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Rynek pracy

O ludziach z pasją

Powiatowa Akcja Letnia

Powiatowy Spływ Kajakowy

Z życia 
klubów 

sportowych

Konkurs „Nasz Zabytek”

Zapraszamy na piknik
Już 11 września w godzinach od 15 do 18 odbędzie się VIII Powia-

towy Piknik Naukowy. Zostanie on zorganizowany tak jak w roku po-
przednim – na placu przy Zapleczu Dydaktyczno-Sportowym we Wrze-
śni (za Powiatowym Urzędem Pracy, wejście od Szosy Witkowskiej). 

Dla najmłodszych widzów około godziny 15:10 odbędzie się przedstawie-
nie teatralne pt. Wszystkie drogi prowadzą do ludzi … Mały Książę, w którym 
w rolę aktorów wcielą się uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Chwalibogowie. Dla starszych dzieci około godziny 16:10 zaplanowano 
pokaz pt. Fizyka jest trudna i nudna? Już nie!. Podczas jego trwania dzieci do-
wiedzą się, na czym polegał eksperyment magdeburski i jak skonstruować 
armatę powietrzną. Sprawdzą, czy balon pęka w płomieniu oraz czy da się 
zrobić bańki mydlane, które obejmą dorosłego! 

W trakcie pikniku swoją ofertę edukacyjną zaprezentują jednostki orga-
nizacyjne powiatu: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna oraz Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Przy stoisku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego dzieci wezmą udział w warsztatach artystycz-
no-florystycznych, z Matplanetą odkryją matematyczne zagadki, a ze Sto-
warzyszeniem Freelab zbudują „Łapacz mgły”. Centrum robotyki przepro-
wadzi dla wszystkich warsztaty z programowania.

Równolegle, w godz. 15-18, odbędą się konkursy, warsztaty i gry na sto-
iskach edukacyjnych, przygotowanych przez zespoły przedmiotowe – na-
uczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 
powiatu wrzesińskiego (j. polski, matematyka, biologia, chemia, historia, 
fizyka, j. obce). Z językowcami dzieci wykonają własny projekt torby baweł-
nianej oraz wezmą udział w warsztatach wiązania bransoletek, przy stano-
wisku polonistów przeniosą się w Świat Bajek, z chemikami zrobią wybu-
chający wulkan oraz migoczące gniotki, a z fizykami zagrają na owocach.

Za udział w konkurencjach sprawnościowych i zabawach tanecznych do 
zdobycia pamiątkowy medal.

Wydział Edukacji

Święto Wojska Polskiego

fot. M
. Jadryszak
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Montaż paneli ozdobnych

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.

Co słychać na drogach?
Inwestycje na drogach nie omijają żadnej gminy w powiecie. Powstają chodniki, ścieżki pieszo-

-rowerowe oraz nowe jezdnie. Lato to najlepsza pora roku na prowadzenie tego typu prac.

Dobiegła końca budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej z Gutowa Ma-
łego do Grzybowa. Prawie 2,5 ki-
lometrowy ciąg jest zbudowany  
z kostki brukowej bezfazowej,  
a jego szerokość wynosi 2,5 m. In-
westycja objęła też budowę zjazdów 
do posesji i pól, odwodnienie terenu 
oraz przebudowę przepustu. Koszt 
inwestycji to 4,4 mln zł. Przypomnij-
my, że inwestorem jest powiat wrze-
siński. Uroczyste otwarcie ścieżki 
odbędzie się niedzielę 28 sierpnia. 
Szczegóły na stronie 2.

Tymczasem w Nekli rozpoczęła 
się budowa pierwszego odcinka 
ścieżki pieszo-rowerowej na uli-
cach Powstańców Wielkopolskich  
i Gnieźnieńskiej. Jej długość to 
około 750 m., a szerokość – 2,5 m. 
Koszt budowy wynosi 863 578 zł. Na 
początkowym odcinku, do remizy 
OSP, ścieżka zostanie zbudowana  
z kostki brukowej bezfazowej,  
w dalszej części będzie asfaltowa. 
Prace wykonuje nekielska spółka 
Trans-Bruk. Dodajmy, że to pierwszy 
etap inwestycji. Docelowo ma po-
wstać ścieżka pieszo-rowerowa do 
Czerniejewa. Projekt budowlany wy-
konują gminy Nekla i Czerniejewo.  
O środki zewnętrzne na dokończe-
nie inwestycji będą wspólnie zabie-
gać powiat wrzesiński i gnieźnieński.

W Lipiu w gminie Miłosław kosz-
tem 300 tys. zł utwardzony zostanie 
około 570-metrowy odcinek drogi. 
Do końca sierpnia potrwa remont 

chodnika w Gorzycach. Długość re-
montowanego odcinka to 327 m. 
Koszt inwestycji to ponad 102 tys. zł.

Inwestycje nie omijają gminy Pyz-
dry. W Lisewie na moście nad Pro-
sną, kosztem 122 tys. zł, wymienio-
na zostanie nawierzchnia. Ponadto  
w gminie Pyzdry w Kolonii Janowskiej 
utwardzono drogę. Koszt 85 tys. zł.

Z kolei w Psarach Polskich trwa 
kompleksowa przebudowa dro-
gi powiatowej. Remontowany jest 
800-metrowy odcinek ul. Jeziornej 
od skrzyżowania z mostem przy 
świetlicy do ul. Zakątek.

– Budowana jest kanalizacja desz-
czowa i chodnik. Poszerzamy jezdnię 
i wymieniamy nawierzchnię. Ponadto 
odtwarzamy rów i przebudowujemy 

zjazdy do posesji – wylicza naczel-
nik wydziału Dróg Powiatowych 
Starostwa Powiatowego we Wrze-
śni, Bartłomiej Kaczmarzewski. 

Roboty potrwaj do końca sierp-
nia. Inwestycja pochłonie 2 mln 
350 tys. zł, z czego około 1 mln 
200 tys. zł stanowi dofinansowanie  
z funduszy unijnych tj. z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dodajmy, że w lipcu w Budziłowie 
(gmina Kołaczkowo) przebudowa-
no nawierzchnię jezdni prowadzą-
cej przez centrum wsi (około 250 
metrów bieżących) – wykonano 
warstwę wyrównawczą i ścieralną 
oraz utwardzono pobocza. Koszt 
tych prac wyniósł prawie 183 tys. zł.

Tomasz Małecki

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz z wizytą na drodze powiatowej w Nekli

Znalazłeś? Zgubiłeś?  
Zadzwoń do Biura Rzeczy Znalezionych
tel. 61 640 44 73
lub zajrzyj do nas:
Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu  
Starostwa Powiatowego we Wrześni,
ul. Chopina 10 
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Boisko gotowe
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Koszarowej po 

latach doczekali się zaplecza sportowego z prawdziwego zdarzenia.

Budowa boisk zakończyła się ze-
szłym miesiącu. Koszt inwestycji to 
ponad 2,7 mln zł z czego 1,9 mln 
zł to dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– Fundusz Przeciwdziałania CO-
VID-19. Inwestycja obejmowała wy-
konanie wielofunkcyjnego boiska 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, 
dwóch boisk do siatkówki oraz kor-
tu tenisowego. Wybudowano tak-
że wielotorową bieżnię tartanową. 
Zaplecze szatniowo-sanitarne po-

wstało z modułów kontenerowych, 
wyposażonych w instalacje sanitarną 
i elektryczną. Inwestycję uzupełnia 
hala pneumatyczna, która będzie 
obiektem sezonowym, montowa-
nym w czasie jesienno-zimowym 
i następnie demontowanym. Hala 
stawiana jest na prostokątnej po-
wierzchni z zaokrąglonymi narożni-
kami o wymiarach 29 na 48 m.

Całość uzupełnia skocznia w dal.
Tomasz Małecki

Święto Policji 
Podczas uroczystej akademii, która odbyła się 22 lipca w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeń-

stwa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wręczył wyróż-
nienia za szczególne zaangażowanie w służbę.

W tym roku przypada 103. rocznica 
powstania policji państwowej. Data 
dzienna tego wydarzenia – 24 lipca 
– w 1995 roku ustanowiona została 
przez sejm Świętem Policji. Co roku 
towarzyszy mu wręczenie odzna-
czeń i awansów na wyższe stopnie 
służbowe. To także okazja do wyróż-
nień, podziękowań i podsumowań.

Swoje święto funkcjonariusze z na-
szego powiatu tradycyjnie rozpoczęli 
od złożenia kwiatów pod pomnikiem 
ku czci pomordowanych policjantów 
na cmentarzu parafialnym we Wrze-
śni. Następnie wzięli udział w mszy 
odprawionej w intencji wrzesińskich 
mundurowych, pracowników cywil-
nych i ich rodzin przez kapelana KPP 
księdza Adama Zalesiaka.

Po zameldowaniu zastępcy ko-
mendanta wojewódzkiego policji 
podinsp. Violetcie Mójcie gotowości 
do uroczystej zbiórki przez podinsp. 
Justynę Walińską w Policyjnym Cen-
trum Edukacji Bezpieczeństwa roz-
poczęła się akademia. Wśród obec-
nych na niej gości znaleźli się samo-
rządowcy – m.in. starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz –, przedstawicie-
le innych służb mundurowych i pro-
kuratury, a także zaprzyjaźnionych 
instytucji. Nie brakowało oczywiście 
policjantów i pracowników cywil-
nych wrzesińskiej Komendy Powia-
towej Policji.

Jak co roku przy okazji Święta Poli-
cji wręczane są nominacje na wyższe 
stopnie służbowe. We wrzesińskiej 
jednostce w korpusie aspirantów 
awansowano 24 policjantów, w kor-
pusie podoficerów – 19, zaś wśród 
szeregowych – dziewięcioro funkcjo-
nariuszy. Przedstawiciele poszcze-
gólnych szczebli odebrali rozkazy 
od podinsp. Violetty Mójty oraz ko-
mendanta powiatowego policji insp. 
Mariusza Łozowieckiego. Tego dnia 
zasłużeni mundurowi odebrali rów-

nież odznaczenia związkowe prze-
kazane przez przewodniczącego 
Zarządu Terenowego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowe-
go Policjantów Przemysława Teodor-
czyka. Medalem 30-lecia związku od-
znaczono Jonasza Stramczewskiego, 
zaś Krzysztof Szcześniak, Krzysztof 
Waszak, Marcin Klonowski oraz Piotr 
Goździewicz otrzymali Brązowe Me-
dale NSZZP.

Za szczególne zaangażowanie  
w służbę swoje wyróżnienia przyznał 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz. Okolicznościowe grawertony 
przekazał: kom. Leszkowi Miedziń-
skiemu, mł. asp. Ewie Szatkowskiej, 
asp. Jarosławowi Jabłońskiemu oraz 
pracownicom cywilnym Marzenie 
Kwiatek i Edycie Więcek. Sam rów-
nież został doceniony przez kie-
rownictwo wrzesińskiej jednostki. 
Oprócz Dionizego Jaśniewicza po-
dziękowanie od policjantów otrzy-
mali również m.in. kierująca Po-
wiatowym Urzędem Pracy Joanna 
Musiałkiewicz oraz dyrektor Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych Damian Hoffmann.

