
19 listopada 2021

nr 345

s. 10

w numerze:

s. 4

s. 6

s. 5

Z królewską patronką

s. 8

Znakowanie zabytków

W trosce o kręgosłup

Ciekawe warsztaty

Unijny projekt

s. 13-15

Wiadomości 
sportowe

11 listopada świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości – w 1918 roku po 123 latach zaborów Polska znów pojawiła się na mapie 
Europy. To dzień, w którym ze szczególną troską pielęgnujemy pamięć o osobach walczących o wolność Rzeczypospolitej. Więcej na s. 7.

Hołd dla Niepodległej

Doceniono najlepszych uczniów

Warto doceniać wysiłki tych, którzy osiągają sukcesy. Przede wszystkim motywuje to do dalszej pracy, o czym doskonale wiedzą 
wyróżnieni stypendiami uczniowie. Więcej na s. 5.

fot. SP Sokolniki
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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.

19 listopada 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Montaż nowego ogrodzenia

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Nowe ciągi instalacyjne

Umów się przez Internet 
do Wydziału Komunikacji  

i Transportu
Przypominamy, że nadal istnieje możliwość rezerwacji przez internet wi-

zyty w Wydziale Komunikacji i Transportu. 
Usługa ta została uruchomiona ze względu na troskę o zdrowie i bez-

pieczeństwo naszych interesantów oraz komfort załatwiania spraw. W 
paru prostych krokach można wygodnie umówić się na dogodny dzień 
i godzinę bez konieczności oczekiwania w kolejce. Interesanci chcący za-
łatwić sprawę bez uprzedniego umówienia terminu w dalszym ciągu są 
obsługiwani według kolejki. 

Internetowa rezerwacja terminu możliwa jest na stronie: rejestracja.
wrzesnia.powiat.pl.       

                          (red.)

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Pierwsze ściany

Przyjmujemy wnioski
Do 30 listopada kluby sportowe mogą ubiegać się o dotacje na 2022 rok.

Środki przyznawane są na realizację 
zadań w zakresie wsparcia i rozwo-
ju sportu w powiecie wrzesińskim. 
O dotacje mogą ubiegać się kluby 
sportowe, które działają na terenie 
powiatu wrzesińskiego, nie mając na 
celu osiągnięcia zysku, lecz realizując 
sportowy cel publiczny. Dofinanso-
wanie ma sprzyjać osiąganiu wyso-
kiego poziomu sportowego i organi-
zacyjnego przez kluby, przyczyniając 
się do poprawy warunków uprawia-
nia sportu na terenie powiatu wrze-
sińskiego, zwiększaniu dostępności 
lokalnej społeczności do działalności 
klubów, osiągania jak najlepszych 
wyników przez zawodników i pod-
noszenia poziomu ich szkolenia czy 
ogólnie – promocji uprawiania spor-
tu oraz prowadzenia aktywnego sty-
lu życia przez mieszkańców powiatu 
wrzesińskiego.

Do wniosków, które można składać 
do 30 listopada, należy załączyć ko-
pię aktualnego statutu lub regula-
minu wnioskodawcy potwierdzoną 
przez niego za zgodność z orygi-
nałem. Dotacja może być przezna-
czona w szczególności na realizację 
programów szkolenia sportowego, 
zakup sprzętu, odzieży i obuwia, 
pokrycie kosztów organizacji zawo-
dów lub uczestnictwa w zmaganiach 
(np. opłat za transport, puchary czy 
zabezpieczenie medyczne), a także 
korzystania z obiektów sportowych 
dla celów treningowych. 

Uchwałę określającą formułę ubie-
gania się o wsparcie z budżetu po-
wiatu wrzesińskiego, a także wzór 

wniosku można znaleźć na stronie 
internetowej www.wrzesnia.powiat.
pl w zakładce Sport. Informacje 

udzielane są również telefonicznie 
pod numerem (61) 640 44 73.

Klara Skrzypczyk

Zmiany na Zamkowej
Po zakończonych pracach budowlanych przy wieży oraz attyce Powiatowej Sceny Kultury „Zamko-

wa” w Miłosławiu przyszedł czas na renowację bramy oraz ułożenie nowego chodnika, który prowadzi 
do głównego wejścia do zabytku.

Przekazanie placu budowy wyko-
nawcy robót odbyło się 17 listopada. 
Zleceniodawcą prac, które skalkulo-
wano na ponad 27 tysięcy złotych, 
jest powiat wrzesiński. Konserwacji 
poddana zostanie m.in. metalowa 
brama bogato zdobiona u góry ku-
tymi elementami. Jej skrzydła są 
obwieszone i w wielu miejscach 
skorodowane. Poluźnione przez wie-
loletnie działanie deszczu i zmien-
nych temperatur mocowanie bramy 
w słupkach wymaga uszczelnienia. 
Zamontowany zostanie nowy zamek 
i klamka, które tym samym zastąpią 
dotychczasową kłódkę i oplatający 
skrzydła łańcuch. Wykonawca napra-
wi także ceglane słupki bramy. Naj-
więcej uszkodzeń widocznych jest w 
dolnych częściach, tuż przy ziemi. Tu-
taj najwięcej pracy pochłonie wymia-
na fug oraz wykonanie uzupełnień 
w miejscach, gdzie cegły są bardzo 
zniszczone. Zmodernizowany zo-
stanie również chodnik prowadzący 

od bramy do głównego wejścia Po-
wiatowej Sceny Kultury „Zamkowa”. 
Popękane i wyszczerbione betono-
we płyty chodnikowe zastąpią nowe  
o tym samym wymiarze i kolorystyce. 

Termin wykonania robót to 21 dni. 

Za pośrednictwem naszych mediów 
będziemy informować o postępach 
prac przy Powiatowej Scenie Kultury 
„Zamkowa” w Miłosławiu. Zachęca-
my do śledzenia! 

Mateusz Maserak

Niebawem wejście na teren PSK „Zamkowa” zyska dawny blask
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Co słychać na drogach?
Cały czas trwają prace na ulicach Szybskiej w Pyzdrach, Szosie Witkowskiej we Wrześni oraz na 

mostach w Lisewie i Rudzie Komorskiej.
Przebudowa ulicy Szybskiej  

w Pyzdrach jest właściwie na 
finiszu. W ostatnich dniach na 
ostatnim fragmencie odcinka  
o długości ok. 330 m wymienia-
no krawężniki oraz nawierzchnię 
chodników, a także dopasowy-
wano zjazdy. Wykonawcą zadania  
o wartości blisko 303 tys. zł jest 
Zakład Drogowy z Psar Małych.

We Wrześni kontynuowana jest 
modernizacja Szosy Witkowskiej. 
Roboty dotyczą właściwie odcin-
ka drogi między miastem a torami 
kolejowymi w Gutowie Małym, 
który ma długość blisko 170 m. 
Aktualnie Zakład Wielobranżowy 
Trans-Bruk wykonał nowe krawęż-
niki i wymienił studzienki ście-
kowe. Po robotach betonowych, 
które zabierają najwięcej czasu, 
przeprowadzane będą kolejne 
prace, by przystąpić do frezowa-
nia nawierzchni i położenia masy 
na tym ważnym odcinku drogi po-
wiatowej. Przypomnijmy, że koszt 
realizacji tego zadania wynosi po-
nad 365 tys. zł.

W trakcie modernizacji nadal 
są mosty w Lisewie i Rudzie Ko-
morskiej, gdzie uszczelniana jest 
nawierzchnia, wymieniane są 
elementy kanalizacji deszczowej, 

czyszczone szczeliny dylatacyjne,  
a także remontowane schody i ba-
rierki. Koszt tych robót wynosi w su-
mie blisko 300 tys. zł.

Ukończenie wszystkich wymienio-
nych zadań planowane jest jeszcze  
w tym miesiącu.

W ostatnim czasie rozpoczęły się 
rozmowy na temat planów powsta-
nia ścieżki pieszo-rowerowej między 
Neklą a Czerniejewem. Dyskutowali 

o tym przedstawiciele gmin Ne-
kla i Czerniejewo oraz powiatów 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 
na roboczym spotkaniu, które 
odbyło się 17 listopada w Nekiel-
skim Ośrodku Kultury. Wziął w nim 
udział również lokalny przedsię-
biorca Rajmund Gąsiorek.  O wyni-
kach tych rozmów będziemy infor-
mować na naszych łamach.

Klara Skrzypczyk

Na spotkaniu powiat wrzesiński reprezentowali starosta Dionizy Jaśniewicz oraz 
naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski

ZSP po remoncie
W zeszłym miesiącu oficjalnie zakończyły się prace związane  

z modernizacją starego budynku szkoły.

Remont, który Zespół Szkół Poli-
technicznych we Wrześni przecho-
dził od kwietnia do września, był 
związany z zalaniem starej części pla-
cówki. Prace prowadzono w piwnicy, 
na parterze oraz pierwszym piętrze 
budynku. Oprócz przywrócenia go 
do użytkowania przy okazji chciano 
poprawić funkcjonalność i warunki 
do efektywnej edukacji.

Modernizacja obejmowała wymianę 

uszkodzonych instalacji (elektrycznej, 
telefonicznej, bezprzewodowej Wi-Fi, 
a także systemu dostępu) na nowe. 
Klasy i korytarze zyskały nowe płytki 
ceramiczne i wykładziny. Wykonano 
też sufity, osadzono nowe drzwi, za-
montowano parapety i lampy.

Ostateczny odbiór robót odbył się 
13 października.

(red.)

Coraz bardziej wyobcowani
Nie wiem jak wy, ale ja odnoszę wrażenie, że mieszkam i pracuję w środowisku, które staje się dla mnie coraz mniej przyjazne, coraz mniej zro-

zumiałe, coraz bardziej opresyjne, nie moje. Coś nie pozwala mi na zwyczajną afirmację życia i nie dotyczy to, żeby była jasność, tylko najbliższego 
otoczenia.

Dzisiaj żyjemy w globalnym 
świecie, gdzie wydarzenia i pro-
cesy zachodzące w miejscach  
i sferach niby odległych od nasze-
go mikroświata docierają do nas 
w stosunkowo krótkim czasie, wy-
wierając wpływ na nasze zachowa-
nia i zmuszając nas do ich zaakcep-
towania lub podjęcia aktywnych 
działań, aby się od nich zdystan-
sować. Ten natłok bodźców nie 
pozwala nam najczęściej na swo-
istą neutralność, na autonomię 
zachowań. Jesteśmy zmuszani, czy 
mamy na to ochotę, czy też nie, 
do opowiadania się za czymś lub 
przeciwko czemuś. Powszechny, 
agresywny czy wprost barbarzyń-
ski „hejterski trybunał” zanurzony  
w rynsztokowym mainstreamie 
obsadza nas w niechcianej roli 
lub dorabia nam gombrowi-
czowską gębę, która nie pozwala 
dalej egzystować w środowisku, 
w jakim chcielibyśmy naturalnie 
realizować nasze pomysły, komu-
nikować się ze światem. Jeste-
śmy zmuszani do przywracania 
naszego prawdziwego wizerun-
ku, przekonywania o uczciwości 
naszych intencji, gdyż nie może-
my dalej egzystować unurzani  

w kłamliwych pomówieniach.  Wszyst-
ko to dzieje się w okolicznościach, w 
których „nasz oprawca”, hejter jest ano-
nimowy i najczęściej bezkarny. Próba 
pognębienia łajdaka-hejtera to praw-
dziwa donkiszoteria. Załóżmy jednak, 
że jakiemuś uparciuchowi udałoby się 
wygarbować skórkę takiego łobuza, to 
już kilku następnych wychynie zza wę-
gła i sączyć będzie swój jad z upodo-
baniem.

