in. nazwa sklepu – 
oznaczająca w gwarze poznańskiej 
czarny bez – czy współpraca z miej-
scowymi wytwórcami. W ich planach 
jest również wystawienie w lokalu 
małego regału z książkami napisany-
mi w naszej odmianie języka.

Do wyboru do koloru
W Hyćce znajdziemy wyroby z dzi-

ka, jelenia i sarny, w tym m.in.: szynki, 
kiełbasy, kabanosy, salami, parówki, 
pasztety, kaszankę, boczek, smalec 
czy salceson. Sklep oferuje także 
sery z owczego, koziego i krowiego 
mleka pełnotłustego wytwarzane  
w ekologiczny sposób. Klienci wybie-
rają pomiędzy tymi dojrzewającymi 
a świeżymi (z różnymi dodatkami, 
np. jarzębiną, czarnuszką, pieprzem, 
kozieradką, orzechami, rozmarynem 
lub bez nich), jak również pleśnio-
wymi. Ze względu na krótki termin 
przydatności do spożycia produk-
ty takie jak kozie mleko czy jogurty 
sprowadzane są w mniejszych ilo-
ściach i sprzedawane do wyczerpa-
nia zapasów. W sklepie przyjmowa-
ne są zamówienia na deski serów  
i wędlin oraz na mrożone i pieczone 
mięso z dziczyzny (gdy sezon łowiec-
ki ruszy pełną parą, powinno być 
ono dostępne w ciągłej sprzedaży). 
Zaopatrzymy się tam w rozmaite 
ekologiczne przyprawy, zioła oraz 
ich mieszanki przygotowywane na 

podstawie tradycyjnych receptur 
(m.in. dla dzieci, na reumatyzm, od-
porność, tarczycę, krążenie, wzrok, 
trądzik, oczyszczające, odkwaszające 
czy wspomagające myślenie i kon-
centrację oraz gotowe mieszanki na 
nalewki ziołowe), naturalne herba-
ty ziołowe i owocowe, soki, syropy, 
konfitury, pasty, musztardy, jabłka 
do szarlotki, ogórki, kapustę i inne 
przetwory. Jego właściciele są otwar-
ci na sugestie i stale rozszerzają asor-
tyment. W ten sposób do oferty tra-
fiły naturalne sery holenderskie. Pani 
Dorota i pan Zbigniew liczą, że dzięki 
ich wiedzy i doświadczeniu, który-
mi dzielą się z innymi, wiele osób 
zdecyduje się na pozytywne zmiany  
w sposobie odżywiania, dzięki cze-
mu poprawi się jakość ich życia.

Nie od dziś wiadomo, że to, co po-
chodzi z natury, jest najlepsze dla 
naszego zdrowia. Produkty, które są 
w dużym stopniu przetwarzane, nie 
zaopatrują organizmu w substancje 
potrzebne do prawidłowego funk-
cjonowania. Dostarczają nam za to 
ogrom związków, które są dla nas 
niebezpieczne. Niestety należy sobie 
zdawać sprawę z tego, że środowisko 
ulega coraz większemu zanieczysz-
czeniu, dlatego poszukiwanie eko-
logicznej żywności nie jest łatwym 
zadaniem. Mając jednak na uwadze 
swoje zdrowie, warto poświęcić tro-
chę energii, by znaleźć wysokiej ja-
kości produkty. Warto sięgać przede 
wszystkim po to, co regionalne. 
Docenienie lokalnych wyrobów na 
pewno wyjdzie nam na dobre.  

Monika Tomczak

Dorota Ślebioda i Zbigniew Gałązka

W dobie masowej produkcji coraz częściej szukamy nieprzetworzonych artykułów 
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Z myślą o pracodawcach
Pierwszy Powiatowy Dzień Pracodawcy za nami. W spotkaniu 20 maja wzięło udział wielu lokalnych 

pracodawców i przedsiębiorców, którzy mieli okazję zaznajomić się z ofertą instytucji wspierających 
rynek pracy. Motto wydarzenia, które przyświeca również naszej codziennej pracy, brzmi: Dobra ko-
munikacja służy dobrej współpracy.