– Wszyscy działamy na rzecz naszej 
społeczności. Dzisiaj jest szczególna 
okazja, żeby mówić o tym, jak ważna 
jest wasza służba – powiedział Dioni-
zy Jaśniewicz. – Aby być policjantem, 
trzeba mieć odpowiedni charakter. 
Elementem, który jest niezwykle istot-
ny, można powiedzieć decydujący, jest 
świadomość roli, którą odgrywamy, 
oraz przede wszystkim etyka, którą 
powinniśmy się kierować, szczególnie  
w sytuacjach kryzysowych – dodał, dzię-
kując i gratulując funkcjonariuszom.

Końcowe wystąpienie należało do 
komendanta insp. Mariusza Łozo-
wieckiego, który podkreślił znacze-
nie dobrej współpracy, a pracowni-
kom powiatowej jednostki życzył 
przede wszystkim życzliwości dru-
giego człowieka. Nie da się ukryć, że 
z ludzką przychylnością codzienne 
poświęcenie, trud i wyzwania zwią-
zane z pełnieniem służby wydają się 
choć trochę bardziej znośne.

Klara Skrzypczyk

15 lipca w Poznaniu obchodzi-
liśmy wojewódzkie Święto Po-
licji. Dzisiejsza uroczystość jest 
jego kontynuacją na szczeblu 
lokalnym, na ziemi wrzesińskiej. 
Poziom pracy policjantek, poli-
cjantów, pracowników cywilnych 
powiatu wrzesińskiego oceniam 
bardzo wysoko. Widać mocne za-
angażowanie w służbę, co szcze-
gólnie dało się zaobserwować  
w czasie pandemii. Policjan-
ci przerywali wówczas nawet 
urlopy i wracali do służby, żeby 
móc zapewnić bezpieczeństwo 
i porządek publiczny, ale też być 
wśród obywateli i im pomagać.

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji podinsp. Violetta Mójta:

Wrzesińscy funkcjonariusze w odświętnych nastrojach i galowych uniformach

Od września lekcje wychowania fizycznego w ZSZ nr 2  
będą mogły być prowadzone w takich warunkach
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Nowy sprzęt
Zakończono doposażanie pracowni elektronicznej w Zespole 

Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Za ponad 27 000 zł zakupiono sterowniki PLC, oscyloskop cyfrowy oraz ana-
lizator widma, które posłużą do praktycznej nauki zawodu. 

Zakup zrealizowano w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego 
na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Wydział Edukacji

Międzynarodowa 
nagroda dla Kai

Uczennica Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni 
Kaja Kluczyńska otrzymała III miejsce w International Instrumental 
Performance Competition w Wiedniu.

Jury pod przewodnictwem wspa-
niałej flecistki Jadwigi Kotnowskiej 
przyznało Kai III miejsce, co jest wiel-
kim osiągnięciem tak młodej artyst-
ki. Kaja Kluczyńska jest uczennicą 
drugiej klasy cyklu czteroletniego 
Powiatowej Szkoły Muzycznej I stop-

nia we Wrześni w klasie fletu Anity 
Kmiecik.

Nagranie konkursowe zostało do-
konane w maju, zaś wyniki konkursu 
ogłoszono w sierpniu. Akompanio-
wał Kamil Madej

Anita Kmiecik

Udane kolonie
Dobiegła końca osiemnasta Powiatowa Akcja Letnia zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pro-

myk” oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

Blisko 100-osobowa grupa uczestni-
ków z terenu powiatu wrzesińskiego 
wypoczywała podczas dwóch ośmio-
dniowych turnusów w Bystrzycy 
Kłodzkiej. Młodzież poznawała uroki 
miasta, spacerując jego wąskimi ulicz-
kami, a z punktu widokowego podzi-
wiała panoramę Kotliny Kłodzkiej.

Podczas wypoczynku dzieci uczest-
niczyły w bogatym programie rekre-
acyjno-edukacyjnym oraz w wielu 

wycieczkach. Podczas obu kolonij-
nych turnusów drugiego dnia grupa 
udała się do Międzygórza, żeby zo-
baczyć największy i najwyższy w Ma-
sywie Śnieżnika wodospad Wilczki,  
a kolejny dzień spędziła na zajęciach 
w Wiosce Indiańskiej. W Starej Mo-
rawie koloniści odpoczywali nad 
zalewem, korzystając z plażowania 
i kąpieli słonecznych. Nie zabrakło 
również wizyty w Lądku Zdroju, naj-

starszym polskim mieście uzdrowi-
skowym, gdzie degustowano wodę 
mineralną i spacerowano po parku 
zdrojowym. Na zakończenie wyjazdu 
grupa udała się do Jaskini Niedźwie-
dzia w Kletnie.

Uczestnicy obozu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i magnesy oraz drob-
ne upominki za udział w konkursach 
i zawodach sportowych.

Wydział Edukacji

To już kolejny sukces Kai Kluczyńskiej

Uczestnicy zwiedzali piękne zakątki Kotliny Kłodzkiej

Dopisywały dobre humory i piękna pogoda

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie zrobiła na kolonistach duże wrażenie

fot. A
. Kluczyńska
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W rocznicę Bitwy Warszawskiej
Wrześnianie nie zapomnieli o Święcie Wojska Polskiego.

15 sierpnia przypada Święto Wojska 
Polskiego – uroczystość ustanowiona 
przez sejm w 1992 roku dla uczczenia 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Tego dnia w 1920 roku podczas 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej bol-
szewicka ofensywę została powstrzy-
mana przez polską armię.

Do zwycięstwa sprzed 102 lat przy-
czynili się m.in. mieszkańcy ziemi 

wrzesińskiej, o czym przypomniał 
Szymon Adamczyk, który poprowa-
dził uroczystość patriotyczną pod 
pomnikiem 68. Pułku Piechoty we 
Wrześni. Pojawiły się tam poczty 
sztandarowe, przedstawiciele sa-
morządów, organizacji i szkół oraz 
mieszkańcy powiatu. Delegacje 
złożyły pod pomnikiem okoliczno-
ściowe wiązanki kwiatów, wyrażając 

Świąteczne strzały
W poniedziałek 15 sierpnia we Wrześni odbyły się Otwarte Za-

wody Strzeleckie o Puchar Starosty Wrzesińskiego z okazji Święta 
Wojska Polskiego.

Do zawodów mimo upalnej pogody 
przystąpiło blisko siedemdziesięcio-
ro uczestników, którzy rywalizowali 
w trzech konkurencjach – strzelanie 
z karabinka KBKS w pozycji stojącej, 
strzelanie z karabinka KBKS w pozy-
cji leżącej oraz strzelanie z karabinka 
pneumatycznego w pozycja stojącej.

W poszczególnych konkurencjach 
najlepsi okazali się: Katarzyna Świ-
tek-Zielińska (100 pkt.), Tymoteusz 
Barbuziński (99 pkt.), Wojciech Tam-
borski (98 pkt.) – karabinek pneuma-
tyczny, Hubert Hapoński (47 pkt.), 
Katarzyna Świtek-Zielińska (46 pkt.), 
Paweł Barbuziński (44 pkt.) – karabi-
nek KBKS stojąc, Tymoteusz Barbu-
ziński (98 pkt.), Sebastian Sodkiewicz 
(95 pkt.), Michał Maciejewski (94 pkt.) 
– karabinek KBKS leżąc. 

Klasyfikacja po wszystkich konku-
rencjach:

1. Katarzyna Świtek-Zielińska (237 
pkt.),

2. Michał Maciejewski (230 pkt.),
3. Tymoteusz Barbuziński (229 pkt.),
4. Robert Chałupniczak (228 pkt.),
5. Paweł Barbuziński (226 pkt.).
W czasie zawodów można było po-

rozmawiać o służbie wojskowej na 
stanowisku promocyjnym Wojsko-
wego Centrum Rekrutacji z Konina.

Na zakończenie najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary, dyplomy i nagro-
dy z rąk starosty wrzesińskiego Dio-
nizego Jaśniewicza oraz prezesa LOK 
we Wrześni Mariana Wojciechow-
skiego. Wśród wszystkich uczestni-
ków (niezależnie od zajętych miejsc) 
rozlosowano również upominki rze-
czowe i okolicznościowe.

Zawody przeprowadzono w ramach 
zadania publicznego finansowanego 
przez powiat wrzesiński. Ich organi-
zatorem był Zarząd Powiatowy LOK 
we Wrześni.

 Andrzej Idziak
LOK Września

hołd i wdzięczność bohaterom. Od-
śpiewano hymn i Rotę. Po uroczysto-
ści uczestnicy udali się do wrzesiń-
skiej fary, gdzie odprawiona została 
msza w intencji obrońców ojczyzny.

Na obchody Święta Wojska Polskie-
go zaprosili burmistrz Wrześni, Wrze-
sińskie Towarzystwo Kulturalne oraz 
Towarzystwo Unia Wrześnian.

Klara Skrzypczyk

Z zieloną energią
Niedawno podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia Wrzesińskiego Klastra Zielonej 

Energii.

Powstanie klastra związane jest  
z jednej strony z ciągle rosnącymi 
kosztami energii elektrycznej i in-
nych mediów, z drugiej zaś – z chęcią 
korzystania z ekologicznych źródeł. 
Głównym celem powstania klastra 
jest dążenie do samowystarczalności 
energetycznej. Porozumienie zostało 
podpisane 4 sierpnia we wrzesińskim 
ratuszu. Grupę założycielską stanowią: 
gmina Września, powiat wrzesiński, 
Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsię-

biorców i Kupców, Polska Grupa Wo-
dorowa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
we Wrześni, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni, 
Invest Smektała Sp. z o.o., MM Czysta 
Energia Sp. z o.o., Firma Handlowa 
Matteo Jurewicz Sp. j., Optimex Alek-
sandra Radoszewska-Rogowska, Mał-
gorzata Lisiecka „Ochrona Środowi-
ska” oraz Stowarzyszenie Wrzesiński 
Klaster Zielonej Energii. 

Sygnatariusze porozumienia roz-
mawiali o odnawialnych źródłach 
energii – korzystaniu z paneli foto-
woltaicznych, farm wiatrowych czy 
elektrowniach wodnych. W planach 
jest sięganie po dofinansowanie,  
w tym to dostępne tylko dla klastrów. 
Nowo utworzony klaster jest otwarty 
na kolejnych członków.

Klara Skrzypczyk

Delegacje tradycyjnie złożyły kwiaty pod pomnikiem 68. Pułku Piechoty 

Zawody odbyły się na strzelnicy Ligi Obrony Kraju

Klaster tworzą samorządy, instytucje, firmy i organizacje

Finansowe wsparcie 
z partnerskiego powiatu

Na początku sierpnia do Powiatowego punktu pomocy Ukrainie 
zakupiono pierwszą partię towarów, które zostały sfinansowane ze 
środków przekazanych przez powiat Wolfenbüttel w Niemczech.