Jakiej więc trzeba odwagi, aby  
w tym coraz bardziej nietolerancyj-
nym otoczeniu pozwolić sobie na 
zaprezentowanie stanowiska czy po-
glądu odbiegającego od powszech-
nie uznawanych i zadekretowanych 
kanonów. Jakbyśmy nie pojmowali, 
że w większości to, co stanowi dzi-
siejsze kanony, kiedyś należało do 
prawd wyklętych. 

Do tych refleksji skłania mnie reak-
cja „strażników narodowej godności” 
na opublikowany niedawno przez 
Olgę Tokarczuk tekst. Oto jego treść: 
A ja mam dość budowania naszej toż-
samości wokół marszów żałobnych  
i nieudanych powstań. Marzę o Polsce 
jako o nowoczesnym społeczeństwie, 
któremu znaczenie nadaje nie tragicz-
na historia, lecz indywidualne osią-
gnięcia, wiara we własne siły i pomysły 

na przyszłość.
Ileż namysłu i prawdy o nas samych 

kryje się w tym prostym wyznaniu 
noblistki. Do mnie to trafia. Mnie też 
uwiera niejednokrotnie to nasze „na-
rodowe zanurzenie” w martyrologii, 
przegranych historycznych zrywach 
zamiast refleksji nad przyczynami 
naszych upadków. Opłakujemy,  
i słusznie, ofiary nieudanych po-
wstań, przegranych wojen i katastrof, 
ale nie stać nas na refleksję, prawdzi-
wą refleksję nad przyczynami tych 
upadków i rozliczeniem architektów 
narodowych tragedii. Tak było i tak 
jest do dzisiaj. 

Nie słuchamy ludzi mądrych, którzy 
mają „pomysły na przyszłość” dla nas 
wszystkich, są autorytetami czy mi-
strzami w swoich dziełach i nie my-
ślą o tym, jak się urządzić, tylko mają  
w sobie troskę o dobro wspólne. 
Wręcz nie lubimy autorytetów, nisz-
czymy je albo godzimy się na ich de-
strukcję. Łatwo jednak dajemy wiarę 
i mandat zaufania ludziom śmiesz-
nie małym, ponurym populistom, 
interesownym cwaniakom (nie tym 
oczywiście naznaczonym przez ro-
dzimego demiurga) i zwykłym oszu-
stom, którzy od wieków niezmiennie 
wodzą nas ku katastrofom.

Wielkimi ofiarami niewinnych pró-
bujemy potem odzyskać to, co stra-
ciliśmy bezpowrotnie przez swoją 
niefrasobliwość i zaufanie powie-
rzane ludziom niegodnym takiego 
zaufania.

Po tych mądrych słowach noblist-
ki spadła na nią niepohamowana 
fala hejtu: „prawdziwych patriotów”, 
kolejnych bąkiewiczów, strażników 
narodowego panteonu katastrof  
i upadków i tych, którzy przy każdej 
okazji wycierają sobie gębę flagą 
narodową, a którzy dla tej biało-
-czerwonej w swoim życiu niczego 
wartościowego nigdy nie zrobili.  
W tym przykładzie widać jak w zwier-
ciadle coś naprawdę groźnego, coś, 
co powinno nas wszystkich napraw-
dę przerażać. Mnie osobiście przera-
ża milczenie wszystkich pozostałych. 
Ledwo piskliwy głosik kilku sprawie-
dliwych stających w obronie pisar-
ki to za mało, stanowczo za mało, 
żeby powstrzymać tę falę rynszto-
kowego hejterskiego mainstreamu 
podmywającego fundamenty „wiary 
we własne siły i pomysłów na przy-
szłość”, naszą przyszłość.

Jeżeli jednak chcielibyśmy naiw-
nie uwierzyć w taką prawdę, że nie 
mamy wpływu na tę falę tsunami, 

która nas zewsząd zalewa, to rozej-
rzyjmy się wokół siebie. Jest tyle 
do zrobienia. Milcząca większość 
musi odzyskać głos i przemówić  
w interesie ogółu i nie pozwalać 
na spychanie jej na margines przez 
hałaśliwe prostactwo.

Dionizy Jaśniewicz
…jeszcze nie całkiem zwątpiłem 

fot. N
O

K

Wnętrze starej części szkoły zostało gruntownie zmodernizowane
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Mówić obrazami, cz. 38
W tym roku świętujemy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji zapra-

szamy naszych najmłodszych czytelników do uzupełnienia tekstu Mazurka Dąbrowskiego piktogra-
mami. Słowa hymnu zostały napisane przez polskiego polityka i pisarza Józefa Wybickiego w 1797 
roku w miejscowości Reggio we Włoszech. Od 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego pozostaje oficjal-
nym hymnem narodowym.

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 komunika-
cja alternatywna jest stosowana  
w Zespole Szkół im. Janusza Kor-
czaka, którego niektórzy ucznio-
wie zmagają się z ograniczeniami 
związanymi z mową. Dzięki wyko-

rzystywaniu znaków przestrzenno-
-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 namawia 
do poznawania zasad komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej, 
a jednocześnie wspólnej zabawy.   
     (red.) 

JESZCZE ........................ NIE ZGINĘŁA,
KIEDY ....................................... ŻYJEMY.
CO NAM OBCA PRZEMOC WZIĘŁA,
......................................... ODBIERZEMY.
....................., ..................... DĄBROWSKI
Z ZIEMI .................... DO ........................
ZA TWOIM PRZEWODEM
ZŁĄCZYM SIĘ Z ......................................
PRZEJDZIEM .........................................., 
PRZEJDZIEM ...........................................
BĘDZIEM .................................................,
DAŁ NAM PRZYKŁAD BONAPARTE,
JAK .............................................. MAMY.

Najlepsi w kształceniu
naszej młodzieży

Wizyta dwójki nauczycieli w Starostwie Powiatowym, która 
miała miejsce 8 listopada,  związana była z wyróżnieniami, jakie  
w tym roku przyznano wrzesińskim pedagogom. Nagrodzeni przy-
jęli gratulacje z lekkim opóźnieniem, gdyż nie mogli uczestniczyć  
w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Grzymysławi-
cach, gdzie w połowie października uhonorowano pracowników 
oświaty.

Wicestarosta wrzesiński Waldemar 
Grzegorek wraz z naczelnik Wydzia-
łu Edukacji Olgą Kośmińską-Gierą 
przekazali wyrazy uznania Elżbiecie 
Tarczewskiej, nauczycielce języka 
niemieckiego w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących im. 
gen. dr. Romana Abrahama, w związ-
ku z przyznaniem jej Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej. Odznaczenie to 
nadawane jest przez ministra eduka-

cji narodowej za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania. Z kolei 
Kazimierz Stygar uczący fizyki w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Hen-
ryka Sienkiewicza odebrał nagrodę 
starosty wrzesińskiego za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej  
i wychowawczej. Wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy!

Monika Tomczak

Mają swoją patronkę
W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada, społeczność sokolnickiej Szkoły 

Podstawowej przeżywała ważne wydarzenie – nadanie imienia Królowej Jadwigi i wręczenie sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła się mszą  

w kościele św. Jakuba Większego 
Apostoła w Sokolnikach, podczas 
której proboszcz ks. Marek Stajkow-
ski poświęcił sztandar szkoły. Wzięli 
w niej udział zaproszeni goście, de-
legacje uczniów i rodziców, nauczy-
ciele, poczty sztandarowe Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy  
w Grabowie Królewskim oraz Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Sta-
nisława Reymonta w Kołaczkowie, 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz okoliczni mieszkańcy.

Po zakończonej mszy uczestnicy  
w pochodzie z biało-czerwonymi 
chorągiewkami udali się do szkoły. Na 
czele przemarszu niesiono sztandar  
z wizerunkiem Królowej Jadwigi. Wy-
jątkowej atmosferze tego dnia towa-
rzyszyła piękna listopadowa pogoda. 

Już w murach szkoły gości witali 
odświętnie ubrani uczniowie, zapra-
szając na uroczystą galę, prowadzo-
ną przez Elżbietę Jędraszak i Rober-
ta Wawrzyniaka. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego głos zabrała 
dyrektor szkoły Elżbieta Matuszak, 
która przywitała wszystkich uczest-
ników wydarzenia. Nawiązując do 
103. rocznicy odzyskania przez Pol-

skę niepodległości i zbliżającego się 
jubileuszu 25-lecia istnienia szkoły, 
przedstawiła historię wyboru pa-
tronki, podkreślając znaczenie Kró-
lowej Jadwigi jako wzoru kobiety 
mającej władzę króla, a jednocześnie 
pokornie służącej innym poprzez 
dobroć i  miłość. Jadwiga rozumiała, 
że wykształcenie jest prawdziwym 
skarbem narodu, które tworzy pod-
stawę jego wyższej kultury i że jest 
najlepszym prezentem, jaki można 
mu ofiarować. Dyrektor podkreśliła, 
że wybór kobiety na patrona podyk-
towany był decyzją rady pedagogicz-
nej o przystąpieniu szkoły do projek-
tu grantowego „Gdzie są nasze pa-
tronki”. Akcja prowadzona jest przez 
BNP Paribas i ma na celu promocję 
kobiet oraz finansowe wspieranie  
20 wybranych szkół, które zdecydują 
o wyborze patronki szkoły. Placów-
ka w Sokolnikach w ramach tego 
projektu otrzymała 15 tys. zł dofi-
nansowania na działania związane  
z nadaniem jej imienia. W procedu-
rze wyboru to właśnie Królowa Ja-
dwiga otrzymała największą liczbę 
głosów poparcia.

Krótki rys biograficzny patronki 
przedstawił nauczyciel historii Euge-

niusz Kaczmarek. Odczytano treść 
uchwały w sprawie nadania szkole 
imienia, po czym delegacja władz 
samorządowych – wójt gminy Ko-
łaczkowo Teresa Waszak, przewod-
nicząca Rady Gminy Da-
nuta Grabowska  
i wiceprze-
wodnicząc y 
Michał Ste-
fański – 
wręcz yła 
dyrektor 
sztandar  
z wize-
r u n k i e m 
Królowej Ja-
dwigi. Ta, prze-
kazując sztandar 
uczniom, podkreśliła 
wartości, które wyznawa-
ła patronka jako istotny kierunek 
pracy dydaktyczno-wychowawczej 
placówki, drogowskaz w dążeniu do 
osiągnięcia celów, realizacji planów  
i marzeń uczniów. Poczet sztandarowy 
– Paulina Głowacka, Kacper Kruszyń-
ski i Jagoda Piechowiak – przyjmując 
sztandar, wygłosił słowa przysięgi: – 
Przyrzekamy otaczać go szacunkiem 
i dbać o to, by właściwym postępowa-

n i e m  
i rzetelną 
n a u k ą 
p r a c o -

wać na 
dobre imię 

szkoły, nasze-
go środowiska  

i naszej ojczyzny.
Po części oficjalnej 

uczniowie przedstawili program ar-
tystyczny poświęcony życiu Królowej 
Jadwigi, który uświetnił średnio-
wieczny taniec „Praczki” w wykonaniu 
uczennic z klasy V oraz solowy występ 
Marty Stasiak, uczennicy Samorzą-
dowej Szkoły Podstawowej nr 1 we 
Wrześni, podopiecznej szkoły tańca 
Alchemia Dance Studio. Pod koniec 
uroczystości głos zabrali zaproszeni 

goście, składając życzenia oraz prze-
kazując upominki dla uczniów. 