Rozpoczynając konferencję, kieru-
jąca Powiatowym Urzędem Pracy we 
Wrześni Joanna Musiałkiewicz przed-
stawiła zarys działalności PUP – insty-
tucji wsparcia pracodawców, które 
nie jest tylko związana z rejestracją 
osób pozostających bez zatrudnie-
nia, z czym stereotypowo kojarzy się 
urzędy pracy.

Briefing pozwolił lokalnym przed-
siębiorcom zapoznać się z ofertą 
szkoleniową i możliwościami, jakie 
dają lokalne instytucje. Bogaty wy-
bór w zakresie rozwoju kompetencji  
i podnoszenia kwalifikacji zaprezen-
towała Urszula Kropaczewska, dyrek-
tor Wielkopolskiego Samorządowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego we Wrześni, która za-
chęcała do ciągłego rozwoju i udziału 
w kształceniu. Część oferty WSCKZiU 
jest bezpłatna, a tematycznie wpisuje 
się w katalog deficytowych zawodów 
w powiecie wrzesińskim.

Swoją ofertę szkoleniową adresowa-
ną dla osób dorosłych przedstawiło 
Powiatowe Centrum Edukacji Zawo-
dowej oraz Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii. Magda-
lena Bogaczyk zabierała uczestników 
spotkania na wirtualny spacer po 
CBiRNT w Grzymysławicach, gdzie 
mogą być organizowane różnego 
rodzaju szkolenia, zarówno praktycz-
ne (m.in. z dziedziny automatyki), jak  
i teoretyczne w każdej branży.

Działania Ochotniczych Hufców 
Pracy oraz Młodzieżowego Centrum 

Kariery zaprezentowały Grażyna Koza-
necka i Agnieszka Frąckowiak. Prelek-
cja ta pozwoliła na zapoznanie uczest-
ników konferencji ze specyfiką działań 
wspomagających młodzież w wyborze 
przyszłej drogi zawodowej oraz możli-
wością zaspokojenia potrzeb kadro-
wych przyszłych pracodawców.

Największym zainteresowaniem 
obecnych na sali osób cieszyło 
się wystąpienie Moniki Danelskiej  
z Głównego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Poznaniu, 
która przedstawiła finansowe moż-
liwości rozwoju przedsiębiorców  
z wykorzystaniem środków pocho-
dzących z Unii Europejskiej. Pomimo 
iż tematy związane z pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych często prze-
rażają potencjalnych beneficjentów, 
prelegentka usystematyzowała te-
mat oraz zachęciła do współpracy  
z Głównym Punktem Informacyjnym 
Funduszy Europejskich oraz innymi 
mobilnymi jednostkami PIFE. 

W trakcie konferencji poruszono 
również temat zatrudniania cu-
dzoziemców, który zaprezentował 
Amadeusz Konieczny z Wielkopol-
skiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 
Przedstawił on informacje dotyczą-
ce świadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi, zezwoleń na pracę 
sezonową, statystyk z zakresu dzia-
łań urzędów pracy w Wielkopolsce  
w ostatnich latach oraz bieżącego, 
nader aktualnego tematu zatrudnia-
nia obywateli Ukrainy.

Ostatnim punktem pierwszego 
Powiatowego Dnia Pracodawcy był 
panel dyskusyjny, w trakcie którego 
głosy zabrali uczestnicy spotkania. 
To nowe wydarzenie jest punk-
tem wyjścia do kolejnych spotkań. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za obecność i zaangażowanie.

Wojciech Mikołajaczak 
PUP

Praca w służbie 
więziennej

Areszt śledczy w Poznaniu prowadzi nabór kandydatów do pra-
cy. Do obsadzenia są stanowiska strażnika działu ochrony, pielę-
gniarza lub pielęgniarki oraz ratownika medycznego. 

Na czym polega praca w areszcie 
śledczym oraz jakie wymagania sta-
wia się przed kandydatami, można 
dowiedzieć się podczas najbliższej 
giełdy pracy, czyli spotkania z funk-
cjonariuszami Służby Więziennej. To 
doskonała okazja, by zadać pytania, 
które pozwolą określić, czy charakter 
pracy oraz wymagane umiejętności 
i cechy osobowości potencjalnych 
kandydatów są odpowiednie, by 
aplikować na wolne stanowiska. 

