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Dziennik budowy boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych

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.
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Przygotowanie podłoża pod bieżnię oraz demontaż ogrodzenia

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Szpachlowanie ścian

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Murowanie parteru budynku

Co słychać na drogach?

W ostatnich dniach zakończyły się prace na drodze powiatowej między Małą Górką a Targową 
Górką.

Wydział Dróg Powiatowych wy-
korzystuje pogodną jesień na kon-
tynuowanie realizacji ważnych za-
dań. Zakończona właśnie moder-
nizacja drogi między Małą Górką  
a Targową Górką, którą rozpoczę-
to na początku października, po-
legała na wykonaniu poszerzenia 
jezdni bitumicznej do szerokości  
5,5 m, a także utwardzeniu zjaz-
dów i poboczy. Odcinek o długości 
550 m zyskał nowe warstwy wiążą-
cą i ścieralną. Prace wykonał Zakład 
Wielobranżowy Trans-Bruk Marka 
Begiera z Nekli, a kosztowały one 
prawie 322 tys. zł.

W tym tygodniu rozpoczęły się 
roboty na odcinku od torów kole-
jowych w Gutowie Małym w kie-
runku Wrześni. Modernizacja, któ-
ra dotyczy fragmentu o długości  
167 metrów, stanowi właściwie 
kontynuację prac na wyremonto-
wanej kilka lat temu Szosie Witkow-
skiej we Wrześni. Zadanie również 
wykonuje Zakład Wielobranżowy 
Trans-Bruk. Choć długość odcinka 
nie wydaje się imponująca, to za-
kres inwestycji już tak. Obejmuje 
on: frezowanie nawierzchni bitu-
micznych, rozebranie nawierzchni 
zjazdów i chodników z mieszanki 
mineralno-bitumicznej oraz płyt 
betonowych, rozebranie obrze-
ży i krawężników betonowych, 
regulacje zaworów gazowych, 
elektrycznych i wodociągowych, 
czyszczenie kanalizacji deszczowej, 
wymianę studzienek ściekowych 
i rewizyjnych, wykonanie obrze-
ży i krawężników betonowych 
oraz ścieku przykrawężnikowego,  
a także wyrównanie istniejącej na-

wierzchni i położenie warstwy ście-
ralnej oraz nawierzchni chodników 
z mieszanki mineralno-bitumicznej, 
odtworzenie nawierzchni zjazdów, 
wykonanie pobocza z destruktu 
asfaltowego i oznakowania pozio-
mego. Koszt realizacji tego zadania 
wynosi ponad 365 tys. zł. Prace mają 
potrwać do końca listopada.

Cały czas przeprowadzane są mo-
dernizacje mostów w Lisewie i Ru-
dzie Komorskiej. Dylatacja jest czysz-
czona, a obszary przy niej zabezpie-
czane przed korozją, wykonywane 
odwodnienie oraz uzupełniane są 
ubytki w betonie na podporach 
podtrzymujących most. Realizowa-
ne są również prace na przyczół-
kach, m.in. uzupełnianie betonem 

ubytków. Przypominamy, że koszt 
tych robót wynosi w sumie blisko  
300 tys. zł.

Poza tym na ulicy Dworcowej  
w Miłosławiu trwa remont chodni-
ka o długości około 500 m. Powiat 
za blisko 43 tys. zł zakupił kostkę, 
natomiast przeprowadzeniem 
robót zajmuje się miłosławska 
gmina. Ponadto przebudowie 
poddawana jest ulica Szybska  
w Pyzdrach, której długość wynosi 
ok. 500 mb. Rozebrane zostały do-
tychczasowe chodniki – powstają 
nowe z kostki brukowej. Ponadto 
wykonywana jest nawierzchnia 
zjazdów, wymieniane krawężniki 
i obrzeża, powstaje także nowy 
ściek przykrawężnikowy. W ra-
mach inwestycji przebudowane 
zostanie również skrzyżowanie  
z ulicą Mickiewicza oraz cząst-
kowo wyremontowana będzie 
jezdnia. Zadanie o wartości blisko  
303 tys. zł wykonuje Zakład Dro-
gowy z Psar Małych. Zakończenie 
prac przewiduje się na przyszły 
tydzień.

Pod koniec października powiat 
wrzesiński otrzymał informację 
o planowanym dofinansowaniu 
w ramach programu „Polski Ład”. 
Spośród trzech wniosków złożo-
nych przez Starostwo Powiatowe 
dotacją ma zostać objęty ten do-
tyczący budowy ciągu pieszo-ro-
werowego na drodze powiatowej 
między Gutowem Małym a Grzy-
bowem. Całkowita wartość tej in-
westycji wynosi 4,3 mln zł. Powiat 
ma otrzymać 4 085 000 zł dofinan-
sowania.                 Klara Skrzypczyk

Prace modernizacyjne na moście w Lisewie

Wyremontowana droga powiatowa między Małą Górką a Targową Górką 
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Październikowa sesja
Podjęte uchwały dotyczyły m.in. nieruchomości, oświaty i komunikacji.

Posiedzenie, które odbyło się  
21 października, zostało przepro-
wadzone w trybie hybrydowym. 
Większość radnych zjawiła się w sali 
Centrum Badań i Rozwoju Nowo-
czesnych Technologii w Grzymy-
sławicach osobiście, niektórzy zaś 
uczestniczyli w sesji zdalnie. Liczba 
osób biorących w niej udział została 
ograniczona do niezbędnego mini-
mum. Wszystko przez budzącą znów 
coraz większy niepokój sytuację epi-
demiczną.

Na początku obrad, po sprawozda-
niach, przedstawione zostały infor-
macje dotyczące oświadczeń mająt-
kowych za 2020 rok złożonych przez 
członków Rady i Zarządu Powiatu 
Wrzesińskiego, a także skarbnik i se-
kretarz powiatu, kierowników powia-
towych jednostek organizacyjnych 

i pracowników wydających decyzje 
administracyjne w imieniu starosty. 
Wszystkie oświadczenia zostały zło-
żone terminowo i nie wzbudziły wąt-
pliwości.

W porządku październikowego po-
siedzenia Rady Powiatu Wrzesińskie-
go znalazła się uchwała dotycząca 
zmian w podziale środków finanso-
wych Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
zadania z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. Uzasad-
niała ją koordynator Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Dorota 
Olszewska. Radni wyrazili ponadto 
zgodę na sprzedaż nieruchomości 
będącej własnością powiatu, a po-
łożonej w Bierzglinku, o czym mó-

wiła naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Jolanta Pielak. 
Na przedmiot sprzedaży składa się 
18 działek ewidencyjnych o łącznym 
obszarze 5  380 m². Zgodnie z doty-
czącymi ich warunkami zabudowy 
może tam powstać siedem jednoro-
dzinnych budynków w zabudowie 
szeregowej i dwa w bliźniaczej.

Kolejny z procedowanych tema-
tów dotyczył kwestii oświatowych 
i był związany z wyrażeniem zgody 
na ubieganie się o dofinansowanie  
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Naczelnik Wydziału 
Edukacji Olga Kośmińska-Giera wy-
jaśniała, że powiat będzie starał się  
o wsparcie wyposażenia pracowni 
lub warsztatów szkolnych w nowo-
czesny sprzęt i materiały dydaktycz-

ne, które umożliwiają realizację pod-
stawy programowej kształcenia w za-
wodach w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy. Do-
finansowanie miałoby zostać prze-
znaczone na wyposażenie pracowni 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
a także – w mniejszym zakresie – 
kontroli jakości bezpieczeństwa żyw-
ności oraz żywienia i usług gastrono-
micznych w Zespole Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących, pracow-
ni informatycznej i elektronicznej  
w Zespole Szkół Politechnicznych, 
pracowni fryzjerskiej, sprzedawców, 
kucharskiej i logistycznej w Zespo-
le Szkół Zawodowych nr 2. Możliwe 
do uzyskania wsparcie stanowi 90% 
kosztów kwalifikowalnych, zaś reali-
zacja zadania miałaby przypadać na 
rok 2022. Rada jednomyślnie wyra-
ziła zgodę. W przypadku uzyskania 
dofinansowania byłby to kolejny 
projekt wspierający szkolnictwo za-
wodowe w naszym powiecie, obok 
tego pod nazwą „Stawiamy na kształ-
cenie fachowców!”, w ramach które-
go (oprócz doposażenia pracowni 
w dwóch placówkach) odbywają się 
kursy i szkolenia dla uczniów, dosko-
nalenie zawodowe nauczycieli oraz 
współpraca z uczelniami wyższymi.

Dwie ujęte w porządku obrad 
uchwały dotyczyły spraw komuni-
kacyjnych. Rada ustaliła wysokość 
przyszłorocznych opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi oraz jego parkowa-
nie na wyznaczonym parkingu. Po-
dobna uchwała, jak wskazywała na-
czelnik Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Elwira Haręźlak, wywoływana 
jest co roku. Jednomyślną decyzję 
podjęto również w przypadku po-
mocy finansowej wobec wojewódz-
twa wielkopolskiego, a dotyczącej 
funkcjonowania Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. Była ona związana 

z uchwałą procedowaną w listopa-
dzie 2019 roku, która określała wyso-
kość powiatowego dofinansowania 
do przejazdów kolejowych m.in. na 
2022 rok. Wskazana wówczas kwota 
wynosiła 193 tys. zł, jednak ze wzglę-
du na wzrost kosztów paliw czy 
następstw spowodowanych pande-
mią, marszałek zwrócił się z prośbą  
o podwyższenie tej kwoty, na co rad-
ni wyrazili jednomyślną zgodę. Jak 
nadmieniała Elwira Haręźlak, idea 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
związana jest z chęcią zwiększenia 
częstotliwości połączeń, co znalazło 
odzwierciedlenie w rozkładzie jazdy. 
Poza tym zadecydowano o zmianie 
dotyczącej udzielenia pomocy fi-
nansowej województwu wielkopol-
skiemu, a związanej z opracowaniem 
koncepcji projektowej tzw. małej ob-
wodnicy Wrześni. Jak wskazywał na-
czelnik Wydziału Dróg Powiatowych 
Bartłomiej Kaczmarzewski, zmianie 
nie ulega kwota, lecz przewidywany 
termin realizacji.

Po jednomyślnym przyjęciu uchwał, 
radni przystąpili do procedowania 
kwestii budżetowych. Skarbnik po-
wiatu Beata Matuszewska zaznaczy-
ła, że przedstawiane korekty w fi-
nansach dokonywane są praktycznie 
co roku o podobnej porze, czyli na 
przełomie września i października. 
Zmiany podyktowane były analizą 
przeprowadzoną przez powiatowe 
jednostki. Wszystkie uchwały związa-
ne z budżetem zostały przyjęte przy 
pięciu głosach wstrzymujących.

Na zakończenie skarbnik poinfor-
mowała radnych o zajęciu przez po-
wiat czwartego miejsca w rankingu 
inwestycyjnym pisma „Wspólnota”,  
o czym pisaliśmy w poprzednim nu-
merze „Przeglądu Powiatowego”.

Klara Skrzypczyk

Nasze małe nekropolis 
Słoneczny listopadowy długi weekend, a do tego w pakiecie dodatkowa godzina snu. Tegoroczne święto listopadowe w odróżnieniu od ubiegło-

rocznego było rojne, gwarne i rozedrgane.

