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Ważne inwestycje

Biegają i wygrywają

Nowa altana w ŚDS

Człowiek Roku

Tym razem radni zebrali się na se-
sję w Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii, jednak 
ze względów bezpieczeństwa liczba 
obecnych osób, które nie wchodzą 
w skład rady, została ograniczona do 
minimum. Po przedstawieniu trady-
cyjnych sprawozdań przewodniczą-
cych rady i zarządu, a także Raportu 
o stanie powiatu wrzesińskiego za 
2020 rok, Zarząd Powiatu Wrzesiń-
skiego otrzymał wotum zaufania za 
2020 rok, co nastąpiło przy pięciu 

Uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Powiatu Wrzesińskiego, które odbyło się 25 czerwca.

Zarząd z absolutorium

głosach sprzeciwu.
Składając sprawozdanie z wykona-

nia budżetu powiatu wrzesińskiego 
za 2020 rok starosta wrzesiński Dio-
nizy Jaśniewicz podkreślił, że był to 
czas dalszej realizacji dużych zadań 
inwestycyjnych, związanych zwłasz-
cza z oświatą, ale też chociażby infra-
strukturą drogową i pomocą społecz-
ną, na które wydatkowano ponad 17 
mln zł. W ubiegłym roku znaczącym 
punktem w projekcie rozwoju szkol-
nictwa zawodowego było oddanie 

do użytku zaplecza dydaktyczno-
-sportowego przy Powiatowym Cen-
trum Edukacji Zawodowej. Obiekt 
ten służy przede wszystkim uczniom 
Zespołu Szkół Politechnicznych, któ-
rzy przez pandemię nie mogli się nim 
w pełni nacieszyć. W samym PCEZ  
w zeszłym roku rozpoczęto prace mo-
dernizacyjne, które aktualnie finiszu-
ją. Zupełnie zakończono natomiast 
proces wyposażania Centrum Badań 
i Rozwoju Nowoczesnych Technolo-
gii. Na co dzień podczas roku szkol-

nego uczy się tam przede wszystkim 
młodzież z ZSP oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2, a także ucznio-
wie klas zawodowych Zespołu Szkół 
Specjalnych. Jak wspomniał starosta 
wrzesiński, da się jednak zauważyć 
zainteresowanie działaniami komer-
cyjnymi, co na razie jest ograniczone 
w związku z warunkami wsparcia 
unijnego. 
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Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

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.

23 lipca 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Nasadzenia zieleni

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Na półmetku inwestycji montowana jest instalacja

Wymiana okien

Dziennik budowy Zespołu 
Szkół Politechnicznych

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Popołudnie w babskim gronie
Łączenie wielu obowiązków, natłok spraw wymagających natychmiastowej uwagi, liczne zadania  

w domu i pracy – w codziennym zabieganiu nietrudno zapomnieć o sobie. Doskonale wiedzą o tym 
kobiety, które rzadko znajdują chwilę na odpoczynek i troskę o własne zdrowie. Powiat wrzesiński 
wychodzi im naprzeciw, już po raz trzeci organizując bezpłatne spotkanie pod nazwą „Między nami 
kobietami”.

Wydarzenie, które odbędzie się 
4 września w Nowym Folwarku  
w kompleksie „Na skraju lasu” (Co-
untry Club), to doskonała okazja, by 
zadbać o dobrą formę fizyczną i psy-
chiczną, zapomnieć o troskach oraz 
najzwyczajniej w świecie odpocząć 
od przyziemnych spraw. W progra-
mie przewidziane jest spotkanie 
poświęcone odpowiedniej pielęgna-
cji twarzy i trychologii (nauce zaj-
mującej się leczeniem dolegliwości 
związanych z włosami i skórą głowy), 
a także zajęcia, które pokażą, jak za-
dbać o zdrowy kręgosłup. Na panie, 
które wezmą udział w wydarzeniu, 
czeka również nauka podstaw tańca. 
Podczas „babskiego zlotu” nie może 
zabraknąć profilaktyki, dlatego poru-
szymy tematy dotyczące zapobiega-
nia oraz leczenia nowotworów i przy 
użyciu fantomu nauczymy się we 
właściwy sposób badać piersi.

Uczestniczki spotkania „Miedzy 
nami kobietami” powinny przybyć 
na nie w luźnym, najlepiej sporto-

wym stroju. Należy pamiętać rów-
nież o zabraniu ze sobą maty do 
ćwiczeń. Zajęcia będą odbywać się 
w małych grupach, co zapewni pa-
niom możliwość aktywnego udziału 
w każdej z zaplanowanych części  
i ułatwi integrację. Wydarzenie za-
kończy się poczęstunkiem, a na 
każdą z uczestniczek czekać będą 
niespodzianki. Kobiety w wieku 

od 18 do 60 lat chętne do udziału  
w wydarzeniu zapraszamy do kon-
taktu z Wydziałem Promocji, Spraw 
Społecznych i Sportu – zapisy pod 
numerem: 61 640 44 73. Deklarację 
udziału można pobrać ze strony in-
ternetowej powiatu wrzesińskiego: 
www.wrzesnia.powiat.pl (zakładka 
Zdrowie/Między nami kobietami).

Monika Tomczak Pierwsze prace związane z wykonywaniem fundamentów

Wracamy do znakowania
Po przerwie spowodowanej pandemią prewencyjny program „Wrzesiński rower – bezpieczny rower” 

został wznowiony. Pierwsze znakowanie odbyło się w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa.
Policjanci z Komendy Powiato-

wej Policji we Wrześni wspólnie  
z mundurowymi ze Straży Miejskiej 
z Wrześni powrócili do programu 
„Wrzesiński rower – bezpieczny ro-
wer”. Pierwsze znakowanie po prawie 
półtorarocznej przerwie odbyło się  
20 lipca w Policyjnym Centrum Edu-
kacji Bezpieczeństwa.

Chętnych mieszkańców gminy 
Września na wzięcie udziału w akcji 
było bardzo dużo, jednak z uwagi na 
ograniczenia oraz przeprowadzenie 
pierwszego znakowania jednośla-
dów w reżimie sanitarnym liczba 
miejsc była ograniczona. Pomimo 
to od godziny 8 do 14 mundurowi 
oznakowali 20 rowerów.

Przypominamy, że „Wrzesiński ro-
wer – bezpieczny rower” jest bez-
płatnym programem prewencyjnym, 
mającym na celu zabezpieczenie na-
szego jednośladu przed ewentualną 
kradzieżą.  

INFORMACJE OGÓLNE
1. Do programu przystąpić może 

wyłącznie osoba pełnoletnia miesz-
kająca na terenie powiatu wrzesiń-
skiego lub nieletni pod warunkiem, 
że w znakowaniu uczestniczyć bę-
dzie rodzic, opiekun prawny lub inna 
osoba dorosła. Rower zostanie za-
rejestrowany na osobę pełnoletnią, 
której tożsamość będzie sprawdzona 
na podstawie dowodu osobistego, 
natomiast nieletni zostanie wskaza-

ny jako użytkownik roweru.
2. Osoba zainteresowana oznako-

waniem roweru stawia się w wyzna-
czonym terminie w miejscu jego zna-
kowania z dokumentem tożsamości, 
paragonem lub kartą gwarancyjną 
z datą zakupu roweru. W przypad-
ku braku dowodu zakupu lub karty 
gwarancyjnej roweru jego właściciel 
wypełnia odpowiednie oświadcze-
nie potwierdzające własność.

3. Uwaga! Znakowane będą tylko 

te rowery, które w myśl obowiązu-
jących przepisów posiadają pełne 
wyposażenie (światła, jeden spraw-
nie działający hamulec, dzwonek 
lub inny sygnał ostrzegawczy). Nie 
będą znakowane rowery, które mają 
widoczne ślady usuwania bądź prze-
rabiania numeru ramy lub innego 
numeru identyfikacyjnego.

4. Znakowanie roweru i uczestnic-
two w programie jest bezpłatne.

KPP

Udział w akcji jest bezpłatny

fot. KPP
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Zarząd z absolutorium
Innym istotnym zadaniem realizo-

wanym z udziałem środków z Unii 
Europejskiej jest projekt „Nauka – to 
lubię!”, który obejmuje modernizacje 
pracowni do praktycznej nauki za-
wodu, zakup sprzętu dla szkół, a tak-
że podnoszenie kwalifikacji nauczy-
cieli. Wśród zeszłorocznych inwesty-
cji oświatowych niezwykle ważny był 
kompleksowy remont hali sportowej 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących. 

W 2020 roku po raz kolejny reali-
zowane były projekty w ramach bu-
dżetu obywatelskiego – mieszkańcy 
naszego powiatu w głosowaniu decy-
dowali o tym, co ma zostać zrobione 
w ich gminie. W większości wybór 
padł na obiekty rekreacyjne, sporto-
we i rozrywkowe, ale również – jak  
w przypadku Targowej Górki – wspar-
cie infrastruktury drogowej (wyko-
nanie chodnika). Same inwestycje 
drogowe były znaczącą pozycją  
w wydatkach majątkowych zeszło-
rocznego budżetu, stanowiąc blisko 
28% z nich. Wykonano kolejny etap 
budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
między Gutowem Małym a Grzybo-
wem, zmodernizowano drogę Grzy-
mysławice – Chwalibogowo – Osowo 
(przy wsparciu z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg) oraz odcinki 
w Zapowiedni, między Sokolnikami 
i Szamarzewem, a także za Nowym 
Folwarkiem w kierunku Czerniejewa. 
Mniejsze prace inwestycyjne na dro-
gach powiatowych dotyczyły m.in. 
Pałczyna czy Stępocina.

Ważnym procesem w 2020 roku 
była cyfryzacja powiatowej geodezji, 
która w dużej mierze jest przepro-

wadzana przy wsparciu środków ze-
wnętrznych. Oznacza to budowanie  
i aktualizowanie bazy w Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej oraz związane z tym 
prace terenowe. Dzięki temu coraz 
więcej map i danych dostępnych 
jest w wersji cyfrowej, co znacznie 
ułatwia urzędnicze procedury. Przy-
pomnijmy, że rewolucja w geode-
zji nie została jeszcze zakończona, 
a przy jej realizacji konsekwentnie 
wnioskujemy o wsparcie podmiotów 
zewnętrznych.

Oprócz tego, że powiat sięga po 
środki zewnętrzne, sam udziela rów-
nież dotacji. Co roku działa na rzecz 
modernizacji zabytków – w 2020 
wsparł restaurację witraży w kościele 
św. Andrzeja Apostoła w Nekli i św. 
Michała Archanioła w Targowej Gór-
ce oraz prace renowacyjne we wrze-
sińskiej farze, a także w kościele św. 
Mikołaja w Zielińcu. Ponadto udziela 
też wsparcia na zadania publiczne  
w ramach otwartego konkursu ofert. 
Ich zeszłoroczna realizacja spotka-
ła się jednak z wymuszonymi przez 
pandemię komplikacjami – niektó-
rzy oferenci ze względu na bezpie-
czeństwo sanitarne i obowiązujące 
obostrzenia musieli zrezygnować  
z zaplanowanych działań, inni zaś – 
zmienić ich formułę.

Koronawirus nie pozostał również 
bez wpływu na działalność Starostwa 
Powiatowego i innych jednostek. – 
Przez cały czas trwania pandemii po-
wiat wrzesiński w żadnym zakresie nie 
zaprzestał spełniania roli usługowej 
wobec mieszkańców – zaznaczył sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewcz. 

Podkreślił przy tym jednak, że była to 
kwestia przygotowania się powiato-
wych jednostek do tego, by zadania 
były realizowane terminowo i z tro-
ską o bezpieczeństwo zarówno inte-
resantów, jak i pracowników.

Jedną z inwestycji związanych  
z ogólnym bezpieczeństwem, bar-
dzo ważną dla mieszkańców powia-
tu wrzesińskiego, była kontynuacja 
budowy nowej Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Białężycach (zakończona w tym 
roku). Fundusze na to zadanie po-
chodziły od administracji rządowej, 
jednak były przekazywane straża-
kom za pośrednictwem budżetu po-
wiatu. Jednym z ważniejszych zaku-
pów związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym mieszkańców było  
z kolei nabycie ambulansu dla Szpi-
tala Powiatowego we Wrześni. Nowa 
karetka została solidarnie sfinanso-
wana przez powiat oraz wszystkie 
gminy leżące na jego terenie. Nie-
zwykle istotne w pandemicznym 
roku 2020 było również wspieranie 
obszaru pomocy społecznej realizo-
wane głównie przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Przy okazji 
starosta przypomniał, że funkcjonu-
jący we Wrześni Dom Pomocy Spo-
łecznej najgorszy koronawirusowy 
czas (kiedy to zewsząd pojawiały się 
doniesienia o dramatycznej sytuacji 
w DPS-ach) przeszedł praktycznie 
„suchą stopą”.

Warunki realizacji zeszłorocznego 
budżetu przez wzgląd na COVID-19 
były specyficzne. Oprócz wykony-
wania bieżących zadań samorząd 
powiatowy musiał zmierzyć się  

z likwidowaniem skutków pandemii 
oraz zapewnieniem bezpieczeństwa 
interesantów i mieszkańców. Zamy-
kając budżet 2020 roku, wypraco-
wana została nadwyżka operacyjna 
w wysokości 5 mln 992 tys. zł. – Zo-
bowiązania zaciągane przez powiat 
mają charakter wyłącznie inwestycyj-
ny. Nie przejadamy pieniędzy z kredy-
tów, gdyż one służą nam realizowaniu 
ciekawych projektów, na które pozy-
skujemy środki – powiedział starosta. 
– Jakakolwiek próba podważenia cyfr 
mija się z celem – dorzucił i dodał: – 
Wyprawa na K2 – kontynuacja.

Po wystąpieniu starosty wrzesiń-
skiego głos zabrała skarbnik Beata 
Matuszewska, która przedstawiła 
sprawozdanie finansowe za 2020 rok 
oraz informację o stanie mienia ko-
munalnego powiatu na ostatni dzień 
zeszłego roku. Mówiąc o sprawozda-
niu finansowym skarbnik wykazała 
zgodność poszczególnych pozycji  
w budżecie i podkreśliła, że wszyst-
kie zadania mają odzwierciedlenie 
w ewidencji finansowej powiatu. 
Zaznaczyła też, że w przeciwnym 
razie zeszłoroczny budżet zostałby 
zakwestionowany przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Ta na temat wy-
konania budżetu za 2020 rok wyrazi-
ła opinię pozytywną, co przedstawił 
wiceprzewodniczący rady Janusz 
Balcerzak. Wykonanie budżetu prze-
analizowała także Komisja Rewizyjna 
Rady Powiatu Wrzesińskiego, która 
stwierdziła, że zeszłoroczne finanse 
wydatkowane były zgodnie z pra-
wem, w sposób celowy, rzetelny  
i gospodarny i sformułowała wniosek  
o udzielenie absolutorium zarządowi.

