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Rynek pracy

Wywiad z Majką Jeżowską

Bliżej żydowskiej kultury

Goście wydarzenia tłumnie stawili się na stadionie przy Kaliskiej we Wrześni

Brązowe lacrossistki

30 lat fundacji

Z życia 
klubów 

sportowych

Budżet za zeszły rok 
wykonany prawidłowo

Rada Powiatu Wrzesińskiego udzieliła zarządowi wotum zaufa-
nia oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz

Głosowanie nad uchwałą odby-
ło sie na sesji rady powiatu w dniu  
20 czerwca. Jej przyjęcie jest po-
przedzone m.in. przedstawieniem 
raportu i debatą o stanie powiatu 

wrzesińskiego za poprzedni rok. Po 
tym zarząd uzyskał wotum zaufania 
przy czterech głosach przeciwnych.  
12 radnych głosowało za udziele-
niem wotum zaufania.             Cd. na s.3

Oddział pediatryczny 
na nowo

3,8 mln zł kosztowała budowa oddziału pediatrycznego w Szpi-
talu Powiatowym we Wrześni. Więcej na s. 7.

Tysiące mieszkańców powiatu bawiło się podczas Niedzieli z powiatem – największym festynie rodzinnym w okolicy. Organizato-
rzy – Starostwo Powiatowe wraz podległymi jednostkami i partnerami wykazali się pełnym profesjonalizmem. Więcej na s.9. 

Symboliczne przedarcie zdjęcia przedstawiającego starą odsłonę oddziału  
zainagurowało działalność pediatrii w nowym miejscu 

fot. arch. projektu
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Dziennik budowy boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Skocznia w dal

Aktualny stan elewacji

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.

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
poszukuje stażystów do:

    • Wydziału Komunikacji i Transportu
oraz

    • Wydziału Inwestycji, Zamówień  
Publicznych i Funduszy Europejskich

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
z Wydziałem Kadr i Szkoleń

pod numerem telefonu 61 640 44 45  
lub 61 640 44 90

POWIATOWY PUNKT POMOCY MATERIALNEJ  
DLA OBYWATELI UKRAINY
ul. Wrocławska 44, 62-300 Września

(była komenda straży pożarnej)
pon.-pt. w godzinach 9-16

Wsparcie z Meramontu

9 czerwca do Powiatowego punktu pomocy Ukrainie dotarły dary przekazane przez Meramont. Zarząd i pracownicy 
ofiarowali głównie produkty spożywcze – żywność długoterminową, taką jak makaron, ryż czy mąka. Dziękujemy fir-
mie Meramont, a także wszystkim innym przedsiębiorstwom i osobom prywatnym za wsparcie!                                           (red.)
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Zakładników nie bierzemy

W odniesieniu do naszego naro-
dowego wzmożenia w niesieniu 
wielorakiej pomocy Ukraińcom 
szukającym u nas bezpiecznej 
przystani przed zawieruchą wo-
jenną, która spadła na ich kraj 
jak grom z jasnego nieba, coraz 
natarczywiej w publicznej dyspu-
cie pojawia się pytanie, dlaczego 
nasi zachodni sąsiedzi Niemcy 
zachowują się tak asekuracyjnie, 
z irytującym wszystkich klucze-
niem i dystansem do ukraińskiej 
tragedii, która rozgrywa się na 
naszych oczach, na oczach całego 
świata. Szczególny zarzut formu-
łowany pod ich adresem dotyczy 
braku wystarczającego wsparcia 
w sprzęcie wojennym dla bronią-
cych swej suwerenności ukraiń-
skich bojowników. Kraj, który jest 
ekonomicznym mocarstwem i po-
ważnym światowym producen-
tem najnowocześniejszej broni, 
tak bardzo wzbrania się przed wy-
słaniem walczącym o przetrwa-
nie Ukraińcom, tak niezbędnych  
w tej walce: armat, czołgów, rakiet, 
etc. Dlaczego mniejsza i mniej 
zasobna Polska zdobywa się na 
gigantyczny wysiłek, osłabiając 
swój własny potencjał obronny, 
żeby tylko wesprzeć w tej wojnie 
tych, którzy mimowolnie stali się 
ofiarami potwornej zbrodni?

Z pewnością nie jest łatwo w tej 
sprawie wyrokować, jeszcze trud-
niej o dobrą i wyważoną ocenę, 
kiedy nie ma się do tego wystar-
czającej wiedzy ani kompetencji.

I nie zamierzam tutaj wchodzić 
w wielką polityczną dysputę, bo 

nie taka jest w tej sprawie moja rola. 
Tym bardziej jeżeli rzecz dotyczy zja-
wisk, które są poza moim (naszym) 
zasięgiem.

Ale nie o wielką politykę tutaj cho-
dzi, lecz o nasze lokalne odniesienia 
do tych globalnie rozgrywających 
się wydarzeń. Jeżeli działając w sfe-
rze publicznej, osobiście zostajemy 
wezwani do tablicy, to nie możemy 
się uchylić od zajęcia stanowiska  
w sprawie. A konkretnie pojawił się 
wniosek, aby rada powiatu pod-
jęła uchwałę o zawieszeniu naszej 
partnerskiej współpracy z zaprzy-
jaźnionym powiatem Wolfenbüttel 
ze względu na opieszałość niemiec-
kiego rządu w śpieszeniu z militarną 
pomocą walczącej Ukrainie.

Od lat utrzymujemy przyjazne re-
lacje, współpracujemy, realizujemy 
wspólne projekty, wymieniamy do-
świadczenia z niemiecką Landraturą 
Wolfenbüttel. Przez ten czas po-
znaliśmy tam wielu oddanych spra-
wie ludzi. Uczestnicząc w licznych 
spotkaniach, organizując wspólne 
przedsięwzięcia, nawiązaliśmy wie-
le osobistych przyjaźni. W trakcie 
tych kontaktów wiele się o sobie 
wzajemnie dowiedzieliśmy, rozma-
wiając na różne tematy, również te 
dla nas najtrudniejsze, a dotyczące 
tragicznych doświadczeń histo-
rycznych ostatniej wojny. Trauma 
ostatniej wojny światowej odcisnęła  
w świadomości większości Niemców 
(szczególnie tej zachodniej ich czę-
ści) trwałe piętno. Potomkowie zaan-
gażowanych bezpośrednio w wojnę 
ojców i dziadków, czyli nasi rówieśni-
cy, noszą w sobie niczym wypalone 

na duszy piętno, kompleks narodu 
zbrodniarzy. Jest im z tym bardzo 
niekomfortowo, chcieliby za wszelką 
cenę zatrzeć w sobie tę skazę, zmyć 
z niemieckiej duszy winy swoich 
protoplastów. Tym bardziej, że nasi 
niemieccy znajomi tak naprawdę od-
robili swoją wojenną lekcję historii. 
Efektem tej edukacji są w tym po-
koleniu dość powszechne postawy  
o charakterze pacyfistycznym. Moż-
na by rzec, nastąpiło swoiste poko-
leniowe wychylenie wahadła historii 
od niemieckiego (pruskiego) milita-
ryzmu do zachowań wręcz demon-
stracyjnie pacyfistycznych. Zabiegają 
o to, żeby ich nacja nie angażowała 
się w żadne międzynarodowe kon-
flikty zbrojne. Stąd nieobecność Bun-
deswehry w Iraku i Afganistanie oraz 
obsesyjne wręcz powstrzymywanie 
się od jakiejkolwiek obecności nie-
mieckiego oręża w miejscach, gdzie 
wermacht pozostawił w przeszłości 
swoje wojenne ślady.

Nie zamierzam tutaj w żaden spo-
sób usprawiedliwiać niechęci rządu 
niemieckiego do zaangażowania 
się w pomoc militarną dla Ukrainy. 
Chciałem tylko z perspektywy na-
szych lokalnych kontaktów i osobi-
stych doświadczeń na szczeblu sa-
morządowym wskazać trochę inną 
perspektywę niż ta, którą jesteśmy 
na co dzień bombardowani przez 
globalne media. Dlatego też pomysł, 
aby poprzez zawieszenie współpra-
cy na szczeblu samorządowym wy-
wrzeć presję na naszych partnerów  
z Wolfenbüttel, żeby ci z kolei przeko-
nali swój rząd do udzielenia wsparcia 
militarnego Ukrainie, uważam za 

absurdalny. To tak trochę, 
jakby rada naszego po-
wiatu miała wystąpić do 
ministra Ziobry o to, żeby 
ten z kolei zaniechał de-
molki wymiaru sprawie-
dliwości. Nie wiem, skąd 
się zrodził ten pomysł. Po-
stawione we wniosku tezy 
są z naszej samorządowej 
perspektywy nie do zaak-
ceptowania.

Dionizy Jaśniewicz
… adwokat mimo woli

PS Stopklatka… Przed 
kilkoma laty z naszymi 
niemieckimi znajomy-
mi późnym wieczorem 
zachodzimy do londyń-
skiego pubu, zamawiamy 
piwo i jak to w takim miej-
scu po kilku minutach 
nawiązujemy kontakt  
z bywalcami przybytku. 
Koneserzy chmielowego napoju po-
lecają nam swój ulubiony gatunek 
bursztynowego płynu. Kosztujemy, 
zachwalamy polecony trunek, a po 
zakończonej organoleptycznej pró-
bie, otarciu piany z ust, jak to zwykle 
w takich okolicznościach, pada sa-
kramentalne pytanie: skąd jesteście? 
Poland, o super, tak polscy lotnicy, 
wojna itd. A nasz niemiecki znajomy 
przedstawia się: Germany… i nagle 
zapada grobowa cisza. Po chwili lek-
ko starszy brytyjski bywalec londyń-
skiego pubu startuje z tekstem: wy 
Polacy kumplujecie się z Niemcami, 
przecież oni was… Po czym w niebu-
dzącym wątpliwości geście podnosi 

prawą rękę i krzyczy tak, żeby 
wszyscy wokoło mogli usłyszeć 
Heil Hitler. Mój niemiecki kolega 
rozpaczliwie i niestety bezsku-
tecznie próbował ściągnąć rękę 
zażywnego staruszka do pozycji 
spocznij, co jeszcze bardziej za-
ogniło niekomfortową i tak sytu-
ację. Po prostu draka.

Kiedy po opuszczeniu lokalu 
spojrzałem na mojego niemiec-
kiego kolegę, to wyglądał tak, jak-
by przejechał po nim najnowszy 
model czołgu Leopard 2A4, tego, 
który pewnie nie ma żadnych 
szans dotrzeć na ukraińsko-rosyj-
ską wojnę.

Budżet za zeszły rok wykonany prawidłowo
Komisja rewizyjna i RIO są za 
Bez kłopotu przegłosowano także 

absolutorium dla zarządu. Wniosek 
komisji rewizyjnej był oczywisty. Jak 
czytamy w konkluzji pisma skierowa-
nego do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej komisja stwierdziła, że budżet 
powiatu wrzesińskiego w 2021 roku 
był wykonywany zgodnie z prawem, 
w sposób celowy, rzetelny i gospo-
darny i na tej podstawie sformuło-
wała wniosek o udzielenie zarządowi 
powiatu absolutorium. Dodajmy, że 
przyjęto go w głosowaniu jawnym, 
w obecności pięciorga członków ko-
misji rewizyjnej (czterema głosami 
za i jednym głosem przeciw). Zatem 
skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu wyra-
ził opinię, że wniosek Komisji Rewi-
zyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego  
o udzielenie absolutorium Zarządo-
wi Powiatu Wrzesińskiego za 2021 
rok został należycie uzasadniony.

Trudny budżet
Tuż przed głosowaniem starosta 

wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przed-
stawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu za poprzedni rok. Docho-
dy zaplanowane w kwocie 113 138 
882,93 zł zostały wykonane w kwocie 
111 326 881,95 zł. Z kolei wydatki za-
planowane w kwocie 112 682 826,02 
zł zostały wykonane w kwocie 106 
454 536,48 zł.

–  Budżet roku 2021 był w realizacji 
dość szczególny i trudny. Przypomnę, 
że działaliśmy w sytuacji pandemii. – 
zauważył starosta. – Wpłynęła ona na 
wygenerowanie dodatkowych kosz-
tów. Spowodowała też, że realizacja 
inwestycji napotykała na szereg trud-
ności głównie po stronie wykonaw-
czej. Z jednej strony były one związane 
z możliwością ograniczonego funk-
cjonowania firm, z drugiej firmy miały 
trudności w zapatrzeniu w materiały – 
wyliczał Dionizy Jaśniewicz.

W roku 2021 poziom wydatków ma-
jątkowych wyniósł 18,02 %. Starosta 
wrzesiński zaznaczył, że praktycznie 
udało się zrealizować większość za-
planowanych zadań inwestycyjnych.

Oświata niedoszacowana
Dionizy Jaśniewicz przypomniał, że 

największa pozycja spośród zadań 
realizowanych ze środków budżeto-
wych to wydatki oświatowe.