Na budynku placówki zamontowa-
na została tablica urzędowa z nową 
nazwą: Szkoła Podstawowa imienia 
Królowej Jadwigi w Sokolnikach. 
Jej poświęcenie i odsłonięcie miało 
miejsce podczas gali. Uroczystość 
przebiegała w bardzo podniosłej 
atmosferze. W trakcie wydarzenia 
nastąpiło wręczenie dyplomów i na-
gród uczestnikom konkursów orga-
nizowanych w ramach działań pro-
mujących patronkę. 

Ze względu na ograniczenia zwią-
zane z pandemią, z myślą o uczniach  
i rodzicach, którzy nie mogli osobi-
ście uczestniczyć w tak ważnym wy-
darzeniu, uroczystość transmitowa-
na była on-line.        Elżbieta Matuszak

fot. SP Sokolniki

Powiat reprezentował członek zarządu Stefan Tomczak

Nagrodzeni dydaktycy na co dzień uczą w szkołach ponadpodstawowych



519 listopada 2021biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Edukacja 

Dok. ze s. 1

Ze wsparciem UE
W ostatnim czasie w ramach projektu unijnego zakupiono in-

nowacyjne narzędzie edukacyjne, nowy serwer oraz wydawnictwa 
multimedialne.

Dzięki wsparciu unijnemu ucznio-
wie technikum logistycznego  
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
uczestniczą w zajęciach w oparciu  
o innowacyjne narzędzie edukacyj-
ne pod nazwą Wirtualne Laboratoria 
Logistyczno-Spedycyjne i Magazy-
nowe. System informatyczny klasy 
ERP odzwierciedla procesy zacho-
dzące w działalności przedsiębiorstw 
logistycznych. 

Z kolei do pracowni informatycznej 
w Zespole Szkół Politechnicznych za 
ponad 20 tys. zł zakupiony został ser-
wer stelażowy. Nowoczesny sprzęt 
będzie pomocny w kształceniu przy-

szłych informatyków.
Zarówno uczniom ZSZ nr 2, jak  

i ZSP posłużą wydawnictwa multi-
medialne umożliwiające prowadze-
nie wobec nich doradztwa zawodo-
wego, by motywować i jak najlepiej 
przygotować młodzież do wyboru 
kierunku dalszego kształcenia i pracy 
zawodowej.

Wszystkie zakupy możliwe były  
w ramach projektu „Rozwój szkol-
nictwa zawodowego na terenie po-
wiatu wrzesińskiego – stawiamy na 
kształcenie fachowców!”.

(red.)

Doceniono najlepszych uczniów
Uroczystość wręczenia stypendiów 

edukacyjnych i motywacyjnych od-
była się 18 listopada w auli Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza. Aż 63 uczniów powia-
towych szkół otrzymało stypendia 
edukacyjne. Z Zespołu Szkół Poli-
technicznych byli to: Nikola Chuda, 
Jakub Kamiński, Karolina Głowacka, 
Dominik Orwat, Dominika Głowac-
ka, Aleksander Wrzaskowski, Kacper 
Kubczak, Krzysztof Albrecht, Kari-
na Polus, Wiktoria Skwira, Katarzy-
na Dembińska, Dominik Szczygieł, 
Oskar Gawlak, Oliwia Zawierucha, 
Piotr Szczęsny, Konrad Szczepaniak, 
Paweł Kapela, Weronika Jóźwiak, 
Klaudia Paczyńska, Wiktor Makowski 
oraz Julia Idczak. Z Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 stypendia otrzymali: 
Anita Rydlewska, Marcel Frankowski, 
Karolina Wawrzyniak, Jakub Cyka, 
Bartłomiej Podlewski, Marcin Szcze-
pańczyk, Mateusz Rej, Krzysztof Ka-
sprowiak, Martyna Urbaniak, Bartosz 
Rewers, Dominika Purczykiewicz, 
Nadia Wiącek, Sandra Rogacka, Ga-
briela Kujawa i Kacper Maciejewski. 
Uczniowie Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących, którzy 
zostali wyróżnieni, to: Sonia Antczak, 
Milena Błaszczak, Weronika Cichac-
ka, Martyna Dragon, Magdalena Da-
niszewska, Małgorzata Dziublewska, 
Joanna Hałas, Roksana Januszew-
ska, Stefan Karpiński, Agata Mazur-
czak, Amelia Mikołajczak, Oktawia 

Stasikowska, Weronika Święcicka, 
Malwina Tujdowska oraz Karolina 
Wrzaskowska. Stypendia otrzymali 
też uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Henryka Sienkiewicza: 
Mateusz Wrzaskowski, Oliwia Wi-
śniewska, Julia Albrecht, Klaudyna 
Szkoda, Klaudia Juszczak, Marta Bła-
szak, Martyna Bogaczyk, Weronika 
Knitter, Marta Kasprzyk, Oliwia Kuro-
sińska, Joanna Szczecińska i Wanesa 
Toporek.

Obok edukacyjnych przyznane zo-
stały również stypendia motywacyjne 

za osiągnięcia naukowe i artystyczne 
w poprzednim roku szkolnym. Za 
wybitne rezultaty, w szczególno-
ści na wieloetapowych konkursach  
i olimpiadach szczebla krajowego  
i międzynarodowego wyróżniono  
12 uczniów powiatowych szkół. Byli 
to: Marek Pęchorzewski z ZSP (II miej-
sce i tytuł laureata XXXII Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych), 
Igor Walter z ZSTiO (tytuł laureata  
w eliminacjach centralnych XLIV 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych w bloku produkcja zwie-
rzęca), Paulina Kamińska z ZSP (fina-
listka olimpiady „Warto wiedzieć wię-
cej o ubezpieczeniach społecznych”), 
Wiktoria Lepczyńska z ZSP (finalistka 
olimpiady „Warto wiedzieć więcej 
o ubezpieczeniach społecznych”), 
Weronika Pachuta z ZSP (finalistka 
IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo-Menedżerskich), Kacper 
Sobczak z ZSP (finalista VI Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-
-Menedżerskich, Weronika Kierecka 
z ZSP (finalistka Olimpiady Innowa-
cji Technicznych i Wynalazczości), 
Eryk Gawron z ZSP (tytuł finalisty 
Olimpiady Innowacji Technicznych  
i Wynalazczości), Julian Dziarnowski  
z LO (finalista XXXVI Olimpiady Wie-
dzy Ekologicznej), Agata Bukowska  
z LO (finalistka  XXXVI Olimpiady Wie-
dzy Ekologicznej), Natalia Urbanowicz 
z LO (finalistka XXV Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej i laureatka 
wyróżnień w konkursach „Myślę, więc 
jestem – czytam, więc myślę” oraz 
„Marian Rejkowski – gigant Kujaw  
i Pomorza”), Hanna Chałupniczak z LO 
(uczestniczka części pisemnej zawo-
dów II stopnia LI Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego).

Stypendia motywacyjne za osią-
gnięcia naukowe oraz artystyczne 
mają charakter jednorazowy, zaś 
edukacyjne wypłacane są przez cały 
rok szkolny. O ich przyznaniu decy-
duje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 
w ramach „Powiatowego Programu 
Wspierania Edukacji”. Dla wyróżnio-
nych mają stanowić wyraz uznania 
wobec ich pracowitości oraz chęci 
poszerzania wiedzy i dawać im mo-
tywację w dalszym rozwijaniu pasji  
i zainteresowań.

Uroczystość uświetniły występy ar-
tystyczne w wykonaniu uczniów LO.

Klara Skrzypczyk 

Jak widać, młodzież uczy się z radością

Dzięki tym materiałom będzie można jeszcze skuteczniej 
rozmawiać z uczniami o przyszłości

Do ZSP trafił nowy serwer

Nie zabrakło pamiątkowych fotografii

Uczniowie LO przygotowali muzyczne występy

Gratulacje od starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza
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Błękitna Tarcza na nowych obiektach
Znakiem Błękitnej Tarczy, czyli tabliczką informacyjną „Zabytek chroniony prawem”, zostały wyróż-

nione kolejne budowle na terenie powiatu wrzesińskiego.

Ten międzynarodowy symbol ochro-
ny dóbr kultury umieszcza się na za-
bytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru. W roku 2021 dopisano do 
niego kolejową wieżę ciśnień znajdu-
jącą się w zespole stacji gminy Wrze-
śnia oraz dzwonnicę i ogrodzenie 
przy kościele pw. św. Jakuba Większe-
go Apostoła w Miłosławiu. 

Charakterystyczna Błękitna Tarcza 
jest znakiem opisanym w Konwen-
cji Haskiej z 1954 roku, używanym 
głównie w celu ochrony zabytków 
podczas konfliktów zbrojnych. Au-
torem i pomysłodawcą jej formy 
graficznej był polski konserwator 
zabytków prof. Jan Zachwatowicz. 
Tabliczki stanowią jednocześnie for-
mę promocji lokalnego dziedzictwa. 
Zapewniają one obiektom nie tylko 
ochronę prawną, lecz także rozpo-
znawalność, co przyczynia się do 
przeciwdziałania ewentualnym ak-
tom wandalizmu bądź nieumyślne-
go naruszania zabytkowej substancji 
przez użytkowników.

Zgodnie z przepisami, tj. ustawą  
o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, która obowiązuje od 
2003 r., montażem tarcz zajmuje się 
starosta, w uzgodnieniu z wielkopol-
skim wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. Starostwo Powiatowe we 
Wrześni rozpoczęło umieszczanie 
tabliczek na zabytkach w 2014 roku 
od akcji informacyjnej „Modernizacja 
oznakowania zabytków nierucho-
mych na terenie powiatu wrzesiń-
skiego 2014-2017”, co było jednym  
z działań planowanych w Powia-
towym Programie Opieki nad Za-
bytkami Powiatu Wrzesińskiego. W 
tym czasie oznakowano ponad 130 
obiektów wpisanych do rejestru, wy-
mieniając stare i skorodowane już 
tarcze oraz uzupełniono je w miej-
scach, gdzie tabliczki zaginęły bądź 
zostały zniszczone.

Warto dodać, że zadanie to jest 
procesem ciągłym, ponieważ nie-

mal co roku 
otrzymujemy 
decyzje o wpi-
saniu do reje-
stru nowych 
o b i e k t ó w . 
Wobec nich 
każdorazowo 
rozpoczynana 
jest procedura 
oznakowania 
polegająca na 
przygotowa-
niu projektu  
i przedstawie-
niu go kon-
serwatorowi, 
a dopiero po 
jego akcepta-
cji, uzgadnia 
się szczegóły 
montażu ta-
bliczek z wła-
ścicielem da-
nego zabytku.

Dwa z ozna-
k o w a n y c h 
n i e d a w n o 
obiektów – 
dzwonnica i ogrodzenie przy koście-
le pw. św. Jakuba Większego Apo-
stoła w Miłosławiu – reprezentują 
neogotyckie budownictwo połowy 
XIX w. i są integralnym elementem 
zabytkowego zespołu sakralnego. 
Został on ufundowany w 1620 roku 
jako luterański i w 1629 r. przekaza-
ny katolikom. Kościół przebudowa-
no w latach 1843-45 w stylu gotyku 
romantycznego, częściowo według 
projektu Seweryna Mielżyńskie-
go. Ogrodzenie świątyni powstało 
zapewne wkrótce potem, razem  
z dzwonnicą datowaną na 1854 rok.