Głosując nad zatwierdzeniem spra-
wozdań finansowego oraz z wykona-
nia budżetu powiatu wrzesińskiego 

za rok 2020 pięcioro radnych wstrzy-
mało się od głosu. Podobny wynik 
miał miejsce w przypadku decyzji  
o udzieleniu absolutorium Zarządo-
wi Powiatu Wrzesińskiego, z tym że 
jeden z radnych się wstrzymał, a inny 
musiał opuścić obrady.

Po uchwaleniu absolutorium podję-
te zostały decyzje związane z człon-
kostwem powiatu w Stowarzyszeniu 
„Wielkopolski Ośrodek Kształcenia  
i Studiów Samorządowych”, uzna-
niem za niezasadną skargi na działal-
ność starosty wrzesińskiego, udziele-
niem pomocy finansowej gminie Mi-
łosław, a także województwu wielko-
polskiemu. W przypadku Miłosławia 
sprawa związana jest z przekazanym 
gminie w użytkowanie basenem 
w Orzechowie. Wsparcie z powiatu 
zostanie przeznaczone na pokry-
cie kosztów zatrudnienia ratowni-
ków dbających o bezpieczeństwo 
pływaków. Pomoc finansowa dla 
województwa wielkopolskiego zaś 
ma związek z kolejnym etapem bu-
dowy obwodnicy Wrześni. Zarówno 
powiat wrzesiński, jak i gmina Wrze-
śnia zdecydowały o przekazaniu po  
100 tys. zł samorządowi wojewódz-
twa po to, by nadać bieg procedurze 
gromadzenia dokumentacji tech-
nicznej, której całkowity koszt to ok. 
700 tys. zł. Odcinek, którego dotyczy 
sprawa to trasa między rondem za 
Obłaczkowem w kierunku ulicy Si-
korskiego we Wrześni.

Na koniec procedowania radni zde-
cydowali o zmianach w tegorocznej 
uchwale budżetowej oraz Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Powiatu 
Wrzesińskiego na lata 2021-2029, 
które zostały podjęte przy pięciu gło-
sach wstrzymujących się.

Klara Skrzypczyk

Dok. ze s. 1

Letnie tematy, czyli pochwała wycieczek rowerowych
Konik polny hasa w wysokiej trawie na łące pod borem i nie on jeden tu tylko grasuje. Jest też pękaty bąk strojący swe basy, rudawa motylica 

(Rusałka pokrzywnik) i ważka (Odonata) błękitna, smukła błonkoskrzydła, tak pięknie się unosi, chociaż niech was nie zwiedzie jej smukła i krucha 
sylwetka – to drapieżnik. I słońce takie pracowite tego roku, grzeje od świtu do zmroku – za darmo. To jest lato, tak ciepło i błogo, daleko od zgiełku 
i miejskiego gwaru. Jak spokojnie! A wokół nas ten niezgłębiony i potężny mikrokosmos przyrody.

Jadę rowerem polnym duktem 
wzdłuż lasu. Przydrożne lipy już  
z lekka przygasają, chociaż pach-
ną jeszcze intensywnie, a ostat-
nie pszczoły wysysają z nich 
resztki tegorocznego nektaru. 
Ale ja nic sobie z tego nie robię, 
tylko się gapię dookoła i chłonę 
te chwile jedna za drugą.

Koleżanka z „naszej klasy” obie-
cała przygotować mi cały karton 
suszonego lipowego kwiatu,  
a kolega, początkujący pszczelarz 
amator, zaoferował słój lipowego 
miodu. Więc co mi tam, śmigam 
jak truteń beztrosko przed siebie 
i czuję już na języku ten aromat 
lipowego naparu zaprawiony 
odrobiną złocistego miodu. Da-
leko od szosy, daleko od ludzi  
i jeszcze dalej od mitręgi, pilnych 
przesyłek i terminów zawitych (to 
taki urzędniczy slang). Jak miło 
jest odpoczywać i to tuż obok, tak 
blisko, kilkanaście minut rower-
kiem od domu, na wyciągnięcie 
ręki i to wszystko za free.

Kocham lato i te sielskie klimaty, 
tę balsamiczną łagodność oto-
czenia i samotność zanurzoną  

w sobie, czas na przemyślenia, kiedy 
na nas nikt nie nastaje i nic nas nie 
goni. Umykający czas wyznacza tyl-
ko wysokość słońca na nieboskłonie. 
Taka odrobina niekoncesjonowane-
go lenistwa. Tak bardzo pragniemy 
cieszyć się z rzeczy małych, prostych, 
naturalnie ułożonych w porządku 
przyrody i tak niezwykłych zarazem. 
Jak bardzo w pogoni za wygodnym  
i dostatnim życiem oddaliliśmy się 
od tego, co nas przez wieki kształ-
towało, od przyrody, natury, czyli od 
fenomenu życia w całej swej różno-
rodności. 

Docieram na skraj lasu, a tam po 
prawej rozciąga się, jak oko sięga 
daleko błękitne pole facelii okolone 
z jednej strony rzędem różnokolo-
rowych pszczelich uli. Taka pasieka 
na skraju lasu. Nad jednym z pszcze-
lich domków pochylona sylwetka  
w białym uniformie z ogromnym ka-
peluszem na głowie i siatką wokoło. 
Ów człowieczek z blaszanej trąbki 
puszcza śnieżnobiałe dymki i coraz 
to zagląda pod dekielek jednego na 
żółto okraszonego jak wielkanocne 
pisklę ula. Co za widok, niczym z ob-
razów van Gogha. To jest prawdziwa 

pasja, to trzeba naprawdę kochać. 
Uwielbiam ludzi z pasją, ale żeby czar 
nie prysnął, siadam ponownie na ro-
wer i jadę dalej, ale jeszcze coś mnie 
trzyma. Oglądam się za siebie, żeby 
zakodować w pamięci ten niezwykły 
obraz.

Słońce się już nasyca pomarańczą, 
a więc czas do powrotu. Jadę pro-
sto na tarczę słońca, centralnie celuję  
w dziesiątkę, mrużę oczy, ale nic to – po 
prostu lato. Po chwili lekko zbaczam  
z głównej dróżki, żeby zanurzyć się na 
chwilę w cieniu dwóch ogromnych 
dębów, które majestatycznie domi-
nują nad rozległą polaną. Ich konary 
rozpościerają się szeroko, zagarniając 
całe światło rosnącej z każdą chwilą sło-
necznej pomarańczy. Mają spokojnie 
kilka setek lat zapisanych skrupulatnie  
w metrykach konserwatorów przyrody.

Kiedy tak ogarniam wzrokiem te 
potężne drzewa, wyświetlają się na 
pasku w mojej głowie różne reflek-
syjne wątki. Ciekawe, jakich wyda-
rzeń mogły być świadkami te olbrzy-
my, jak potoczyły się losy ludzi, któ-
rzy przesiadywali w ich cieniu, kiedy 
były one jeszcze wielkości średniej 
jabłonki. Czy los był dla nich łaskawy, 

kogo kochali, z kim wal-
czyli, czy byli szczęśliwi? 
A może przemykali obok, 
nie zauważając ich wca-
le, bo takich samych były 
wokoło tysiące. Hmm…

Wracam do domu jesz-
cze przed całkowitym 
zachodem, a tam niespo-
dzianka. W porcelanowej 
wazie jasnoróżowa, esen-
cjonalna, półpłynna masa 
z buraczkowymi zaciem-
nieniami, obok półmi-
sek jajecznych łódeczek  
z żółtopomarańczowym 
wypełnieniem, niby za-
chodzące właśnie słońce. 
To chłodnik litewski, zna-
cie ten smak? Taki sam jak  
u mojej babci Kasi. Czy 
ten dzień mógł zakoń-
czyć się radośniej? Wiecie 
co, teraz coraz bardziej wierzę w to, 
że w tym rozwijaniu cnót niewieścich 
jest jakaś ukryta prawda. Po zjedze-
niu podwójnej porcji litewskiego 
chłodnika „uwarzonego” niewieścimi 
dłońmi będziecie już o tym całkowi-
cie przekonani.

No tak, a teraz cały feministyczny 
etos poszedł… Smacznego!

  Dionizy Jaśniewicz
…w chłodnikowym nastroju

PS Pani Joanno, czy było dosyć 
letnio?  Było prośba o letni, waka-
cyjny felieton.
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Mówić obrazami, cz. 31

Czarodziejski świat bajek
W tym numerze gościmy z wizytą w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Baśnie, bajki, legendy czy mity to-
warzyszą człowiekowi od niepamięt-
nych czasów. Pierwotnie tworzone 
były dla dorosłych. Dzieci stały się ich 
adresatami, gdy uznano, że nie są to 
„mali dorośli”. Baśnie i bajki znalazły 
także zastosowanie w psychotera-
pii, stając się szczególnie ważnym 
elementem biblioterapii, głównie 
jednej z jej metod, czyli bajkoterapii. 
Biblioterapię współcześnie definiuje 
się jako stosowanie literatury lub po-
radników w terapii w sytuacjach stre-
su, po traumatycznych wydarzeniach 
czy zaburzeniach nastroju, osobowo-
ści, ale także w celu stymulacji roz-
woju lub poprawy jakości życia.

Do zadań biblioterapii należą: bu-
dowanie zasobów osobistych, wspie-
ranie w trudnych sytuacjach, oddzia-
ływanie terapeutyczne. Obecnie jest 
ona stosowana na szpitalnych od-
działach dziecięcych i psychiatrycz-
nych, w bibliotekach publicznych  
i szkolnych, a także świetlicach. Cele 
biblioterapii to: nazywanie uczuć  
i nadawanie im wartości, pokazywa-
nie przez książkę, że inne dzieci mają 
podobne problemy, pobudzanie do 
dyskusji, rozwijanie myślenia i samo-
świadomości, poznawanie strategii 
radzenia sobie z wyzwaniami, zachę-
canie do działania.

Opowiadaniem bajek i prowadze-
niem zajęć z wykorzystaniem ich 
treści zajmują się bibliotekarze. Baj-
koterapia jest wykorzystywana jako 
metoda mająca na celu niwelowa-

nie różnorodnych lęków. Poprzez 
przekazywany tekst pojawia się  
u najmłodszych pozytywne myśle-
nie, zrozumienie świata, poczucie 
wyjścia z samotności. Bajki przed-
stawiają wzorce postępowania i dają 
wiarę we własne umiejętności. 

W Zespole Szkół im. Janusza Kor-
czaka biblioterapia wspomaga 
rozwiązywanie problemów dzieci  
i młodzieży, głównie poprzez me-
tody pracy grupowej – w oparciu  
o scenariusze zajęć biblioterapeu-
tycznych. Znajomość różnorodnych 

tekstów pozwala nauczycielowi bi-
bliotekarzowi na opracowanie cieka-
wego i dobranego do grupy scena-
riusza zajęć. 

W bibliotece szkolnej organizowane 
są zajęcia czytelnicze, w których biorą 
udział dzieci z różnymi zaburzeniami. 
W czasie takich spotkań bibliotekarz 
stosuje różnorodne formy i techniki 
terapeutyczne wzbogacone o elemen-
ty: plastyczne, ruchowe, muzyczne 
bądź teatralne. Oprócz tradycyjnych 
metod biblioterapeutycznych wy-
korzystuje też alternatywne źródła, 

takie jak: chusta Klanzy, guma senso-
ryczna, rysunki, pacynki, klocki, książ-
ki-zabawki, gry edukacyjne, tablicę 
interaktywną. Nauczyciel bibliotekarz 
wykorzystuje również teatrzyk Kami-
shibai – tradycyjną japońską sztukę 
opowiadania historii za pomocą ob-
razów, ilustracji wykonanych na kar-
tonach planszowych, wsuwanych do 
małego parawanu. Kamishibai można 
porównać do teatru marionetkowe-
go. Często podczas zajęć dzieci wyko-
nują ilustrację do czytanego utworu, 
przedstawienia scenek dramowych  
i kukiełkowych, a także głośno czytają 
oraz rozmawiają i dyskutują. Biblio-
tekarz stara się również znaleźć czas 
na refleksję i uspokojenie, a pomaga  

w tym muzyka relaksacyjna oraz książ-
ka Marty Bogdanowicz „Przytulanki, 
czyli wierszyki na dziecięce masażyki”.

Dzieci uwielbiają słuchać, kiedy 
czyta im się bajki, baśnie, legendy 
i wesołe wierszyki. Za pomocą bi-
blioterapii, biblioteka Zespołu Szkół 
im. Korczaka pragnie dawać wspar-
cie i budować wzajemne zaufanie. 
Wszystkie opracowywane tu pro-
jekty, warsztaty powstają z myślą  
o potrzebach naszych wychowan-
ków, ukierunkowując równocześnie 
na rolę książki w codziennym życiu 
i pokazując, jak wiele radości może 
przynieść obcowanie z nią.    

Ewa Górczyńska

Publikując kolejne materiały  
z serii „Mówić obrazami”, chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnie-
nie komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej. Zabawa wyko-
rzystująca piktogramy to sposób 
na poznanie jednej z metod poro-
zumiewania się w sposób niewer-
balny. Na poważnie i z sukcesami 
komunikacja alternatywna jest 
stosowana w Zespole Szkół im. 

Janusza Korczaka, którego niektórzy 
uczniowie zmagają się z ogranicze-
niami związanymi z mową. Dzięki wy-
korzystywaniu znaków przestrzen-
no-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, lecz 
także obrazów czy symboli), znaków 
manualnych (gestów) osoby niepo-
sługujące się mową lub mówiące  
w sposób ograniczony mają możli-
wość porozumiewania się z otocze-

niem. Społeczność szkoły zachęca 
do poznawania zasad komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej, 
a jednocześnie wspólnej zabawy. 
Hanna Ludwiczak oraz Renata Ja-
kubowska namawiają do tego, by 
przyjrzeć się piktogramom i ułożyć 
z nich wakacyjny wiersz. Powodze-
nia!

