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Na sportowo pod balonem
Nowa hala pneumatyczna przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni to jedyny taki obiekt  

w stolicy powiatu. Będą mogli korzystać z niego nie tylko uczniowie szkoły przy Koszarowej, ale również mieszkańcy. 

Pierwszy etap inwestycji pod nazwą 
,,Budowa boisk przy Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 we Wrześni" obej-
mował wykonanie wielofunkcyjnego 
pola do gry o nawierzchni z trawy 
syntetycznej, które obejmuje boisko 
do piłki nożnej, dwa boiska do piłki 
siatkowej oraz kort tenisowy. W po-
bliżu powstało również zaplecze szat-
niowo-sanitarne. Hala pneumatyczna 
to obiekt sezonowy, który monto-
wany jest na czas jesienno-zimowy. 
Pełni ona funkcję zadaszenia boiska, 
kiedy na zewnątrz jest chłodno. Pod-
czas drugiego etapu prac wykonana 
zostanie wielotorowa bieżnia o dłu-
gości 192 metrów. Całkowita wartość 
inwestycji to  2 668 017,55 zł. Na jej 
realizację powiat wrzesiński otrzymał 
dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
1 998 194,00 zł. 

Otwarcie obiektu odbyło się  
6 kwietnia, czyli w Międzynarodo-
wym Dniu Sportu dla Pokoju i Roz-
woju. Gospodarzami uroczystości 
byli: starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz, wicestarosta Waldemar 
Grzegorek oraz dyrektor ZSZ nr 2 Ma-
ciej Mielczarek. W wydarzeniu wzięli 
udział samorządowcy, m.in. członko-
wie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego  
i radni powiatowi, a także dyrektorzy 
wrzesińskich szkół ponadpodsta-
wowych i powiatowych placówek 

oświatowych, starszy Cechu Rze-
miosł Różnych we Wrześni Waldemar 
Andryszak oraz nauczyciele i ucznio-
wie ZSZ nr 2. Boisko zostało sym-
bolicznie otwarte poprzez wspólne 
przecięcie białej wstęgi przez staro-
stę, dyrektora szkoły oraz przedsta-
wiciela szkolnej społeczności.

Wydarzenie było również okazją, by 
uhonorować lokalnych sportowców 
i trenerów, którzy odnieśli najwięk-
sze sukcesy w 2020 roku. Nagrody 
sportowe powiatu wrzesińskiego 
dotyczące tego okresu zostały przy-
znane przez zarząd w poprzednim 
roku. Niestety, ze względu na pan-
demię, nie udało się wcześniej zorga-
nizować ich uroczystego wręczenia. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się za-
wodnicy: Paulina Guzowska, Marty-
na Guzowska, Marta Zimna, Marika 
Majewska, Hubert Kaczmarek, Filip 
Wagner, Jagoda Gruszczyńska, Sara 
Surtel, Patrycja Kasperska, Dominik 
Knopkiewicz, Weronika Przybysz, Ni-
kola Haremza, Wiktoria Grześkowiak, 
Krystian Haremza, Dagmara Harem-
za, Jakub Sworek, Oliwia Surdyk, 
Kamil Swancar i Pamela Jakubowska 
oraz szkoleniowcy: Andrzej Pujdak, 
Tomasz Haremza, Mateusz Biegań-
ski, Szymon Kaczmarek, Jacek Kruk  
i Przemysław Pawlak. Z kolei nagro-
dy sportowe starosty wrzesińskiego 
za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych powędrowały do: Marci-
na Maliszewskiego, Krzysztofa Mali-
szewskiego, Julii Piekarskiej, Macieja 
Piekarskiego i Nataszy Klimko.

Imprezę uświetnił występ zespołu 
Alchemia Dance Studio, który zapre-
zentował kilka układów tańca no-
woczesnego. Następnie rozegrano 

inauguracyjny mecz piłki siatkowej,  
w którym członkowie Zarządu Po-
wiatu Wrzesińskiego oraz nauczycie-
le ZSZ nr 2 zmierzyli się z uczniami 
klasy maturalnej Technikum nr 3 we 
Wrześni. Górą w tym spotkaniu byli 
tegoroczni maturzyści.

Monika Tomczak

Z okazji Świąt Wielkanocnych  
wszystkim mieszkańcom i sympatykom 

powiatu wrzesińskiego życzymy  
zdrowia, serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i przyjaciół,  

wiosennej radości i optymizmu
Starosta Wrzesiński
Dionizy Jaśniewicz

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wrzesińskiego

Marek Przyjemski

Przecięcie wstęgi oficjalnie otworzyło obiekt

s. 11

WUTW  
podróżuje

fot. arch. U
KS O

lim
p 



2                                                         Informacje 3Samorządwww.wrzesnia.powiat.pl15 kwietnia 2022 www.wrzesnia.powiat.pl

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Ozdoby na ścianach

Montaż stolarki zewnętrznej

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.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2022 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) 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 12 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja nr 261/2022, znak: WB.6740.121.2022, o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: 

budowie drogi gminnej, ulicy Azaliowej we Wrześni

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 890/33, 890/40, 890/32, 890/76, 890/36, 906/3, 890/51, 
obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:
– 890/99 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 890/36,
– 890/101 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 890/76,
obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto, 
stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od 
dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo 

własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie  
30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się osta-
teczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym 
niniejsza decyzja stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  
jej wartości.
Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach 

urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 

Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty 
otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia 
poprzez obwieszczenie.
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej 

decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty uka-
zania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów,  
w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.
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Pokora jest cnotą
W zasadzie miałem zupełnie inny pomysł na felieton, ale wszystko się zmieniło, kiedy w empiku wpadła mi w ręce Planeta Piołun, dzieło Oksany 

Zabużko, ukraińskiej pisarki.

Już napisany dwa lata temu 
wstęp do polskiego czytelnika 
zaskakuje trafnością ocen i orygi-
nalnymi przemyśleniami. Okazuje 
się, że pomimo naszego bliskiego 
sąsiedztwa z Ukraińcami we wza-
jemnych relacjach mamy wiele 
zaległych lekcji do przerobienia. 
Zabużko, chociaż zafascynowana 
mitem solidarności i polską kul-
turą, wyraża przekonanie, że nikt 
nie słucha i nie rozumie prawdzi-
wego głosu Ukrainy. Odnosi to 
do naszych sąsiedzkich relacji, 
a w zasadzie do wzajemnego 
postrzegania się i zrozumienia 
fundamentalnych racji. Nazbyt 
często przekonani o własnych 
nadzwyczajnych przymiotach 
my, potomkowie legendarnego 
Lecha, spoglądamy trochę z góry 
na naszych, jak nam się wydaje, 
mniej doskonałych sąsiadów Ru-
sów zza wschodniej granicy.  

Oksana tak pisze we wstępie do 
Planety Piołun: 15 maja 2014 szłam 
przez warszawską starówkę i drża-

łam jak z chłodu. Było piękne słonecz-
ne popołudnie, koło katedry świętego 
Jana uliczni muzykanci grali jakąś 
przyjemną melodię, wokół śmiali się 
zakochani, nawoływali turyści, prze-
mykały na rolkach nastolatki z lodami 
– a ja patrzyłam na ten miły, przytulny, 
nieskończenie domowy świat stołecz-
nego śródmieścia jak przez ścianę łez: 
na Donbasie rosyjscy najemnicy już 
wyłapywali ludzi na ulicach i rozcinali 
im brzuchy za ukraińską  flagę… rano  
na konferencji wysłuchawszy dobro-
dusznego wystąpienia prezydenta 
Komorowskiego o tym, jakie sukcesy 
przyniosło Polsce podążanie drogą de-
mokracji i jaka szkoda, że Ukraina wy-
brała inną drogę, o mało nie popłaka-
łam się nad tą dziecięco niewzruszoną 
wiarą polskich elit, że potwór nie wyle-
zie spod łóżka, jeżeli się dostatecznie 
mocno zamknie oczy.

Nie uświadamiamy sobie do końca, 
jakże często my tutaj przykładamy 
miarę swoich własnych doświadczeń, 
warunków i okoliczności, w jakich 
działamy, do uproszczonych i nie-

uprawnionych porównań z doświad-
czeniami innych nacji. Przykładamy 
kalkę i ze zdziwieniem konstatuje-
my, że obraz, który nam się wyłania, 
nie przystaje do naszych wyobrażeń  
i oczekiwań. Nie staramy się zrozu-
mieć, że nasi ukraińscy sąsiedzi przez 
dziesięciolecia dociskani ruskim 
imperialnym butem, będąc niejako  
w brzuchu potwora, od początku mie-
li zdecydowanie trudniej wyzwolić się 
z tego śmiertelnego uścisku. Tym bar-
dziej, że ruski niedźwiedź nigdy nie 
pogodził się z aspiracjami Ukrainy do 
niezależności, niepodległości i zgody 
na wyjście z cienia sowieckiego impe-
rium. Determinacja, z jaką Ukraińcy 
walczą dzisiaj o dołączenie do struk-
tur europejskich, zadziwiła cały cywi-
lizowany świat. Nawet ich wschodnie 
rosyjskojęzyczne rubieże nie chcą iść 
do Rosji, a cena, jaką są gotowi za to 
zapłacić, jest dla nas zatrważająca. Mit 
o dwóch Ukrainach ginie na naszych 
oczach przygniatany morzem ruin  
i bohaterstwem wojowników. 

Może dlatego tak spontanicznie  

i serdecznie przyjmujemy uciekające 
przed wojną matki z dziećmi, których 
mężowie walczą o to, żeby ich dzieci, 
kiedy dorosną, nie musiały ginąć za 
pragnienie życia w wolnym świecie 
tak jak my.

O tym pisze Oksana Zabużko  
w swojej książce. Planeta Piołun jest 
także listem miłosnym pisarki do Polski 
adresowanym do opatrznościowego 
polskiego współrozmówcy. Tego współ-
rozmówcę lubię. I za nic nie chciałabym 
go utracić. Wychowana na solidarno-
ściowym etosie, zanurzona w polskiej 
kulturze, potrafi jednak dostrzegać  
i opisywać zjawiska, które powinny 
nas również niepokoić.

To nieoczekiwanie przyspieszone  
i dramatyczne zbliżenie naszych 
nacji jest niepowtarzalną okazją do 
zbudowania nowych relacji, ale to 
wymagać będzie cierpliwości i czasu.

My też możemy się wiele nauczyć 
od tych, których przyjęliśmy tak 
spontanicznie pod dach i nie uda-
wajmy, że tylko my mamy rację  
i prawdę na wyłączność. Pomoc nie 

jest jałmużną, ale odruchem serca, 
który nas samych wzbogaca, jest 
wielką wartością i daje nam moc.

Dionizy Jaśniewicz
…z domu wychodzę z pokorą

O Księdze Łez na ZAMKOWEJ
Publiczność wypełniła Powiatową Scenę Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu, by uczcić pamięć poległych w Katyniu osób związanych z ziemią wrzesińską. Dzień spotkania nie 

został wybrany przez organizatorów przypadkowo. To właśnie 13 kwietnia uchwałą sejmu z 14 listopada 2007 roku ustanowiono Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Wydarzenie na ZAMKOWEJ nie 
odbyłoby się bez pomysłodawców 
i autorów publikacji Księga Łez. To 
właśnie promocja książki i spotkanie 
z jej autorami Jackiem Mireckim i Mi-
chałem Pawełczykiem przyciągnęło 
liczną publiczność i dało impuls do 
zorganizowania obchodów zbrodni 
katyńskiej w tej nietuzinkowej for-
mie. Pytaniom do autorów nie było 
końca. Spotkanie moderowała Mał-
gorzata Korfini-Stachnik.

Obchody rocznicy zbrodni katyń-
skiej na zaproszenie powiatu wrze-
sińskiego, który był organizatorem 
wydarzenia i wydawcą książki, 
wsparł Instytut Pamięci Narodowej. 
Pod jego patronatem odbyła się pro-
jekcja filmu dokumentalnego W imię 
Prawdy. Tajny Instytut Katyński w re-
żyserii Jarosława Mańki.

Księga Łez nie powstałaby bez możli-
wości skorzystania z zasobów różnych 
instytucji czy zaangażowania wielu 
osób, którym należą się podziękowania.

Publikacja jest hołdem dla uczczenia 
pamięci ofiar strasznej zbrodni i jed-
nocześnie stanowi bogaty materiał 
edukacyjny. Książkę z autografami au-
torów można było otrzymać na zakoń-
czenie spotkania. Osoby, które nie mo-
gły dotrzeć na ZAMKOWĄ, zapraszamy 
do pobrania elektronicznej wersji pu-
blikacji ze strony powiatu wrzesińskie-
go www.wrzesnia.powiat.pl.