Spotkania w formie giełdy pracy 
pozwalają na swobodniejszą ko-

munikację, umożliwiają bliższe po-
znanie profilu pracodawcy i dają 
możliwość lepszego przygotowania 
się do późniejszych ewentualnych 
rozmów kwalifikacyjnych. Część  
z warunków pracy znana jest już dziś, 
a mianowicie zatrudnienie byłoby na 
czas nieokreślony, a miejscem pracy 
jest Poznań. Więcej informacji można 
uzyskać podczas spotkania.

Giełda pracy z funkcjonariusza-
mi Służby Więziennej odbędzie się  
8 czerwca o godz. 10 w Powiatowym 
Urzędzie Pracy we Wrześni (p. 19,  
I piętro). W spotkaniu udział mogą 
wziąć wszyscy zainteresowani te-
matem, ale ze względów organi-
zacyjnych prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie chęci przybycia.

Zgłoszenia i informacje: Beata Go-
muła – pośrednik pracy, tel. 61 640 35 
39, beata.gomula@pupwrzesnia.pl.

PUP

L.p. Stanowisko i organizator stażu Liczba
miejsc

1. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Urząd Miasta i Gminy Nekla 1

2.
Sprzedawca
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
Serbiak Grzegorz

1

3. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
ALLFLEX POLSKA Sp. z o.o. 1

4. Młodszy specjalista ds. controlingu
AIGO-TEC Sp. z o.o. 1

5. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Gonvarri Polska Sp. z o.o. 2

OFERTY STAŻY

Staże są adresowane do osób zarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.

Wysokość stypendium stażowego wynosi 1 489,00 zł/ 
m-c za 40-godzinny czas pracy. Średnia długość stażu 
to 4 m-ce.
Celem stażu jest m.in. przygotowanie do późniejszej 

pracy zawodowej.

Szczegóły www.wrzesnia.praca.gov.pl/oferty-pracy/
staze oraz u doradcy klienta, tel. 61 640 35 41

Być może wydarzenie na stałe trafi do kalendarza PUP
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Przygarnij mnie

Szejk długie lata spędził na łańcuchu

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy ze 
stowarzyszeniem Psi-jaciel Klara Skrzypczyk użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym za kratami, by mogli na stałe znaleźć ciepły dom z kochającą rodziną.

Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 
(pok. nr 10), telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Kupujesz wycieczkę  
czy wczasy – pamiętaj!

Pani Teresa w czasie pandemii nigdzie nie podróżowała. W tym roku wybiera się na wakacje z ro-
dziną. Chce nadrobić czas i pojechać na egzotyczne wczasy, ale boi się, że trafi na oszustów. Pyta więc,  
na co ma zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy.

Należy zacząć od dowiedzenia się, 
czy organizator (zazwyczaj biuro 
podróży) jest wpisany do specjal-
nej ewidencji. Można to sprawdzić 
na portalu Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego. Z zawartych tam in-
formacji powinniśmy dowiedzieć się, 
czy firma jest wypłacalna, czy nie to-
czy się przeciwko niej postępowanie 
o wykreślenie z rejestru, a także jakie 
ma zabezpieczenia finansowe na wy-
padek nieprzewidzianych kłopotów  
i w jakiej wysokości.

Wspomniane zabezpieczenie, w po-
staci między innymi polis ubezpie-
czeniowych, jest pierwszym filarem 
ochrony turystów. Jeżeli okazałoby 
się, że biuro jest niewypłacalne, to  
z tych polis będą spłacane roszczenia 
klientów, a gdy byłoby to niewystar-

czające, resztę należności pokryje Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny. Dla-
tego też przed wykupieniem impre-
zy turystycznej warto sprawdzić, czy 
organizator wyjazdu opłaca składki 
na ten fundusz.

W rejestrze biur podróży powinien 
być zapisany terytorialny obszar dzia-
łania biura. Jest to o tyle ważne, że 
jeżeli interesuje nas oferta nie miesz-
cząca się w danym zakresie i obsza-
rze, nie można liczyć na pomoc biura  
w razie pojawienia się problemów.

Przed wykupieniem konkretnej wy-
cieczki czy wczasów należy upew-
nić się, że przedstawiona oferta ma 
charakter imprezy turystycznej albo 
powiązanych usług turystycznych, 
ponieważ wyłącznie takie usługi 
podlegają ochronie.