Przypomnijmy, że powiat Wolfenbüttel, z którym od ponad 20 lat pielęgno-
wana jest partnerska współpraca, zadecydował o przekazaniu 15 tysięcy euro 
z przeznaczeniem na działalność Powiatowego punktu pomocy Ukrainie we 
Wrześni. Decyzję w tej sprawie podjęto na początku lipca. Wsparcie zostanie 
przeznaczone na zakup m.in. żywności i środków higienicznych. Pierwsze to-
wary dotarły do punktu 4 sierpnia.

Klara Skrzypczyk
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Nasz Zabytek – PSK ZAMKOWA
Zachęcamy mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywnego udziału w konkursie „Nasz Zabytek” 

organizowanym przez Fundację Most the Most.

Konkurs jest projektem o charakterze 
regionalnym, ogłaszanym każdego 
roku w poszczególnych wojewódz-
twach, tak by docelowo objął cały 
kraj. Tym razem zgłosić można do-
wolny obiekt z terenu województwa 
wielkopolskiego, który jest zabytkiem 
nieruchomym wpisanym do rejestru 
zabytków, wojewódzkiej lub gminnej 
ewidencji i należy m.in. do jednostek 
samorządu terytorialnego lub Skar-
bu Państwa. Zwycięski obiekt uzyska 
dofinansowanie w kwocie miliona 
złotych na rewaloryzację, a mieszkań-
cy lokalnej społeczności będą mogli  
z niego aktywnie korzystać. 

Kryteria konkursowe spełnia m.in. 
Powiatowa Scena Kultury ZAMKO-
WA, której mozolne przystosowywa-
nie do pełnienia nowej funkcji spo-
łecznej trwa już od 2005 roku. Dawny 
kościół ewangelicki, wybudowany 
w latach 1871-1879, jest przykładem 
architektury neogotyckiej. Opusz-
czony po II wojnie światowej przez 
lata był zamknięty i niszczał. W 1977 
roku postanowiono przeznaczyć jego 
wnętrze na galerię Miłosławskiego 
Centrum Kultury, jednak zabytek wy-
magał remontu. W 2009 roku obiekt 
został oficjalnie przekazany na 25 lat 
w użytkowanie powiatowi wrzesiń-
skiemu, który w 2016 roku przejął 
dawny kościół od gminy Miłosław na 
własność w drodze darowizny. Tym 
samym powiat wrzesiński wziął na 
siebie ciężar renowacji zabytku.

W minionych latach, dzięki pozy-
skanym dotacjom i środkom powia-
tu, wydano już na ten cel ponad mi-
lion złotych. Wykonano m.in. prace 
przy instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
co wiązało się z utworzeniem toalet, 
zainstalowano centralne ogrzewa-
nie, ocieplono stropy, wymieniono 
więźbę i naprawiono dach nad apsy-
dą i nawą główną. 

Odrestaurowano także drewniane 
elementy stropu, klatki schodowej, 

drzwi, empor oraz zabezpieczono 
tynki malarskie i naprawiono posadz-
kę w prezbiterium. Przeprowadzono 
renowację parkanu, wymieniono 
także okna oraz drzwi na wieżę i do 
dawnej zakrystii, którą przystosowa-
no na potrzeby garderoby. Ponadto 
wyremontowano ściany zewnętrzne 
obiektu (rozebrano i odbudowano 
attykę, wyremontowano zwieńczenie 
wieży, naprawiono drewniane żaluzje 
w oknach wieży) poważnie uszkodzo-
ne w czasie nawałnicy w 2017 roku.

PSK ZAMKOWA to miejsce, w któ-
rym wysiłkiem Starostwa Powiato-
wego we Wrześni przy współpracy 
organizacji pozarządowych odby-
wają się wydarzenia i uroczystości 
kulturalno-promocyjne o zasięgu 
lokalnym, a także ogólnopolskim  
i międzynarodowym. Przykładów 
imprez, które miały tam miejsce, jest 
sporo. Do najważniejszych można 
zaliczyć chociażby spotkania z laure-
atami prestiżowej literackiej Nagro-
dy Fundacji im. Kościelskich z udzia-
łem m.in. noblistki Olgi Tokarczuk.  
Z koncertami wystąpili tu m.in. My-
slovitz, Hanna Banaszak, Stare Dobre 
Małżeństwo, Irena Santor, Eleni czy 
Stanisława Celińska. W obiekcie oby-
wały się także wystawy i wernisaże 
fotograficzne – m.in. Mikołaja Łoziń-
skiego, Tadeusza Rolkego, Andrzeja 
Jerzego Lecha – oraz malarskie bę-
dące podsumowaniem polsko-nie-
mieckich plenerów organizowanych 
we współpracy z partnerskim po-
wiatem Wolfenbüttel w Niemczech.  
W ramach realizacji wspólnych pro-
jektów polsko-niemieckich w obiek-
cie partnerski powiat przekazał na 
rzecz dawnego kościoła dwa pięcio-
ramienne metalowe świeczniki oraz 
tarczę zegarową, na której każda  
z cyfr przedstawia inną kulturę i ję-
zyk, co ma symbolizować ideę miej-
sca spotkań kulturalnych otwartego 
dla wszystkich.

Renowacja zabytku wymaga potęż-
nych nakładów finansowych. Choć 
powiat co roku inwestuje w obiekt, to 
nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. 
W planach jest kontynuacja renowa-
cji elewacji czy utworzenie zaplecza 
gospodarczego, gdzie znalazłyby się 
szatnie lub też przeniesione zostały-
by toalety, przez co powiększyłaby 
się przestrzeń koncertowa. W reali-
zacji nowych zadań nieoceniona by-
łaby pomoc finansowa Fundacji Most 
the Most – organizatora konkursu 
„Nasz Zabytek”. Mieszkańcy woje-
wództwa wielkopolskiego mogą 
zgłaszać propozycje od 8 sierpnia 
do 5 września 2022 roku. W tym 
celu został przygotowany prosty for-
mularz zgłoszeniowy, dostępny na 
stronie fundacji: www.mostthemost.
pl. Osoby, które nie korzystają z In-
ternetu mogą również zgłaszać zaby-
tek telefonicznie pod nr.: + 48 22 47 
55  111 lub + 48  517  884 088. Głów-
nym celem konkursu jest zaktywizo-
wanie społeczności i włączenie jej  
w rewaloryzację zabytków przy 
wsparciu ich właścicieli (samorzą-
dów), a także nadanie starym obiek-
tom nowych funkcji społecznych, 
stworzenie płaszczyzny międzypo-
koleniowej współpracy. Ideą konkur-
su „Nasz Zabytek” jest wzmacnianie 
wpływu społecznego na najbliższe 
otoczenie oraz wyzwolenie potencja-
łu lokalnych społeczności do współ-
pracy na rzecz kultury i ochrony lokal-
nych zabytków. Konkurs podzielony 
jest na dwa etapy: I – wybór jednego 
zabytku na terenie województwa 
wielkopolskiego, II – wybór pomy-
słów na nową funkcję społeczną zwy-
cięskiego zabytku. 

Zapraszamy do udziału w kon-
kursie. Zgłoś Nasz Zabytek – PSK  
ZAMKOWA!

Julia Sosna

Lekcja historii na 
dwóch kółkach

Turystyka rowerowa od wielu lat stanowi ciekawą formę spę-
dzania wolnego czasu. Jednak warto połączyć aktywność fizyczną  
z pogłębianiem wiedzy historycznej. Koło Gospodyń Wiejskich  
w Nekielce proponuje badanie lokalnej historii, a mianowicie zgłę-
bianie wiedzy o Olędrach. Od kilku miesięcy trwały prace nad pro-
jektem, którego zwieńczeniem jest Quest Olęderski.

Quest to rodzaj gry terenowej, po-
legającej na rozwiązywaniu zagadek 
podczas podążania wyznaczoną trasą, 
której zwieńczeniem jest dotarcie do 
skrzyni skarbów. W niej właśnie znaj-
duje się pieczęć potwierdzająca ukoń-
czenie zadania. Questy zostały opra-
cowane w wielu miejscach w naszym 
kraju, w samej Wielkopolsce jest ich 
ponad 100, a w powiecie wrzesińskim 
we Wrześni, w Pyzdrach, w Miłosławiu 
oraz w Szamarzewie. Gra ze startem  
w Nekli i metą w Nekielce będzie piątą 
taką propozycją w naszym regionie.  
O Wielkopolskich questach można 
dowiedzieć się więcej na stronie www.
regionwielkoposka.pl.

Trasa Questu Olęderskiego zaczyna 
się na nekielskim rynku, prowadzi 
czerwonym szlakiem rowerowym 
przez charakterystyczne punkty 
związane z osadnictwem olęder-
skim. Cała trasa zabiera ok. trzech 
godzin, ale 20-kilometrowy odci-
nek można pokonać w dowolnie 
wybranym dla siebie czasie. Nie jest 
potrzebna szczegółowa wiedza – 
odpowiedzi na pytania same przy-
chodzą do głowy i jedyne, co jest 
potrzebne to zamiłowanie do jazdy 
rowerem i chęć zgłębiania wiedzy  
o historii naszej małej ojczyzny.

Pomysł na opracowanie tej formy 
gry terenowej zainicjowało Koło Go-
spodyń Wiejskich w Nekielce, która 
silnie związana jest z historią osad-

nictwa olęderskiego. Realizacja pro-
jektu możliwa była dzięki wsparciu 
merytorycznym Jerzego Osypiuka, 
prezesa Nekielskiego Stowarzyszenia 
Kulturalnego. Środki na opracowanie 
projektu KGW pozyskało w ramach 
otwartego konkursu ofert powiatu 
wrzesińskiego w obszarze związanym 
z promowaniem lokalnej historii. Wy-
darzenie zostało objęte patronatem 
burmistrza Nekli, gdzie od lat organi-
zowany jest Rajd Rowerowy „Śladami 
osadnictwa olęderskiego”.

Quest Olęderski to ciekawa forma 
popularyzowania turystyki rowero-
wej łączącej elementy krajoznawcze 
i historyczne, promująca gminę Ne-
kla i powiat wrzesiński jako region 
wart odwiedzenia. Przedsięwzięcie 
zostało wpisane na listę Wielkopol-
skich Questów. Miłośników tej formy 
spędzania czasu wolnego przybywa 
z roku na rok.

KGW w Nekielce działa od jesieni 
2021 roku i to, że już może pochwalić 
się takim osiągnięciem bardzo cieszy 
i motywuje do dalszego działania na 
rzecz lokalnej społeczności. Przeła-
muje również stereotyp dotyczący 
tej formy zrzeszania, dowodząc, że 
współpraca wielu osób o różnych 
zainteresowaniach i osobowościach 
może przynosić wiele dobrego.

Joanna Musiałkiewicz
Przewodnicząca KGW w Nekielce

Konkurs jest szansą na pozyskanie środków do przeprowadzenia kolejnych inwestycji w tym urokliwym miejscu

Były kościół w Nekielce to symbol osadnictwa olęderskiego w okolicy

fot. M
. Jadryszak
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Warto popłynąć Wartą
Trzecia pod względem długości rzeka w Polsce na odcinku pomiędzy Pyzdrami a Czeszewem stanowi 

jedną z najbardziej malowniczych wodnych tras w naszym regionie. To idealne miejsce, by aktywnie 
spędzić wolny czas i zrelaksować się w otoczeniu pięknej przyrody. Mogli się o tym przekonać uczestni-
cy Powiatowego Spływu Kajakowego, który odbył się 6 sierpnia.