Trzecim zabytkiem oznakowanym 
przez powiat jest kolejowa wieża 
ciśnień zlokalizowana przy ul. Pa-
derewskiego we Wrześni, która była 
drugim takim obiektem przy węźle 
kolejowym na skrzyżowaniu mię-

dzynarodowej linii 
Warszawa-Poznań-
-Frankfurt nad Od-
rą-Berlin oraz kra-
jowej linii Oleśnica-
-Gniezno-Chojnice, 
służącą potrzebom 
trakcji parowej. 
Wodę czerpano  
z niedaleko położo-
nej rzeki Wrześni-
cy. Pompy tłoczy-
ły ją początkowo 
do starszej wieży  
o dwóch zbiorni-
kach, a od 1907 
roku do nowej, któ-
ra została połączo-
na z tą wybudowa-
ną wcześniej. Zna-
czenie wrzesińskiej 
stacji kolejowej 
wzrosło dodatko-
wo po wybudowa-
niu drugiego toru  
z Jarocina do Gnie-
zna w latach 1905-
1910. W tym okresie 
powstały również 

m.in. pod-
z i e m n e 
przejście na 
perony czy 
infrastruk-
tura nieist-
niejącej już 
dzisiaj pa-
rowozowni. 
Unikalność 
tego obiek-
tu polega na zastosowaniu przy jego 
budowie półsferycznego zbiornika 
na wodę typu „Barkhausen”, umiesz-
czonego w głowicy, która ma specy-
ficzną formę półkulistą. Wrzesińska 
wieża jest jedną z zaledwie kilku na 
terenie całej Wielkopolski, w której 
zastosowano tego typu rozwiązanie 
(opatentowane w 1898 r. i wykorzy-
stane po raz pierwszy w Dortmun-
dzie). Dodatkowo wyróżnia ją niepo-
wtarzalny i nowatorski jak na tamte 
czasy kształt w formie „kielicha”.  
O ile betonowe podłoże i ceglany, 
masywny trzon budowli poddany 
wpływom budownictwa przemysło-
wego są powszechnymi rozwiązania-
mi, o tyle zmodyfikowana do formy 
„kielicha” głowica nie występuje  
w żadnej innej wieży na terenie na-
szego województwa. Jej architektura 
zwieńczona na szczycie dachu me-
talowym wiatrowskazem, na którym 
wybito ażurowo datę budowy obiek-
tu (1907), materiały, z jakich została 
wybudowana i nowatorskie rozwią-
zanie techniczne czynią wrzesińską 
wieżę niezwykle cennym zabytkiem, 
reprezentującym wysokie wartości 
historyczne i naukowe. Ponadto jest 
jednym z najlepiej zachowanych 
tego typu obiektów, stanowiąc tym 
samym świadectwo rozwoju wrze-
sińskiej stacji i wykracza daleko poza 
ówczesny zespół kolejowy. Mimo in-
tensywnego bombardowania miasta 
w czasie II wojny światowej kolejo-
wa wieża ciśnień uniknęła pocisków  
i przetrwała do dziś.           Julia Sosna

Całkiem poważne 
opowieści dla wnuków

We wtorek 9 listopada w Kinie za Rogiem w Orzechowie odbyło 
się spotkanie z okazji ukazania się publikacji pod tytułem „Powstań-
cy wielkopolscy – opowieści dla wnuków”. Wydawcą tej książki jest 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie we współpra-
cy z miejscową Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II.

Publikacja powstała głównie  
z myślą o zachowaniu pamięci o po-
wstańcach i wydarzeniach z 1918  
i 1919 roku, które działy się lokalnie 
w Orzechowie, Czeszewie i sąsied-
nich miejscowościach. W jej stwo-
rzenie włączyło się czworo autorów,  
z których troje związanych jest  
z Orzechowem jako miejscem za-
mieszkania i pracy zawodowej. 
Współdziałali oni ze znanym, wrze-
sińskim społecznikiem, zaangażo-
wanym w upamiętnienie powstania 
wielkopolskiego 1918-1919 na zie-
mi wrzesińskiej, Michałem Paweł-
czykiem. Należy dodać, że wszyscy 
autorzy wykonali swe zadanie jako 
wolontariusze. Pieniądze na druk pu-
blikacji przekazała gmina Miłosław, 
w ramach programu współpracy  
z organizacjami pozarządowy-
mi, oraz Lokalna Grupa Działania  
„Z Nami Warto”.

Nowa książka jest godna uwagi nie 
tylko ze względu na aspekt lokalny, 
lecz także na duże zaangażowanie 
rodzin powstańców, którzy udostęp-
nili zdjęcia i dokumenty związane  
z ich ojcami lub dziadkami. Ciekawe 
są również zamieszczone w publika-
cji wywiady, w których potomkowie 
powstańców opowiadają o swoich 
przodkach. Warto też zajrzeć do 
rozdziału o lokalnych przedsięwzię-
ciach związanych z upamiętnieniem 
powstania. Na szczególną uwagę 
zasługują wydarzenia w Czeszewie 
i Orzechowie, a także działania po-
dejmowane przez szkoły podsta-
wowe w obydwu miejscowościach  
w związku z 100. rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, ale 
także wybuchu i zwycięstwa po-
wstańczego zrywu. 

Na jej kartach, dzięki wieloletniej 
pracy i gromadzeniu informacji 

przez Michała Pawełczyka, zostało 
przedstawionych 186 biogramów 
powstańców, w tym tych, którzy po-
legli w walkach lub zmarli w wyniku 
odniesionych ran. Liczba ta wskazuje 
na ogromne zaangażowanie miesz-
kańców małych miejscowości ziemi 
miłosławskiej we wspólne dzieło 
włączenia Wielkopolski w granice 
naszej ojczyzny. Im wszystkim nale-
ży się pamięć, do zachowania której 
przyczynia się również ta wydana 
wspólnym wysiłkiem książka. 

Zgodnie z deklaracją wydawców 
publikacja trafiła już do rąk rodzin 
powstańców, w pierwszej kolejno-
ści tych, które udostępniły autorom 
materiały, a także do szkół w Orze-
chowie i Czeszewie oraz Biblioteki 
Publicznej w Miłosławiu.

Rodziny powstańców oraz osoby 
zainteresowane historią naszego 
regionu mogą otrzymać publikację, 
kontaktując się z wydawcami. 

Jadwiga Stefańska

Wrzesiński oddział Pol-
skiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów za-
prasza na bal andrzejko-
wy, który odbędzie się 26 
listopada (piątek) o godz. 
18 w restauracji Avocado 
(Mikroma) we Wrześni. 
Zapisy w biurze przy ulicy 
Ogrodowej 6.

Zaproszenie

fot. R. Zięty

Nowa książka rodem z Orzechowa

Miłosławska dzwonnica

Znakowanie wrzesińskiej kolejowej wieży ciśnień
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Dok. ze s. 1 XV Wrzesińskie 
ŚpiewankiHołd dla Niepodległej

W naszej historii zdarzało się, że nie 
mogliśmy należycie obchodzić Świę-
ta Niepodległości. W czasach PRL or-
ganizowanie uroczystości upamięt-
niających 11 listopada było zabra-
niane i surowo karane. Jednak dziś 
w pełni jawnie i z ogromną dumą 
celebrujemy to narodowe święto. 
Jednym ze sposobów upamiętniania 
tej ważnej daty jest wywieszanie flag 
w biało-czerwonych barwach. Wła-
śnie dlatego przy okazji załatwiania 
spraw urzędowych w Starostwie Po-
wiatowym 10 listopada interesanci 
mogli je otrzymać.

W dniu święta pod pomnikiem  
68. Pułku Piechoty pojawiła się re-
plika wozu pancernego, który był 
wykorzystywany przez niemieckie 
siły zbrojne do walki z powstańcami 

wielkopolskimi. W 1919 roku samo-
chód został zdobyty przez żołnierzy 
1. Kompanii Rogozińskiej pod Bu-
dzyniem oraz nazwany „Pułkownik 
Grudzielski” na cześć dowódcy pol-
skich wojsk walczących na północ-
no-wschodnim odcinku frontu.

Chętni mieli możliwość zrobienia 
sobie zdjęć przy replice otoczonej 
przez rekonstruktorów w wojsko-
wych mundurach. Wśród osób, które 
przyszły złożyć kwiaty pod pomni-
kiem 68. Pułku Piechoty, nie zabrakło 
wrzesińskich samorządowców, m.in. 
wicestarosty wrzesińskiego Walde-
mara Grzegorka. Organizatorzy uro-
czystości ze względu na pandemię 
postanowili zrezygnować ze wspól-
nego przemarszu ulicami Wrześni. 
Mimo to wielu mieszkańców miasta 

i powiatu czuło potrzebę, by 11 listo-
pada zamanifestować swój patrio-
tyzm i oddać hołd bohaterom. 

Wiktoria Rybka

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w sali 
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury odbyło się wyjątkowe spotkanie  
z muzyką.  

Chór Camerata, który wraz z bur-
mistrzem miasta i gminy Września 
zorganizował patriotyczny koncert, 
rozpoczął wydarzenie od odśpie-
wania hymnu Gaude Mater Polonia 
(Raduj się Matko Polsko). Na tego-
rocznych Śpiewankach dominowała 
piosenka żołnierska – począwszy od 
XVI-wiecznego utworu Idzie żołnierz 
borem, lasem, kończąc na XX-wiecz-
nym przeboju Trubadurów Przyjedź 
mamo na przysięgę. Publiczność 
chętnie przyłączyła się do wspól-
nego śpiewu. Audytorium mogło 
korzystać z tekstów piosenek wy-

świetlanych na ekranie. Cameratą 
dyrygowały Domicela Cierpiszewska 
i Antonina Pedrycz. Wykonawców 
grą na klawiszach wsparł Grzegorz 
Adamski. Koncert poprowadzili Woj-
ciech Krysztofiak i Waldemar Grześ-
kowiak. Gościem specjalnym wyda-
rzenia był Wrzesiński Chór Dziecięco-
-Młodzieżowy pod dyrekcją Izabeli 
Zalewskiej, który przy akompania-
mencie Lesi Liszczenko wykonał dwa 
utwory: Uwierz Polsko i Wojenko, wo-
jenko. Wychodzący z koncertu pytali 
tylko – Dlaczego tak krótko?

(red.)

Sztuka o drodze 
do wolności

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” 
w Gozdowie uczcili Narodowe Święto Niepodległości, przygotowu-
jąc inscenizację opowiadającą o dziejach naszej ojczyzny.

Dla osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym każda forma ak-
tywności, w tym również tej kultu-
ralnej stanowi okazję do integracji 
z otoczeniem. Poprzez wspólne 
przygotowanie patriotycznej insce-
nizacji podopieczni ŚDS włączyli się 
w ogólnopolskie obchody 11 listo-
pada. Ich przedstawienie ukazywało 
drogę Polaków do niepodległości 
odzyskanej po latach zaborów. Poja-
wiły się w nim także wątki dotyczące 

przemian ustrojowych w latach 80. 
XX wieku. Dzięki udziałowi w spek-
taklu występujący mogli rozwinąć 
swoje artystyczne talenty. Insceni-
zacja przybliżyła zgromadzonemu  
w sali audytorium ważne wydarzenia 
z historii Polski i zwracała uwagę na 
wartości istotne dla naszego narodu. 
Wśród widzów obecny był wicestaro-
sta wrzesiński Waldemar Grzegorek.

Monika Tomczak

fot. W
O

K

Kwiaty składa wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek

Replika „Pułkownika Kazimierza Grudzielskiego” przy pomniku 68. Pułku Piechoty

„Jestem patriotą”, więc wieszam flagę

Patriotyczne wydarzenie to tradycja

W ŚDS pamiętano o obchodach Święta Niepodległości
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Kreatywne warsztaty
W listopadzie zaprosiliśmy mieszkańców powiatu na bezpłatne zajęcia relaksacyjno-artystyczne  

z tworzenia makram.

Uczestniczki, bo na zaproszenie 
Starostwa Powiatowego we Wrześni 
odpowiedziały same panie, tworzą 
ozdoby techniką makramy w ramach 
Akademii Pozytywnego Myślenia. To 
propozycja, która ma na celu zwró-
cenie uwagi na zdrowie psychiczne. 
Skoncentrowanie się na zadaniu ar-
tystycznym sprzyja trosce o „zdrową 
głowę”. W codziennym pędzie, który 
nieraz nie sprzyja zebraniu myśli, 

Niezwykły wieczorek
11 listopada w Psarach Polskich odbyło się klimatyczne spotka-

nie z poezją Sabiny Liberkowskiej.