Podstawa prawna ustawa z dnia 
24 listopada 2017 roku o impre-
zach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (t.j. Dz.  
U. z 2022 roku poz.511).

Elżbieta Staszak-Małecka

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 25 maja 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, zwanej dalej 
„ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 22 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Bur-
mistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, na działkach 
oznaczonych numerami ewid.: 84/31, 84/39, 107, 72, obręb: 
303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 
Września – obszar wiejski.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej będzie przejście na własność Gminy 
Września działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:
– 84/42 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr ewid. 84/31,
– 84/45 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr ewid. 84/39,
obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 

303005_5 Września – obszar wiejski.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jed-
nostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem 
niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu 
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czyn-
ność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Września, w Biuletynach Informacji Pu-
blicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypo-
wiedzenie co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyja-

śnienia w sprawie oraz składać wnioski   i zastrzeżenia w terminie 
do dnia 20 czerwca 2022 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynika-
jącego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Ogłoszenie
Wrzesińskie koło Polskiego Związku  
Niewidomych zaprasza do udziału  

w pikniku rekreacyjnym,  
który odbędzie się 8 lipca (piątek)  

w Nowym Folwarku.  
Informacja i zapisy – w biurze  

przy ulicy Chopina 9 we Wrześni  
w każdy czwartek w godz. 11-13.

Cześć, jestem Szejk. W schronisku 
jestem już od roku. Gdy tu trafiłem, 
byłem w koszmarnym stanie – zu-
pełnie zaniedbany i z guzem wiel-
kości piłki.

Jestem typem samotnika, nie lu-
bię otaczać się wieloma ludźmi. 
Przyznam, że nie przepadam też 
za niektórymi mężczyznami. Na 
spacerach wybieram sobie ludzi, 
którym pozwalam się zbliżyć, choć 
zdecydowanie potrzebuję więcej 
czasu, żeby niektórych zaakcep-
tować. Moi opiekunowie wiedzą 
jednak, że wielki ze mnie łasuch, 
więc można mnie przekonać przy-
smakami.

Nie lubię innych zwierząt, ale na 
spacerach coraz lepiej radzę sobie 
z napotykaniem obcych psiaków.

Mimo że dawno nie jestem już 
dzieckiem (mam jakieś 14 lat), to 
kocham bawić się moim plusza-
kiem. Chętnie też biegam, ruch 
to przecież zdrowie. Przez 13 lat 
żyłem na łańcuchu, więc raczej 
nie będę idealnym i bezproblemo-
wym domownikiem. Mam jednak 

nadzieję, że ktoś jeszcze pokaże mi, 
czym są prawdziwy dom i kochająca 
rodzina. Jeśli chciałbyś mnie poznać, 

skontaktuj się z Roksaną, tel. 692 
524 568.

Szejk

fot. Psi-jaciel
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Z życia klubów sportowych

Orły na mistrzostwach
15 maja 2022 roku w Tarnowie Podgórnym odbyły się IV Otwarte 

Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Tradycyjnym, w których uczest-
niczyło 18 klubów, reprezentowanych przez 300 zawodników. Nie 
zabrakło wśród nich reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Karate Tradycyjnego „Orzeł” Września. 

Z zawodów przywieźliśmy 20 me-
dali: osiem złotych, pięć srebrnych  
i siedem brązowych. I miejsce zdo-
byli: Nikola Zaporowska w kihon, 
Uddhav Sharma, Karolina Cieślak, 
Mateusz Stępniak, Kamil Sobczak  
w kumite oraz Karolina Cieślak, Bar-
tosz Kałużny i Patryk Dusza w kata. 
II miejsce osiągnęli: Maja Dusza, Ma-
teusz Stępniak, Zuzanna Zdunek  

w kata oraz Maria Stajkowska i Kor-
nelia Kaźmierczak w kumite. Z kolei 
na III miejscu podium stanęli: Ame-
lia Dermiago, Uddhav Sharma, Ka-
mil Sobczak, Marcelina Stajkowska  
w kata oraz Maja Dusza, Hanka Szymko-
wiak, Marcelina Stajkowska w kumite.

Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my startu!

Mariusz Węglewski

Nasi w Kostrzynie i Ślesinie
14 maja w Kostrzynie Wielkopolskim odbył się X Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Kostrzyn. W zawodach wystartowali reprezentanci Wrzesińskiej Akademii Szachowej.