Julia Sosna

Od lewej: Jacek Mirecki, Michał Pawełczyk i Małgorzata Korfini-Stachnik

Podczas wrzesińskich obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym  

ofiary ludobójstwa sowieckiego na cmentarzu parafialnym
Wydarzenie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni  

spotkało się z dużym zainteresowaniem
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Od tradycji do 
nowoczesności

Projekt edukacyjny jest ciekawym pomysłem na zajęcia.

Praca metodą projektu to sytuacja 
edukacyjna służąca zaangażowaniu 
uczniów w proces uczenia się. Dzia-
łania zawarte w projekcie pozwalają 
ciekawie realizować podstawę pro-
gramową, często wiążąc treści w niej 
zawarte z codziennym życiem oraz 
zainteresowaniami dzieci. Dzięki tej 
metodzie uczniowie zdobywają wie-
dzę, rozwijają szereg umiejętności,  
a także kształtują postawę otwarto-
ści i ciekawości w odkrywaniu świata. 

W Zespole Szkół im. Janusza Kor-
czaka we Wrześni w roku szkolnym 
2021/2022 najmłodsi uczniowie klas 
I-III szkoły podstawowej realizują 
dwa projekty edukacyjne.

Międzynarodowy Projekt Eduka-
cyjny „Piękna Nasza Polska Cała” pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego ma 
na celu kształtowanie postaw patrio-
tycznych u dzieci oraz uwrażliwienie 
na piękno, folklor i tradycję Polski.  
W trakcie roku szkolnego ucznio-
wie realizują poszczególne zadania 
projektowe, między innymi: „Być do-
brym jak chleb” (wspólne pieczenie 
chleba jako symbolu polskiej życzli-
wości i gościnności), „W starym kinie” 
(projekcja dawnych dobranocek) czy 

„Etnogadki” (spotkania z folklorem).  
„Asy Internetu” to drugi projekt edu-

kacyjny realizowany przez uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej. Pro-
gram ma na celu przygotowanie 
uczniów do prawidłowej oceny wia-
rygodności treści w Internecie, a tak-
że zdobycie umiejętności zabezpie-
czenia się przez cyberzagrożeniami 
takimi jak nękanie, oszustwa czy wy-
ciek danych. W trakcie realizacji pro-
jektu w atrakcyjny i ciekawy sposób 
uczniowie nabywają wiedzę doty-
czącą udostępniania swoich danych 
w sieci oraz życzliwości i szacunku 
do innych użytkowników przestrzeni 
wirtualnej. 

Dwa różne projekty doskonale an-
gażują poszczególne aktywności  
i umiejętności naszych uczniów. Pro-
jekt uczy współpracy i współdziała-
nia w grupie – rozwija umiejętności 
uspołeczniania. Jest doskonałym 
narzędziem do osiągnięcia przez 
dziecko sukcesu. Łączy pożyteczne 
nabywanie nowej wiedzy ze zdoby-
tymi już umiejętnościami w sposób 
przyjemny i atrakcyjny dla uczniów.

Karolina Marciniak-Dominik
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ZSS

Rodzice na warsztatach
7 kwietnia w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu 

warsztatów dla rodziców pt.: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jego najbliższym środowisku”.

Celem wydarzenia było zapozna-
nie rodziców naszych najmłodszych 
podopiecznych – dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia z zakresu wczesnego 
wspomagania rozwoju – z propozy-
cją ćwiczeń i metod pracy w domu. 
Podczas szkolenia przedstawiono 
zagadnienia dotyczące terapii ręki, 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej (AAC) oraz terapii logope-
dycznej. Goście mieli możliwość sami 
doświadczyć tego, w jaki sposób 
uczyć dzieci. Przedstawione przez 
terapeutów pomoce dydaktyczne 
zostały w większości stworzone sa-
modzielnie i dostosowane do indy-
widualnych potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. Założeniem 
warsztatów było również to, by po-
kazać, że do pracy z dziećmi w domu 
można wykorzystać przedmioty 
codziennego użytku. Mieszanie i łą-
czenie różnych produktów spożyw-
czych, przypinanie i odpinanie kla-
merek, kolorowanie, manipulowanie 
przedmiotami o różnych kształtach  
i fakturach to tylko niektóre z działań 
wspierających małą motorykę, które 
można z powodzeniem wykonywać 
z dzieckiem w domu.

Na warsztatach przedstawiono 
umiejętności komunikacyjne dzieci 
na poszczególnych etapach rozwoju, 
od urodzenia do ukończenia siód-
mego roku życia, czyli od okresu me-
lodii, wyrazu, zdania aż do swoistej 
mowy dziecięcej. Zaproponowane 
podczas warsztatów zabawy miały 
na celu rozwijanie u dzieci funkcji 
naśladowania, wskazywania palcem, 
budowania wspólnego pola uwa-
gi czy reakcji na imię. Omówiono 
formy i metody działań wspierają-
cych rozwój funkcji artykulacyjnych 

i oddechowych narządów mowy. 
Zaprezentowano również platformy 
internetowe Wordwall oraz Learnin-
gApps umożliwiające wykonywanie 
ćwiczeń interaktywnych w domu. 
Każdy uczestnik otrzymał teczkę  
z materiałem szkoleniowym, w któ-
rym znajdował się szczegółowy opis 
zagadnień poruszanych podczas 
spotkania oraz propozycje specjali-
stycznej literatury, stron interneto-
wych czy programów i aplikacji.

Zaangażowanie rodziców daje moż-
liwość kontynuowania i utrwalania 
działań terapeutycznych w domu. 
Dzieci uczą się poprzez zabawę, więc 
to ona powinna stanowić podsta-
wę oddziaływań terapeutycznych. 
Warsztatom towarzyszyła następu-
jąca myśl, która wybrzmiała niegdyś 
w słowach Wojciecha Eichelberge-
ra: – Rodzice są jak ogrodnicy, którzy 
kupują nasiona. Tyle, że w przypadku 

dzieci nie ma takich ładnych tore-
beczek, gdzie widać, co z każdego 
nasionka wyrośnie i instrukcji, jak się  
o to nasionko troszczyć. Wszystko jest 
wymieszane, wsadza się rękę do wor-
ka i bierze, co popadnie. Gdy rodzice 
zaczynają hodować swoje nasionko, 
to mogą mieć marzenie, by wyrósł 
z niego dąb. Ale może się okazać, że 
zasadzili bratek. I wtedy rodzic, który 
się uprze przy dębie, będzie próbował 
z bratka zrobić dąb. A w rezultacie nie 
będzie ani dębu, ani bratka. Wyhoduje 
jakąś hybrydę, coś bardzo nieszczęśli-
wego. I skrzywdzi to nasienie. Mądry 
rodzic w takiej sytuacji dowie się, jak 
hodować bratki i zrobi wszystko, by 
jego bratek był jak najbardziej udany.

Małgorzata Słoma, Marita Marchwiak
Nauczyciele Zespołu Szkół  

im. Janusza Korczaka we Wrześni

Najszybsi w powiecie
W drużynowych biegach przełajowych zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Powiatu 

Wrzesińskiego wystartowali uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe z naszego regionu.

W ramach Igrzysk Dzieci dziewczęta 
i chłopcy zostali podzieleni na dwie 
grupy. W pierwszej rywalizowali za-
wodnicy z rocznika 2011, a w drugiej 
urodzeni w latach 2009-2010. Wśród 
młodszych biegaczek triumfowały 
uczennice z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 6 we Wrześni. Drugie 
miejsce zajęły młode sportsmenki  
z Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 we Wrześni, a trzecie z Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej w Ka-
czanowie. Z kolei pośród chłopców 
najlepsza okazała się reprezentacja 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Nowym Folwarku. Drugą lokatę 
wywalczyli lekkoatleci z SSP nr 1 we 
Wrześni. Ostatnie miejsce na podium 
przypadło uczniom z Kaczanowa. 

We współzawodnictwie starszych 
roczników zwyciężyła żeńska dru-
żyna Samorządowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 we Wrześni. Tuż za nią 
uplasowała się ekipa z Kaczanowa. 
Natomiast brąz powędrował do ne-

klanek. Rywalizację chłopców wygra-
li przedstawiciele SSP nr 1 we Wrze-
śni. Drugi rezultat należał do Szkoły 
Podstawowej w Nekli, a trzeci SSP  
nr 2 we Wrześni.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
wśród dziewcząt niepokonane były 
zawodniczki z Kaczanowa. Drugi  
w kolejności wynik uzyskały uczenni-
ce z SSP nr 2 we Wrześni. Na trzecim 

stopniu podium stanęły reprezen-
tantki Samorządowej Szkoły Podsta-
wowej w Marzeninie. Najlepszymi 
wynikami mogli poszczycić się rów-
nież biegacze z SSP nr 1 we Wrześni. 
Ze srebra cieszyli się młodzi pasjonaci 
lekkiej atletyki z Nekli. Trzecią lokatę 
zajęła drużyna z Nowego Folwarku. 

Monika Tomczak

Szkoła przy Leśnej wspiera rodziców swoich uczniów

Uczniowie tej szkoły to prawdziwe Asy Internetu

„Etnogadki” to dla wszystkich pouczająca zabawa

Młodzież garnie się do sportu
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Szkolenie dla nauczycieli
30 marca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach odbyła się 

druga część szkolenia pt. „Nauka zdalna i stacjonarna. Jak osiągnąć sukces?” zorganizowana przez 
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Pierwsza część prowadzona była online pod koniec ubiegłego roku. W szkoleniu wzięło udział kilkunastu nauczycieli  
i pedagogów z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 
Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Warsztaty przeprowa-
dzili trenerzy z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Wydział Edukacji

Flecistka z Wrześni 
nagrodzona

Kaja Kluczyńska zajęła II miejsce w Pleszewskim Konkursie Fletowym.

Wydarzenie odbyło się 25 marca 
w Państwowej Szkole Muzycznej I 
stopnia w Pleszewie. Wrześnię re-
prezentowały dwie uczennice Po-
wiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
– 6-letnia Laura Kaczmarek-Kołacka 
oraz 10-letnia Kaja Kluczyńska, któ-

rych nauczycielką jest Anita Kmiecik. 
Uczennicom na fortepianie akompa-
niował Kamil Madej.

W konkursie brało udział 58 fleci-
stów z całej Polski. Kaja Kluczyńska 
została laureatką II miejsca.

PSM

Słodki sukces uczennic
Podczas XXV Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego całe podium zo-

stało zajęte przez uczennice Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, kształcące się w zawodzie  
w Cukierni Kuczora.

Z ZSZ nr 2 we Wrześni do ogólno-
polskiego turnieju zakwalifikowały 
się uczennice Natalia Kawałkiewicz, 
Julita Zacholska i Julia Wizła. Przez 
ostatnie trzy miesiące dzień po dniu 
przygotowywały się merytorycznie  
i praktycznie pod kierunkiem spraw-
dzonego trio: P. Kuczory, M. Paryska  
i D. Kaczmarek, rozwijając swój talent, 
szlifując umiejętności i wiadomości.

5 kwietnia do Zespołu Szkół Prze-
mysłu Spożywczego w Poznaniu 
po dwuletniej przerwie zjechali się 
uczniowie kształcący się w zawodzie 
cukiernik, wyłonieni w drodze elimi-
nacji do etapu ogólnopolskiego. Tur-
niej składał się z części teoretycznej 
– testu obejmującego wiadomości  
z branży cukierniczej – oraz praktycz-
nej, w czasie której uczniowie musieli 
wykonać tort o średnicy 28-30 cm na 
dowolny temat, 10 ciasteczek ban-
kietowych z dekoracją na spodach 
biszkoptowych z bitą śmietaną lub 
na spodach kruchych z kremem rus-
sel (dwa rodzaje po pięć sztuk), trzy 
rodzaje figurek z masy cukrowej  
o masie ok. 100 g każda, a także de-
koracyjny napis okolicznościowy  
z ciemnej czekolady na białym pod-
kładzie. Po siedmiogodzinnych zma-
ganiach turniejowych można było 
oglądać prawdziwe dzieła sztuki. 

Na podsumowanie turnieju trzeba 
było poczekać do następnego dnia, kie-
dy to na uroczystej gali ogłoszono wyni-
ki. Pierwsza trójka wyprzedziła znacznie 
innych, zdobywając po ponad 200 pkt:

I – Julia Zacholska, 225,33 pkt.,
II – Natalia Kawałkiewicz, 218,67 pkt.,

III – Julia Wizła, 217,67 pkt.
Niebywały sukces cukierniczek  

z Wrześni jest tym większy, że nie co 
dzień zdarza się, że zawodnicy z jed-
nego teamu zdobywają wszystkie 
kolory medali. Brawo!

