
16 września 2022

nr 362

s. 6

w numerze:

s. 5

s. 7

s. 5

s. 11

s. 8

Dzień działkowca

Udane spotkanie kobiet

VIII Powiatowy Piknik Naukowy cieszył się sporym zainteresowaniem przede wszystkim młodych ludzi z całego powiatu wrzesińskiego.  Więcej na s. 3.

Nowy rok szkolny

40 lat w oświacie

Wymiana młodzieży

Podsumowanie renowacji

Nauka może być frajdą

Powiatowe  
Święto Smaków

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejna edycja tego pysz-
nego wydarzenia.
W tym roku Powiatowe Święto 

Smaków będzie miało wyjątkową 
odsłonę, ponieważ będzie mu towa-
rzyszyć podziękowanie za zebrane 
plony. Rozpoczniemy zatem o godz. 
11 mszą w kościele pw. Świętego 
Ducha we Wrześni. Jej uczestnicy  
w kolorowym korowodzie przejdą 
następnie do parku im. Dzieci Wrze-
sińskich, gdzie o godz. 12 rozpocznie 
się Powiatowe Święto Smaków.

Ideą tej imprezy, która odbędzie 
się po raz trzeci, jest promocja eko-
logicznych, zdrowych i tradycyj-
nych produktów, które nie musiały 
pokonywać tysięcy kilometrów, by 
trafić na nasz stół. Dwie poprzednie 
edycje tego wydarzenia spotkały się  
z bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców powiatu wrzesińskie-
go i nie tylko. Gości przyciągnęły na-
zwiska kulinarnych gwiazd – Roberta 
Makłowicza w 2019 roku i dwa lata 
później Karola Okrasy – oraz liczne 
stoiska z lokalnymi produktami czy 
specjałami przygotowanymi przez 
koła gospodyń wiejskich. W tym roku 

gościem specjalnym imprezy jest 
dziennikarz kulinarny Tomasz Jaku-
biak, który będzie gotował na scenie 
o godz. 13, 15 i 17. Z pewnością bę-
dzie okazja, żeby posmakować jego 
propozycji, zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie i chwilę porozmawiać.

W czasie imprezy na licznych sto-
iskach będzie można poznać lokal-
nych producentów, skosztować ich 
wyroby i spróbować tego, co trady-
cyjne i wytwarzane w okolicy. Koła 
gospodyń wiejskich przypomną go-
ściom wielkopolskie smaki, a także 
zaprezentują swoje umiejętności. 
Będzie można spróbować różnie 
przysmaki, a także zrobić zakupy. Nie 
zabraknie strefy live cooking oraz 
atrakcji dla dzieci. Zachęcamy, by 
zajrzeć również na stoisko powiatu 
wrzesińskiego, gdzie odbywać się 
będzie konkurs ekologiczny.

Wydarzenie zwieńczy koncert Ma-
riusza Kalagi we wrzesińskim amfite-
atrze. Początek o godz. 18.30.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Klara Skrzypczyk
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Prace wokół obiektu

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.

Ścieżka pieszo-rowerowa 
otwarta przez cyklistów

Otwarcie inwestycji drogowej nie musi być sztampowe. Zamiast banalnego przecięcia wstęgi można 
zorganizować minirajd rowery zakończony piknikiem. W ten sposób oddano do użytku ścieżkę pieszo-
-rowerową do Grzybowa.

Dobiegła końca budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej z Gutowa Małego 
do Grzybowa. Prawie 2,5-kilometro-
wy ciąg jest zbudowany z kostki bru-
kowej bezfazowej, a jego szerokość 
wynosi 2,5 m. Inwestycja objęła też 
budowę zjazdów do posesji i pól, od-
wodnienie terenu oraz przebudowę 
przepustu. Koszt to 4,4 mln zł. Przy-
pomnijmy, że inwestorem był powiat 
wrzesiński. 

W ostatnią niedzielę sierpnia ścież-
kę oficjalnie otwarto. Przy okazji 
zrezygnowano ze stereotypowego 
przecinania wstęgi. Zamiast tego od-

była się przejażdżka rowerowa. Pra-
wie setka cyklistów, ze starostą wrze-
sińskim Dionizym Jaśniewiczem na 
czele, pokonała trasę z Gutowa Małe-
go do grodu w Grzybowie. Na mecie 
rajdu dla rowerzystów i mieszkań-
ców okolicznych wsi zorganizowano 
piknik. O bogatą gastronomię zadba-
ły koła gospodyń wiejskich z Gutowa, 
Kleparza i Grzybowa, zaś moc atrakcji 
dla najmłodszych uczestników za-
pewnił inwestor, czyli powiat.

Podczas krótkiego przemówienia 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz zauważył, że ścieżka poprawiła 

bezpieczeństwo na ruchliwej trasie 
i wzmocniła potencjał turystyczny 
grodu w Grzybowie.

– Teraz marzy nam się, aby któregoś 
dnia ta ścieżka doprowadziła nas do 
Skorzęcina – dodał starosta.

Na koniec włodarz powiatu podzię-
kował sołtysom z Gutowa Małego – 
Grzegorzowi Sikorskiemu, Kleparza – 
Alicji Wełnic-Chrzumnickiej i Grzybo-
wa – Marcinowi Dobrosielskiemu za 
współpracę przy realizacji inwestycji.

Tomasz Małecki

Uwaga!

Ze względu na duże ilości  
w magazynie do odwołania  

wstrzymane zostało przyjmowanie 
odzieży w Powiatowym  

punkcie pomocy Ukrainie

Inwestycję przetestowali m.in. wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek 
oraz naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski

Pod koniec sierpnia zostały zakończone prace modernizacyjne na moście  
w Lisewie, który zyskał nową nawierzchnię z masy bitumicznej. Koszt remon-
tu wyniósł 122 tys. zł. Inwestycja stanowi kontynuację zadania z ubiegłego 
roku. Wówczas m.in. wyremontowano dylatacje oraz zabezpieczono elemen-
ty odwodnienia, łożysk, pomostu czy dźwigarów.

(red.)

Most odnowiony
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Nawet najprostsze doświadczenia pozwalają zrozumieć świat nauki

Już po raz ósmy 11 września we Wrześni odbył się Powiatowy Piknik Naukowy.

Pogoda tego dnia była wpraw-
dzie niepewna, ale mimo niepo-
koju osób zaangażowanych w or-
ganizację, chmury nie odstraszyły 
uczestników, którzy licznie wzięli 
udział w wydarzeniu odbywają-
cym się na placu przy Zapleczu 
Dydaktyczno-Sportowym Zespołu 
Szkół Politechnicznych.

Na stoiskach edukacyjnych ze-
społów przedmiotowych ucznio-
wie i nauczyciele szkół z terenu po-
wiatu wrzesińskiego przygotowali 
warsztaty, konkursy i gry. U che-
mików można było przygotować 
migoczące gniotki, wybuchający 
wulkan czy dzbanek pełen kropel. 
Z kolei biolodzy przybliżali go-
ściom tajemniczy świat zmysłów, 
zaś historycy zapraszali do cie-
kawej gry terenowej. Językowcy 
proponowali warsztaty wiązania 
bransoletek i dekorowania ekoto-
reb, a przy stanowisku polonistów 
można było odwiedzić strefę ba-
jek. Matematycy udowadniali, że 
ich przedmiot jest królową nauk, 

a fizycy „grali na owocach” oraz pre-
zentowali ciekawe eksperymenty  
z elektryczności i elektrostatyki.

Swoją ofertę edukacyjną zaprezen-
towały także jednostki organizacyjne 
powiatu. Powiatowe Centrum Edukacji 
Zawodowej przygotowało stanowiska 
demonstracyjne, na których można 
było wykonać ćwiczenia z elektrotech-
niki oraz mechaniki, Centrum Badań  
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 
pokazało działanie robota przemysło-
wego, drukarki oraz  skanera 3D, a Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
zaproponowała dzieciom gry edukacyj-
ne i planszowe, zabawy logiczne, kon-
strukcyjne oraz materiały kreatywne.

Po raz kolejny na pikniku pojawili 
się członkowie Stowarzyszenia Fre-
elab, którzy wspólnie z uczestnikami 
zbudowali „Łapacz mgły”. Ponadto na 
stoisku Wielkopolskiego Samorządo-
wego Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i  Ustawicznego dzieci wzięły 
udział w  kreatywnych warsztatach, 
a z Matplanetą rozwiązywały mate-
matyczne zagadki. Leader School 

zaprezentował działanie robota edu-
kacyjnego, a na stanowisku Centrum 
Robotyki na dzieci czekały wyzwania 
związane z programowaniem oraz 
„Lego Challenge”.

Tego dnia nie brakowało również 
propozycji sportowych. Na boiskach 
można było wziąć udział w zmaga-
niach zawierających elementy tech-
niczne odpowiednie dla początkują-
cego piłkarza nożnego i koszykarza, 
zaś w hali odbyły się zabawy przy 
muzyce oraz z piłką. Przeprowadzili 
je nauczyciele i uczniowie z Zespołu 
Szkół Politechnicznych we Wrześni. 
Za udział we wszystkich konkuren-
cjach sportowych dzieci otrzymywa-
ły pamiątkowy medal.

Jak widać, atrakcji było mnóstwo i każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. Z całą 
pewnością organizatorom po raz kolej-
ny udało się udowodnić, że nauka jest 
fascynująca i że może sprawiać praw-
dziwą frajdę, nie tylko najmłodszym.

Klara Skrzypczyk
Na podstawie informacji  

Wydziału Edukacji

Robot edukacyjny wzbudzał ogromne zaciekawienie

Niektóre atrakcje wymagały szczególnej troski o bezpieczeństwo

Starostę wrzesińskiego zainteresowały przyrządy optyczne...

...a także językowe łamigłówki 

Nauka może być frajdą
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O kształceniu  
zawodowym

W sierpniu w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technolo-
gii odbyło się spotkanie robocze zorganizowane wraz z Instytutem 
Badań Edukacyjnych. Jego tematami były wspieranie kształcenia 
zawodowego oraz wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W spotkaniu, które odbyło się  
23 sierpnia, wzięli udział przedsta-
wiciele powiatów wrzesińskiego  
z członkiem zarządu Stefanem Tom-
czakiem na czele, a także pleszew-
skiego, dyrektorzy Centrum Wspar-
cia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  
i Zawodowego, przedstawiciele fir-
my Famot Pleszew, przedstawiciele 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza, przedstawiciel Stowarzyszenia 
Doradców Szkolnych i Zawodowych 

Z myślą o fachowcach
W ramach projektu unijnego realizowanego przez powiat wrze-

siński uczniowie mogą korzystać z kolejnego sprzętu.