(red.) 

Odp. Jedziemy na wakacje, do lasu, nad wodę. Prosimy Ciebie, słonko, o piękną pogodę.

Wakacje to czas odpoczynku i zbierania sił do dalszej pracy. O partnerstwie
W lipcu starosta wrzesiński spotkał się z Carstenem Ziebarthem.

Carsten Ziebarth do niedawna  
z ramienia naszego partnerskiego 
powiatu Wolfenbüttel koordyno-
wał wymianę tamtejszej młodzieży  
z uczniami szkół z powiatu wrzesiń-
skiego. Przez 26 lat pracy był auto-
rem wielu projektów skierowanych 
do młodych ludzi, które sprzyjały 
integracji, budowaniu tolerancyj-
nych postaw czy otwarciu na świat. 
W wielu wydarzeniach uczestniczyła 
młodzież z naszego regionu, z którą 
Ziebarth bez trudu potrafił zbudo-
wać świetny kontakt.

W spotkaniu starosty wrzesińskiego 
Dionizego Jaśniewicza z Carstenem 
Ziebarthem, które odbyło się 8 lip-
ca, wzięły również udział naczelnik 
Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-
-Giera oraz Eugenia Potęga, eme-
rytowana nauczycielka, która tym 
wydziałem Starostwa Powiatowego 
kierowała kilka lat temu. Rozmo-
wa dotyczyła m.in. efektów udanej 
współpracy, za którą starosta podzię-
kował byłemu koordynatorowi, oraz 
dalszych planów na przyszłość.

Klara Skrzypczyk

Zajęcia w tej szkole nigdy nie są nudne

Czytanie bajek ma mnóstwo zalet

Carsten Ziebarth (drugi z prawej) z wizytą w starostwie
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Wyniki matur
5 lipca uczniowie poznali rezultaty egzaminu dojrzałości.  

W trzech wrzesińskich szkołach ponadpodstawowych wyniki matur 
znacznie przewyższają średnią w województwie i kraju.

W Liceum Ogólnokształcącym im. 
H. Sienkiewicza zdawalność wynio-
sła rekordowe 98,08%, w Technikum  
nr 1 w Zespole Szkół Politechnicz-
nych 93,44%, a w Technikum nr 2  
w Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących 71,68%. Dla porów-
nania średnia w województwie dla li-
ceów to 80,1%, a dla techników 66%. 
Natomiast w ujęciu ogólnopolskim 

jest to 81% dla liceów i 64% dla tech-
ników. Nieco niższe wyniki osiągnęli 
absolwenci II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zespole Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących – 68,18% 
oraz Technikum nr 3 w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 – 57,14%. Więk-
szość z nich ma jednak prawo do po-
prawki w sierpniu. 

Wydział Edukacji

Stypendia na uczelnię 
wyższą w Poznaniu

Zapraszamy absolwentów szkół ponadpodstawo-

wych do składania wniosków o przyznanie stypen-

dium na bezpłatną naukę przez okres trzech lat  

w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Termin składania 

wniosków upływa 30 lipca 2021 r. Wniosek znajdu-

je się na stronie www.wrzesnia.powiat.pl (w zakładce 

oświata – dla ucznia, studenta i rodzica). 
Wydział Edukacji

Na czele PSM 
bez zmian

Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni Li-
liana Kucza otrzymała 28 czerwca z rąk starosty wrzesińskiego akt 
przedłużenia powierzenia stanowiska. 

Liliana Kucza kieruje placówką od 
momentu jej powstania w 2019 roku. 
Zgodnie z przekazanym w czerwcu 
dokumentem nowa kadencja dyrek-
tor potrwa do 31 sierpnia 2024 roku. 
Podczas wręczania aktu i składania 
gratulacji starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz wraz z naczelnik Wydziału 
Edukacji Olgą Kośmińską-Gierą do-
cenili dotychczasową pracę szkoły, 
podkreślając, że liczą na kolejne lata 
wspólnego, efektywnego działa-
nia. Powiatowa Szkoła Muzyczna to 
miejsce, w którym dzieci i młodzież  

w wieku od 6 do 16 lat mogą rozwi-
jać swoje talenty pod okiem profe-
sjonalnych muzyków. Placówka daje 
podstawy wykształcenia muzyczne-
go, zapewniając bezpłatne naucza-
nie. Jej założycielom zależy, by był 
to kolejny ważny ośrodek kulturalny 
na mapie powiatu. Dla doświadczo-
nego pedagoga, którym jest Liliana 
Kucza, praca z najmłodszymi to nie 
tylko realizacja zawodowych zamie-
rzeń, ale też artystycznych pasji.   

Monika Tomczak

Młodzi, zdolni i pracowici
Od ośmiu lat najzdolniejszym uczniom szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego przyzna-

wane są stypendia TALENT. W środę 7 lipca docenieni zostali kolejni uzdolnieni młodzi ludzie.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wy-
różnił dziewięcioro uczniów, którzy 
podczas całego cyklu edukacji swoją 
pracą, pasją i talentem osiągali znaczą-
ce sukcesy w różnych obszarach, szkol-
nych i pozaszkolnych. Prezentujemy 
sylwetki młodych wyróżnionych.

Damian Błaszka jest absolwentem 
klasy dwujęzycznej Liceum Ogól-
nokształcącego we Wrześni. W roku 
2020/2021 uzyskał najwyższą śred-
nią wśród kończących szkołę: 5,79. 
Damian jest laureatem wielu kon-
kursów dotyczących zarówno prawa, 
jak i stosunków międzynarodowych 
czy politologii. Jednym z jego naj-
większych osiągnięć jest otrzymanie 
tytułu laureata XXI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Prawie i indeksu 
na wymarzone studia. Jest autorem 
i reżyserem sztuki teatralnej „Krótka 
historia długiego życia szkoły” wysta-
wionej w ramach obchodów 100-le-
cia Liceum Ogólnokształcącego im. 
Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Po 
wakacjach rozpocznie studia prawni-
cze na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie.

Kornelia Pawlak uczęszczała do 
klasy o profilu kształcenia technik 
budownictwa w Zespole Szkół Poli-
technicznych we Wrześni. Uzyskała 
średnią ocen 5,7. Zdobyła tytuł lau-
reatki w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych. Od 
dwóch lat jest członkiem zarządu 
Młodzieżowej Rady Powiatu Wrze-
sińskiego. Planuje studia na Politech-
nice Poznańskiej.

Robert Urbaniak to absolwent 
klasy o profilu technik budownictwa  
w Zespole Szkół Politechnicznych we 
Wrześni. Uzyskał średnią ocen 5,53. 

Robert to finalista XXXIV Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 
Jest członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lisewie oraz ratownikiem 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Bierze udział w zawodach sportowo-
-pożarniczych. Planuje studia zwią-
zane z budownictwem.

Dorota Konieczka uczęszczała do 
klasy o profilu kształcenia technik 
ekonomista w Zespole Szkół Politech-
nicznych we Wrześni. Uzyskała śred-
nią ocen 5,42. Dorota jest finalistką 
IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo-Menadżerskich. W trakcie 
nauki była członkinią Szkolnego Klu-
bu Wolontariatu. Planuje studia na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Po-
znaniu. Interesuje się sportem.

Aleksandra Miczuga ukończyła Ze-
spół Szkół Politechnicznych we Wrze-
śni na kierunku technik ekonomista. 
Uzyskała średnią 5,42. Aleksandra jest 
finalistką V Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Handlowo-Menadżerskich. 
Należała do Szkolnego Klubu Wolon-
tariatu. Planuje studia na Uniwersyte-

cie Ekonomicznym w Poznaniu.
Weronika Kozielska jest absol-

wentką klasy o profilu technik eko-
nomista w Zespole Szkół Politech-
nicznych we Wrześni. Uzyskana przez 
nią średnia wyniosła 5,23. Weronika 
jest finalistką IV Olimpiady Wiedzy  
i Umiejętności Handlowo-Menedżer-
skich. Była członkinią Szkolnego Klu-
bu Wolontariatu. Również planuje 
studia na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Poznaniu.

Laureatkami stypendiów TALENT 
zostały też absolwentki Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących Marika Majewska, Martyna 
Guzowska oraz Marta Zimna, które 
ze względu na udział w zgrupowaniu 
nie mogły pojawić się 7 lipca w Sta-
rostwie Powiatowym. Spotkały się 
jednak ze starostą wrzesińskim Dio-
nizym Jaśniewiczem w późniejszym 
terminie. O sukcesach utalentowa-
nych młodych sportsmenek piszemy 
w osobnych artykułach na s. 14 i 15.

Wiktoria Rybka

W naszym powiecie nie brakuje świetnych młodych ludzi

Muzyczne podsumowanie roku
Uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni w wyjątkowy sposób zakończyli rok 

szkolny. 25 czerwca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza nie tylko odebrali 
świadectwa, lecz także zaprezentowali swoje muzyczne umiejętności.

Działająca od 2019 roku Powiatowa 
Szkoła Muzyczna kształci podopiecz-
nych w dwóch cyklach – sześciolet-
nim (dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat) 
oraz czteroletnim (dla młodzieży od 
10 do 16 roku życia). Młodzi pasjona-
ci muzyki uczą się gry na instrumen-
tach w klasach: fortepianu, gitary, fle-
tu poprzecznego, perkusji, skrzypiec, 
klarnetu, akordeonu, trąbki i sakso-
fonu. Ich występy uświetniły uro-
czyste zakończenie roku szkolnego, 
podczas którego dyrektor placówki 
Liliana Kucza w towarzystwie pro-
wadzących zajęcia wręczyła uczniom 
świadectwa. Na wielu z nich pojawił 
się czerwony pasek, co na pewno 
stanowi powód do dumy nie tylko 
dla zdolnej młodzieży, lecz także dla 
niejednego rodzica czy opiekuna. 
Uroczystość była też okazją do prze-
kazania nagród laureatom pierw-
szej edycji konkursu Szkolny Mistrz 
Instrumentu objętego patronatem 
honorowym starosty wrzesińskiego. 

Ostatnie miesiące nie były łatwe za-
równo dla uczniów, jak i nauczycieli. 
Dało się to odczuć również w kształ-
ceniu artystycznym. Mimo wielu 
ograniczeń lekcje gry na instrumen-

tach prowadzone online przyniosły 
zamierzone efekty, o czym świadczy-
ły entuzjastyczne reakcje publiczno-
ści zgromadzonej na szkolnym kon-
cercie. Wśród licznego audytorium 
pojawili się także starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz, który wygłosił 
krótkie przemówienie, oraz naczel-
nik Wydziału Edukacji Starostwa Po-
wiatowego Olga Kośmińska-Giera. 

Jeśli jakiś młody pasjonat gry na 
instrumentach nie zdążył zapisać się 
do Powiatowej Szkoły Muzycznej na 

rok szkolny 2021/2022, nic stracone-
go – dodatkowy nabór potrwa do  
3 sierpnia. Zostało jeszcze kilka wol-
nych miejsc zarówno w sześcio-, jak 
i czteroletnim cyklu. Pamiętajmy, że 
przed przyjęciem do placówki każdy 
kandydat musi przejść testy kompe-
tencji muzycznych, które odbywają 
się w szkole. Szczegółowe informacje 
dotyczące naboru można znaleźć na 
stronie internetowej PSM pod adre-
sem: www.psmwrz.pl.

Monika Tomczak

Mimo pandemii uczniom PSM nie zabrakło zapału i pasji
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Doceniona przez 
Fundację

Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich uhonorowała Teresę Pi-
skorż tytułem Człowieka Roku 2020. 

Wręczenie wyróżnienia odbyło się 
28 czerwca w bursie przy ul. Sło-
wackiego we Wrześni. Podstawą do 
przyznania Teresie Piskorż tego pre-
stiżowego wrzesińskiego tytułu była 
rekomendacja, której treść publiku-
jemy poniżej. W uzasadnieniu można 
przeczytać między innymi, jak wiele 
dla innych osób zrobiła laureatka 

oraz jak bardzo stara się aktywizować 
seniorów w powiecie wrzesińskim. 

Gratulacje wyróżnionej złożyli sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, 
zastępca burmistrza Wrześni Artur 
Mokracki, a także przedstawiciele 
Forum Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Wrzesińskiego. 

Mateusz Maserak

Rekomendacja
Pani Teresa Piskorz pełniąca obecnie funkcję Przewodniczącej Forum 

Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego od 30 lat pracuje na 
rzecz ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Jest Przewodniczącą Koła 
Emerytów i Rencistów „Solidarność” we Wrześni, a także przewodniczącą 
tejże organizacji Regionu Wielkopolskiego. Jako przewodnicząca Forum 
Organizacji Pozarządowych organizuje corocznie przynajmniej dwa razy 
w roku wyjazdy wypoczynkowo-rehabilitacyjne dla osób starszych, cho-
rych i niepełnosprawnych, współdziałając w tym względzie z PCPR i Staro-
stwem Powiatowym we Wrześni. Organizuje wyjazdy do Nekli na wykłady 
„Akademii Zdrowia” dla wszystkich członków zrzeszonych w Forum. Bierze 
udział w organizowaniu spotkań „Trzech pokoleń” w Grzybowie. Współpra-
cuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bierzglinie. Będąc Radną Miasta i Gmi-
ny Września, zawsze działała na rzecz dobra ludzi starszych i chorych. Jest 
opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, traktując ją 
jako członka rodziny, troszcząc się o jej los i godne życie. Jest współorga-
nizatorką pikników i spotkań towarzyskich członków organizacji pozarzą-
dowych zrzeszonych w Forum. Dzięki tej działalności wiele osób ma moż-
liwość spotkania się w gronie członków danego stowarzyszenia i zawarcia 
więzi międzyludzkich. Pomaga w załatwianiu spraw prawnych, a także  
w sprawie opieki zdrowotnej nad osobami chorymi. Odznaczona meda-
lem za zasługi w Działalności Organizacji Pozarządowych Województwa 
Wielkopolskiego wręczonym przez Marszałka Województwa Marka Woź-
niaka, oraz honorową odznaką „Semper Fidelis” przez Krajowy Sekretariat 
Organizacji Emerytów i Rencistów „Solidarność”. Jednak szczególnie nale-
ży podkreślić działalność pani Teresy Piskorż jako przewodniczącej Forum 
na polu organizacji, rehabilitacji i wypoczynku członków organizacji. 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów we Wrześni 
zaprasza na wycieczkę pod hasłem 
„Wrocław dla seniora”, która odbędzie się 
19 sierpnia. W programie m.in. 
Panorama Racławicka, afrykarium, ZOO, wrocławski 
rynek. Zapisy w biurze przy ulicy Ogrodowej. 