Tłumy ludzi, samochody, rowery, 
wszystko się kłębi i pulsuje. Tylko 
nieliczni ortodoksi w maseczkach 
ochronnych, jakby zaraza sczezła. 
Nikt już nie reaguje na zalecenia  
i niepokojące komunikaty o wzbie-
rającej czwartej fali. Hulaj dusza 
– piekła nie ma. Gdyby ktokolwiek 
dla przykładu zagubił się w swoim 
bieżącym kalendarzu, to wystar-
czyłoby wysadzić go w pobliżu ja-
kiegokolwiek cmentarza, a już ani 
chybił, byłby pewien, że to Święto 
Zmarłych. My potomkowie Pia-
sta Kołodzieja jesteśmy bowiem 
niekwestionowanymi mistrzami 
świata w celebrowaniu tego dnia. 
Nikt nigdzie na świecie nie robi 
tego lepiej od nas. Już na kilka dni 
przed tą datą, jak Polska długa  
i szeroka, wokół nekropolii wy-
rastają jak spod ziemi tysiące jar-
marcznych kramów ze stertami 
zniczy nagrobnych, hektarami 
wianków, stroików i kwiatów. To 
prawdziwe żniwa dla tej bran-
ży, dlatego też najsprytniejsi już  
w środku nocy zajmują strategicz-
ne miejsca i popijając gorącą her-

batę z termosu, niecierpliwie czatują 
na pierwszych klientów. Czas upły-
wa i tłum gęstnieje. Tysiące ozdób 
i zniczy, głównie plastykowych, 
ląduje w foliowych siateczkach ru-
chliwego ludku przelewającego się  
w obie strony przez cmentarne bra-
my. Później tysiące ton tej plastyko-
wej fali zaleje podręczne kontenery 
i wysypiska śmieci, ale dzisiaj nikt  
o tym nie myśli, dzisiaj myślimy tylko 
o tym, żeby mój nagrobek był pięk-
niej przyozdobiony niż twój. A co  
w tym złego? Nic, ja się nie czepiam. 
Cóż, piękny zwyczaj i tyle. Tradycja 
rzecz święta, jak rzeczpospolita. Każ-
dy pragnie odwiedzić swoich bliskich, 
którzy już znaleźli się po tamtej stro-
nie i w sobie właściwy tylko sposób 
przyozdobić miejsce ich ostatniego 
spoczynku. Taki już jest ten nasz naro-
dowy zwyczaj „kraszenia nagrobków”. 
Swoisty imperatyw kategoryczny.

Tacy Czesi dla przykładu komplet-
nie nie przywiązują do tego wagi. 
Najczęściej spopielają ciała swoich 
zmarłych i prawie nazajutrz o nich 
zapominają. Czasami się zdarza, że 
zapominają nawet odebrać urnę 

ze szczątkami swoich bliskich. Pisał  
o tym w jednej ze swoich książek 
czechofil Mariusz Szczygieł. Taki mają 
stosunek do zmarłych, jakże odmien-
ny od naszej tradycji. Tak blisko po 
sąsiedzku, a jakże inaczej.

Nie chcę powiedzieć, że mi się to 
podoba. Ja lubię ten nasz nabożny, 
trochę przesadny, lekko siermiężny 
sposób oddawania czci zmarłym. 
Czasami jednak dogania mnie natręt-
ne wrażenie, że w tym naszym świę-
towaniu sama forma i ta wyszukana 
celebra jest dla niektórych z nas waż-
niejsza niż sama treść, którą w swo-
im zamyśle to święto zawiera. Tak mi 
brakuje jakoś w tym wspólnym listo-
padowym świętowaniu mocniejsze-
go akcentu dostojeństwa, namysłu, 
głębszej refleksji zamiast przesadnej 
po wielokroć jarmarczności.

Ja osobiście lubię odwiedzić moich 
bliskich, przyjaciół i znajomych, któ-
rzy odeszli na wieczną wartę, kiedy 
już przeleje się ta cała świąteczna 
fala. Wtedy bez zgiełku, w spokoju 
mam czas na odrobinę zadumy, re-
fleksji, wspomnień, często na „roz-
mowę” czy raczej intymny mono-

log. Szczególnie 
z tymi, którzy  
w moim życiu 
zaistnieli, którzy 
byli dla mnie waż-
ni, których szcze-
gólnie ceniłem. 
To daje mi jakieś 
szczególne po-
czucie bliskości  
z tymi, których 
już nie ma między 
nami. Oni dają mi 
nową energię.

Niestety ten rok 
był „szczególnie 
obfity” w odejścia  
bliskich mi osób 
na tamtą stronę. 
Pozostaje więc 
tyle aktualnych, 
nowych wątków 
do przerobienia. 
W takich okolicz-
nościach uświadamiam sobie, jakże 
prawdziwa treść jest zawarta w sen-
tencji Horacego non omnis moriar. 
Żyjemy tak długo, jak długo żyje pa-
mięć o nas, ale na tę pamięć pracuje-

my przez całe nasze życie. Niby ta-
kie proste, a jednak jakże trudne.

Dionizy Jaśniewicz
pamiętający o…

Przebieg sesji można było śledzić poprzez transmisję internetową
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Mówić obrazami, cz. 37
1 listopada wspominamy zmarłych, odwiedzamy cmentarze  

i zapalamy symboliczne lampki. Dla dzieci spacer wśród cmen-
tarnych alejek i zabytkowych nagrobków może stać się cenną 
lekcją historii.

Publikując kolejne materiały z serii 
„Mówić obrazami”, chcemy przy-
bliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 
jednej z metod porozumiewania 
się w sposób niewerbalny. Na po-
ważnie i z sukcesami komunikacja 
alternatywna jest stosowana w Ze-
spole Szkół im. Janusza Korczaka, 
którego niektórzy uczniowie zmaga-
ją się z ograniczeniami związanymi 
z mową. Dzięki wykorzystywaniu 
znaków przestrzenno-dotykowych 
(np. przedmiotów), grafik (nie tylko 

piktogramów, lecz także obrazów 
czy symboli), znaków manualnych 
(gestów) osoby nieposługujące 
się mową lub mówiące w sposób 
ograniczony mają możliwość po-
rozumiewania się z otoczeniem. 
Społeczność szkoły namawia do 
poznawania zasad komunikacji al-
ternatywnej i wspomagającej, a jed-
nocześnie wspólnej zabawy. Hanna 
Ludwiczak oraz Renata Jakubow-
ska zachęcają, aby z piktogramów 
utworzyć logiczne pary, łącząc rze-
czownik z przymiotnikiem.  

(red.) 

Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży
Badminton, tenis stołowy i szachy to dyscypliny, w których pod koniec października rozegrano Mi-

strzostwa Powiatu Wrzesińskiego Szkolnego Związku Sportowego. W zawodach wzięli udział ucznio-
wie kilku szkół z naszego regionu.

Sala gimnastyczna przy Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Zasuto-
wie gościła młodych sportowców, 
którzy próbowali swoich sił w grze 
w badmintona. W ramach Igrzysk 
Dzieci najlepsze w kategorii dziew-
cząt okazały się reprezentantki Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej 
nr 3 we Wrześni. Drugie miejsce 
wywalczyły uczennice z Zasutowa, 
a na trzecim stopniu podium stanęły 
zawodniczki z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 6 we Wrześni. Wśród 
chłopców zwyciężyli gospodarze, 
którzy w końcowej tabeli wyprzedzi-
li kolegów ze szkół podstawowych  
w Targowej Górce oraz Nekli, a także 
z SSP nr 6 we Wrześni. Z kolei w Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej po tytuł 
najlepszej żeńskiej drużyny sięgnęły 
dziewczyny z Targowej Górki. Z dru-
giej lokaty mogły cieszyć się repre-
zentantki podstawówki z Zasutowa, 
a z trzeciej uczennice z wrzesińskiej 
SSP nr 3. Miejsca medalowego nie 
udało się wywalczyć ich lokalnym 
rywalkom z SSP nr 6. Jeśli chodzi  
o zmagania chłopców, to złoto po-
wędrowało do gospodarzy, srebro 
do uczniów SSP nr 6, a brąz do dru-
giej ekipy z Wrześni, czyli do SSP nr 3.

Podczas Mistrzostw Powiatu Wrze-
sińskiego SZS w Szachach Drużyno-
wych – Igrzysk Dzieci, które zostały 
rozegrane w SSP nr 6 we Wrześni, 
do rywalizacji przystąpiło siedem ze-
społów. Wśród nich pierwsze miejsce 
zajęli uczniowie szkoły podstawowej 
w Nekli. Tuż za nimi uplasowali się 
reprezentanci placówki w Marzeni-
nie, a stopień niżej gospodarze. Ne-
klanie powtórzyli sukces młodszych 
koleżanek i kolegów, zdobywając 
złoto także w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej. Srebro przypadło w udzia-
le reprezentantom Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni. 
Brązowymi krążkami ponownie mu-
sieli zadowolić się uczniowie z SSP nr 
6. Na jeszcze wyższym (pod wzglę-
dem wieku) szczeblu rozgrywek, bo 

w tzw. Licealiadzie, zwyciężyło wrze-
sińskie Liceum Ogólnokształcące, 
wyprzedzając miejscowych rywali  
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
oraz Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących.

W ostatniej z wymienionych placó-
wek również odbyła się Licealiada,  
z tym że zawody rozgrywano w teni-
sie stołowym. Do rywalizacji przystą-
pili uczniowie wrzesińskich szkół po-

nadpodstawowych. Najlepszą męską 
drużyną została ekipa reprezentu-
jąca Zespół Szkół Politechnicznych. 
Drugie miejsce zajęli chłopcy z LO,  
a trzecie z ZSTiO. Poza podium zna-
leźli się tenisiści z ZSZ nr 2. W przy-
padku dziewcząt odbył się tylko 
jeden mecz, w którym zmierzyły się 
uczennice ZSTiO i ZSP. Lepsze okaza-
ły się te pierwsze.

Monika Tomczak

Sport daje radość

Medalowa dekoracja zwycięzców

Ostatnie wskazówki trenera Szachy rozwijają logiczne myślenie

fot.arch.SZS
fot.arch.SZS

fot.arch.SZS

fot.arch.SZS
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SyMfonia serc
Z okazji zakończenia kampanii edukacyjno-informacyjnej pod 

taką nazwą Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego przy-
znało w październiku tradycyjne wyróżnienia.

Doceniono szczególną pomoc wo-
bec osób dotkniętych stwardnie-
niem rozsianym, a także szerzenie 
wiedzy na temat tej choroby i aktyw-
ne wspieranie działań Polskiego To-
warzystwa Stwardnienia Rozsianego. 
Podczas uroczystej gali, która odbyła 
się 24 października w Pałacu Pryma-
sowskim w Warszawie, wręczono 
tytuły „Człowiek Wielkiego Serca”, 
odznaczenia „Ambasador SM” oraz 
podziękowania „Serca Serc”. Te ostat-
nie miały na celu wyróżnienie osób  
i instytucji, które istotnie przyczynia-
ją się do realizacji kampanii „SyMfo-
nia serc”. Nagrody wręczał przewod-
niczący PTSR Tomasz Połeć.

Wśród nagrodzonych „Sercami 
Serc” znalazły się dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
Anna Maria Kulczyńska oraz dyrektor 
Wielkopolskiego Samorządowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego we Wrześni Urszula 
Kropaczewska. Obie panie do od-
znaczeń zgłosił gnieźnieński oddział 
PTSR. Przedstawiciele towarzystwa 
nie kryją wdzięczności wobec osób, 
które angażują się we wspieranie 
chorych na stwardnienie rozsiane  
i ich bliskich oraz realizację ważnych 
przedsięwzięć, w tym poszerzają-
cych świadomość o SM.

Klara Skrzypczyk

Dyskutowali o przyszłości
Na początku listopada w Gnieźnie odbyła się konferencja pod nazwą „Robotyzacja w architekturze 4.0”.

Wydarzenie zorganizowano 3 listo-
pada staraniem Wielkopolskiej Izby 
Gospodarczej, Urzędu Miejskiego 
w Gnieźnie, Stolicy eXperymentu, 
Platformy Przemysłu Przyszłości oraz 
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Gnieźnie, które go-
ściło konferencję. W ramach rozpo-
częcia wysłuchano wystąpień gnieź-
nieńskich samorządowców, którzy 
mówili o rozwoju miejscowych 
przedsiębiorstw oraz szeroko pojętej 
transformacji.

W panelu dyskusyjnym dotyczącym 
kadr przemysłu przyszłości wzięli 
udział dyrektor CKZiU w Gnieźnie 
Sylwester Sip, członek zarządu ds. 
edukacji Stolicy eXperymentu Paweł 
Jagielski, prezes Wielkopolskiej Izby 
Gospodarczej Karol Sikorski, a także 
kierownik Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii Tomasz 
Mackiewicz. CBiRNT patronowało 

wydarzeniu pod względem meryto-
rycznym.

Jak mówi Tomasz Mackiewicz,  
z rozmowy o konieczności kształ-
cenia kadry przyszłości wynikają 
proste wnioski. Tę edukację należy 
zacząć jak najwcześniej, najlepiej już  

w przedszkolu, a predyspozycje 
przyszłych inżynierów przyszłościo-
wej myśli powinny być kontynu-
owane przez cały proces edukacyjny  
w myśl koncepcji lifelong learning.