Powiat wrzesiński za pozyskane środki z projektu unijnego wyposażył pra-
cownię technologiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w niezbędne na-
rzędzia do prowadzenia kształcenia praktycznego.

Prasa ręczna, płyta pomiarowa, wiertarki, czujniki zegarowe, szlifierka stoło-
wa i pozostałe narzędzia kosztowały ponad 21 000 zł. Natomiast do pracow-
ni ekonomicznej i budowlanej w Zespole Szkół Politechnicznych zakupiono  
49 zestawów komputerowych za kwotę 87 710 zł.

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

Wydział Edukacji

RP oraz dyrekcja Powiatowego Cen-
trum Edukacji Zawodowej.

W trakcie wydarzenia dyskutowa-
liśmy m.in. o roli, ale także o potrze-
bach doradców zawodowych, działa-
niach Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowe-
go w Lesznie, Pile i Kaliszu. Wynikiem 
spotkania są założenia projektowe, 
które wspólnie planujemy zrealizo-
wać w najbliższych miesiącach.

CBiRNT

Zmarł Eugeniusz Dobrucki
Był ostatnim dyrektorem wrzesińskiej „szkoły mleczarskiej”.

10 września na cmentarzu ko-
munalnym we Wrześni został po-
chowany ostatni dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia 
Praktycznego, czyli kontynuatora 
Szkoły Mleczarskiej we Wrześni. 
Oprócz rodziny, przyjaciół i zna-
jomych Eugeniusza Dobruckiego 
żegnali koleżanki i koledzy z byłej 
pracy i z ław szkolnych oraz jego 
wychowankowie. 

Urodził się 12 czerwca 1952 roku 
we Wrześni. Tutejsze Technikum 
Mleczarskie ukończył w 1971 roku, 
a w 1978 roku rozpoczął pracę  
w Zespole Szkół Mleczarskich we 
Wrześni jako nauczyciel praktycz-
nej nauki zawodu, następnie został 
kierownikiem szkolenia praktyczne-
go i od 1997 roku dyrektorem. Na 
tym stanowisku pracował do końca 
istnienia szkoły, tzn. do 2003 roku.  
W trakcie pracy w szkole ukończył 
kierunkowe studia na Akademii Rol-
niczej w Poznaniu, uzyskując tytuł 
mgr. inż. technologa żywności. 

Eugeniusz Dobrucki związał swoje 
życie zawodowe właśnie ze Szkołą 
Mleczarską. Najpierw sam jako uczeń 
pobierał naukę, a później nieprze-
rwanie do przejścia na emeryturę 
kształcił młodzież w zawodach mle-
czarskich, organizował i nadzorował 
kształcenie zawodowe, zarządzał 
szkołą i kierował rozwojem kadry 
nauczycielskiej, prowadził również 
szkolenia dla pracowników zakładów 
mleczarskich z całego kraju.  

W swojej pracy dydaktycznej osią-
gał bardzo dobre wyniki. Był zarówno 
wymagający, jak i koleżeński. Potrafił 
wzbudzić zainteresowanie tym, czego 
nauczał. Stosował bardzo skuteczne 
metody. Potrafił nawiązać i utrzymać 
bardzo dobry kontakt z młodzieżą, 
zdobywając ich zaufanie. Jego pasja 
zawodowa umożliwiła szeroką współ-
pracę w zakresie wdrażania nowych  
i skutecznych metod nauczania, szcze-
gólnie w kształceniu praktycznym.

Za swoją pracę Eugeniusz Dobrucki 
był wielokrotnie nagradzany, m.in. 

medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej oraz odznaką Zasłużonego 
Działacza Ruchu Spółdzielczego. 

Pogrążonej w smutku rodzinie  
i przyjaciołom składam szczere wy-
razy współczucia. 

Cześć jego pamięci!
Marek Dyba

Powiatowe Centrum
Edukacji Zawodowej

Żegnamy Helenę Pawlik
Zasłużona i wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka zmarła 5 wrze-

śnia. Życie zawodowe poświęciła pracy z uczniami wymagającymi szczególnej troski i opieki. Wy-
chowała nie tylko pokolenia dzieci i młodzieży, ale także pozostawiła grono nauczycieli kontynu-
ujących jej misję.
Nie takie ważne, żeby człowiek 

dużo wiedział, ale żeby dobrze wie-
dział, nie żeby umiał na pamięć,  
a żeby rozumiał, nie żeby go wszyst-
ko troszkę obchodziło, a żeby go coś 
naprawdę zajmowało.

Słowami Janusza Korczaka z głę-
bokim żalem żegnamy zasłużo-
ną i wieloletnią dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 Helenę Paw-
lik. Pozostanie w naszej pamięci 
jako drobna, delikatna, krucha  
i pełna ciepła osoba, obdarzona 
niezwykłą siłą. Z miłości do dzieci 
wymagających szczególnej troski  
i opieki stworzyła podwaliny ist-
niejącej po dzień dzisiejszy pla-

cówki oświatowej. W swojej pracy 
zawsze była wierna ideom Janusza 
Korczaka. Tą drogą niestrudzenie 
prowadziła nie tylko uczniów, ale  
i nauczycieli.

Helena Pawlik każdego dnia pracy 
wypełniała swoją misję, niosąc dziec-
ku radość, dając poczucie bezpie-
czeństwa i szanse na pełny rozwój. 
Była zawsze blisko ucznia, pozosta-
jąc przede wszystkim nauczycielem  
i wychowawcą. Losy kolejnego poko-
lenia były jej bliskie. Marzyła o szkole 
nowej, pięknej i nowoczesnej. 

Żegnamy panią Helenkę, pozostając 
pełni wiary, że jej marzenie się spełniło.

Zespół Szkół Specjalnych

Wydarzenie zgromadziło uczestników z wielu rejonów Wielkopolski
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Międzynarodowe spotkanie
Grupa 15 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształ-

cących we Wrześni w sierpniu przebywała na międzynarodowej wymianie młodzieży w Wolfenbüttel 
w Niemczech. W wymianie uczestniczyli także uczniowie z Niemiec oraz Francji – łącznie 39 młodych 
ludzi. Wiodącym językiem komunikacji był angielski.

W programie wymiany, która odby-
wała się od 8 do 17 sierpnia, znalazły 
się codzienne zajęcia dla młodzieży. 
Uczniowie mogli wybrać warsztaty 
teatralne, na których wspólnie przy-
gotowywali krótkie przedstawienie, 
telewizyjne prowadzone przez pro-
fesjonalną, lokalną ekipę telewizyj-
ną lub rękodzielnicze. Tu zadaniem 
uczestników było zbudowanie wła-
snej, w pełni funkcjonalnej tratwy.

Popołudnia uatrakcyjniały zajęcia  
z łucznictwa, kąpiele w miejskim ba-
senie, kajaki oraz gry i zabawy w po-
bliskim parku. 

Młodzież miała okazję na kolejny 
etap integracji podczas wieczor-
ków poświęconych kulturze danego 
kraju. Uczestnicy z Polski zaprezen-
towali bogactwo języka polskiego, 
przygotowując konkurs z „łamańców 
językowych”, nauczyli współtowarzy-
szy tańczyć poloneza oraz zaprosili 
na degustację naszych rodzimych 
produktów. Niemcy oraz Francuzi 
mogli także zobaczyć nasze tradycyj-
ne stroje ludowe.

W trakcie pobytu zaplanowane były 
również dwie jednodniowe wyciecz-
ki. Pierwsza z nich to wyjazd w góry 
Harz, gdzie uczestnicy mogli przeżyć 
prawdziwą przygodę, wjeżdżając 
na szczyt kolejką linową, a następnie 
zjeżdżając z niego tyrolką. Można 
było też skorzystać ze specjalnej kon-
strukcji, która pozwalała na tzw. spa-
cer w koronie drzew i gwarantowała 
niesamowite widoki oraz doskonałe 
tło do zrobienia pamiątkowych zdjęć.                                                                                                        

Druga wycieczka do Berlina to spa-
cer po stolicy, w trakcie którego mło-
dzież mogła zobaczyć najbardziej 
znane, historyczne miejsca, takie jak: 
mur berliński, Pomnik Pomordowa-
nych Żydów Europy, Bramę Branden-
burską, czy też Reichstag i dzielnicę 
rządową. Nie mogło się też obyć bez 
krótkiej przerwy na zdjęcie grupowe 
i zakupy w centrum Berlina.

Na dzień przed wyjazdem wszyscy 
uczestnicy mieli okazję zobaczyć 
efekty pracy pozostałych grup. Po 
południu w sali konferencyjnej zo-
stał wyświetlony film – relacja z całej 

wymiany – pamiątka, która zapewne 
pozostanie z uczestnikami na za-
wsze. Następnie grupa teatralna za-
skoczyła wszystkich w pełni profesjo-
nalnym, zabawnym i zaskakującym 
przedstawieniem teatralnym. Z kolei 
grupa młodych budowniczych przy-
gotowała się do spływu własnoręcz-
nie przygotowaną tratwą. Pozostałe 
grupy wiwatowały, gdy ta dobiła do 
brzegu. Wszyscy byli dumni z efek-
tów swojej kilkudniowej, wytężonej 
pracy, ale także pełni podziwu dla 
pracy innych. 

Ostatniego wieczora, na pożegna-
nie, uczestnicy wybrali się do lokal-
nego klubu młodzieżowego, w któ-
rym bawili się do późnych godzin 
wieczornych. It’s time to say good bye 
było ostatnim utworem, po którym 
przyszedł czas na pożegnalne uściski 
i łzy wzruszenia, wymianę kontaktów 
i zapewnienia, że jeszcze się kiedyś 
wszyscy spotkamy…

Karolina Pokładecka
ZSTiO

Dla młodzieży był to bardzo owocny czas

Uczestnicy wymiany z powiatu wrzesińskiego opowiedzieli o polskiej kulturze

Uczniowie pewnie zastanawiali się, co ich czeka w tym roku szkolnym

Pamiątkowe zdjęcie

Nowy rok szkolny 
z obawami

Gospodarzem tegorocznego powiatowego rozpoczęcia roku 
szkolnego był Zespół Szkół Politechnicznych. Uroczystości, po raz 
pierwszy, odbyły się w nowej hali sportowej. 

Rozpoczęcie zgromadziło kilkuset 
uczniów ZSP, nauczycieli, samorzą-
dowców, urzędników oraz dyrekto-
rów szkół.

Dyrektor placówki Bogdan Nowak  
w przemówieniu inauguracyjnym 
szczególnie ciepło powitał uczniów 
klas pierwszych i poprosił starsze rocz-
niki o wsparcie dla pierwszoklasistów.