Laureatki turnieju otrzymały meda-

le, pamiątkowe dyplomy, nagrody 
rzeczowe od sponsorów oraz dodat-
kowo są zwolnione z części praktycz-
nej egzaminu czeladniczego.

ZSZ nr 2

Przyszłe cukierniczki z Wrześni nie dały szans rywalkom

Kaja odniosła w Pleszewie wspaniały sukces
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W PCEZ patrzą w przyszłość
W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 5 kwietnia uroczyście otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas. Przy okazji zaprezentowano też zmodernizo-

wane pracownie PCEZ.

Powiatowe Centrum Edukacji Za-
wodowej we Wrześni nie jest nową 
placówką, lecz na oświatowej mapie 
Wielkopolski cieszy się ugruntowaną 
pozycją. Niedawno jednak jednost-
ka zmieniła się nie do poznania – po 
gruntownej modernizacji dysponuje 
nie tylko odświeżonym wnętrzem, 
lecz przede wszystkim nowoczesnym 
sprzętem. Na początku kwietnia park 
maszynowy PCEZ powiększył się  
o cztery obrabiarki firmy Haas.

Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji 
Technicznej Haas było świetną okazją do 
zaprezentowania całego PCEZ. Dyrektor 
Marek Dyba przypomniał, że placówka 
powstała blisko 19 lat temu i jest zarów-
no spadkobiercą, jak i kreatorem kształ-
cenia zawodowego w powiecie wrze-
sińskim. Głównym celem działalności 
jednostki jest przygotowanie uczących 
się do wykonywania pracy zawodowej 
i aktywnego funkcjonowania na zmie-
niającym się rynku pracy. Aby realizo-
wać ten zamiar od początku istnienia 
PCEZ, czyli od 2003 roku, wyznaczone 
zostały standardy działania oparte na 
odpowiedniej bazie, wykwalifikowanej 
kadrze, właściwych organizacji i jako-
ści kształcenia, dobrze przygotowanej 
ofercie szkoleniowej (odpowiadającej 
przede wszystkim potrzebom lokal-
nego rynku pracy), dobrej współpracy  
z przemysłem krajowym i instytucjami 
szkolenia zawodowego oraz udziale  
w projektach unijnych, a także planowa-
niu działań i efektywnym zarządzaniu.

W swoim wystąpieniu Marek Dyba 
podkreślił znaczenie ostatnich zmian 
związanych z realizacją projektu 
„Rozwój szkolnictwa zawodowego 
na terenie powiatu wrzesińskiego”, 
dzięki któremu PCEZ zyskał nowo-
czesne oblicze oraz powiększył się 
o zupełnie nowe Centrum Badań  
i Rozwoju Nowoczesnych Techno-
logii w Grzymysławicach. Dodał 
przy tym, że wrzesińskie pracownie 
służą także osobom spoza nasze-
go powiatu. Kadra szkoleniowa jest 
przy tym stabilna, lecz Marek Dyba 
nie ukrywa, że przyciągnięcie ludzi 
chętnych do nauczania, którzy mają 
dużo atrakcyjniejsze warunki pracy 
w przemyśle, nie jest łatwe. Jednak 
PCEZ funkcjonuje z powodzeniem, 
swoją ofertą odpowiadając na po-
trzeby rynku pracy i umożliwiając 
szkolącym się zarówno zdobycie 
nowych umiejętności, jak i podnie-
sienie dotychczasowych kwalifikacji.

– Możemy być dumni, z tego, co zro-
biliśmy i jednocześnie możemy patrzeć 
w przyszłość z optymizmem. Przy-
szłość PCEZ jaśnieje na mapie edukacji 
w Polsce – zakończył dyrektor Marek 
Dyba.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz sporo mówił o projekcie „Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie 
powiatu wrzesińskiego”. Wspomnia-
ne już modernizacja i wyposażenie 
PCEZ, które były jego częścią, to po-
nad 12 mln zł. Przypomnijmy, że w ra-
mach tego przedsięwzięcia powstały 
wspomniane CBiRNT, zaplecze dy-
daktyczno-sportowe przy Zespole 
Szkół Politechnicznych, zmodernizo-
wano bursę przy ulicy Słowackiego 
oraz budowana jest nowa w Grzy-
mysławicach. Zaznaczył przy tym, że  
w tego typu projektach najważ-
niejsza jest wizja, która polegała na 
tym, by stworzyć nowoczesną bazę 
kształcenia zawodowego na miarę 
XXI wieku. Teraz najważniejsze, by 
odpowiednio wykorzystać poten-
cjał nowych obiektów. – Prawdziwe 
wyzwania są dopiero przed nami – 
stwierdził Dionizy Jaśniewicz.

Głos zabrali również wicekurator 
oświaty Zbigniew Talaga, a wcze-
śniej dyrektor działu projektów firmy 
Abplanalp Andrzej Łaszczyk. Opo-
wiedział on o działalności jednej  
z większych firm sprzedających obra-
biarki do metalu, która jest jedynym 
w krajach nadbałtyckich przedstawi-
cielem producenta obrabiarek stero-
wanych numerycznie Haas.

Pracownia Edukacji Technicznej Haas 
w PCEZ jest 34. taką w Polsce. Pro-
gram szkolenia edukacyjnego firmy 
został zapoczątkowany w USA i był 
związany z brakiem kadry zawodowej 
do obsługi centrów obróbczych. Teraz 
także w powiecie wrzesińskim możli-
we będzie zdobycie umiejętności ob-
sługi maszyn firmy Haas popartych 
odpowiednim certyfikatem.

Podczas wydarzenia między PCEZ  
a Abplanalp podpisane zostało poro-
zumienie o współpracy, które zwień-
czyło oficjalne przecięcie wstęgi przy 
Centrum Edukacji Technicznej Haas 
oraz pokazy pracy na obrabiarkach tej 
firmy. Goście z ciekawością zwiedzili 
również pozostałe pracownie PCEZ, 
które – nie da się ukryć – po moderni-
zacji prezentują się imponująco.

Klara Skrzypczyk

Moment przecięcia wstęgi

Prezentacja możliwości jednej z obrabiarek firmy Haas

Jedna ze zmodernizowanych pracowni PCEZDyrektor Marek Dyba
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Zdrowa aorta
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego badania USG aor-

ty brzusznej w ramach Wielkopolskiego Programu Zdrowotnego 
Zdrowa Aorta, które odbędzie się 22 kwietnia w Szpitalu Powiato-
wym we Wrześni (wejście od ul. Warszawskiej).

Program badań kierowany jest 
do mężczyzn w wieku 50–69 lat, 
mieszkających w województwie 
wielkopolskim. Są one dla pacjenta 
całkowicie bezpłatne, ponieważ fi-
nansowanie odbywa się z funduszy 
regionalnych Unii Europejskiej.

Zapisy na badanie prowadzone są:
- telefonicznie: 503 075 095,
- mailowo: zdrowaaorta@arterie-

art.com (proszę podać imię, nazwi-
sko i numer telefonu kontaktowego, 
pesel, miejscowość wykonywanego 
badania).

Dlaczego warto przeprowadzać ba-
dania USG aorty brzusznej? U więk-
szości osób tętniak aorty brzusznej 
nie daje żadnych objawów i bardzo 
często jest wykrywany przypadko-
wo, podczas innych badań medycz-
nych. Badanie USG aorty brzusznej 
pozwala w doskonały sposób wy-

kryć chorobowo poszerzoną aortę – 
największą tętnicę człowieka, dzięki 
której krew jest doprowadzana do 
kończyn górnych i dolnych, przewo-
du pokarmowego, nerek i wszystkich 
tkanek naszego ciała.

Tętniakiem aorty brzusznej nazy-
wamy poszerzenie aorty przekracza-
jące jej średni wymiar poprzeczny  
o co najmniej 50%, czyli gdy ma ona 
więcej niż 3 cm. Pęknięty tętniak aor-
ty brzusznej stanowi bezpośrednie 
zagrożenie życia. Jednak wczesne 
rozpoznanie oraz właściwa opieka 
medyczna są podstawą pomyślnego 
leczenia.

Wczesna diagnoza może uratować 
życie. Badanie jest bezpłatne, bez-
bolesne i całkowicie bezpieczne. Nie 
jest wymagane skierowanie od leka-
rza rodzinnego. 

(red.)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

na terenie powiatu wrzesińskiego w 2022 roku

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego 
od poniedziałku do piątku 

pod numerem tel. 61 640 44 17

w godzinach: 
poniedziałek 8.00 – 16.00 

wtorek – piątek 7.00 – 15.00
i poproś o umówienie na wizytę
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Rejs gondolami po Rospudzie

15 lat tak szybko minęło…
Poznając najciekawsze atrakcje turystyczne w Polsce

Zakątków wartych zobaczenia i poznania jest w Polsce wiele. To i zabytki, i punkty, w których rozegrały się ważne wydarzeń historyczne, miejsca kultu religijnego różnych 
wyznań. Wiele oferuje też różnorodność krajobrazów, tradycji i kuchni. Chociaż w naszym kraju nie rosną palmy, to mamy piękne lasy, puszcze, tysiące jezior i rzek, wodo-
spady, góry i morze, łąki i pola, a także jaskinie, wydmy i pustynie. Przez 15 lat działalności Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dotarliśmy do wszystkich regionów 
kraju, zwiedziliśmy Polskę wzdłuż i wszerz.

Nasza pierwsza wycieczka odbyła 
się na Podlasie, najmniej znany nam 
region. Byliśmy w Puszczy Białowie-
skiej i Rezerwacie Żubra, oglądaliśmy 
unikatową architekturę kolorowych 
drewnianych domów na Szlaku 
Otwartych Okiennic, zwiedziliśmy 
pałac Branickich i zabudowę starów-
ki z katedrą w Białymstoku, tatarską 
jurtę i meczet w Kruszynianach. 
Zwiedzaliśmy prawosławne cerkwie 
na szlaku tatarskim w Białowieży, 
Hajnówce oraz na Świętej Górze Gra-
barce, najważniejszym miejscu kultu 
religijnego wyznawców prawosławia 
w Polsce.

Na sąsiadującym z Podlasiem Poje-
zierzu Suwalskim mogliśmy cieszyć 
oczy dziką przyrodą w czasie rejsu 
statkiem po Kanale Augustowskim 
i podczas spływu gondolami po Ro-
spudzie oraz spacerów po parkach 
krajobrazowych – suwalskim i wi-
gierskim. Dużo wrażeń dostarczył 
nam przejazd turystyczną Wigierską 
Kolejką Wąskotorową z przystanka-
mi widokowymi na jezioro Wigry.  
Z Cisowej Góry i tarasu widokowego 
w Smolnikach podziwialiśmy rewe-
lacyjne panoramy na piękne tereny 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 
Zwiedziliśmy najważniejsze miasta 
regionu, turystyczno-uzdrowiskowy 
Augustów i Suwałki z ciekawą archi-
tekturą i domem Marii Konopnickiej. 
Poznaliśmy jedne z najcenniejszych 
zabytków Suwalszczyzny – klaszto-
ry w Wigrach i Sejnach, akwedukty  
w Stańczykach i pałac Paca w Dowspu-
dzie. Smakowitą atrakcją tego wypadu 
był pokaz pieczenia regionalnego sę-
kacza, a później jego degustacja.

Bieszczady z zielonymi wzgórzami 
nad Soliną, oglądane w czasie rejsu 
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Pod pomnikiem Anioła Wolności w Szczecinie

po jeziorze przy zachodzącym słoń-
cu, nikogo nie pozostawiły obojęt-
nym na swój urok. Spacery po miej-
scowościach: Baligród z pomnikiem 
generała Świerczewskiego, Cisna  
z barem Siekierezada, Myczkowce  
z ogrodem biblijnym i parkiem mi-
niatur drewnianych cerkwi, Komań-
cza z klasztorem Nazaretanek były 
spotkaniem z bieszczadzką historią  
i kulturą, a widoki z Przełęczy Wyżnej 
na Połoniny Caryńską i Wetlińską, 
przejazd Bieszczadzką Kolejką Wą-
skotorową zapewniły niezapomnia-
ne przeżycia z tego regionu.

Na Lubelszczyźnie nieskażoną przy-
rodą i krystalicznym powietrzem 
urzekło nas Roztocze, które jest pa-
smem wzgórz pokrytych polami  
i lasami, poprzecinanych dolinami 
rzek i górskich potoków. Byliśmy  
w urokliwych miasteczkach: Zwie-
rzyńcu, Krasnobrodzie, Krasnymsta-
wie, Szczebrzeszynie, ale najbardziej 
zachwycił nas Zamość, miasto-twier-
dza z najpiękniejszym w Polsce ratu-
szem i kamienicami ormiańskimi na 
rynku. Zamość to niezwykłe dzieło 
hetmana Jana Zamojskiego i jeden 
z siedmiu cudów Polski, od 30 lat 
znajdujących się na liście zabytków 
UNESCO.