– Obserwujemy od lat systematyczne 
zmniejszanie się subwencji oświato-
wej. Dziś możemy powiedzieć, że na 
wydatki bieżące zabrakło prawie 3 mln 
zł, a na wydatki majątkowe 2,5 mln zł. 
Przytaczam te dane z tego względu, że 
realizacja zadań, szczególnie oświato-
wych, napotyka na coraz większe trud-
ności – dodał.

Wśród wydatków inwestycyjnych 
związanych z oświatą do najważniej-
szych należały:

- zakończenie wyposażania Cen-
trum Badań i Rozwoju Nowocze-
snych Technologii,

- rozpoczęcie budowy bursy mię-
dzyszkolnej na terenie CBiRNT,

- polisensoryczny naukowy plac za-
baw w Zespole Szkół Specjalnych,

- wyposażenie pracowni logistycz-
nej i technologicznej w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2.

Drogi i szpital
Starosta przypomniał, że dla miesz-

kańców powiatu najbardziej istotne są 
inwestycje na drogach powiatowych. 
A tych nie zabrakło w zeszłym roku.

– Przypomnę choćby remont drogi 
Targowa Górka – Mała Górka, jezdni  
w kierunku Mikuszewa, Nowego Fol-
warku czy odcinka drogi Sokolniki 
–Samarzewo. W zeszłym roku dokoń-
czyliśmy też remont fragmentu jezdni 
w Gutowie Małym przed wiaduktem – 
wyliczał włodarz powiatu.

To jednak nie wszystko. W roku 
2021, wraz z gminą Kołaczkowo, wy-
konano projekt ciągu pieszo-rowero-
wego od Kołaczkowa do Zielińca.

Starosta Dionizy Jaśniewicz przy-
pomniał, że powiat wrzesiński  
w ramach zadań inwestycyjnych  
w zeszłym roku wsparł zakup samo-
chodów dla Komendy Powiatowej 
Policji we Wrześni oraz Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej. W zeszłym roku współfinansował 
również dwie duże szpitalne inwe-
stycje: budowę oddziału dziecięcego 

oraz termomodernizację przychodni.
– Gdym miał zobrazować sytuację 

związaną budżetem powiatu, to przy-
pomnę, że cały czas wspinamy się na 
K2 i czekaliśmy na okienko pogodowe, 
aby dokonać szturmu na szczyt, ale je-
steśmy na dobrej drodze – spuentował 
rozważania na budżetem za rok 2021.

 
Inne uchwały
Powiat wrzesiński wesprze gminę 

Miłosław dotacją w wysokości 32 tys. 
zł. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na opłacenie pracy dwóch ratow-
ników na basenie w ośrodku Relax 
w Orzechowie. Radni tradycyjnie 
wprowadzili też zmiany w budżecie 
powiatu na rok bieżący.

Tomasz Małecki

Wahałem się, czy jest to dobry czas do podjęcia tego tematu. Niezwykle wrażliwego, ale równocześnie jakże ważnego. Ze względu na historyczne 
zaszłości, silnie zakorzenione stereotypy, pielęgnowane przez lata wzajemne animozje podjęcie go jest po trosze jak wkraczanie na pole minowe bez 
asekuracji. W końcu przeważyła jednak myśl, że nigdy nie znajdziemy dobrego czasu dla podejmowania trudnych wątków.



4 Edukacja 24 czerwca 2022 www.wrzesnia.powiat.pl

Historyczny brąz lacrossistek
Zawodniczki Lax-Warriors Next zajęły trzecie miejsce w Polskiej Lidze Lacrosse Kobiet. Brąz jest pierwszym w historii wrzesińskiego sportu medalem w rozgrywkach ze-

społowych rangi mistrzostw Polski.
Choć radość z pokonania w decy-

dującym meczu Walkirii Katowice 
14:4 była olbrzymia, to aspiracje 
wrześnianek były w tym sezo-
nie większe. Licealistki nie zagrały  
w wielkim finale w dużej mierze z po-
wodu niezrozumiałego regulaminu 
rozgrywek. Konkurentki do drugiego 
miejsca po rundzie zasadniczej, które 
gwarantowało grę o złoto, poprzez 
niedopatrzenie lacrossowej centrali, 
miały łatwiejszą drogę. W dodatku  
w najważniejszym momencie dru-
żyna nie mogła wystawić żadnej  
z dwóch swoich bramkarek, a w de-
cydującym meczu już na samym jego 
początku dwie wrześnianki otrzymały 
czerwone kartki. Jakieś fatum zawisło 
nad młodymi zawodniczkami.

– Nie twierdzę, że w meczu o zło-
to wygrałybyśmy z wielokrotnymi 
mistrzyniami Hussars Ladies U-40  
z Poznania, ale jestem przekonana, że 
przynajmniej napędziłybyśmy im po-
rządnego stracha. Zresztą właśnie na 
finały trafiłyśmy z formą – dywaguje 
Marika Walkowiak, kapitanka Lax-
-Warriors Next.

Zamiast walki o mistrzostwo, trze-
ba było mierzyć się w małym finale 
o brąz, a mecz wcale nie musiał być 
łatwy. W tym roku poziom bardzo się 

wyrównał. W dodatku to Ślązaczki 
broniły brązowych medali z ubiegło-
rocznych mistrzostw.

Dziewczyny z Witkowskiej wyszły 
na boisko Polonii w Poznaniu (tam 
rozgrywano Lacrossowy Weekend 
Mistrzyń) niesamowicie zmotywo-
wane. Agresywna obrona, choć oku-
piona większą niż zazwyczaj liczbą 
minutowych kar, przyniosła efekt. 
Pierwsza kwarta, która trwa prze-
cież tylko osiem minut, zakończyła 
się rekordowym dla całej ligi 9:1 dla 
wrześnianek! Po drugiej kwarcie było 
już 12:2 i sprawa zwycięstwa została 
definitywnie zamknięta. Historyczny 
medal dla wrzesińskiego sportu stał 
się faktem. Lax-Warriros Next wygrał 
ostatecznie z Walkiriami Katowice 
14:4 (9:1, 3:1, 2:2, 0:0).

Nasze lacrossistki pokazały, że są sil-
ne przede wszystkim jako zespół. Były 
liderki w poszczególnych formacjach, 
ale zwycięstwo wrześnianki zawdzię-
czają konsekwentnej, drużynowej 
grze. W ekipie nie było słabych punk-
tów, każda dziewczyna odpowiedzial-
na była za „swoje podwórko” i wy-
wiązywała się z zadań na szóstkę. Co 
ciekawe, żadna nasza zawodniczka 
nie skończyła jeszcze 18 lat. Cała spor-
towa przyszłość jeszcze przed nimi.

Skład Lax-Warriors Next: Wiktoria 
Focht (bramkarka), Nikola Dębicka 
(bramkarka), Dominika Kasprzyk 
(bramkarka), Roksana Dębicka (39 
goli, 9 asyst), Klara Domachowska 
(23 gole, 5 asyst), Gabriela Nowakow-
ska (7 goli), Julia Wieczorek (8 goli,  
5 asyst), Agata Bukowska (10 goli,  
3 asysty), Zuzanna Chojnacka (7 goli, 
2 asysty), Marika Walkowiak (4 gole,  
6 asyst), Marta Wysocka (5 goli), Ma-
ria Pecyna (1 gol), Martyna Muszyń-
ska (3 gole, 4 asysty), Amanda Osie-
wicz (1 gol, 1 asysta).

W rozgrywkach wystartował też 
drugi wrzesiński zespół, Lax-Warriors 
LO. W większości młodsze dziew-
czyny, z trzynastolatką w składzie, 
pokazały, że za rok, za dwa będą 
już w gronie rozdających karty. Już 
teraz potrafiły wygrywać poszcze-
gólne kwarty nawet z medalistkami 
 mistrzostw. Ostatecznie zajęły piąte 
miejsce.

Skład Lax-Warrirors LO: Kamila 
Dziarnowska (bramkarka), Gabrie-
la Kaczmarek (bramkarka), Marta 
Błaszak (2 gole), Julia Ławniczak  
(3 gole), Julia Jaros (4 gole), Domini-
ka Kasprzyk (2 gole), Antonina Miara 
(2 gole, 1 asysta), Amelia Kajewska 
(1 gol), Zuzanna Kliszkowiak (5 goli), 

Maria Pecyna (5 goli), Marcelina Bin-
kowska (2 gole), Wiktoria Kuś (5 goli, 
2 asysty), Zofia Winowicz (4 gole).

Wrzesiński lacrosse to już nie tylko 
liceum. Przy Samorządowej Szkole 
Podstawowej nr 1 działa silny ze-
spół, w składzie którego są już repre-
zentantki Polski U-14. Dziesięć dni 
temu dziewczyny wzięły udział w 
Lidze Szkolnej Lacrosse w Poznaniu. 
Nie wystartowały jednak ze swoimi 
rówieśniczkami, ale zagrały ze star-
szymi rywalkami, w turnieju szkół 

ponadpodstawowych. Wystartowały  
i zdecydowanie wygrały swoje mecze. 

Tylko baza sportowa, na której przy-
chodzi trenować wrzesińskim lacros-
sistkom, pozostawia sporo do życze-
nia. Klub łata jak może, ale ani szkoła 
nie ma hali, ani miasto odpowiedniej 
liczby boisk. Kto wie, może właśnie te 
przeciwności zahartują dziewczyny 
prowadzone przez zespół trenerów: 
Annę Dziekan, Bartosza Darula i Lesz-
ka Nowackiego.

Uczniowski Klub Sportowy Żak

Wrześnianin 
z medalem

Mateusz Gościej zdobył srebro podczas XXVIII Ogólnopolskie-
go Finału Czwartków Lekkoatletycznych, który odbyły się 18 i 19 
czerwca w Łodzi.

W zawodach rozgrywanych przy 
35-stopniowym upale startowało 
2 000 zawodników z 80 miast.

Osiągnięcia zawodników z Wrześni 
przedstawiają się następująco. Mate-
usz Gościej (rocznik 2010) z Samorzą-
dowej Szkoły Podstawowej nr 3) zdo-
był srebrny medal w rzucie piłeczką 
palantową (59,5 m). Mateusz Malesz-
ka (rocznik 2010) z Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Kaczanowie 
osiągnął 5. miejsce w pchnięciu kulą 
(9,88 m). Antonina Brandt (rocznik 

2010) z SSP nr 3 zajęła 7 miejsce  
w biegu na 60 m (8,60 s). Z kolei 
Oskar Pawlak (rocznik 2010) z Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej 
nr 2 był siódmy w rzucie piłeczką 
palantową (47,50 m). Zofia Jurkie-
wicz (rocznik 2011) z Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 6 uplasowała 
się na 13. miejscu w biegu na 300 m 
(50,97 s), zaś Aleksandra Kosmowska 
(rocznik 2010) z SSP nr 3 zajęła była 
14. w biegu na 60 m (8,81 s).

Krzysztof Regulski

Sportowe chwile w Pile
Zespół dziewcząt Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie zdobył srebrny medal w Finale 

Wojewódzkim Szkolnej Drużynowej Ligi Lekkoatletycznej w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej.

W zawodach rozgrywanych  
6 czerwca w Pile w klasyfikacji 
punktowej podopieczne Krzysztofa 
Regulskiego uległy tylko drużynie  
z Wolsztyna, która miała taki sam do-
robek punktowy, ale o jeden medal 
brązowy więcej.

Złote krążki dla Kaczanowa zdoby-
ły: Lena Baranowska (300 m) oraz 
Zuzanna Andrzejaszek, Michalina 
Stępień, Julia Olejniczak i Lena Bara-
nowska (sztafeta 4 x 100). Po srebr-
ne medale sięgnęły Julia Olejniczak 

(skok wzwyż) i Nikola Urbaniak (600 
m). Na sukces drużynowy zapraco-
wały również: Maja Kaczmarek, Mar-
celina Stajkowska, Maria Stajkowska, 
Oliwia Kajdan, Karolina Cieślak, Alek-
sandra Ptak, Amelia Olejniczak, Mar-
tyna Olejniczak, Amelia Olek.

Po medale indywidualnie sięgnęli 
także inni reprezentanci Wrześni: Julia 
Biadała (srebro w biegu na 80 m przez 
płotki) i Paulina Mench (złoto w biegu 
na 300 m przez płotki) z Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej nr 2, Stani-

sław Grzegorzewicz (srebro w skoku 
wzwyż) z Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej w Kaczanowie oraz Maja 
Kozłowska i Mikołaj Palpuchowski 
(srebro w biegu na 1 000 m) z Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 1.

W pilskich zawodach z sukcesem 
wystartowali też zawodnicy z Nekli: 
Eryk Jasiński (srebro w skoku w dal), 
Mateusz Woźniak (brąz w pchnię-
ciu kulą) i Beniamin Przybył (srebro  
w rzucie oszczepem).