– Wszystko jest w naszych rękach  
i głowach. Bądźmy wyrozumiali i od-
powiedzialni, wtedy szkoła będzie 
miejscem przyjaznym i łatwiej będzie 
można wykorzystać czas na osiąganie 
sukcesów we wszystkich dziedzinach 
– apelował do uczniów i nauczycieli 
dyrektor Nowak.

Szef placówki nawiązał też do trwa-
jącej rosyjskiej agresji na Ukrainę:  
– Szkoła jest miejscem, w którym mło-
dzi ludzie muszą wszechstronnie się 
rozwijać między innymi po to, aby 
wyciągać wnioski z historii i brać od-
powiedzialność za przyszłość.

Głos zabrał też starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz, który nawiązał 
do zwiększonej liczby pierwszokla-
sistów: – Wkraczamy w nowy rok 
szkolny po chaotycznej reformie, któ-
rej skutki jako samorząd i dyrektorzy 
odczuwamy. Dlatego wchodzimy  

w ten rok z niepewnością i obawą, jak 
on będzie przebiegał. Będzie wiele nie-
wiadomych. Ale wierzę w doświadcze-
nie nauczycieli, którzy przez lata stali 
się mistrzami. I tylko to mnie napawa 
optymizmem. 

Wyjaśnijmy, że w roku szkolnym 
2022/2023 naukę w szkołach pro-
wadzonych przez powiat rozpocznie 
3 975 uczniów w 157 oddziałach, co 
stanowi o 423 uczniów i 38 oddzia-
łów więcej w porównaniu z ubiegłym 
rokiem. W klasach pierwszych naukę 
od 1 września 2022 rozpocznie 1 277 
uczniów w 32 oddziałach, czyli o 410 
uczniów i 13 oddziałów więcej niż  
w roku ubiegłym, kiedy naukę rozpo-
czynało wtedy 867 uczniów.

Jednak na koniec starosta Dionizy 
Jaśniewicz znalazł powody do ra-
dości: – Wyniki tegorocznych matur 
pokazały, że nauka w naszych szko-
łach prowadzona jest na wysokim 
poziomie. Z dumą mogę powiedzieć, 
że jesteśmy w czołówce Wielkopolski. 
Chciałbym podziękować, za to na-
uczycielom.

Na koniec uroczystości uczniowie 
ZSP zaprezentowali krótki program 
artystyczny.

Tomasz Małecki
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Warto iść w obranym kierunku
O kondycji Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, zamiłowaniu do mleczarstwa i o trói na świadectwie rozmawiamy z Markiem Dybą, który przez 

blisko 20 lat był dyrektorem PCEZ. 

Zmieniła się pana sytuacja za-
wodowa. Już pan nie jest dyrek-
torem PCEZ. Formalnie nawet 
jest pan emerytem, prawda?

Jestem emerytem, skończyłem  
67 lat i oficjalnie od 1 września pra-
cuję na stanowisku wicedyrektora 
Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej we Wrześni. Kontynu-
uję zadania związane z nadzorem 
pedagogicznym i organizacją szko-
lenia praktycznego dla uczniów.

Jak się pan czuje w tej trochę 
starej, trochę nowej roli?

Praktycznie nic się dla mnie nie 
zmieniło. Dzień rozpoczynam od 
obejścia całego PCEZ, z każdym 
nauczycielem staram się porozma-
wiać, pytam, jakie ma problemy, co 
planuje, czy czegoś mu potrzeba.  
W tej chwili sytuacja jest o tyle do-
bra, że, mamy całkowicie nowe 
wyposażenie. Aktualnie wszystkie 
pracownie są oddzielone od siebie, 
dzięki temu jest bezpieczniej, mniej 
hałasu i nikt się wzajemnie nie roz-
prasza i sobie nie przeszkadza. Poza 
tym to, co robi młodzież, z reguły 
wygląda nieco inaczej i przebie-
ga inaczej niż to, co osoby dorosłe  
w procesie produkcyjnym.

Bywało, że mieliśmy problem  
z pozyskiwaniem nauczycieli. Płace 
w stosunku do przemysłu są na bar-
dzo niskim poziomie, a przecież na-
uczyciele praktycznej nauki zawodu 
to fachowcy – potrafią obsługiwać 
maszyny i odnajdują się w różnych 
sytuacjach w procesie produkcyjnym. 
Oczywiście praca pedagogiczna jest 
zupełnie inna niż ta produkcyjna. 
Nasza kadra nauczycielska nie jest 
zbyt liczna – w sumie jest nas 13. W 
ostatnich latach udało się zatrudnić 
kilku nauczycieli. Jest o tyle łatwiej, że 
nasze centrum jest obecnie jednym z 
najnowocześniejszych i praca tutaj 
przynosi wiele zadowolenia. Nauczy-
ciele oprócz przekazywania wiedzy 
i umiejętności uczniom mają możli-
wość własnego rozwoju, uczestnicząc  
w ostatnich latach w wielu kursach 
doskonalących.

Jak pan ocenia aktualną kondycję 
PCEZ?

Kondycja PCEZ jest bardzo dobra.  
Z wyjątkiem może spraw finansowych, 
ale przez ciągłe zmiany trudno je jedno-
znacznie ocenić. Jak już wspomniałem, 
jeśli chodzi o zakup maszyn, urządzeń 
i materiałów do prowadzenia zajęć, 
to sytuacja PCEZ jest dość dobra, bo 
mamy prawie wszystko nowe. Z dru-
giej strony użytkowanie większej niż 
dotychczas liczby nowych maszyn jest 
zdecydowanie droższe, oznacza cho-
ciażby większe zużycie prądu, olejów, 
środków konserwujących itp. Wzrosły 
też koszty materiałowe. Większa liczba 
uczniów, większa liczba maszyn i urzą-
dzeń to większa ilość materiałów.

A jakie według pana są kolejne 
wyzwania, które stoją przed pla-
cówką i nowym dyrektorem?

Sytuacja PCEZ jest dosyć skompliko-
wana ze względu na projekt realizo-
wany przy wsparciu środków unijnych 
i budżetu państwa. Obowiązuje nas 
5-letni okres ochronny od zakończenia 
inwestycji, w czasie którego nie można 
wykorzystywać przedmiotów projek-
tu do celów komercyjnych. Wyzwa-
nie polega na stworzeniu możliwości 
organizacji kursów i szkoleń. Mamy 
inne pracownie, w których są maszyny 
i urządzenia niezakupione ze wspo-
mnianego projektu, zlokalizowane  
w budynku, który również nie był mo-
dernizowany w jego ramach. W razie 
potrzeby szkolenia z zakresu obsługi 
wózków widłowych, obróbki skrawa-
niem, SEP czy spawania we wszyst-
kich metodach mogą się odbywać. 
To samo dotyczy kursów w pracowni 
przetwórstwa mleka.

Kończymy aktualnie tzw. pracownię 
technologiczną, gdzie będziemy mogli 
prowadzić szkolenia dotyczące produk-
cji sera, twarogu, masła i innych arty-
kułów mleczarskich. Myślę więc, że od 
przyszłego miesiąca będziemy mogli 
prowadzić tam działalność komercyjną. 

Najważniejsze jest to, że moderniza-
cja centrum przy ul. Wojska Polskiego 
oraz budowa nowego centrum w Grzy-
mysławicach została zrealizowana. 

Powstały piękne, nowoczesne, dobrze 
wyposażone obiekty szkoleniowe, któ-
re będą służyć naszym mieszkańcom, 
umożliwiając młodzieży lepszy start 
na rynku pracy. Należy tu podkreślić 
ogromną pracę i determinację władz 
powiatu w realizacji tego projektu, a ze 
względu na pandemię i sytuację mię-
dzynarodową był to i jest nadal bardzo 
trudny okres.

Centrum przy ul. Wojska Polskiego 
zostało już niemalże całkowicie wypo-
sażone, jednak wciąż czekamy na kilka 
maszyn i urządzeń – m.in. manipulator 
do pracowni elektronicznej, szlifierkę 
do wałków i kilka ostrzałek do narzędzi.

Pracownia przetwórstwa mleka, 
zdaje się, najbardziej leży panu na 
sercu z uwagi na wykształcenie. 
Jest pan przecież absolwentem 
technikum mleczarskiego.

Tak, później skończyłem też studia na 
politechnice o specjalności maszyny  
i urządzenia przemysłu spożywczego. 
Zawsze zajmowałem się mleczarstwem. 
Po studiach przez rok byłem w wojsku  
i pół roku pracowałem w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w Sokołowie. 
Później ówczesny dyrektor szkoły Ta-
deusz Alankiewicz zaproponował mi 
pracę. Najpierw byłem nauczycielem 
praktycznej nauki zawodu, później do 
samego końca – wicedyrektorem. Na-
stępnie w 2003 roku zostałem dyrekto-
rem Centrum Kształcenia Praktycznego, 
które przekształciło się w Powiatowe 
Centrum Edukacji Zawodowej.

Od samego początku mleczarstwo 
bardzo mi leży na sercu, bo po prostu 
w tym kierunku się, także później, do-
kształcałem.

Szkoła mleczarska miała na począt-
ku ogromne szczęście, ponieważ ze 
względu na to, że prowadziła cały czas 
kształcenie mleczarzy, to przy niej po-
wstało Centrum Kształcenia Kadr Mle-
czarskich, przy którym pracowałem od 
samego początku, m.in. uczestnicząc 
w projektowaniu jego wyposażenia  
i opracowywaniu programów szko-
lenia. Idea była taka – żeby przez cały 
rok przyjeżdżała do Wrześni młodzież 
z innych ośrodków, gdzie kształcono 

mleczarzy, aby przez trzy czy cztery 
tygodnie szkolić się w tym centrum. 
W większości zakładów pracy niestety 
młodzież jest głównie tylko obserwa-
torem procesu produkcyjnego. Pamię-
tam, że przyjeżdżała do nas młodzież 
z Warszawy, Jeleniej Góry, Włoszczo-
wy. Niestety, zmieniła się sytuacja, co 
jest zmorą szkolnictwa i to nie tylko 
zawodowego. Brak stabilizacji jest ka-
tastrofą dla procesu dydaktycznego.

Kiedy „mlecz” w 2003 roku został 
zlikwidowany, to jeszcze przez kilka 
lat mogliśmy korzystać z budynku, 
gdzie mieściła się tzw. mleczarenka. 
Musieliśmy zdemontować wszystko 
w 2010 roku. Cały czas patrzyliśmy ze 
smutkiem na te maszyny poupychane  
w magazynach. W 2012 roku pod-
jąłem decyzję, za namową zresztą 
wielu nauczycieli, żeby reaktywować 
pracownię mleczarską. Praktycznie 
wszystko zrobiliśmy sami – doprowa-
dziliśmy prąd, przystosowaliśmy ka-
nalizację, podwiesiliśmy sufit, rozpro-
wadziliśmy od nowa całą instalację 
elektryczną, a także wodną, dokupili-
śmy niektóre urządzenia i w 2013 roku 
otworzyliśmy tę pracownię. Nasza de-
terminacja była bardzo duża. Musia-
łem co nieco na szali położyć, ale nie 
odpuściłem.