Klara Skrzypczyk

Ze wsparciem sławnego bramkarza
W ubiegłą sobotę na orliku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kołaczkowie rozegrano VII Ogól-

nopolski Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Łukasza Fabiańskiego. Młodzi piłkarze zmierzyli się  
w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 2004 i młodsi oraz rocznik 2008 i młodsi. 
Na pierwszym z wymienionych po-

ziomów rywalizowało pięć zespołów, 
które rozgrywały swoje spotkania  
w systemie każdy z każdym. Złoto 
wywalczyła drużyna Sternika Szcze-
cin. Tuż za nią w końcowej tabeli 
zawodów uplasowała się ekipa Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego z Gostchorza. Trzecią lokatę 
zajęli gospodarze, czyli Horyzont Ko-
łaczkowo. W turnieju wystąpiły także 
drużyny Centrum Pomocy Dziecku  
i Poradnictwa Rodzinnego z Grudzią-
dza oraz FC Łaszczyn. Najlepszym 
zawodnikiem rozgrywek w kategorii 
rocznik 2004 i młodsi wybrano Patry-
ka Kalinowskiego ze zwycięskiego 
składu. Najlepszym bramkarzem zo-
stał Karol Semler z CPDiPR Grudziądz. 
Największą liczbę bramek zdobył Ma-
teusz Dołęgowski z MOW Gostchorz, 
co pozwoliło mu uzyskać tytuł króla 
strzelców.

Z kolei w kategorii rocznik 2008  
i młodsi wystąpiły cztery ekipy. Po 
zwycięstwo sięgnął Zew Morza 
Szczecin. Młode Wilki Kołaczkowo 
zdołały wywalczyć drugie miejsce,  
a brązowe krążki zawisły na szyjach 
piłkarzy Zjednoczonych Września. 
Poza podium znaleźli się zawodni-
cy Sternika Junior Szczecin. Na tym 
poziomie rozgrywek najlepszym za-
wodnikiem okazał się reprezentant 
gospodarzy i srebrnych medalistów 
– Filip Klem. Z tytułu najlepszego 
bramkarza mógł cieszyć się Szymon 
Frąckowiak ze Zjednoczonych. Wik-
tor Szeszko występujący w zwycię-
skim zespole został królem strzelców. 
Specjalne wyróżnienia powędrowały 
również do najmłodszej zawodnicz-
ki – Zofii Zagrobelnej (Zjednoczeni 
Września) i najmłodszego zawodni-
ka – Łukasza Zięby (Sternik Junior 
Szczecin). Z tytułem drużyny fair play 
z turnieju wyjechał Sternik Junior 
Szczecin, którego piłkarze byli naj-
młodszymi uczestnikami zawodów.

Wszystkie zespoły otrzymały pa-
miątkowe statuetki oraz dyplomy. 
Trzy najlepsze drużyny nagrodzono 
pucharami. Wszyscy uczestnicy tur-

nieju zostali uhonorowani okoliczno-
ściowymi medalami oraz nagrodami 
rzeczowymi. 

(red.) 

Ciekawie w Kaliszu
Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych pod koniec październi-

ka odwiedzili Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w Kaliszu.

29 października uczniowie klasy  
3 Mp (technik mechanik) pod opie-
ką wychowawczyni Anny Ostrow-
skiej-Kołodziejczak oraz nauczyciela 
przedmiotów mechanicznych Prze-
mysława Boreckiego wzięli udział  
w wyjeździe do Centrum Doskona-
łości Badań Kół Zębatych (Akademia 
Kaliska) w Kaliszu. Wizyta odbyła się 
w ramach projektu „Rozwój szkol-
nictwa zawodowego na terenie po-
wiatu wrzesińskiego – stawiamy na 
kształcenie fachowców!”.

Uczniowie odwiedzili Laborato-

ria: Dokładności Geometrycznej, 
Badań Wytrzymałościowych oraz 
Badań Materiałowych, gdzie uczest-
niczyli w  niezwykle interesujących 
pokazach z zakresu właściwości 
wytrzymałościowych, fizycznych  
i chemicznych materiałów, a także 
metrologicznej charakteryzacji ich 
cech geometrycznych. Ponadto przy 
okazji wizyty przedstawiona została 
aktualna oferta edukacyjna Akade-
mii Kaliskiej. 

Anna Ostrowska-Kołodziejczak

Od lewej: przewodnicząca gnieźnieńskiego oddziału PTSR Roma Dobra, dyrektor PCPR 
Anna Maria Kulczyńska, Tomasz Połeć i Agnieszka Babicz-Stasierowska 

Przy mikrofonie kierownik CBiRNT Tomasz Mackiewicz

Takie wyjazdy rozbudzają zainteresowanie nauką

Widowiskowy atak na bramkę

Zwycięstwo w takim turnieju o czysta przyjemność

fot. PTSR

fot. arch. T. Kicińskiego
fot. arch. T. Kicińskiego
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Robota była dobra
W październiku na emeryturę odszedł Grzegorz Józwiak, który przez kilka lat praco-

wał w Wydziale Dróg Powiatowych, fachowo łatając dziury i ubytki.

Jak to się stało, że trafiłeś do 
pracy w starostwie?

Zacząłem od Powiatowego Zarzą-
du Dróg. Poszedłem tam z trzy razy 
z „kuroniówki”, bo byłem na bezro-
bociu. Miałem przerwy, potem za-
cząłem pracę na zastępstwo, a póź-
niej, jakoś w 2010 czy 2011 roku, 
zostałem w „drogówce” na stałe. 

Na początku zajmowałem się 
koszeniem traw, a zimą wycinką 
drzew. Potem pracowałem przy 
skrapiarce, takiej starej maszynie 
do remontowania dróg, a w 2013 
roku dostaliśmy remonter. Odtąd 
cały czas pracowałem na remon-
terze. Robota była dobra – ja tam 
nigdy nie narzekałem, że jestem 
zmęczony, czy to było zimą, czy to 
było latem. Latem byłem wygrzany.

Opowiedz mi o swoim trybie 
życia.

Słuchaj, ja w ogóle jestem spo-
kojnym facetem. Nigdy się nie 
spóźniam, chyba że wyjdą jakieś 
okoliczności. Do pracy zawsze 
przyjeżdżałem wcześniej, żeby ze 
spokojem wypić kawkę, przygoto-
wać się, przebrać. Potem z kolegą 
czekaliśmy aż wybije 7 i do roboty!

Charakter pracy wciąż był taki 
sam, łatanie dziur, wycinka. Wiesz, 
pada, nie pada, szybko cięliśmy, 
żeby zrobić przejazd, jeśli drzewo 
leżało na drodze.

Wydaje mi się, że masz zupeł-
nie inną perspektywę niż więk-
szość mieszkańców powiatu, 
która jednak narzeka na stan 
dróg powiatowych.

Mamy 320 kilometrów dróg po-
wiatowych. Na każdej byłem co 
najmniej dwa razy w roku. To 
wszystko, ten cały wysiłek, mia-
łem w nogach. Na niektórych 
odcinkach byłem rocznie nawet 
trzy razy. Drogi bywają spękane, 
a przy takich deszczach jak dzisiaj 
na przykład, wypłukują się. Nasze 
drogi powstały pod wozy konne  
i traktorki z przyczepkami, a nie ta-
kie wielkie samochody i pojazdy na 
40 ton. Nic dziwnego, że robią się 
spękania i dziury. Jak już pierwsza 
warstwa się zetrze, to szybko się 
niszczy taka droga. Jak łatałem nie-

które, to już one 
są praktycznie jak 
nowe, bo jest łata 
na łacie. Jest też 
dużo odcinków, 
które mają na-
wierzchnię dość 
mocną, ale mimo 
to robią się dziury, 
jak na przykład  
w przypadku dro-
gi Kołaczkowo 
– Gozdowo – Zie-
liniec. Tam też są 
mocno poobry-
wane pobocza, 
bo same drogi są 
stosunkowo wą-
skie, a jak się mi-
jają TIR-y, to mu-
szą trochę zjechać  
i stąd te pobocza 
tak wyglądają.

Czyli z twojej perspektywy po 
prostu gabaryt nie jest dopasowa-
ny do danej jezdni?

Tak, dokładnie tak to wygląda.

Czyli narzekania kierowców nie 
zawsze są uzasadnione?

Pewnie, że nie, zwłaszcza w przy-
padku osobówek. Uważam, że, jeżeli 
jeździliby bezpiecznie i z odpowiedni-
mi prędkościami, to stan dróg byłby 
lepszy. Niestety wszyscy się spieszą,  
a potem narzekają. Nic na to nie pora-
dzimy, musiałby na każdej drodze stać 
policjant.

Czy postrzegasz swoją pracę jako 
ciężką?

Satysfakcjonowała mnie, tak po-
wiem. Lubiłem ją.

Dlatego, że był efekt?
Tak. Pracując przy remonterze, wie-

działem, że za mną już jest dobrze, 
więc miałem z tego satysfakcję. Było 
ciężko. Latem gorąco, nawet 40 stopni 
w słońcu, a ja stoję na czarnym asfalcie 
w butach oblepionych smołą, ale trze-
ba było wytrzymać.

A uważasz siebie za cierpliwego 
człowieka?

Tak, jestem cierpliwy, ale też lubię zro-
bić swoje i mieć spokój.

Czyli taki typ zadaniowca.
Można tak powiedzieć, wykonuję 

swoje zadanie i tyle. Jak wspomnia-
łem, jestem spokojnym facetem, 
chyba że ktoś mnie zdenerwuje. Na 
pewno nie jestem filozofem i twier-
dzę, że trzeba albo robić dobrze, 
albo wcale. Taką zasadą się kieruję 
w pracy i w domu. 

Pracujesz tak, jakbyś pracował 
dla siebie.

Dokładnie tak.

A ponad 300 kilometrów to nie 
jest tak mało.

I to wszystko trzeba przejść!  
W większości robimy najpierw pra-
wą stronę drogi, a potem lewą, więc 
pięciokilometrowy odcinek prze-
chodzę dwa razy, a do tego jeszcze 
„tańczę” wokół każdej dziury. Trze-
ba było się nachodzić. W takiej pra-
cy musi być ktoś z życiem, bo trzeba 
mieć oczy dookoła głowy, żeby ja-
kiś samochód cię nie trafił. Nieraz 
dostałem lusterkiem.

Wszystko w tej pracy musi iść szyb-
ko, a jest tyle roboty, że to się w gło-
wie nie mieści.

Więc to nie jest tak, że idziesz 
do domu i na drugi dzień przy-
chodzisz i nie masz co robić.

Nie, nie ma takiej opcji.

Jakie masz teraz plany?
Mam dom swój i podwórze z traw-

nikiem, tak że mam co robić. Tu 
drzewka obcinam, tu robię oprysk, 
koszę trawę… Wyhodowałem so-
bie bukszpan, z którego „rzeźbię” 
różne kształty. Gdybym mieszkał  
w bloku, to już by mnie nie było. 
Wychodzę z założenia, że jak się ma 
swoje gospodarstwo, to trzeba po-
święcić codziennie pół godziny i ma 
się porządek. Wtedy jest „igiełka”. 
Tak mi pasuje.