Krzysztof Regulski

Mateusz Gościej

Medalowa ekipa z Kaczanowa

Wrzesińskie zawodniczki mają wielki powód do dumy

fot. arch. K. Regulskiego

fot. arch. K. Regulskiego
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Kulinarnie  
i muzycznie

10 i 11 czerwca odbywały się kolejne wydarzenia w ramach pro-
jektu „Historia i kultura Żydów wrzesińskich. Młodzież wrzesińska 
w miejscach pamięci”. Ich uczestnicy określali je jako wyjątkowe, 
ciekawe, świetne i super.

Warsztaty kuchni żydowskiej po-
zwoliły uczniom szkół średnich i słu-
chaczom Wrzesińskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku na wspólne go-
towanie i odkrywanie zupełnie no-
wych smaków i zapachów. Pod czuj-
nym okiem i dzięki fachowym radom 
Jakuba Dolacińskiego, szefa kuchni 
NextRestoBar – gdzie odbywały się 
warsztaty – powstawały potrawy, 
których późniejsza konsumpcja była 
czystą przyjemnością dla podniebie-
nia i oka. Cała impreza mogła odbyć 
się dzięki przychylności właściciela 
NextRestoBar, Tomasza Miary.

Następnego dnia można było za-
dbać o inne zmysły. Koncert muzyki 

Sukcesów ciąg dalszy
Czwarty medal w tegorocznych rozgrywkach Licealiady zdobyli reprezentanci Zespołu Szkół Poli-

technicznych we Wrześni.

Radosne podsumowanie
Sportowcy z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni z osiągnięciami jak nigdy dotąd.

Miniony rok szkolny był wyjątkowy 
pod względem osiągnięć sporto-
wych szkolnych reprezentacji Zespo-
łu Szkół Politechnicznych. Sportowcy 
osiągnęli sukcesy, które nie miały 
wcześniej miejsca w historii szko-
ły. Reprezentanci ZSP, przechodząc 
poszczególne szczeble eliminacji  
w grach zespołowych, pięciokrotnie 
występowali w Finałach Wojewódz-
kich Licealiady, rozgrywek prowa-
dzonych przez SZS „Wielkopolska”. 
Przyniosło to złote medale i tytuł 
szkolnego mistrza Wielkopolski w fut-
salu i piłce nożnej, brązowe medale  
w piłce siatkowej chłopców i siatków-
ce plażowej chłopców oraz 9. miej-
sce w koszykówce 3 x 3 chłopców.  
Dodatkowo poprzez ubieganie się 
o organizację imprez sportowych  
i przeprowadzanie ich na wysokim 
poziomie szkoła stała się rozpozna-
walna w całej Wielkopolsce. W ra-
mach rozgrywek organizowanych 
przez SZS „Wielkopolska” ZSP Wrze-
śnia przypadło w udziale zorganizo-
wanie dwóch finałów wojewódzkich, 
jednego półfinału wojewódzkiego, 
trzech finałów Rejonu Poznań Teren 
Wschód i pięciu mistrzostw powiatu. 
W klasyfikacji punktowej prowa-
dzonej przez SZS „Wielkopolska” 
szkoła uplasowała się na 27. miejscu  
w gronie 166 sklasyfikowanych 

Tym razem wrześnianie wywalczyli 
brązowy medal w Finale Wojewódz-
kim Siatkówki Plażowej Chłopców. 
Rozgrywki dziewcząt i chłopców 
odbyły się 14 czerwca we Wrześni  
w ramach XXIII Licealiady. W zawo-
dach wzięło udział łącznie 27 najlep-
szych drużyn szkolnych z Wielkopol-
ski – 14 w kategorii dziewcząt i 13  
w kategorii chłopców. Przy obecno-
ści opiekunów drużyn uczestniczą-
cych w zawodach odbyły się przed-
meczowa odprawa oraz losowanie. 
Zarówno w kategorii dziewcząt, jak 
i chłopców zawody rozgrywano sys-
temem brazylijskim, do dwóch prze-
granych meczów. Decyzją organiza-
torów w turniejowej drabince roz-
stawiono zespoły z rejonów, których 
reprezentanci w ubiegłorocznych 
mistrzostwach zdobyli tytuł mistrza 
lub wicemistrza Licealiady. Wśród 
dziewcząt były to reprezentacje I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Szamo-
tułach (Rejon Poznań Teren Zachód) 
oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 
1 w Jarocinie (Rejon Poznań Teren 
Wschód). Wśród chłopców były to 
natomiast drużyny I Liceum Ogól-
nokształcącego w Szamotułach (Re-
jon Poznań Teren Zachód) i Zespołu 
Szkół Politechnicznych we Wrześni 
(Rejon Poznań Teren Wschód). Za-
wody rozgrywano równocześnie na 
sześciu boiskach.

Wyniki meczów eliminacyjnych 
chłopców ZSP Września:

ZSP Września – LO Wolsztyn 2:0 
(15:4, 15:11)

ZSP Września – LO Września 2:1 
(13:15, 15:12, 12:10)

Półfinał I:
ZSP Września – LO Szamotuły 0:2 

(4:15, 7:15)
Półfinał II:
ZSG-D Poznań – LO nr1 Jarocin 0:2 

(13:15, 13:15)
Mecz o 3. miejsce:
ZSP Września – ZSG-D Poznań 2:1 

(16:14, 13:15, 11:8)
Finał:
I LO Szamotuły – LO nr 1 Jarocin 2:1 

(15:8, 15:17, 11:6)
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. I Liceum Ogólnokształcące Szamotuły
2. Liceum Ogólnokształcące nr 1 Jarocin
3. Zespół Szkół Politechnicznych 

Września

4. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogo-
wych Poznań

5-6. IX Liceum Ogólnokształcące 
Poznań, Liceum Ogólnokształcące 
Września

7-8. Liceum Ogólnokształcące 
Wolsztyn, II Liceum Ogólnokształcą-
ce Konin

9-12. Zespół Szkół Ekonomicznych 
Gniezno, I Liceum Ogólnokształcące 
Turek, Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych nr 1 Krotoszyn, Edukacja 
Lubasz

13. II Liceum Ogólnokształcące 
Leszno

Reprezentacja ZSP Września wystą-
piła w składzie: Mateusz Manikowski, 
Filip Fibich, Andrzej Rewers. 

Robert Czerniak

szkół ponadpodstawowych. Nie do 
pobicia okazał się wynik osiągnięty 
przez ZSP Września w grach zespo-
łowych chłopców. W nieoficjalnej 
klasyfikacji reprezentanci szkoły 
gromadząc 252 punkty okazali się 
najlepsi w Wielkopolsce, wyprzedza-
jąc zwycięzcę ogólnego rankingu 
– LO w Turku mające w tej katego-
rii na swoim koncie 231,5 punktu. 

Spośród innych wrzesińskich szkół 
ponadpodstawowych w rankingu 
SZS „Wielkopolska” Liceum Ogól-
nokształcące uplasowało się na  
67. miejscu, Zespół Szkół Zawodo-
wych nr 2 na 125. miejscu, a Zespół 
Szkół Technicznych i i Ogólnokształ-
cących na 155. miejscu.

Robert Czerniak

klezmerskiej, zagrany przez zespół 
Yankel Band, który odbył się we Wrze-
sińskim Ośrodku Kultury zakończył 
się owacjami na stojąco. Muzycy po-
kazali klasę i niebywałe umiejętności 
nie tylko instrumentalne. Pochwalili 
się także znajomością legend i historii, 
które związane były z wykonywanymi 
utworami. To, że potrafili przenieść 
słuchacza w inny, zupełnie odmien-
ny czas, atmosfera jaką wykreowali, 
wyczarowali na koncercie, nie powoli  
o nich i ich muzyce zapomnieć.

 Anita Rembowicz-Robaszkiewicz

Czytając dzieciom
W akcji, która odbywała się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-

ny we Wrześni, wziął udział m.in. wicestarosta wrzesiński Walde-
mar Grzegorek.

Trudno wymienić wszystkie zalety 
czytania. Niewątpliwie rozwija wy-
obraźnię, wzbogaca słownictwo, po-
prawia koncentrację i odstresowuje, 
a do tego jest zwyczajnie przyjem-
ne. Czytanie dziecku może nie tyl-
ko stanowić zachętę, by ono samo 
sięgnęło po książkę, lecz także być 
świetnym sposobem na spędzanie 
z nim czasu. O tym wiedzą ci, którzy 
włączają się w kampanię społeczną 
„Cała Polska czyta dzieciom”. W jej ra-

mach w czerwcu odbył się XXI Ogól-
nopolski Tydzień Czytania Dzieciom, 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Września, która wzięła w nim udział, 
do lektury najmłodszym zaprosiła 
m.in. przedstawicieli służb mundu-
rowych, mediów i samorządu. Wśród 
nich był wicestarosta wrzesiński Wal-
demar Grzegorek – 10 czerwca czytał 
fragment „Niebieskiej Niedźwiedzi-
cy” Joanny Chmielewskiej.

Klara Skrzypczyk

Dekoracja najlepszych

Warsztaty były międzypokoleniowe

Reprezentanci Zespołu Szkół Politechnicznych

Dzieci słuchały „Niebieskiej Niedźwiedzicy” z zapartym tchem

fot. arch. organizatora
fot. arch. projektu
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Z kulturą  
za pan brat 15 lat tak szybko minęło…

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na kolejne jubile-
uszowe wydarzenia.Jak zachowywać się 

podczas lotu?
W ostatnich latach podróżowanie samolotem stało się dużo tań-

sze i łatwiej dostępne, dlatego coraz częściej się na nie decydujemy. 
Latamy na wakacje, w celach służbowych czy po to, aby odwiedzić 
rodzinę mieszkającą w innym mieście lub państwie. Będąc na po-
kładzie, musimy pamiętać, aby tak jak w każdym innym miejscu, 
stosować się do zasad savoir-vivre’u.

Już samo wsiadanie do samolotu 
to bardzo newralgiczny moment. 
Pamiętajmy, że nawet jeśli wejdzie-
my do niego na samym końcu, to na 
pewno nie zabraknie dla nas miejsca, 
dlatego przepychanie się do drzwi 
nie ma najmniejszego sensu. Ustąp-
my pierwszeństwa osobom niepeł-
nosprawnym, starszym oraz rodzi-
com z małymi dziećmi. Nie wpro-
wadzajmy zbędnego zamieszania  
i zajmijmy miejsce w klasie, w której 
wykupiliśmy bilet. Bardzo ważne jest 
to, by stosować się do wszystkich za-
leceń personelu pokładowego. Od 
tego zależy bezpieczeństwo nasze 
oraz innych pasażerów. 

Wiele osób w trakcie podróży ucina 
sobie drzemkę. Zanim jednak zdecy-
dujemy się na rozłożenie fotela, do-
wiedzmy się, czy nie będzie to prze-
szkadzało komuś, kto siedzi za nami. 
Nie zapominajmy, że na pokładzie 
obowiązuje zakaz palenia i spoży-
wania własnego alkoholu. Niektóre 
linie oferują go w cenie biletu, więc 
jeśli mamy ochotę na drinka, nie ma 
w tym nic złego, jednak pamiętajmy 
przy tym, by nie przesadzić z ilością. 

Podobnie jak w przypadku podró-
żowania innymi środkami transportu 
powinniśmy uszanować to, że nie 
wszyscy pasażerowie chcą wysłuchi-
wać naszych prywatnych historii. Po-
wstrzymajmy się więc od głośnego 

opowiadania o swoich przeżyciach 
i problemach. Jeżeli zauważymy, że 
osoba siedząca obok nie jest zain-
teresowana rozmową z nami, nie 
naciskajmy na konwersację. Podczas 
oglądania filmu lub słuchania muzy-
ki korzystajmy z słuchawek. Nie tara-
sujmy przejścia pomiędzy fotelami, 
a mijając się w nim, odwracajmy się 
tyłem do siebie. Rzeczy trzymajmy 
w swojej przestrzeni pokładowej. 
Zadbajmy o to, by pozostawić po 
sobie porządek. Opuszczając sie-
dzenie, nie przeciskajmy się innym 
przed nosem, ale poprośmy o to, by 
nas przepuścili. Najlepiej ograniczyć 
przemieszczanie się po pokładzie do 
niezbędnego minimum.

Często zdarza się, że po udanym lądo-
waniu pasażerowie klaszczą, by w ten 
sposób podziękować załodze. Jest to 
jednak zrozumiałe i dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy lądowanie to miało awaryjny 
charakter lub lot był szczególnie wyma-
gający dla pilota i jego współpracowni-
ków. Powstrzymajmy się ze wstawaniem  
i sięganiem po bagaż aż do momen-
tu, kiedy samolot się nie zatrzyma,  
a sygnalizacja „zapiąć pasy” nie zga-
śnie. Również podczas opuszczania 
pokładu nie ma się co pchać do wyj-
ścia. Bez obaw, każdy zdąży wyjść  
z samolotu w odpowiednim momencie.