Czy, gdy jako młodzieniec szedł 
pan do Zespołu Szkół Mleczar-
skich, zakładał pan, że tak się po-
toczy pańskie życie, że będzie pan 
związany z wrzesińską oświatą?

Nie zakładałem tego. Właściwie to 
nawet śmieszne, jaki wpływ mają inni, 
szczególnie rówieśnicy na podejmo-
wanie tego typu decyzji. Pamiętam, że 
będąc w szkole podstawowej, chcia-
łem być geologiem, więc musiałbym 
po prostu iść do liceum. Miałem trochę 
starszych od siebie kolegów, którzy byli 
uczniami technikum mleczarskiego  
i jeden zupełnie nieświadomie wpłynął 
na moją decyzję co do wyboru szkoły. 
Wtedy mieszkałem przy Placu św. Sta-
nisława i zimą tam grywaliśmy w ho-
keja, oczywiście bez łyżew, bo na ulicy. 
Zawsze grywał z nami wspomniany 
kolega, Andrzej. Któregoś dnia go nie 
było. Na pytanie, dlaczego go nie ma, 
inny kolega powiedział, że był już po 
niego w domu, ale nie przyjdzie, bo 

ma dużo nauki. Wiesz, on chodzi 
do mlecza, a tam trzeba się uczyć, 
tylko dwóch jest z Wrześni a reszta 
to całej Polski. Faktycznie tak było, 
zdecydowana liczba uczniów była 
z całej Polski, stąd dwa internaty  
i wielu uczniów na stancjach oraz 
dojeżdżających. To mnie zainspi-
rowało. Stwierdziłem, że pójdę do 
tego technikum, skoro ono jest takie 
dobre. Egzaminy zdałem bardzo do-
brze, zostałem przyjęty. Moja droga 
została ukierunkowana.

Słyszałam pogłoskę, że miał 
pan jedną tróję na świadectwie.

Niestety… Kończąc Zespół Szkół 
Mleczarskich, miałem jedną oce-
nę dostateczną… właśnie z zajęć 
praktycznych. Właściwie wcześniej 
miałem zawsze przynajmniej do-
brą ocenę. Przez trzy lata odbywa-
łem zajęcia praktyczne na warszta-
tach szkolnych, czyli tu, gdzie dziś 
jest PCEZ. Chodziłem do klasy me-
chanicznej o specjalności maszyny 
spożywcze. Tak się zdarzyło, że na 
jedne zajęcia pod koniec roku nie 
poszliśmy, wtedy dużo osób było 
nieobecnych. Nauczyciel, który 
później mnie wprowadzał w tajni-
ki kształcenia praktycznego, gdy 
rozpocząłem pracę w technikum 
mleczarskim, pan Stanisław Grześ-
kowiak, obniżył ocenę wszystkim, 
którzy wtedy nie przyszli na zaję-
cia. Wystawił mi więc ocenę dosta-
teczną. Nigdy z nim na ten temat 
nie rozmawiałem, chociaż jeszcze 
przez jakiś czas pracowaliśmy ra-
zem. Bardzo sympatyczny i porząd-
ny człowiek, bardzo dobry facho-
wiec do tego konsekwentny. Myślę, 
że później to od niego przejąłem.

Zanim zacząłem pracę nauczy-
ciela, miałem praktyki w mleczar-
niach, pisałem pracę dyplomową 
na temat związany z mleczar-
stwem. Poza tym moja żona też jest 
absolwentką szkoły mleczarskiej – 
chodziliśmy do jednej klasy – a teść 
był prezesem zakładów w Koźminie 
i Krotoszynie. Mleczarstwo mi le-
żało i trója nie zaważyła na mojej 
przyszłości. Myślę, że warto jest iść 
w obranym kierunku.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Marek Dyba

Na sierpniowym kolegium dyrektorów uroczyście podziękowano ustępującemu szefowi PCEZ
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Między nami kobietami
Piknik pod takim hasłem po raz kolejny został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Spotkanie, które było skierowane do 
mieszkanek powiatu wrzesińskiego, 
odbyło się 28 sierpnia w Chociczy 
Wielkiej w ramach Akademii Pozytyw-
nego Myślenia. Ideą przedsięwzięcia 
jest przypomnienie kobietom, by  
w natłoku obowiązków znajdowa-
ły czas dla siebie i myślały o swoim 
zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psy-
chicznym. „Między nami kobietami” 
po raz kolejny było okazją do relaksu 
i odpoczynku (o których pochłonięte 
codzienną troską o innych kobiety tak 
często zapominają), a także miłych 
chwil w babskim gronie.

W programie tegorocznego pikniku 
znalazły się ćwiczenia na zdrowy krę-
gosłup, zajęcia z plecenia makramy, 
warsztaty pielęgnacji dłoni oraz seans 
w grocie solnej. Uczestniczki w gru-
pach brały udział w poszczególnych 
punktach programu. W przerwach był 
czas na rozmowy przy kawie i droż-
dżowym placku. Później nie zabrakło 
również ciepłego poczęstunku z gril-

la. Na zakończenie rozdysponowano 
niespodzianki oraz każdej z uczestni-
czek rozdano upominki przygotowa-
ne przez organizatora.

Panie, które wzięły udział w pikniku 
„Między nami kobietami”, wyjeżdża-

ły z Chociczy Wielkiej zadowolone  
i tryskające pozytywną energią. Już 
teraz zapraszamy mieszkanki nasze-
go powiatu na kolejne edycje tego 
wydarzenia!

Klara Skrzypczyk

Na zakończenie spotkania uczestniczki zapozowały do wspólnej fotografii

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego zadbało o dłonie uczestniczek

Plecenie makramy to sposób na relaks i piękne ozdoby w domu i nie tylko

Narodowe Czytanie
Tegoroczną lekturą były Mickiewiczowskie „Ballady i romanse”.

Zbiór poezji, który zapoczątkował 
w Polsce romantyzm, został wydany 
dwieście lat temu w Wilnie. W trwają-
cym właśnie Roku Romantyzmu Pol-
skiego trudno o bardziej trafny wy-
bór lektury na Narodowe Czytanie. 
Do akcji, której celem jest propago-
wanie znajomości polskiej literatury, 
przyłączają się instytucje i osoby pry-
watne nie tylko w kraju, lecz także za 
granicą. W tym roku odbyła się ona  
3 września.

W Bibliotece Publicznej Miasta  
i Gminy Września Narodowe Czy-
tanie odbyło się online. Wszystkie 
nagrania są dostępne w Internecie, 
a wzięły w nich udział m.in. osoby 
związane z wrzesińskim samorzą-
dem powiatowym. Starosta wrzesiń-
ski Dionizy Jaśniewicz czytał Świte-
ziankę, przewodniczący Rady Powia-
tu Wrzesińskiego Marek Przyjemski 
oraz wicestarosta Waldemar Grze-
gorek włączyli się w lekturę romansu 
Kurhanek Maryli, zaś naczelnik Wy-
działu Promocji, Spraw Społecznych  
i Sportu Mateusz Maserak i pracow-

nica wydziału Klara Skrzypczyk czy-
tali utwór Dudarz.

Narodowe Czytanie zorganizowano 
także w pozostałych gminach nasze-
go powiatu. W Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy Nekla najmłod-
si czytelnicy zapoznali się z Panią 
Twardowską. Rozwiązywali również 
tematyczne zagadki i quizy. Ten sam 
utwór był również czytany w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Pyzdrach. Miłosławskie Narodowe 
Czytanie tradycyjnie odbyło się na 
rynku przy Hotelu Boss. W Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie 
akcję zorganizowano w plenerze,  
a jako lektorzy sprawdzili się przede 
wszystkim uczniowie szkół podsta-
wowych z gminy Kołaczkowo. 

Po raz kolejny Narodowe Czytanie 
wzbudziło w naszym powiecie spore 
zainteresowanie. To szansa, żeby nie 
tylko przypominać to, co w historii 
polskiej literatury najistotniejsze, 
lecz także, zwłaszcza wśród młodych 
ludzi, rozbudzać miłość do czytania.

Klara Skrzypczyk

Organizatorem Narodowego Czytania we Wrześni  
była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września

fot. arch. organizatora
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Dziękowali za chleb
20 sierpnia odbyły się dożynki wiejskie w Chlebowie.

Uroczystość rozpoczęła polowa msza 
dziękczynna odprawiona przez księ-
dza Mirosława Stawickiego, po której 
odbył się obrzęd dożynkowy. Ubiegło-
roczni starostowie przekazali tegorocz-
nym poświęcony wieniec dożynkowy. 
Bochen chleba upieczony z tegorocz-
nych zbiorów wręczono sołtysowi 
Chlebowa, a następnie podzielono 
wśród wszystkich uczestników. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich „Chlebo-
wianki” przygotowały poczęstunek.

Przy tej okazji ośmioro mieszkań-
ców sołectwa zostało uhonorowa-
nych pamiątkowymi medalami za 
zasługi dla Chlebowa. Biesiada do-
żynkowa i atmosfera były wspaniałe.

Organizatorami dożynek byli KGW 
„Chlebowianki”, miejscowe Kółko 
Rolnicze, sołtys i Rada Sołecka oraz 
mieszkańcy.

Jan Cicharski
Sołtys Chlebowa

Działkowe dożynki
Września była gospodarzem tegorocznego Okręgowego Dnia Działkowca. Wydarzenie, które zo-

stało objęte patronatem starosty wrzesińskiego, było okazją do wręczenia związkowych odznaczeń  
i jubileuszowych pucharów.

Okręgowy Dzień Działkowca, któ-
ry odbył się 20 sierpnia, rozpoczę-
ła msza w kościele pw. św. Józefa 
we Wrześni. Uczestnicy z licznymi 
pocztami sztandarowymi na czele 
przemaszerowali następnie na teren 
Wrzesińskiego Ośrodka Sportowo-
-Rekreacyjnego. Wśród gości uroczy-
stości znaleźli się m.in. parlamenta-
rzyści i samorządowcy. Licznie stawili 
się oczywiście działkowcy, aby spę-
dzić sobotni dzień w swoim gronie.