Jesteś perfekcjonistą?
Staram się.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

500 sztuk roślin. Młodzież z profilu 
ratownictwa medycznego zaan-
gażowała się również w populary-
zację akcji Pudełko życia – ubrani 
w ratownicze uniformy krążyli 
po terenie targów, opowiadali  
o inicjatywie  i rozdawali zaintere-
sowanym czerwone pudełeczka. 
Aby tradycji stało się zadość,  
w samo południe, cukiernia Kuczo-
ra dostarczyła ważący 40 kg tort, 
a uczniowie ZSTiO poporcjowali 
ciasto dla wszystkich, którzy mieli 
ochotę go spróbować. Tuż po wy-
daniu tego olbrzyma na odwiedza-
jących czekała kolejna degustacja 
przygotowana przez Małgorzatę  
i Grzegorza Paszaków z Pyzdr, któ-
rzy wydali tego dnia kilkaset por-
cji kaszanki z cebulką na ciepło. 
Podczas trwania targów, jak zwy-
kle obradowała komisja konkur-
sowa, która wyłoniła zwycięzców 
w czterech kategoriach: Najlepsza 
Promocja – nagroda trafiła do Mi-
leny Broniarczyk „Alpaki u Agi Za-
groda” ze Słomówka, Najciekaw-
sza Ekspozycja, w której zwyciężyli 
Dariusz i Katarzyna Gliszczyńscy 
„Julkar” z Wrocławia, Najlepszy 
Produkt Regionalny – nagroda 
powędrowała do Mariusza Tom-
czaka „Piekarnia Domowa” z Czer-
niejewa, a Wyróżnienie Specjalne 
otrzymała Ewa Świątkowska-Pa-
pińska „Polskie Plecionkarstwo”  
z Chrustów. Jubileuszowa, 30-sta 
edycja Targów Rolnicza Jesień to 
również idealna okazja do uho-
norowania wieloletniego współ-
twórcy tej imprezy Jacka Krajniaka 
– człowieka, bez którego wielu nie 
wyobraża sobie tego wydarzenia.  
Targi Rolnicza Jesień mają już 
wieloletnią tradycję, jednak 
każdego roku cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród wy-
stawców oraz odwiedzających. 
Tym razem nie było inaczej. 
     Klaudia Cicha 

W niedzielę 24 października już 
po raz 30-sty mogliśmy usłyszeć 
słynne Dzień dobry, dzień dobry, 
dzień dobry... płynące z ust Jacka 
Krajniaka – niewątpliwie jednej  
z ikon Targów Rolnicza Jesień. Gdy 
tuż po godzinie 10 rozbrzmiały 
pierwsze słowa prowadzącego tę 
cieszącą się ogromnym uznaniem 
plenerową imprezę, wszystkie 
stoiska wystawcze były gotowe 
na klientów. Pierwsi kupujący po-
jawiali się nieśmiało już od wcze-
snych godzin rannych, gdy słońce 
ledwie zaczęło małymi promienia-
mi ogrzewać zmarzniętą ziemię. 
Stęsknionych za klimatem Targów 
Rolnicza Jesień na terenie przy 
ZSTiO nie brakowało. W tym roku 
na ulicach Opieszyn, Kaliskiej, Le-
gnickiej oraz na samym parkingu 
i przejściu obok hali szkoły można 
było zaopatrzyć się w przeróżne 
produkty. Oczywiście, jak w przy-
padku każdej edycji, przeważały 
te z własnej produkcji. Pojawili się 
wystawcy z sadzonkami drzewek, 
krzewów oraz kwiatów, producenci 
wiklinowych koszy, skórzanych pa-
sków czy rękodzieła. Jednak praw-
dziwą gratką dla wszystkich sma-
koszy były te punkty, gdzie sprze-
dawano różnego rodzaju chleby, 
wyroby wędliniarskie, sery, miody, 
owoce, przyprawy i wiele innych.  
Powiat wrzesiński również przy-
gotował swoje stoisko przy współ-
pracy z firmą PIMAX z Psar Małych 
produkującą galanterię drewnia-
ną, a także firmą Gardex Beaty  
i Piotra Piechockich z Wrześni 
zajmującą się krzewami oraz ro-
ślinami ozdobnymi. O przystroje-
nie wystawy zadbała kwiaciarnia 
KAPRYS Aleksandry Radoszew-
skiej-Rogowskiej. Na stoisku moż-
na było skosztować m.in. jabłek 
przekazanych przez Magdalenę 
oraz Sławomira Kryszaków z Pyzdr 
czy śliwek od Eugeniusza Pacyń-
skiego z Zielińca. Tuż obok swoje 
miejsce znalazło Koło Gospodyń 
Wiejskich „Nadwarcianki” z Wrąb-
czynkowskich Holendrów, które 
nie wypuściły przechodniów bez 
pajdy chleba z masłem lub sma-
rowidłem drwala oraz kiszonym 
ogórkiem czy marynowanym 
grzybkiem. Wszystkie smakołyki 
były oczywiście własnej produkcji. 
W czasie gdy panie przygotowy-
wały poczęstunek, u Mariusza Kaź-
mierczaka z Wrąbczynkowskich 
Holendrów można było zobaczyć, 
jak wyplata się kosze. Pod powia-
towym namiotem, przy wsparciu 
uczniów, przeprowadzono kon-
kurs ekologiczny, w którym do wy-
grania były sadzonki krzewów. Jak 
zawsze cieszył się on dużym po-
wodzeniem, a tego dnia wydano  

Jubileuszowa 
Rolnicza 
Jesień

Grzegorz Józwiak przy remonterze
Gdzieniegdzie można było skosztować 

owoców przed ich zakupem
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dziękuje partnerom 
za pomoc w organizacji Jubileuszowych XXX Targów Rolnicza Jesień
GOSPODARSTWO ROLNE – WASZAKOWIE – KOŁACZKOWO
BURSA MIĘDZYSZKOLNA WE WRZEŚNI
EUROMASZ S. J. – WIOLETTA I GRZEGORZ SCHIENKE
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WRZEŚNIA
PSS SPOŁEM – WRZEŚNIA
PIEKARNIA WALDI – KACZANOWO
GOSPODARSTWO ROLNE – RAFAŁ STAJKOWSKI – NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
PUK – WRZEŚNIA
ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO – PASZAK – PYZDRY
ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO – OPIELSKI – SOKOLNIKI
HURTOWNIA CYTRUS – WRZEŚNIA
HURTOWNIA ULTRAFOOD – WRZEŚNIA
PHU JUTA – WRZEŚNIA
GOSPODARSTWO ROLNE – VIOLETTA POCZTAREK-GORZELANA – OBŁACZKOWO
GOSPODARSTWO ROLNE – MARCIN WASILEWSKI – KACZANOWO
KWIACIARNIA – ARLETA HAMPEL – BIERZGLINEK
ASTRA COFFEE & MORE SP. Z O. O.
PHU ZEFIR – WRZEŚNIA
NATURSOK – SYLWIA MACHAJEWSKA – PYZDRY
FABIAN STASIAK
MARIUSZ WALKOWIAK – OSOWO
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO ŚLIWIŃSKI
P.P.H.U. KARO – DAWID GŁOWSKI – BIERZGLINEK
PIEKARNIA HANNA MILEWSKA – SOŃSK
„BABCIA REGINA” – REGINA TKACZYK – PUSZCZA MARIAŃSKA
„KOSZ-LAND” – ELŻBIETA BŁASZCZAK – BYDGOSZCZ
„CERNAX” – CEZARY NAŁĘCKI – PIŁA
POLSKIE PLECIONKARSTWO – EWA ŚWIĄTKOWSKA-PAPIŃSKA – CHRUSTY 

Niezawodny konferansjer Jacek Krajniak (w czerwonym)

Dzięki zakupionym sadzonkom Rolniczą Jesień można mieć w ogrodzie przez cały rok

Stoisko z lawendą każdorazowo przyciąga pięknym zapachem

Uczennice ZSTiO promowały ideę Pudełka życia

Nie mogło zabraknąć góralskich serów

Na stoisku powiatu „Nadwarcianki” częstowały swojskimi przysmakami

Przemars Wrzesińskiej Orkiestry Dętej tradycyjnie obwieścił początek targów



5 listopada 20218 www.wrzesnia.powiat.plZdrowie

Byłeś pacjentem szpitala? 
Wyraź swoją opinię

Szpital Powiatowy we Wrześni zaprasza do udziału w badaniu 
ankietowym.

Każdy pacjent Szpitala Powiatowe-
go we Wrześni może podzielić się 
swoimi doświadczeniami z pobytu 
na którymś z oddziałów w krótkiej, 
anonimowej ankiecie. Wyrażenie 
swojej opinii na temat sprawowa-
nej opieki, szpitalnego personelu, 
przestrzegania praw pacjenta czy 
warunków pobytowych może real-
nie wpłynąć na jakość świadczonych 
usług zdrowotnych i rozwój wrzesiń-
skiej lecznicy.

Ankietę realizuje Centrum Moni-

torowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia, a jest ona dostępna online 
poprzez stronę internetową: www.
szpitalwrzesnia.home.pl/ankieta.

Zachęcamy do wzięcia udziału  
w badaniu!

(red.)

Szczepmy się!

Czy wiesz, że…?
Łamanie w kościach czy podwyższona temperatura po przy-

jęciu szczepionki to nic niebezpiecznego. To znak, że organizm 
walczy i wytwarzają się przeciwciała. Należy pamiętać, aby nie 
przyjmować wówczas żadnych środków przeciwzapalnych, 
które by je zwalczały. Można zażyć paracetamol. Jeśli osoba, 
która chce się zaszczepić, jest w trakcie antybiotykoterapii, po-
winna odczekać 14 dni, zanim przyjmie szczepionkę.

Jak wygląda sytuacja związa-
na ze szczepieniami?

Biorąc pod uwagę obecną sytu-
ację epidemiologiczną naszego 
kraju, mamy ciągle niezadowala-
jący odsetek osób zaszczepionych 
przeciwko COVID-19. Liczba za-
chorowań znacznie wzrasta. Wie-
my, że w szpitalach covidowych  
w Wielkopolsce mniej więcej jedną 
czwartą pacjentów stanowią oso-
by zaszczepione, które przechodzą 
zachorowanie znacznie łagodniej 
aniżeli niezaszczepione. Pozostałe 
trzy czwarte pacjentów hospitali-
zowanych ze względu na COVID-19 
to osoby, które nie przyjęły żadnej 
dawki szczepionki. Biorąc pod uwa-
gę taką statystykę wśród pacjen-
tów hospitalizowanych z powodu 
zachorowań na COVID-19, należa-
łoby przemyśleć, czy nie warto się 
zaszczepić, tym samym zmniejsza-
jąc ryzyko ciężkiego przebiegu cho-
roby w przypadku ewentualnego 
zakażenia.

Oprócz szczepień osób, które 
wcześniej nie skorzystały z tej moż-
liwości, aktualnie odbywają się 
szczepienia trzecią dawką. Zareje-
strować można się przez infolinię 
pod numerem 989, jak również 
pod naszym numerem wewnętrz-
nym – 517 745 329. Rejestracja od-
bywa się od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 14 do 18. Szcze-
pimy od godz. 14 do godz. 18  
w poniedziałki, środy, czwartki  
i piątki.

Na tę chwilę punkty przy Szpitalu 
Powiatowym i w Grzymysławicach 
zaszczepiły 31 411 osób. 

Punkt w Grzymysławicach jest 
teraz w stanie zawieszenia, 
prawda?

Tak, punkt szczepień w Grzymy-
sławicach został zawieszony. Jego 
działalność rozpoczęła się 5 maja. 
W maju zostało zaszczepionych 
3 600 osób. Największe zaintereso-
wanie było w czerwcu – zaszczepio-
no 7 608 osób.

Czy myśli pani, że to wynikało 
z chęci wyjazdu na urlop?

Myślę, że w jakimś stopniu też, ale 
z rozmów z ludźmi wiem, że więk-
szość była przestraszona i chciała 
się zaszczepić. Latem, w czerwcu, 
lipcu, podejście społeczeństwa było 
zupełnie inne – ludzie byli bardziej 
przestraszeni, interesowali się, do-
pytywali, również o to, kiedy będzie 
można szczepić dzieci.

W sierpniu liczba szczepień spadła 
do 282, a we wrześniu zaszczepiło 
się 21 osób. Ze względów organi-
zacyjnych nie było zasadne pod-
trzymywanie działalności punktu 
w Grzymysławicach. Oczywiście 
może ona zostać wznowiona  
w przypadku większego zaintereso-
wania.

Cały czas działa punkt szczepień 
w Szpitalu Powiatowym we Wrze-

śni – w budynku starej części lecznicy, 
z niezależnym wejściem 
od Warszawskiej. 
Jak wspomnia-
łam, można 
się zapisać, 
ale można 
też przyjść 
z ulicy 
i, albo 
szczepie-
nie odbę-
dzie się od 
razu, albo 
zostanie wy-
znaczony termin, 
z reguły na kolejny 
dzień. Wiąże się to z kwestią 
zagospodarowania dawek – nie jest 
zasadne otwieranie nowej ampułki dla 
jednego pacjenta, która w przypadku 
Pfizera jest sześcio-, a Johnsona – pię-
ciodawkowa. Niewykorzystane dawki 
musimy wówczas zutylizować.

Wspomniała pani o preparatach. 
Czyli teraz szczepicie państwo Pfi-
zerem i Johnsonem.

Tak, na dzień dzisiejszy Pfizerem  
i Johnsonem. Szczepienia wykonu-
jemy, podając dawkę podstawową, 
dodatkową i przypominającą.  Od 2 
listopada każdy, kto ukończył 18 lat  
i minęło co najmniej sześć miesięcy od 
przyjęcia przez niego drugiej dawki, 
powinien mieć wystawione e-skiero-
wanie przez Centrum e-Zdrowia na 
trzecią dawkę. Dawka przypominają-
ca jest szczególnie istotna w przypad-
ku osób starszych, dotkniętych choro-
bami współistniejącymi, przewlekły-
mi, nowotworowymi. Tak naprawdę 
jednak na działanie wirusa narażeni 
jesteśmy wszyscy. Delta atakuje bar-
dzo szybko.