Lubię pomagać ludziom
O pracy społecznej i planach na przyszłość rozmawialiśmy z Człowiekiem Roku 2020  

Teresą Piskorż.

Co dla pani oznacza to wyróżnienie?
Traktuję to jako wielki honor i doce-

nienie działalności, choć nie tylko mo-
jej. Naszej, bo to jest praca wielu osób. 
To też motywacja, ale przyznam, że  
i bez odznaczeń mam jej w sobie dużo 
– bez tytułu Człowieka Roku i tak bym 
dalej robiła to, co robię, bo lubię po-
magać ludziom i przynosi mi to wielką 
satysfakcję.

Jaka była pani reakcja na wieść  
o wyróżnieniu?

Cisza. Dopiero po chwili pani Lilla Py-
lak (prezes Fundacji Dzieci Wrzesiń-
skich – przyp. red.) spytała, czy tam 
jestem. Odpowiedziałam, że tak, ale to 
jest dla mnie zaskoczenie. Serdecznie 
jej podziękowałam, także w imieniu 
wszystkich, i struktur pozarządowych, 
bo tworzymy wspaniałą grupę, i mo-
jego koła, i ludzi, którzy pracują dla 
innych. Mamy duże wsparcie. O cokol-
wiek poproszę, czy starostę, czy burmi-
strza – nigdy nie odmawiają pomocy. 
Gdy jeździliśmy na Akademię Zdrowia 
do Nekli, zawsze gmina zapewniała 
nam autokar. Z tej możliwości korzy-
stało wiele organizacji zrzeszonych 
w Forum – członkowie „Radości”, Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów czy Amazonki. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni Andrzejowi Pacior-
kowskiemu, który całym sercem zaan-
gażował się w to przedsięwzięcie i spo-
łecznie nam pomagał. Ludzie, którzy 
uczestniczyli w spotkaniach w Nekli, 
byli bardzo zadowoleni, bo często nie 
mogli się dostać do lekarzy, a podczas 
Akademii Zdrowia mieli możliwość, by 
porozmawiać o swoich problemach  
i dowiedzieć się, jak znaleźć pomoc – 
to jest piękne.

Praca może być zespołowa, jed-
nak zawsze potrzebny jest lider.

Kocham to robić i dla mnie najwięk-
szą satysfakcją jest to, jeżeli mogę 
komuś pomóc, a że byłam radną, to 
wiem, gdzie w razie czego się udać  
i jak daną osobę wesprzeć.

Jak to się stało, że zaczęła pani 
pracować na rzecz naszej lokalnej 
społeczności? Musimy się cofnąć  
o 30 lat, prawda?

Wiedziałam o istnieniu struktur po-
zarządowych, których prezesem była 
pani Irka Hrycaj. Skontaktowałam 
się z nią i dołączyłam do grupy osób, 
które je tworzyły. Zostałam wybrana 
do zarządu, więc nasza współpraca 
była ścisła. Pani Irka ma niesamowi-
ty potencjał i zna wielu ludzi, i takich 
jak ona – osób, które chcą pomagać 
innym – jest więcej. Przyznam, że ta 
praca mnie wciągnęła i ją polubiłam. 
Moje otoczenie wiedziało przy tym, 
że może na mnie polegać, bo zawsze, 
jeśli coś komuś obiecuję, to staram się 
daną sprawę doprowadzić do samego 
końca.

Pewnie od samego początku jest 
pani też związana z kołem „Soli-
darności”.

Od 40 lat. Faktycznie – z „Solidarno-
ścią” jestem związana od początku  
i uczestniczyłam w jej tworzeniu. Prze-
wodniczę Regionalnej Sekcji Emery-

tów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
Wielkopolska i jestem delegatką Kra-
jowego Sekretariatu Emerytów i Ren-
cistów.

Z czego jest pani najbardziej 
dumna?

Cieszę się, że udało mi się 
pomóc wielu ludziom, 
nie tylko podczas 
pracy społecznej, 
lecz także zawo-
dowej. W moim 
zakładzie pracy 
byłam prze-
wodniczącą ko-
misji dyscypli-
narnej. Niejed-
nemu kierowni-
kowi się naraziłam 
i przez to mam małą 
emeryturę – zostałam 
ukarana za to, że wielo-
krotnie udowadniałam winę 
kierownika zamiast pracownika. Był 
taki przypadek w Tonsilu, że pracownik 
dostał naganę i odebrano mu premię. 
Jestem archiwistą, więc w archiwach 
doszukałam się dokumentów, które 
udowodniły niewinność pracownika. 
Przywrócono mu wszystkie świadcze-
nia i cofnięto naganę, za to kierow-
nik dostał naganę ustną i przez pół 
roku się do mnie nie odzywał. Jestem  
z tego dumna i mogę każdemu spojrzeć  
w oczy. Nie patrzę na to, czy będę mia-
ła z tego jakieś profity, czy może „do-
stanę po łapach”. Robię to, co uważam 
za słuszne i jeżeli komuś mogę pomóc, 
to jestem otwarta. Widząc, że ktoś jest 
zastraszony albo zdezorientowany, 
oddaję mu całe serce.

Jakie ma pani plany dotyczące 
dalszej działalności?

Burmistrz obiecał nam, że we Wrze-
śni zostanie utworzony klub seniora. 
Większość organizacji zrzeszonych  
w Forum ma swoje biura w podzie-
miach budynku Urzędu Stanu Cy-
wilnego przy ulicy Chopina 9. Mamy 
nadzieję, że w klubie seniora znajdzie 
się jakiś kącik dla stowarzyszeń, gwa-
rantujący godziwe warunki pracy, bo 
teraz mamy tylko takie malutkie po-
koiki, co nie daje komfortu, gdy któryś  
z członków na przykład potrzebuje 
rozmowy. Stworzenie takiego miejsca 
w naszym mieście to piękny pomysł.

Co by pani mogła powiedzieć 
osobom, które chciałyby zaanga-
żować się w pomoc społeczną. Czy 
widzi pani potencjał w regionie?

Oczywiście, że tak, bo każdy potrze-
buje czegoś innego. Są różne grupy 
ludzi, które chcą być razem i uważam, 
że warto dla nich działać. Po to orga-
nizowane są różne spotkania, żeby 
się jednoczyć. Wszystko robimy na 
rzecz ludzi. W Forum wymieniamy się 
doświadczeniami i to jest ważne. Pod-
powiadamy sobie, co można byłoby 
zrobić i wprowadzamy te rozwiązania 
w życie w naszych kołach.

Jaka jest idea Forum Organizacji 
Pozarządowych?

Integrujemy się i spotykamy, wza-
jemnie się wspomagając. Jaka jest 

nasza idea? Niesienia pomocy dru-
giemu człowiekowi, przede wszystkim 
osobom niepełnosprawnym i zagu-
bionym, które nie umieją sobie pora-
dzić w życiu, są samotne i potrzebują 
podania ręki. My jesteśmy otwarci na 

innych i zawsze, gdy do-
wiemy się, że ktoś 

potrzebuje po-
mocy, to sta-

ramy się, jak 
m o ż e m y. 

Jesteśmy 
w y c z u -
leni na 
to, żeby 
ta osoba 

czuła się 
dowarto-

ś c i o wa n a  
i nie była wy-

kluczona.
Na spotkaniach 

Forum pojawiają się 
przedstawiciele różnych or-

ganizacji – nasze rozmowy zawsze są 
pełne pomysłów na przyszłość. M.in. 
planujemy różne pikniki, na które se-
niorzy czekają cały rok. Czas na takich 
wydarzeniach bardzo szybko płynie, bo 
to świetna zabawa – tańczymy, śpiewa-
my, biesiadujemy, rozmawiamy.

Pod koniec roku spotykamy się też 
na Forum, by podsumować nasze 
osiągnięcia. Każdy z przedstawicieli 
zrzeszonych organizacji prezentuje 
zrealizowane plany i opowiada o tym, 
co udało mu się zorganizować. Inni 
czerpią z tych pomysłów inspirację do 
własnych działań. Dyskutujemy też  
o tym, co można robić wspólnie w ko-
lejnych miesiącach. Ważne są dla nas 
spotkania z różnymi autorytetami, 
m.in. na temat praw konsumenckich 
czy bezpieczeństwa. Poza tym myśli-
my też cały czas, co zorganizować, by 
umilić życie naszym seniorom.

Bycie członkiem organizacji po-
zarządowej…

To honor… Praca na rzecz innych 
oznacza poczucie bezpieczeństwa, 
możliwość wsparcia drugiego człowie-
ka, a poza tym otwarcie się na świat, 
bo często jesteśmy zamknięci ze swo-
imi problemami.

Jakie plany na przyszłość? Mamy 
cały czas epidemię…

Tak, ale będziemy starać się wykorzy-
stać możliwość, żeby się spotkać, bo 
ludzie tego potrzebują. Byli zamknięci 
przez tyle czasu. Niektórzy nawet przez 
to wpadli w depresję, a mają potrzebę 
kontaktu z drugim człowiekiem. Takie-
go spotkania, na którym można razem 
coś zaśpiewać, opowiedzieć sobie parę 
historyjek z życia wziętych, zrzucić  
z siebie ciężar dnia codziennego.

Potrzebujemy się wzajemnie, a dla nas 
– osób pracujących społecznie – naj-
większą radością i źródłem satysfakcji 
jest to, że możemy pomóc drugiemu 
człowiekowi. Jego uśmiech i poczucie, 
że nie jest już sam, dają coś, czego nie 
gwarantują żadne pieniądze.

Rozmawiał Mateusz Maserak

Postawa Teresy Piskorż jest wzorem dla innych
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Kolejna ważna inwestycja rozpoczęta
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni na przełomie roku będzie mógł cieszyć się z nowego obiektu sportowego. Powstanie nie tylko boisko.

Pierwsze prace projektowe związa-
ne z budową boiska wielofunkcyj-
nego przeprowadzono już w 2020 
roku. Będzie ono usytuowane w miej-
scu obecnego, przy ul. Koszarowej.  
W ubiegłym tygodniu wykonawcy – 
firmie GRIMAR z Katowic – został prze-
kazany plac budowy. Prace, które lada 
moment powinny się rozpocząć, obej-
mą wykonanie boiska wielofunkcyjne-
go o nawierzchni z trawy syntetycznej, 
na którym będzie można grać w piłkę 
nożną, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. 
Na terenie obiektu znajdzie się również 
bieżnia wielotorowa o łącznej długości  
192 metrów. Aby obiekt dla sportow-
ców był kompletny, zostanie również 
wykonane zaplecze szatniowo-sani-
tarne, wyposażone w instalacje sa-
nitarną i elektryczną. Powstanie ono  
z typowych modułów kontenerowych.

W okresach jesienno-zimowych na 
boiskach będzie montowane zada-
szenie w postaci hali pneumatycznej 
o wymiarach 29 x 48 metrów. 

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej cały czas trwają prace doty-
czące cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Już wprowadzono wiele zmian, a to jeszcze nie koniec.

Prace na półmetku
Powiat wrzesiński cyfryzację za-

sobów geodezyjnych prowadzi od 
2017 roku. Od tego czasu udało się 
opracować mapę numeryczną dla 
gminy Września, mapę zasadniczą 
dla miasta i gminy Nekla i gminy 
Miłosław oraz dla kilku wsi w gmi-
nie Kołaczkowo. Ponadto zakupiono 
pięć zestawów komputerowych dla 
pracowników powiatowej geodezji. 
Prace dotyczące cyfryzacji są już na 
półmetku. Cały czas przygotowy-
wana jest mapa numeryczna baza 
danych geodezyjnej sieci uzbroje-
nia terenu (GESUT) dla terenu mia-

sta Września. Ponadto trwa 
modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków 
dla gminy Miłosław. 
Na to zadanie po-
wiat wrzesiński 
otrzymał z unij-
nych środków 
wsparcie finan-
sowe w wysoko-
ści ponad 930 tys. 
złotych. 

Dzięki procesowi cy-
fryzacji w powiatowej geo-
dezji interesanci bez wychodzenia  

z domu mogą uzyskać coraz 
więcej danych. Korzy-

stanie z i-wniosków 
ułatwia załatwianie 

spraw z dowolnego 
miejsca w dogod-
nym czasie. Przy-
pomnijmy, że plat-
forma iWniosek 

dostępna jest na 
stronie internetowej 

powiatu lub pod ad-
resem wniosek.wrzesnia.

powiat.pl. 
Klaudia Cicha

Nowe pracownie 
w ZSZ nr 2

Dobiegły końca prace adaptacyjne w pomieszczeniach dydak-
tycznych przeznaczonych na pracownie logistyczną i technologicz-
ną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. 

W kolejnym etapie wyremontowa-
ne pracownie zostaną doposażone 
w niezbędny sprzęt do realizacji za-
jęć oraz prowadzenia praktycznej 
nauki zawodu m.in. w specjalistycz-
ne narzędzia, zestawy komputerowe 
i laptopy.

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

Całkowita wartość inwestycji opie-
wa na kwotę ponad 2,6 miliona zło-
tych. Powiat wrzesiński na to zadanie 
pozyskał dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych w wysokości 1 998 194 złotych. 
Termin zakończenia prac zaplanowa-
ny jest na połowę grudnia tego roku.

Klaudia Cicha

Pamiątkowe zdjęcie z przekazania placu budowy

Wizualizacja zadaszonego obiektu

Kolejny zakątek historycznego budynku zyskał nowe oblicze
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Ich wyjątkowe miejsce
Po trzech latach starań uczestnicy i pracownicy Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Jutrzenka”w Pietrzykowie mogą cieszyć się 
nową altaną i przylegającym do niej ogródkiem.

W ramach wykonywanych prac 
szczególnie ważne było dla nas rów-
nież zmodernizowanie pracowni ar-
tystycznej, z której wykonano bezpo-
średnie wyjście z budynku z dużym 
oknem tarasowym. Altana jest w peł-
ni zagospodarowana i wyposażona w 
stoły, ławki i oświetlenie. Co wymaga 
podkreślenia, „nasze miejsce” nie ma 
żadnych progów, jest w pełni przy-
stosowane dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich i przy 
balkonikach, których w ŚDS Pietrzy-
ków jest kilkanaście. Uczestnicy od 
początku byli zaangażowani w prace 
porządkowe oraz przygotowanie te-
renu pod rośliny zielone w gruncie  

i w donicach oraz trawę. Przestrzeń 
stała się miejscem spędzania wol-
nego czasu, relaksu, wspólnego 
biesiadowania. Sprzyjająca pogoda 
pozwala w pełni wykorzystać funk-
cje altany jako miejsca spotkań, spo-
żywania posiłków, rozmów, rozrywek 
takich jak gry planszowe, karty, krzy-
żówki, czytanie prasy.