Wydarzenie zorganizowane zostało 
przez samą poetkę, której pomogli 
rodzina i przyjaciele. Na sali wiejskiej 
w Psarach Polskich spotkało się blisko 
60 osób, wśród których było wielu 
bliskich sercu Sabiny Liberkowskiej 
ludzi. Goście przyjechali z różnych 
zakątków powiatu, by spędzić kilka 
chwil z jej poezją. Wieczorek, który 
poprowadził wicestarosta wrzesiń-
ski Waldemar Grzegorek, miał bar-
dzo osobisty i refleksyjny charakter. 
Czytanie przez uczestników wierszy 
poetki z Psar Polskich przeplatane 
było klimatycznymi piosenkami wy-
konywanymi przy gitarowym akom-
paniamencie. Na stołach zagościło 

domowe ciasto, które doskonale pa-
sowało do ciepłej, rodzinnej atmos-
fery spotkania. 

Sabina Liberkowska jest nie tylko 
poetką, ale też malarką. Talenty arty-
styczne zaczęła rozwijać kilkanaście 
lat temu, radząc sobie tym samym ze 
śmiercią męża. Od tamtej pory napi-
sała ponad 300 utworów poetyckich. 
Tworzy je głównie do szuflady, ale, 
jak widać, niektórymi chce dzielić się 
ze światem, nie kryjąc zresztą przy 
tym szczerego wzruszenia.

Poniżej publikujemy jeden z utwo-
rów Sabiny Liberkowskiej.

Klara Skrzypczyk

Jesienny spacer
Wieczór późny jesienny
Idę bez Ciebie na spacer
Mój cień podąża za mną
Cichutko
W świetle latarni się chwieje
W konarach drzew
Śmieje się wiatr
A dusza moja łka
Okna już ciemne
Zamknięte drzwi
Nad wodą unosi się mgła
W szuwarach łabędź śpi
I ta droga przy lesie
Taka pusta i ciemna
Mieliśmy tak zawsze
Razem iść
Obiecałeś.

Październik 2007 r.

U emerytowanych nauczycieli
We wtorek 9 listopada w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się uroczyste spotkanie 

sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Podczas zebrania świętowano wyjątkowy jubileusz 80. oraz 90. urodzin dziewięciorga członków związku. Wicestaro-
sta Waldemar Grzegorek wraz z naczelnik Wydziału Edukacji Olgą Kośmińską-Gierą złożyli jubilatom najlepsze życze-
nia. Dużo zdrowia życzył im również burmistrz Tomasz Kałużny oraz jego zastępca Artur Mokracki. W spotkaniu wziął 
także udział naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Września Jarosław Malicki.  Tego dnia 
urodziny świętowali: Jadwiga Radziejewska, Janina Okuniewska, Irena Frąckowiak, Józef Gierszewski, Urszula Mań-
kowska, Aniela Lieske, Teresa Tuszyńska, Anna Winter oraz Anna Ziętek.

(red.)

a wręcz serwuje nam natłok kło-
potów i zmartwień, warto mieć na 
uwadze higienę psychiki. Zaplatanie 
sznurków stanowi przy tym świetny 
pomysł nie tylko na odreagowanie 
codziennych trosk i relaks, lecz także 
zdobycie nowych umiejętności.

Dotychczas na zajęciach powstały 
makramowe kwietniki i świeczniki. 
Na kolejnych planowane jest tworze-
nie ściennych ozdób. Czas spędzony 

na warsztatach owocuje więc nie 
tylko odprężeniem, ale też niepo-
wtarzalnymi dekoracjami, których 
własnoręczne wykonanie może być 
źródłem ogromnej satysfakcji. 

Klara Skrzypczyk
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Panie były zadowolone z efektów swojej pracy

Dla Sabiny Liberkowskiej (z mikrofonem)  spotkanie było pełne wzruszeń
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Z kulturą  
za pan bratKulturalny gość muzealny

Wizyta w miejscu publicznym zawsze wiąże się z koniecznością przestrzegania pewnych zasad, które 
ułatwiają funkcjonowanie nam wszystkim. Nie inaczej jest w przypadku zwiedzania muzeum. Przebywa-
jąc w nim, należy pamiętać o dobrych manierach, by nie utrudniać innym kontaktu ze sztuką i historią.

Dobrym źródłem informacji na te-
mat tego, jak należy zachowywać się 
w danym muzeum, jest jego regula-
min umieszczany zazwyczaj w okoli-
cach wejścia lub na biletach wstępu. 
Dowiemy się z niego m.in., gdzie 
zostawić wierzchnie odzienie i torbę 
oraz czy należy zmienić obuwie (jeśli 
tak, na pewno zostaniemy popro-
szeni o włożenie ochronnych kapci). 
Bez względu na to, w jakim muzeum 
przebywamy, zawsze obowiązuje 
nas zachowanie ciszy. Dlatego też 
powinniśmy wyciszyć telefony ko-
mórkowe. Jeżeli chcemy podzielić się 
z kimś uwagami na temat wystawy, 
zróbmy to półgłosem, aby nie prze-
szkadzać pozostałym zwiedzającym. 

W większości muzeów spotkamy 
się zapewne z zakazem dotykania 
eksponatów. Część z nich może 
być odgrodzona lub znajdować się 
za szybą. Z kolei dostęp do innych 
nie będzie niczym ograniczony, nie 
oznacza to jednak, że wolno nam do-
tykać cenne rzeźby lub obrazy. Gdy-
by chociaż część zwiedzających po-
stąpiła w ten sposób, za chwile mo-
głoby się okazać, że nie mamy czego 
oglądać. Wyjątek stanowią wystawy 
interaktywne, z którymi coraz czę-
ściej możemy spotkać się w naszych 
muzeach. W ich przypadku ekspo-
zycja budowana jest dzięki interak-
cji odbiorcy z eksponatami. Może 
się to odbywać za pomocą różnych 
zmysłów – dotyku, wzroku, słuchu 
itd. Niektóre z placówek pozwalają 
na dotykanie różnych przedmiotów, 
np. codziennego użytku, by pozwolić 
odwiedzającym samodzielnie prze-
konać się, jak wyglądało wykony-
wanie niektórych czynności w prze-
szłości. Do wyjątków zaliczamy także 
dzieła, których twórcom zależy na 
bezpośrednim kontakcie odbiorców 
z ich sztuką. Wtedy dzięki zmysłowi 
dotyku będziemy mogli zapoznać 

się z materiałem, z którego została 
wykonana konkretna praca, wpłynąć 
na jej kształt lub sposób prezentacji 
itp. O tym, że dany eksponat można 
poznawać właśnie w taki sposób, 
powiedzą nam zamieszczone w jego 
pobliżu informacje lub pracownicy 
muzeum – nigdy nie zbliżajmy się do 
prezentowanych przedmiotów, jeśli 
nie jesteśmy pewni, że to dozwolone.

Ważną kwestią pozostaje także ro-
bienie zdjęć w trakcie zwiedzenia.  
W niektórych muzeach obowiązu-
je całkowity zakaz fotografowania 
ekspozycji i należy go uszanować. 
Jeżeli nie możemy znaleźć żadnych 
informacji na ten temat, najlepiej 
zapytać kogoś z obsługi. W innych 
przypadkach wykonanie fotogra-
fii jest dopuszczalne po wniesieniu 
odpowiedniej opłaty. Może się tak-
że zdarzyć, że będziemy mogli użyć 
aparatu, ale bez włączonej lampy 
błyskowej, ponieważ powoduje to 
niszczenie niektórych eksponatów. 
O tym też zapewne poinformują nas 
odpowiednie tabliczki i komunikaty.

Podczas wizyty w muzeum istot-
ne jest również to, aby nie zmieniać 
wyznaczonego kierunku zwiedza-

nia. Takie zachowanie z pewnością 
przeszkodzi innym osobom prze-
bywającym w sali, a ponadto nie 
ułatwi nam zrozumienia oglądanej 
wystawy – przecież nie bez powodu 
eksponaty ustawiane są w taki, a nie 
inny sposób. Poruszanie się zgodnie 
ze strzałkami sprawi, że nie omi-
niemy żadnego ważnego punktu,  
a obsłudze pozwoli zapanować nad 
zwiedzającymi w czasie, kiedy jest 
ich najwięcej. W muzeum niedopusz-
czalne jest także jedzenie i picie, chy-
ba że dysponuje ono specjalną strefą 
gastronomiczną, w której można się 
posilić. Nie wypada również wpro-
wadzać zwierząt do środka. Rodzice 
powinni zwrócić uwagę na to, by ich 
pociechy nie zrobiły sobie ślizgawki 
na lśniących posadzkach i nie bie-
gały po salach, bawiąc się w berka, 
co w takiej przestrzeni jest bardzo 
kuszące. Jeśli wszyscy dostosujemy 
się do obowiązujących reguł, wizyta 
w muzeum stanie się dla każdego  
z nas dużo przyjemniejsza, a po-
zytywne doznania estetyczne oraz 
zdobyta wiedza pozwolą nam miło 
wspominać spędzony tam czas.    

Monika Tomczak

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

REPERTUAR: 19-25 LISTOPADA

Plany repertuarowe:
26 listopada – 9 grudnia – DZIEWCZYNY Z DUBAJU/PREMIERA/
3-16 grudnia – NASZE MAGICZNE ENCANTO

PSZCZÓŁKA 
MAJA: 
MAŁY 

WIELKI 
SKARB

animacja
AUSTRALIA

 88 min.
2D dubbing

TO MUSI 
BYĆ 

MIŁOŚĆ
komedia 

romantyczna,
POLSKA  
100 min.

ETERNALS
akcja/sci-fi,

USA,
157 min.

2D dubbing

PITBULL
FILM PATRYKA VEGI

dramat 
sensacyjny

POLSKA
112 min.

19.11.
(pt.) 14:00 16:00 17:45 20:45

20.11. 
(sob.) 14:00 16:00 17:45 20:45

21.11. 
(nd.) 14:00 16:00 17:45 20:45

22.11. 
(pon.) 15:45 - 17:30 20:30

 23.11.
 (wt.) 15:45 - 17:30 20:30

24.11.
 (śr.) 15:45 - 17:30 20:30

25.11. 
(czw.) 15:45 - 17:30 20:30
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STAROSTA WRZESIŃSKI

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 dnia9 listopada 2021 roku na okres 21 dni wywie-
szony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Fryderyka Chopina 10, zamieszczo-
ny na stronie internetowej urzędu oraz stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE 
BEZPRZETARGOWEJ.

Przedmiotowy wykaz dotyczy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa, położonej w miejscowości Chocicza Mała, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako 
działka ewidencyjna nr 45/3 o powierzchni 0,0002 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00039912/2, na poprawę warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.

z up. STAROSTY
Wicestarosta

/-/ Waldemar Grzegorek

Koszykarskie 
odznaczenia

Wielkopolski Związek Koszykówki, w ramach obchodów  
100. rocznicy powstania, postanowił wyróżnić osoby szczególnie 
zasłużone dla wrzesińskiego i wielkopolskiego basketu.