W wydarzeniu zorganizowanym 
przez powiat wrzesiński i Uczniowski 
Klub Sportowy Żak Września wzięło 
udział 40 osób. Wycieczka z nurtem 
Warty rozpoczęła się przy pyzdrskiej 
przystani wodniackiej. Zanim jej 
uczestnicy wsiedli do kajaków, zosta-
li pouczeni o zasadach zachowania 
się na rzece przez wykwalifikowa-
nych ratowników, którzy czuwali nad 
bezpiecznym przebiegiem spływu. 
Wydawać by się mogło, że pochmur-
ne niebo, jakie przywitało kajakarzy 
w Pyzdrach, nie sprzyja rekreacji,  
a jednak pogoda okazała się idealna. 
Odpowiednia, nie za wysoka tempe-
ratura i słońce wyglądające od czasu 
do czasu zza chmur sprawiły, że pły-
nęło się dużo przyjemniej niż w po-
nad trzydziestostopniowym upale. 
Po drodze entuzjaści aktywnego wy-
poczynku mogli cieszyć się walorami 
nadwarciańskiej przyrody, podziwia-
jąc piękne, stare lasy mieszane sięga-
jące miejscami do samych brzegów. 
Krótka przerwa w okolicach Tarno-
wej pozwoliła na regenerację i zebra-
nie sił przed pokonaniem kolejnych 
kilometrów rzeki.

Na dalszym etapie uczestnicy spły-
wu mijali m.in. przeprawę promo-
wą pomiędzy Nową Wsią Podgórną  
a Pogorzelicą – osadą leżącą w po-
wiecie jarocińskim. Natomiast już po 
dotarciu do Czeszewa musieli prze-
prawić się na drugą stronę Warty,  
w czym pomógł im działający od 
wielu lat prom Nikodem. Tam, na 
polu biwakowym zarządzanym przez 
Nadleśnictwo Jarocin, czekało na 
nich ognisko. Warto dodać, że plac 
ten znajduje się w granicach urokli-
wego rezerwatu przyrody Czeszew-
ski Las obejmującego naturalne lasy 
i starorzecza na terenie zalewowym 
Warty wraz z typowymi dla tego typu 
środowiska gatunkami roślin i zwie-
rząt. Po ruchu na świeżym powietrzu 

Zero Waste

i w pięknych okolicznościach przyro-
dy pieczone na ogniu kiełbaski sma-
kowały wyjątkowo. W końcu po po-
konaniu 16-kilometrowego odcinka 
rzeki należy odpocząć i dobrze zjeść. 
Po zakończonym ognisku wszyscy 
ponownie udali się na prom, by po 
przepłynięciu na drugi brzeg wsiąść 

do autobusu i wrócić do Pyzdr. 
Mieszkańcy powiatu wrzesińskie-
go, którzy wzięli udział w spływie, 
opuszczali Czeszewo z uśmiechami 
na twarzach i nie ukrywali, że z nie-
cierpliwością czekają na kolejne tego 
typu wydarzenia.  

Monika Tomczak

Edukacja ekologiczna to bardzo ważna sprawa, o czym wiedzą 
mieszkańcy Grabowa Królewskiego.

W ramach projektu „Grabowskie 
Zero Waste” mieszkańcy poprzez 
różne zabawy uczyli się, jak ważne 
jest dbanie o naszą planetę. Odbyli 
ekologiczny spacer po miejscowości, 
sadzili kwiaty przy wykorzystaniu 
starych opon, grali w gazetową piłkę 
i wzięli udział w ekosztafecie.

Ważną częścią tego ekologicznego 
przedsięwzięcia jest „Puszkojad”, któ-
rego mieszkańcy karmią aluminio-
wymi puszkami.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków powiatu wrzesińskiego.

(red.)

O kiszeniu  
wiedzą wszystko

W Grabowie Królewskim pielęgnowane są kulinarne tradycje.

Lato to czas robienia przetworów 
na zimę. Chętnie robimy kompoty, 
sałatki czy kisimy ogórki, by poza-
mykać wakacyjne smaki w słoikach 
i cieszyć się nimi wtedy, gdy świeże 
warzywa są wprawdzie dostępne, 
ale zupełnie nie przypominają tych  
z działki czy przydomowego ogródka. 
Każdy kiszący ogórki ma swój własny 
przepis i sposób ich przygotowa-
nia. W Grabowie Królewskim swoją 
metodą na ten przysmak podzieliła 
się jedna z członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich, która do swoich ogórków 
dodaje tajemniczy składnik. W prze-

prowadzonym w sierpniu warszta-
cie kiszenia ogórków wzięli udział 
zarówno dorośli, jak i dzieci. Każdy 
mógł sprawdzić swoje umiejętno-
ści, dowiedzieć się czegoś nowego 
o przetworach, a także skosztować 
pyry z gzikiem i plyndzów.

W sołectwie do końca sierpnia 
gromadzone są przepisy kulinarne 
mieszkańców Grabowa Królewskie-
go. Posłużą one do stworzenia lokal-
nego przepiśnika.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków powiatu wrzesińskiego.

(red.)

„Puszkojad” to w Grabowie Królewskim jedna z form troski o środowisko

Koper, czosnek, chrzan i liście wiśni to świetne przyprawy do ogórków 

Z perspektywy kajaka rozciągały się zachwycające widoki na rzekę

Wodowanie kajaków w Pyzdrach

Spływ zakończył piknik przy ognisku

fot. arch. projektu
fot. arch. projektu
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Stanisław od Matki Bożej
Stanisław Andryszak z wrzesińskiego Osiedla Tysiąclecia kiedyś pielgrzymował do obrazu Matki Bożej do Częstochowy. Teraz niemal codziennie pielgrzymuje pod 

figurę Matki Bożej znajdującej się nieopodal Starostwa Powiatowego przy ul. Chopina. – To całe moje życie – mówi pan Stasiu.

Pan Stanisław jest bardzo re-
ligijnym człowiekiem. W jego 
skromnym mieszkaniu jest nawet 
ołtarzyk, a na nim obrazki Matki 
Bożej Częstochowskiej, Matki Bo-
żej Gietrzwałdzkiej, Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej. Kiedy był 
młodszy pielgrzymował rowerem 
do Częstochowy, razem ze swoją 
pierwszą żoną Moniką. 
Na dowód pokazu-
je artykuł sprzed 
lat, z nieistnie-
jącego już 
t y g o d n i -
ka „Fakty 
W r z e ś n i ”, 
z a t y t u ł o -
wany „Bli-
sko Matki 
Bożej". Tekst 
jest traktowa-
ny niemal jak 
relikwia, został sta-
rannie zalaminowany. 
Żeby sie nie zniszczył. Artykuł 
opisuje jedną z pielgrzymek orga-
nizowaną przez wrzesińską para-
fię pw. św. Kazimierza Królewicza. 
Monika i Stanisław Andryszakowie 
obchodzili na Jasnej Górze 35-lecie 
swojego ślubu. – Była msza święta, 
ma którą przyjechała ze znajomymi 
małżonka – wspomina pan Sta-
nisław. Uroczystości towarzyszyła 
wspólna modlitwa i wiele wzruszeń 
– czytamy artykule.

Kilka lat później żona pana Sta-
nisława zmarła. Szczęście znalazł 
przy drugiej żonie, nomen omen, 
Marii: – Szukałem żony religijnej 

i trafiłem na Marysię – mówi z bły-
skiem w oku.

Najpierw była babcia Grębkowa
Stasiu, jak każe sobie mówić od 

początku rozmowy, jest rodowitym 
wrześnianinem. Urodził się tuż po 
wojnie, w 1946 roku. Wtedy wspo-
mniana figura stała we Wrześni 

od trzech dekad. Na po-
stumencie widnieje 

prawdopodobna  
data odsłonięcia: 

„15 V 1915”. 
– Tam mieści-
ło się wejście 
na Cmen-
tarz Szpital-
ny Świętego 

Ducha, który 
zl ikwidowano 

pod koniec XVIII 
wieku. Monument 

postawiono na daw-
nych stopniach wejścia 

na nekropolię. Figura stanęła na 
działce Stelmachowskiego, znanego 
wrzesińskiego budowniczego, jako 
wotum za zakończenie strajków szkol-
nych – opisuje dyrektor Muzeum Re-
gionalnego im. Dzieci Wrzesińskich 
Sebastian Mazurkiewicz. 

Od kilku lat okolice figury są zadba-
ne. Wokół niej rabaty kwiatów, przy-
strzyżony trawnik oraz odmalowana 
figura. Ale nie zawsze tak było. Pra-
wie 40 lat temu było inaczej.

– Naprzeciwko taksówek był ni-
ski budynek i tam mieszkała babcia 
Grębkowa, a ja do pobliskiego kiosku 
Ruchu woziłem towar z hurtowni przy 

Kolejowej – zaczyna swoją opowieść 
Stanisław Andryszak. – Pewnego razu 
zauważyłem, że jakaś babcinka kła-
dzie kwiaty na pokruszone betonowe 
stopnie pod Matką Bożą. 

Stanisław podszedł zapytać, czy nie 
potrzebuje pomocy: –- Panie kocha-
ny tu jest co robić – odparła babcia 
Grębkowa. I od tego się zaczęło.

Andryszaków dwóch
Pan Stanisław był palaczem w jednej 

z kamienic przy ul. Harcerskiej: – Wte-
dy pracowałem u pana Bogdana, na-
zwiska nie podam, bo zabronił – mówi 
nasz bohater. – On akurat coś budo-
wał, więc poprosiłem go o murarza, tro-
chę zaprawy i materiału. I tak zrobiłem 
pierwszy remont – wspomina.

Potem cokół wokół figury został od-
nowiony przez służby miejskie. Poja-
wiły się też rabaty kwiatowe. Kwiaty 
na schodach, znicze i flagi w kolorach 
maryjnych to już jednak robota Sta-
nisława Andryszaka.

– Kwiaty dostaję z dwóch wrzesiń-
skich kwiaciarni, nawóz od właścicie-
la sąsiedniego sklepu ogrodniczego. 
Oczywiście nadal pomaga mi pan 
Bogdan – wymienia. – Chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy mnie 
wspierają. Oni wiedzą o kogo chodzi. 

Pozostaje jeszcze malowanie posą-
gu. Tym też zajmuje się Andryszak. 
Ale już nie Stanisław.

– Ja się dopiero kilka lat temu do-
wiedziałam, że figurę pomalował pan 
Waldemar Andryszak (starszy Cechu 
Rzemiosł Różnych – przyp. red.). Ale 
to żadna moja rodzina. Tylko zbież-
ność nazwisk – zaznacza. 