Monika Tomczak

29 czerwca o godz. 16 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbędzie się uroczyste spotkanie pod ha-
słem „15 lat tak szybko minęło”, na które zapraszamy też byłych studentów-słuchaczy uniwersytetu. 
1 lipca o godz.17 zatańczymy na wrzesińskim rynku poloneza, a potem w kolorowym pochodzie 

przejdziemy do amfiteatru.
Nasza jubileuszowa wystawa fotograficzna zawita do każdej gminy w powiecie. 30 czerwca zostanie 

otwarta w Nekli, 15 lipca – w Kołaczkowie, 29 lipca – w Pyzdrach, a 12 sierpnia – w Miłosławiu. Patro-
nat honorowy nad jubileuszem objęli starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz burmistrz miasta  
i gminy Września Tomasz Kałużny.

Danuta Torzewska
Prezes Zarządu WUTW

Plany repertuarowe: 
1-14 lipca – MINIONKI: WEJŚCIE GRU
8-14 lipca – CZARNY TELEFON
15-28 lipca – BUZZ ASTRAL
22 lipca – 4 sierpnia – THOR: MIŁOŚĆ I GROM

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

REPERTUAR: 24-30 CZERWCA
SALA GŁÓWNA SALA KAMERALNA

DOGTANIAN:  
PSI MUSZKIETER

Gatunek: animacja/ 
przygoda

Kraj: Hiszpania
Czas trwania: 84 min
Wersja: 2D dubbing

ELVIS
Gatunek: biografia/

dramat
Kraj: USA

Czas trwania: 159 min
Wersja: 2D napisy

ELVIS
Gatunek: biografia/

dramat
Kraj: USA

Czas trwania: 159 min
Wersja: 2D napisy

PARYŻ, 13 DZIELNICA
Gatunek: melodramat

Kraj: Francja
Czas trwania: 105 min

Wersja: 2D napisy

24.06.
(pt.) 14:00 i 15:45 17:30 i 20:30 – 20:15

25.06. 
(sob.) 14:00 i 15:45 17:30 i 20:30 – 20:15

26.06.
 (nd.) 14:00 i 15:45 17:30 i 20:30 – 20:15

27.06. 
(pon.) 14:00 i 15:45 20:30 17:45 20:15

28.06. 
(wt.) 14:00 i 15:45 20:30 17:45 20:15

29.06. 
(śr.) 14:00 i 15:45 20:30 17:45 20:15

30.06. 
(czw.) 14:00 i 15:45 20:30 17:45 20:15

Potrzebne wsparcie dla młodych muzyków
Przyszpitalny Zespół Muzyczny poszukuje sprawnego keyboardu.

Niedawno zepsuł się jeden z key-
boardów, który dotychczas służył 
młodym muzykom. Opiekunka gru-
py Kazimiera Dłucik zwróciła się do 
redakcji „Przeglądu Powiatowego”  
z prośbą o zamieszczenie apelu o nie-
odpłatne przekazanie instrumentu. 
Być może ktoś z czytelników dyspo-
nuje keyboardem pięciooktawowym 
i zechciałby nieodpłatnie przekazać 
go Przyszpitalnemu Zespołowi Mu-
zycznemu. Instrument, który u kogoś 

stoi nieużywany i się kurzy, może nie 
tylko zyskać nowe życie, lecz także 
dobrze posłużyć muzykalnym mło-
dym ludziom. Prosimy o kontakt ma-
ilowy: mateusz.maserak@wrzesnia.
powiat.pl.

Przyszpitalny Zespół Muzyczny gro-
madzi głównie byłych pacjentów 
oddziału pediatrycznego Szpitala 
Powiatowego we Wrześni, gdzie 
Kazimiera Dłucik prowadziła zaję-
cia muzykoterapeutyczne. Wielu 

jej podopiecznych po zakończonej 
rekonwalescencji nadal uczy się gry 
na instrumentach, czerpiąc wielką 
radość z muzyki. Keyboard z pewno-
ścią bardzo by im w tym pomógł.

Klara Skrzypczyk

Camerata wyróżniona
Wrzesiński chór wystąpił w Ogólnopolskim Konkursie i Festiwa-

lu Chóralnym Musica in Urbe, który odbywał się 18 i 19 czerwca  
w Bydgoszczy.

W wydarzeniu, który zorganizowano 
po raz czwarty, Camerata wystąpiła  
w kategorii chórów seniorów. Jurora-
mi konkursu byli profesorowie akade-
mii muzycznych w Gdańsku, Bydgosz-
czy i Poznaniu. Z 71 punktami chórzy-
ści z powiatu wrzesińskiego otrzymali 
brązowy dyplom w swojej kategorii. 
– Dla nas to wielka radość, że udało 
się nam zdobyć to wyróżnienie po ta-
kiej przerwie – mówi prezes Cameraty 
Wojciech Krysztofiak. – Ostatnio uda-

ło się to chyba w 2017 albo 2018 roku 
– dodaje. Zadowolenie z brązowego 
dyplomu łączy się więc z tym, że zno-
wu bez przeszkód można gromadzić 
się na próbach i śpiewać. Tym razem 
do konkursu chórzyści przygotowy-
wali się pod okiem dyrygentki Anto-
niny Pedrycz.

Wyjazd Cameraty do Bydgoszczy 
został dofinansowany z budżetu po-
wiatu wrzesińskiego.

Klara Skrzypczyk

Chór Camerata tuż przed ogłoszeniem wyników
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Trzy dekady dobrej roboty
Fundacja Dzieci Wrzesińskich świętuje w tym roku 30-lecie działalności. Uroczysta gala z tej okazji 

odbyła się 14 czerwca we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Podczas akademii miała miejsce prapremiera 
filmu dokumentalnego pt. „Miasto młodych buntowników" wyprodukowanego przez fundację.

Fundacja łączy pokolenia 
Już na początku uroczystości głos 

zabrał starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz.

– Rób tak, żebyś podobał sie Bogu i lu-
dziom, mawiał fundator Les Bachorz. 
Jest to idea, która przez te trzy dekady 
fundacji przyświecała. Przez ten czas 
związane z nią były dziesiątki znamie-
nitych obywateli naszego miasta. To 
stanowi o sile Fundacji Dzieci Wrzesiń-
skich. Chcę jednak zaznaczyć, że nie 
była i nie jest to organizacja, która jest 
papierowa i fasadowa. W środowisku 
wrzesińskim zaznaczyła się przez trzy-
dzieści lat jako jedna z istotniejszych 
w naszej małej społeczności – powie-
dział Dionizy Jaśniewicz.

Jak zaznaczył starosta, działalność 
fundacji to najlepszy przykład na bu-
dowanie społeczeństwa obywatelskie-
go. Podziękował też za lata jej współ-
pracy z samorządem powiatowym.

Jak dodał na koniec, siła fundacji pole-
ga na tym, że potrafi łączyć pokolenia.

Zaczęło się w Kanadzie
Historia fundacji sięga 1990 roku, 

kiedy to ówczesny burmistrz miasta 
i gminy Września Celestyn Bachorz 
udał się do Kanady, gdzie wspólnie  
z wujkiem Lesem Celestynem Bacho-
rzem dyskutowali nad pomysłem jej 
powołania. Rok później, w 1991 roku, 
doszło do założenia Fundacji Dzieci 
Wrzesińskich, a jej misją było dosko-
nalenie środowiska, w którym będą 
wychowywały się pokolenia dzieci  
i młodzieży. Zadanie to osiąga, kieru-

jąc się hasłem „Visor + Rygor + Vigor 
= Victor”, co oznacza „Z wiarą, w soli-
darności, przez pracę do sukcesu”.

Pierwszym prezesem Fundacji Dzie-
ci Wrzesińskich został Les Celestyn 
Bachorz. Funkcję tę pełnił w latach 
1991-2013, przebywając w tym cza-
sie w Kanadzie. Dyrektorem orga-
nizacji została Krystyna Poślednia, 
pełniąca tę funkcję do stycznia 2005 
roku. Od 31 stycznia 2005 roku do 
18 stycznia 2010 roku wiceprezesem 
zarządu była Irena Hrycaj-Wołoszyn. 
Od 18 stycznia 2009 funkcję wicepre-
zesa pełni Lilla Pylak.

„Miasto młodych buntowników”
Podczas uroczystości starosta wrze-

siński Dionizy Jaśniewicz i burmistrz 
Wrześni Tomasz Kałużny, w podzięko-

waniu za wspieranie działań FDW, zo-
stali uhonorowani pamiątkowymi sta-
tuetkami. Okolicznościowe medale 
odebrali też członkowie zarządu i Rady 
Fundacji Dzieci Wrzesińskich oraz 
osoby, które w ostatnich latach dzia-
łały i współpracowały z organizacją. 
Zwieńczeniem jubileuszowych uro-
czystości była prapremiera filmu 
pełnometrażowego filmu dokumen-
talnego w reżyserii Marka Krzysztofa 
Nowaka i Zdzisława Siwika pt. „Miasto 
młodych buntowników”. Dokument 
przedstawia historię strajku dzieci 
wrzesińskich. Producentem filmu jest 
FDW, a jego powstanie wsparł finan-
sowo m.in. powiat wrzesiński.

Tomasz Małecki

Jubileusz był okazją do wyróżnień
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Talenty w Gozdowie
W Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” przy pięk-

nej pogodzie odbył się letni piknik.

Wydarzenie pod hasłem „Piknik 
– Talenty 2022 r.” zorganizowano  
23 czerwca w ogrodzie placówki. Głów-
nym punktem programu były występy 
uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie, 
a także zaprzyjaźnionych ośrodków, 
którym nie brakuje zdolności artystycz-

nych. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się m.in. starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz oraz zastępca burmistrza 
Wrześni Artur Mokracki. W promie-
niach letniego słońca kiełbaska z grilla  
i inne pyszności nie mogły smakować 
lepiej.

(red.)

Uczestnicy wydarzenia podczas występu

Oddział pediatryczny na nowo
Uroczyste otwarcie odbyło się w czwartek 23 czerwca. Nowy oddział mieści w starej części szpitala na drugim piętrze, 

w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonował oddział położniczo-noworodkowy. Po remoncie do dyspozycji dzieci i ich ro-
dziców znajduje się szesnaście jednoosobowych i jeden dwuosobowy pokój.

Inwestycja została sfinansowana przez powiat wrzesiński. Więcej szczegółów na jej temat opublikujemy w kolejnym 
numerze „Przeglądu Powiatowego”.                                                                                                                                                                                (red.) 

Przyszłościowa 
konferencja

Podczas wydarzenia skierowanego do pracowników Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu rozmawiano o laboratoriach 
przyszłości i szkolnictwie zawodowym.

Konferencja odbyła się 22 czerwca 
w Centrum Badań i Rozwoju Nowo-
czesnych Technologii w Grzymy-
sławicach. Powitalne wystąpienie 
należało do dyrektor Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli w Poznaniu 
Ewy Superczyńskiej. Po niej głos za-
brał starosta wrzesiński Dionizy Ja-
śniewicz, który opowiadał o rozwoju 

szkolnictwa zawodowego na terenie 
powiatu wrzesińskiego. Z kolei o roli  
i zadaniach CBiRNT w realizacji 
kształcenia dualnego mówił jego kie-
rownik Tomasz Mackiewicz.

Głównym punktem konferencji był 
panel dyskusyjny dotyczący labora-
toriów przyszłości w perspektywie 
lepszej edukacji. Uczestniczyli w nim: 
dyrektor Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej nr 6 we Wrześni Dariusz 
Andrzejewski, nauczycielka infor-
matyki w SSP nr 6 i zarazem doradca 
metodyczny ODN w Poznaniu Doro-
ta Czech-Czerniak, a także wicepre-
zes Zarządu Fundacji EdTech Poland 
Radał Lew-Starowicz. Zwieńczeniem 
konferencji było zwiedzanie CBiRNT.

Klara Skrzypczyk

Wydarzenie było skierowane do nauczycieli-konsultantów  
i doradców metodycznych ODN w Poznaniu 

Członek zarządu powiatu i organizator 
konferencji Stefan Tomczak

Pielęgniarka oddziałowa z wagą niemowlęcą wręczoną przez starostę wrzesińskiego 
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Publiczność odkryła mnie na nowo
Podczas Niedzieli z powiatem na scenie pojawiła się uwielbiana przez młodszych i starszych Majka Jeżowska. Artystka jeszcze przed występem opowie-

działa nam m.in. o tym, co zmienił koncert w Kostrzynie nad Odrą i od czego uzależniła się w czasie pandemii.

Występuje pani zarówno na 
wielkich estradach, jak i na ma-
łych scenach podobnych do tej we 
Wrześni. Czy odczuwa pani jakąś 
różnicę pomiędzy dużymi a bar-
dziej kameralnymi koncertami?

Nie, dlatego że publiczność wszę-
dzie jest podobna i zasługuje na 
szacunek oraz 100% mojej energii  
i zaangażowania. Mam na scenie 
zespół składający się z fantastycz-
nych muzyków. Razem tworzymy 
atmosferę współpracy i radości  
z tego, co robimy. Cieszę się, kiedy 
widzę ludzi, którzy dobrze się bawią. 
Jeśli nie są w najlepszych humorach 
(chociaż rzadko się to zdarza), to sta-
ram się jeszcze bardziej. Różnica jest 
tylko taka, że po koncercie raz pod-
pisuję autografy dłużej, a raz krócej. 
Na imprezach takich jak Niedziela  
z powiatem jest więcej czasu, by zejść 
ze sceny, usiąść na spokojnie przy 
stoliku, zaprosić ludzi po autografy, 
zrobić zdjęcia, podpisać płyty i plaka-
ty. Czasem jest więcej osób, czasem 
mniej, ale i tak zawsze robimy swoje.