14 lipca odbyło się oficjalne otwar-
cie naszej inwestycji, podczas które-
go goście podziwiali jej przydatność 
i funkcjonalność. Na zaproszenie 
uczestników wzięli również udział  
w ulubionych zajęciach na co dzień 
wykonywanych w placówce.

ŚDS Pietrzyków

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
24 czerwca w Ośrodku „Dolina Warty” w Nowej Wsi Podgórnej obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa 

Zastępczego. Na wydarzenie wraz z dziećmi zostały zaproszone rodziny zastępcze funkcjonujące na te-
renie naszego powiatu oraz wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Na powitanie każde z dzieci otrzy-
mało upominek, który miał umilić 
letni wypoczynek. Dla uczestników 
przewidziano wiele atrakcji takich jak 
zabawy z animatorami czy spotkanie 
z policjantem poświęcone bezpie-
czeństwu podczas wakacji. W trakcie 
wydarzenia rodzice zastępczy wzięli 
udział w szkoleniu pt. „Rodzicielstwo 
a świat cyfrowy dzieci i młodzieży” 
przeprowadzonym przez Jakuba An-
drzejczaka.

Wszyscy uczestnicy opuszczali „Do-
linę Warty” w doskonałych humo-
rach. W związku z tym, że w ubiegłym 
roku nie było możliwości świętowa-
nia obchodów Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego, dla rodzin zastępczych 

istotne było to, że po dłuższym cza-
sie mogli się spotkać, porozmawiać, 
wymienić doświadczenia i nacieszyć 
się swoim towarzystwem.

Bardzo istotnym aspektem tego 
typu wydarzeń jest również to, że są 
one doskonałą okazją do szerzenia 
idei rodzicielstwa zastępczego wśród 
mieszkańców powiatu wrzesińskie-
go. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
jest pretekstem do tego, aby infor-
mować, że kandydaci na rodziny za-
stępcze są nieustannie poszukiwani. 
W związku z tym zapraszamy oso-
by, które rozważają pełnienie takiej 
funkcji – nawet jeśli nie są jeszcze 
pewne, to Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie jest właściwym miej-

scem do tego, aby rozwiać wątpliwo-
ści i zadać nurtujące pytania.

Każda rodzina, która zdecyduje się 
na pełnienie funkcji rodziny zastęp-
czej jest na wagę złota, ponieważ 
w naszym powiecie nadal są dzieci, 
które przebywają w placówce opie-
kuńczo-wychowawczej lub z powo-
du braku miejsc w rodzinach zastęp-
czych trafiają do pieczy zastępczej na 
terenie całej Polski.

Zapraszamy więc do PCPR osoby, 
które mają w swoich domach i ser-
cach miejsce dla kogoś jeszcze. Kon-
takt: Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Pol-
skiego 1, tel. 61 640 45 51.

PCPR

Pielgrzymka sołtysów 
4 lipca w Licheniu odbyła się XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich.

Tradycyjnie przed mszą głos zabrał 
prezes Krajowego Stowarzyszenia Soł-
tysów Ireneusz Niewiarowski. Podczas 
pielgrzymki obecni byli przedstawicie-
le władz państwowych i stowarzyszeń 
lokalnych: Jan Krzysztof Ardanowski, 
doradca prezydenta RP ds. rolnictwa  
i obszarów wiejskich Sławomir Siwek, 
a także prezes Stowarzyszenia Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego 
Jarosław Maciejewski.

Podczas homilii ksiądz Janusz Ku-
mala, kustosz licheńskiego sanktu-
arium, podkreślił rolę sołtysów, któ-
rzy mają ogromny wkład w budowa-
nie lokalnej społeczności, dlatego, 
że są najbliżej ludzi polskiej wsi. – To 
oni świadczą o tym, że razem możemy 
się troszczyć o dobro wspólne. Sołtys 
jest symbolem postawy społeczności 
ludzi mieszkających na wsi. Postawą 
swojego życia może być wzorem dla 
innych. Jest człowiekiem, który potrafi 
słuchać, rozmawiać, prowadzić dia-
log. Musi wsłuchiwać się w ludzi, aby 
im lepiej służyć. Musi też być odważny, 
gdyż na pierwszym miejscu stawia do-
bro wspólnoty, za którą jest odpowie-
dzialny – mówił. 

Po zakończonej mszy poczty sztan-
darowe oraz delegacje udali się do 
grobu patrona rolników, ks. bpa Ro-
mana Andrzejewskiego, gdzie złożo-

no kwiaty oraz wygłoszono okolicz-
nościowe przemówienia.

Powiat wrzesiński reprezentowali: 
Wojciech Majchrzak z gminy Kołacz-
kowo, Andrzej Łyskawa i Ryszard 

Urbaniak z gminy Pyzdry oraz Jan 
Cicharski z gminy Miłosław.

Jan Cicharski
Sołtys Chlebowa

Uczestnicy ŚDS chętnie włączyli się w ogrodnicze prace

Takie spotkania to już tradycja

Poczty sztandarowe przed licheńską świątynią

fot. J.Cicharski
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W Orzechowie można pływać
Nad basenem w Ośrodku Relax znów zawisła biała flaga. Wszystko za sprawą wykonanego tam 

gruntownego remontu niecek oraz montażu niezbędnych urządzeń filtrujących.

Ponowną działalność obiektu prze-
kazanego przez powiat wrzesiński 
gminie Miłosław w użytkowanie 
symbolicznie zainaugurowali 2 lipca 
burmistrz Miłosławia Hubert Grusz-
czyński oraz liczni przedstawiciele 
gminnego samorządu. W otwarciu 
udział wziął również starosta wrze-
siński Dionizy Jaśniewicz. Wręczył on 
burmistrzowi koło ratunkowe, które 
nawiązywało do umowy zawartej  
z gminą, na podstawie której po-
wiat przekazał dotację na pokrycie 
kosztów zatrudnienia ratowników. 
Pod ich czujnym okiem pływacy  
z pewnością mogą czuć się bezpiecz-
nie. W nietuzinkowym wydarzeniu  
w Orzechowie uczestniczyli również 
milusińscy z lokalnego przedszkola, 
a także młodzież, która nie mogła się 
doczekać, aby wskoczyć do basenu. 
Woda miała około 20 stopni, a więc 
idealnie nadawała się do kąpieli.  
Z tego pomysłu skorzystał m.in. bur-
mistrz Miłosławia, który wraz z trze-
ma innymi osobami zaangażowa-
nymi w remont obiektu przepłynął 
kilkakrotnie długość basenu. 

Obiekt został otwarty również dzię-
ki zaangażowaniu mieszkańców 
Orzechowa, którzy włożyli wiele 
ciężkiej pracy w uporządkowanie 
przestrzeni wokół niecek. Wszyst-
kim odwiedzającym basen życzymy 
bezpiecznego wypoczynku i pięknej 
pogody!

Z kąpieli w Orzechowie można 
korzystać codziennie w godzinach  
10-18. Uczniowie szkół podsta-
wowych z terenu gminy Miłosław 
otrzymali podczas zakończenia roku 
szkolnego karnety, które uprawniają 
ich do bezpłatnego wejścia na ba-
sen. Dla osób dorosłych oraz miesz-
kających poza gminą Miłosław prze-
widziano opłatę w wysokości 5 zł, 
jest to koszt całodziennego pobytu 
w obiekcie. Wyjątkiem są dzieci poni-
żej 6 lat, one z orzechowskiej atrakcji 
mogą korzystać bezpłatnie. 

Mateusz Maserak

Muzyczne spotkanie
„Dźwiękowe wizytówki muzyczne na telefon” – pod takim ha-

słem występowali młodzi muzycy, którzy gry na instrumentach 
uczą się pod okiem Kazimiery Dłucik.

W trakcie minikoncertu, który od-
był się 17 lipca we wrzesińskiej re-
stauracji Mikroklimat, zagrali przede 
wszystkim byli pacjenci Szpitala Po-
wiatowego we Wrześni. To właśnie 
tam opiekunka muzyków Kazimiera 
Dłucik prowadziła zajęcia muzykote-
rapeutyczne dla podopiecznych od-
działu pediatrycznego, które miały 
wielką moc i wspomagały proces ich 
rekonwalescencji. Wielu postanowiło 
nie rezygnować z muzyki po opusz-
czeniu lecznicy i kontynuowało na-
ukę pod okiem pani Kazi. Tak powstał 
zespół Muzykujące Skrzaty, a później 
Przyszpitalny Zespół Dziecięco-Mło-
dzieżowy.

Tym razem spotkanie w Mikroklima-
cie odbyło się pod hasłem „Dźwięko-
we wizytówki muzyczne na telefon”. 
Skąd taka nazwa? W trakcie najtrud-
niejszych chwil pandemii, kiedy spo-
tkania nie były możliwe, podopieczni 
Kazimiery Dłucik wcale nie rezygno-
wali z ćwiczeń. Przeciwnie, dzwonili 
do swojej opiekunki, wygrywając 
jej do słuchawki swoje muzyczne 
postępy. Teraz, gdy pandemiczne 
obostrzenia pozwoliły na stacjonar-
ne muzykowanie Kazimiera Dłucik 
przy pomocy asystentki Katarzyny 
Brzezińskiej zabrała swoją grupkę, 
ich najbliższych i zaproszonych gości 
na popołudniową podróż do krainy 
dźwięków. Tego dnia wystąpili: Julia 
Jankowska, Wojciech Nowak, Miłosz 
Gmerek, Natan i Fabian Tyx, Lena 

Chcą dalej działać
Społecznicy ponownie zaczynają planować swoje przedsięwzię-

cia. O pierwszych pomysłach rozmawiali podczas Forum Organiza-
cji Pozarządowych.

Przedstawiciele stowarzyszeń  
z terenu powiatu wrzesińskiego we 
wtorek 20 lipca spotkali się po raz 
pierwszy od roku. Powodem dłuższej 
przerwy od prężnego działania orga-
nizacji była pandemia. Koronawirus 
nie tylko uniemożliwiał przeprowa-
dzanie wydarzeń kulturalnych, ale 
również wstrzymał spotkania nawet 
w wąskim gronie. Dlatego tym bar-
dziej lokalni działacze cieszą się na 
myśl o powolnym powrocie do or-
ganizacji imprez. Podczas dyskusji 

padły nawet pierwsze propozycje 
na dalszą pracę. Jeden z pomysłów 
przewidywał możliwość zapoznania 
się społeczeństwa z działalnością 
organizacji pozarządowych funkcjo-
nujących na terenie powiatu wrze-
sińskiego oraz poszukiwanie osób, 
które chciałyby zostać ich członkami. 
O kolejnych akcjach prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe na 
pewno usłyszymy jeszcze nie raz.

Klaudia Cicha  

Kuczyńska, Przemysław Sieradzki 
oraz goście specjalni – Maja, Tomasz  
i Piotr Pawlik, których od Wrześni 
dzieli na co dzień 100 km.

Nie da się ukryć, że możliwość bez-
pośredniego spotkania nie tylko  
z muzyką, lecz także z innymi człon-
kami grupy sprawiła wszystkim mnó-
stwo radości.

Klara Skrzypczyk

Uczestnicy spotkania czerpią z wzajemnych doświadczeń 

Burmistrz Miłosławia (pierwszy z prawej) dał innym pływacki przykład

Prace przy basenie trwały niemal do samego otwarcia

Pierwsi użytkownicy nie kryli radości z otwarcia obiektu

Kazimiera Dłucik i zdolni akordeoniści Wykonanie nawet najprostszych piosenek może dać mnóstwo satysfakcji
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Roślina – kwiat – pszczoła – owoc – konfitura. To dzięki tym pra-
cowitym owadom, co roku jest zachowany ten łańcuch życia.

Lato w pełni. Wielu z nas miło spę-
dza czas na urlopie, rozkoszując się 
kąpielami słonecznymi i innymi roz-
rywkami dla ciała i ducha. Ludzie 
odpoczywają, a pszczela rodzina 
już szykuje się do zimy. Po ostatnim 
miodobraniu (inaczej możemy po-
wiedzieć „podkradaniu miodu”) roz-
poczyna się jej przygotowanie do 
zimowli.

Rodzina pszczela rocznie do życia 
potrzebuje około 90 kg miodu, które-
go spożycie różnie rozkłada się w ko-
lejnych miesiącach roku. Najwięcej 
na swoje potrzeby zużywa w miesią-
cach wiosennych i letnich, w czasie 
intensywnego rozwoju. Matka składa 
wówczas dziennie ok. 2 000 jajeczek, 
z których wylęgają się nowe owady. 
Do karmienia młodych pszczół i in-
nych czynności związanych z utrzy-
maniem ładu, porządku i zaspokoje-
niem wszystkich potrzeb życiowych 
w ulu niezbędny jest właśnie miód. 
Jego znaczną część zabierają pszcze-
larze i aby owady przetrwały czas, 
kiedy nie ma pożytku i pożywienia 
dla nich, należy je dokarmiać. Robi 
się to najczęściej, podając w pod-
karmiaczkach syrop cukrowy, przy-
gotowany w odpowiednich propor-
cjach. Bardzo popularne stają się też 
gotowe pokarmy, tzw. inwerty, które 
dostępne są w różnych formach, ale 
najczęściej w postaci płynów składa-
jących się z cukrów prostych, skrobi 
zbożowej i cukru buraczanego lub 
trzcinowego. 