W swoim przemówieniu prezes Okrę-
gu Polskiego Związku Działkowców  
w Poznaniu Zdzisław Śliwa zauważył, 
że Września jest miastem z bogatą 
działkową historią. Same rodzinne 
ogrody to z kolei miejsca wypoczynku 
tysięcy osób, zwłaszcza mieszkańców 
blokowisk, którzy najbardziej łakną 
kontaktu z naturą i zielenią. Zaznaczył, 
że związek aktywnie działa nie tylko 
na rzecz poprawy warunków rekreacji 
działkowiczów, lecz także troszczy się  
o kwestie ekologiczne. 

– Znaczenie ogrodów wzrosło po 
pandemicznych doświadczeniach ca-
łego społeczeństwa Nadal nie maleje 
zapotrzebowanie na działki – powie-
dział Zdzisław Śliwa. Tym większe 
znaczenie ma to, że podczas wyda-
rzenia podpisany został list inten-
cyjny dotyczący współpracy między 
gminą Września a Polskim Związ-
kiem Działkowców. Na jego mocy 
gmina Września zadeklarowała wolę 
współpracy w pozyskiwaniu i udo-
stępnianiu terenów, które mogą 
zostać przeznaczone na działalność 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
Jak powiedział burmistrz Wrześni 
Tomasz Kałużny, prawdopodob-
nie wkrótce jeden z istniejących już 
ogrodów zostanie powiększony.

Trudno o lepszą okazję do wrę-
czenia związkowych odznaczeń niż 
Okręgowy Dzień Działkowca. Za 

zasługi dla Polskiego Związku Dział-
kowców odznaczeni zostali starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, bur-
mistrz Wrześni Tomasz Kałużny oraz 
Andrzej Biedny z ROD im. 2 Armii 
Wojska Polskiego w Poznaniu. Przy 
tej okazji wręczono również dwie 
złote oraz 10 srebrnych odznak „Za-
służonego Działkowca”, a także jubi-
leuszowe puchary – z okazji 95. rocz-
nicy utworzenia ROD „Stare Ogro-
dy” we Wrześni oraz 100. rocznicy 
powstania ROD „Kolejarz – Dębiec” 
w Poznaniu. Przekazano również 
wyróżnienia w „Wielkim Konkursie 
dla uczczenia Jubileuszu Polskiego 
Związku Działkowców w 2022 roku”.

Odbierając związkowe wyróżnienie, 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz powiedział, że PZD jest orga-

nizacją ponadpokoleniową, która 
łączy ludzi z każdej grupy społecznej 
i z każdego środowiska. – Chciałbym 
wyrazić uznanie dla tych, którzy ten 
ruch prowadzą i przez lata organizują 
bardzo ważną sferę życia mieszkań-
ców naszego powiatu, regionu i kraju 
– zaznaczył. W kontekście planów 
działkowego rozwoju Wrześni stwier-
dził: – Cieszę się, że my, samorządow-
cy, możemy ten proces wspierać. 

Po zwieńczonej występem wokal-
nym części oficjalnej był czas na bie-
siadę i wspólną zabawę. Okręgowy 
Dzień Działkowca został zorganizo-
wany przez Okręg Polskiego Związku 
Działkowców w Poznaniu oraz Urząd 
Miasta i Gminy Września.

Klara Skrzypczyk

Biesiada na koniec lata
Dom Pomocy Społecznej we Wrześni był organizatorem festynu pod 

nazwą „Pożegnanie Lata”. W wydarzeniu, które odbyło się 6 września, 
wzięli udział także podopieczni zaprzyjaźnionych placówek.  

Na łące przy Wrzesińskich Obiek-
tach Rekreacyjno-Sportowych na Li-
pówce zrobiło się tego dnia gwarno 
i wesoło. Wszystko za sprawą atrakcji, 
jakie przygotowano dla uczestników 
pikniku, a więc dla mieszkańców do-
mów pomocy społecznej we Wrześni, 
Strzałkowie i Poznaniu, uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej z Wrze-
śni, Czeszewa i Rudy Komorskiej oraz 
środowiskowych domów samopo-
mocy w Pietrzykowie i Gozdowie. 
Słoneczna pogoda zachęcała biesiad-
ników do tańca, zarówno walczyków 
w parach, jak i wspólnych integracyj-
nych pląsów. Niemałą atrakcją były 
alpaki, które przyjechały ze Słomów-
ka. Kontakt z tymi przesympatyczny-
mi zwierzętami jest jedną z lepszych 
form terapii dla osób niepełnospraw-
nych. Bez większego kłopotu można 
było pogłaskać, przytulić, a nawet 
nakarmić futrzanych gości pikniku, co 
spotkało się z bardzo dużym entuzja-
zmem uczestników. 

„Pożegnanie Lata” odwiedzili rów-
nież klauni z Fundacji Czerwone 

Noski Klown w Szpitalu. Rozbawiali 
swoimi dowcipami, chętnie pozowali 
do zdjęć oraz przygrywali na swoich 
kolorowych gitarach. Ich nietuzinko-
we stroje oraz oczywiście, jak nazwa 
fundacji wskazuje, czerwone nosy, 
pozwalały na bezproblemowe od-
nalezienie ich na terenie imprezy. Na 
co dzień klauni występują na ogól-
nopolskich scenach pod szyldem 
kabaretu Czesuaf. Gdy uczestnicy 
zmęczyli się udziałem w zabawach  
i konkursach sportowych, bo i o takie 
zadbał DPS we Wrześni, mogli po-
częstować się wypiekami oraz zjeść 
porządną porcję zupy pomidorowej 
czy bigosu. W organizację pikniku 
włączyli się pracownicy wrzesińskie-
go DPS, ale swój udział mieli również 
liczni sponsorzy, którzy przekazali 
na ten cel materiały i produkty lub 
wykonali swoją pracę nieodpłatnie. 
Przysłowiową cegiełkę dołożył także 
powiat wrzesiński, który przekazał 
dla uczestników nagrody i upominki. 

Mateusz Maserak

Mieszkańcy sołectwa pamiętają o tradycji

Zaciekawiony tłumek nie opuszczał zagrody alpak

Liczne poczty sztandarowe w pochodzie

Zwyciężać mimo wszystko
Imprezę sportowo-integracyjną dla osób niepełnosprawnych pod takim hasłem zorganizowało  

14 września Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Pyzdrach, prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Rudzie Komorskiej.

Zabawa sprawiła uczestnikom ogromną radość

W wydarzeniu uczestniczyli pod-
opieczni placówek z powiatu wrze-
sińskiego: WTZ z Wrześni, Czeszewa 
i Rudy Komorskiej, środowiskowych 
domów samopomocy w Pietrzy-
kowie i Gozdowie, Domu Pomocy 
Społecznej we Wrześni, a także za-
proszeni goście. Wzięli oni udział  
w rozgrywkach sportowych, wyka-
zując się szczególnym zaangażowa-
niem i poświęceniem. Każda druży-
na, bez względu na zajęte miejsce, 
została nagrodzona. Udział w impre-
zie był okazją do wspólnej zabawy  
i integracji osób niepełnosprawnych. 
Zadanie zostało dofinansowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie we Wrześni ze środków PFRON 
oraz zaprzyjaźnionych sponsorów.

WTZ Ruda Komorska

fot. arch. organizatora
fo

t. 
W

TZ
 R

ud
a 

Ko
m

or
sk

a



916 września 2022biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Kultura i region

Jarząb pospolity
W angielskich ludowych przekazach jarzębina nazywana jest 

drzewem czarownic.

Niegdyś wierzono, że ma zdolność 
odpędzania złych mocy i z tego po-
wodu kostury celtyckich druidów 
były wykonane z jej gałęzi. Słowianie 
kilka ziaren jarzębiny wkładali za pas, 
wychodząc po zmroku z domu. Miało 
ich to ochronić od złego. Sadzili oni te 
drzewa przy grobach, ponieważ wie-
rzyli, iż zatrzymają duszę zmarłego  
i nie pozwolą jej błąkać się po świecie.

Jarząb, jarzębina to drzewo liściaste 
z rodziny różowatych, które osiąga 
wysokość do 15 metrów. Kwitnie  
w maju i czerwcu. Jego kwiaty ze-
brane są w duże baldachogrona  
o intensywnym migdałowym zapa-
chu, a owoce to owalne jagody po-
czątkowo żółte, później czerwone,  
o smaku gorzkim i cierpkim. Oprócz 
witamin E, C i K zawierają kwas sor-
bowy, potas, magnez, żelazo, cukry, 
pektyny i garbniki. Jarzębinę można 
spotkać niemal w całej Europie (za 
wyjątkiem południowej części). W na-
szym kraju rośnie w lasach, parkach, 
przydomowych ogrodach, zaroślach 
i wzdłuż dróg.

Surowcem zielarskim są kwiaty, 
owoce i liście pozyskiwane ze sta-
nowisk naturalnych. Kwiaty i owo-
ce zawierają flawonoidy (rutynę, 

apigeninę, kwercetynę). Owoce są 
gorzkie i nie należy ich spożywać na 
surowo ze względu na wspomniany 
kwas sorbowy. Aby pozbyć się go-
ryczy, należy je mrozić, blanszować 
lub przez dobę moczyć w wodzie  
z octem. Można je przerobić na kon-
fiturę, nalewkę lub syrop. Kwiaty  
z kolei można wykorzystać do aroma-
tyzowania nalewek, parzenia herbat, 
robienia syropów, które świetnie po-
służą np. do przygotowania lemoniad.

W medycynie wyciągi alkoholowe  
i napary z kwiatów i owoców stosuje się 
przy zaburzeniach trawienia, biegun-
kach, nieprawidłowej przemianie mate-
rii, schorzeniach nerek i wątroby, kamicy 
nerkowej i problemach z krążeniem.

Zbiór owoców do suszenia najle-
piej przeprowadzić w sierpniu lub 
wrześniu w słoneczne i pogodne dni, 
a do przetworów – po pierwszych 
przymrozkach. Kwiatostany zbieramy 
w okresie kwitnienia, czyli w maju. 
Zarówno kwiaty, jak i owoce powin-
no się przechowywać w szczelnie za-
mkniętych pojemnikach w ciemnym 
miejscu.

Zachęcam do wypróbowania po-
niższego przepisu! 

Waldemar Grzegorek

Z jarzębiny proponuję zrobić konfiturę. Przepis jest bardzo prosty, wy-
starczy tylko zebrać jarzębinę z miejsca oddalonego od drogi.