Zawody były szczególne, ponieważ 
XXV-lecie działalności obchodził klub 
UKS Goniec Kostrzyn – działaczom 
klubu życzymy wytrwałości w dalszej 
pracy! Z tej okazji przygotowano dla 
wszystkich przepyszny tort.

Miejsca zawodników z naszego klu-
bu prezentują się następująco. Grupa 
do lat 10: 11 – Zofia Jaworska (trzecie 
miejsce wśród dziewczynek), 12 – Fi-
lip Wyderkiewicz (debiut w turnieju), 
13 – Kamil Kensy, 15 – Livia Hernac-
ka, 17 –Jan Święcicki. Grupa do lat 16:  
3 – Igor Wardęski, 6 – Antoni Szczy-
gielski. Grupa OPEN: 4 – Jacek Zieliń-
ski, 16 – Piotr Olejniczak.

W tym samym dniu w Ślesinie odbył 
się Turniej Nocny, w którym uczest-
niczył Piotr Olejniczak. Zawodnicy 
rozegrali aż 21 pojedynków, co dla 
niektórych było prawdziwym mara-

tonem. Rywalizacja zakończyła się 
po 4 w nocy. Piotrek, który nie był 
zadowolony z wyniku w Kostrzynie, 
w Ślesinie rozegrał już solidne zawo-
dy. Jako rozstawiony z numerem 19. 

pokonywał wielu wyżej notowanych 
rywali i ostatecznie zajął wysokie pią-
te miejsce w gronie 22 zawodników.

Jacek Zieliński

Starty zawodników Hwaranga  
na ogólnopolskich zawodach

W dniach 13-15 maja w Białymstoku odbywał się Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ta-
ekwondo Olimpijskim.

Po dwóch eliminacjach krajowych 
70-osobową reprezentację woje-
wództwa wielkopolskiego zasiliło 
ośmioro zawodników UKS Hwarang 
Września – Zuzanna Waszczuk, Szy-
mon Zieliński, Rafał Zieliński, Adam 
Andrzejak, Adrian Stengert, Michał 
Filipczak, Marcel Haremza i Alicja 
Muchowicz.

Drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni 
Polski zdobyła Zuzanna Waszczuk, 
zaś piąte miejsca wywalczyli: Alicja 
Muchowicz, Marcel Haremza, Michał 
Filipczak i Szymon Zieliński.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży jest imprezą sportową o randze 
mistrzostw Polski skierowaną do 

sportowców w kategorii wiekowej 
juniora młodszego. W ramach OOM 
w sportach halowych konkurują 
zawodnicy 12 dyscyplin, wśród któ-
rych są: badminton, brydż sportowy, 
boks, gimnastyka (artystyczna, spor-
towa, trampolina), judo, piłka ręczna, 
piłka siatkowa,  szachy, szermierka, 
taekwondo olimpijskie, tenis stoło-
wy i zapasy (kobiet, styl klasyczny 
i wolny). Łącznie w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w sportach 
halowych startuje niespełna 3 000 
sportowców z całego kraju.

W taekwondo olimpijskim po 
dwóch turniejach eliminacyjnych 
do rywalizacji przeszło 180 zawod-

ników, którzy zostali najwyżej skla-
syfikowani w rankingu Polskiego 
Związku Taekwondo Olimpijskiego. 
Reprezentacja Wielkopolski zajęła 
pierwsze miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej, zdobywając 416 punktów 
Systemu Sportu Młodzieżowego, 
natomiast UKS Hwarang Września –  
16 miejsce na 45 startujących klu-
bów zdobywając 22 punkty SSM. 
Warto wspomnieć, że kierownikiem 
wielkopolskiej ekipy był Tomasz Ha-
remza – koordynator szkolenia wo-
jewódzkiego i trener UKS Hwarang 
Września.

Szymon Kaczmarek

WKK na Grand Prix
Na 8. Międzynarodowym Grand Prix Karate w Pleszewie, które 

rozgrywano 21 i 22 maja, wystąpiło 659 zawodników z 88 klubów 
i 10 państw.

Zawody były turniejem rankingo-
wym Polskiej Unii Karate – Polskiego 
Związku Sportowego.