Oprócz karmienia przed zimą w pa-
siekach stosuje się zabiegi ochron-
no-lecznicze. Od wielu lat pszczoły 
są atakowane przez różne choroby 
i pasożyty. Najbardziej dokuczliwa 
jest warroza – Varroasis apium, czyli 
choroba wywoływana przez rozto-
cze Varroa destructor, która przy-
wędrowała do Polski z Azji w latach 
osiemdziesiątych XX wieku. Do zwal-
czania warrozy pszczelarze stosują 
preparaty chemiczne i biologiczne. 
Leki podawane są w postaci pla-
strów, pasków, dymu ze spalania lub 
odparowywania środków przeciw 

roztoczom.
Gdy rodzina pszczela oddała lu-

dziom już swoje płynne złoto i przy-
gotowuje się do ciężkiego czasu je-
sieni i zimy, natura daje nam plony 
sadów, pól i łąk. Trwa właśnie pełnia 
sezonu na różnego rodzaju prze-
twory. Jak co roku na straganach  
i w sklepach dostępne są niezliczone 
ilości tegorocznych płodów ziemi, 
z których przy odrobinie wolnego 
czasu można wyczarować wspaniałe 
domowe zaprawy. Ta różnorodność 
produktów powstaje w znacznej 
mierze dzięki pracy pszczół. To przez 
nie zapylane są kwiaty, które dają 
później wspaniałe owoce.

Przemierzając drogi naszego po-
wiatu, możemy się natknąć na pola 
wyśmienitych warzyw i sady pełne 
doskonałych owoców. Teraz nastał 
czas na robienie dżemów, konfi-
tur, kiszenie warzyw, robienie pikli  
i wszelkiego rodzaju przetworów. 
Jest mnóstwo związanej z tym li-
teratury, ogromna ilość interneto-
wych stron i blogów dotyczących 
domowego wytwarzania żywności. 
Wystarczy odrobina chęci i można 
garściami czerpać z nich inspiracje. 
Jednak największą skarbnicą wiedzy 
są nasze mamy i babcie. Od nich ko-
niecznie powinniśmy pozyskiwać 
receptury i niezawodne sposoby na 
przetwory. Często są one przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie.  
W wielu domach można je znaleźć 
w starych zeszytach z przepisami,  
w których są niezmierzone skarby 
tradycyjnych smaków i aromatów. To 
gwarantuje też powrót do dzieciń-
stwa – każdy z nas ma wspomnienia 
kulinarne wyniesione z domu rodzin-
nego. Smak zupy mlecznej przygoto-
wanej rano przez babcię, ulepionych 
przez nią pierogów z serem, ciasta  
o wdzięcznej nazwie „Murzynek” pie-
czonego co niedzielę przez mamę czy 
pomidorów uprawianych na grząd-
kach za domem. Powróćmy do wspo-
mnień z dzieciństwa i lat młodości, 
póki jeszcze nie jesteśmy tacy starzy.

Waldemar Grzegorek

Pełnia lata 
– pszczoły i konfitury

Planujesz zagraniczny wyjazd? 
O tym pamiętaj 

Kiedy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z po-
dróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol. To, co możemy przewozić przez granicę UE 
i w jakich ilościach, jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią się w zależności od 
tego, czy podróżujemy transportem lądowym, morskim czy lotniczym.

– Trwa sezon wakacyjnych wyjaz-
dów zagranicznych. Zanim spaku-
jemy swój bagaż, warto sprawdzić, 
co można w nim bezpiecznie i legal-
nie przewozić, nie narażając się na 
przykre niespodzianki – mówi Mał-
gorzata Spychała-Szuszczyńska, 
rzecznik prasowy Izby Administra-
cji Skarbowej w Poznaniu.

Prezenty
Towary przywożone na użytek 

własny lub rodziny i prezenty są 
zwolnione z cła i podatku, o ile ich 
łączna wartość nie przekracza 300 
euro (transport lądowy) lub 430 
euro (transporty lotniczy i morski). 

Jeśli podróżujesz samochodem, 
autobusem lub pociągiem, zgłoś 
prezenty, których łączna wartość 
przekracza 300 euro. 

Jeśli podróżujesz statkiem lub 
samolotem, zgłoś prezenty, któ-
rych łączna wartość przekracza 
430 euro.

Żywność
Żywność pochodzenia niezwie-

rzęcego w ilościach niehandlo-
wych, wyłącznie na własne po-
trzeby, możesz przywieźć na teren 
UE bez granicznej kontroli sanitar-
nej. Nie możesz jednak przywieźć 
dowolnych owoców i warzyw,  
a tylko banany, duriany, ananasy, 
kokosy i daktyle. Pozostałe owoce 
będziesz musiał wrzucić do spe-
cjalnego pojemnika na granicy – 
zostaną zutylizowane.

Przywóz żywności pochodzenia 
zwierzęcego, m.in. mięsa, wędlin 
i nabiału, jest zabroniony. Takie 
produkty mogą zawierać pato-
geny, które wywołują choroby 
zakaźne u zwierząt. Produkty po-
chodzenia zwierzęcego, nawet  
w niewielkich ilościach, musisz 
oddać na granicy, wyrzucając je 
do specjalnego pojemnika.

Nie możesz również przywozić 
roślin, np. doniczkowych, sadzo-
nek lub kwiatów – mogą być na 
nich obecne szkodniki, które prze-
niosą się na inne rośliny.

Leki
Jeśli leczysz się i twoja kuracja 

będzie trwać również w czasie 
wyjazdu, sprawdź, czy twoje leki 
nie są zabronione w państwie, do 
którego jedziesz. Taką informację 
powinieneś uzyskać np. w amba-
sadzie lub na stronach rządowych 
danego kraju. Jeśli zażywasz leki 
psychotropowe lub odurzające, 
powinieneś uzyskać zezwolenie 
na ich wywóz od Głównego In-
spektora Farmaceutycznego. Tego 
rodzaju farmaceutyki mogą być 
objęte ograniczeniami w przy-
wozie w państwie, do którego je-
dziesz.

Jeżeli zamierzasz przywieźć leki  
z innego państwa, możesz to zrobić, 
jednak w ilości do pięciu najmniej-
szych opakowań danego leku. Pa-
miętaj, że nie wolno przesyłać leków 
w paczkach lub listach.

Dobra kultury
Pamiętaj, że zabronione jest wpro-

wadzanie na terytorium Unii Europej-
skiej dóbr kultury, które zostały nie-
legalnie wyprowadzone z terytorium 
kraju, w którym powstały lub zostały 
odkryte. W przypadku złamania za-
kazu dotyczącego przywozu takich 
dóbr, będzie groziła ci grzywna, kara 
ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat dwóch. Moż-
liwe będzie również orzeczenie przez 
sąd przepadku dóbr kultury, które po-
chodzą z takiego przestępstwa.

Wyroby tytoniowe
Podczas przekraczania granicy UE 

zachowaj limity przywozowe wyro-
bów tytoniowych. Limity zależne są 
od rodzaju transportu.

Jeżeli przybywasz do UE transpor-
tem lądowym, to możesz przywieźć 
z podróży 40 papierosów lub 20 cy-
garetek lub 10 cygar lub 50 g tytoniu 
do palenia.

Jeżeli przybywasz do UE samolo-
tem lub statkiem, możesz przywieźć  
200 papierosów lub 100 cygaretek 
lub 50 cygar lub 250 g tytoniu do 
palenia.

Z należności celno-podatkowych 
zwolnione są przywożone do UE:

• Płyn do papierosów elektronicz-
nych

a) 50 mililitrów – w przypadku po-
dróżnych w transporcie lotniczym 
lub morskim,

b) 10 mililitrów – w przypadku po-
dróżnych w transporcie innym niż 
lotniczy lub morski.

• Wyroby nowatorskie
a) 0,04 kilograma – w przypadku 

podróżnych w transporcie lotniczym 
lub morskim,

b) 0,008 kilograma – w przypadku 
podróżnych w transporcie innym niż 
lotniczy lub morski.

Zwolnienie w ramach tych norm 
można stosować do dowolnego po-
łączenia płynu do papierosów elek-
tronicznych wymienionych w pkt a) 
i wyrobów nowatorskich wymienio-
nych w pkt a), pod warunkiem, że 
suma wartości procentowych wy-
korzystywanych z poszczególnych 
zwolnień nie przekracza 100%.

Zwolnienie w ramach tych norm 
można stosować do dowolnego po-
łączenia płynu do papierosów elek-
tronicznych wymienionych w pkt. 
b) i wyrobów nowatorskich wymie-
nionych w pkt. b), pod warunkiem, 
że suma wartości procentowych wy-
korzystywanych z poszczególnych 
zwolnień nie przekracza 100%.

Alkohol
Napoje alkoholowe są zwolnio-

ne z należności celnych i podat-
kowych, jeśli przybywasz z krajów 
poza UE i zachowasz limity:

• 1 litr alkoholu mocnego powy-
żej 22% (np. wódka) lub

• 2 litry alkoholu do 22% (np. li-
kier) i

• 4 litry wina oraz
• 16 litrów piwa.

Środki pieniężne
Środki pieniężne poniżej rów-

nowartości 10 tys. euro (lub 
równowartości w innej walucie)  
w gotówce możesz przewieźć 
przez granicę bez zgłoszenia Służ-
bie Celno-Skarbowej lub orga-
nom Straży Granicznej. 

Natomiast jeżeli, wjeżdżając do 
Unii Europejskiej lub wyjeżdża-
jąc z niej, przewozisz co najmniej  
10 tys. euro, musisz złożyć dekla-
rację tych środków Służbie Celno-
-Skarbowej lub Straży Granicznej. 
Środek lokomocji, którym się po-
ruszasz, nie ma tu znaczenia.

Gatunki zagrożone wyginię-
ciem

Przewóz przez granicę okazów 
roślin i zwierząt, które należą do ga-
tunków zagrożonych wyginięciem, 
a także wykonanych z nich wyro-
bów, reguluje Konwencja Waszyng-
tońska CITES.

Nielegalny przewóz okazów to 
przestępstwo, za które grozi kara 
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności. Możliwy jest on tylko na 
podstawie odpowiednich zezwo-
leń i świadectw CITES.

Przykładowo z uwagi na to, że słoń 
jest gatunkiem zagrożonym wygi-
nięciem, przewóz przez granicę wy-
robów z kości słoniowej jest zabro-
niony. Dzikie koty też są gatunkami 
zagrożonymi wyginięciem.

Bagaż
Podczas wakacji zachowaj 

ostrożność, aby nie stać się ofia-
rą przemytników. Pamiętaj, nie 
zostawiaj bagaży bez opieki  
w miejscach publicznych i nie 
dawaj ich obcym. Nie przyjmuj 
od osób nieznajomych rzeczy do 
przewiezienia przez granicę.

Więcej informacji przydatnych 
przy planowaniu wakacyjnej po-
dróży znajdziesz na stronie grani-
ca.gov.pl.

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

REPERTUAR: 23-29 LIPCA

Plany repertuarowe:
30 lipca – 5 sierpnia – KOSMICZNY MECZ: NOWA ERA 
6-19 sierpnia – LEGION SAMOBÓJCÓW: THE SUICIDE SQUAD
       /PREMIERA/

KOSMICZNY 
MECZ

 NOWA ERA
animacja,
komedia,

 USA,
 115 min.

WOJNA 
Z DZIADKIEM

familijny,
komedia,

USA  
100 min.

ŻUŻEL
melodramat,

sportowy,
POLSKA 
110 min.

23.07. 
(pt.) 13:45 i 16:00     18:15 20:30

24.07. 
(sob.) 13:45 i 16:00  18:15 20:30

25.05. 
(nd.) 13:45 i 16:00  18:15 20:30

26.07. 
(pon.) 13:45 i 16:00  18:15 20:30

 27.07. 
(wt.) 13:45 i 16:00  18:15 20:30

 28.07. 
(śr.) 13:45 i 16:00  18:15 20:30

29.07. 
(czw.) 16:00 18:15 20:30

Z kulturą  
za pan bratPerfumowy savoir-vivre 

– jak nie zagubić się 
w świecie zapachów

Większość z nas lubi ładnie pachnieć. Przyjemne jest również to, gdy czujemy piękny zapach perfum 
osób przebywających w naszym otoczeniu. Niestety czasami zdarza się, że przez złe korzystanie z róż-
nych wonności przestają one pełnić swoją funkcję i uprzykrzają innym życie. Zapachowej wpadki łatwo 
uniknąć, gdy zna się podstawowe zasady używania perfum.

Zacznijmy od poprawnej polsz-
czyzny

Zanim przejdziemy do omówienia 
tego, w jaki sposób należy stosować 
ulubione zapachy, warto zwrócić 
uwagę na błąd językowy, który bar-
dzo często przytrafia się Polakom. 
Słowo perfumy pochodzi od francu-
skiego wyrażenia par fumée, co ozna-
cza „przez dym”. W języku polskim 
ma ono wyłącznie liczbę mnogą, 
stąd formy takie jak (ta) perfuma czy 
(ten) perfum są niepoprawne. Po-
nadto jest to rzeczownik niepoliczal-
ny – jeśli chcemy mówić o jego ilości, 
konieczne jest odwołanie do jed-
nostki miary. Powiemy: kupiłam dwa 
flakony perfum (a nie dwa perfumy). 
W naszym języku możemy spotkać 
się z wyrażeniem: „nosić perfumy”, 
które uznawane jest za poprawne. 
Chodzi o to, że w ten sposób postrze-
gamy zapach podobnie jak ubiór od-
powiednio dopasowany do sytuacji.

Przede wszystkim umiar
Pewnie nie raz zdarzyło się nam 

podróżować zatłoczonym autobu-
sem czy pociągiem lub przebywać  
w pomieszczeniu, gdzie panował 
duży ścisk. Właśnie w takich sytu-
acjach najczęściej zdajemy sobie 
sprawę, że używanie perfum w zbyt 
dużych ilościach nie jest dobrym 
pomysłem. Duszący, wdzierający się 
do nosa zapach nie kojarzy się z ni-
czym przyjemnym. Tym bardziej, gdy  
w jednym miejscu spotka się kilka 
osób nieznających umiaru. Daje się 
to odczuć szczególnie w upalne dni, 
kiedy niektórzy próbują maskować 
zapach potu kolejnymi „warstwami” 
perfum. Pamiętajmy, że dbanie o hi-
gienę to podstawa i nie zastąpi tego 
nawet najpiękniejszy zapach świata. 

Zapachowy miszmasz
Każdego dnia stosujemy wiele róż-

nych kosmetyków i detergentów,  
z których każdy ma swój własny, sil-
niejszy bądź słabszy, zapach. Kiedy 
do żelu pod prysznic, balsamu, dez-
odorantu, kremu do rąk i proszku do 
prania dodamy perfumy, powstanie 
mieszanka, która niekoniecznie bę-
dzie pozytywnie wpływać na nasz 
zmysł powonienia. Chociaż to trudne 
zadanie, warto wybierać produkty  
o podobnej linii zapachowej lub 
zwracać uwagę na to, by poszczegól-
ne zapachy nie były zbyt intensywne. 
Ważne jest również to, by aplikować 
perfumy bezpośrednio na skórę,  
a nie na ubranie. Przy reakcji z na-
szym ciałem stworzą one niepowta-
rzalną i wyjątkową kompozycję.