Czy to pani pierwsza wizyta  
w naszym powiecie?

Byłam we Wrześni na pewno kilka 
razy, dlatego mam nadzieję, że do-
brze znamy się z tutejszą publiczno-
ścią. Chociaż wiadomo, że przyby-
wa młodego pokolenia, więc niektó-
re dzieciaki będą na moim koncercie 
pierwszy raz. 

Nie ma co ukrywać, że jest pani 
kojarzona przede wszystkim 
jako piosenkarka śpiewająca 
właśnie dla najmłodszych. 

Przedszkolaki, nawet jeśli znają 
moje piosenki, to raczej nie łączą 
ich ze mną. Czasem, kiedy usłyszą, 
że śpiewam je podczas koncertu, 
mówią: – Aaa, to ta pani! Wszystkie 
utwory, które powstawały na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat, pisałam 
dla dzieci w wieku szkolnym. Zawsze 
poruszam tematy ważne dla rozwo-
ju dziecka. Pojawia się w nich nutka 
edukacji. Okazuje się, że pokolenie 
obecnych 30- czy 40-latków, kiedy 
teraz słucha moich piosenek, stwier-
dza, że są one mądre, uniwersalne  
i cały czas aktualne. 

Czego uczą pani piosenki?
Przede wszystkim pozytywnego 

spojrzenia na świat. Mówią o ekologii, 
szacunku wobec ludzi i zwierząt. Oczy-
wiście jest to zasługa autorów tekstów, 
takich jak Agnieszka Osiecka czy Jacek 
Cygan, których do dzisiaj uznaje się za 
najlepszych tekściarzy. Stąd olbrzymia 
wartość tych piosenek. Ja zajmuję się 
muzyką, melodiami. To, że wpadają one 
w ucho i są oryginalne, to z kolei moja za-
sługa. Wszystko razem tworzy repertuar, 
z którego jestem najbardziej dumna i 
który jest moim skarbem. Te utwory cały 
czas żyją, są w podręcznikach szkolnych, 
śpiewa się je na festiwalach i przeglądach 
piosenek. Ich „zastosowania” są bardzo 
różne. Starałam się, by moje piosenki 
uczyły różnych rytmów. To nigdy nie była 
muzyka jednorodna. Czerpię inspirację  
z muzycznego bogactwa całego świata.

Czy przyklejona do pani łatka 
piosenkarki dla dzieci nie stała się 
z czasem irytująca?

Taka łatka czy szufladka funkcjo-
nowała przez wiele lat, ale odkleiła 
się ona ode mnie za sprawą występu  
w Kostrzynie nad Odrą na Pol’and’Rock 
Festivalu (dawny Przystanek Wood-
stock – przyp. red.) w 2019 roku. Ja 
sama się nie zmieniłam, ale zmieni-
ła się moja publiczność, która doro-
sła, dojrzała i odkryła mnie na nowo.  
W tym i w ubiegłym roku dałam wiele 
koncertów dla „dużych dzieci”. Wró-
ciłam właśnie z Rzeszowa, gdzie wy-
stąpiłam na juwenaliach. Grałam tam  
o godzinie 22, po heavymetalowym 
zespole Nocny Kochanek, a przed 
Smolastym. Skład artystyczny podczas 
takiej imprezy dla studentów zupełnie 
nie jest kojarzony z moją twórczością,  
a jednak ja tam egzystuję. Ludzie, któ-
rzy tego dnia byli pod sceną, stwierdzili, 
że również mój repertuar jest dla nich, 
że stanowi część ich życia. Podczas kon-
certu studenci bawili się jak dzieci. To 
jest coś niesamowitego, że te piosenki 
mogą dalej żyć, ale w innym wymiarze. 
Dzisiaj też będziemy grać bardzo rocko-
wo. To będzie właściwie odzwierciedle-
nie koncertu z Kostrzyna. 

Wydaje mi się, że tworzenie no-
wych, dobrych aranżacji starych 
piosenek jest możliwe wtedy, kie-
dy mamy do czynienia z jakościo-
wymi utworami.

Tak, to muszą być po prostu dobre 
piosenki. Harmonię i aranżację zawsze 
można zmienić, ale tekstu i melodii 

nie zmienimy. To sposób grania jest 
inny, np. bardziej gitarowy, rockowy. 
„Laleczka z saskiej porcelany” była bar-
dzo sentymentalnym utworem, przy 
którym płakały wszystkie dziewczynki,  
a w Kostrzynie wzruszali się przy nim do-
rośli faceci. To naprawdę wielki przeskok.

Muszę zapytać, jak radziła so-
bie pani w czasie pandemii i ob-
ostrzeń, które dla artystów były 
szczególnie dotkliwe.

Uzależniłam się od telefonu. Wcze-
śniej w ogóle nie rozumiałam, jak moż-
na spędzać tyle czasu, grając w gry,  
a w czasie pandemii sama zaczęłam 
to robić. Moja praca jest uzależniają-
ca. My, artyści kochamy to, co ro-
bimy i jesteśmy przyzwyczajeni 
do adrenaliny, nawet jeśli nie 
koncertujemy codziennie. Do-
stajemy dawkę sympatii od 
publiczności i brawa, wie-
my, po co żyjemy. Występy 
są sensem naszego życia 
i nagle tego nie ma. Mu-
siałam znaleźć nowy 
sposób nagradzania 
siebie. Przechodzenie 
na kolejne poziomy w 
grach było dla mnie 
nagrodą. W pewnym 
momencie przestałam 
oglądać serwisy infor-
macyjne. Czułam, że 
muszę się odizolować od 
negatywnych rzeczy, które 
nam prezentowano każde-
go dnia. To był mój sposób 
na to, by nie ulegać ogólnej 
depresji. Pomyślałam, że będzie, 
co ma być, że muszę stworzyć swój 
własny świat, jak gdyby nigdy nic się 
nie wydarzyło. Miałam kontakt z bar-
dzo wąskim gronem osób i jakoś to 
przetrwałam.

Realizuje się pani nie tylko na 
scenie, ale również poprzez udzie-
lanie się w wielu fundacjach. Czym 
się one zajmują?

Wszystko zaczęło się od Orderu 
Uśmiechu, który jest wyróżnieniem, 
ale i zobowiązaniem, żeby przez cały 
czas być przyjacielem dzieci. Udzielam 
się przede wszystkim w Fundacji Ro-
nalda McDonalda wspierającej dzieci 
chorujące na nowotwory. Jej działania 
polegają na organizowaniu szkoleń 
dla lekarzy pierwszego kontaktu oraz 
badań dla najmłodszych w specjal-
nym ambulansie, który jeździ po całej 
Polsce, a także prowadzeniu domów 
rodzinnych przy szpitalach w Krako-
wie i Warszawie. Można powiedzieć, 
że są to darmowe, czterogwiazdkowe 
hotele dla całych rodzin, które dzięki 
temu mogą być blisko hospitalizowa-
nych dzieci. Najdłuższy pobyt w takim 
domu, o którym wiem, trwał prawie 
rok. Jako fundacja jesteśmy dumni  
z funkcjonowania tych miejsc. Naszym 
zadaniem jest ich utrzymywanie, roz-
wijanie wolontariatu oraz współpraca 
z firmami oferującymi różne towary 
i usługi za półdarmo. To ogromne 
przedsięwzięcie.

Druga organizacja, w której działam, 
to UNICEF Polska. Jestem tam Amba-
sadorem Dobrej Woli. Rozwijam wła-
sną akcję pod nazwą „Wszystkie kolory 
świata”. Zgłaszają się do niej placówki 
oświatowe, w których następnie szyte 
są szmaciane laleczki. Później wysta-
wia się je na licytacje w całej Polsce. 
Pozyskane środki pozwalają ratować 
życie dzieci w krajach Trzeciego Świata, 
tam gdzie nie ma dostępu do medycy-
ny i szczepień. Placówki biorące udział 
w akcji mogą wygrać mój koncert.

Wspomniała pani o ekologicz-
nym przekazie swoich piosenek. 
Rozumiem, że jest pani miłośnicz-
ką przyrody.

Oczywiście, że tak. Jestem orędow-
niczką wszystkich zwierząt. Często 
udzielam się w akcjach promujących 
adopcję czworonogów albo takich, 
których celem jest zbieranie funduszy 
na utrzymanie konkretnego schroni-
ska. Staram się być przykładem, jak 
pozytywnie żyć, jak pomagać, choć 
może nie zawsze mi się to udaje, bo je-
stem tylko człowiekiem, a nie chodzą-
cą instytucją. 

Myślę, że osoby publiczne powinny 
angażować się w ważne sprawy. Sama 
na przykład od niedawna jestem 
youtuberką. Zachęcam gorąco do 
subskrypcji mojego kanału, na którym 
co tydzień pojawiają się nowe vlogi. 
Jestem z nich bardzo zadowolona, 
ponieważ nigdy nie miałam swojego 
telewizyjnego programu rozrywkowe-
go, a one są tworzone właśnie w takiej 
konwencji. Można tam znaleźć wiele 
interesujących materiałów. Najczęściej 
publikuję te z podróży czy spotkań  
z ciekawymi ludźmi. Jeden z odcinków 
poświęcony jest mojemu najnowsze-
mu teledyskowi do utworu „Nie wcią-

gaj mnie”. To piękny klip do bardzo 
feministycznej piosenki, która daje 
kopa dziewczynom i kobietom. 
Występują w nim aktorki, aktywist-
ki i działaczki, a nawet moja syno-
wa i mała wnusia. Na kanale moż-
na znaleźć też relacje z podróży do 
Szkocji, dokąd pojechałam z ze-
społem. To nasza pierwsza wizyta  
w tym kraju. Byliśmy tam napraw-
dę z niecierpliwością wyczekiwani. 
Nasz koncert trwał godzinę, a pod-
pisywanie autografów i robienie 
zdjęć – dwie. Na kanale jest też od-
cinek o kaczce Krystynce, która od 
siedmiu lat składa jajka na moim 
tarasie na czwartym piętrze. Każ-

dego roku wykluwają się z nich 
małe kaczuszki.

Pani przygoda z pio-
senką dla dzieci roz-

poczęła się, gdy 
postanowiła pani 
nagrać utwór A ja 
wolę moją mamę 
dla syna Wojtka. 
Niedawno została 
pani babcią. Czy  
w takim razie pla-
nuje już pani coś 
dla wnuczki?

W tej chwili nie, dla-
tego że teraz napa-

wam się moim drugim 
życiem. Nie jestem po-

strzegana już wyłącznie 
jako wykonawczyni pio-

senek dla dzieci, ale jako ar-
tystka estradowa, która bawi 

publiczność w każdym wieku. 
Kiedyś bywało tak, że 12- czy 

14-latki mówiły – Majki Jeżowskiej 
to tylko dzieci słuchają. Dzisiaj 20-  
i 30-latkowie wrzucają na Insta-
story fragmenty z mojego występu  
i mówią, że to najlepszy koncert  
w ich życiu. To wszystko zaczyna się 
wymykać z jakichkolwiek ram. Albo 
ktoś chce tego słuchać i się bawić, 
albo nie. Moja wnuczka ma dopie-
ro pięć miesięcy, więc jest jeszcze za 
mała, żeby docenić moje piosenki. 
Myślę, że zrobię coś z myślą o niej, 
gdy sama zapyta, czy mogę dla niej 
zaśpiewać albo przyjdzie na mój 
koncert. Wtedy pewnie poczuję taką 
potrzebę. Teraz cieszę się, że jestem 
rockandrollową babcią i mogę so-
bie na dużo więcej pozwolić i na sce-
nie, i w zachowaniu. To jest swojego 
rodzaju wolność. Pracuję też nad 
repertuarem na nową płytę, chociaż 
uważam, że obecnie ich wydawanie 
nie ma za bardzo sensu. Większość 
osób nawet nie ma już gdzie ich od-
twarzać. W tej chwili zależy mi naj-
bardziej na tym, żeby co jakiś czas 
wypuszczać dobre piosenki, tzw. 
single. Dopiero, kiedy odczuję jakąś 
społeczną presję, zdecyduje się na 
wydanie całej płyty. Może będzie to 
winyl jako gratka dla fanów czy ko-
lekcjonerów…

Rozmawiała Monika Tomczak

Majka Jeżowska chętnie rozdawała autografy
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Sponsorzy Niedzieli z powiatem

1. Meramont S.A.
2. Flex Films Europa Sp. z o. o.
3. Pimax Sp. z o. o.
4. Patricia & Joseph Rooney
5. Gestamp Automoción S. A.
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Antkowiak Oskar AGD RTV 
7. NOWBUD Sp. z o. o.
8. Cenos Sp. z o. o.
9. Spółdzielnia Mleczarska Września
10. Krishome Sp. z o. o.
11. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
12. Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych KOWALSCY 