Wrzesiński Klub Karate repre-
zentowało sześcioro zawodników.  
W sobotę startowali starsi – Karol Ko-
strzewa i Igor Piaskowski. Tym razem 
bez medali, ale udało im się dopisać 
kilka punktów do rankingu. Karol zaj-
muje obecnie 7. miejsce w rankingu 
kata. Igor, który z kolei plasuje się na 
8. miejscu w rankingu kumite +76 kg, 
na zawodach w Pleszewie osiągnął  
5. miejsce.

W niedzielę odbyły się starty młod-
szych zawodników. W pięknym stylu 
wystartowały nasze zawodniczki Zu-
zanna Czerniak i Matylda Kamińska. 

Zuza zdobyła srebrny medal, a Matyl-
da brąz w kata indywidualnym U10. 
Do tego osiągnięcia dorzuciła jesz-
cze brąz w kumite dziewczynek 8-9 
lat -30 kg. Warto nadmienić, że były 
to jedyne reprezentantki naszego 
kraju na podium.

Nasz zawodnik Igor Jóźwiak, 
startujący w kata indywidualnym 
chłopców U12, tym razem zna-
lazł się poza podium, podobnie 
jak Filip Stanisławski, startujący 
w kata chłopców U14, który osią-
gnął siódmy wynik w swojej grupie.   
Wyjazd został dofinansowany ze 
środków pozyskanych z budżetu po-
wiatu wrzesińskiego.

Tomasz Kostrzewa

Dekoracja najlepszych szachistów

Radość ze zwycięstwa

Młodzi zawodnicy taekwondo olimpijskiego
Sportowy duch szedł w parze z patriotyzmem
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Starostwo Powiatowe  
ul. Chopina 10, 
62-300 Września 
tel. 61 640 44 44
fax 61 640 20 51
starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek-piątek 7.00 do 15.00

Wydział Komunikacji  
i Transportu 
rejestracja  –  61 640 44 09
prawo jazdy –  61 640 44 07
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.30 do 15.30
wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

Wydział Budownictwa  
i Środowiska
godziny urzędowania:
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7.00–10.00
tel. 61 640 44 57

Wydział Promocji, Spraw Społecznych 
i Sportu
tel. 61 640 45 34

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

Wydział – Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej 
tel. 61 640 44 82

Wydział Inwestycji, Zamówień Pu-
blicznych i Funduszy Europejskich
tel. 61 640 44 29

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promocji,  
Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Monika Tomczak

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

www.wrzesnia.powiat.pl
biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Wojska Polskiego 2, 
tel. 61 640 35 35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania  Niepełnosprawności 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 56

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego 
ul. 3 Maja 3, 
tel. 61 640 45 45

Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna we Wrześni 
ul. Leśna 10, 
tel. 61 102 13 90

Powiatowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 1
tel. 509 642 802

Ośrodek Wspomagania Dziecka 
i Rodziny w Kołaczkowie
pl. Reymonta 4,
tel. 61 438 53 47

Urząd Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1,
tel. 61 640 40 40, 
fax 61 640 40 44

Urząd Gminy Kołaczkowo
pl. Reymonta 3,
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 438 53 24, 
fax 61 438 53 21

Urząd Gminy Miłosław
ul. Wrzesińska 19,
62-320 Miłosław
tel. 61 438 20 21, 
fax 61 438 30 51

Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10,
62-330 Nekla
tel. 61 438 60 11, 
fax 61 438 64 90

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1, 
62-310 Pyzdry
tel. 63 276 83 34, 
fax 63 276 83 33

Urząd Skarbowy we Wrześni
ul. Warszawska 26, 
tel. 61 435 91 00

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Słowackiego 2, 
e-mail: psse.wrzesnia@pis.gov.pl
 
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii we Wrześni
ul. Kaliska 1,
tel. 61 436 19 38

Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego we Wrześni  
tel. 61 640 44 33

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa

Z życia klubów sportowych

Rywalizowali na piasku
W maju poznaliśmy mistrzów powiatu wrzesińskiego w piłce siatkowej plażowej chłopców i dziew-

cząt Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

6 maja w zawodach zorganizowa-
nych przez Szkolny Związek Sporto-
wy dla uczniów szkół podstawowych 
wystartowały cztery żeńskie drużyny. 
Samorządowa Szkoła Podstawo-
wa nr 6 we Wrześni wystawiła dwa 
zespoły. Pierwszy z nich zwyciężył  
w rozgrywkach, a drugi cieszył się 
ze srebra. Trzecią lokatę zajęły mło-
de siatkarki z Samorządowej Szkoły  
nr 2 we Wrześni. Tuż za podium znala-
zły się reprezentantki Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni. 