Niedenthal fotografuje o świcie
Brytyjsko-polski fotograf Chris Nie-

denthal to jeden z najbardziej cenio-
nych fotoreporterów europejskich. 
Dla „Newsweeka”, „Time'a” i „Spiegla” 
fotografował powstanie Solidarno-
ści, pierwszą wizytę w Polsce papieża 
Jana Pawła II, stan wojenny i upa-
dek komuny. Jest autorem ikonicz-
nej fotografii ze stanu wojennego: 
transportera opancerzonego SKOT, 
stojącego na tle billboardu reklamu-
jącego film „Czas apokalipsy” Franci-

sa Forda Coppoli, wiszącego na bu-
dynku kina Moskwa w Warszawie. 

Niedenthal w 2019 roku wraz z Ta-
deuszem Rolke portretował Wrze-
śnię do Kolekcji Wrzesińskiej. Tytuł 
kolekcji to Świt. Dlatego fotografie 
powstawały wczesnym rankiem. 
Żeby uniknąć problemu obecności 
ludzi, urodził się pomysł fotografo-
wania wyłącznie o świcie. (...) Latem, 
kiedy słońce wstaje o jakiejś nieludz-
kiej godzinie, ulice wyglądają dość 
niesamowicie – właśnie przez brak 
ludzi. Czasami jakaś postać się snu-
je w tle, ale tak jakby jej nie było (...). 
Nikt albo prawie nikt z mieszkańców 
się na moich fotografiach nie roz-
pozna – ale ich miasto ukaże się im 
w niecodziennym wcieleniu – pisze 
Niedethal w słowie od autora do 
Kolekcji Wrzesińskiej. Stanisław An-
dryszak się rozpoznał. Bo nikt, tylko 
on mógł pojawić się o świcie przy 
figurce Maryi przy ul. Chopina.

– Nawet nie zauważyłem, że ktoś 
mi robi zdjęcie – mówi pan Stasiu. 

Fotografia Niedethala, przedsta-
wiające naszego bohatera usta-
wiającego kwiaty wokół Maryi, wisi 
na ścianie w mieszkaniu pana Sta-
nisława. Blisko ołtarzyka. 

„Doktórka” Maryja
– Po co to robię? Bo to jest całe moje 

życie. To się ma od dziecka – odpo-
wiada pan Stasiu. 

Rytuał niemal codziennie wyglą-
da tak samo. O świcie wspólny ró-
żaniec z drugą żoną Marią. Potem 
wizyta przy figurce i porządki. Ko-
lejna modlitwa i prywatna rozmo-
wa z Maryją: – Tak sam do sobie się 
śmieję, że Maryja to moja „doktór-
ka”, lekarz wypisuje mi tylko recepty 
– mówi Stasiu. – Czy ja będę miał 
następcę? Nie sądzę. Pan Bogdan 
czasem do mnie mówi: Stanisław 
czekam, co się z tym stanie, jak cie-
bie zabraknie?

Tomasz Małecki

Każdy dzień zaczyna się od odwiedzenia figury

Pan Stanisław o świcie w kadrze Chrisa Niedenthala

fot. Chris N
iedenthal, ©
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Wacława Wojciechowska-Zielińska jako kaletnik pracuje od blisko 23 lat

Ocalić fach od zapomnienia
W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy pełen jest specjalistów w branżach takich jak marketing czy handel, nieraz trudno o rzemieślnika  

z prawdziwego zdarzenia. Gdy popsuje się zegarek, buty wymagają naprawy, a w ulubionej torbie urwie się ucho, możemy mieć problem ze 
znalezieniem fachowca, który temu zaradzi. Jedną z profesji zaliczanych obecnie do wymierających jest kaletnictwo. We Wrześni wciąż jeszcze 
istnieje zakład, który świadczy usługi kaletnicze. Choć ukryty w klimatycznym podwórzu, od lat ma stałych i wiernych klientów i to nie tylko dla-
tego, że jest jedyną tego typu pracownią w okolicy.

Niewyobrażalne wydaje się to, że 
niegdyś zawód wpisywano w jed-
ną z rubryk dowodu osobistego, 
podczas gdy popularne dziś pro-
fesje często wymykają się nomen-
klaturze, czasem nie mając nawet 
polskojęzycznego odpowiednika. 
Podobno 50% uczniów podstawó-
wek w przyszłości podejmie pracę  
w zawodach, jakie dopiero powstaną.

Ci, którzy dobrze pamiętają uro-
ki PRL-owskiej rzeczywistości  
z lekkim rozrzewnieniem pewnie 
przypominają sobie, że niegdyś 
pończochy reperowano u repa-
saczki, międzymiastową rozmowę 
łączyła telefonistka (bo była to 
zazwyczaj kobieta), zepsutą para-
solkę można było naprawić u pa-
rasolnika, a książki lub gazety nie 
można byłoby przeczytać, gdyby 
nie zecer – pracownik drukarni, 
który odpowiadał za skład tekstu. 
Choć wiele zawodów, bez któ-
rych przed laty nie wyobrażano 
sobie życia, odeszło do lamusa, to  
w dzisiejszych czasach bywa trud-
no o dobrego rzemieślnika. Szewc, 
zegarmistrz czy krawiec są na wagę 
złota. Podobnie jak kaletnik – ze 
świecą szukać specjalistów w tym 
zawodzie.

Zaglądając do zakładu
Charakterystyczna brama przy 

jednej z ulic w centrum Wrze-
śni skrywa urokliwe podwórze 
Brukowe podłoże przypomina  
o zupełnie niewspółczesnych 
czasach. Tabliczka pod drzewem 
podpowiada kierunek do za-
kładu kaletniczego ukrytego za 
niepozornymi drzwiami. Po prze-
kroczeniu progu znajdujemy się  
w niewielkim punkcie obsługi, któ-
ry zupełnie nie kojarzy się z nowo-

czesnością. Wiszące na ścianie zegar  
i kalendarz nieśmiało przypominają 
o upływie czasu. Zza lady widać pię-
trzące się naprawione torebki i inne 
przyniesione przez klientów rzeczy,  
a także nowe torby i plecaki, gotowe 
do sprzedaży. Po chwili z drugiego 
pomieszczenia wyłania się uśmiech-
nięta pani w okularach. To pani Wacia, 
czyli Wacława Wojciechowska-Zie-

Wejście do jedynego zakładu kaletniczego we Wrześni

lińska, która z Pracownią kaletniczo-
-krawiecką „Zuza”, bo tak nazywa się 
punkt, związana jest od ponad 22 lat.

Jak się zostaje kaletnikiem
Pewnie niewiele jest osób, które 

jedyny we Wrześni zakład kaletni-
czy nazywają „Zuza”. Kiedyś w tym 
miejscu firmę prowadził Franci-
szek Dżendżera. W latach 70. jedną  
z osób, które uczyły się fachu pod 
jego okiem, była Wiesława Dudar. Po 
śmierci rzemieślnika, jego syn zapro-
ponował pani Wiesławie przejęcie 
zakładu. Po ponad 20 latach w języku 
wrześnian nadal dobrze ma się sfor-
mułowanie „u Dżendżery”. Wacława 
Wojciechowska-Zielińska śmieje się, 
że klienci czasem mówią nawet na 
nią „pani Dżendżerowa”.

Ona sama wykształcenia kaletnicze-
go nie ma, ale to nie przeszkadza jej 
w profesjonalnym wypełnianiu swo-
ich obowiązków. Przez ćwierć wieku 
pani Wacia była zawodowo związa-
na z Tonsilem, gdzie pracowała przy 
produkcji słuchawek do samolotów. 
Przypadek sprawił, że gdy została 
bez zajęcia, trafiła do zakładu Wie-
sławy Dudar. Odwiedzając firmę jako 
klientka, Wacia napomknęła Wie-
sławie, że chętnie podjęłaby pracę, 
gdyby potrzebna była dodatkowa 
para rąk. Później jakimś trafem panie 
spotkały się na ulicy. Pani Wiesława 
oczekiwała wtedy dziecka i chciała 

przyjąć kogoś na trzy miesiące, żeby 
nie zamykać zakładu. Trzy miesiące 
zamieniły się w blisko 23 lata.

Podejmując pracę, pani Wacia 
umiała szyć na maszynie, zaś wy-
pełniania podstawowych obowiąz-
ków kaletnika nauczyła ją szefo-
wa. Resztę umiejętności nabywała  
w praktyce. Gdy klienci prosili o nie-
typowe naprawy, szukała sposobu, 

by jak najlepiej sprostać wyzwa-
niom. – Właściwie jestem samoukiem 
– mówi z uśmiechem.

Kaletnik to fachowiec
Klienci najczęściej przynoszą do na-

prawy torby, plecaki i paski. Zdarza 
się, że proszą o przeszycie spódni-
cy czy zwężenie spodni. Pani Wacia 
wykonuje krawieckie i typowo ka-
letnicze zadania – przybija napy, na-
prawia uszy w torbach, wykrojonymi 
kawałkami materiału i skóry uzupeł-
nia ubytki w zniszczonych towarach. 
Poza tym robi oczka w butach czy 
nawet namiotach, wszywa zamki czy 
reperuje plandeki. Drobne naprawy 
można u niej załatwić niemalże od 
ręki. Pani Wiesława z kolei nie jest 
w zakładzie codziennie, lecz to ona 
specjalizuje się w szyciu nowych to-
reb i plecaków.

Obie panie twierdzą, że kaletnictwo 
to fach, w którym wszystkiego da się 
nauczyć. Nie do końca się z nimi zga-
dzam. Przecież do tego potrzebny jest 
odpowiedni dryg! Poza tym ważne, 
by być dokładnym i cierpliwym oraz 
mieć odpowiednie poczucie estetyki 
(chociażby po to, żeby umieć dobie-
rać pasujące elementy do naprawia-
nych rzeczy). Nie bez znaczenia są 
też precyzja i skupienie. – Na tę pracę 
trzeba mieć czas – mówi pani Wacia. –  
I trochę trzeba pomyśleć, jak coś napra-
wić – uśmiecha się.

Czy ten zawód przetrwa?
Spoglądając do statystyk Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej dotyczących 
ostatnich kilku lat, można pomyśleć, 
że z kaletnictwem nie jest jeszcze tak 
źle. Kilka lat temu, w roku szkolnym 
2014/2015, w całym kraju egzamin 
na kwalifikację pod nazwą Wyko-
nywanie, naprawa i renowacja wy-
robów kaletniczych zdało 13 osób. 
Czy to dużo, czy mało? Warto wie-
dzieć, że świadectwo potwierdzają-
ce uzyskanie kwalifikacji zawodowej 
(w różnych profesjach) otrzymało 
w Polsce w tamtym roku szkolnym 
225  506 osób. Porównując te liczby, 
wnioski nasuwają się same.

W roku szkolnym 2015/2016 na 
419 381 osób zdających egzaminy po-
twierdzające kwalifikacje w zawodach 
kaletnikiem lub technikiem technolo-
gii wyrobów skórzanych zostało sześć 
osób. W kolejnym roku wśród 413 548 
przystępujących do egzaminów, kalet-
nikiem chciał zostać jeden, któremu nie 
udało się uzyskać pozytywnych wyni-
ków. Jedyna osoba (być może ta sama, 
co rok wcześniej), która kwalifikacje  
w zakresie wykonywania, naprawy  
i renowacji wyrobów skórzanych 
chciała uzyskać w 2018 roku, przystą-
piła do egzaminu i osiągnęła pozytyw-
ny wynik. Swoje kwalifikacje w różnych 
dziedzinach chciało wówczas potwier-
dzić 404 065 osób w całym kraju.