Roztocze to tylko część Lubelszczy-
zny, na której poznaliśmy dużo wię-
cej atrakcyjnych miejsc. Oczarował 
nas Lublin z odnowionymi XVI-wiecz-
nymi kamienicami Starego Miasta  
i pięknym Zamkiem Lubelskim. Po-
znaliśmy też uzdrowisko Nałęczów. 
Na szlaku rezydencji magnackich 
zwiedziliśmy Puławy z pałacem Czar-
toryskich i rotundą – Świątynią Sybil-
li, pierwszym na ziemiach Polski mu-
zeum założonym przez Izabelę Czar-

toryską. W Kozłówce zwiedziliśmy 
Pałac Zamojskich z najpiękniejszym 
autentycznym wystrojem wnętrz 
pałacowych, w Lubartowie poznali-
śmy zespół pałacowo-parkowy San-
guszków i oryginalną Panoramę Lu-
bartowską z ruchomymi postaciami 
historycznymi Lubartowa, Lubelsz-
czyzny i Polski. Zwiedziliśmy malow-
nicze miasto artystów Kazimierz nad 
Wisłą i ruiny zamku w Janowcu.

Mazowsze to przede wszystkim 
region z największym i najważniej-
szym miastem Warszawą – stolicą 
naszego kraju. Zwiedziliśmy jej kulto-
we miejsca, jakim są: Plac Zamkowy  
z Zamkiem Królewskim i Kolumną 
Zygmunta oraz Starówkę wpisaną na 
listę zabytków UNESCO. Spacerowa-
liśmy Krakowskim Przedmieściem, 
Marszałkowską, Alejami Jerozolimski-
mi i Ujazdowskimi poprzecinanymi 
skwerami, parkami i placami z pomni-
kami, licznymi pałacami i pałacykami. 
Byliśmy przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza, wchodziliśmy do najstarszych 
i najważniejszych kościołów, zwiedzi-
liśmy Łazienki, a w Wilanowie Pałac 
Królewski Jana III Sobieskiego i Kró-
lewski Ogród Światła – bajkową, świą-
teczną instalację świetlną. Byliśmy  
w wielu muzeach, m.in. Powstania 
Warszawskiego, Historii Żydów Pol-
skich, Fryderyka Chopina i w nowo-
czesnym Centrum Nauki Kopernik, 
a także na Niewidzialnej Wystawie 
(gdzie poznawaliśmy świat niewido-
mych). Zwiedzaliśmy pomieszczenia 
i studia Telewizji Polskiej i Stadion 
Narodowy. Warszawę każdy powinien 
poznać, dlatego wycieczki do stolicy 
często ponawiamy.

W województwie mazowieckim 
zwiedzaliśmy również inne miej-

scowości, jak Nieborów z magnac-
kim pałacem Radziwiłłów, cennymi 
kolekcjami i pięknym wystrojem, 
Żelazową Wolę z dworkiem chopi-
nowskim, Radom z Muzeum Jacka 
Malczewskiego oraz miejscowości 
związane z Janem Kochanowskim – 
Zwoleń i Czarnolas. W Modlinie zwie-
dziliśmy potężną twierdzę założoną 
na polecenie Napoleona w 1806 roku 
(później rozbudowaną), a zaliczaną 
do największych tego typu budowli 
w Europie.

Dużą popularnością cieszyły się 
wycieczki na Mazury, które obej-
mują tereny Pojezierza Warmińsko-
-Mazurskiego i Iławskiego, bo wiele 
tam zabytków, atrakcyjnych miejsc  
i unikalnej przyrody. W czasie dwóch 
wypadów na Mazury poznaliśmy 
miejsca związane z historią – pola 
zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, 
kompleks bunkrów niemieckich  
w Mamerkach i twierdzę Boyen w Gi-
życku. Oglądaliśmy zamki krzyżackie 
w Morągu, Olsztynie, Ostródzie i Ry-
nie (ten ostatni wewnątrz). Byliśmy 
w sanktuariach maryjnych w Gietrz-
waldzie i Świętej Lipce, a w kościele 
Najświętszego Serca Jezusa w Rypi-
nie oglądaliśmy największe witraże 
w Europie. Zwiedziliśmy zabytkowy 
ratusz i amfiteatr w Mrągowie nad 
jeziorem Czos, W Mikołajkach, że-
glarskiej stolicy Polski, podziwialiśmy 

przystań Żeglugi Mazurskiej z cumu-
jącymi przy kei jachtami i żaglówka-
mi. Byliśmy we Fromborku zwanym 
grodem Mikołaja Kopernika, gdzie 
spędził on ponad 30 lat i napisał 
swoje najsławniejsze dzieło. Zwiedzi-
liśmy wszystkie obiekty na Wzgórzu 
Katedralnym: katedrę z XIV w. z gro-
bem wielkiego polskiego astronoma, 
wieżę dzwonniczą, Muzeum Koper-
nika w dawnym pałacu biskupim, 
planetarium, wieżę Kopernika. Na 
Rynku obejrzeliśmy też pomnik wiel-
kiego uczonego. Olsztyn zachwycił 
nas Starym Miastem z barokowymi 
kamienicami, XIV-wieczną gotycką 
katedrą i Starym Ratuszem, ale także 
Planetarium i Obserwatorium Astro-
nomicznym z cyfrowym systemem 
projekcyjnym. Ciekawe okazały się 
niewielkie miasta jak Orneta, Branie-
wo czy Dobre Miasto. Bardzo ładny 
jest również Elbląg, którego starów-
ka – zniszczona podczas II wojny 
światowej – została odbudowana 
z zachowaniem historycznej zabu-
dowy i dawnej architektury. Niepo-
wtarzalnych przeżyć dostarczył nam 
wieczorny spływ rzeką Krutynią tra-
dycyjnymi łodziami „pychówkami” 
i pieczenie kiełbasek na ognisku na 
wodzie. Niezapomniany był również 
4-godzinny rejs „po wodzie i po tra-
wie” statkiem po Kanale Elbląskim.

Pomorze zajmuje północno-za-
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chodnią część Polski. Wybrzeże 
Bałtyckie zwiedziliśmy od Helu po 
Świnoujście. W Trójmieście byliśmy 
w czasie obchodów Jarmarku Do-
minikańskiego, co wzbogaciło stałe 
atrakcje, jakie oferuje Gdańsk z fon-
tanną Neptuna i Dworem Artusa na 
Długim Targu oraz katedrą w Oliwie 
ze słynnymi organami. Oprócz naj-
ważniejszych zabytków zwiedzali-
śmy też miejsca i obiekty związane  
z najbliższą nam historią: Westerplat-
te, pomnik Poległych Stoczniowców, 
Europejskie Centrum Solidarności 
oraz wybudowany na mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej w 2012 roku 
stadion Energa Gdańsk. W Sopocie 
spacerowaliśmy po najdłuższym 
molo nad Bałtykiem i słynnym dep-
taku Monciaku, oglądaliśmy Operę 
Leśną. W Gdyni zwiedziliśmy nie tyl-
ko Skwer Kościuszki z Oceanarium  
i okrętami muzeami Darem Pomorza 
i Błyskawicą, byliśmy w najnowszym 
Muzeum Emigracji w historycznym 
budynku Dworca Morskiego. Z por-
tu popłynęliśmy statkiem na Hel, by 
zwiedzić fokarium i latarnię morską.

W Szczecinie zachwycaliśmy się 
Wałami Chrobrego, Zamkiem Ksią-
żąt Pomorskich, Archikatedrą i no-
woczesnym gmachem filharmonii. 
Zaskoczeniem natomiast był dla nas 
największy w Polsce i trzeci w Euro-
pie Cmentarz Centralny, który ma 
bardziej charakter pięknego parku 
niż miejsca wiecznego spoczynku.

Międzyzdroje z Promenadą Gwiazd 
i długim molo, Świnoujście z pruskim 
fortem Gerharda, Stargard z zabyt-
kami sięgającymi XIII wieku, a także 
Kołobrzeg i Ustka, Łeba z ruchomymi 
wydmami, Słupsk, Koszalin zadowolą 
każdego turystę, zarówno tego, któ-
ry kocha zabytki architektury, kultury 
i sztuki, jak i tego, którego intere-
suje historia II wojny światowej czy 
jest sympatykiem kina i teatru albo 
miłośnikiem przyrody. Każdy wróci  
z takiej wycieczki zadowolony.

Mniej znany region Pomorza cią-
gnący się od Bałtyku do Borów Tu-
cholskich, Kaszuby, zwiedzaliśmy 
w czasie trzydniowej wycieczki. To 
niezwykła kraina z malowniczym Po-
jezierzem Kaszubskim nazywanym 
Szwajcarią Kaszubską. W muzeum 
w Kartuzach oraz w skansenach  
w Wdzydzach Kiszewskich i Szym-
barku poznawaliśmy architekturę, ję-
zyk, historię i kulturę Kaszub, ale i ta-
kie ciekawostki jak najdłuższą deskę 
świata, największy fortepian, dom 
stojący do góry nogami, a także ko-
legiatę kartuską z dachem w kształ-

cie trumny. W Będominie zwiedzili-
śmy Muzeum Hymnu Narodowego, 
w muzeum w Tczewie poznaliśmy 
dzieje żeglugi wiślanej. W niedużej 
wiosce Chmielno zapoznaliśmy się  
z rzemieślniczym warsztatem wy-
twórczym ceramiki kaszubskiej,  
w Lubianie byliśmy w Fabryce Por-
celany Stołowej. Duże zaciekawie-
nie wzbudziło zachowane w Odrach 
cmentarzysko plemienia Gotów z I-II 
wieku naszej ery w postaci kamien-
nych kręgów i kurhanów.

Na południowych krańcach Pomo-
rza zwiedziliśmy Toruń, gdzie urodził 
się Mikołaj Kopernik, miasto słynne 
z pierników, Krzywej Wieży i Sta-
rówki wpisanej na listę światowych 
zabytków UNESCO. W Bydgoszczy 
zwiedzaliśmy Stare Miasto z najpięk-
niejszym jego zakątkiem – Wyspą 
Młyńską, zwaną Wenecją Bydgoską, 
z wzniesionymi na niej spichrzami, 
mennicą, muzeum Wyczółkowskiego 
i Operą Novą, w której byliśmy nieje-
den raz.

Na Pomorzu, tak jak i na Mazurach, 
znajdują się pamiątki po Zakonie 
Krzyżackim. Spośród wielu tamtej-
szych zamków krzyżackich zwiedzi-
liśmy trzy: w Malborku (najpotęż-
niejszą twierdzę średniowiecznej 
Europy, siedzibę wielkiego mistrza 
zakonu), w Golubiu i w Człuchowie 
(odrestaurowany).

W Małopolsce podziwialiśmy pięk-
no gór, unikatowe zabytki architek-
tury i wiele ciekawych miejsc. Po 
Krupówkach w Zakopanem i Do-
linie Kościeliskiej spacerowaliśmy  
w czasie wycieczki w najwyższe na-
sze góry, Tatry. Z Kasprowego Wier-
chu i Gubałówki oglądaliśmy ośnie-
żone szczyty i panoramę na całą oko-
licę Zakopanego. Wielką atrakcją był 
spływ przełomem Dunajca, wzdłuż 
pasma gór Pienin, gdzie oglądaliśmy 
m.in. Trzy Korony, Siedmiu Mnichów, 
Głowę Cukru.

Inny charakter miała wycieczka  
w okolice Krakowa. W mieście koro-
nacyjnym królów polskich byliśmy 
na Wawelu z Zamkiem Królewskim, 
Królewską Katedrą i Smoczą Jamą. 
Na Starym Mieście wszystko było 
godne uwagi – Rynek Główny i ko-
ściół Mariacki, sukiennice, pomnik 
Adama Mickiewicza, Barbakan. Zwie-
dzaliśmy także dzielnicę żydowską 
Kazimierz z czynną synagogą, ko-
ściół na Skałce oraz wiele innych za-
bytkowych i ciekawych miejsc. Byli-
śmy w Sanktuarium w Łagiewnikach 
i gotyckim zamku królewskim w Nie-
połomicach. Zwiedziliśmy również 

najpiękniejszą kopalnię soli na świe-
cie w Wieliczce i jaskinię Łokietka  
w Ojcowskim Parku Narodowym.  
W drodze powrotnej z Krakowa za-
trzymaliśmy się w Tyńcu, w klaszto-
rze Benedyktynów, a następnie zwie-
dziliśmy rodzinne miasto św. Jana 
Pawła II, Wadowice.