Odznaczenia zostały wręczone  
w niedzielę 7 listopada, przed meczem 
MKS Września z AKM Gromy Nowy To-
myśl, w hali sportowej Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 6. Każdy z wy-
różnionych z rąk zastępcy burmistrza 
Wrześni Artura Mokrackiego otrzymał 
również ufundowane przez klub oko-
licznościowe wydawnictwo pt. „100 lat 
wielkopolskiej koszykówki”. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się 
zawodnicy, trenerzy oraz działacze: 
Ryszard Kurzawski, Stefan Tomczak, 
Jerzy Szamałek, Jarosław Graczyk, 
Zbigniew Przytarski, Cezary Kurzaw-
ski (medal odebrał w klubie, z któ-
rym obecnie pracuje – Enea Basket 
Poznań), Andrzej Szelągiewicz, Wło-
dzimierz Sull, Maciej Szelągiewicz, 
a także Łukasz Koszarek, w imieniu 
którego odznaczenie odebrał tata, 
Jacek Koszarek. 

Dbają o odpowiednią postawę
Deszczowe, chłodne dni i długie, ciemne wieczory nie zachęcają do podejmowania aktywności 

fizycznej. Jednak bez względu na porę roku nie można zapominać o ruchu, który jest niezbędny dla 
naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Powiat wrzesiński mobilizuje mieszkańców do dbania  
o formę, organizując kolejną odsłonę Powiatowej Akademii Ruchu.

Jesienna edycja bezpłatnych za-
jęć przebiega pod hasłem „Zdrowy 
kręgosłup”. Uczęszczają na nie dwie 
grupy osób, które na początku listo-
pada zgłosiły chęć wzięcia udziału 
w warsztatach. Zaproponowane 
ćwiczenia mają pomóc uczestni-
kom w zachowaniu właściwej po-
stawy ciała i odciążyć ich kręgosłu-
py. To bardzo ważne, by zmobilizo-
wać się chociaż do odrobiny ruchu 
szczególnie w czasie, kiedy chętniej 
wylądowalibyśmy na kanapie okry-
ci ciepłym kocem niż wytężali mu-
skuły na siłowni lub gimnastykowa-
li się we własnym salonie. 

Styl życia wielu z nas nie wpływa 
korzystnie na prawidłową sylwetkę. 
Coraz więcej ludzi, i to w młodym 
wieku, skarży się na dolegliwości 
związane z kręgosłupem. Jedną  
z głównych przyczyn tych proble-
mów jest praca przy biurku. Rów-
nież w domu spędzamy sporo czasu 
przed ekranem komputera. Zmiany 
zwyrodnieniowe, dodatkowe ki-
logramy i nieodpowiedni sposób 
podnoszenia ciężkich przedmiotów 
to kolejne czynniki negatywnie od-

działujące na podporę naszego ciała. 
Zapewnianie równowagi, amortyza-
cja wstrząsów, ochrona rdzenia krę-
gowego, bycie miejscem przyczepu 
wielu kości to podstawowe funkcje 
kręgosłupa. Mnogość obciążających 
zadań sprawia, że nie ma on łatwo. 
Dlatego tak istotna jest troska o jego 
dobrą kondycję. Ćwiczenia wykony-

wane podczas zajęć w ramach Po-
wiatowej Akademii Ruchu na pew-
no w tym pomogą. Będzie można  
z nich korzystać również w domu, 
już po zakończeniu warsztatów. 
Ich cel to wzmocnienie mięśni, po-
prawa sylwetki, a także pozytyw-
ny wpływ na samopoczucie – nie 
zapominajmy, że podczas wysiłku 
fizycznego nasz organizm produ-
kuje duże ilości endorfin zwanych 
hormonami szczęścia. O zaletach 
tego typu aktywności na własnej 
skórze, a właściwie kręgosłupie, 
przekonują się uczestnicy zajęć or-
ganizowanych przez powiat wrze-
siński. Pierwsze z nich odbyły się  
16 listopada. Cykl obejmuje pięć 
spotkań i potrwa do 14 grudnia.

Monika Tomczak

Na sam koniec odznaczeniem-nie-
spodzianką został uhonorowany 
prezes naszego klubu, Dariusz An-
drzejewski. Wyraźnie zaskoczony 
laureat mówił, że jest to wyróżnienie 
dla wszystkich tych, którzy tworzą 
sprzyjającą atmosferę dla rozwoju 
wrzesińskiej koszykówki. 

Trudno o lepsze potwierdzenie jego 
słów niż ważne zwycięstwo MKS-u 
Września w trzecioligowym spotka-
niu, które wszyscy nagrodzeni wspól-
nie obejrzeli z wysokości trybun. 

MKS Września w swoim imieniu, 
ale zapewne także wszystkich entu-
zjastów lokalnego sportu, chciałby 
serdecznie podziękować i pogratulo-
wać uhonorowanym osobom. Dzięki 
wam Września jest bardzo mocnym 
punktem na mapie wielkopolskiej 
koszykówki!

MKS Września

fot. M
KS

Zajęcia odbywają się na zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ZSP

Po tej edycji Powiatowej Akademii Ruchu uczestnicy 
będą wiedzieć, jak dbać o kręgosłup

Wśród nagrodzonych znalazł się Stefan Tomczak (trzeci z prawej) 
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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 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. 

Przędziorek chmielowiec
Są małe i wyglądają nieszkodliwie, lecz przy masowym wy-

stępowaniu mogą powodować poważne szkody w uprawach 
domowych i ogrodowych. Oszpecone przędziorkiem rośliny są 
przykrym widokiem, a ciągle nawracające inwazje tego szkodni-
ka – dużym wyzwaniem.

Przędziorki to drobne pajęczaki,  
o czerwonym lub żółto-poma-
rańczowym zabarwieniu. Żerując, 
przebijają aparatem gębowym 
skórkę liścia i wysysają z niego 
soki. Mogą poważnie zaszkodzić 
naszym roślinom domowym. Zwy-
kle szybciej zauważalne są objawy 
jego żerowania niż sam szkodnik, 
dlatego raz na jakiś czas warto pro-
filaktycznie przyjrzeć się liściom  
z bliska.

Źródłem nagłego pojawienia 
się przędziorka na roślinach do-
mowych są najczęściej te nowo 
zakupione. Szkodnik ten może 
występować w postaci utajonej 
i rozwija się dopiero w sprzyjają-
cych dla niego warunkach. Kupu-
jemy również rośliny z widoczny-
mi objawami żerowania, ale nie 
wiemy, że to sprawka przędziorka. 
Przyniesione na nowych kwiatkach 
pajęczaki przenoszą się w domu 
na inne. Dlatego bardzo ważna 
jest profilaktyka, kontrolowanie 
stanu roślin oraz kupowanie zdro-
wych egzemplarzy. Przed zakupem 
warto dokładnie obejrzeć liście,  
a po przyniesieniu do domu nowe 
nabytki powinny przejść kwaran-
tannę. Przędziorek może dostać 
się do naszych mieszkań również 
z podmuchem wiatru lub poprzez 
przeniesienie go np. na odzieży.

Ten szkodnik uwielbia wysoką 
temperaturę i suche powietrze, 
dlatego najczęściej rozwija się  
i atakuje rośliny domowe w okre-
sie zimowym, kiedy trwa sezon 
grzewczy, a powietrze w pomiesz-
czeniach ma niską wilgotność. 
Optymalne warunki rozwoju 
przędziorka to temperatura 24°C  
i wyższa oraz wilgotność powietrza  
w granicach 30-40%. Właśnie od 
tych czynników, a także od kondy-
cji i wieku liści zależy czas rozwoju 
od jaja do dorosłego osobnika.

Drobne jasne plamki, żółknięcie 
i opadanie liści to szkody wyrzą-
dzone przez przędziorka. Szcze-
gólnym, łatwym do rozpoznania 
objawem jego występowania jest 
pajęczynka. Szkodniki żerują na 
spodniej części liści. Jeżeli popula-
cja przędziorków jest bardzo licz-
na, mogą one zasiedlać również 
ogonki liściowe, szypułki kwiatowe 
i kwiaty.

Ich duża liczebność oraz wystę-
powanie kilku pokoleń w ciągu 
roku może utrudniać walkę z tymi 
szkodnikami. Jednak szybkie dzia-
łanie i zastosowanie odpowiednich 
preparatów, po zaobserwowaniu 
pierwszych objawów żerowania, 
zapewni dobre rezultaty zwalcza-
nia przędziorków. 

Domowe sposoby
• Przy małej liczebności przędzior-

ków może wystarczyć przemywa-
nie liści zaatakowanej rośliny letnią 
wodą z dodatkiem kilku kropli pły-
nu do mycia naczyń. Dolną stronę 
blaszki liściowej można też posma-
rować olejem roślinnym.

• Dokładne mycie roślin intensyw-
nym strumieniem wody i wymiana 
wierzchniej warstwy ziemi.

Zwalczanie biologiczne
• Zastosowanie dostępnych na 

rynku preparatów biologicznych, 
które zawierają drapieżne rozto-
cza będące naturalnymi wrogami 
przędziorków, np. SPIDEX 2000,  
w którym występuje dobroczynek 
szklarniowy. Preparat rozsypujemy 
na liściach, starając się w tym cza-
sie zwiększyć wilgotność powietrza 
w bliskim otoczeniu rośliny. Przę-
dziorki zabite przez dobroczynka 
będą widoczne w postaci ciemnych 
punktów na liściach. Zabieg powta-
rzamy po siedmiu dniach. Niestety 
zakup tego środka na potrzeby 
małej uprawy domowej nie będzie 
opłacalny. Jeżeli mamy większe 
uprawy, warto sięgnąć po tę biolo-
giczną metodę, unikając stosowa-
nia środków chemicznych.

Zwalczanie chemiczne
• Preparaty z grupy akarycydów, 

np. Talstar 100 EC, Envidor 240 SC, 
Nissorun Strong 250SC.

• Polysect Ultra Hobby AL dostęp-
ny jako preparat ze spryskiwaczem 
gotowy do użycia.

• Środki w formie koncentratu, któ-
ry rozpuszcza się w wodzie i opry-
skuje rośliny, możemy zastosować 
np.: Polysect 005 SL, Magus 200 SC 
oraz Karate Zeon 050 CS.

• Oprysk preparatem zawierają-
cym olej parafinowy, by zniszczyć 
zimujące jaja przędziorka, w tym 
celu stosuje się środki Promanal  
60 EC oraz Treol 770 EC.

Klaudia Kujawa, Aleksandra Pol 
kl. 4TA

Dzień dobry, mam na imię Sonia. 
Jestem niedużym pieskiem, a tak 
właściwie to jeszcze szczeniakiem, 
bo wolontariusze szacują, że mam 
10-12 miesięcy. Ważę około 11 kg 
i raczej tak zostanie. Jestem nie-
śmiała i strachliwa w stosunku do 
nowych osób. Chyba wynika to  
z tego, że do niedawna mieszkałam 
u ludzi, którzy niekoniecznie się 
mną interesowali. Byłam uwięzio-
na przez łańcuch zaplątany na szyi, 
który miał mi uniemożliwić uciecz-
kę. Spałam w starej szopie albo 
klatce po królikach. Ciągle byłam 
głodna, a moje futerko przykrywa-
ło jedynie skórę i kości. O żadnym 
zbędnym tłuszczu w moim ciele nie 
było mowy. Na szczęście dwa tygo-
dnie temu zjawili się ludzie, którzy 
odebrali mnie dotychczasowej wła-
ścicielce. Od razu trafiłam do domu 
tymczasowego, gdzie się mną tro-
skliwie zajęto. Wreszcie najadłam 
się do syta i powoli zaczęłam prze-
konywać się do człowieka, który 
chyba może być dobry. Mimo tego, 
że do tej pory raczej nie miałam  
z nim kontaktu, to nie jestem dzi-
kuskiem. Moi tymczasowi opieku-
nowie bardzo mnie polubili, zresztą 
z wzajemnością, ale niestety kiedyś 

będę musiała ich opuścić. Mówią, 
że z psa łańcuchowego stałam się 
psem „kanapowo-nakolankowym”, 
wdzięcznym oraz uśmiechniętym. 
Nieśmiało wypatruję wymarzonej 

rodziny, której już na zawsze będę 
pełnoprawnym członkiem. W spra-
wie adopcji skontaktuj się z Karoli-
ną (tel. 669 809 565).