Czy mając problemy zdrowotne, 
potrzebujemy jakieś dodatkowe 
potwierdzenie od lekarza prowa-
dzącego?

Nie, do szczepień kwalifikują oso-
by posiadające uprawnienia zgodne  
z obowiązującymi przepisami – pielę-
gniarki, położne i lekarze.

A czy może pani coś powiedzieć 
na temat akcji wyjazdowych?

Wymagały sporego wysiłku, bo każ-
dorazowo musieliśmy zabrać ze sobą 
cały sprzęt, ale dzięki nim udało się 
przekonać trochę ludzi do szczepień. 
Ludzie zadają pytania, a gdy już sami 
decydują się na zaszczepienie, to 
namawiają następne osoby – znajo-
mych, sąsiadów. Dzięki akcjom wyjaz-
dowym udało nam się dotrzeć też do 
niektórych osób zagrożonych wyklu-
czeniem.

Ludzie już chyba trochę przyzwy-
czaili się do pandemii, prawda?

Tak, trochę wpływ na tę sytuację ma 
to, że poluzowane zostały obostrzenia. 
W naszym szpitalu pracujemy zgodnie 
z zasadami obowiązującymi podczas 
pandemii. W okresie mniejszej zacho-

rowalności na COVID-19 w naszym 
powiecie, zgodnie z rekomenda-

cjami Ministerstwa Zdrowia, 
otworzyliśmy szpital dla 

odwiedzających, ale 
w wyznaczonych 

godzinach, zgodnie 
z obowiązującym 
r e g u l a m i n e m . 
Musimy jednak 
pamiętać, że dy-

namiczna sytuacja 
epidemiczna może 

ponownie doprowa-
dzić do wprowadzenia 

zakazu odwiedzin.
Otwarcie widać też w miej-

scach publicznych, jednak nie za-
wsze w dobrym tego słowa znacze-
niu. Można zaobserwować, że nie-
stety wiele osób w sklepach nie nosi 
maseczek. W przestrzeni zamkniętej 
uważam to za bardzo niebezpiecz-
ne. Chciałabym więc zaapelować do 
wszystkich mieszkańców powiatu 
wrzesińskiego o przestrzeganie wy-
tycznych zalecanych przez Minister-
stwo Zdrowia – zasad higieny i reżi-
mu sanitarnego, głównie noszenia 
maseczek i dezynfekcji rąk. Bardzo 
ważne jest też wietrzenie pomiesz-
czeń, zwłaszcza jeżeli spotyka się 
więcej osób, i zachowywanie bez-
piecznego dystansu.

Jeżeli nie będziemy się stoso-
wać do tych zasad, to…

To niestety czeka nas kolejna fala 
zachorowań, co naprawdę jest 
dla nas bardzo niebezpieczne. Nie 
wiem, czy społeczeństwo zdaje sobie 
sprawę, co to oznacza dla samego 
szpitala. Musimy wtedy zamykać 
oddziały, aby zrobić miejsce dla pa-
cjentów covidowych. Ograniczone 
są wówczas planowane przyjęcia  
i procesy leczenia. Nie ma mowy  
o odwiedzinach, co jest bardzo przy-
kre, bo niestety bywa tak, że osoby 
ciężko chore, starsze w ostatnich 

Codzienne raporty informują o zwiększającej się liczbie zachorowań na COVID-19. 
Tymczasem zainteresowanie szczepieniami znacząco osłabło. Zadaliśmy parę pytań Do-
rocie Ciechanowskiej-Kulczak, która jako pełnomocnik zarządu do spraw systemu zarzą-
dzania jakością stała na czele zespołu koordynującego pracę zawieszonego niedawno 
Punktu Szczepień Populacyjnych w Grzymysławicach.

dniach swojego życia są bez najbliż-
szych. Na pewno nie będą realizowane 
także porody rodzinne.

Czwarta fala już właściwie się rozpo-
częła, a niestety możemy się spodzie-
wać kolejnych, jeżeli będziemy mieć 
tak niską świadomość. Chciałabym 

więc wszystkich bardzo zachęcić do 
szczepień przeciwko COVID-19 nie 
tylko jako pracownik ochrony zdro-
wia, ale również jako mieszkaniec 
naszego powiatu. Szczepmy się!

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Do punktu szczepień w Szpitalu Powiatowym można wejść od ulicy Warszawskiej
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Znane przeboje na Zamkowej
Izabela Zalewska wraz z muzykami wystąpiła 21 października na Powiatowej Scenie Kultury „Zam-

kowa” w Miłosławiu. Wykonała wiele znanych polskich utworów autorstwa m.in. Zbigniewa Wodeckie-
go i Natalii Kukulskiej.

Pochodząca z Marzenina Izabela 
Zalewska to ubiegłoroczna zwycięż-
czyni opolskich „Debiutów”. Swoją 
charyzmą i zamiłowaniem do mu-
zyki zaraża innych, dlatego też wej-
ściówki na jej koncert w Miłosławiu 
rozeszły się bardzo szybko. Pomimo 
ponurej i wietrznej pogody publika 
dopisała, w zamian za co artystka 
obdarowała gości pięknymi aranża-
cjami znanych przebojów. Na liście 
utworów znalazły się m.in.: „Jesteś 
lekiem na całe zło”, „Tyle słońca  
w całym mieście” czy „Nauczmy się 
żyć obok siebie”. Publiczność złapała 

muzycznego bakcyla i często śpie-
wała wspólnie z Izabelą Zalewską. Po 
gromkich brawach na zakończenie 
koncertu starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz wręczył artystce kwiaty,  
a ta zrewanżowała się bisem. 

Powiatowa Scena Kultury „Zam-
kowa” w Miłosławiu znów 
tętni muzycznym 
życiem. To ko-
lejne wy-
darzenie 
zorga-
nizo-
w a -

ne przez Starostwo Powiatowe we 
Wrześni pokazuje, że mieszkańcy po-
wiatu po czasie licznych obostrzeń 
pandemicznych potrzebują i chcą 
uczestniczyć w koncertach na żywo, 
gdzie emocje ze sceny udzielają się 
wszystkim słuchaczom. 

Mateusz Maserak

Oddali hołd 
pomordowanym

W październiku, również we Wrześni, odbyła się kolejna edycja 
akcji „Zapal Znicz Pamięci”.

„Zapal Znicz Pamięci” to cykliczna 
akcja, która w Wielkopolsce koordy-
nowana jest przez Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz 
Radio Poznań, a we Wrześni – przez 
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrze-
sińskich. W tym roku uczestnicy spo-
tkali się 24 października w południe 
przy kościele Świętego Ducha, by 
oddać hołd Polakom pomordowa-
nym jesienią 1939 roku przez nie-
mieckiego najeźdźcę. W grupce był 
m.in. przewodniczący Rady Powiatu 
Wrzesińskiego Marek Przyjemski. 
Znicze i lampiony zostały zapalone  
w trzech miejscach straceń: na tere-
nie dawnego cmentarza ewangelic-
kiego przy ulicy Kościuszki, na cmen-
tarzu komunalnym oraz na skraju 
lasu Dębina. 

W pielęgnowanie pamięci o ofia-
rach, które straciły życie w różnych 
miejscach kaźni w naszym regionie, 
włączają się nie tylko muzea i sa-
morządy, lecz także placówki edu-
kacyjne. Uczniowie Zespołu Szkół 
im. Janusza Korczaka we Wrześni  
w ramach akcji „Zapal Znicz Pamięci” 

odwiedzili kilka ważnych punktów 
w centrum Wrześni, które przypomi-
nają o cierpieniu Polaków w czasie  
II wojny światowej.

Patronat honorowy nad akcją „Za-
pal Znicz Pamięci” sprawuje marsza-
łek województwa wielkopolskiego.

(red.)

Izabela Zalewska chętnie śpiewa w ojczystym języku

Zasłuchana widownia

W miejscu pamięci na Dębinie

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

REPERTUAR: 5-11 LISTOPADA

Plany repertuarowe:
12–18 listopada – TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ
12 – 25 listopada – PITBULL  /PREMIERA/

FATIMA
dramat

USA
 113 min.

RON 
USTERKA

animacja,
USA  

107 min.

VENOM 2:
CARNAGE

sci-fi,
USA,

97 min.

FURIOZA
dramat
POLSKA
139 min.

5.11.
(pt.) - 12:30 i 16:30 14:30 2D D

18:30 2D N 20:30

6.11. 
(sob.) - 12:30 i 16:30 14:30 2D D

18:30 2D N 20:30

7.11. 
(nd.) - 12:30 i 16:30 14:30 2D D

18:30 2D N 20:30

8.11. 
(pon.) - 16:30 14:30 2D D

18:30 2D N 20:30

 9.11.
 (wt.) - 16:30 14:30 2D D

18:30 2D N 20:30

10.11.
 (śr.) - 16:30 14:30 2D D

18:30 2D N 20:30

11.11. 
(czw.) 14:30 16:30 12:30 2D D

18:30 2D N 20:30

Każdy inny, wszyscy tacy sami
Konkurs pod taką nazwą, który zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, został roz-

strzygnięty.

Wręczenie nagród i dyplomów od-
było się 27 października w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie we 
Wrześni. Konkurs skierowany był dla 
uczestników Warsztatów Terapii Za-
jęciowej, Środowiskowych Domów 
Samopomocy oraz Domu Pomo-
cy Społecznej na terenie powiatu 
wrzesińskiego, a jego celem była 
popularyzacja integracji poprzez 
promowanie i nagradzanie twórczo-
ści artystycznej osób niepełnospraw-
nych. Wpłynęło wiele ciekawych i po-
mysłowych prac. Komisja nagrodziła 
następujące osoby:

I miejsce: Marek Nather, 
II miejsce: Ewa Majewska, 
III miejsce: Natalia Gmerek.
Zostały również przyznane wyróż-

nienia dla Wiesława Drozda, Agaty 

Budzińskiej, Rafała Tomczaka, Dariu-
sza Patyka oraz Krzysztofa Głowac-
kiego.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli 
udział w konkursie!       PCPR 

Przeciwdziałając przemocy
Rozstrzygnięto konkurs pod nazwą „Źródło mojej siły to rodzina, gdzie każdy jest miły” zorganizo-

wany przez PCPR, który był skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu 
wrzesińskiego.

Do celów konkursu należały: pro-
filaktyka agresji i  przemocy wśród 
dzieci i młodzieży, podnoszenie 
świadomości i wrażliwości społecz-
nej oraz poszerzanie wiedzy na te-
mat zjawiska przemocy, a także roz-
wijanie twórczej aktywności. Cieszył 
się on sporym zainteresowaniem, 
co spowodowało, że komisja stanęła 

przed nie lada wyzwaniem w wybo-
rze najciekawszych prac. Wręczenie 
nagród oraz dyplomów odbyło się  
w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie we Wrześni 27  paździer-
nika. Nagrody zostały przyznane  
w dwóch kategoriach.

Klasy I-III
I miejsce: Agata Ogrodowczyk

II miejsce: Helena Karolak
III miejsce: Jakub Andrzejak
Wyróżnienia: Hanna Grzegorze-

wicz, Kinga Kubczak, Lena Gramza, 
Julita Kowalczyk, Hugo Boika, Daria 
Nowak, Szymon Nowakowski, Ksa-
wery Brzewiński

Klasy IV-VIII
I miejsce: Ilona Kubiec
II miejsce: Zofia Unrath 
III miejsce: Filip Trzmiel
Wyróżnienia: Wojtek Kosmala, Gra-

cjan Tomczak, Natalia Szymańska, 
Amelia Ciesielska, Filip Flitta, Jakub 
Skokowski

Dyrektor oraz pracownicy Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
we Wrześni składają wielkie podzię-
kowania rodzicom, nauczycielom, 
pedagogom oraz dyrekcji szkół 
za  zaangażowanie oraz edukowanie 
dzieci i młodzieży na temat przeciw-
działania przemocy.      PCPR

Część laureatów wraz z dyrektor PCPR i pracownicami Biura Pomocy Społecznej

Wygrana może stanowić wielką motywację dla uczestników
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Z kulturą  
za pan bratJak zachowywać się w zoo

Ludzie pracujący w ogrodach zoologicznych często powtarzają, że najniebezpieczniejszym stworzeniem, jakie się w nich pojawia, jest człowiek. Pomimo wielu tablic infor-
macyjnych, zakazów, nakazów i ostrzeżeń zawsze znajdą się osoby, których zachowanie może okazać się groźne zarówno dla nich samych, jak i innych odwiedzających oraz 
zwierząt. Aby wycieczka do zoo nie skończyła się dla nas, a także dla podziwianych istot nieprzyjemnymi konsekwencjami, należy przestrzegać kilku podstawowych reguł.