W Świętokrzyskiem, małym regio-
nie kraju, nie spodziewaliśmy się aż 
tak wielu ciekawych atrakcji, jakie 
poznaliśmy na trzydniowej wyciecz-
ce. W Jaskini Raj, najpiękniejszej  
w Polsce, oglądaliśmy wyjątkowo 
bogatą krasową szatę naciekową.  
W Sandomierzu, mieście królewskim 
z zamkiem, renesansowym ratuszem 
i średniowiecznymi kamienicami, 
szczególną atrakcją była wędrówka 
półkilometrową Podziemną Trasą 
Turystyczną, korytarzami i piwnicami 
ze składami kupców, w zbudowanym  
w XV wieku podziemnym mieście.

W Kielcach, stolicy województwa, 
wcale nie wiało jak w znanym powie-
dzeniu, natomiast bardzo podobało 
nam się Wzgórze Zamkowe z baro-
kowym dawnym Pałacem Biskupów 
Krakowskich (teraz jest to Muzeum 
Narodowe), katedrą i ogrodem wło-
skim. Przyjemnie spacerowało się 
ulicą Sienkiewicza – turystycznym 
deptakiem miasta z zabytkowymi 
hotelami, teatrem i licznymi kawia-
renkami. W Oblęgorku zwiedziliśmy 
słynne Muzeum Henryka Sienkiewi-
cza. Pałacyk, otoczony przepięknym 
parkiem, pisarz otrzymał od społe-
czeństwa polskiego z okazji 25-lecia 
pracy literackiej.

Świętokrzyskie to też najstarsze pol-
skie góry, chociaż niezbyt wysokie. 
Najwyższy szczyt Łysica ma 614 m 
n.p.m. My wchodziliśmy trasą zwaną 
Traktem Królewskim na drugi szczyt 
– Łysą Górę (594 m), zwaną Świętym 
Krzyżem, by zwiedzić opactwo po-
benedyktyńskie z relikwiami Święte-
go Krzyża oraz Muzeum Klasztorne  
i Misyjne. Za klasztorem, z platformy 
widokowej, podziwialiśmy przepięk-
ną panoramę Świętokrzyskiego Par-
ku Narodowego i bezleśne rumowi-
ska skalne – gołoborza.

Z zaciekawieniem oglądaliśmy ko-
lorową galerię kamieni i minerałów 
oraz pokaz ich szlifowania w Muzeum 
Minerałów i Skamielin w Świętej Ka-
tarzynie. Klimatyczny Park Etnogra-
ficzny w Tokarni z dworkiem szlachec-
kim i chatami wsi kieleckiej,  a także 
domami małomiasteczkowymi był 
dopełnieniem pozytywnych wrażeń  
z pobytu w tym regionie.

Dolny Śląsk obejmujący trzy wo-
jewództwa: dolnośląskie, lubuskie  
i opolskie, jest jednym z najbogat-
szych w atrakcje turystyczne regio-
nów Polski, wymarzonym na kilku-
dniowe wycieczki. Już sam Wrocław 
– stolica regionu – ma bogatą i różno-
rodną ofertę miejsc do zobaczenia.  

Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy 
na rynku, który jest jednym z naj-
większych w Europie i gdzie znajduje 
się unikatowy, gotycki Stary Ratusz. 
Byliśmy na Ostrowie Tumskim z ka-
tedrą wrocławską, Ostrowie Piasko-
wym, w Dzielnicy Czterech Świątyń, 
w Ossolineum, w Pałacu Królewskim 
– obecnym Muzeum Miejskim. Po-
dziwialiśmy piękny dworzec kolejo-
wy, Uniwersytecką Wieżę Matema-
tyczną, nowoczesny budynek Naro-
dowego Forum Muzycznego, Halę 
Stulecia i Pergolę z fontanną mul-

timedialną. Byliśmy w Afrykarium, 
w zoo i Ogrodzie Japońskim, a po 
drodze towarzyszyły nam w różnych 
miejscach krasnale, których we Wro-
cławiu jest już ponad 380 i stale przy-
bywa. Wiele poznanych zabytków 
mogliśmy obejrzeć ponownie z innej 
perspektywy w czasie rejsu statkiem 
po Odrze, a później oglądając pano-
ramę miasta z 49 piętra najwyższego 
budynku w Polsce, czyli Sky Tower. 
Widok na miasto 100 mostów, zwane 
też Wenecją Północy, jest z takiej wy-
sokości niesamowity!

W Świdnicy i Jaworze, miastach 
oddalonych ok. 50 km od Wrocła-
wia, zwiedzaliśmy wpisane na listę 
zabytków UNESCO drewniane Ko-
ścioły Pokoju wybudowane w poło-
wie XVII wieku, po wojnie 30-letniej, 
nazwą nawiązujące do pokoju west-
falskiego. Niepozorne na zewnątrz 
są ogromne i kilkukondygnacyjne  
w środku, z pięknym barokowym wy-
strojem wnętrza. Kościół w Świdnicy, 
największy drewniany w Europie, 
może pomieścić 7,5 tys. osób.

Dużo ciekawych miejsc zwiedzi-
liśmy w czasie wycieczki w okoli-
ce Wałbrzycha i Kłodzka. Byliśmy  
w cudnym Zamku Książ. Oglądaliśmy 
przepiękne wnętrza oraz rozciągają-
ce się wokół zamku ogrody. W Wał-
brzychu zwiedziliśmy palmiarnię,  
a w miejscowości Rzeczka podziem-
ne sztolnie Walimskie twierdzy Riese, 
wybudowane w czasie II wojny świa-
towej przez Niemców. Udostępnione 
do zwiedzania sztolnie, wąskie ko-
rytarze i ogromne podziemne hale 
miały być przeznaczone bądź na sie-
dzibę dowództwa wojsk lądowych 
i powietrznych, bądź do produkcji 
broni V1 i V2. Ciężkie prace drążenia 
w litej skale wykonywali przywożeni 
więźniowie z obozów pracy. Tysiące 
ludzi straciło tu życie. Inne wrażenia 
czekały nas w Nowej Rudzie, gdzie 
zwiedziliśmy Podziemną Trasę Tury-
styczną dawnej kopalni węgla i ko-
rzystaliśmy z przejażdżki podziemną 
kolejką, dawniej służącą górnikom. 
Prawdziwą przyjemnością było też 
zwiedzanie w Złotym Stoku kopalni 
złota i poznanie realiów ciężkiej pra-
cy w tym miejscu. Byliśmy w Srebrnej 
Górze, wsi o zabudowie małomia-
steczkowej, nad którą góruje potęż-
na twierdza z XVIII wieku. Zwiedzali-
śmy bastionową twierdzę w Kłodzku 
wybudowaną na miejscu wcześniej-
szego zamku z XVI wieku. W Bardzie 
odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne 
i Muzeum Sztuki Sakralnej z ciekawy-
mi eksponatami.

Województwo opolskie to też jesz-
cze Dolny Śląsk, stąd i tu znajduje 
się wiele zabytków, chociaż samo 
województwo jest nieduże. W Opo-
lu, mieście historycznym z długimi 
dziejami, niewiele zachowało się ory-
ginalnych obiektów poza zabudową 
rynku i Wieżą Piastowską. Miasto 
było mocno zniszczone w ostatniej 
wojnie. Zwiedziliśmy Aleję Gwiazd  
i Muzeum Polskiej Piosenki w le-
gendarnym Amfiteatrze Tysiąclecia. 
Bogactwo Opolszczyzny odkrywali-
śmy w małych miastach i miastecz-
kach. W Oleśnicy i Brzegu podziwia-
liśmy renesansowe Zamki Piastów 
Śląskich, w Otmuchowie oprócz 
książęcego zamku z XII w., do któ-
rego prowadzą z dziedzińca słynne 
końskie schody, oglądaliśmy pałac 
biskupów wrocławskich, a z wie-
ży zamkowej podziwialiśmy widok 
na całe miasto i pasmo Gór Opaw-
skich w tle. Małe miasteczko Pacz-
ków ze średniowiecznym układem 
ulic, rynkiem, ratuszem i kościołem 
obronnym, otoczone imponującym 
systemem średniowiecznych murów 
z basztami i wieżami daje wyobra-
żenie o tym, jak wyglądały miasta  
w średniowieczu. Zwiedzaliśmy Nysę 
z najlepiej zachowaną fortyfikacją na 
Śląsku – Twierdzą Nyską, z wieloma 
wieżami, bastionami i fortami. Jed-
nak największe wrażenie zrobił na 
nas zamek w Mosznej odległej 30 km 
od Opola. Zamek, a właściwie pałac 
Moszna, bo nigdy nie pełnił funkcji 
obronnej, zachwyca swoją bajkową 
architekturą. Ma 365 pomieszczeń 
i 99 wież i wieżyczek, a zwiedzane 
wnętrza, mimo braku oryginalnego 
wyposażenia, budzą podziw dzięki 
zachowanym zdobieniom sufitów, 
ścian, obramowań wejść i pięknych 
schodów.

Wielkopolskę zwiedzaliśmy na 
wielu wycieczkach jednodniowych. 
Poznaliśmy wszystkie większe wiel-
kopolskie miasta, miejscowości na 
szlaku piastowskim, skanseny i mu-
zea, zamki i pałace, zabytkowe ko-
ścioły, klasztory, parki krajobrazowe, 
ogrody botaniczne, a nawet zakłady 
pracy.  

Każda wycieczka była inna, ale na 
każdej odkrywaliśmy uroki naszego 
pięknego kraju. Z powodu pandemii 
wyjazdy były ograniczone, ale nadal 
będziemy kontynuować nasze tury-
styczne wojaże, bo świat jest piękny, 
a podróże kształcą.

Maria Nowaczyk
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16-18 kwietnia – kino nieczynne, przerwa świąteczna
Plany repertuarowe: 
15-28 kwietnia – MORBIUS
22 kwietnia – 5 maja – SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA
22 kwietnia – 5 maja – NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIEGO TALENTU

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

REPERTUAR: 15-21 KWIETNIA
SALA GŁÓWNA SALA KAMERALNA

TO NIE  
WYPANDA
animacja/ 
familijny

USA
100 min

2D dubbing

FANTASTYCZNE 
ZWIERZĘTA
TAJEMNICE  

DUMBLEDORE’A
fantasy/przygodowy

USA
142 min

2D dubbing

MORBIUS
akcja/sci-fi

 USA
104 min

2D napisy

MORBIUS
akcja/sci-fi

 USA
104 min

2D dubbing

FANTASTYCZNE 
ZWIERZĘTA
TAJEMNICE  

DUMBLEDORE’A
fantasy/przygodowy

USA
142 min

2D dubbing

15.04.
(pt.) 15:30 17:30 20:15 17:00 19:15

16.04. 
(sob.) – – – – –

17.04.
 (nd.) – – – – –

18.04. 
(pon.) – – – – –

19.04. 
(wt.) 15:30 17:30 20:15 17:00 19:15

20.04. 
(śr.) 15:30 17:30 20:15 17:00 19:15

21.04. 
(czw.) 15:30 17:30 20:15 17:00 19:15

Z kulturą  
za pan bratTradycje wielkanocne w Wielkopolsce

Każdy region naszego kraju charakteryzuje się własnymi zwyczajami. Ich różnorodność i bogactwo sprawiają, że niekiedy w dwóch sąsiadujących ze sobą miejscowościach 
możemy trafić na zupełnie odmienne rytuały . Chociaż współcześnie wiele z nich zanika w bardzo szybkim tempie, to ślady dawnych tradycji nadal są obecne w kulturze. Świę-
ta Zmartwychwstania Pańskiego to szczególny czas, w którym chrześcijańskie obrzędy przeplatają się z echami dawnych słowiańskich wierzeń. Wielkopolska również słynie 
z nieco już zapomnianych, ale częściowo nadal kultywowanych wielkanocnych ceremoniałów.

Palenie żuru
Zwyczaj ten polegał na zakopywa-

niu, rozbijaniu lub paleniu garnków 
wypełnionych żurem. W okresie 
Wielkiego Postu była to jedna z naj-
częściej przygotowywanych potraw, 
dlatego ludzie właśnie w taki sposób 
żegnali się z czasem pokuty i rozpo-
czynali radosne świętowanie.

Chroniąc ubożęta
W dawnych wierzeniach Słowian 

chatą i obejściem opiekowały się isto-
ty, które zwano ubożętami. Dziś po-
równalibyśmy je zapewne do małych 
duszków. W trosce o bezpieczeństwo 
domowych opiekunów mieszkają-
cych w piecach w Wielki Czwartek 
powstrzymywano się od pieczenia 
chleba. Pozostawiano dla nich także 
okruszki chleba lub resztki jedzenia.