Perfumy na bok
Eksperci od zapachowego savoir-

-vivre’u wymieniają kilka sytuacji,  
w których nie należy stosować per-
fum. Etykieta zabrania ich używania, 
kiedy wybieramy się na odświętny 
obiad, na mszę lub pogrzeb. Za-
kaz ten spowodowany jest przede 
wszystkim powagą wymienionych 
wydarzeń, a także obecnością dużej 
liczby osób w nich uczestniczących. 
W przypadku obiadu dochodzą rów-

nież kwestie związane z mieszaniem 
się zapachu perfum z wonią przygo-
towanych potraw. O ich delikatność  
i nieuciążliwość należy zadbać 
zawsze wtedy, gdy przebywamy  
w dość licznym towarzystwie, np. 
w biurze czy środkach komunikacji 
miejskiej. 

Dobre dopasowanie
Skoro możemy nosić perfumy tak 

jak ubrania, ważne byśmy potrafi-
li odpowiednio dopasować je do 
okazji, a także do pory roku. Inny 
zapach wybierzemy do pracy, inny 
na imprezę w towarzystwie znajo-
mych, a jeszcze inny na romantyczny 
wypad we dwoje. Wiele wskazówek 
na temat tego, jakie akordy spraw-
dzą się w określonych sytuacjach, 
znajdziemy w Internecie. Im wyższa 
temperatura, tym zapachy stają się 
bardziej odczuwalne. Dlatego latem 
warto sięgać po delikatne, owocowe 
kompozycje, które wpłyną na nas  
i na nasze otoczenie orzeźwiająco. Za 
to zimą możemy pozwolić sobie na 
cięższe, bardziej aromatyczne nuty 
zapachowe.

Monika Tomczak

Wrzesiński Ośrodek Kultury 
przy ulicy Kościuszki 21

   ZAPRASZA
- Młodzież męską i żeńską w wieku 14-30 lat 
do grupy tanecznej zespołu „Ziemia Wrzesińska”; 
zajęcia w każdy czwartek o godz. 18.30;

- Panie i panów (bez ograniczeń wiekowych) 
do grupy śpiewaczej zespołu „Ziemia Wrzesińska”; 
zajęcia w każdy poniedziałek o godz. 16.30;

- Instrumentalistów do kapeli (klarnet, skrzypce, 
kontrabas, akordeon) – grupa w trakcie tworzenia;

- Dzieci, młodzież, dorosłych 
do Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego; 
zajęcia w każdy poniedziałek o godz. 18.30;

- Dziewczynki i chłopców w wieku 7-12 lat do dziecięcej grupy 
tańca ludowego – grupa w trakcie tworzenia.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Informacje i zapisy tel. 509 779 443 
lub 61 43 627 41.

Znalazłeś? 
Zgubiłeś?  

Zadzwoń 
do Biura Rzeczy Znalezionych

W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia rzeczy znalezionych  
i zagubionych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie.

tel. 61 640 44 73
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WOK w nowej odsłonie
Po gruntownej przebudowie Wrzesiński Ośrodek Kultury wygląda imponująco.

Gmina Września zaprezentowała od-
remontowany budynek WOK-u 8 lip-
ca. Wydarzenie rozpoczęła projekcja 
filmu opowiadającego krótką historię 
tego ważnego na kulturalnej mapie 
powiatu obiektu. O jego dziejach  
i znaczeniu mówił burmistrz Wrześni 
Tomasz Kałużny, który wykorzystał tę 
okazję, by wyróżnić Izabelę Zalewską 
Złotym Wrzosem. Wokalistka, która 
ma na swoim koncie wygrane w pro-

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje stażystów do wydziałów: 
– Gospodarki Nieruchomościami,
– Budownictwa i Środowiska.
Jeśli masz co najmniej średnie wykształcenie, 

jesteś osobą pomocną, która nie boi się wy-
zwań, to dołącz do naszego zespołu. Zdobę-
dziesz cenne doświadczenie i poznasz tajniki 
pracy w samorządzie.
CV wraz z listem motywacyjnym można skła-

dać w Biurze Obsługi Interesanta (wejście od 
ulicy Chopina) lub przesyłać mailowo na adres: 
magdalena.smidowicz@wrzesnia.powiat.pl. In-
formacji udziela naczelnik 
Wydziału Kadr Magdalena Śmidowicz, tel. (61) 640 44 90. 

Stażyści poszukiwani

Informuję, iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności,  
w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpo-
częło się w 2020 roku wykonywanie opracowania pod nazwą „Wykonywanie 
Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie sta-
nu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentary-
zacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, które poza 
dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej  
i międzynarodowej (związanych z tworzeniem banku danych o lasach), będą 
również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej państwa.

W związku z powyższym proszę o umożliwienie pracownikom Biura Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział w Poznaniu wstępu na teren lasów 
oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych  
w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” za-
twierdzonej przez ministra środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie 
dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

INFORMACJA STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
w sprawie prowadzenia inwentaryzacji stanu lasu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.), Zarząd Po-
wiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości informację o moż-
liwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 
2025-2028” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowa-
nego projektu programu.

Projekt Programu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powia-
towego we Wrześni przy ul. ul. Chopina 10, 62-300 Września w Wydziale 
Budownictwa i Środowiska oraz zamieszczony został w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP) Powiatu Wrzesińskiego pod adresem www.bip.wrze-
snia.powiat.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej – na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni –  

ul. Chopina 10, 62-300 Września;
• ustnie do protokołu;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-

trywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres e-mail: 
starostwo@wrzesnia.powiat.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Po-
wiatu Wrzesińskiego.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi  
21 dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej tj. 
do dnia 13 sierpnia 2021 r. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozosta-
wione będą bez rozpatrzenia.

Starosta Wrzesiński

Nr
 geodezyjny

Położenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
gruntu 
w m2

Księga 
wieczysta

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Pyzdry

Miesięczny 
czynsz 

dzierżawy 
w zł*

1383cz.
1384cz. Pyzdry 14,00 KW nr 4261

Teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej 

oznaczony symbolem MW

1,00 zł/ 1m2
tj. 14,00 zł

1383cz.
1384cz. Pyzdry 24,00 KW nr 4261

Teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej 

oznaczony symbolem MW

1,00 zł/ 1m2
 tj. 24,00 zł

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23 lipca 

2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

* Do ustalonego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

          Burmistrz Pyzdr
/-/ Przemysław Dębski

Szpital Powiatowy we Wrześni zaprasza do udziału w badaniu ankieto-
wym dotyczącym jakości opieki w lecznicy. Udział w badaniu pozwoli pa-
cjentom mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. 
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: 

www.szpitalwrzesnia.home.pl/ankieta. 
Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

(red.)

Dla gości wydarzenia zagrał wirtuoz skrzypiec Nigel Kennedy

gramie „Szansa na sukces” oraz opol-
skim konkursie „Debiuty”, jest wycho-
wanką Wrzesińskiego Studia Piosenki 
i obecnie prowadzi wrzesiński chór 
dziecięco-młodzieżowy.

Modernizację WOK-u udało się 
przeprowadzić dzięki pozyskaniu 
unijnego dofinansowania w wyso-
kości ponad 3 milionów złotych. 
Obecny na spotkaniu marszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego Marek 

Woźniak podkreślił, jak bardzo cieszą 
go inwestycje dla kultury. Nie da się 
ukryć, że fundusze unijne zostały 
spożytkowane należycie, obiekt pre-
zentuje się bowiem imponująco.

Wydarzenie uświetnił koncert świa-
towej sławy skrzypka Nigela Kenne-
dy’ego z zespołem.

Klara Skrzypczyk

Marszałek Marek Woźniak



71323 lipca 2021biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Porady i ogłoszenia

Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 14 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy 
ze stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Cicha użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym za kratami, by mogli znaleźć na stałe ciepły dom z kochającą rodziną. Mimo aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej adopcja odbywa się jak dotychczas. 

Dzień dobry, mam na imię Lizi. Je-
stem około sześcioletnim owczar-
kiem niemieckim, który niestety 
przez całe życie był wykorzystywa-
ny jedynie do zarabiania pieniędzy. 
Przerzucana z rąk do rąk, właściwie 
nie miałam nigdy swojego praw-
dziwego właściciela. Nigdy też 
nie zaznałam od ludzi miłości, nie 
wiedziałam, co to czułe głaskanie, 
ciepły kąt oraz dobra karma. Po 
moim zachowaniu wolontariusze 
wnioskują, że we wcześniejszych 
miejscach przebywania byłam 
bita i poniżana. Aktualnie jestem 
raczej zlęknionym psem, który na 
widok smyczy z 40-kilogramowego 
owczarka staje się małą kuleczką, 
przerażoną, próbującą schować się 
przed wszystkimi. 

Gdy zostałam odebrana z pseu-
dohodowli, byłam w bardzo za-
awansowanej ciąży. Wcześniej 
przebywałam w niegodziwych 
warunkach, byłam niedożywiona  
i nie miałam już siły, by samodziel-
nie wydać na świat kolejne potom-
stwo. Na szczęście w porę zjawili 
się wolontariusze oraz inni dobrzy 
ludzie, którzy pomogli mi urodzić 
siedem szczeniąt. To był chyba 
mój pierwszy poród w dobrych 
warunkach. Byłam bardzo dzielna, 
rozumiałam, że wszyscy zebrani 
dookoła mnie chcą mojego dobra. 
Obiecali mi, że nie będę musiała już 
więcej cierpieć. 

Szukam cierpliwego domu, w któ-

fot. Psi-jaciel

COVID-19 a polisa turystyczna
Pani Karolina wybiera się na urlop poza granice kraju i pyta, czy warto wykupić 

dodatkową polisę ubezpieczeniową, aby zapewnić sobie ochronę w tym czasie. 

TAK. Zanim wyjedziemy na wyma-
rzony i wyczekiwany urlop, warto 
wykupić polisę ubezpieczeniową. 
Należy jednak upewnić się szcze-
gółowo, jakie ryzyka ona obejmuje,  
w tym, czy obejmuje także zarażenie 
SARS-CoV-2.

Są ubezpieczyciele, którzy COVID-19 
traktują jak każdą inną chorobę i po-
krywają koszty leczenia, ale są i tacy, 
którzy nie zapłacą za leczenie w ogóle 
lub zapłacą jedynie częściowo.

Dobra polisa powinna gwaranto-
wać zwrot wydatków na testy, le-
czenie w razie zarażenia, organizację 

pomocy, transportu medycznego 
do domu, powrotu do kraju oraz  
w najgorszym wypadku pokrycia wy-
datków związanych z transportem 
zwłok do kraju.

Po raz kolejny przypominam: 
pamiętajmy o swoim bezpieczeń-
stwie i to nie tylko w czasie wypo-
czynku, ale zawsze. Oby wyżej opi-
sana sytuacja nie miała miejsca, 
bo przecież nadal trwa pandemia.

Czytelnikom życzę dobrego i spo-
kojnego wypoczynku w letni czas!

rym być może uda mi się nabrać zaufa-
nia do człowieka, gdzie nie zabraknie 
miłości, a dotyk opiekuna nie będzie 
bolał. Już teraz, dzięki wolontariuszom, 
powoli zaczynam przekonywać się, że 

ludzie potrafią być również dobrzy. 
Jeśli chcesz mnie poznać, skontaktuj 
się z Beatą (tel. 504 190 172).   

Lizi

Letni wypoczynek  
Tanecznie i na sportowo!

Sportowy Klub Taneczny Alchemia Września serdecznie zaprasza 
wszystkie chętne dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat do udziału 
w codziennych warsztatach tanecznych.

Zajęcia odbywać się będą mię-
dzy 26 a 29 lipca oraz 2 a 5 sierpnia  
z podziałem na grupy, w szkole tańca 
Alchemia przy ulicy 68 Pułku Piecho-
ty 4 we Wrześni. Na osiem różnych 
warsztatów składać się będą zajęcia 
taneczne i gimnastyczno-akroba-
tyczne oraz zabawy ruchowe i inte-
gracyjne wraz z przerwą na posiłek 
regeneracyjny. Uczestnikom zapew-
niona będzie woda mineralna do pi-
cia. Każdy otrzyma dyplom. Podczas 

zajęć będzie miała miejsce także ak-
cja informacyjna w zakresie promocji 
aktywnego trybu życia i profilaktyki 
wad postawy ciała.

Udział w pojedynczym warsztacie 
to koszt tylko 10 zł. Zadanie jest dofi-
nansowane przez powiat wrzesiński. 
Zgłoszenia pod nr. tel. 501 528 460. 
Przyjmujemy zapisy do wyczerpania 
miejsc! Zapraszamy!

Sportowy Klub Taneczny
Alchemia Września

Ten piękny pies potrzebuje dobrego i kochającego opiekuna

Zabawy ruchowe są gwarancją mile spędzonego czasu
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Z życia klubów sportowych

„Wakacje z lacrosse”
Na początku sierpnia działający przy Liceum Ogólnokształcą-

cym im. H. Sienkiewicza we Wrześni zespół lacrossowy Lax-Warriors 
wraz z Wrzesińskimi Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi zapra-
szają dziewczyny w wieku 9-15 lat do wzięcia udziału w ciekawym 
przedsięwzięciu.

Na orliku przy Samorządowej Szko-
le Podstawowej nr 1 przez dwa ty-
godnie będzie można uczestniczyć  
w treningach lacrossowych. Dar-
mowe zajęcia odbywać się będą  
w dwóch grupach wiekowych. Osob-
no ćwiczyć będą dziewczyny w wie-
ku 9-12 lat, osobno w wieku 13-15 
lat. Klub zapewnia sprzęt do trenin-
gów. Liczba miejsc jest niestety ogra-
niczona, dlatego organizator prosi  
o telefoniczne, SMS-owe lub mailo-
we zgłoszenia.

Rodzice młodszych dziewcząt 
mogą zadzwonić lub wysłać SMS na 
numer 600 023 438, a starszych pod 

668 811 482. Można także wysłać 
maila na adres lacrosse.wrzesnia@
interia.eu Zgłoszenia będą przyjmo-
wane od 26 do 30 lipca. 