Spółka Jawna
13. Firma Gibowski Sp. z o. o.
14. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Spółka z o.o.
15. SOLIDDOM Sp. z o. o.
16. Volkswagen Sp. z o. o.
17. Szymańscy-Eko Sp. z o. o.
18. Browar Fortuna Sp. z o. o.
19. GTC Chwiłowicz Spółka Jawna
20. AQUILA WRZEŚNIA Sp. z o. o.
21. Firma Handlowo-Usługowa "WA-MA" Maciej Walicki
22. Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o
23. Inalfa Roof Systems Polska Sp. z o.o.
24. Pałac na Opieszynie Sp. z o.o.
25. Cukiernia Przemysław Kuczora
26. ASTOR Robotics Center
27. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. 68. Wrzesińskiego 

Pułku Piechoty
28. Ciastkarnia Sara
29. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUTA”
30. Nowy Folwark „Na skraju lasu” 
31. Hotel Kosmowski
32. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zakład 

Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Paszak
33. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDEX”
34. Firma Handlowa „Matteo” Jurewicz
35. Gospodarstwo Rolne Stefan i Maciej Waszak Kołaczkowo
36. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
37. Gospodarstwo Rolne Piotr Kasprzak Produkcja jaj konsumpcyjnych
38. KOSŁOM Koczorowscy Spółka Jawna
39. Sołectwo Grabowo Królewskie
40. Kwiaciarnia Kaprys Plus
41. Urząd Miasta i Gminy Września
42. Sołectwo Borzykowo
43. Miłosławskie Centrum Kultury
44. Ubój Trzody i Bydła w Górnych Grądach
45. Sołectwo Gutowo Wielkie
46. Koło Gospodyń Wiejskich Dolina Wrześnicy w Psarach Polskich

dok. ze s. 1

Trzecia już Niedziela z powiatem 
odbyła się 12 czerwca na stadio-
nie Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących przy ul. Kali-
skiej we Wrześni. Imprezę z polo-
tem i swadą poprowadzili Joanna 
Musiałkiewicz, kierująca Powiato-
wym Urzędem Pracy, oraz Łukasz 
Jakubowski, naczelnik Wydziału 
Informatyki i Bezpieczeństwa 
Starostwa Powiatowego we 
Wrześni.  

– Z jednej strony chcemy 
pokazać naszą spraw-
ność organizacyjną,  
z drugiej strony jednost-
ki powiatowe. Trzeci 
element to po prostu 
forma ciekawej zaba-
wy dla wszystkich grup 
wiekowych – powiedział 
starosta Dionizy Jaśniewicz.

W strefie dla najmłodszych 
przygotowano m.in.: chat-
kę sensoryczną, tory przeszkód  
i konkurencje rodzinne oraz moc 
innych atrakcji. W strefie medycz-
nej specjaliści udzielali facho-
wych porad, badali wzrok, słuch, 
gęstość kości czy wydolność płuc. 

Nowością była strefa seniora 
przygotowana przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Pietrzy-
kowie i Wrzesiński Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Można było tam skorzy-
stać z różnego atrakcji sportowo-re-
kreacyjnych w tym gry w boule, pila-
tesu i strefy aktywności manualnej.

Wielkim zainteresowaniem cieszy-
ły się stoiska służb mundurowych. 
Można było zobaczyć sprzęt wojsko-
wy i policyjny. Chętni obserwowali 
imprezę z wysięgnika strażackiego.

Na scenie występowali artyści  
z Powiatowej Szkoły Muzycznej oraz 
innych szkół i jednostek prowadzo-
nych przez powiat wrzesiński.

Sporym zaskoczeniem dla gości był 
wspólny taniec prawie półtorej setki 
urzędniczek i urzędników powiato-
wych w polskich i ukraińskich bar-
wach. Całość zakończyło wysłanie 

w niebo setek biało-czerwonych  
i niebiesko-żółtych balonów.

Gwoździem programu był 
koncert Majki Jeżowskiej. 

Tym razem legenda pio-
senki dziecięcej poka-
zała lwi pazur i zapre-
zentowała znane prze-
boje w nowej, rockowej 
aranżacji.  
Po koncercie rozlosowa-

no dziesięć rowerów ufun-
dowanych przez sponsorów. 

Udział w loterii mogli wziąć udział 
tylko aktywni uczestnicy całodzien-

nej imprezy, którzy wykazali się w kon-
kurencjach. Przepustką było okazanie 
specjalnego kuponu z pieczątkami.

Co ważne, Niedziela z powiatem zo-
stała niemal w całości sfinansowana 
przez sponsorów.

Tomasz Małecki

Podczas wydarzenia wręczono stypendia TALENT

Atrakcje dla maluchów jak zwykle były strzałem w dziesiątkę

Pogoda dopisała, dopisali więc i goście
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 czerwca 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 realiza-
cji 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 21 czerwca 2022 r. została wydana decyzja  
nr 414/2022, znak: WB.6740.285.2022, o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej polegającej na: 

budowie drogi gminnej

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 84/31, 84/39, 
107, 72, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewi-
dencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki ozna-
czone nr ewid.:
– 84/42 powstała w wyniku podziału geodezyjnego dział-

ki oznaczonej nr ewid. 84/31,
– 84/45 powstała w wyniku podziału geodezyjnego dział-

ki oznaczonej nr ewid. 84/39,
     obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyj-

na: 303005_5 Września – obszar wiejski,

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 przysłu-
guje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decy-
zję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta 
Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się 
ostateczna. 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 Staro-
stwa 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 Wiel-
kopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za 
moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzyma-
nia 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 zawiado-
mienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwiesz-
czenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we 
Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wrze-
śnia, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów,  
w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiado-
mości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nr 
geodezyjny

Położenie 
nieruchomości

Powierzchnia
gruntu

w m2

Księga 
wieczysta

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Pyzdry

Miesięczny 
czynsz 

dzierżawny
w zł*

1383cz.
1384cz.

Pyzdry 14,00 KW nr 4261 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

wielkorodzinnej 
oznaczony symbolem 

MW;

1,00 zł/ 1m2

tj. 14,00 zł

1383cz.
1384cz.

Pyzdry 14,00 KW nr 4261 Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

wielkorodzinnej 
oznaczony symbolem 

MW;

1,00 zł/ 1m2

 tj. 24,00 zł

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

            
                                                                                                                                                         Burmistrz Pyzdr

                                                                                                                                                                  /-/ Przemysław Dębski

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza koła gospodyń wiej-
skich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Zadaniem uczestników jest opisanie 
ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Prace 
konkursowe można zgłaszać do 22 lipca.
Głównym celem konkursu jest  popularyzacja właściwych  zachowań  ekologicznych stosowanych w gospodarstwie 

domowym, a także zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony klimatu. Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne 
nagrody finansowe. Ponadto nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik 
Ekonawyków”. Zasady konkursu i wymagania wobec prac można znaleźć na stronie internetowej www.naszklimat.gov.pl.

                                                                                                                                                                                                                           (red.)

Przypominamy o możliwości dopisania się do listy kontaktowej – informujemy koła 
gospodyń wiejskich z terenu powiatu wrzesińskiego o tego typu konkursach czy za-
praszamy do udziału w powiatowych wydarzeniach. Aby dopisać się na listę, prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numerem 61 640 44 50 lub mailowy sekretariat@wrzesnia.
powiat.pl.

Konkurs dla KGW
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Dobosz wręczony
Regionalista Michał Pawełczyk odebrał nagrodę honorową przy-

znaną przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Dobosz Powstania Wielkopolskiego 
został przyznany Michałowi Paweł-
czykowi w zasadzie w 2020 roku, 
jednak związaną z tym uroczystość 
przesunięto przez obostrzenia epi-
demiczne. Przekazanie statuetek od-
było się 13 czerwca w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu. Wręczyli je 
wicemarszałek Wojciech Jankowiak, 
prezes Zarządu Głównego Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego Tadeusz Musiał oraz prezes 
honorowy Stefan Barłóg. Dobosz Po-
wstania Wielkopolskiego trafił m.in. 
do Michała Pawełczyka.

Mieszkający we Wrześni, a pocho-
dzący z Nekli regionalista jest auto-

rem licznych prac i artykułów doty-
czących powstania wielkopolskie-
go. Wśród jego publikacji są m.in.: 
„Ochotnicza Kompania Nekielska 
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-
1919”, „Ziemia Strzałkowska w Po-
wstaniu Wielkopolskim 1918-1919” 
czy „Wspomnienia Powstańców Wiel-
kopolskich 1918-1919 z Ziemi Wrze-
sińskiej”. Michał Pawełczyk chętnie 
dzieli się też swoją wiedzą, biorąc 
udział w różnych spotkaniach i wy-
stępując w filmach czy współtworząc 
stronę internetową poświęconą po-
wstańcom z powiatu wrzesińskiego.

Klara Skrzypczyk

Chaber bławatek 
O chabrach z poligonu śpiewał Jerzy Rynkiewicz na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. 

Gwarowo kwiat ten nazywamy modrakiem.

Roślina pochodzi z rejonu śród-
ziemnomorskiego. Porasta tereny  
w Europie i Azji. W Polsce uważana 
za pospolity chwast zbożowy, który 
rośnie na ugorach i nieużytkach oraz 
w przydrożnych rowach.  Jej łacińska 
nazwa – Centaurea cyanus – pochodzi 
od mitologicznego centaura, postaci 
o ciele konia z męskim torsem i głową. 
Miał on nauczyć ludzi korzystać z lecz-
niczych właściwości roślin. Lecznicze 
właściwości chabra bławatka znane 
są ludzkości od starożytnego Egiptu. 
Świadczą o tym wizerunki tego kwia-
tu na egipskich reliefach. 

Na terenie dawnej Polski z kwiatów 
chabra pleciono wianuszki, które były 
zawieszane nad drzwiami stodoły. 
Zabieg ten miał znaczenie magiczne  
i chronić zboże przed myszami.

Z biologii wiemy, że chaber jest ro-
śliną jednoroczną lub dwuletnią, na-
leżącą do rodziny astrowatych. Osią-

ga wysokość do 60 cm. Intensywnie 
kwitnie od czerwca do września, 
zalewając błękitem pola i nieużytki. 
Niebieskie kwiaty zebrane są w poje-
dyncze koszyczki.

Zawiera antycyjanoidy (cyjaninę, 
pelargoninę) i sole mineralne (w tym 
dużo manganu). Do tego jest rośliną 
miododajną pozyskiwaną ze stano-
wisk naturalnych. Do wykorzystania 
w zielarstwie, kosmetyce, medycynie 
oraz kuchni nadają się jedynie kwiaty.

Zbiór kwiatostanów należy prze-
prowadzić w pogodny i słoneczny 
dzień na stanowiskach oddalonych 
od dróg i zakładów przemysłowych. 
Zbieramy tylko płatki, wyrywając je 
z koszyczka. Zbiory należy bardzo 
szybko suszyć w zacienionym i prze-
wiewnym miejscu, aby płatki nie wy-
blakły, ponieważ stracą swoje leczni-
cze właściwości. Przechowujemy je  
w szczelnych i ciemnych pojemnikach.

Z płatków chabra możemy przy-
rządzić świetną lemoniadę. Do jej 
wykonania będą nam potrzebne:

1 litr płatków
¾ szklanki cukru
2 cytryny
1,5 litra wody
Płatki po zerwaniu zostawiamy 

na ok. godzinę, żeby wyszli z nich 
ewentualni nieproszeni goście. 
W tym czasie przygotowujemy 
syrop z wody, cukru i soku z cy-
tryn. Płatki wkładamy do dużego 
słoika lub do dwóch mniejszych 
do połowy wysokości. Zalewa-
my je przestudzonym syropem  
i zakręcamy. Stawiamy w miejscu 
nasłonecznionym i co najmniej 
raz dziennie mieszamy. Po kilku 
dniach płatki zrobią się białe. 
Wtedy przecedzamy płyn i zle-
wamy go do butelek. Lemoniada 
jest gotowa. Najlepsza jest po 
schłodzeniu w lodówce.

Waldemar Grzegorek

Do celów medycznych zewnętrz-
nie i wewnętrznie stosujemy napary  
z kwiatów. Naparami możemy leczyć 
zapalenie spojówek, schorzenia skó-
ry, zapalenia dróg moczowych, nie-
żyty przewodu pokarmowego czy 
też zaburzenia przemiany materii. 

W kosmetyce jest składnikiem pły-
nów i szamponów do pielęgnacji wło-
sów, skutecznie zwalczających łupież.

Drugi z lewej Michał Pawełczyk

fot. A
lina Kucharska

Najmłodsi świętowali
4 czerwca odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka w Chlebowie.