Wielkopiątkowa kąpiel
Według dawnych wierzeń w dniu 

męki i śmierci Chrystusa woda mia-
ła nabierać cudownej mocy. Z tego 
względu o świcie należało wykąpać 
się w pobliskim zbiorniku wodnym 
(rzece, stawie czy jeziorze). Osoba, 
która się na to odważyła, miała cie-
szyć się dobrym zdrowiem przez cały 
rok.

Boże rany
W Wielki Piątek rodzice delikatnie 

uderzali swoje pociechy ręką, gałąz-
ką, rózgą bądź paskiem, wołając przy 
tym: „Boże rany!”. Zwyczaj ten miał 
przypominać o cierpieniu Jezusa 
podczas biczowania. Zdarzało się, że 
w tym dniu także mężowie „obrywa-
li” od swoich żon.

Wyścig do domu po rezurekcji
W Wielkopolsce tradycja ta prze-

trwała do późnych lat 80. XX wieku. 
W niedzielę wielkanocną ludzie po-
wracający z porannej mszy ścigali się 
do swoich domów. Początkowo pie-
szo, konno lub wozami, później tak-
że samochodami. Gospodarz, który 
zwyciężył w wyścigu, jako pierwszy 
miał zakończyć żniwa.

Przywoływanka
Z tym dość kontrowersyjnym zwy-

czajem związanym z wielkopolską 
wsią można było się spotkać jeszcze 
w okresie międzywojennym. W Wiel-
ką Sobotę chłopcy wspinali się na da-
chy domów i budynków, by odczytać 
stamtąd listę przewinień wszystkich 
dziewcząt zamieszkujących daną 
miejscowość. Jako pokutę wyzna-

czano im odpowiednią liczbę wiader 
wody, którymi miały zostać oblane  
w lany poniedziałek. Spokojnie mo-
gły spać dziewczyny mające adora-
torów, ponieważ ci wykupywali je 
za alkohol. Panny, którym przytrafiła 
się chłodna kąpiel, również nie mia-
ły się czym przejmować, gdyż woda 
oczyszczała je z win. W najgorszej 
sytuacji znajdowały się dziewczęta 
niewykupione i pozostające w tym 
dniu suche. Oznaczało to bowiem, 
że żadna ilość wody nie była w stanie 
zmyć ich grzechów, co przysparza-
ło wielkiego wstydu wśród lokalnej 
społeczności.

Wielkanocni „kolędnicy”
Niegdyś na terenie Wielkopolski 

popularnym zwyczajem było wędro-
wanie od wsi do wsi grup przebie-

rańców przypominających bożona-
rodzeniowych kolędników. Śpiewali 
oni piosenki i recytowali wiersze  
w zamian za poczęstunek. Za swoje 
występy otrzymywali zazwyczaj jaja, 
wędliny lub ciasta. W różnych czę-
ściach województwa tradycja ta mia-
ła odmienne nazwy, a więc można 
było: chodzić z kurkiem, kokotkiem 
lub siwkiem, a także organizować 
pochody z niedźwiedziem. Zabawie 
towarzyszyło tak zwane murzenie, 
czyli smarowanie odwiedzanych 
osób i gapiów sadzą. Czynności tej 
dokonywał zazwyczaj idący w orsza-
ku kominiarz lub diabeł.

Monika Tomczak
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Czarny bez – hyćka
To kolejna roślina, która jest przez nas traktowana jak chwast, jednak jej walory lecznicze, kulinarne 

i kosmetyczne są nieocenione.

W tradycji Słowian czarny bez od-
grywał niebagatelną rolę. Uważany 
za magiczną roślinę, był otaczany 
kultem, składano mu ofiary. W zagro-
dach chłopskich rósł wspólnie z krze-
wami dzikiej róży. Gałązkami czarne-
go bzu, łopianu, bylicy przystrajano 
domy w wigilię św. Jana, ponieważ 
wierzono, że uchroni to przed zarazą, 
czarami i pożarami.

Czarny bez to krzew lub niezbyt 
wysokie drzewo, powszechnie wy-
stępujące w Polsce. Rośnie na skra-
jach lasów w miejscach zacienionych  
i wilgotnych. Można go więc spotkać 
w dolinach rzek, przy rowach me-
lioracyjnych i akwenach wodnych.  
W Polsce rośnie raczej dziko, nie upra-
wia się go rolniczo. Kwitnie od maja 
do czerwca, a jego drobne kwiaty są 
osadzone na szypułkach zebranych 
w baldachy. Mają charakterystyczny, 
bardzo intensywny i wręcz duszący 
zapach. Owoce natomiast są barwy 
fioletowoczarnej, a zawierają od 3 do 
6 nasion. 

Kwiaty pełne są olejków eterycz-
nych, sambunigryny, inaczej zwanej 
glikozydem cyjanowodorowym, fla-
wonoidów, kwasów organicznych, 
soli mineralnych i garbników, zaś 
owoce – witamin B i C, soli mineral-
nych, pektyn, kwasów organicznych 
i glikozydów antocyjanowych. Nie-
dojrzałych owoców ze względu na 
obecność glikozydu cyjanowodoro-
wego nie należy zbierać, ponieważ 
są trujące. Do bezpośredniego spo-
życia owoce nadają się dopiero po 
wysuszeniu. 

Zarówno owoce, jak i kwiaty wyko-
rzystuje się w medycynie, kosmety-
ce, kuchni oraz w ogrodnictwie. 

Medyczne zastosowanie mają su-
szone kwiaty bzu. Działają przeciw-
gorączkowo, wykrztuśnie, napotnie  
i sprawdzają się przy wszelkich infek-
cjach górnych dróg oddechowych. 
Odwary z owoców służą do zwalcza-
nia bóli migrenowych, nerwobóli, 
biegunek, chorób reumatycznych  
i neurologicznych oraz przeziębień.

Kosmetyka używa ekstraktów  

z czarnego bzu do produkcji mase-
czek, toników, kremów do twarzy. 
Szczególnie polecany jest do pielę-
gnacji starzejącej się i ziemistej cery. 
Wygładza zmarszczki i wybiela skórę. 

Kuchenne wykorzystanie rośliny 
polega na sporządzaniu z owoców 
konfitur, powideł, soków, herbat. 
Kwiaty można smażyć w cieście 
naleśnikowym podając jako deser. 
Bardzo ciekawym sposobem wy-
korzystania kwiatów i owoców jest 
przyrządzanie z nich nalewek. Szcze-
gólnie nalewka z kwiatów ma bardzo 
charakterystyczny aromat i smak. 

W ogrodzie czarny bez sadzi się jako 
krzew ozdobny, który odpowiednio 
pielęgnowany jest bardzo atrakcyjny 
w czasie kwitnienia.

Aby pozyskać kwiaty do wykorzy-
stania w celach kulinarnych lub lecz-
niczych, należy je zbierać w suche  
i pogodne dni z miejsc oddalonych od 
ruchliwych tras i zanieczyszczonych 
stref przemysłowych, ścinając całe 
baldachy z kwiatami. Kwiatostany 
nie mogą być przekwitnięte; najlepiej 
zbierać je w początkowym okresie 
kwitnienia. Całymi baldachami zbie-
ramy również owoce, które powinny 
być dojrzałe, ale nie przejrzałe. 

Już za kilkanaście dni będziemy 
mogli rozpocząć zbiór kwiatów hyć-
ki i wtedy warto z niej przygotować 
leczniczy syrop, który będzie nam 
służył zimą przy przeziębieniach,  
a latem jako świetna baza do przygo-

towania aromatycznych i orzeźwiają-
cych lemoniad.

Oto prosty przepis na syrop z hyćki.
Składniki:
    • 20 baldachów kwiatów czarnego 

bzu
    • 1 litr wody
    • 1 kg cukru
    • 2 cytryny
Sposób przygotowania:
1. Kwiaty rozłożyć na białym papie-

rze np. na tarasie czy balkonie i po-
zostawić na ok. godzinę, aby pozbyć 
się ewentualnych robaczków. Po tym 
czasie przejrzeć kwiaty i usunąć po-
zostałe w nich żyjątka. Można w tym 
celu delikatnie potrząsnąć baldacha-
mi. Nie polecam ich mycia, aby nie 
utracić aromatu. Jeśli byłoby to abso-
lutnie konieczne, to można je wypłu-
kać w misce z wodą.

2. Odciąć drobne gałązki z kwiata-
mi. Najlepiej zrobić to nożyczkami 
bezpośrednio nad garnkiem. 

3. W drugim garnku zagotować 
wodę z cukrem i sokiem wyciśnię-
tym z dwóch cytryn. Gorącym syro-
pem zalać kwiaty, zamieszać, przy-
kryć garnek talerzem i pozostawić do 
ostygnięcia. Chłodny syrop odstawić 
na 2-4 dni w chłodne, ciemne miej-
sce. Raz dziennie zamieszać.

4. Po tym czasie syrop przecedzić 
przez gazę lub pieluchę tetrową. Za-
gotować i od razu przelać do wypa-
rzonych słoików lub butelek. Zakrę-
cić i postawić na zakrętkach do góry 
dnem. Pozostawić do ostygnięcia. 
Jeśli planujemy wypić syrop w ciągu 
kilku najbliższych dni od przyrządze-
nia, to nie trzeba go zagotowywać. 
Ważne tylko, by po ostudzeniu wsta-
wić go do lodówki.

5. Syrop można przechowywać  
w ciemnym miejscu, np. w piwnicy, 
od 6- 12 miesięcy. Po otwarciu należy 
przechowywać go w lodówce.

Zachęcam do wypróbowania tego 
przepisu!

Waldemar Grzegorek

Kontynuacja  
renowacji

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli co roku kontynuuje 
prace remontowe przy zabytkowym kościele. W roku 2022 w ne-
kielskiej świątyni zaplanowano konserwację i restaurację witraży 
w oknach od strony północnej.

5 kwietnia proboszcz ks. Wojciech 
Schejn spotkał się ze starostą wrzesiń-
skim Dionizym Jaśniewiczem i wice-
starostą Waldemarem Grzegorkiem, 
by podpisać umowę o wsparcie finan-
sowe z budżetu powiatu w kwocie  
7 tys. złotych.  Wartość wszystkich za-
planowanych prac na ten rok wynie-
sie ponad 11 tys. złotych.

W ramach zadania zostaną wyre-
montowane dwa okna witrażowe 
pod rozetą w nawie kościoła oraz 
odrestaurowane zostaną konstrukcje 
metalowe pięciu ram okiennych. Pro-
gram prac zakłada również montaż 
dodatkowego oszklenia ochronnego 
cennych witraży.

Julia Sosna

Robocza wizyta

1 kwietnia w powiecie wrzesińskim gościł marszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego Marek Woźniak, który w spotkał się ze staro-
stą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem.                                                 (red.)

Umowę podpisano w Starostwie Powiatowym we Wrześni
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Droga do własnej firmy  
ze wsparciem finansowym

Jednym z narzędzi wspierania przedsiębiorczości, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy we 
Wrześni, jest udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Niepewność jutra oraz ro-
snące ceny nie ułatwiają decyzji o „pracy na swoim”. W roku 2022 osoby zarejestrowane w Powiato-
wym Urzędzie Pracy mogą uzyskać wsparcie na ten cel w maksymalnej wysokości do 23 tysięcy złotych. 

Wysokość wsparcia uzależniona 
jest od indywidualnej sytuacji osoby 
ubiegającej się o pomoc. Obecnie 
realizowane są dwa projekty – jeden 
adresowany do osób poniżej 30 roku 
życia, drugi dla osób powyżej 30 
roku życia. Ponadto realizacja pro-
jektów wymaga dbałości o parytety  
i odpowiedni udział kobiet w różnych 
formach aktywizacji. Każda osoba 
zainteresowana dotacją powinna 
skonsultować możliwość uzyskania 
środków u doradcy klienta.