Ponieważ część zajęć ma popro-
wadzić trener z USA Heath Barlow, 
którego przylot ze względów tech-
nicznych może opóźnić się o ty-
dzień, „Wakacje z lacrosse” ruszą albo  
2 sierpnia, albo 9 sierpnia. Przy zgło-
szeniach rodzice otrzymają potrzeb-
ne informacje. Będzie je można zna-
leźć także na facebookowym profilu 
Lax-Warriors Września.

UKS Żak

Nieźle wycisnął
Uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Mikołaj 

Zając zajął trzecie miejsce w Polsce w wyciskaniu leżąc klasycznym.

Mistrzostwa Polski w wyciskaniu 
leżąc klasycznym, które zostały zor-
ganizowane przez Polski Związek 
Fitness, Kulturystyki i Trójboju Siło-
wego, odbywały się 26 i 27 czerw-
ca w Kielcach. Uczeń trzeciej klasy 
ZSTiO Mikołaj Zając w tego typu 
zawodach wystąpił po raz pierwszy  

i od razu odniósł wielki sukces, zdo-
bywając brązowy medal w katego-
rii 83 kg U16, osiągnąwszy wynik  
105 kg. Do startu przygotowywał się 
przez ostatni rok pod opieką trenera 
Kamila Plichy. Mikołaj jest zawodni-
kiem Klubu Sportowego Team Wro-
cław.        (red.)
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Ta nietypowa dyscyplina cieszy się coraz większą popularnością

Udział w zawodach był debiutem Mikołaja

Wrzesińska lekkoatletyka 
rośnie w siłę

Marta Zimna, Marika Majewska, Martyna Guzowska – te nazwiska warto zapamiętać, bo jeszcze nie 
raz możemy o nich usłyszeć. Pierwsza biega na 100 i 200 metrów, druga na 100 metrów przez płotki, 
trzecia specjalizuje się głównie w biegu na 400 metrów. Wszystkie trenują w LUKS Orkan Września pod 
okiem Andrzeja Pujdaka. Wszystkie mają za sobą udany występ na Mistrzostwach Europy U20 w Tal-
linnie. Marta wywalczyła w Estonii brązowy medal w sztafecie 4x100 metrów, a Marika na swoim ulu-
bionym dystansie. Martyna również zaliczyła udany debiut na dużej imprezie, występując w sztafecie 
4x400 metrów. Z zawodniczkami wrzesińskiego klubu rozmawialiśmy o emocjach towarzyszących im 
podczas zawodów, a także o sportowych marzeniach i kolejnych startach.    

Wróciłyście właśnie z mistrzostw 
Europy. Jakie to uczucie reprezen-
tować kraj na tak ważnym wyda-
rzeniu?

Marta Zimna: To dla mnie pierwsza 
tak duża sportowa impreza. Czułam 
dumę, że w końcu mogę wystąpić  
z orzełkiem na piersi i reprezentować 
Polskę. Było w tym wiele emocji, sa-
tysfakcji i radości. Wcześniej nigdy nie 
pomyślałabym, że znajdę się w takim 
miejscu.

Martyna Guzowska: U mnie, podob-
nie jak u Marty, to była pierwsza taka 
duża impreza. Na początku myślałam, 
że zje mnie stres, bo jednak jest to 
duże przeżycie, ale i osiągnięcie. Nigdy 
wcześniej nie miałam do czynienia 
z takimi emocjami, jednak sprawiło 
mi to wielką satysfakcję. Być tam to 
naprawdę duże wyróżnienie i będę to 
miło wspominać.

Marika Majewska: To był na pewno 
duży stres, ale też duża radość, że mo-
głyśmy wystąpić w Tallinnie. W moim 
przypadku to już druga większa impre-
za międzynarodowa. Pierwszą z nich 
był Olimpijski Festiwal Młodzieży Euro-
py w Baku w 2019 roku. Tam jechałam 
z pierwszym wynikiem, a wyjeżdżałam 
z ósmym. W finale uderzyłam kolanem 
o każdy płotek, tak że teraz miałam 
to gdzieś z tyłu głowy i czułam presję, 
żeby pobiec na miarę moich możliwo-
ści. I zrobiłam to, wyjechałam z Estonii 
z medalem, więc jestem szczęśliwa.

Niezwykle cenne medale i moż-
liwość udziału w mistrzostwach 
Europy, a także liczne osiągnięcia 
chociażby na mistrzostwach Pol-
ski to zapewne coś, o czym marzy 
każdy młody sportowiec. A jakie 
są wasze marzenia po odniesieniu 
tak dużych sukcesów?

Marika Majewska: Moim celem jest 
to, żeby rozwijać swoją karierę, pobi-
jać rekordy życiowe w każdych kolej-
nych biegach. Zwieńczeniem marzeń, 
tak jak dla każdego sportowca, byłby 
oczywiście występ na igrzyskach olim-
pijskich. Myślę, że właśnie w tym kie-
runku będę zmierzać.

Martyna Guzowska: Mam podobne 
marzenia, ale myślę, że przede wszyst-
kim najbardziej chciałabym uniknąć 
kontuzji. Najważniejsze to być zdro-
wym, a wtedy, mam nadzieję, wszyst-
ko się ułoży.

Marta Zimna: Mogę tylko dopowie-
dzieć, że najważniejsze jest to, żeby 
to wszystko odbywało się w jak naj-
lepszym zdrowiu. Wiadomo, że sport 
jest nieprzewidywalny i nigdy nie 
wiemy, co się może stać. Możemy, tak 
jak wspominała Marika, być pierw-
sze na światowych listach, a przytrafi 
się drobniutki błąd i nagle marzenia 
prysną. Ważne, żeby wszystko szło po 
naszej myśli.

Jak wygląda wasz kalendarz na 
najbliższe miesiące, jeśli chodzi  
o starty w zawodach?

Martyna Guzowska: U mnie to jest 
jeszcze niewiadoma, ale u Marty  
i Mariki w najbliższym czasie będą to 
Mistrzostwa Świata U20 w Nairobi  
w Kenii. 

Marika Majewska: Do Kenii wylatuje-
my już 9 sierpnia. Na miejscu będziemy 
miały zgrupowanie, żeby przyzwycza-
ić się do tamtejszego klimatu (Mistrzo-
stwa Świata U20 w Nairobi będą od-
bywały się od 17 do 22 sierpnia. Za-
wodniczki wypełniły minimum na tę 
imprezę podczas Mistrzostw Polski 
LZS w Słubicach, o czym pisaliśmy w 
poprzednim numerze „Przeglądu Po-
wiatowego” – przyp. red.).

W takim razie jak wygląda wasze 
przygotowanie do startów? Jak 
przebiegają treningi?

Marika Majewska: Każda z nas bie-
ga inny dystans, więc nasze treningi 
trochę się różnią. Wiele zależy od tego, 
jak wygląda tydzień, w którym mamy 
start. Chodzi o to, żeby wszystko do 
niego dostosować. Ćwiczymy sześć dni 
w tygodniu i zajęcia są bardzo uroz-
maicone. W okresie przygotowaw-
czym jeździmy na obozy, na których 
trenujemy dwa razy dziennie, szlifując 
formę. Natomiast w okresie starto-
wym, trenując równie intensywnie,  
z tym że już raz dziennie, próbujemy tę 
formę podtrzymać. 

Czy jest coś z czego musicie na co 
dzień rezygnować, chcąc osiągnąć 
jak najlepszą formę?

Marta Zimna: Na przykład teraz 
wszyscy maturzyści cieszyli się, że 
zaczynają się dla nich najdłuższe 
wakacje w życiu, że w końcu sobie 
odpoczną, a my do samego sierpnia, 
praktycznie dzień w dzień, musimy 
jeździć na stadion i harować. Często 
nie możemy pozwolić sobie na różne-
go typu rozrywki, które są normalne 
dla naszych rówieśników. Wiemy, kie-
dy powiedzieć stop, dziękuję, pamię-
tając, że musimy ciężko pracować. 
Chociaż mam nadzieję, że moje plany 
związane z krótkimi wyjazdami dojdą 
do skutku. Po długim sezonie trzeba  
w końcu odpocząć.

Marika Majewska: W sporcie są wy-
rzeczenia. Zawsze były. Ale rekom-
pensujemy to sobie medalami, więc 
jesteśmy z tego powodu szczęśliwe. 
Bieganie daje nam wiele satysfakcji  
i radości, to jest duża odskocznia od 
negatywnych myśli. 

Rozmawiała Monika Tomczak
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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 Promo-
cji,  Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Klaudia Cicha

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

LKS Lubiatowo najlepsze 
13 drużyn rywalizowało 26 czerwca na boisku orlik w Nowym Folwarku podczas III edycji Turnieju 

Nocnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września. W finale LKS Lubiatowo wygrało z Siubka Bud. 
Trzecie miejsce w turnieju zajął LZS Białężyce.

Turniej Nocny o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Września wpisał się na 
stałe w kalendarz imprez sportowych 
w naszej gminie. Zawsze w pierwszą 
sobotę wakacji teren szkoły w No-
wym Folwarku zamienia się w arenę 
zmagań piłkarzy, którzy walczą o nie-
typowej, bo nocnej porze. Tegorocz-
ny finał został rozegrany o godzinie 
1 w nocy. Podczas tego wydarzenia 
wspólnie ze stowarzyszeniem Psi-ja-
ciel zbierano fundusze na rzecz psów 
z wrzesińskiego schroniska – w tym 
roku udało się zgromadzić 661,67 zł. 
Organizatorzy zapraszają już teraz na 
IV edycję turnieju, która odbędzie się 
25 czerwca 2022 roku.

W tym roku do turnieju zgłosiło się 

13 drużyn. Najpierw rozegrały one 
fazę grupową. Już na tym etapie 
turnieju odpadła m.in. drużyna Igna-
siak – zwycięzca poprzedniej edycji. 
W trakcie trwania rozgrywek gru-
powych nastąpiło oficjalne otwar-
cie turnieju, podczas którego głos 
zabrali: Artur Mokracki – zastępca 
burmistrza miasta i gminy Września, 
a także Roksana Jurkiewicz ze stowa-
rzyszenia Psi-jaciel. 

Rywalizacja w ćwierćfinałach była 
bardzo zacięta. Dwa z czterech 
ćwierćfinałów zakończyły się remisa-
mi i trzeba było rozegrać dodatkowy 
konkurs rzutów karnych, by wyłonić 
półfinalistów. W półfinałach Siubka 
Bud wygrał z Przyjaciółmi Kierasa, 

a LKS Lubiatowo pokonał Białęży-
ce. Przegrani spotkali się w meczu  
o trzecie miejsce, w którym zwycię-
żyły Białężyce.

Wielki finał pomiędzy LKS Lubiato-
wo a Siubka Bud zakończył się wy-
graną tych pierwszych i to oni wy-
walczyli okazały puchar za pierwsze 
miejsce w turnieju. Zawodnicy tej 
drużyny zdobyli również wszystkie 
nagrody indywidualne: najlepszym 
bramkarzem został Mateusz Dziubał-
ka, najlepszym zawodnikiem Kamil 
Szymandera, a królem strzelców Filip 
Marciniak.

Piotr Jędraszak
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Nocne zawody mają niepowtarzalną atmosferę

Z kolejnymi rekordami
Mistrzostwa Polski Juniorów U20, które odbywały się od 2 do 4 lipca w Lublinie, okazały się niezwy-

kle szczęśliwe dla LUKS Orkan Września. Reprezentujące go zawodniczki podczas tej ważnej imprezy 
sześciokrotnie stawały na podium.

Dwa złote, jeden srebrny i trzy brą-
zowe krążki pozwoliły klubowi na 
zajęcie drugiego miejsca w końco-
wej klasyfikacji medalowej. Ponadto 
młodym wrzesińskim sportowcom 
udało się zdobyć aż 110 punktów  
i zająć trzecie miejsce w klasyfikacji 
punktowej w rywalizacji z 172 kluba-
mi z całej Polski. Oba osiągnięcia sta-
nowią dla Orkana historyczny sukces. 

Na najwyższym stopniu podium  
w biegu na 200 metrów stanęła Mar-
ta Zimna, poprawiając swój rekord 
życiowy. Tego samego udało jej się 
dokonać także w biegu na 100 me-
trów, w którym zajęła trzecie miej-
sce. Złoto zdobyła również żeńska 
sztafeta 4x100 metrów w składzie: 
Wiktoria Dams, Martyna Guzowska, 
Marika Majewska, Marta Zimna. Ten 
występ także okazał się rekordowy 
pod względem uzyskanego wyniku. 
Z kolei srebro w biegu na 100 me-
trów przez płotki wywalczyła Marika 
Majewska, uzyskując najlepszy jak 
dotąd rezultat w karierze. Podobnie 
poprawa rekordu życiowego po-
zwoliła Martynie Guzowskiej stanąć 
na trzecim miejscu podium w biegu 
na 400 metrów. Wszystkie utalento-
wane biegaczki Orkana trenowane 
są przez Andrzeja Pujdaka. Brązowy 

medal zawisł również na szyi Zu-
zanny Kniat, która w rzucie młotem 
osiągnęła wynik 50,51 metrów (tre-
nerem zawodniczki jest Przemysław 
Pawlak).

Na zajęcie trzeciego miejsca w osta-
tecznej klasyfikacji punktowej Mi-
strzostw Polski Juniorów U20 miała 
wpływ także świetna postawa innych 
zawodników wrzesińskiego klubu. 
Podczas imprezy piąte miejsca zajęli 
Wiktoria Dams w biegu na 400 me-
trów oraz Mikołaj Rewers w pchnię-
ciu kulą, który w drugiej konkurencji 
– rzucie dyskiem – był siódmy. Na 11 

miejscu w pchnięciu kulą uplasowała 
się Zuzanna Kniat. 12 lokatę w bie-
gu na 110 metrów przez płotki zajął 
Wiktor Grzegorek (rekord życiowy),  
a 13 w pchnięciu kulą Piotr Miczu-
ga występujący również w rzucie 
dyskiem – w tej dyscyplinie był 16.  
14 wynik (rekord życiowy) w pchnię-
ciu kulą uzyskał Wiktor Sroka. Na  
19 pozycjach uplasowali się Hu-
bert Knopkiewicz w rzucie młotem,  
a także Kacper Olejniczak w biegu na  
110 metrów przez płotki.     

Monika Tomczak
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