Po pierwsze, nie karmić
To żelazna zasada, której złamanie 

może być tragiczne w skutkach. Zda-
rza się, że zjedzenie przez zwierzę 
nieodpowiedniego pokarmu prowa-
dzi do jego śmierci. I nie chodzi tu 
tylko o ludzkie przysmaki, takie jak 
chipsy, cukierki, pieczywo czy wędli-
ny. Pod żadnym pozorem nie wolno 
podawać zwierzakom również trawy, 
gałązek, warzyw lub owoców, ponie-
waż nie mamy wiedzy na temat diety 
odpowiedniej dla danego gatunku. 
Nawet niepozorny, zielony listek 
może okazać się śmiertelnie niebez-
pieczny, kiedy dostanie się do prze-
wodu pokarmowego stworzenia, 
które nie jest przystosowane do jego 
trawienia. Zwierzęta przebywające  
w zoo mają stałych opiekunów do-
skonale znających ich potrzeby 
(także te żywieniowe) i stale je za-
spakajających. Pilnują oni wielkości 
porcji zaplanowanych dla swoich 
podopiecznych. Nie musimy się 
martwić, że zebra, żyrafa czy struś 
padną z głodu. Niektórzy mówią, że 
jedno ciasteczko nie zaszkodzi – tacy 
ludzie mogą się bardzo mylić. A co 
dopiero, jeśli pomyśli tak sto kolej-
nych osób? Niestety na zwierzęcych 
wybiegach lądują także śmieci. Pla-
stikowe i szklane butelki, różnego 
rodzaju opakowania, zużyte gumy 
do żucia… Nie dość, że szpecą wi-

dok, to przede wszystkim stanowią 
ogromne zagrożenie dla życia i zdro-
wia zwierząt trzymanych w zoo. Kilka 
lat temu w Poznaniu przez nieodpo-
wiedzialne zachowanie odwiedzają-
cych zdechł Maks. Ten szesnastoletni 
samiec foki połknął element dziecię-
cej zabawki, który znalazł się w jego 
basenie. Zwierzaka nie dało się ura-
tować. 

Po drugie, trzymać się z daleka
Zwierzęta w ogrodach zoologicz-

nych przywykły do stałej obecności 
człowieka, nie oznacza to jednak, 
że są oswojone i można traktować 
je jak domowe psy i koty. Wszystkie  
z nich trzyma się na wybiegach, które 
uniemożliwiają odwiedzającym zbyt 
bliski kontakt. Jednak co jakiś czas 
docierają do nas informacje, o kimś, 
kto zlekceważył wszelkie zakazy do-
tyczące zachowania odpowiedniego 
dystansu i przypłacił to zdrowiem 
lub życiem. Ludzie przeskakują przez 
ogrodzenia i fosy, przekładają dłonie 
przez kraty i wkładają ręce do zbiorni-
ków wodnych zamieszkanych przez 
zwierzaki. Takie zachowanie często 
kończy się utratą kończyn, złama-
niami, a w niektórych przypadkach 
nawet śmiercią. Z niebezpieczeń-
stwem najczęściej kojarzą się nam 
drapieżniki, takie jak lwy, tygrysy, 
niedźwiedzie czy krokodyle. Należy 
jednak pamiętać, że nawet roślino-

żercy mogą gwałtownie zareagować 
na zbytnią poufałość. Krzywdę po-
trafią zrobić chociażby słonie, żubry, 
goryle, hipopotamy, wielbłądy czy 
wszelkie inne rogate lub wyposażo-
ne w ostry dziób i pazury stworzenia. 
Nawet maleńkie zwierzątka nie mają 
problemu z tym, by solidnie ugryźć 
lub zranić. Agresją może zareagować 
każdy osobnik. Pamiętajmy, że do ta-
kich wypadków najczęściej dochodzi 
z winy człowieka, który za nic ma za-
sady panujące w zoo. Na ryzykowne 
zachowania powinni być uczuleni 
przede wszystkim rodzice wybierają-
cy się z pociechami do ogrodu zoolo-
gicznego – zawsze miejmy latorośle 
na oku i nie zachęcajmy ich do po-
głaskania „tego dużego kotka” albo 
zrobienia selfie z wyglądającą znad 
ogrodzenia żyrafą.

Po trzecie, nie drażnić
Pukanie w szyby, gwałtowne ruchy, 

hałas i krzyki, robienie zdjęć z lampą 
błyskową, próby głaskania – mogło-
by się wydawać, że zwierzęta miesz-
kające w zoo przestały reagować na 
tego typu „zaczepki”. Nic bardziej 
mylnego. To wszystko nadal je draż-
ni, wywołuje stres i niepotrzebne 
napięcie. W taki sposób robimy im 
krzywdę, choć niestety zdarzają się 
przypadki dużo gorszych zachowań 
– niektórzy celowo zadają ból zwie-
rzakom albo wrzucają na wybiegi 

przedmioty, które mogą je zranić. 
Pracownicy zoo nie raz znajdują na 
nich szkło, druty, gwoździe itp. Jeże-
li zwierzę ukrywa się lub przebywa  
w znacznej odległości, nie próbujmy 
go na siłę przywoływać. Uszanujmy 
jego przestrzeń i prywatność, która 
i tak jest już znacząco ograniczona. 
Zabieranie psów do ogrodów zoo-
logicznych również nie jest dobrym 
pomysłem. Ich obecność może wy-
woływać stres lub wzbudzać agresję 
u obserwowanych przez nas istot. 
Pamiętajmy, że zoo to miejsce, któ-

rego podstawowymi zadaniami są: 
hodowla zwierząt (głównie tych za-
grożonych wyginięciem), edukacja,  
a także wpływanie na rozwój świado-
mości ekologicznej społeczeństwa. 
Dopiero na końcu tej listy znajdzie-
my rekreację, która może umilić nam 
niejeden dzień, jeśli tylko nie zapo-
mnimy o tym, by zachowywać się 
tak, jak wymagają od nas tego różne 
regulaminy, a może przede wszyst-
kim kultura osobista.

Monika Tomczak

Skarby natury
Dary lasów, ogrodów, pól i łąk to te dobra, które mamy wokół 

siebie, ale nie zawsze potrafimy je dostrzec i z nich korzystać.

Dla wielu z nas największymi lokal-
nymi darami natury są grzyby. Późne 
lato i początek jesieni to czas, kiedy 
lasy zapełniają się poszukiwaczami 
żądnymi znaleźć i zebrać pełne ko-
sze tych dóbr. Jednak darów natury 
mamy wokół siebie i naszych domów 
nieprzebrane ilości. Nasi przodkowie 
korzystali z nich pełnymi garściami, 
przygotowując przetwory na zimę 
i trudny czas przednówka. Umieli  
w pełni wykorzystać zasoby runa 
leśnego, roślin jadalnych oraz leczni-
czych. Niestety w czasach intensyw-
nego rozwoju wielkich firm przemy-
słu spożywczego, które dostarczają 
nam wszystkich niezbędnych skład-
ników pokarmowych, zatraciliśmy tę 
umiejętność korzystania z zasobów 
przyrody. 

Gdy spojrzymy na stare przepisy 
kulinarne, dostrzeżemy w nich wiele 
składników pochodzących z roślin 
dziko rosnących. Czarny bez, czyli 
hyćka, jarzębina, ulęgałki, czyli dziko 

rosnące gruszki, mirabelki, mniszek 
lekarski, owoce jałowca, jagody to 
tylko niektóre przykłady tego, co 
kiedyś gościło w jadłospisie naszych 
przodków. 

Oczywiście większość z tych roślin 
jest nam znana współcześnie. Wio-

sną podziwiamy, jak kwitną, docenia-
my przyjemną woń, jaką roztaczają. 
Zwykle jednak nie praktykujemy już 
zbierania kwiatów, owoców czy też 
innych ich części, by wykorzystać je 
w kulinariach.

Na rynku wydawniczym jest do-
stępnych dość dużo książek, które 
zawierają receptury na potrawy, soki, 
syropy czy przetwory z wykorzysta-
niem darów natury. Skarbnicą wie-
dzy, przepisów i wszelkich możliwo-
ści jest również nieoceniony Internet, 
gdzie znajdziemy różnorodne pomy-
sły na kulinarne użycie roślin dziko 
rosnących.

W przypadku czarnego bzu może-
my wykorzystać jego kwiaty i owoce. 
Kwitnące wiosną krzewy roztaczają 
intensywną i ostrą woń. Z kwiatów 
można przygotować syrop, nalewkę 
lub galaretkę. Można je też suszyć  
i później przeznaczyć na lecznicze 
napary. Z owoców również da się 
przyrządzić nalewkę i galaretkę,  
a także sok. Roślina ta ma właściwo-
ści lecznicze, sprawdza się zwłaszcza 
przy wspieraniu układu odporno-
ściowego, ale działa też przeciwza-
palnie i antybakteryjnie.

Mirabelka jest odmianą śliwy do-
mowej pochodzącą z Azji i należącą 
do rodziny różowatych. To krzew 
lub małe drzewko dorastające 3-6 
metrów wysokości. Występuje w na-
szym kraju powszechnie – można ją 
spotkać zarówno w ogrodach i par-
kach, jak i na osiedlach, przy drogo-
wych trasach oraz na nieużytkach. 
Z owoców mirabelki przygotowuje-

my dżemy, konfitury, nalewki, soki 
i syropy. Są one polecane osobom 
w każdym wieku ze względu na 
swoje  właściwości – przeciwdziałają 
zaparciom, regulują trawienie i pra-
cę jelit, wspomagają odchudzanie, 
zapobiegają miażdżycy, poprawiają 
krążenie krwi, łagodzą stany zapal-
ne w organizmie, obniżają ciśnienie 
i poziom złego cholesterolu.

Czeremcha to duży krzew lub drze-
wo z rodziny różowatych. Jej owoce 
doskonale nadają się na konfitury, 
dżemy, soki, nalewki i wina. Z ususzo-
nych kwiatów można przygotować 
lecznicze napary. Dzięki obecności 

fitoncydów owoce czeremchy wy-
kazują właściwości bakteriobójcze  
i przeciwgrzybicze. Przetwory i na-
pary wspierają układ odpornościowy 
i są pomocne w zwalczaniu infekcji. 
Mają także działanie moczopędne  
i lekko przeczyszczające. 

To tylko trzy przykłady dziko ro-
snących roślin, które możemy wy-
korzystać do przygotowania wy-
śmienitych przetworów. Wystarczy 
się baczniej rozejrzeć wokół siebie,  
w najbliższej okolicy, by zobaczyć, 
jak wielkie są zasoby naszych lokal-
nych skarbów natury.

Waldemar GrzegorekSyropy to samo zdrowie

Sezon grzybowy to wielka radość dla pasjonatów
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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

Burmistrz Pyzdr
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o numerze geodez. 1120/1 i 1120/2 
obręb m. Pyzdry o łącznej pow. 23,5521 ha

Księga wieczysta KN1S/00023997/0

Cena wywoławcza 
nieruchomości

675 000,00 zł
(zwolnienie z podatku VAT)

Kwota wadium
70 000,00 zł na konto Gminy i Miasta Pyzdry 
nr 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 płatne do 12 stycznia 2022 roku

Miejsce i termin 
przetargu

Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry, Sala narad
18 stycznia 2022 roku o godz. 10

1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz opubliko-
wane na stronie www.bip.pyzdry.pl.

2. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycyjnym, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 15, tel. 63 276 83 33 wew. 115.

                                Burmistrz Pyzdr 
                                   /-/ Przemysław Dębski

Umówienie wizyty 
w urzędzie skarbowym 
jeszcze łatwiejsze

Usługa umawiania wizyty w urzę-
dzie skarbowym umożliwia zaplano-
wanie spotkania w konkretnym dniu 
i o konkretnej godzinie, dogodnie 
dla podatnika. 