Potrzebujemy:
1 kg jarzębiny,
1,5 kg cukru, 
0,5 l wody.
Owoce należy przemrozić w zamrażarce przez ok. 3 dni. Oddzielamy je 

od gałązek i następnie gotujemy w dużej ilości wody przez ok. 5 minut. 
Po zagotowaniu odcedzamy owoce. W drugim garnku przygotowuje-
my syrop z wody i cukru. Gorącym płynem zalewamy owoce i odstawia-
my na kilka godzin. Następnie całość wolno doprowadzamy do wrzenia  
i studzimy. Czynność powtarzamy kilkukrotnie aż powstanie gęsta kon-
fitura. Gorącą masę przekładamy do słoików, zamykamy i odstawiamy 
do góry dnem do wystudzenia. Można ten proces zastąpić 20-minuto-
wą pasteryzacją w kąpieli wodnej. Konfitura jarzębinowa jest wyśmieni-
tym dodatkiem do różnych mięs podawanych na ciepło i zimno. 

Z kulturą  
za pan bratHotelowy savoir-vivre

O dobrych manierach powinniśmy pamiętać zawsze i wszędzie. Przebywając w konkretnym miejscu, 
stosujemy się do zasad grzecznościowych, które w nim obowiązują. Nie inaczej jest w przypadku ho-
teli. Nie zapominajmy o odpowiednim zachowaniu, kiedy korzystamy z ich usług podczas urlopu czy 
podróży służbowej.

Podstawową zasadą obowiązującą  
w hotelu jest życzliwość wobec in-
nych gości oraz obsługi. Sytuacja,  
w której będziemy jednymi klientami, 
raczej się nie zdarzy, dlatego uszanuj-
my, że innym również zależy na kom-
fortowym pobycie. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na przestrzeganie ciszy 
nocnej – hotelowe ściany nie słyną  
z imponującej grubości, więc dyskret-
ne zachowywanie się, szczególnie po 
godzinie 22, jest jak najbardziej wska-
zane. W przestrzeniach dzielonych  
z innymi, a więc na korytarzu, w re-
stauracji, barze lub windzie starajmy 
się nie rozmawiać między sobą lub 
przez telefon zbyt głośno. Jeżeli są  
z nami dzieci, przypilnujmy, by nie 
biegały i nie hałasowały. 

Jeśli musimy poczekać w kolejce do 
recepcji, wykażmy się cierpliwością  
i bądźmy wyrozumiali dla pracowni-
ków hotelu. W końcu każdy chce zo-
stać obsłużony we właściwy sposób, 
a to wymaga czasu. Meble i sprzęty 
w pokoju  służą wielu gościom, dla-
tego szanujmy to, co nie jest naszą 
własnością. Wszystkie usterki zgła-
szajmy obsłudze i nie naprawiajmy 
niczego na własną rękę. Starajmy 
się nie zostawiać brudnych ubrań  
i ścielić łóżko, co na pewno zostanie 
docenione przez osoby sprzątające. 
Kiedy chcemy, aby nasz ręcznik został 

wymieniony na świeży, zostawmy 
ten, którego używaliśmy do tej pory 
na podłodze w łazience, co będzie 
wyraźnym sygnałem dla obsługi. Pa-
miętajmy, że w wielu hotelach obo-
wiązuje bezwzględny zakaz palenia, 
a korzystanie z minibaru najczęściej 
wiąże się z dodatkowymi kosztami.  
Z kolei woda, kawa i herbata są za-
zwyczaj bezpłatne.

W hotelowej restauracji obowiązują 
takie same zasady, jak w każdej innej, 
chociaż występuje tu jedna różnica – 
nie wynosimy z niej jedzenia i napo-
jów. Robienie kanapek na wynos to 

Rozmowy o przyszłości
Na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia A2-Wielkopolska rozmawiano m.in. o zbliżającym się ob-

chodach 15-lecia organizacji.

Spotkanie odbyło się 12 września w Starym Mieście. Tu także, w siedzibie stowarzyszenia, któremu przewodzi wice-
starosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, w październiku odbędzie się jubileuszowa konferencja. Jej tematem prze-
wodnim ma być przede wszystkim rozwój inwestycyjny terenów położonych wzdłuż autostrady A2. Z pewnością pre-
legenci i uczestnicy będą również omawiać sposoby ożywienia weekendowej turystyki na tych obszarach.

Oprócz planowania październikowej konferencji członkowie zarządu rozmawiali również o sprawach finansowych, 
zbliżających się wyjazdach i planach promocyjnych, które obejmują m.in. filmowe spoty dotyczące członków Stowa-
rzyszenia A2-Wielkopolska.                                                                                                                                                             Klara Skrzypczyk

znaczne naruszenie etykiety. Jeżeli 
korzystamy z bufetu, nakładajmy na 
talerz tylko tyle, ile jesteśmy w stanie 
zjeść. Nie martwmy się, że wyjdziemy 
głodni, ponieważ możemy poprosić  
o dokładkę. Nie przesadzajmy również 
z alkoholem. Kończąc pobyt, możemy 
zabrać z hotelu wyłącznie przedmio-
ty jednorazowego użytku. Zostawmy 
na miejscu ręczniki, pościele, szlafroki  
i kubki. Stan opuszczanego przez nas 
pokoju powinien być jak najbardziej 
zbliżony do tego, w jakim był, kiedy 
się do niego wprowadzaliśmy.        

Monika Tomczak

Zarząd stowarzyszenia
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Plany repertuarowe: 
23-29 września: Johnny, Orlęta. Grodno ’39, Zołza, Miś Bamse na wulkanie
30 września – 6 października: Mia i ja. Film, Bilet do raju, Johnny

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

REPERTUAR: 16-22 września
GULIWER

animacja, Ukraina 
90 min, 2D dubbing

Sala Główna

KING: MÓJ 
PRZYJACIEL LEW
familijny, Francja

105 min, 2D dubbing 
Sala Kameralna

ZOŁZA
komedia, Polska

96 min, 2D oryginał
Sala Główna

ORLĘTA. GRODNO ’39
wojenny, Polska

104 min, 2D oryginał
Sala Kameralna

16.09.
(pt.) 14:00              16:00 16:30   18:00              20:00 19:00

17.09. 
(sob.) 14:00              16:00 16:30   18:00               20:00 19:00

18.09.
 (nd.) 14:00              16:00 16:30   18:00              20:00 19:00

19.09. 
(pon.) 16:00 16:30

   18:30             20:00
    (sala kameralna)

–

20.09. 
(wt.) 16:00 16:30   18:00              20:00 19:00

21.09. 
(śr.) 16:00 16:30   18:00              20:00 19:00

22.09. 
(czw.) 16:00 16:30   18:00               20:00 19:00

Kulturalny jubileusz
Miłosławskie Centrum Kultury w minioną niedzielę 11 września obchodziło 45-lecie istnienia. 

Wydarzenie rozpoczęło się od kon-
certu Doroty Osińskiej na Powia-
towej Scenie Kultury ZAMKOWA. 
Artystka znana jest z telewizyjnego 
show „The Voice of Poland”. Wraz  
z towarzyszącymi jej muzykami wy-
konała swoje autorskie utwory, które 
pokazywały, jak ogromną skalą głosu 
dysponuje. Po zakończonym koncer-
cie przyszedł czas na wspomnienia 
byłych dyrektorów instytucji. Mówili 

o trudnościach, z jakimi musieli się 
zmierzyć, ale też opowiadali zabaw-
ne anegdoty z czasów pracy zawo-
dowej na rzecz miłosławskiej kultury. 
Gratulacje dyrektor Agnieszce Przy-
siudzie-Zielkowskiej złożyli przed-
stawiciele samorządów i instytucji 
współpracujących z MCK. O tym, jak 
ważna w życiu społecznym jest kul-
tura, powiedział w życzeniach wice-
starosta wrzesiński Waldemar Grze-

gorek, który przy okazji przekazał 
również okolicznościowy grawerton.

Druga część uroczystości odbyła się 
w siedzibie instytucji przy ulicy Ró-
żowej. Tam pokrojono jubileuszowy 
tort oraz przy wspólnym stole dalej 
kontynuowano wspomnienia, ale  
i snuto plany na przyszłość miłosław-
skiej kultury.

Mateusz Maserak

ZAMKOWA rozbrzmiała muzyką Doroty Osińskiej

W nowej siedzibie?
Komenda Powiatowa Policji we Wrześni ma się przenieść z ulicy 

Szkolnej na Działkowców.

Wrzesińska policja nigdy nie miała 
szczęścia do lokalizacji. Przed wojną 
posterunek mieścił się w piwnicach 
ratusza, w miejscu, w którym obecnie 
pracuje straż miejska. Pod koniec lat 
30. XX w mundurowi przenieśli się do 
siedziby przy dzisiejszej ul. Kościusz-
ki. Do budynku na ul. Szkolnej stróże 
prawa trafili po 1945 roku. Wyjaśnij-
my, że obecna komenda nie była 
wybudowany jako siedziba policji. 
Budowla, która powstała w latach 20. 
ubiegłego wieku to inwestycja mia-
sta i znajdowały się w niej mieszkania 
dla pracowników magistratu.

Dzisiejsza komenda jest za ciasna 
dla policji – pracuje w niej ponad stu 
funkcjonariuszy. Budynek jest prze-
starzały i niefunkcjonalny. O budo-
wie nowej siedziby mówi się od lat. 
Zapowiadał to już w grudniu 2017 
roku ówczesny minister spraw we-
wnętrznych i administracji Mariusz 
Błaszczak. Okazuje się, że po latach 
ta zapowiedź może się ziścić.

Jak nas poinformował oficer pra-
sowy wrzesińskiej policji sierż. 
szt. Adam Wojciński budowa jest 
uwzględniona w programie inwe-
stycyjnym Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu na lata 2022-2025. 
Teraz najważniejsze jest pozyskanie 
działki. W centrum miasta nie ma od-
powiednio dużego terenu, który na-
leżałby do Skarbu Państwa. Dlatego 
nową komendę planuje się wybudo-
wać przy ul. Działkowców. Znajduje 
się tam grunt Skarbu Państwa, ale 
jest on w trwałym zarządzie Lasów 
Państwowych. Dlatego 31 sierpnia 

starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz, komendant powiatowy policji 
insp. Mariusz Łozowiecki oraz naczel-
nik Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Starostwa Powiatowego 
we Wrześni Jolanta Pielak, spotkali 
się z nadleśniczym Nadleśnictwa 
Czerniejewo Arturem Łachowskim. 
Rozmowy dotyczyły przejęcia działki 
na potrzeby budowy Komendy Po-
wiatowej Policji we Wrześni. Kolejne 
negocjacje będą się toczyć już mię-
dzy Komendą Wojewódzką Policji  
w Poznaniu i Regionalną Dyrekcją La-
sów Państwowych w Poznaniu.

Jak ustaliliśmy projektu budowlane-
go jeszcze nie ma: – Powstała jedynie 
koncepcja zagospodarowania terenu 
nowej siedziby – wyjaśnia Adam Woj-
ciński.