Organizatorami wydarzenia byli 
Koło Gospodyń Wiejskich „Chlebo-
wianki”, sołtys i Rada Sołecka przy 
wsparciu finansowym Gminnej Ko-
misji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Miło-
sławiu. Imprezę uświetniła Ochotni-
cza Straż Pożarna z Mikuszewa, która 
zapoznała dzieci ze sprzętem do ra-
towania ludzkiego życia i udzielania 
pierwszej pomocy. Wielką atrakcją 
był dmuchaniec w kształcie okrętu 
pirackiego. Panie z KGW przygoto-
wały ciasto, gorącą czekoladę i wiele 
innych smakołyków.

Mnóstwo radości sprawiło najmłod-
szym malowanie twarzy i zabawy 
sprawnościowe, szczególnie przecią-
ganie liny.

Podczas festynu zorganizowano 
zbiórkę charytatywną na rzecz Anto-
sia z Orzechowa. Zebrano 483 zł.

Impreza była bardzo udana. Dopi-
sała też pogoda. Wszyscy wracali do 
domu w dobrych humorach.

Jan Cicharski
Sołtys Chlebowa

Wizyta strażaków sprawiła dzieciom radość

fot. Jan Cicharski

fot. U
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Dekada Nekielskiego  
Stowarzyszenia Kulturalnego

Ważne w powiecie wrzesińskim stowarzyszenie obchodziło swój jubileusz 14 czerwca.

Pamiątkowe zdjęcie

Podczas wydarzenia, które zorga-
nizowano w dworze w Podstolicach 
opowiadano o idei i historii powsta-
nia Nekielskiego Stowarzyszenia 
Kulturalnego, które działa na rzecz 
zachowania dziedzictwa historycz-
no-kulturowego w regionie, organi-
zuje przedsięwzięcia kulturalne czy 
też wydaje publikacje o tematyce 
regionalnej i historycznej. Jubileusz 
był okazją do podsumowań, po-
dziękowań i wyróżnień. Prezes NSK 
Jerzy Osypiuk z rąk burmistrza Nekli 
Karola Balickiego otrzymał nagrodę  
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 
„DROGOSŁAW – Nekielskie Wyróż-
nienie Kulturalne”.

10-leciu stowarzyszenia towarzy-
szyła oprawa artystyczna w wyko-

naniu uczniów szkół podstawowych  
w Nekli i Zasutowie.                                               (red.)
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy
I) REJESTRACJA ELEKTRONICZNA Z PODPISEM
Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektro-

nicznej, dostępnego na stronie praca.gov.pl. Konieczne jest załączenie do wniosku skanów wszystkich doku-
mentów wymaganych do rejestracji oraz opatrzeniu wniosku i załączników podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji pu-
blicznej dostępne są na stronie epuap.gov.pl – załóż profil zaufany.

II) REJESTRACJA ELEKTRONICZNA BEZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO
Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektro-

nicznej, dostępnego na stronie praca.gov.pl. Konieczne jest załączenie do wniosku skanów wszystkich doku-
mentów wymaganych do rejestracji.

Po wypełnieniu ankiety należy wybrać zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Polega ono na 
wprowadzeniu niezbędnych danych na formularzu elektronicznym i kończy się wyznaczeniem terminu wizyty 
w urzędzie. 

PROSIMY O PODANIE NUMERU TELEFONU - ułatwi nam to kontakt!

III) REJESTRACJA W SPOSÓB TRADYCYJNY
Od 1 marca, by załatwić sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni w zakresie rejestracji jako osoba 

bezrobotna lub poszukująca pracy, należy wcześniej zgłosić wizytę i umówić termin. Rozwiązanie umożliwia 
komfortową obsługę i pozwala uniknąć oczekiwania.

Wizyty należy umawiać telefonicznie pod nr 61 640 35 32 lub 61 640 35 35, w godzinach obsługi klientów:

poniedziałek               8.00 – 15.00,
wtorek – piątek          7.30 – 14.30.

ZAPROSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zaprasza na spotkanie informacyjne z doradcą 
zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni oraz przedstawicielem Wyższej 
Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Celem spotkania jest poszerzenie wie-
dzy na temat aktualnego rynku pracy oraz zapoznanie z ofertą WSHiG w Poznaniu.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 10 w sali konferencyjnej (pokój 
19, I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni (ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 
Września). 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy również osoby niezarejestrowane w ewi-
dencji Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

L.p. Stanowisko i organizator stażu Liczba
miejsc

1.
Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
Miłosław Basen w Orzechowie

2

2. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Sąd Rejonowy we Wrześni

4

3.
Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy 
społecznej i pracy socjalnej
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni

1

4. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni

1

5. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

1

6. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
CENOS Sp. z o.o.

2

7. Stolarz – Lakiernik meblowy
PPHU KAMPOL Marek Błaszczyk

1

8.
Kelner(ka)
Pomoc kuchenna
GRUPA BOSS BAGATELKA Sp. z o.o.

2
1

9. Florysta
Pracownia Florystyczna CUDA WIANKI Justyna Michalska

1

10. Księgowy
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

1

Oferty staży
Staże są adresowane do osób zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.

Wysokość stypendium stażowego wynosi  
1 565,00 zł/ m-c za 40-godzinny czas pracy.  

Średnia długość stażu to 4 miesiące.

Celem stażu jest m.in. przygotowanie  
do późniejszej pracy zawodowej.

Szczegóły www.wrzesnia.praca.gov.pl/oferty-pracy/
staże oraz u doradcy klienta 61 640 35 41.
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Przygarnij mnie

W tych oczach nie sposób się nie zakochać

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

Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 (pok. nr 10), 
telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

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 dnia 
10 czerwca 2022 roku na okres 21 dni wywieszony został 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni 
przy ul. Fryderyka Chopina 10, zamieszczony na stronie 
internetowej urzędu oraz stronie podmiotowej wojewody 
wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 
DO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA (DAROWIZNY).

Przedmiotowy wykaz dotyczy nieodpłatnego przeka-
zania (darowizny) na rzecz Gminy Nekla nieruchomo-
ści stanowiących własność Skarbu Państwa, położo-
nej w miejscowości Starczanowo, gmina Nekla, ozna-
czonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 6/3 
o powierzchni 0,3341 ha, dla której Sąd Rejonowy we 
Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr PO1F/00034150/7 oraz położonej w miejsco-
wości Nekla, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako 
działki ewidencyjne nr 259/1 o powierzchni 0,1726 ha  
i 1338/1 o powierzchni 0,0362 ha, dla której Sąd Rejonowy 
we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr PO1F/00034163/1, z przeznaczeniem pod 
drogi publiczne.

                                                                         STAROSTA

                                                                 Dionizy Jaśniewicz

Robisz remont – pamiętaj
Pan Władysław planuje duży remont w mieszkaniu. Pyta, o czym powinien 

szczególnie pamiętać i na co zwracać uwagę, poszukując firmy remontowej?

Zawsze niezbędna jest umowa, 
najlepiej sporządzona na piśmie  
w dwóch egzemplarzach, dla każdej 
ze stron, w której należy szczegó-
łowo określić zakres planowanych 
prac, termin ich realizacji oraz spo-
sób zapłaty wynagrodzenia.

Warto również przy wyborze firmy 
lub majstra skorzystać z opinii znajo-
mych czy innych osób. O ile jest moż-
liwe warto też zobaczyć, jak zostały 
wykonane remonty gdzie indziej.

Dużą ostrożność należy zachować 
przy wpłacaniu zaliczek, a następnie 
wypłacie wynagrodzenia za wyko-
nywane prace. Właśnie w umowie 
powinny być jasno zapisane te kwe-
stie. Może to być wypłata w ratach po 
wykonaniu poszczególnych etapów 
robót. Wynagrodzenie można też 

ustalić w dwóch formach kosztoryso-
wo czy ryczałtowo. Ryczałt oznacza, 
że zapłata będzie ustalona z góry,  
a wykonawca nie będzie mógł żądać 
jej podwyższenia, chyba, że na rynku 
nastąpiły zmiany, których wykonawca 
nie mógł przewidzieć wcześniej (np. 
zwyżka cen grożąca mu wielką stratą).

W przypadku rozliczenia kosztory-
sowego wykonawca otrzyma kwotę 
ustaloną na przykład za pomalowa-
nie metra kwadratowego ściany. Po 
malowaniu całości policzy, ile było 
metrów, pomnoży ich liczbę przez 
uzgodnioną stawkę, co da sumę do 
zapłaty. Tak też można rozliczać inne 
zakończone roboty. Należy zadbać, 
aby wyliczenia te robił wykonawca. 
Dzięki temu nie będzie żądał dodat-
kowych pieniędzy za roboty. 

Bardzo ważne jest, aby wszystkie 
wpłacane wykonawcy kwoty zali-
czek czy rozliczeń za poszczególne 
zakończone etapy remontu kwi-
tować na piśmie. Szanujmy swoje 
pieniądze.

Elżbieta Staszak-Małecka

Cześć, jestem Kobi!
Jestem średniej wielkości pie-

skiem, mieszańcem o nieograni-
czonych pokładach energii. Wprost 
uwielbiam się bawić i biegać! Dłu-
gie spacery są dla mnie idealną for-
mą rozrywki, nie mam problemów 
ani z obrożą, ani z szelkami. Choć 
na to nie wyglądam, jestem dość 
silnym psem – czasami potrafię po-
ciągnąć.

W większości przypadków mój 
stosunek do innych psów jest po-
zytywny, jednak z ludźmi bywa róż-
nie. Z początku jestem raczej nieuf-
ny w stosunku do nowo poznanych 
osób, zwykle staram się je odstra-
szyć głośnym szczekaniem. Myślę 
jednak, że przy odrobinie chęci  
i pracy można mnie do siebie prze-
konać, a wtedy stanę się wiernym  
i niezastąpionym towarzyszem.

Przyznaję, że mam tendencję do 
niszczenia różnych rzeczy, ale to 
najprawdopodobniej przez to, że 
zamknięty w kojcu nie mam jak 
spożytkować rozpierającej mnie 
energii.

Bardzo lubię wodę, kąpiele nie 
stanowią dla mnie problemu. 
Mogą być wręcz formą rozrywki.

W towarzystwie stałych opiekunów 
jestem bardzo przyjazny i stale do-
magam się pieszczot. Moi opiekuno-
wie mówią, że naprawdę wyjątkowy 
ze mnie pies. Potrzeba mi jedynie 
odpowiedniego towarzysza, który 

da mi szansę i odpowiednio mnie 
poprowadzi. Jeśli to mógłbyś być 
ty, to skontaktuj się z Roksaną, tel. 
692 524 568.

Kobi

fot. Psi-jaciel

Kolejny termin  
bezpłatnych badań

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego badania USG aorty 
brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym Zdrowa Aorta, 
które odbędzie się 8 lipca w Szpitalu Powiatowym we Wrześni (wej-
ście od ul. Warszawskiej).

Wczesna diagnoza może uratować 
życie! Badanie jest bezbolesne i całko-
wicie bezpieczne. Nie jest wymagane 
skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie odbywają się: 
- telefonicznie: 503 075 095,
- mailowo zdrowaaorta@arterieart.

com (proszę podać imię, nazwisko, 
pesel, numer telefonu kontaktowego 

oraz miasto, w którym ma być wyko-
nane badanie). 

Program badań kierowany jest do 
mężczyzn w wieku 50-69 lat, miesz-
kających w województwie wielkopol-
skim. Badania są finansowane fundu-
szy regionalnych Unii Europejskiej.

(red.)
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Z życia klubów sportowych

W zajęciach z badmintona  brały udział 5- i 6-letnie dzieci

Wielkie osiągnięcie  
wrzesińskiego karateki

21-letni Hubert Kaczmarek zajął 9. miejsce na turnieju karate 
olimpijskiego w Kairze. W jego konkurencji startowało 96 zawod-
ników z całego świata.

W zawodach serii A rozgrywanych 
od 9 do 12 czerwca w kategorii kumi-
te seniorów -67 kg zgłoszono maksy-
malną dopuszczalną liczbę zawodni-
ków. Finalnie Hubert Kaczmarek zajął 
9. miejsce, które jest już punktowane 
do rankingu WKF. Jego występ na 
turnieju to:

- 1 runda wygrana z Niemcem 8:0,
- 2 runda przegrana 0:1 z Marokańczy-

kiem (późniejszym złotym medalistą),
- 1 runda repasażach wygrana  

z Egipcjaninem 1:0,
- 2 runda repasażowa przegrana 

wskazaniem sędziów przy remisie 
0:0 z zawodnikiem z Turcji.

Hubert stoczył naprawdę kilka do-
brych pojedynków. Zabrakło nie-
wiele, żeby przejść dalej do walki  
o brązowy medal. Mimo wszystko na 
tych zawodach Hubert był najlepszy 
spośród wszystkich Polaków, a także 
osiągnął swój najlepszy życiowy wy-
nik na tak dużej imprezie ligi świato-
wej. Widać u Wrześnianina duży po-
stęp i doświadczenie, którego nabrał 
na światowych imprezach w Dubaju, 
Finlandii, Niemczech, Czechach, Ser-
bii, Włoszech, Turcji, i innych.

Arkadiusz Kaczmarek
Klub Karate Shodan Września

Znów zgarnęli medale
Bardzo intensywny czerwcowy weekend zaowocował wieloma medalami dla UKS Hwarang Września.