– Ułatwia to załatwianie spraw  
i zwiększa bezpieczeństwo klientów, 
którzy przychodząc na konkretną go-
dzinę, nie przebywają w dużych skupi-
skach osób – mówi Małgorzata Spy-
chała-Szuszczyńska, rzecznik Izby 
Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Teraz jeszcze prościej
Strona rezerwacyjna ma nową sza-

tę graficzną oraz uproszczony for-
mularz umawiania wizyty dostępny 
na  podatki.gov.pl. Teraz umówisz 
wizytę w czterech prostych krokach:

1. Wybierz województwo oraz 
urząd.

2. Wybierz sprawę, którą chcesz za-
łatwić.

3. Wybierz datę i godzinę wizyty.
4. Podaj dane kontaktowe.
Jeśli chcesz szybko odnaleźć rodzaj 

sprawy, którą masz zamiar załatwić 
w urzędzie, możesz skorzystać z wy-
szukiwarki spraw.

Statystyki, SMS-y i ankiety

Od uruchomienia usługi w całym 
kraju zarezerwowano już blisko  
4,3 mln wizyt, z  czego 222,5 tys.  
w województwie wielkopolskim. 
Klienci najczęściej odwiedzają urzę-
dy skarbowe, aby uzyskać potrzebne 
zaświadczenia lub załatwić sprawy 
związane z podatkami majątkowymi. 

Od niedawna działa także usługa 
powiadamiania SMS-em o umó-
wionej wizycie. Jeżeli umówiłeś się 
do urzędu przez Internet i poda-
łeś numer telefonu komórkowego, 
otrzymasz potwierdzenie rezerwacji 
SMS-em. Jeśli umawiasz wizytę co 
najmniej dwa dni wcześniej, dzień 
przed spotkaniem otrzymasz dodat-
kowo SMS-owe przypomnienie. 

W urzędach skarbowych trwa też 
badanie opinii na temat obsługi. 
Każda osoba, która umówiła wizytę 
przez Internet i podała adres e-mail, 
otrzyma link do  anonimowej ankie-
ty. W ten sposób KAS chce pozyskać 
opinie i wskazówki, co  poprawić  
w pracy urzędów, aby były one jesz-
cze bardziej przyjazne klientom.

Urząd Skarbowy 
we Wrześni

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
3 listopada 2021 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogło-
szeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Fryderyka Chopina 10

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
W DRODZE PRZETARGÓW USTNYCH 

NIEOGRANICZONYCH

Przedmiotowy wykaz dotyczy części nieruchomości stanowiącej wła-
sność powiatu wrzesińskiego, położonej w miejscowości Bierzglinek, 
gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako:
• działki ewidencyjne nr 139/82 i 139/91 o łącznej powierzchni 0,0759 ha,
• działki ewidencyjne nr 139/83 i 139/92 o łącznej powierzchni 0,0541 ha,
• działki ewidencyjne nr 139/84 i 139/93 o łącznej powierzchni 0,0522 ha,
• działki ewidencyjne nr 139/85 i 139/94 o łącznej powierzchni 0,0701 ha,
• działki ewidencyjne nr 139/86 i 139/95 o łącznej powierzchni 0,0666 ha,
• działki ewidencyjne nr 139/87 i 139/96 o łącznej powierzchni 0,0455 ha,
• działki ewidencyjne nr 139/88 i 139/97 o łącznej powierzchni 0,0606 ha,
• działki ewidencyjne nr 139/89 i 139/98 o łącznej powierzchni 0,0548 ha,
• działki ewidencyjne nr 139/90 i 139/99 o łącznej powierzchni 0,0582 ha,

dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych pro-
wadzi księgę wieczystą nr PO1F/00028460/8.

STAROSTA
/-/ Dionizy Jaśniewicz

Uproszczony formularz oraz wyszukiwarka spraw – to nowe uła-
twienia w usłudze „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Wystar-
czą tylko cztery kroki, by dokonać rezerwacji. Jej potwierdzenie 
otrzymasz SMS-em, a dzień przed spotkaniem Krajowa Administra-
cja Skarbowa przyśle Ci również przypomnienie o wizycie.

Kwalifikacja wojskowa
Na terenie powiatu wrzesińskiego przeprowadzana jest w dniach 2-19 listopada.

Siedziba tegorocznej Powiato-
wej Komisji Lekarskiej we Wrześni 
(PKL) została ulokowana na terenie 
Centrum Badań i Rozwoju Nowo-
czesnych Technologii w Grzymysła-
wicach. Liczba osób wezwanych do 
stawienia się przed PKL jest podobna 
do tej z poprzednich lat i wynosi ok. 
450 osób.

W ostatnich latach siedzibą komisji 
był Szpital Powiatowy we Wrześni, 
jednak w tym roku placówka nie 
dysponowała wystarczającą liczbą 
wolnych pomieszczeń spełniających 
wymogi lokalowe określone w wy-
tycznych do przeprowadzenia kwa-
lifikacji wojskowej. Mimo usilnych 
starań związanych z poszukiwaniem 
odpowiednich lokali w różnych in-
stytucjach na terenie Wrześni, nie 
udało się znaleźć żadnego obiektu, 
który by nimi dysponował. Należy 
również zwrócić uwagę na to, że te-
goroczna kwalifikacja wojskowa bę-
dzie przeprowadzana w okresie epi-
demii koronawirusa, a więc wymogi 
sanitarne zapewniające jej bezpiecz-
ne i sprawne przeprowadzenie zo-
stały zaostrzone. CBiRNT z uwagi na 
warunki lokalowe spełnia pod tym 
względem wszystkie wymagania.

Obowiązkowi poddania się tego-
rocznej kwalifikacji wojskowej pod-
legają mężczyźni z rocznika 2002,  
a także urodzeni w latach 1997-2001, 
którzy nie posiadają określonej ka-
tegorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej. Ponadto do stawienia 
się podczas tegorocznej kwalifikacji 
wojskowej wzywa się również osoby 
urodzone w latach 2000-2001, które 

zostały uznane przez powiatowe ko-
misje lekarskie za czasowo niezdol-
ne do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia, jeżeli okres 
tej niezdolności upływa przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej, 
jak również osoby, w przypadku któ-
rych okres niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej, 
a złożyły wniosek o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojsko-
wej przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej wzywane są również kobiety 
urodzone w latach 1997-2002 po-
siadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej lub pobie-
rające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym 
lub akademickim 2020/2021 kończą 
naukę w szkołach lub na uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz 

na kierunkach psychologicznych.
Podczas trwania kwalifikacji do Po-

wiatowej Komisji Lekarskiej mogą 
zgłosić się również osoby, które 
ukończyły 18 rok życia, chcą ochot-
niczo pełnić służbę wojskową i nie 
posiadają jeszcze określonej katego-
rii zdolności do czynnej służby woj-
skowej.

Na chwilę obecną kwalifikacja prze-
biega bezproblemowo, a stawien-
nictwo osób wzywanych jest zado-
walające. Praca Powiatowej Komisji 
Lekarskiej zorganizowana została  
w taki sposób, aby zapewnić osobom 
przybywającym jak największe bez-
pieczeństwo sanitarno-epidemiolo-
giczne.

Paweł Puzdrakiewicz
Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
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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 kolejnych podopiecznych 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. 
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Dzień dobry, jesteśmy Emma  
i Betty. Do schroniska trafiłyśmy  
w czerwcu tego roku, gdy w trak-
cie interwencji zostałyśmy odebra-
ne przez Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami jednemu człowiekowi, 
który źle się nami opiekował. Cho-
ciaż w nowym miejscu przebywa-
my jeszcze krótko, to powoli zaczy-
namy się przekonywać, że są także 
dobrzy ludzie, chcący nam pomóc. 
Jesteśmy siostrami, które są bardzo 
ze sobą zżyte. Wspieramy się wza-
jemnie w tej trudnej dla nas sytuacji. 
Bardzo szybko otwieramy się na no-
wości, jesteśmy uosobieniem spo-
koju i w domu raczej nie będziemy 
sprawiać kłopotów, a przynajmniej 
bardzo się o to będziemy starać.  
Emma: – Ja jestem psem cieka-
wym świata, na spacerach zwykle 
bywam dociekliwa, nie boję się 
nowości. W obecności człowieka 
jeszcze miewam podkulony ogo-
nek, ale lubię też głaskanie, więc 
czasami sama przychodzę do wo-
lontariuszy, żeby mnie podrapali 
za uszkiem. Ja odwdzięczam się im 
soczystymi buziaczkami. W kojcu 
z kolei jestem większą panikarą, 
chowam się za budą w najciem-

niejszym kącie i liczę, że nikt mnie 
tam nie znajdzie. Strach jeszcze 
często mnie paraliżuje. Moja sio-
stra dopiero zaczyna się otwierać.       
Wolontariusze szukają dla nas takie-
go domu, żebyśmy nie musiały się 
rozdzielać. Wierzą, że znajdą się do-
brzy opiekunowie chcący zaopieko-
wać się dwoma wystraszonymi pie-

skami. Oczywiście bardzo byśmy 
chciały pozostać razem, ale wiemy, 
że być może każda z nas zostanie 
adoptowana przez inną rodzinę. 
Jeśli chcesz nas poznać, dzwoń 
pod numer telefonu 692 524 568. 
       Emma i Betty

Dziewczyny najlepiej czują się w swoim towarzystwie

Brudnica nieparka
Ten motyl z rodziny brudnicowatych uważany jest za nieprzy-

jaciela lasów i sadów.

Samce są mniejsze i ciemniejsze 
od samic, które mają jasne zabar-
wienie z ciemnymi, zygzakowatymi 
liniami. Ich odwłoki są biało-żółte. 
U tych owadów występuje dymor-
fizm płciowy.

Samce przechodzą przez pięć sta-
diów larwalnych, a samice przez 
sześć. Gąsienice są włochate,  
z czerwonymi i niebieskimi kropkami 
na ciele. Młode dzięki licznym wło-
skom, mogą być przenoszone przez 
wiatr. Często powodują one znaczne 
uszkodzenia liści, preferując przy tym 
dęby i drzewa owocowe.

Motyle latają w okresie lipca  
i sierpnia. Są aktywne zarówno 
w nocy, jak i w ciągu dnia. Samce 
wykazują bardzo dużą aktywność. 
Samice składają jaja zwykle na 

tych samych drzewach, na których 
się wylęgły. Robią to na korze pni  
i gałęzi w złożach zawierających do  
100 sztuk. Jedna samica może zło-
żyć 250-500 jaj. Gąsienice wylęgają 
się w kwietniu następnego roku.

Zwalczanie szkodnika jest tech-
nicznie trudne i kosztowne. W sa-
downictwie przeprowadza się je 
przy zastosowaniu środków che-
micznych o działaniu żołądkowym 
i kontaktowym. Można również 
użyć preparatów bakteryjnych. Naj-
bardziej wrażliwe są najmłodsze 
gąsienice, dlatego zabieg należy 
przeprowadzić wiosną – w okresie 
rozwijania się liści, bezpośrednio 
po wylęgnięciu się ich z jaj. 

Weronika Jagielska, kl. 4TA 

Co zrobić, gdy znaleźliśmy 
wartościową rzecz?

Pani Danuta, spacerując z psem, znalazła w parku zegarek. Jej zdaniem jest wartościowy i może 
mieć dla kogoś duże znaczenie, bo są na nim wygrawerowane znaki i litery. Pyta więc, jak ma postąpić?

Pierwsza podstawowa zasada 
mówi, że znaleziony przedmiot na-
leży oddać właścicielowi. Wyjątkiem 
są pieniądze do kwoty 100 złotych, 
te możemy zatrzymać.

Gdy nie wiemy, do kogo może 
należeć zguba, a znaleźliśmy ją w 
budynku użyteczności publicznej, 
to oddajemy ją zarządcy obiektu,  
a w przypadku komunikacji publicz-
nej – kierowcy.

Jeżeli na zgubę, tak jak pytająca, 
natrafiamy w parku czy na ulicy, to 
oddajemy ją staroście, który w pod-
ległym urzędzie prowadzi biuro rze-
czy znalezionych. We Wrześni Biuro 

Rzeczy Znalezionych funkcjonuje 
w Starostwie Powiatowym przy 
ulicy Chopina 10. Kontakt telefo-
niczny możliwy jest pod numerem 
(61) 640 44 73.

Gdy właściciel zegarka się odnaj-
dzie, pani Danuta ma prawo zażądać 
znaleźnego w wysokości 1/10 war-
tości rzeczy. Swoje roszczenie musi 
jednak zgłosić najpóźniej w chwili 
wydania zguby.

Podstawa prawna: ustawa z dnia  
20 lutego 2015 roku o rzeczach zna-
lezionych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 908).
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Z życia klubów sportowych

Szachowe zmagania
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich zgromadziły na starcie  

211 zawodników z całej Wielkopolski.