Według niej powierzchnia zabu-
dowy ma wynieść około 1 000 m2,  
a powierzchnia użytkowa w 3-kon-
dygnacyjnym budynku to około  
2 400 m2. Planuje się też budowę 
garażu na osiem samochodów ze 
stanowiskiem do mycia pojazdów 
oraz strzelnicy ćwiczebnej. Całość 
uzupełni parking dla pracowników 
na 60 miejsc oraz dla interesantów 
na 16 miejsc plus jedno miejsce dla 
osób niepełnosprawnych. 

Póki co nie są znane koszty inwesty-
cji: – W związku z dynamiczną sytu-
acją na rynku cen towarów i usług na 
tę chwilę nie jesteśmy w stanie dokład-
nie oszacować ewentualnych kosztów 
budowy – tłumaczy oficer prasowy.

Tomasz Małecki
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Nowe witraże w Targowej Górce
Można już podziwiać dziesięć wyremontowanych okien witrażowych w nawie głównej kościoła  

pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce. We wrześniu zakończył się kolejny etap prac renowacyjnych. 

Dzięki wykonaniu nowych ogrom-
nych połaci witraży, z przeniesieniem 
tylko części starych elementów, wnę-
trze kościoła zyskało zupełnie nowy 
wygląd, a to za sprawą docierające-
go wreszcie światła do wnętrza świą-
tyni, które było pochłaniane przez 
zniszczone i wypaczone szkoło. Kon-
serwatorzy zgodzili się na tego typu 
kompromis, ponieważ prawdopo-
dobnie początkowo kościelne okna 
były drewniane z gładkimi szybami. 
Witraże pojawiły się pewnie z okazji 
jednego z przeprowadzanych w póź-
niejszym czasie remontów. 

Nowe okna zostały wyposażone  
w zewnętrzne oszklenie ochron-
ne, które stanowi zabezpieczenie 
witraży przed złymi warunkami at-
mosferycznymi, jak również chroni 
przed ich wypadaniem. Dodatkowo  
w dwóch z nich zamontowano otwie-
rane lufciki, dzięki czemu możliwa bę-
dzie lepsza wentylacja obiektu.

W odbiorze prac konserwatorskich 
z udziałem przedstawicieli Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Poznaniu, który odbył się  
5 września, udział wzięli wykonawcy 
z rodzinnej pracowni witraży z Ja-
nikowa koło Poznania oraz starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. 

Koszt wykonanych prac renowa-
cyjnych wyniósł 71 340 tys. zło-

tych i został wsparty kwotą 8 tys. zł  
z budżetu powiatu wrzesińskiego. 
W kolejnych latach proboszcz parafii  
ks. Rafał Hordik planuje dokończenie 
rozpoczętych w zeszłym roku prac 
konserwatorskich przy wyposaże-
niu kościoła, m.in. czterech rzeźb św. 
Kazimierza, św. Jana Nepomucena,  

św. Piotra i Pawła – znajdujących się 
w prezbiterium świątyni. W dalszych 
planach znajduje się również dokoń-
czenie prac związanych z renowacją 
mniejszych witraży w obiekcie m.in. 
w nawach bocznych czy nad wej-
ściem głównym kościoła.

Julia Sosna

Pamięć o legendarnym dowódcy
W 46. rocznicę śmieci oddano hołd generałowi Romanowi Abrahamowi.

Roman Abraham był bohaterem 
wojny o niepodległość Polski. Walczył 
o polskość Lwowa oraz w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Od lat 30. XX wie-
ku związany z Wielkopolską i ziemią 
wrzesińską. Był dowódcą Wielkopol-
skiej Brygady Kawalerii, z którą wal-
czył w czasie kampanii wrześniowej  
w 1939 roku. Po wojnie był szykano-
wany przez władze komunistycznej 
Polski. Zmarł w 1976 roku w Warsza-
wie. Zgodnie z ostatnią wolą został 
pochowany na cmentarzu parafial-
nym we Wrześni obok swojej matki.

26 sierpnia przy grobie gen. Abra-
hama odbyły się uroczystości z okazji 

46. rocznicy śmierci legendarnego 
generała. Udział w nich wziął m.in.: 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz oraz delegacja Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
im. gen. Romana Abrahama z dyrek-
torem Damianem Hoffmannnem na 
czele. Na cmentarzu pojawili się też 
żołnierze oraz poczet sztandarowy  
z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej, którzy dziedziczą tradycje 
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii.

 – Warto jest czynić to, w co się wierzy, 
bez oglądania się na przeciwności. 
Historia przyznała generałowi rację, 
słuszna była bowiem jego walka w la-

tach 1918-1921, kiedy toczył bój o gra-
nice odrodzonej Polski –  wspominał 
dyrektor ZSTiO Damian Hoffmann.

Przypomniał też walkę gen. Abraha-
ma podczas kampanii wrześniowej.

 – Miał rację również po 1945 roku, 
kiedy bronił swoich praw i honoru pol-
skiego oficera, zachowując godność 
nawet w najbardziej mrocznych stali-
nowskich czasach –  dodał Hoffmann.

Na koniec zauważył, że obecność 
na uroczystości oznacza wierność 
wartościom, które wyznawał generał 
Roman Abraham.

Tomasz Małecki

Rocznica wybuchu 
II wojny światowej

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz wicestarosta  
Waldemar Grzegorek uczcili pamięć poległych i pomordowanych.

1 września, w 83. rocznicę wybuchu 
wojny, w Chociczy Wielkiej złożono 
kwiaty pod krzyżem upamiętniają-
cym Stanisława Kubczaka, który zo-
stał zamordowany 1944 roku przez 
niemieckiego okupanta.

Uroczystości towarzyszył wykład 
dyrektora Muzeum Regionalnego 
im. Dzieci Wrzesińskich Sebastiana 
Mazurkiewicza pt. Miejsca kaźni Po-
laków we Wrześni i okolicy w czasie  
II wojny światowej. Podczas prelekcji 
Mazurkiewicz przybliżył losy Kubcza-
ka. Został on aresztowany 13 wrze-
śnia 1943 r. za przekazanie dwóm 
osobom (jak sądził, uciekinierom  
z obozu jenieckiego) ubrań oraz 
żywności i papierosów. Osoba, która 
to zauważyła, doniosła o tym do za-
rządcy majątku w Chociczy Wielkiej – 
Henschlowi. Jak się później okazało, 
była to prowokacja gestapo. Stani-
sław Kubczak przebywał w więzieniu 

we Wrześni, zaś w październiku prze-
wieziony został do więzienia w Po-
znaniu. Tam sąd doraźny w siedzibie 
gestapo wydał na niego karę śmierci. 
8 stycznia 1944 r. przywieziono go 
skrępowanego do Chociczy Wielkiej. 
O godz. 11.30 na jednym z drzew alei 
prowadzącej do dworu wykonano 
egzekucję. Kubczaka powieszono na 
łańcuchu. Wyrok wykonało sześciu 
funkcjonariuszy gestapo. Ciało Kub-
czaka wisiało na drzewie do godz. 13, 
tak by zmierzający z prac polowych 
na obiad mieszkańcy Chociczy wi-
dzieli wykonany wyrok. Ciało zamor-
dowanego zabrano na ciężarówkę  
i wywieziono w nieznanym kierunku.

Przypomnijmy, że zgodnie z trady-
cją patriotyczne uroczystości 1 wrze-
śnia w gminie Września odbywają 
się co roku w innym miejscu kaźni 
Polaków.

Tomasz Małecki

Kwiaty w miejscu pamięci sklada delegacja powiatu

Ks. Rafał Hordik nie krył zadowolenia z wykonanych prac

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe ZSTiO oraz 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Rejestracja w PUP po 
zakończeniu działalności 
gospodarczej

Wiele osób zastanawia się, dlaczego nie otrzyma zasiłku dla 
bezrobotnych, skoro podczas prowadzenia działalności odpro-
wadzał składki do ZUS.

Podstawowym warunkiem otrzy-
mania zasiłku w przypadku przed-
siębiorców jest odpowiednia wyso-
kość podstawy, od której odprowa-
dzane były składki na ubezpiecze-
nia społeczne. Ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy określa bowiem, że w ciągu 
ostatnich 18 miesięcy poprzedza-
jących rejestrację w urzędzie pracy 
taka osoba musi udokumentować 
to, że przez okres co najmniej 365 
dni opłacała składki na ubezpiecze-
nia społeczne z tytułu prowadze-
nia pozarolniczej działalności lub 
współpracy, przy czym podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy stanowi-
ła kwota co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (art. 71 
ust. 1 pkt. 2 lit. d).

Osoby, które w ciągu tych 365 
dni korzystały z preferencyjnych 
składek ZUS, nie nabędą prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż 
podstawę wymiaru opłacanych 
składek stanowi 30% kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za pracę. 
Ponadto przedsiębiorca nie opłaca 
składki na Fundusz Pracy.

Aby udokumentować okresy opła-
canych składek należy zwrócić się 
do ZUS o wydanie zaświadczenia.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

Agencje zatrudnienia – czy 
powinniśmy się ich obawiać?

Działalność agencji zatrudnienia regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przed-
siębiorców. Wymaga ona wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, który prowadzony jest przez mar-
szałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis.

Agencje zatrudnienia świadczą 
usługi w zakresie pośrednictwa 
pracy, pośrednictwa do pracy za 
granicą u pracodawców zagranicz-
nych, poradnictwa zawodowego, 
doradztwa personalnego lub pracy 
tymczasowej. Mogą one świadczyć 
wszystkie te usługi lub skupić swoją 
działalność wokół jednej wybranej. 

Forma podjęcia pracy przez agen-
cję zatrudnienia mająca charakter 
pracy tymczasowej ciągle budzi 
wiele obaw wśród potencjalnych 
pracowników. Dobrze jest znać za-
lety i wady tego rodzaju pracy, by 
móc ułatwić odpowiedź na pyta-
nie: Czy warto?

Do głównych zalet pracy tym-
czasowej możemy zaliczyć m.in. 
łatwość i szybkość zatrudnienia – 
przy tej formie pracy często proces 
rekrutacji jest znacznie skrócony. 
Osoba spełniająca wymagania ma 
możliwość przekonania się, jak 
wygląda praca u danego praco-
dawcy, jakie wymagania stawia-
ne są pracownikowi i co jest mu 
oferowane. Grafik w zatrudnieniu 
tymczasowym, często jest dość 
elastyczny i „przyjazny” potencjal-

nemu pracownikowi. Ma on większą 
swobodę pogodzenia obowiązków 
zawodowych i prywatnych. Podej-
mując pracę tymczasową, podpisu-
je on umowę, ma zagwarantowane 
prawo do wynagrodzenia oraz od-
prowadzone obowiązkowe składki 
na ubezpieczenia społeczne. Jest 
to zatrudnienie w pełni legalne, na 
warunkach zbliżonych do obowią-
zujących u pracodawcy, do którego 
agencja oddelegowuje pracownika 
tymczasowego.