W sobotę 11 czerwca aż 41 zawod-
ników wrzesińskiego kluby wystąpi-
ło w II edycji Grand Prix Wielkopolski  
w Kórniku. Ideą tego turnieju są star-
ty najmłodszych zawodników od 
dzieci (8, 9 lat) poprzez młodzików 
(10, 11 lat), kadetów (12-14 lat) do 
juniorów (15-17 lat).

Złote medale wywalczyli: Michał Fi-
lipczak, Wiktoria Grześkowiak, Wiktor 
Kałużny, Kacper Kasperski, Dominik 
Knopkiewicz, Zoja Marcinkiewicz, 
Marcelina Mgłosiek, Alicja Mucho-
wicz, Marcel Psyk, Sara Surtel oraz 
Martyna Zielińska. Srebrne krążki 
udało się zdobyć: Adamowi An-
drzejakowi, Jakubowi Filipczakowi, 
Idze Janas, Nikoli Jankowskiej, Alicji 
Janowicz, Julii Knopkiewicz, Amelii 
Pawłowskiej, Franciszkowi Poluso-
wi, Marcelinie Przybylskiej, Martynie 
Wojciechowskiej, Michalinie Zieliń-
skiej i Rafałowi Zielińskiemu.

Z kolei brązowe medale osiągnęli: 
Marcel Haremza, Piotr Leszczyński, 
Karol Olejniczak, Ignacy Polus oraz 
Antoni Wojciechowski. Cały klub wy-
walczył pierwsze miejsce w klasyfika-
cji generalnej turnieju.

W tym samym czasie trzyosobowa 
ekipa AZS AWF Poznań – Krystian  
i Dagmara Haremza oraz Adrian Wojt-
kowiak – prowadzona przez trenera 
Łukasza Schefflera, wystartowała  
w Pucharze Świata G2 w Luxemburgu. 
Krystian Haremza startujący w kró-
lewskiej kategorii open +87 kg zdobył 
złoty medal, pokonując w pierwszej 
walce wicemistrza Europy Norwega 
Milosa Pilipovica (2-1), w półfinale 
Holendra Bryana Zonderopa (2-1),  
a w finale brązowego medalistę 

igrzysk olimpijskich Brazylijczyka Ma-
icona Siqueirę (2-0). Dagmara Harem-
za minimalnie przegrała w pierwszym 
pojedynku, ulegając Holenderce Fam-
ke Kloosterman. Jej klubowy kolega 
Adrian Wojtkowiak wywalczył srebrny 
medal w kategorii -80 kg.

Wyniki, jakie zaczynają osiągać nasi 
zawodnicy, są efektem poukładane-
go szkolenia od wieku dziecięcego 
do seniora. W naszej dyscyplinie 
brakowało turnieju, który by spinał 
wszystkie kategorie i dał możliwość 
rywalizacji dzieci i młodzieży do-
piero rozpoczynających sportową 
karierę. W grudniu 2021 roku posta-
nowiliśmy stworzyć cykl czterech 
turniejów Grand Prix Wielkopolski w 
Rokietnicy, Kórniku, Jarocinie i Wrze-
śni. W rozegranych dotąd dwóch 
edycjach wystartowało ponad 800 
zawodników i, jak widać, rywalizacja 
cieszy się sporym zainteresowaniem.

W grudniu w finałowej edycji będą 

mogli zaprezentować się na własnym 
podwórku zawodnicy UKS Hwa-
rang Września. Warto wspomnieć  
o tym, że wszystkie nasze działania 
są wspierane przez władze Wrześni.

Na turnieju w Luxemburgu było wi-
dać, że zawodnicy trenera Schefflera 
coraz bardziej się rozwijają i toczą 
bezkompromisowe pojedynki z naj-
lepszymi zawodnikami na świecie. 
Po ukończeniu szkoły średniej mło-
dzież często odchodziła ze sportu, 
nie widząc w nim swojej dalszej 
przyszłości, co było niejako natural-
nym stanem rzeczy. Przy współpracy 
trenera Łukasza i władz AWF w Po-
znaniu powstała sekcja taekwondo 
olimpijskiego. Od dwóch lat młodzi 
ludzie mają możliwość rozwijania 
swojej pasji i łączenia nauki ze spor-
tem. Jak widać po wynikach, przy-
szłość to suma porażek i sukcesów 
– oby tych drugich było więcej.

Tomasz Haremza

Kopali w Jarocinie
W turnieju Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wystąpiła  

grupa Żak reprezentująca KS Zjednoczeni.

Zmagania odbyły się 12 czerwca 
w Jarocinie. Młodzi piłkarze odnie-
śli siedem zwycięstw, jeden remis  
i jedną porażkę. Ostatni turniej w 
roku odznaczył się bardzo dużą 
liczbą minut na boisku – każdy za-

wodnik w sumie rozegrał ich około 
60. Duża liczba sytuacji w ofensywie  
i dobre decyzje na boisku to recepta 
na dużo zwycięstw.

KS Zjednoczeni

Grali w badmintona
W poniedziałek 20 czerwca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie odbyło się podsumowa-

nie projektu współfinansowanego przez powiat wrzesiński pod tytułem „Szkolenie badmintonowe dla 
dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Zasutowo w roku kalendarzowym 
2022.

Po zakończonym szkoleniu dzie-
ci otrzymały pamiątkowe dyplomy 
uczestnictwa oraz upominki rze-
czowe. W ramach projektu zajęcia 
sportowe odbywały się trzy razy  
w tygodniu od lutego do czerw-
ca 2022 roku dla dzieci w wieku  
5 i 6 lat. Ich głównym tematem było 
szkolenie badmintonowe, zabawy 
oswajające z rakietką i lotką oraz nauka 
podstawowych uderzeń lotki takich 
jak uderzenie krótkie i długie na tył 
kortu oraz serw długi i krótki. Ponadto 
dzieci zwiększały ogólną sprawność 
fizyczną podczas zabaw i gier rucho-
wych i wyścigów rzędów oraz ma 
sprawnościowych torach przeszkód.

Grupa dzieci przedszkolnych kon-
tynuuje szkolenie badmintonowe 
rozpoczęte w 2021 roku. Wówczas 
również współfinasowane było przez 
powiat wrzesiński.

Lidia Płończak

Hwarang praktycznie z każdych zawodów przywozi worek medali

Hubert Kaczmarek

Żacy ze Zjednoczonych
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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
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Powiatowa rzecznik konsumenta
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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.
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Z życia klubów sportowych

Kolejna kolejka ligi
W niedzielę 19 czerwca na boisku w Gulczewie rozegrano X kolejkę Letniej Ligi LZS o Puchar Bur-

mistrza Miasta i Gminy Września. W najciekawszym meczu aktualny lider – Białężyce –zremisował  
z obrońcą mistrzowskiego tytułu – Sołecznem.

„Liga wiejska” rozpoczęła rundę re-
wanżową. Pojedynki odbywały się 
w bardzo trudnych warunkach, przy 
ogromnym upale. Piłkarze LZS dali jed-
nak sobie radę, schładzając się wodą  
i lodami przygotowanymi przez sołty-
sa Gulczewa Macieja Słowińskiego. 

Runda rewanżowa zaczęła się od 
bardzo mocnego uderzenia. Poje-
dynek aktualnego lidera – Białężyc 
– z obrońcą mistrzowskiego tytu-
łu – Sołecznem – trzymał w napię-
ciu do samego końca, mimo że nie 
padła w nim żadna bramka. Obie 
drużyny skupiły się głównie na obro-
nie własnej bramki, miały jednak 
swoje okazje do zdobycia bramki.  
W tym spotkaniu jednak zawsze górą 
byli bramkarze albo strzały mijały 
światło bramki. Mecz zakończył się 
bezbramkowym remisem. Bardziej 
zadowoleni z tego remisu mogą być 

zawodnicy Białężyc. Zachowali sześć 
punktów przewagi nad swoim rywa-
lem, mają także lepszy bilans bezpo-
średnich pojedynków, gdyż w pierw-
szej rundzie pokonali Sołeczno. Jak 
to w takim przypadku bywa, gdzie 
dwóch się bije tam trzeci korzysta. 
Sędziwojewo wygrało kolejne spo-
tkanie i wskoczyło na drugie miejsce 
w ligowej tabeli, mając pięć punktów 
straty do Białężyc. 

W drugim meczu zmierzyły się dru-
żyny Gozdowa i Gutowa Małego. 
Dość niespodziewanie górą w tym 
meczu byli zajmujący ostatnie miej-
sce w ligowej tabeli piłkarze Gutowa 
Małego. Było to dopiero drugie zwy-
cięstwo tej drużyny w sezonie, jesz-
cze jedno zapewni im opuszczenie 
ostatniego miejsca w ligowej tabeli. 
Gozdowo mimo porażki zachowało 
piąte miejsce.

W trzecim meczu Sędziwojewo 
zmierzyło się z Ostrowem Szlachec-
kim. Piłkarze tej pierwszej drużyny 
mają dobrą passę i z wysokim wy-
nikiem pokonali swoich rywali, re-
wanżując się za porażkę w pierwszej 
rundzie. Było to już ich piąte z rzędu 
zwycięstwo w lidze. Dobra forma  
i remis w meczu Białężyce – Sołeczno 
zapewniły zawodnikom z Sędziwoje-
wa awans na drugie miejsce w ligo-
wej tabeli.

W czwartym meczu beniaminek  
z Kaczanowa zmierzył się z Bardem. 
Tak jak w pierwszej rundzie, w dru-
giej minimalnie lepsi okazali się 
piłkarze beniaminka. Zwycięstwo  
w spotkaniu dały Kaczanowu awans 
na szóste miejsce w ligowej tabeli.

W piątym meczu miały się zmie-
rzyć drużyny Białężyc II i Węgierek. 
Zawodnicy z Węgierek nie dotarli 
jednak na to spotkanie i Białężyce II 
zdobyły trzy punkty walkowerem.

W klasyfikacji strzelców robi się co-
raz bardziej tłoczno. Dzięki pięciu 
trafieniom w meczu z Ostrowem 
Szlacheckim Mateusz Gęsikiewicz  
z Sędziwojewa dołączył do klubowego 
kolegi Bartosza Borońca oraz Domini-
ka Szymańskiego z Sołeczna i ta trójka 
ma na swoim koncie po 12 bramek  
w tym sezonie. Tuż za nimi z 11 trafie-
niami Pavlo Iarmoliuk z Sołeczna.

Kolejne ligowe rozgrywki już w naj-
bliższą niedzielę 26 czerwca. Areną 
zmagań będzie boisko w Chwalibo-
gowie, gdzie gospodarzem będzie 
zespół Bardo. Wszystkich kibiców 
serdecznie zapraszamy!

Piotr Jędraszak
LZS Gmina Września

Września gra w szachy
Pod taką nazwą 11 i 12 czerwca w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 odbył się Klasyfikacyjny 

Turniej Szachowy.

Organizatorem imprezy był Piotr 
Olejniczak we współpracy z UKS 
Wrzesińska Akademia Szachowa. 
Do Wrześni zawitali zawodnicy m.in.  
z Ślesina, Poznania, Gniezna, Środy 
Wielkopolskiej, Zakrzewa, Ostrowa 
Wielkopolskiego, Obornik, Golenio-
wa, Szczecina, Stęszewa, Konina, 
Leszna, Słopanowa i Brzeźna.

Turniej przeprowadzono w pięciu 
grupach rankingowych. Najlepiej  
z zawodników powiatu wrzesińskiego 
poradzili sobie spośród startujących 
w D/E: Aniela Długosz, która zajęła 
piąte miejsce, Krystian Wrzaskowski, 
który uplasował się na miejscu siód-
mym oraz Zosia Pawlak Urbaniak, któ-
ra zajęła miejsce ósme. W grupie C na 
pierwszym miejscu uplasował się An-
toni Długosz (wypełniona norma na 
3 kat.). Wszystkie wymienione osoby 
reprezentują barwy UKS Wrzesińska 
Akademia Szachowa.

Z kronikarskiego obowiązku infor-

mujemy, że grupę A wygrał Dominik 
Melerowicz (Gambit Ślesin), w grupie 
B zwyciężył Wojciech Wawrzyniak 
(OTSz Ostrów Wlkp.), a w grupie D/E 
najlepszy okazał się Tomasz Gro-
chowski (KS Korona Zakrzewo).

Organizację imprezy wsparli: Sa-
morządowa Szkoła Podstawowa  

nr 6 we Wrześni, Urząd Miasta i Gmi-
ny we Wrześni, Spółdzielnia Mleczar-
ska Września, Starostwo Powiatowe 
we Wrześni, Stowarzyszenie Poma-
gam Aktywnie, Małgorzata Klimko, 
Ergopress oraz Grevcode. 

Jacek Zieliński
UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

Widowiskowa przewrotka

Szachom sprzyja skupienie

fo
t. 

ar
ch

. A
ka

de
m

ia
 S

za
ch

ow
a

fot. arch. organizatora