Do Wrześni przyjechali zawodnicy 
z klubów z następujących miejsco-
wości: Kalisz, Nowy Tomyśl, Gniezno, 
Ślesin, Kórnik, Poznań, Włoszakowi-
ce, Rawicz, Kostrzyn Wlkp., Leszno, 
Środa Wlkp., Święciechowa, Ostrów 
Wlkp., Marzenin, Konin, Zakrzewo, 
Pleszew, Wągrowiec, Śrem, Nekla, 
Smolice, Brzeźno. Nie zabrakło też 
gospodarzy z Wrzesińskiej Akademii 
Szachowej. Zawody miały miejsce  
23 października w hali sportowej 
przy ul. Wojska Polskiego. Rywaliza-
cja odbyła się systemem szwajcar-
skim na dystansie dziewięciu rund, 
w kategoriach do lat 10, 14 i 18 z po-
działem na dziewczynki i chłopców.

Gospodarze – zawodnicy UKS Wrze-
sińskiej Akademii Szachowej – zajęli 
następujące miejsca: Emilia Plucinska 
– 12 miejsce, Igor Wardęski – 27 miej-
sce, Arkadiusz Plucinski – 38 miejsce, 
Marceli Potrzebowski – 42 miejsce, 
Wojciech Drzewiecki – 50 miejsce.

Na imprezie pojawili się: Tomasz 
Kałużny – burmistrz miasta i gminy 
Września, jego zastępca Artur Mo-
kracki, Szymon Pieczewski – wicepre-
zes Polskiego Związku Szachowego, 
a także Łukasz Magdziak – wicepre-
zes Wielkopolskiego Związku Sza-
chowego ds. Młodzieży i Szkolenia.

A jak prezentują się najlepsze „trój-
ki” w każdej kategorii?

Dziewczynki do lat 10:
1. Aleksandra Bartkowiak, UMKS „Na 

Pięterku” Poznań – 8 pkt
2. Zofia Samol, MMKS „Wieniawa” 

Leszno – 7 pkt
3. Anna Andrzejewska, MMKS „Wie-

niawa” Leszno – 7 pkt
Dziewczynki do lat 14:
1. Jagoda Świderska, UKS Kościelec 

– 7,5 pkt
2. Zuzanna Biniak, NASZACH Nowy 

Tomyśl – 7,5 pkt
3. Jagoda Pieczewska, OTSz Ostrów 

Wielkopolski – 7,0 pkt
Dziewczynki do lat 18 (7 rund):
1. Roksana Nowak, OTSz Ostrów 

Wielkopolski – 6,5 pkt
2. Marta Łopusiewicz, KSz „LECH-

-WSUS Poznań” – 4,5 pkt
3. Jagna Smolińska, UKS „Goniec” 

Kostrzyn Wlkp. – 4,5 pkt
Chłopcy do lat 10:
1. Szymon Wojciechowski, AZS Po-

znań – 8 pkt
2. Franciszek Kolanowski, KSz ORŁY 

Pleszew – 8 pkt
3. Tymon Jankowiak, MMKS „Wienia-

wa” Leszno – 7 pkt
Chłopcy do lat 14:
1. Jan Skrzypiński, Korona Zakrzewo 

– 8,5 pkt
2. Michał Nawrocki, UMKS „Na Pię-

terku” Poznań – 7,5 pkt
3. Kornel Garwacki, UMKS „Na Pię-

terku” Poznań – 7 pkt
Chłopcy do lat 18:

1. Paweł Jędraszek, KTS Kalisz –  
8,5 pkt

2. Michał Grzegorski, KTS Kalisz –  
6,5 pkt

3. Mikołaj Stachecki, NASZACH 
Nowy Tomyśl – 6,0 pkt

Zawody sędziował sędzia między-
narodowy FA Szymon Banach. Orga-
nizatorem imprezy był UKS Wrzesiń-
ska Akademia Szachowa. Partnerami 
i współorganizatorami byli: Wielko-
polski Związek Szachowy, Centrum 
Badań i Rozwoju Nowych Technolo-
gii. Patronat honorowy nad imprezą 
objął starosta wrzesiński.

Jacek Zieliński

Będą piłkarskie emocje
Już 6 listopada rozpoczniemy zmagania w II lidze makroregio-

nalnej futsalu. 

W Polsce zostały utworzone czte-
ry makroregiony. W skład naszego 
wchodzą województwa: wielkopol-
skie, kujawsko-pomorskie, pomor-
skie oraz zachodniopomorskie. Każ-
da z lig będzie liczyć po sześć zespo-
łów. Zwycięzca każdego makroregio-
nu otrzymuje bezpośredni awans do 
I ligi futsalu. Ostatecznie naszą grupę 
tworzyć będą zespoły:

1. KKF Automobile Torino Konin 
(WLKP)

2. KP Wooden Villa Września (WLKP)

3. Futsal Gostyń (WLKP)
4. Futsal Świecie (KUJ-POM)
5. AZS UMK Toruń (KUJ-POM)
6. Beniaminek 03 Starogard Gdański 

(POM).
Już w pierwszym meczu czekają nas 
nie lada emocje, bo na własnym par-
kiecie rozegramy spotkanie derbowe 
z ubiegłorocznym mistrzem II ligi 
wielkopolskiej – drużyną KKF Konin. 
Początek spotkania o godzinie 19:00. 
Wstęp wolny.

KP Września

Zdobywają doświadczenie
Siatkarki Olimpu zaliczyły dobre występy na turniejach minisiat-

kówki w Kostrzynie Wlkp. i Kole.

W niedzielę 24 października w Ko-
strzynie Wlkp. został rozegrany tur-
niej minisiatkówki w kategorii trójek, 
w którym wzięło udział 15 zespołów 
z Wielkopolski. W turnieju tym do-
brze zaprezentowały się uczennice 
klasy VIa. Dziewczęta reprezentujące 
Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimp”, 
działający przy Samorządowej Szko-
le Podstawowej nr 6, zagrały w skła-
dzie: Pola Wojciechowska, Jagoda 
Dutkiewicz, Nadia Gościmska, Emilia 
Listopad, Oliwia Przyborowska i re-
zerwowa Oliwia Janowska. W grupie 
eliminacyjnej nasz zespół zajął trze-
cią lokatę, zapewniając sobie miejsce 
wśród zespołów walczących o pozy-
cje VII-XII. W tej grupie nasze siatkarki 
wygrały trzy mecze i ostatecznie po 

przeliczeniu małych punktów musia-
ły się zadowolić XI miejscem. 

Jeszcze lepiej siatkarki Olimpu spi-
sały się w minioną sobotę na turnieju 
w Kole. Wśród 19 zespołów wrze-
śnianki zajęły wysokie VII miejsce.  
W tych rozgrywkach zespół Olimpu 
zagrał w składzie: Pola Wojciechow-
ska, Emilia Listopad, Oliwia Przybo-
rowska i Oliwia Janowska.

Zawody były znakomitą okazją do 
konfrontacji ze swoimi rówieśnicz-
kami. Mamy nadzieję, że zdobyte 
doświadczenie zaprocentuje w na-
stępnych turniejach. Gratulujemy  
i życzymy powodzenia na parkietach 
siatkarskich!

Przemysław Motyl

Siatkarki z powiatu z trenerem

Gratulacje od organizatora mistrzostw
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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
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we Wrześni, ul. Chopina 10
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Klaudia Cicha

tel. do redakcji:   
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www.wrzesnia.powiat.pl
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Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Z życia klubów sportowych

Rywalizacja trwa
Liga strzelecka LOK we Wrześni edycji 2021/22 nie zwalnia tempa. W niedzielę 24 października na 

obiekcie przy ul. Ogrodowej we Wrześni rywalizowały 23 drużyny w dwóch kategoriach – senior i szko-
ły średnie.

W czwartej rundzie w kategorii se-
niorów zwyciężył Piotr Maćkowiak 
z Gonvarri (137 pkt.) przed Wojcie-
chem Hejna z LOK Towarzystwo Sa-
morządowe Słupca i Katarzyną Świ-
tek-Zielińską z LOK Pałczyn (oboje 
po 135 pkt.). Drużynowo najlepszy 
był LOK Pałczyn (389 pkt.), drugi LOK 
Orzechowo (385 pkt.), a trzeci – KŻR 
LOK Września (384 pkt.).

W kategorii szkół średnich indywi-
dualnie pierwsze miejsce zajął Bar-
tosz Kopczyński (87 pkt.), drugi był 
Marcel Labiak (80 pkt.), obaj z Zespo-
łu Szkół Politechnicznych we Wrze-
śni, a trzeci – Łukasz Kawa (74 pkt.) 
ze Słupcy. Drużynowo w tej katego-
rii najcelniej strzelali uczniowie ZSP 
Września – I zespół uzyskał 195 pkt. 
i uplasował się przed II zespołem ZSP 
Września, który zdobył 186 pkt. Trze-
cia była drużyna Majorzy ze 181 pkt.

Piątą rundę ligi strzeleckiej zaplano-

wano na 7 listopada. Już dziś zapra-
szamy na Otwarte Zawody Strzelec-
kie o Puchar Starosty Wrzesińskie-
go, które odbędą się 11 listopada, 
oczywiście na strzelnicy LOK przy  

ul. Ogrodowej we Wrześni. Więcej 
informacji można znaleźć na Facebo-
oku: Strzelnica LOK Września.

Andrzej Idziak

Wysiłki procentują wynikami
23 października 2021 roku w Warszawie odbyły się jubileuszowe XL Mistrzostwa Polski Seniorów  

w Taekwondo Olimpijskim.

UKS Hwarang Września reprezen-
towały: Wiktoria Grześkowiak, Olga 
Bachorska, Patrycja Kasperska i We-
ronika Przybysz. W kategorii -73kg 
drugie miejsce wywalczyła Patrycja 
Kasperska, a trzecie – Olga Bachorska.

W tej najważniejszej imprezie se-
niorskiej w kraju wzięli też udział 
niedawni zawodnicy UKS Hwarang, 
startujący teraz pod szyldem AZS 
AWF Poznań – Dagmara i Krystian 
Haremza prowadzeni przez trenera 
Łukasza Schefflera. Oboje zdobyli 
srebrne medale.

Zawody tej rangi są dla naszego 
młodego grona przetarciem szla-
ków przed prawdziwymi startami 
seniorskimi. Srebrna medalistka mi-
strzostw Polski Patrycja Kasperska 
ma dopiero 17 lat i wielki sport przed 
sobą. Już teraz świetnie sobie radzi  

z najlepszymi zawodniczkami w kra-
ju, a przypomnijmy, że jest tegorocz-
ną mistrzynią Polski juniorów.

Dobrze wypadła w tej kategorii 
Olga Bachorska, która zdobyła brązo-
wy medal.

Wiktoria Grześkowiak jest najmłod-
szą z grona Hwarangów, bo ma do-
piero 16 lat. Pierwszą walkę przegra-
ła z mistrzynią Polski Leną Małecką.

Weronika Przybysz przez ostatnie 
dwa miesiące była wyłączona z tre-
ningów ze względów zdrowotnych. 
Dla niej występ na mistrzostwach 
Polski był startem kontrolnym. Wero-
nika jest zeszłoroczną mistrzynią Pol-
ski seniorów i niejako broniła tytułu. 
W jej przypadku musimy skupić się 
na sprawach najważniejszych, takich 
jak zdrowie. Za rok wróci silniejsza.

Bardzo dobre finały pokazali nam 

zawodnicy AZS AWF Poznań Dagma-
ra i Krystian Haremza – młodzieżowi 
mistrzowie Polski.

Dagmara w finale zmierzyła się  
z piątą zawodniczką igrzysk olimpij-
skich Aleksandrą Kowalczuk, której 
uległa (1-6), natomiast Krystian uległ 
Markowi Woźniakowi z Poznania  
(7-8) po bardzo zaciętym pojedynku. 
Na młodzieżowych mistrzostwach 
Polski to Krystian był górą.

Jak widać, młodzieńcza werwa po-
mieszana z doświadczeniem trener-
skim przynosi wymierne efekty. Klub 
w tym roku zdobył 139,5 punktów we 
Współzawodnictwie Systemu Sportu 
Młodzieżowego, a nasi zawodnicy 
godnie reprezentują i rozsławiają 
Wrześnię i powiat wrzesiński.

Tomasz Haremza

Podopieczni Hwaranga nie spoczywają na laurach

Ligowe strzały padają na strzelnicy LOK
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