Do rywalizacji chłopców również 
przystąpiły cztery ekipy. Najlepszy 
okazał się zespół startujący poza 
konkursem, czyli sportowcy z dru-
giego składu SSP nr 1. Ich koledzy  

z pierwszego teamu zajęli drugie 
miejsce. Z kolei brąz wywalczyli siat-
karze pierwszego zespołu SSP nr 6. 
Czwartą pozycję zajęli uczniowie re-
prezentujący tę samą szkołę, którzy 
tworzyli zespół numer 2.

Kilka dni później do rywalizacji 
przystąpili zawodnicy z wrzesiń-
skich szkół ponadpodstawowych. 
Wśród dziewcząt triumfowały Mi-
chalina Rakowska i Aleksandra 
Górska z Liceum Ogólnokształcą-
cego. Srebro powędrowało do re-
prezentantek Zespołu Szkół Poli-
technicznych – Michaliny Dycner  
i Moniki Krause. Trzecie miejsce na 
podium należało do Blanki Fret, 
Marceliny Sybilskiej i Aleksandry 

Pawlaczyk (LO). Zawody na czwar-
tym miejscu zakończyły Zofia 
Wojnowicz i Zuzanna Kiszkowiak 
(również LO). Piątą lokatę zajęły 
Oliwia Suchorska i Amelia Wygo-
da z Zespołu Szkół Zawodowych  
nr 2. Najlepszym męskim duetem 
zostali Andrzej Rewers i Mateusz 
Mańkowski z ZSP. Drudzy byli Jacek 
Kempiński i Łukasz Kosmowski re-
prezentujący LO. Filipowi Fibichowi  
i Jakubowi Kubczakowi, uczniom 
ZSP, udało się wywalczyć brąz.  
W końcowej klasyfikacji ostatnie 
miejsce zajęli Mikołaj Włodarczyk 
i Jan Staniszewski z Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących.

Monika Tomczak

Zjednoczeni na turnieju
Młodziki z klubu Zjednoczonych wzięli udział w Turnieju Ekstraklasy, który odbył się 24 maja w Poznaniu.

Naszymi rywalami byli m.in. AP 
Ostrzeszów, APR Reissa Gostyń, Ja-
rota Jarocin, Sparta Złotów i PKS 
Racot. Klub reprezentowali: Paweł 
Trzaskawka, Hubert Kopieć, Antoni 
Andryszak, Oliwier Sękowski, Al-
bert Buczkowski, Filip Andrzejczak, 
Łukasz Rolewicz, Antoni Rogowicz, 
Jan Ratajczak, Antoni Gniatkowski, 
Antoni Waszak, Aleksander Kempiak, 
Antoni Polityło, Wiktor Byczek, Kac-
per Bandosz, Aleksander Kempiak  
i Stanisław Podborny.

Jako klub patronacki Lecha Poznań 
wzięliśmy udział w turnieju orga-
nizowanym przez Ekstraklasę S.A. 
Wystawiliśmy dwie drużyny, które 
grały w oddzielnych grupach. W obu 
grupach nasze zespoły zajęły dobre 
drugie miejsca i finalnie zmierzyły się  
w meczu o trzecie miejsce. Ostatecznie 
po remisie w spotkaniu Zjednoczeni 2, 
pokonali w rzutach karnych Zjedno-

czonych 1. Wynik w tym turnieju był 
sprawą drugorzędną, jednak należy 
docenić duże zaangażowanie chłop-

ców w każdym spotkaniu i wiele cie-
kawych akcji cieszących oczy kibiców.

KS Zjednoczeni

Wrzesińska drużyna

Gdy pogoda dopisuje, udział w zawodach to sama przyjemność

fot. arch. SZS
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 
na terenie powiatu wrzesińskiego w 2022 roku

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego 
od poniedziałku do piątku pod numerem tel. 61 640 44 17

w godzinach: 
poniedziałek 8.00 – 16.00 

wtorek – piątek 7.00 – 15.00
i poproś o umówienie na wizytę