Spośród 362 843 starających się  
o kwalifikacje zawodowe na terenie 
całego kraju w 2019 roku dziewięć 
osób uzyskało te związane z wyko-
nywaniem, naprawą i renowacją wy-
robów kaletniczych.

W 2020 roku spośród 327 590 zdają-
cych na terenie całego kraju nikt nie 
przystąpił do egzaminu na kaletni-
ka, choć 10 osób uzyskało technika 
technologii wyrobów skórzanych.  
Z kolei w ubiegłym roku tych, którzy 
uzyskali kwalifikacje w wybranym 
zawodzie było 247 972. Spośród nich 
osiem osób zostało zawodowcami  
w zakresie naprawy i renowacji wyro-
bów kaletniczych.

47 osób w ciągu siedmiu lat to 
przy takiej rzeszy uzyskujących 
kwalifikacje naprawdę niewiele.

– Nie widać, żeby młodzież garnę-
ła się do tego zawodu – mówi pani 
Wiesława. Sama ma czwórkę dzie-
ci. Żadne z nich nie zamierza iść  
w jej ślady. Nikt też przez lata jej 
działalności nie zapytał o możli-
wość przyuczenia się. 

Przypuszczalnie ta niewielka gru-
pa osób, która wiąże się z rzemio-
słem kaletniczym, zostaje wcią-
gnięta przez duże firmy produku-
jące galanterię skórzaną. Często 
przecież do „Dżendżery” klienci 
przynoszą dobrej jakości rzeczy, 
które wymagają fachowej napra-
wy. Ktoś je przecież produkuje, 
również w Polsce.

Jest co robić
Wrzesiński zakład kaletniczy zle-

ceń ma sporo. Z jednej strony na-
praw jest dużo, bo ludzie często 
kupują tanie produkty, zwłasz-
cza z Azji, które szybko się psują  
i niszczą. Z drugiej strony po pro-
stu chcą dbać o bardziej eksklu-
zywne przedmioty – ładne, skórza-
ne, dobrej jakości. Duże znaczenie 
wśród tych, którzy wolą naprawiać 
zamiast od razu kupować, mają 
również inflacja i konieczność 
oszczędzania. Wielu jest także tych  
z ekologicznym podejściem do po-
siadanych przedmiotów.

– Ludzie teraz wszystko naprawia-
ją – mówi pani Wacia. – Klientów 
jest dużo, cały czas mam zajęcie 
– dodaje. Przyznaje jednak, że 
kaletnicza profesja ginie, a gdy 
jej zabraknie, to pani Wiesława 
pewnie zamknie zakład. Dopóki 
jednak zdrowie pozwoli, to pani 
Wacia zamierza pracować. Cie-
szy się, że klienci są zadowoleni  
z jej usług i wracają. – Póki będę 
mogła, to będę tutaj, bo po prostu 
kocham tę robotę – kwituje.

Klara Skrzypczyk
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Z kulturą  
za pan brat

Rowerowy savoir-vivre
Letnia pogoda sprzyja rowerowym przejażdżkom. Gdy na ze-

wnątrz świeci słońce, chętniej wybieramy dwa kółka, by dotrzeć do 
pracy czy do sklepu. Jest to dobre rozwiązanie zarówno dla naszego 
zdrowia, jak i środowiska. Wsiadając na rower, należy jednak pa-
miętać, aby odpowiednio się zachowywać.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo
Jazda rowerem regulowana jest 

przez przepisy ruchu drogowego. 
Osoby, które ukończyły 18. rok życia 
nie potrzebują żadnych uprawnień, 
by się nim poruszać. Z kolei dzieci  
w wieku poniżej 10 lat mogą jeździć 
rowerem tylko pod opieką dorosłych. 
Starsze muszą posiadać kartę rowe-
rową. Jeśli na wybranej przez nas tra-
sie są ścieżki rowerowe, korzystamy 
z nich. W przypadku braku takiej in-
frastruktury poruszamy się po jezdni, 
ponieważ jazda chodnikiem jest do-
puszczalna tylko w trzech ściśle okre-
ślonych sytuacjach – kiedy mamy 
pod opieką dziecko poniżej 10. roku 
życia, panują bardzo trudne warunki 
atmosferyczne lub na jezdni, po któ-
rej samochody mogą poruszać się  
z prędkością większą niż 50 km/h, nie 
ma wydzielonego pasa dla rowerów, 
a szerokość chodnika wynosi co naj-
mniej dwa metry. Jadąc po nim, za-
chowujmy ostrożność i obserwujmy 
pieszych mających pierwszeństwo.  

Nie zapominajmy o światłach  
i elementach odblaskowych, które 
sprawiają, że jesteśmy widoczni dla 
pozostałych uczestników ruchu dro-
gowego z dużej odległości. Zwróćmy 
uwagę także na odpowiedni strój – 
długie sukienki, płaszcze czy szerokie 
nogawki mogą wkręcić się w ele-
menty roweru i sprawić, że stracimy 
równowagę.

Sygnalizujmy swoje zamiary
Ze względów bezpieczeństwa 

ważne jest również to, by pokazy-
wać, gdzie zamierzamy jechać. Jeśli 
nie zrobimy tego z odpowiednim 
wyprzedzeniem, narażamy siebie  
i innych na wypadek, ponieważ nikt 
nie jest w stanie przewidzieć, jak  
w danym momencie się zachowamy. 
Nie bójmy się używać dzwonka. Pa-
miętajmy jednak przy tym, by robić 
to w odpowiedniej chwili, np. chcąc 
ostrzec kogoś, kto stoi na ścieżce ro-
werowej, że się do niego zbliżamy. 
Nie próbujmy „przeganiać” z chod-

nika pieszych, którzy mają prawo na 
nim przebywać. Wyprzedzajmy in-
nych tylko wtedy, kiedy mamy na to 
miejsce. Spróbujmy ostrzec osobę ja-
dącą przed nami, używając dzwonka 
lub wołając grzecznie: „przepraszam”. 
Będzie miło z naszej strony, jeżeli po-
dziękujemy za ustąpienie miejsca. 

Bardzo nietaktownym, ale i niebez-
piecznym zachowaniem jest gwał-
towne hamowanie bez żadnej przy-
czyny. Postępując w ten sposób na-
rażamy się na to, że osoba jadąca lub 
idąca za nami wpadnie na nas i doj-
dzie do wypadku. Przed przejściami 
dla pieszych koniecznie schodzimy  
z roweru i przeprowadzamy go przez 
pasy. Wjeżdżanie na zebrę (i to często 
bez wcześniejszego rozejrzenia się) 
to niezwykle ryzykowne i aroganckie 
zachowanie, które może doprowa-
dzić do tragedii. Wyjątek stanowią 
przejścia pieszo-rowerowe, po któ-
rych można przejechać, zachowując 
przy tym należytą ostrożność.  

Maksymalne skupienie
Często możemy zaobserwować 

rowerzystów słuchających muzyki  
w trakcie jazdy. Coś, co ma nam umilić 
aktywność fizyczną, może okazać się 
niebezpieczne. Słuchawki w uszach 
to nienajgorszy pomysł, ale tylko 
wtedy, gdy poruszamy się po mało 
uczęszczanym terenie, a dźwięki  
z nich dobiegające nie zagłuszają 
nam całkowicie otoczenia. Jeśli ruch 
wokół jest natężony, wyłączmy mu-
zykę, co pozwoli nam się skoncen-
trować. Podczas jazdy trzymajmy 
obie dłonie na kierownicy i nie ko-
rzystajmy z telefonu. Jeżeli musimy 
koniecznie do kogoś zadzwonić, 
zatrzymajmy się na poboczu i spo-
kojnie porozmawiajmy. Tak samo 
postępujemy, gdy chcemy się napić. 
Stańmy tak, by nie utrudniać niko-
mu poruszania się. Pamiętajmy, że  
w Polsce obowiązuje ruch prawo-
stronny, co dotyczy także ścieżek ro-
werowych i chodników. 

Monika Tomczak

Plany repertuarowe: 
26 sierpnia – 1 września: Jak zostałem samurajem, After 4, Pies XXL
2-8 września: Jak zostałem samurajem, Szczęścia chodzą parami, After 4, Kryptonim Polska
Wakacyjne Poranki Filmowe: 
25 sierpnia: Lassie wróć – godz. 10:00 i 12:00

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

REPERTUAR: 19-25 sierpnia
PIES XXL 

animacja, USA 
88 min, 2D dubbing

Sala
Główna    Kameralna

KUROZAJĄC
animacja, Belgia

91 min, 2D dubbing 
Sala

Kameralna

GDZIE ŚPIEWAJĄ 
RAKI

kryminał, USA
125 min, 2D napisy

Sala Główna

NIE!
horror, USA

135 min, 2D napisy
Sala

Główna         Kameralna

KAŻDY WIE  
LEPIEJ

komedia, Polska
90 min

Sala Główna

19.08.
(pt.) 14:00 17:00 15:00 15:45 18:00 19:00 20:30

20.08. 
(sob.) 14:00 17:00 15:00 15:45 18:00 19:00 20:30

21.08.
 (nd.) 14:00 17:00 15:00 15:45 18:00 19:00 20:30

22.08. 
(pon.) 14:00 17:00 15:00 15:45 18:00 19:00 20:30

23.08. 
(wt.) 14:00 17:00 15:00 15:45 18:00 19:00 20:30

24.08. 
(śr.) 14:00 17:00 15:00 15:45 18:00 19:00 20:30

25.08. 
(czw.) 14:00 17:00 15:00 15:45 18:00 19:00 20:30

Kobiety w mundurach
W Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich odbyło się 

otwarcie wystawy z kolekcji Magdaleny Pijewskiej „Polki w mundurach”.

Wystawa została przygotowana  
w ramach projektu „Niepodległość 
jest kobietą. Ochotnicza Legia Kobiet 
i Przysposobienie Wojskowe Kobiet 
1919-1939”. Jej kuratorka jest absol-
wentką Akademii Marynarki Wojen-
nej w Gdyni. 

Przedsięwzięcie ma za zadanie kul-
tywowanie pamięci o bohaterskich 
Polkach, które wniosły swój wkład 

w odbudowę Rzeczypospolitej i nie-
jednokrotnie przelewały za nią krew. 
Przybliża również historie formacji 
kobiecych, niesłusznie pozostają-
cych w cieniu regularnego Wojska 
Polskiego. Magdalena Pijewska wraz 
z siostrą Wiktorią przedstawiły go-
ściom losy kobiet w przysposobieniu 
wojskowym oraz omówiły ekspono-
waną kolekcję. Można obejrzeć do-

kumenty, legitymacje, dyplomy czy 
fotografie. Zapewne najciekawsze są 
natomiast prezentowane mundury 
i stroje kobiet przysposobienia woj-
skowego. 