Formalności
Zasady ubiegania się o środki na 

rozpoczęcie działalności gospodar-
czej znajdują się na stronie interne-
towej wrzesnia.praca.gov.pl, gdzie 
określono szczegółowo warunki oraz 
ograniczenia związane z uzyskaniem 
wsparcia. Znaleźć tam można rów-
nież obowiązki wynikające z uzyska-
nia pomocy finansowej oraz katalog 
działalności gospodarczych, na które 
nie można uzyskać dofinansowania, 
jak również warunki zabezpieczenia. 
Dotację mogą uzyskać tylko osoby 
zarejestrowane w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy we Wrześni, a działalność 
uruchomiona przy udziale uzyska-
nych środków musi być prowadzona 
co najmniej 12 miesięcy. Zabezpie-
czeniem tego jest dwóch poręczy-
cieli o stałych dochodach, którzy na 
etapie podpisywania umowy będą 
musieli przybyć wraz z wnioskodaw-
cą do Powiatowego Urzędu Pracy 
we wspólnie ustalonym terminie. 
Ponadto warunkiem koniecznym 
do uzyskania dotacji jest posiada-
nie przez wnioskodawcę kwalifikacji 
zgodnych tematycznie z planowa-
nym biznesem. Mogą być to: do-

świadczenie zawodowe wynikające  
z umów o pracę (minimum pół roku), 
kursy, szkolenia, ukończona kierun-
kowa szkoła zawodowa, średnia lub 
studia. Kwalifikacje należy udoku-
mentować.

Aby rozwiać wątpliwości
Rozważając rozpoczęcie działalno-

ści gospodarczej, warto skorzystać 
z porady u doradcy zawodowego, 
który pomoże rozwiać część wątpli-
wości i na podstawie indywidual-
nej rozmowy określi predyspozycje 
przedsiębiorcze. Kolejnym etapem 
na ścieżce do własnego biznesu przy 
wsparciu Powiatowego Urzędu Pra-
cy jest poznanie zasad prowadzenia 
biznesu w ogóle, tutaj warto zorien-
tować się o kosztach związanych  
z ubezpieczeniem społecznym, for-
mą opodatkowania oraz wymaga-
niami sanitarnymi i bhp.

Jeśli pomysł na biznes jest już go-
towy, należy opracować biznesplan 
charakteryzujący działalność gospo-
darczą wraz z określeniem konkuren-
cji w branży, wskazaniem narzędzi 
promocji, przedstawieniem szaco-
wanych przychodów i kosztów oraz 
planowanym zyskiem z działalności. 
Biznesplan powinien dowodzić, że 
na lokalnym rynku występuje zapo-
trzebowanie wśród klientów na ofe-
rowane produkty lub usługi mimo 
istniejącej już konkurencji. Z bizne-
splanu powinno również wynikać, 
czy planowana działalność jest opła-
calna i czy przyniesie oczekiwane ko-
rzyści finansowe.

Gdy dotacja jest już na koncie
Po uzyskaniu środków na rozpo-

częcie działalności gospodarczej 
należy pamiętać o obowiązujących 

zasadach i warunkach wynikających 
z zawartej umowy i koniecznie zgła-
szać i rozwiewać choćby najmniej-
sze wątpliwości u doradcy klienta  
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ostat-
nim etapem po uzyskaniu środków 
na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej jest ich rozliczenie zgodnie  
z wnioskiem, a wszelkie trudności  
z realizacją wydatków określonych 
we wniosku należy sygnalizować  
i nie dokonywać zakupów niezgod-
nych ze specyfikacją, która zawarta 
jest we wniosku złożonym w Powia-
towym Urzędzie Pracy.

W stałym kontakcie
Naszą rolą jest wspieranie przedsię-

biorczości i pomoc w pokonywaniu 
trudności napotkanych w okresie 
karencji związanych z uzyskaniem 
wsparcia. Jednak, aby ta pomoc 
była skuteczna, ważne jest, by sy-
gnalizować wszystkie wątpliwości 
odpowiednio wcześnie. Im prędzej 
zidentyfikowana zostanie przeszko-
da, tym łatwiej ją pokonać. Cyklicznie 
organizujemy spotkania poświęcone 
omówieniu zasad uzyskania dotacji 
– warto śledzić informacje na stronie 
internetowej urzędu oraz profilu spo-
łecznościowym na portalu Facebook.

Nabór wniosków prowadzony 
jest w systemie ciągłym, a aktualne 
informacje o dostępnych środkach 
i warunkach uzyskania wsparcia 
można uzyskać u Agnieszki Pę-
czak, doradcy klienta – specjalisty 
ds. programów w Powiatowym 
Urzędzie Pracy we Wrześni, tel. 
61  640 35 46, mail: agnieszka.pe-
czak@pupwrzesnia.pl.

PUP Września

Oferty staży  
w powiecie wrzesińskim

Staże są adresowane do osób zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy we Wrześni.

Wysokość stypendium stażowego wynosi 1489,00 zł/ m-c za 40-godzinny 
czas pracy. Średnia długość stażu to 4 m-ce.

Celem stażu jest m.in. przygotowanie do późniejszej pracy zawodowej.
Szczegóły na stronie: www.wrzesnia.praca.gov.pl/oferty-pracy/staze oraz  

u doradcy klienta 61 640 35 41.                                                                                      PUP

Droga do własnej firmy ze wsparciem PUP Września
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Przygarnij mnie

Fafik na pewno może kogoś uszczęśliwić

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

O grabie
Grab to rodzaj drzew i krzewów klasyfikowany do rodziny 

brzozowatych.

Rośliny te występują w lasach na 
półkuli północnej w strefie umiar-
kowanej, głównie we wschodniej 
Azji. Rodzaj obejmuje 43 gatunki. 
W Europie obecnie występują dwa: 
grab pospolity – Carpinus betulus L. 
i grab wschodni – Carpinus orienta-
lis Mill., a w Ameryce Północnej je-
den: grab amerykański – Carpinus 
caroliniana Walter.

Drzewa dorastają zazwyczaj do 
ok. 10-15 metrów, więc nie należą 
do wysokich. Jedynie grab pospo-
lity i wschodni dorastają do ok. 30 
metrów. Kora zwykle jest cienka  
i gładka, zaś korona nieregularna. 
Mają jajowate lub eliptyczne liście 
opadające na zimę. Jesienią prze-
barwiają się na kolor żółty. Graby 
są drzewami jednopiennymi, czyli 
wytwarzają kwiaty męskie i żeń-
skie. Męskie kwiatostany mają po-
stać zwisających kotek, a żeńskie 

rozwijają się parami. Owoce graba 
to orzeszki z jedno- lub trójklapo-
wymi skrzydełkami.

Grab to drzewo, które lepiej radzi so-
bie w miejscach częściowo osłonię-
tych. Dobrze rośnie na glebie żyznej 
i próchniczej o odczynie zasadowym.

Drewno grabowe znajduje zasto-
sowanie w produkcji np. części for-
tepianów lub pianin, narzędzi, części 
okrętów, sań lub elementów ma-
szyn rolniczych. Drzewo to ma wiele 
właściwości leczniczych. W medycy-
nie ludowej używa się świeżych lub 
suszonych liści grabu, a także jego 
kwiatów i kory. Grab wspomaga 
rozwój tkanki mięśniowej i kostnej,  
a wyciąg alkoholowy uspokaja ka-
szel i łagodzi katar sienny.

Patrycja Rosza
Julia Pęczkowska

2 TAI

Koło Gospodyń Wiejskich Czeszewo zaprasza do 
sprzątania sołectwa Czeszewo 23 kwietnia  

o godzinie 10. Aby wziąć w nim udział, należy 
dołączyć do sztabu Czyste Czeszewo poprzez reje-

strację na stronie internetowej operacjarzeka.pl.
KGW Czeszewo

OGŁOSZENIE

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.

Wiosenne porządki 
– wycinka drzew

Pan Karol chce zrobić porządek i planuje nowe aranżacje na działce wokół domu, ale przy okazji 
musiałby wyciąć kilka drzew. Czy musi mieć na to zezwolenie?

Zależy, jak duże są drzewa, które 
mają być usunięte. 

W tym celu należy zmierzyć ich 
obwód na wysokości pięciu centy-
metrów nad ziemią. Dla przykładu 
topole, wierzby czy klony jesiono-
listne i srebrzyste można wyciąć, 
jeśli obwód ich pnia nie przekracza 
80 centymetrów. W przypadku kasz-
tanowca zwyczajnego, akacji czy 
platanu klonolistnego obwód musi 
być mniejszy niż 65 centymetrów,  

a dla pozostałych gatunków drzew 
50 centymetrów.

Gdy drzewa mają większe obwody, 
konieczne jest zgłoszenie zamiaru 
ich usunięcia do urzędu gminy, aby 
uzyskać pozwolenie.

Podstawa prawna ustawa z dnia  
16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 roku 
poz.1098 z późn.zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

Hej, jestem Fafik. Jestem dojrza-
łym psiakiem w typie yorka. Do 
schroniska trafiłem w marcu tego 
roku. Przyznam, że nie radziłem 
sobie w zimnym kojcu i nie korzy-
stałem z budy. Na szczęście szybko 
przeniesiono mnie do domu tym-
czasowego, gdzie moim opieku-
nom udało się poznać mnie lepiej.

Początkowo skupiałem się na swo-
ich nowych czworonożnych kum-
plach, po kilku dniach tuptałem już 
jak cień za opiekunką. Nie sposób 
było nie dostrzec moich dobrych 
manier, jestem bardzo grzeczny, spo-
kojny i zachowuję czystość w domu.

Jak wspomniałem, nie jestem 
już młodym psem, chyba mam 
problemy ze słuchem, co jednak 
absolutnie nie przeszkadza mi  
w codziennym funkcjonowaniu. 
Bardzo stresuje mnie obcinanie 
sierści przy pyszczku, chyba wręcz 
mam jakąś traumę z tym związaną. 
Jednak, gdy mój fryzjer czy opie-
kun znajdzie odpowiedni sposób, 
żeby wykonać podstawową pielę-
gnację, to myślę, że jakoś poradzi-
my sobie z moim lękiem.

Jestem bardzo łagodny, pozna-
łem kilkoro małych dzieci, a raz na-
wet na spacerze prowadziła mnie 
dwuletnia dziewczynka. 

Moi opiekunowie dobrze wiedzą, 
czego się po mnie spodziewać 
przez to, że mieszkam w domu 
tymczasowym. Marzę jednak  
o tym, by mieć swojego człowieka, 
u którego zostanę na zawsze. Jeśli 
chcesz mnie adoptować, skontak-
tuj się z Agatą (tel. 785 299 967).

Fafik

fot. Psi-jaciel



15 kwietnia 2022 www.wrzesnia.powiat.pl14 Sport

Z życia klubów sportowych

Zdobyli mnóstwo medali
2 kwietnia w Gnieźnie odbył się Puchar Wielkopolski w Karate Tradycyjnym, podczas którego świet-

nie zaprezentowali się zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego „Orzeł” 
Września.

Wrzesińskie orły z zawodów przy-
wiozły 28 medali: 10 złotych, sześć 
srebrnych i 12 brązowych. Starto-
waliśmy w konkurencjach kihon 
(techniki podstawowe), kata (układ), 
kumite (walka) w kategoriach wieko-
wych od 5 do 20 lat.

Medale złote zdobyli: Marcelina 
Stajkowska, Amelia Dermiago, Ud-
dhav Sharma, Patryk Dusza, Hanka 
Szymkowiak w kata, a także Mateusz 
Stępniak, Hanka Szymkowiak, Patryk 
Dusza, Uddhav Sharma, Karolina Cie-
ślak w kumite. Medale srebrne zdo-
byli: Nikola Zaporowska w konku-
rencji kihon, Maria Stajkowska, Maja 
Dusza, Urszula Szymkowiak, Zuzan-
na Zdunek w kata, a także Marcelina 
Stajkowska w kumite. Medale brą-
zowe zdobyli: Jan Szymkowiak w ki-

hon, Jakub Nowak, Karolina Cieślak, 
Kornelia Kaźmierczak, Sehaj Munjal, 
Mateusz Stępniak w kata, a także Zu-
zanna Zdunek, Bartosz Szmudziński, 
Aniela Bączkowska, Kamil Sobczak, 

Młodzi Zjednoczeni 
sprawdzili swoje siły

Grupa Żak (rocznik 2014) na początku kwietnia udała się do Li-
chenia Starego, gdzie zmierzyła się w dwudniowym turnieju z dru-
żynami z różnych zakątków Polski.

Rywalami wrześnian były m.in. eki-
py ŁKS-u Łódź, Ursusa Warszawa, 
Akademii Barcelony Warszawa, Ko-
twicy Kołobrzeg i Talentu Białystok. 
Zakończyli oni turniej, mając na 
koncie cztery zwycięstwa, jeden re-
mis i siedem porażek. Tak o udziale 
Zjednoczonych w zawodach wypo-
wiada się trener Kamil: – Bardzo silnie 
obsadzony turniej. Dużo sportowej 
rywalizacji na wysokim poziomie. To 
pierwsza tak poważna impreza dla 
naszego zespołu, dlatego w początko-
wej fazie była widoczna trema i zde-
nerwowanie. Losowanie było dla nas 
niefortunne, bo na początek trafiliśmy 
na drużynę, która wszystkie swoje 

mecze zdecydowanie wygrała. Szyb-
ko zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, 
ale z czasem nasza siła rosła. To lekcja 
pokory, która pokazuje, że zmierzamy  
w dobrym kierunku, ale sporo pracy 
jeszcze przed nami, żeby móc cały czas 
się rozwijać. Były wzloty i upadki, ale 
na koniec, gdy każdy otrzymał medal, 
na twarzach zawodników były wi-
doczne uśmiechy. Głowy do góry! Wró-
cimy silniejsi, a już za chwilę Tymbark.