Sonia

Zwrot towaru zakupionego przez 
Internet – kto opłaca przesyłki?

Pani Krystyna kupiła w sklepie internetowym dwie pary spodni. Jedną chce 
sobie zostawić, a drugą oddać. Kto w tej sytuacji ponosi koszty przesyłki?

Pierwsza podstawowa zasada za-
kupów za pośrednictwem Internetu 
– zawsze należy zapoznać się z regu-
laminem działania sklepu, ponieważ 
ten dokument reguluje wszystkie 
relacje między sprzedawcą a kupu-
jącym.

Przypominam, że konsument, który 
zawarł umowę na odległość, w tym 
przypadku za pośrednictwem Inter-
netu, ale też poza lokalem przedsię-
biorcy (np. na targach, pokazach) 
może w ciągu 14 dni odstąpić od niej 
bez podawania przyczyn swojego 
wyboru, składając stosowne oświad-
czenie, najlepiej na piśmie.

Sprzedawca zwraca wówczas po-
niesione koszty zakupu, czyli zarów-
no wydatek za towar, jak i za prze-

syłkę. Gdy konsument odsyła towar, 
robi to na własny koszt. Nie zawsze 
tak jest. Jeśli sklep nie poinformuje 
konsumenta o tym, że w razie zwrotu 
będzie musiał zapłacić za przesyłkę, 
sam ponosi koszty zwrotu. Dotyczy 
to także częściowego odstąpienia 
od umowy – tak jak w opisywanym 
przypadku. Zatem co do zasady kon-
sument opłaca przesyłkę niezależnie 
do tego, czy zwraca wszystko, co za-
kupił, czy tylko część towarów.

Na zakończenie, nawiązując do po-
czątku artykułu, przypominam: za-
wsze przed zakupami sprawdzajmy 
zapisy regulaminów działania skle-
pów internetowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia  
30 maja 2014 roku o prawach konsu-

menta (Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn.
zm.).

fot. Psi-jaciel

Nie da się ukryć, że Sonia jest przeuroczym pieskiem
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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

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE 

KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY 

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września. 
Określenie stanowiska: 
Geodeta powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 1) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
  2) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dzie-
dzinie geodezji i kartografii, w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1  
i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze 
zm.),
   3) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach 
jednostek samorządu terytorialnego,
  4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych, 
  5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
    1) znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i karto-
graficznego, k.p.a. oraz gospodarki nieruchomościami,
    2) umiejętność pracy w zespole,
    3) dobra organizacja pracy,
    4) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
    5) wysoka kultura osobista,
    6) sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
    7) opanowanie w sytuacjach stresowych,
    8) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geo-
decie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:
   1) CV,
   2) list motywacyjny,
   3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
   4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfi-
katy, zaświadczenia),
   6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świa-
dectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
   7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na ww. stanowisku,
   8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyro-
kiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 
wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
   1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej ko-
percie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geode-
ta Powiatowy” do dnia 23 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym,  
ul. Chopina 10, 62-300 Września, 
    2) aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
   1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestio-
nariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
   2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury na-
boru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
   3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrzesnia.powiat.pl)  
w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Staro-
stwa Powiatowego we Wrześni,
  4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu prze-

pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie 
jest wyższy niż 6%.

    Starosta Wrzesiński
/-/   Dionizy Jaśniewicz

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 8 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 30 września 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie 
dróg gminnych w rejonie osiedla ulicy Owocowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 767, 
4164/3, 4164/2, 4288, 809, 4447, 4171/2, 4178/1, 4298, 810/1, 4289, 3923, 3924/7, 3924/8, 825, 4164/1, 4165/1, 
4166, 4167/1, 4168/1, 4169/1, 4170, 4171/1, 4172/1, 4173/1, 4174/1, 4175/1, 4176/1, 4177, 4178/2, 4179/1, 
4180/1, 4181/1, 4182/1, 4183/1, 4184/1, 4290, 817/3, 819/3, 820/3, 821/4, 4185/1, 4186/1, 4187/1, 4188/1, 4189/1, 
4190/1, 4207/1, 4208/1, 4209/1, 4211/1, 4210/1, 4212/1, 4213/1, 4193/1, 4191/2, 4192/1, 4194/1, 4195/1, 4196/1, 
4214/1, 4215/1, 4216/1, 4217/1, 4218/1, 4219/1, 4220/1, 4197/1, 4198/1, 4199/1, 4200/1, 4201/1, 4221/1, 4222/1, 
4223/1, 4224, 4225/1, 4226/1, 4227/1, 4202, 4203/1, 4203/2, 4204/1, 4204/2, 4205/1, 4206/1, 4228/1, 4228/2, 
4229, 4230/1, 4231/2, 4232/1, 4233/1, 4234/1, 4235/2, 4235/1, 4236/1, 4237/1,  4239/1, 4240/1, 4242, 4243, 4291, 
4244/2, 4244/1, 4245/1, 4246/1, 4247/1, 4248, 4249/1, 4250/6, 4250/5, 4251/2, 4251/1, 4252/1, 4253/1, 4254/1, 
4255/1, 4256/1, 4257/1, 4258/1, 4296, 4292, 4259/2, 4259/1, 4260/1, 4261/1, 4262/1, 4263/1, 4264, 4265/2, 4266/1, 
4293, 4297, 821/3, 4213/2, 4220/2, 4227/2, 4267/2, 4273/2, 4279/2, 4283/1, 4273/3, 4274, 4275/1, 4276, 4277/1, 
4278/1, 822/5, 828/9, 822/6, 822/1, 828/8, 813, 3924/5, 4191/3, 4238/1, 4241/1, 4267/1, 4268/1, 4269/1, 4270/1, 
4272/1, 4279/1, 4280/1, 4281/1, 4282, 4294, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 
Września – miasto.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście na wła-
sność Gminy Września działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:

    • 4229/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4229,
    • 4447/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4447,
    • 4291/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4291,
    • 813/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 813,
    • 825/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 825,
    • 3923/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 3923,
    • 4202/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4202,
    • 4170/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4170,
    • 4204/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4204/2,
    • 4203/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4203/3,
    • 4228/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4228/2,
    • 4242/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4242,
    • 4166/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4166,
    • 4224/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4224,
    • 4264/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4264,
    • 4276/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4276,
    • 4248/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4248,
    • 4243/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4243,
    • 3924/9 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 3924/5,
    • 4282/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4282,
    • 822/7 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 822/5,
    • 4177/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4177,
    • 4164/4 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4164/3,
    • 3924/8 w całości,
obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

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

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

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodów  
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrze-
żenia w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowa-
nia administracyjnego.
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Świetny początek sezonu
Wrzesińscy futsaliści rozgrywki w II lidze makroregionalnej rozpoczęli od dwóch zwycięstw. Naj-

pierw pokonali u siebie KKF Konin 5:4, a potem na wyjeździe ograli AZS UMK Toruń 7:3. 
Liczni kibice, którzy przybyli w so-

botni wieczór 6 listopada do hali 
przy ul. Kosynierów we Wrześni, na 
brak emocji nie mogli narzekać. Der-
by regionu od samego początku do 
końca trzymały w napięciu, a wynik 
zmieniał się co chwila na korzyść to 
jednej, to drugiej drużyny.

Na początku spotkania dwóch 
świetnych okazji nie wykorzystał 
debiutujący w barwach gospoda-
rzy Dominik Grzelewski. Goście za 
to przeprowadzili skuteczną kontrę 
i wyszli na prowadzenie. Autorem 
bramki był Wiktor Jarabek. Korzyst-
ny wynik dla gości utrzymywał się 
niemal do końca pierwszej połowy. 
Dopiero w 17 minucie rezultat uległ 
zmianie. Artur Giżewski doprowadził 
do wyrównania. Na minutę przed 
zakończeniem I połowy Kamil Kle-
chammer strzelił drugą bramkę dla 
gospodarzy i KP Wooden Villa Wrze-
śnia prowadziło do przerwy 2:1.

Druga połowa rozpoczęła się od ata-
ków gości, którzy dążyli do wyrówna-
nia. Ta sztuka udała im się w 29 minu-
cie spotkania. Autorem bramki dla ko-
ninian był ich grający trener – Przemy-
sław Skibiszewski. Remis trwał jednak 
tylko pół minuty. Już w następnej akcji 
Szymon Lewandowski zdobył bramkę 
i gospodarze prowadzili 3:2. Goście 
chwilę później ponownie wyrównali. 
Mikołaj Plichta nieszczęśliwie wybi-
jał piłkę trafiając do własnej bramki. 
Ostatnie minuty spotkania rozgrzały 
do czerwoności wrzesińską publicz-

ność. Najpierw w ogromnym zamie-
szaniu czwartą bramkę dla wrześnian 
zdobył Kamil Klechammer. Na minutę 
przed zakończeniem spotkania Kry-
stian Robak wykorzystał przedłużony 
rzut karny i doprowadził ponownie 
do wyrównania. W kolejnej akcji Artur 
Giżewski próbował z dalszej odległo-
ści zaskoczyć bramkarza rywali. Ten 
jednak sparował uderzenie na rzut 
rożny. Wtedy trener KP Wooden Villa 
Września Arkadiusz Hofman poprosił 
o czas. Podczas przerwy w grze do-

kładnie przekazał, jak jego zawodnicy 
mają wykonać stały fragment w po-
staci rzutu rożnego. Dzięki wymianie 
kilku podań między zawodnikami go-
spodarzy piłka trafiła do niepilnowa-
nego Igora Zielińskiego, a ten płaskim 
strzałem pokonał bramkarza gości  
i po raz kolejny wrześnianie objęli 
prowadzenie w tym meczu. Do koń-
ca spotkania wynik już się nie zmienił  
i KP Wooden Villa Września pokonało 
KKF Konin 5:4. 

Tydzień później w sobotę 13 listo-
pada wrzesińscy futsaliści pojechali 
na mecz do Torunia, by tam zmierzyć 
się z miejscowym AZS UMK Toruń. 
Spotkanie świetnie zaczęli września-
nie, szybko strzelając trzy bramki 
swoim rywalom. Do przerwy dołożyli 
jeszcze jedno trafienie i prowadzili 
już 4:0. W drugiej połowie trener KP 
Wooden Villa Września więcej roto-
wał składem i dał pograć wszystkim 
zawodnikom powołanym na to spo-
tkanie, przez co gra nieco się wyrów-
nała. Ostatecznie wrześnianie wygra-
li mecz 7:3 i mają już dwa zwycięstwa 
ligowe na swoim koncie.

W sobotę 20 listopada o godzinie 
19 KP Wooden Villa Września podej-
muje w hali przy ul. Kosynierów 1 
we Wrześni drużynę Futsal Świecie. 
Wszystkich kibiców serdecznie za-
praszamy! Wstęp wolny.

Piotr Jędraszak

Goście przy piłce

IV kolejka za nami
W sobotę 13 listopada odbyły się kolejne rozgrywki Halowej Ligi 

LZS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września. Emocji jak zwy-
kle nie brakowało.