Wystawa jest dostępna do 30 wrze-
śnia w dniach i godzinach udostęp-
niania ekspozycji muzealnej. Wstęp 
wolny. Serdecznie zapraszamy!

(muz)

Uśmiechnięte twarze nie pozostawiają wątpliwości – tę wystawę trzeba zobaczyć

fot. arch. m
uz
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Kolejny termin  
bezpłatnych badań

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego badania USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Progra-
mie Zdrowotnym Zdrowa Aorta, które odbędzie się 23 września w Szpitalu Powiatowym we Wrześni 
(wejście od ul. Warszawskiej).

Wczesna diagnoza może uratować 
życie. Badanie jest bezbolesne i całko-
wicie bezpieczne. Nie jest wymagane 
skierowanie od lekarza rodzinnego. 
Zapisy prowadzone są telefonicznie 
pod numerem 503 075  095 lub  ma-

ilowo: zdrowaaorta@arterieart.com. 
W wiadomości mailowej należy po-
dać imię, nazwisko, pesel, numer 
telefonu kontaktowego oraz miasto,  
w którym ma być wykonane badanie. 
Program badań kierowany jest do 

mężczyzn w wieku 50-69 lat, miesz-
kających w województwie wielkopol-
skim. Badania są finansowane z fun-
duszy regionalnych Unii Europejskiej.

(red.)

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, zwanej 
dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735  
z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 27 lipca 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmi-
strza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gmin-
nej Białężyce – Chocicza Wielka polegającej na wykonaniu ścieżki 
pieszo-rowerowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 
– 56/1, 67/6, 75, 67/8, 67/3, 65/15, obręb: 303005_5.0307 Choci-

cza Wielka, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar 
wiejski,
– 53, 54/2, 54/3, 55/2, 56, 60, 61/2, 62, 63/4, 102/14, obręb: 

303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewidencyjna: 303005_5 
Września – obszar wiejski.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej będzie przejście na własność Gminy 
Września działek oznaczonych nr. ewidencyjnymi:
– 54/3,
– 56/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ozna-

czonej nr ewid. 56,
– 60/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ozna-

czonej nr ewid. 60,
– 61/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ozna-

czonej nr ewid. 61/2,
– 63/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ozna-

czonej nr ewid. 63/4
obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewidencyjna: 

303005_5 Września – obszar wiejski,
– 67/11 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr ewid. 67/6,
– 67/13 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr ewid. 67/8,
– 67/9 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ozna-

czonej nr ewid. 67/3,
– 65/25 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr ewid. 65/15,
obręb: 303005_5.0307 Chocicza Wielka, jednostka ewidencyjna: 

303005_5 Września – obszar wiejski.

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

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

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypo-
wiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgło-
szonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz 
składać wnioski   i zastrzeżenia w terminie do dnia 9 września 
2022 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynika-
jącego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Międzynarodowy znak 
„POMÓŻ MI”, czyli złożo-
na dłoń w pięść z zaci-
śniętym kciukiem w środ-
ku jest sygnałem, który 
nie wzbudza podejrzeń 
w sytuacji, gdy potrzebu-
jemy pomocy, a oprawca 
znajduje się blisko nas. 
Sygnał ten informuje, że 
jesteśmy ofiarą przemo-
cy i może być pokazany  
w sytuacji, gdy nie mo-
żemy głośno wołać  
o pomoc. Osoba, któ-
ra zobaczy ten gest 
musi wiedzieć, iż ofia-
ra przemocy zwraca 
się z prośbą o ratunek  
i należy skontaktować się 
z policją dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112. 
Trzeba poinformować 
służby, że osoba potrze-
bująca wsparcia popro-
siła o pomoc wykonując 
gest „POMÓŻ MI”. 
   

Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie  

we Wrześni



19 sierpnia 2022 www.wrzesnia.powiat.pl12 Rynek pracy 

Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Oferta pracy
Pośrednictwo pracy to fundamentalny element działalności powiatowego urzędu pracy.

Aby móc sprawnie działać i współ-
pracować z pracodawcami, do urzę-
du winna zostać złożona oferta, 
określająca podstawowe wymaga-
nia pracodawcy względem kandy-
data. Szczegółowe wytyczne, jakie 
informacje powinna zawierać oferta 
pracy, definiuje § 6 Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji 
oraz trybu i  sposobów prowadzenia 
usług rynku pracy.

Ofertę pracy można złożyć w jeden 
z następujących sposobów:

- za pośrednictwem strony www.
praca.gov.pl,

- w wersji papierowej osobiście  
w siedzibie urzędu,

- listownie, przesyłając całościowo 
wypełniony i odręcznie podpisany 
przez upoważnione do reprezentacji 
osoby formularz Krajowej Oferty Pra-
cy dostępny w siedzibie urzędu oraz 
na stronie www.wrzesnia.praca.pl  
w zakładce Dokumenty do pobrania.

W sytuacji, gdy ofertę składa inna 
osoba niż właściciel firmy lub repre-
zentanci wskazani w KRS, do oferty 
powinno zostać dołączone stosowne 
pełnomocnictwo pozwalające na jej 
złożenie. Informujemy, iż oferta ze-
skanowana i przesłana mailem jako 
załącznik nie może zostać przyjęta  
z uwagi na braki formalne, które pra-
codawca będzie zobowiązany uzu-
pełnić. Sytuacja taka będzie miała na 

wpływ na wydłużenie czasu potrzeb-
nego do jej realizacji. 

W przypadku wątpliwości i pytań za-
chęcamy do kontaktu osobistego, te-
lefonicznego bądź mailowego, który 
pomoże usprawnić współpracę.

Wsparcia w przyjmowaniu ofert udzielają:
Izabela Kocjan – pośrednik pracy, 

telefon: 61  640 35 40, adres e-mail: 
izabela.kocjan@pupwrzesnia.pl,

Ruszamy w teren
Bez miejsc pracy, trudno skutecznie wspierać osoby poszukujące 

zatrudnienia. Pracodawcy to podstawowi partnerzy urzędu w reali-
zacji zadań związanych z aktywizacją zawodową. Znajomość ich po-
trzeb w zakresie zasobów ludzkich to również punkt wyjścia do pla-
nowania przyszłych działań Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. 
Konieczność dostosowania instrumentów rynku do zmieniających 
się warunków gospodarczych jest oczywista, lecz nie jest to możliwe 
bez współpracy i komunikacji z lokalnymi pracodawcami. 

Zmieniająca się sytuacja gospodar-
cza powoduje konieczność modyfi-
kacji roli urzędu, który powinien stać 
się instytucją wspierającą rozwój 
przedsiębiorczości oraz osoby zain-
teresowane zatrudnieniem. Poszu-
kujący pracowników mogą składać 
oferty u doradców klienta w naszym 
urzędzie. Elementy, jakie powinny 
one zawierać, określają przepisy pra-
wa. Adekwatnie do złożonych ofert 
analizowane są predyspozycje osób 
zarejestrowanych. W przypadku 
zgodności oczekiwań z kwalifikacja-
mi osób poszukujących zatrudnienia 
pośrednicy kierują bezrobotnych na 
spotkanie. Niemniej jednak kontakt 
ten nie może ograniczać się do wy-
miany dokumentów. Każda poszu-
kująca osoba ma inną sytuację oso-
bistą. Pośrednicy poza kwalifikacjami  
i predyspozycjami zważają również 
m.in. na takie aspekty jak możliwość 
dojazdu do miejsca pracy czy system 
zmianowy. Jednak, by było to efek-
tywne i skuteczne, musimy również 
poznać pracodawcę, strukturę or-
ganizacyjną jego firmy, oczekiwania 
względem zatrudnionej osoby, wa-
runki, jakie może jej zaoferować. 

W ostatnim czasie ruszyliśmy w te-
ren i postanowiliśmy lepiej poznać 
tych, którzy złożyli zapotrzebowanie 
na pracowników. W odpowiedzi na 
ich oferty, chcieliśmy porozmawiać 
nie tylko o złożonej ofercie, ale rów-
nież o samym przedsiębiorstwie oraz 
o aktualnej sytuacji gospodarczej  
w naszym regionie. Od końca lipca 
spotkaliśmy się z trzema pracodaw-
cami. Planujemy dalsze działania 
służące lepszemu poznaniu lokalne-

Beata Gomuła – pośrednik pracy, 
telefon: 61 640 35 39, adres e-mail: 
beata.gomula@pupwrzesnia.pl,

Natalia Głowacka – pośrednik pracy, 
telefon: 61  640 35 38, adres e-mail: 
natalia.glowacka@pupwrzesnia.pl.

Powiatowy Urząd Pracy
we Wrześni

go rynku. Dotychczasowe doświad-
czenia potwierdzają nieocenioną 
rolę rozmów i wymiany informacji. 
Dla urzędników to punkt wyjścia do 
wypracowania nowych wzorców. 
Wszystko służyć ma zbudowaniu do-
brych relacji.  Rozmowy były świetną 
okazją do tego, by poznać postrze-
ganie urzędu. Dowiedzieliśmy się 
również, jakie są oczekiwania wzglę-
dem pośrednictwa pracy, wyjaśniali-
śmy także obowiązki i zasady obsługi 
wynikające z przepisów, wskazaliśmy 
na ograniczenia i możliwości.

Doskonale zdajemy sobie sprawę  
z tego, że nie sposób zaradzić 
wszystkim bolączkom i odpowie-
dzieć na wszystkie potrzeby. Urząd 
to jednak instytucja, która może 
dużo zaproponować: wyposażenie 
nowego stanowiska pracy, staże jako 
okres sprawdzenia przyszłych za-
trudnionych, refundację części kosz-
tów osobowych podczas organizacji 
prac interwencyjnych, organizację 
i finansowanie szkoleń pracodawcy 
i zatrudnionych już pracowników. 
Możliwa jest również współpra-
ca pozafinansowa. Wszystko musi 
opierać się na dobrych kontaktach  
i wzajemnym zrozumieniu, zaś bu-
dowaniu dobrych relacji służyć mają 
właśnie nasze spotkania. Liczymy, że 
zainteresowanych współdziałaniem 
z nami będzie przybywać, a wszyst-
kie rozmowy i wymiana spostrzeżeń 
pozwolą dobrać narzędzia optyma-
lizujące wydatkowanie środków na 
aktywizację zawodową.

Joanna Musiałkiewicz
Powiatowy Urząd Pracy

we Wrześni

Kierująca PUP Joanna Musiałkiewicz spotkała się  
z wrzesińskim cukiernikiem Przemysławem Kuczorą
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Przygarnij mnie

Z tych oczu bije pragnienie posiadania własnej rodziny

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.

Kilka przypomnień  
dotyczących reklamacji

Pan Karol ostatnio podczas zakupów zauważył w sklepie informację, że produkty przecenione nie 
podlegają reklamacji. Pyta, czy sprzedawca ma rację.

Nie. Podawanie takich informacji 
jest niezgodne z prawem.

Reklamacji nie można jednak złożyć, 
gdy kupiliśmy towar z wadami i były 
one przyczyną na przykład obniże-
nia ceny. Warunkiem jest to, że o tych 
wadach wiedzieliśmy. Gdy ujawnią 
się inne wady, jak najbardziej można 
składać reklamację w ciągu dwóch 
lat od zakupu produktu.