W licheńskich zawodach miały wy-
stąpić dwie drużyny z Ukrainy, lecz  
z wiadomych względów nie pojawiły 
się. Ukraino, wspieramy cię.

KS Zjednoczeni

Historyczne sukcesy
Zawodnicy UKS Wrzesińska Akademia Szachowa wystartowali 2 kwietnia w Mistrzostwach Wielko-

polski Strefy Wschodniej. Zawody, w których udział wzięło 244 uczestników, rozegrano w Salezjańskiej 
Szkole Podstawowej w Koninie. Nasza reprezentacja liczyła 18 osób, co ciekawe – rywalizowaliśmy  
w każdej kategorii wiekowej: do lat 9, 11, 13, 15 i 18. 

Największych emocji dostarczyły 
nam dziewczynki w grupie do lat 9 
– w gronie 27 zawodniczek mieliśmy 
cztery reprezentantki. Bardzo dobre 
zawody rozegrała Emilia Plucinska, 
która zdobyła 7/7 pkt. i wygrała tur-
niej. Do końca o medal walczyły też 
Zosia Jaworska i Alicja Matuszewska, 
ostatecznie zajmując odpowiednio 
czwarte i piąte miejsce. Wszystkie 
wymienione zawodniczki uzyskały 
awans do ścisłego Finału Mistrzostw 
Wielkopolski. Na bardzo wysokim 12 
miejscu uplasowała się 8-letnia Zosia 
Pawlak-Urbaniak, zdobywając 3,5 pkt.

W grupie chłopców do lat 9 wystarto-
wała rekordowa liczba 66 uczestników, 
wśród których było czterech naszych 
zawodników: Kamil Kensy, Jan Święcic-
ki, Mikołaj Dolata i Krystian Wrzaskow-
ski. Kamil i Janek zdobyli po 5 pkt., co 
dało odpowiednio 13 i 14 miejsce 
(miejsce w pierwszej „10” premiowane 
awansem było na wyciągnięcie ręki, 
warto dodać, że ścisk w czołówce był 
tak duży, że nasi zawodnicy mieli tyle 
samo punktów co zawodnik z szó-
stego miejsca, a o kolejności decydo-
wała punktacja dodatkowa). Krystian 
– zawodnik, który trenuje w grupie  
w Pyzdrach – zaliczył udany debiut zdo-
bywając 4 pkt., co dało bardzo dobre  
21 miejsce. Pół punktu mniej zdobył 
Mikołaj Dolata, zajmując ostatecznie 
32 miejsce. Warto dodać, że Janek  
i Mikołaj z racji wieku będą mogli star-
tować w tej grupie jeszcze w następ-
nym roku, więc wtedy szanse na awans 
będą zdecydowanie większe.

W grupie chłopców do lat 11 wy-
startowało 32 szachistów, w tym nasz 
10-letni Marceli Potrzebowski. Marceli 
w starciu ze starszymi zawodnikami za-

grał bardzo dobre zawody, zdobywa-
jąc 4 punkty, co wystarczyło do zajęcia 
wysokiego 14 miejsca. Do awansu 
zabrakło 0,5 pkt, ale należy dodać, że 
4 pkt. miał też dziewiąty zawodnik mi-
strzostw, więc tylko punktacja dodat-
kowa zadecydowała o braku awansu. 

W grupie do lat 13 w gronie 25 za-
wodników mieliśmy dwóch repre-
zentantów – Jan Przybylski i Szy-
mon Maciocha zagrali bardzo dobre 
zawody. Janek zdobył 4 pkt. i zajął 
dziewiąte miejsce (pierwsze niepre-
miowane awansem, przegrał tylko ze 
zwycięzcą i zawodnikiem z drugiego 
miejsca), a Szymon wywalczył 3 pkt., 
co dało 13 miejsce. Nasi zawodnicy 
rywalizowali z szachistami o rok star-
szymi, więc za rok będą pewnie żąd-
ni rewanżu.

W grupie do lat 15 wystawiliśmy 
czterech zawodników. Byli to: Arek 
Plucinski, Stefan Cebularz, Antek Pa-
szun i Jan Bolewicz. Janek uzbierał 
4,5 pkt. (przegrał tylko jedną partię 
ze srebrnym medalistą), co dało mu 
10 miejsce (awans był bardzo blisko, 
bo zawodnik z ósmego miejsca, pre-

miowanego awansem, też miał 4,5 
pkt., liczyła się punktacja dodatko-
wa). Punkt mniej od Janka uzbierał 
Antek, co dało 15 miejsce, Trzy punk-
ty zdobyli Arek i Stefan, co dało od-
powiednio 20 i 23 miejsce. 

W najstarszej grupie do lat 18 za-
grało trzech naszych zawodników: 
Antoni Długosz i Antoni Szczygielski 
zdobyli po 4 punkty, co dało odpo-
wiednio czwarte i siódme miejsce 
premiowane awansem, Igor Wardę-
ski uzbierał punkt mniej i zajął miej-
sce dziewiąte.

Wyższe kategorie zdobyli: Emilia Plu-
cinska (IV kat.), Zosia Jaworska (IV kat.), 
Alicja Matuszewska (IV kat.), Zosia 
Pawlak-Urbaniak (V kat.), Kamil Kensy 
(V kat.), Jan Święcicki (V kat.), Mikołaj 
Dolata (V kat.), Kamil Wrzaskowski (V 
kat.), Jan Przybylski (IV kat.), Szymon 
Maciocha (IV kat), Antoni Paszun (IV 
kat.) i Stefan Cebularz (IV kat.).

Wszystkim naszym szachistom gratu-
lujemy udanego występu, a zawodni-
kom, którzy awansowali do kolejnych 
rozgrywek życzymy powodzenia!

UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

Oczko wyżej
Awans do Półfinału Mistrzostw Wielkopolski Kinder Joy of Mo-

ving uzyskały oba zespoły UKS Jedynka Września.

Zawodniczki zanotowały kolejny świetny występ (tym razem w Krotoszynie) 
i 7 maja powalczą o finał wojewódzki. Skład drużyny: M. Wardeńska, J. Kamiń-
ska, W. Rybacka, Z. Pecyna, C. Kępczyk, E. Karska.

Ilona Zielińska-Czubek

Kornelia Kaźmierczak, Maria Staj-
kowska w kumite. Wszystkim zawod-
nikom gratulujemy startów.

UKS „Orzeł” Września

Od lewej: Alicja Matuszewska, Zosia Jaworska, Zosia Pawlak-Urbaniak

Radość po dekoracji

Turniej w Licheniu był ważnym egzaminem dla młodych piłkarzy

fot. arch. U
KS Jedynka

fot. arch. KS Zjednoczeni

fot. arch. U
KS „O

rzeł” W
rześnia
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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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Klara Skrzypczyk
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Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
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Monika Tomczak

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

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

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Z życia klubów sportowych

Na pucharze Polski
W dniach 8-10 kwietnia 2022 roku w Warszawie odbył się Puchar Polski Kadetów i Juniorów w ta-

ekwondo olimpijskim, w którym wystąpili zawodnicy UKS Hwarang Września.

Wrzesiński klub reprezentowało  
11 kadetów: Adam Andrzejak, Mi-
chał Filipczak, Jakub Filipczak, Marcel 
Haremza, Michalina Janas, Alicja Mu-
chowicz, Adrian Stengert, Zuzanna 
Waszczuk, Martyna Wojciechowska, 
Szymon Zieliński, Rafał Zieliński,  
a także pięcioro juniorów: Wiktoria 
Grześkowiak, Kacper Kasperski, Do-
minik Knopkiewicz, Sara Surtel i Mar-
tyna Zielińska.

W sobotę wystartowali kadeci, dla 
których puchar Polski był zarazem 
eliminacją do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży, która odbędzie 
się w maju w Białymstoku. Zuzanna 

W Olimpie nie próżnują
Siatkarki UKS Olimp Września wystąpiły na XXV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej w Ostrze-

szowie oraz awansowały do półfinału mistrzostw Wielkopolski w minisiatkówce.

W sobotę 2 kwietnia siatkarki 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Olimp, działającego przy Samorzą-
dowej Szkole Podstawowej nr 6 we 
Wrześni, uczestniczyły w XXV Ogól-
nopolskim Turnieju Piłki Siatkowej  
w Ostrzeszowie. W zmaganiach wzięło 
udział 15 zespołów z Polski. W grupie 
eliminacyjnej nasze siatkarki przegrały 
2:0 z kadrą WZPS Volley Głogów oraz 
wygrały 2:0 z UKPS Lubin, zajmując 
ostatecznie trzecie miejsce. W fazie 
pucharowej olimpijki wygrały 2:1 z Pia-
stem Głogów, a w meczu o dziewiąte 
miejsce uległy 0:2 zespołowi z Wielu-
nia. Nagrodą indywidualną za najlep-
szą zawodniczkę zespołu została wy-
różniona Małgorzata Lewandowska. 
Wszystkim naszym siatkarkom należą 
się słowa pochwały, gdyż cały zespół 
zagrał z dużym poświęceniem.

UKS Olimp Września reprezentowa-
ły: Amelia Czernielewska, Matylda 
Miczuga, Zofia Jastrzębska, Małgo-
rzata Lewandowska, Amelia Kajew-
ska, Sandra Imiełowska, Maja Malę-
gowska, Marcelina Sybilska, Zuzanna 
Michalak i Julia Maćkowiak, a ich tre-
nerem jest Przemysław Motyl.

Dzień później, 3 kwietnia, w Kole 
odbył się turniej ćwierćfinałowy 
Mistrzostw Wielkopolski w Minisiat-
kówce Kinder 2022. W kategorii trój-
ek w gronie 16 startujących zespołów 
bardzo dobrze zaprezentowały się: 
Nadia Gościmska, Oliwia Janowska, 
Jagoda Dutkiewicz, Emilia Listopad 
i Katarzyna Fimiak, reprezentujące 
UKS Olimp. W grupie nasze siatkar-
ki prowadzone przez trenera Prze-

mysława Motyla wygrały trzy swoje 
mecze po 2:0 z SPS Słupca I, UKS Ha-
gard Strzałkowo i MUKS Jantar Kalisz.  
W finale tego turnieju przegrały 0:2  
z UKS Piątką Turek I i KS Siatkarz Koło 
I oraz wygrały 2:1 z UKS Akademią Ta-
lentów Krotoszyn I. Nasz zespół zajął 
trzecie miejsce w turnieju gwarantu-
jące udział w półfinale mistrzostw, 
który odbędzie się 8 maja. 

UKS Olimp

Waszczuk zdobyła złoty medal, a Szy-
mon Zieliński był trzeci.

W niedzielę wystartowali juniorzy: 
Sara Surtel zdobyła srebrny medal,  
a Wiktoria Grześkowiak brązowy.

Rywalizacja w obu kategoriach była 
bardzo zacięta. Jednak nasi zawodni-
cy potrafili przebić się na miejsca me-
dalowe. Dla kadetów zakończyły się 
eliminacje do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży. Lista zakwalifikowa-
nych zawodników pojawi się wkrótce. 

Dla juniorów był to kolejny turniej 
sprawdzający przed mistrzostwami Pol-
ski juniorów. Jak widać, w tej grupie wie-
kowej szkolenie odbywa się pomyślnie.

Warte zauważenia jest to, że Patrycję 
Kasperską powołano do kadry na-
rodowej U21. Aktualnie trenuje ona  
z zawodnikami z Czech, Niemiec, Ukra-
iny, Słowacji Litwy i Łotwy na między-
narodowym obozie w Warszawie.

Po rekonstrukcji więzadła krzyżo-
wego powoli do zdrowia wraca też 
Weronika Przybysz, która pracuje te-
raz z fizjoterapeutami. Jeśli wszystko 
pójdzie po naszej myśli, to pod ko-
niec roku zaczniemy pierwsze starty. 
Skupiamy się teraz na optymalnym 
powrocie do pełnej sprawności.

Tomasz Haremza

Zawodnicy Hwaranga właściwie z każdej imprezy wracają z medalami

Zadowolone siatkarki z trenerem
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