Po wyrównanej III kolejce, tym ra-
zem w IV nie odnotowaliśmy żadne-
go remisu. W pierwszym historycz-
nym pojedynku zmierzyły się dwie 
drużyny Białężyc. Minimalnie lepszy 
okazał się bardziej doświadczony 
pierwszy zespół, ale debiutująca  
w rozgrywkach druga drużyna była 
bliska sprawienia niespodzianki.  
W drugim meczu Węgierki pokona-
ły beniaminka z Nowego Folwarku.  
W spotkaniu dwóch niepokonanych 
do tej pory ekip Grzybowo okazało 
się nieco lepsze od Ostrowa Szla-
checkiego. W czwartym starciu Sę-
dziwojewo zdobyło pierwsze punkty 
w lidze, pewnie pokonując Gozdowo. 

W ostatnim spotkaniu kolejki Sołecz-
no wysoko ograło Bardo i pozostaje 
niepokonaną drużyną. 

Wyniki IV kolejki Halowej Ligi LZS 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Września:

Białężyce – Białężyce 3:2
Węgierki – Nowy Folwark 4:2
Grzybowo – Ostrowo Szlacheckie 5:4
Sędziwojewo – Gozdowo 10:3
Sołeczno – Bardo 9:4
Kolejna kolejka została zaplanowa-

na na sobotę 4 grudnia.
Zadanie publiczne współfinanso-

wane przez gminę Września oraz po-
wiat wrzesiński.

Piotr Jędraszak

W tym roku UKS „Jedynka” realizuje zadanie publiczne, które zostało dofinan-
sowane z budżetu powiatu wrzesińskiego w ramach dotacji dla klubów spor-
towych. Dzięki tym środkom możliwy był zakup nowych strojów dla młodych 
sportowców.              (red.)

Nowe stroje dla 
sportowców

fot. P. Jędraszak

fot. P. Jędraszak

fot. P. Jędraszak

fot. U
KS „Jedynka”

W czasie kolejki padło wiele bramek

Kto wie, co przyniesie kolejne spotkanie
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Z życia klubów sportowych

Rywalizacja w Bydgoszcz Cup
Turniej taekwondo olimpijskiego, w którym wystartowało ponad 300 zawodników z Polski i Nie-

miec, odbył się 6 listopada.

26-osobowa ekipa UKS Hwarang 
Września zdobyła 15 medali. Złote 
krążki otrzymali: Kacper Kasperski, 
Michał Filipczak, Sara Surtel i Patry-
cja Kasperska (senior). Srebra powę-
drowały do: Marcela Haremzy, Julii 
Knopkiewicz, Bartosza Wilczyńskie-
go, Jakuba Filipczaka oraz Alicji Mu-
chowicz. Brązowe medale zdobyli: 
Adrian Stengert, Michalina Janas, 
Martyna Wojciechowska, Wiktoria 
Grześkowiak, Nikola Haremza i Patry-
cja Kasperska (junior).

W turnieju wystartowali także: Marcel 
Psyk, Szymon Zieliński, Wiktor Kałużny, 
Jakub Pluciński, Sara Wilczyńska, Zu-
zanna Waszczuk, Marcelina Mgłosiek, 
Apolonia Michałowska, Amelia Paw-
łowska, Dominik Knopkiewicz, Rafał 
Zieliński i Martyna Zielińska.

Pojechaliśmy do Bydgoszczy w ce-
lach szkoleniowych, ponieważ przy-
gotowujemy się do startów w 2022 
roku. Wielu naszych zawodników 
dopiero zaczyna swoją przygodę  
z taekwondo – chcieliśmy sprawdzić 

przed przyszłorocznymi zawodami, 
czego jeszcze brakuje. Walki wy-
glądały bardzo obiecująco, o czym 
świadczy piąte miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. Wkrótce wystartujemy 
jeszcze w pucharze Polski kadetów 
i juniorów, a w grudniu czeka nas 
zgrupowanie kadry wojewódzkiej 
juniorów i młodzieżowców w Stroniu 
Śląskim.

Tomasz Haremza

Ważne zawody
6 listopada w hali gimnastycznej Samorządowej Szkoły Podsta-

wowej nr 3 we Wrześni odbył się XVIII Ogólnopolski Turniej w Kara-
te Tradycyjnym Dzieci i Młodzieży.

W zawodach wystartowało oko-
ło 200 zawodników i zawodniczek  
z następujących klubów: KKT „Orzeł” 
Poznań, UKS KT „Orzeł” Lusowo, AKT 
„Samuraj” Gniezno, Włocławski Klub 
Karate Tradycyjnego, Akademia 
Zdrowia i Karate Tradycyjnego Wło-
cławek, KK „Nidan” Zielona Góra, Klub 
Karate Izbica Kujawska, Ozorkowski 
Klub Karate, Klub Sportowy „Hikari” 
Oleśnica oraz gospodarze zawodów 
– Uczniowski Klub Sportowy Karate 
Tradycyjnego „Orzeł” Września.

Tradycyjnie w klubie wybierani są 
najlepsi w poprzednim roku zawod-
niczka i zawodnik. Tym razem tego 
zaszczytu dostąpili Karolina Cieślak 
i Mateusz Stępniak, którzy zosta-
li  uznani najlepszymi karatekami 
2020 roku. Nasze orzełki wywalczyły  
w tych zawodach 31 medali  
w różnych kategoriach wiekowych:  
10 złotych, pięć srebrnych i 16 brą-
zowych w konkurencjach kihon, 
kata i kumite. Złote krążki zdobyli: 

Bartosz Smudziński (kihon), Patryk 
Dusza (kumite), Karolina Cieślak 
(kata), Aniela Bączkowska (kumite), 
Hanka Szymkowiak (kata), Maja Du-
sza (kata i kumite), Amelia Dermiago 
(kata), Sehaj Munjal (kihon) oraz Jan 
Szymkowiak (kihon). Srebrne medale 
otrzymali: Jakub Nowak (kata), Karo-
lina Cieślak (kumite), Uddhav Sharma 
(kumite), Urszula Szymkowiak (kata) 
i Antoni Zajadowicz (kihon). Brąz zaś 
osiągnęli: Katarzyna Kałużna (kihon), 
Kornelia Kaźmierczak (kumite), Ja-
kub Nowak (kumite), Patryk Dusza 
(kata), Marcelina Stajkowska (kata 
i kumite), Mateusz Stępniak (kata), 
Hanka Szymkowiak (kumite), Zuzan-
na Zdunek (kata i kumite), Aniela 
Bączkowska (kata), Uddhav Sharma 
(kata), Kamil Sobczak (kata), Bartosz 
Szczepaniak (kihon), Nikola Zapo-
rowska (kihon), Weronika Kałużna 
(kihon). Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy startu!

Mariusz Węglewski
Przywiozły złoto i brąz

Zawodniczki Wrzesińskiego Klubu Karate występ na listopadowych zawodach w Bydgoszczy mogą 
uznać za udany.

M i ę d z y n a r o d o -
we zawody Bushi-
-do Cup odbyły się  
w sobotę 6 listopa-
da w Bydgoszczy. 
Wśród 548 zawod-
ników z 44 klubów 
i czterech krajów 
znalazły się dwie re-
prezentantki Wrze-
sińskiego Klubu 
Karate. Obie wróciły  
z medalami. Matylda 
Kamińska zdobyła 
złoto w konkuren-
cji kata w kategorii 
wiekowej 8-9 lat, 
a Patrycja Błaszak 
wywalczyła brąz  
w konkurencji kata 
w kategorii wieko-
wej 10-11 lat.

Tomasz Kostrzewa

fot. U
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rzeł”
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Medale są nagrodą za ciężką pracę (fot.  WKK)

Starcie na macie

Gospodarze zdobyli wiele krążków

Mocna ekipa Hwaranga
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Starostwo Powiatowe  
ul. Chopina 10, 
62-300 Września 
tel. 61 640 44 44
fax 61 640 20 51
starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek-piątek 7.00 do 15.00

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

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

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

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

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

Strzelecka jesień zakończona
W niedzielę 7 listopada na strzelnicy przy ulicy Ogrodowej we Wrześni odbyła się V runda Ligi Strze-

leckiej LOK edycji 2021/22, która zakończyła jej jesienną część.

Mimo niesprzyjającej pogody za-
wodnicy oddawali strzały z karabin-
ka KBKS, uzyskując bardzo dobre 
wyniki. W grupie seniorów najcel-
niej strzelał Waldemar Grześkowiak 
(139 pkt.), a drużynowo najlepszy 
był zespół SOS FORT LOK SŁUPCA 
(401 pkt.). W kategorii szkół średnich 
natomiast I miejsce w rundzie zajął 
Bartosz Kopczyński (74 pkt.), a ze-
społowo zwyciężyła drużyna Zespo-
łu Szkół Politechnicznych (I zespół, 
198 pkt.).

Przed zimową przerwą klasyfikacja 
po pięciu rundach prezentuje się na-
stępująco:

Seniorzy indywidualnie
1. Katarzyna Świtek-Zielińska (LOK 

Pałczyn) – 675 pkt.
2. Piotr Maćkowiak (Gonvarri) – 669 pkt.
3. Jarosław Kiczyński (SOS FORT LOK 

Słupca) – 662 pkt.
 Seniorzy drużynowo
1. LOK Pałczyn – 1 980 pkt.
2. LOK KŻR Września – 1 909 pkt.
3. SOS FORT Słupca – 1 899 pkt.
 Szkoły średnie indywidualnie
1. Bartosz Kopczyński (ZSP I) – 364 pkt.
2. Marcel Labiak (ZSP I) – 352 pkt.
3. Nikola Pirańska (ZSP I) – 317 pkt.
 Szkoły średnie drużynowo:
1. Zespół Szkół Politechnicznych  

(I zespół) – 981 pkt.
2. Zespół Szkół Politechnicznych  

(II zespół) – 778 pkt.
3. Majorzy – 707 pkt.
  Kolejna runda (VI) odbędzie się 

wiosną, zaplanowano ją na 13 marca 
2022 roku.       Andrzej Idziak Zwycięzca V rundy Waldemar Grześkowiak

Niepodległościowe strzały
Bardzo wielu mieszkańców naszego powiatu zdecydowało się spędzić Narodowe Święto Niepodle-

głości na strzelnicy LOK we Wrześni, gdzie odbywały się dwie imprezy.

W Międzygminnych Zawodach 
Strzeleckich o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Września starto-
wały reprezentacje gmin powiatu 
wrzesińskiego. Zwycięska okazała 
się reprezentacja Miłosławia, która 
uplasowała się przed Neklą i Kołacz-
kowem. Indywidualnie najlepsza 
była Katarzyna Świtek-Zielińska (Mi-
łosław) przed Tymoteuszem Barbu-
zińskim (Kołaczkowo) i Mateuszem 
Woźniakiem (Nekla). Najlepsze dru-
żyny i zawodnicy otrzymali puchary, 
dyplomy i upominki z rąk burmistrza 
Wrześni Tomasza Kałużnego oraz 
jego zastępców Artura Mokrackiego 
i Karola Nowaka.

Druga rywalizacja toczyła się  
w Otwartych Zawodach Strzeleckich 
o Puchar Starosty Wrzesińskiego, 
w których wystartowało blisko 120 
zawodników. Po zaciętych elimi-
nacjach rozegrano jeszcze bardziej 
emocjonujący finał, w którym naj-
lepszy okazał się Piotr Maćkowiak 
przed Mateuszem Kapczyńskim  
i Katarzyną Świtek-Zielińską. Najlepsi 
w tych zawodach otrzymali puchary, 
dyplomy i nagrody z rąk przewodni-
czącego Rady Powiatu Marka Przy-
jemskiego, wicestarosty wrzesińskie-
go Waldemara Grzegorka i prezesa 

Zarządu Powiatowego LOK Mariana 
Wojciechowskiego.

Podczas zawodów była możliwość 
porozmawiania o służbie wojskowej 

na stoisku promocyjnym konińskiej 
Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Andrzej Idziak
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Zawody cieszył się dużym zainteresowaniem