Kupując za pośrednictwem Interne-
tu czy w inny sposób poza siedzibą 
sprzedawcy, czy też na odległość, 
mamy prawo odstąpić od umowy  
i zwrócić towar w ciągu 14 dni.

Przypominam, że zasada ta nie do-
tyczy wszystkich towarów. Nie moż-
na oddać towarów przygotowanych 
na indywidualne zamówienia tak 
zwanych spersonalizowanych. Doty-
czy to też odpakowanych płyt CD, fil-
mów i biletów np. na koncert. Przed 
tego rodzaju zakupem zawsze warto 
zapoznać się z regulaminem sprze-
daży, gdzie szczegółowo powinny 
być omówione prawa i obowiązki 
stron.

Podobnie, gdy robimy zakupy na 
wyprzedaży zagranicznej, należy 
upewnić się, czy nie będziemy musieli 

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, zwanej dalej 
„ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 27 lipca 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza 
Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w spra-
wie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej 
w miejscowości Bierzglin polegającej na wykonaniu ścieżki 
pieszo-rowerowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 
47/1, 157/4, 79, 113, 178, 177, 80/5, obręb: 303005_5.0303 Bierz-
glin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej będzie przejście na własność Gminy 
Września działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:
– 177/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr ewid. 177,
– 178/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr ewid. 178,
– 80/6 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ozna-

czonej nr ewid. 80/5,
obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 

303005_5 Września – obszar wiejski.

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

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

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypo-
wiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgło-
szonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz 
składać wnioski   i zastrzeżenia w terminie do dnia 9 września 
2022 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynika-
jącego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
poszukuje stażystów do:

    • Wydziału Komunikacji i Transportu,
• Wydziału Budownictwa i Środowiska,

    • Wydziału Inwestycji, Zamówień  
Publicznych i Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
z Wydziałem Kadr i Szkoleń

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

Cześć, jestem Bielas! 
Nie miałem beztroskiego psiego 

życia. Jego większość spędziłem na 
łańcuchu, mieszkając w maleńkiej 
budzie i pracując jako żywy alarm 
na posesji. W lutym zabrano mnie 
interwencyjnie z miejsca, którego 
warunki odbiegały od normy. Wcze-
śniej zresztą zostałem zgubiony… 
Mimo wszystko w schronisku da-
łem się poznać z dobrej strony. Na 

fot. Psi-jaciel

ponieść kosztów wysyłki w razie re-
klamacji czy odstąpienia od umowy.

 Podstawa prawna ustawa z dnia  
30 maja 2014 roku o prawach konsu-
menta (Dz. U. z 2021 roku poz. 2105).

Elżbieta Staszak-Małecka

początku mojego pobytu potrafiłem 
warknąć, gdy coś mi się nie podobało. 
Chyba musiałem przyzwyczaić się do 
nowego otoczenia. Już tak nie robię. 
Jestem stęskniony za głaskaniem i na 
tyle, na ile mogę, nadrabiam kontakt  
z człowiekiem. Uwielbiam to! Moi 
opiekunowie mówią, że jestem piesz-
czochem, jakich mało.

W schronisku akceptuję większość 
moich towarzyszy. Spacery po mie-

ście również nie robią na mnie du-
żego wrażenia. Mimo niemłodego 
już wieku podobno zachowuję się 
jak szczeniaczek. Marzę o domu,  
w którym moją jedyną rolą nie 
będzie pilnowanie posesji, tylko 
wierne towarzyszenie człowiekowi. 
Chciałbym po prostu zostać człon-
kiem czyjejś rodziny.  Jeśli chcesz 
mnie poznać, skontaktuj się z Anną, 
tel. 609 753 356.                                 Bielas
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Z życia klubów sportowych

Milesza Cup
30 i 31 lipca na boisku do siatkówki plażowej w Nekli rozegrany 

został Turniej Siatkówki Plażowej MILESZA CUP 2022.

W zawodach zagrało po 10 par 
damskich i męskich. Czołowe lokaty 
w obu kategoriach prezentują się na-
stępująco.

Turniej damski:
1 miejsce – Paulina Łabuz / Zuzanna 

Rapczyńska (Kraków/Sejny),
2 miejsce – Jagoda Kaczmarek / 

Klaudia Prządka (Środa Wlkp./Po-
znań – UKS Milesza),

3 miejsce – Maria Chudzińska / Iga 
Sroka (Września – UKS Milesza),

4 miejsce – Magda Góral / Zuzanna 
Kaczmarek (Września).

Turniej męski:
1 miejsce – Mariusz Solecki / Tomasz 

Maliński (Nekla/Kostrzyn),
2 miejsce – Adam Andrzejewski / 

Dariusz Budasz (UKS Milesza Targo-
wa Górka),

3 miejsce – Cyprian Kostrzewski / 
Konrad Duczkowski (Września),

4 miejsce – Aleksander Reliński / 
Wiktor Matuszak (Września).

Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minek, ciepły posiłek przygotowany 
przez Piecyk na Wyjeździe, a zawod-
niczki także bon do Ciepło Zimno 
Nekla. Najlepsze zespoły dostały 
również nagrody rzeczowe (plecaki, 
piersiówki, kubki, bidony) przygoto-
wane przez firmę Printer z Borzyko-
wa, a zwycięzcy dodatkowo puchary 
i gadżety gminy Nekla.

Dziękujemy wszystkim, którzy  
w większym lub mniejszym stopniu 
przyczynili się do przeprowadzenia 
turnieju. Nad organizacją zawodów 
z ramienia klubu czuwali prezes Da-
riusz Budasz, wiceprezes Czesław 
Kozielski oraz Adam Andrzejewski. 
Zadanie było współfinansowane ze 
środków gminy Nekla.

UKS Milesza

Piłka nożna ponownie  
połączyła pokolenia 

15 sierpnia w Węgierkach osiem drużyn seniorskich oraz siedem młodzieżowych zagrało podczas  
III edycji turnieju „Piłka Łączy Pokolenia”. 

Turniej był rozgrywany jednocze-
śnie na dwóch małych boiskach  
w Węgierkach. Przez siedem godzin 
15 drużyn seniorskich i młodzieżo-
wych ambitnie rywalizowało, by uzy-
skać jak najlepsze wyniki.

– Ideą turnieju „Piłka Łączy Pokole-
nia” jest wspólna gra seniorów i mło-
dzieży. To zadanie udaje nam się reali-
zować. Co roku, co mnie niezmiernie 
cieszy, startuje coraz więcej zespołów 
młodzieżowych. Świadczy to o zapo-
trzebowaniu na takie wydarzenia. Na-
dal jest więcej drużyn seniorskich, ale 
te relacje się wyrównują. Żywię głębo-
ką nadzieję, a nawet jestem przekona-
ny, że w kolejnych latach to się zmieni  
i będzie więcej młodzieży niż seniorów 
– mówił podczas otwarcia organiza-
tor turnieju Piotr Jędraszak.

Klasyfikacja końcowa zawodów 
oraz wyróżnienia indywidualne 
przedstawiają się następująco:

Rocznik 2010-2012:
I Ostrowo Szlacheckie
II Chwalibogowo
III Węgierki
Najlepszy zawodnik – Oliwier Sę-

kowski (Ostrowo Szlacheckie)
Najlepszy bramkarz – Olaf Sękowski 

(Ostrowo Szlacheckie)
Najlepszy strzelec – Łukasz Role-

wicz (Ostrowo Szlacheckie)
Rocznik 2006-2009:
I Bierzglin
II Chwalibogowo
III Węgierki
IV Sołeczno
Najlepszy zawodnik – Bartek Choj-

nacki (Węgierki)

Najlepszy bramkarz – Sebastian 
Olek (Sołeczno)

Najlepszy strzelec – Igor Grabarek 
(Bierzglin)

Seniorzy:
I FC Brzozowa Usługi Hydrauliczne 

Adrian Michalak
II Obli United
III Coffik Team
IV Gozdowo
Najlepszy zawodnik – Maciej Gło-

wiński (Obli United)
Najlepszy bramkarz – Szymon Mą-

kowski (FC Brzozowa Usługi Hydrau-
liczne Adrian Michalak)

Najlepszy strzelec – Paweł Wiśniew-
ski (Obli United)

Dziękujemy firmom, instytucjom  
i osobom, które pomagały przy orga-
nizacji turnieju.               Piotr Jędraszak

Boisko na Zawodziu w Nekli to doskonałe miejsce do rozgrywania meczów

Dekoracja uczestników zawodów

Rozgrywki zgromadziły liczną rzeszę zawodników
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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
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
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Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
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

Plażowe zmagania  
doświadczonych siatkarzy

Orlen Mistrzostwa Polski Oldbojów Kobiet i Mężczyzn w Siatkówce Plażowej to prestiżowa impreza 
sportowa, która od 12 do 15 sierpnia gościła w stolicy naszego powiatu. 

Na boiskach Wrzesińskich Obiektów 
Sportowo-Rekreacyjnych wystąpiły 
rekordowe 193 pary, co wydłużyło 
formułę zawodów o jeden dzień. Po 
raz pierwszy w historii rywalizacji 
rozegrano turniej mikstów, czyli par 
mieszanych. W mistrzostwach wystą-
piło osiem wrzesińskich drużyn. 

Zawodnicy rywalizowali w kilku 
kategoriach wiekowych. Wśród męż-
czyzn w najstarszej grupie (+130) 
triumfowali Tomasz Rudnicki i Le-
szek Dobek. W kategorii +120 naj-
lepsi okazali się Paweł Staszkiewicz 
i Stefan Molski, natomiast w +110 

Ryszard Nowak i Artur Tomaszewski, 
+100 – Tomasz Klocek i Sławomir Ma-
rzec, +90 – Krzysztof Gałecki i Grze-
gorz Łakomy, +80 – Damian Załęski  
i Mariusz Szlejter, a w +70 – Sylwester 
Janek i Michał Koryciński.

Aleksandra Misiak i Edyta Janas to  
z kolei zwyciężczynie w kategorii +90 
kobiet. Mistrzyniami Polski w grupie 
+80 zostały natomiast Agnieszka Tho-
mas i Agata Grygorowicz, a +70 Mag-
dalena Saad i Agnieszka Wołoszyn. 

W premierowych mikstach w ka-
tegorii +50 pierwsze miejsce na 
podium wywalczyli Edyta Janas  

i Krzysztof Gałecki, a w grupie +35 
– Dominika Taranko oraz Bartłomiej 
Taranko.

Warto wspomnieć, że to nie koniec 
sportowych emocji we Wrześni. Od 
26 do 28 sierpnia WOSR będą miej-
scem kolejnej dużej imprezy – finału 
Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn 
w Siatkówce Plażowej. Organizacja 
wydarzeń o szczeblu ogólnopol-
skim pokazuje, że stolica powiatu to 
ważny punkt na mapie siatkarskich 
zawodów, przede wszystkim tych, 
które rozgrywane są na piasku.

Monika Tomczak

Turniej obfitował w widowiskowe akcje

Siatkarki zaciekle walczyły o każdy punkt