Do ważniejszych zalet pracy w cha-
rakterze pracownika tymczasowego 
jest wspomniana wcześniej moż-
liwość poznania pracodawcy. Bez 
względu na wiek, wachlarz doświad-
czeń czy jego brak – pracodawca 
również poznaje pracownika, dla-
tego jest to nieoceniona szansa na 
zaprezentowanie swoich możliwości.

Praca tymczasowa to także możli-
wość zdobycia nowych kwalifikacji. 
Nawet gdy pomiędzy pracodawcą 
a pracownikiem nie dojdzie do na-
wiązania trwałej współpracy, to CV 
zawsze może zostać wzbogacone  
o cenne, praktyczne umiejętności  
z danej dziedziny.

Do słabych stron wspomnianego 
rodzaju zatrudnienia należy zali-
czyć krótkie terminy zawieranych 
umów, co wpływa na mniejszą sta-
bilizację. 

Pracodawcy korzystający z usług 
agencji zatrudnienia to często 
duże firmy. Zlecają proces rekruta-
cji na zewnątrz, by osiągać najlep-
sze efekty – to outsourcing, zakup 
usługi, jaką jest rekrutacja pracow-
ników. Zyskują oni ciągły dostęp 
do zasobów ludzkich, a ponadto 
ograniczają czas, który jest po-
trzebny na przebrnięcie przez for-
malności związane z pozyskaniem 
nowych pracowników.

Zatrudnienie za pośrednictwem 
agencji zatrudnienia ma swoje 
plusy i minusy. Jednak stanowczo 
powinno się odrzucić utarte przez 
lata stereotypy. Każdy poszukują-
cy pracy powinien zweryfikować 
swoją sytuację i podjąć decyzję. 
Niemniej jednak czasem warto za-
cząć od tej formy zatrudnienia, by 
zadbać o poprawę sytuacji finan-
sowej i nabrać umiejętności poru-
szania się po rynku pracy. 

Wojciech Mikołajczak
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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.

Zakupy nastolatka
Pani Agata pyta, czy jej nastoletnia córka może samodzielnie kupić drogi laptop. Niedawno dostała 

sporo pieniędzy od babci i o takim sprzęcie marzyła. Czy sprzedawca mógł odmówić sprzedaży córce  
i żądać zgody rodziców?

Tak. Osoba, która nie ukończyła 
18 lat, ma ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych. Może jedynie 
zawierać takie umowy, które są po-
wszechne w życiu codziennym, przy-
kładowo zrobić zakupy w sklepie 
spożywczym czy kupić bilet do kina.

W przypadku kupna laptopa nasto-
latek powinien mieć na to zgodę ro-
dziców (opiekunów prawnych).

Jeśli nie ma takiej zgody, a zakupu 
dokonał, rodzice mogą zawiadomić 
sprzedawcę, że odmawiają potwierdze-
nia transakcji i żądają zwrotu pieniędzy, 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO 

ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
 

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

Wymagania dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 usta-

wy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych,
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1) prawo jazdy kat. C+E, T lub B,
2) kurs drwala, kurs na piły,
3) znajomość obsługi maszyn drogowych (remonter) lub doświadcze-

nie w drogownictwie.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów 

inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń zwią-
zanych z drogą, w szczególności:

– wykonywanie remontów cząstkowych jezdni emulsją i grysami,
– wykonywanie remontów cząstkowych chodników,
– demontaż, montaż i naprawa poręczy, barier, znaków drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– sprzątanie pasa drogowego,
– koszenie trawy w pasie drogowym,
2) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w szczególności:
– karczowanie, wycinanie i podcinanie krzewów rosnących w pasie drogowym,
– wycinanie odrostów drzew i krzewów,
3) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpie-

czających,
4) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
5) obsługa remontera drogowego,
6) wykonywanie doraźnych napraw powierzonego sprzętu. 

Wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania   
dokumentów:

dokumenty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowa-
nia rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną, kopie dokumentów 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe – certyfikaty, zaświadczenia, 
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na stanowisku robotnika gospodarczego) należy złożyć 
osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 30 września 2022 r. 
w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

   
                                                                                   Wicestarosta Wrzesiński 
              /-/ Waldemar Grzegorek

Września, 8 września 2022 r. 

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.)

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 

ponieważ umowa zawarta przez osobę 
niepełnoletnią jest nieważna.

Natomiast sprzedawca, gdy ma 
wątpliwość co do wieku kupującego, 
powinien zwrócić się do opiekunów 
prawnych nastolatka, czy wiedzą  
i potwierdzają zawartą umowę przez 
niego.

Podstawa prawna ustawa z dnia  
23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2022 roku poz.1360 z późn.zm).

Elżbieta Staszak-Małecka

W ciąży i połogu z bliską osobą
Na oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Powiatowego we Wrześni utworzono spe-

cjalne sale, w których wraz z pacjentką może nocować jedna, bliska osoba (mąż, partner, osoba  
z rodziny), mogąca służyć pomocą pacjentce w okresie ciąży i po porodzie. 

Nowo otwarte sale, podobnie 
jak wszystkie inne na oddziale po-
łożniczo-ginekologicznym, mają 
wydzielone, przestronne łazienki,  
w których osoba towarzysząca 
może pomagać pacjentce w okre-
sie ciąży i połogu.  Dzięki tej moż-
liwości pobyt w szpitalu stanie 
się bardziej komfortowy i mniej 
stresujący. Opłata za dobę pobytu 
osoby towarzyszącej wynosi 150 zł. 

Oddział położniczo-ginekolo-
giczny z systemem rooming-in 
dysponuje również przytulnym po-
kojem gościnnym wyposażonym 

w lodówkę i czajnik. W lecznicy zlo-
kalizowana jest również kawiarenka,  
w której można się zaopatrzyć  
w przekąski i napoje.

Przypominamy również, iż od maja 
2022 roku na terenie szpitala urucho-
miona została Poradnia Położniczo–
Ginekologiczna, zlokalizowana przy 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 
której świadczenia finansowane są 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Informacje szczegółowe można 
uzyskać pod następującymi numera-
mi telefonów:

Sekretariat oddziału: 61 43 70 553,

Położnictwo: 61 43 70 615,
Oddziałowe: 61 43 70 567,
Ordynator: 61 43 70 515.

Szpital Powiatowy we Wrześni
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Dwa brązy dla Hwaranga
Od 9 do 11 września w Warszawie odbywał się turniej z cyklu Pucharu Świata G2 – Polish Open,  

w którym wystartowało ponad 700 zawodników, w tym reprezentanci wrzesińskiego Hwaranga.

W sobotę do rywalizacji przystąpili 
kadeci i juniorzy, wśród których byli 
zawodnicy UKS Hwarang Września 
– Wiktoria Grześkowiak, Martyna Zie-
lińska, Sara Surtel (juniorki) i Michał 
Filipczak (kadet).

Brązowe medale wywalczyły po za-
ciętych pojedynkach Wiktoria Grześ-
kowiak i Sara Surtel. 

Wiktoria w walce ćwierćfinałowej po-
konała Alice Bulow ze Szwecji, a w pół-
finale uległa Niemce Johannie Rommel.

Sara pokonała Lisbeth Mahesh z Ir-
landii oraz Czeszkę Adelę Pejcalovą,  
a uległa w ćwierćfinale Paulinie 
Aminskaite z Litwy.

W niedzielę startowali seniorzy  
i w tej kategorii wystąpiła Dagmara 
Haremza, zawodniczka reprezenta-
cji Polski w kategorii +73 kg. Pewnie 
pokonała Hiszpankę Desiree Riva-
dullę Lorenzo 2-0, natomiast do wali 
półfinałowej nie wyszła ze względu 
na dokuczający jej jeszcze uraz. Już 
niedługo Dagmara reprezentować 
będzie Polskę na mistrzostwach Eu-
ropy U21 które odbędą się w Albanii. 

W Warszawie można było zobaczyć 
świetnych zawodników taekwondo 
– światową czołówkę z Europy, Azji 
i obu Ameryk. W zawodach wzięła 
udział bardzo silna ekipa z Chin od-
bywająca tournée po Europie. Starty 
w pucharach świata są cennym do-
świadczeniem dla naszych zawod-

ników, co przekłada się na występy  
w kraju. Przed nami Grand Prix Wiel-
kopolski w Jarocinie, Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików, mi-
strzostwa Polski seniorów oraz jesz-
cze jeden puchar świata. Na początku 
grudnia planujemy zorganizować 
czwartą, finałową edycję Grand Prix 

Wielkopolski we Wrześni, gdzie chcie-
libyśmy pokazać naszej publiczności 
taekwondo olimpijskie, na które już 
teraz serdecznie zapraszamy.

Tomasz Haremza
UKS Hwarang Taekwondo

Olimpijskie Września

Sobota z królową sportu
Lekkoatleci LUKS Orkan Września wystąpili na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików U16 

w Poznaniu, gdzie z dorobkiem 11 punktów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży zajęli 14 miejsce 
na 48 rywalizujących klubów z województw wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Re-
kreacji na Golęcinie gościły mło-
dych sportowców 10 września.  
W trakcie zawodów wrześnianie 
stanęli na starcie kilku lekkoatle-
tycznych konkurencji. Wśród nich 
najwyższą pozycję wywalczył Anto-
ni Zimny, który zajął trzecie miejsce  
w pchnięciu kulą (12,24 m). Natomiast  
w rzucie dyskiem był siódmy (37,05 
m). Wyniki kolejnych lekkoatletów 
Orkana prezentują się następująco: 
Lena Baranowska – czwarte miejsce  
w biegu na 300 m ppł (49,19 s), Zu-
zanna Andrzejaszek – szóste miejsce 
w wieloskoku (10,12 m), Julia Bia-
dała, Lena Baranowska, Julia Olejni-
czak, Paulina Mench – szóste miejsce  
w sztafecie 4 x 100 m, Julia Olejniczak 
– siódme miejsce w skoku wzwyż 
(140 cm), Nikola Urbaniak – siódme 
miejsce w biegu przełajowym na  
1 000 m (3:43:03 min), Eryk Jasiński – 
dziewiąte miejsce w biegu na 100 m 
(12,42 s), Julia Biadała – 11 miejsce 
w biegu na 80 m ppł (13,79 s), Maja 
Kozłowska – 12 miejsce w biegu na  
1 000 m (3:35:55 min), Paulina 
Mench – 14 miejsce w biegu na  
80 m ppł (15,08 s), Martyna Olejniczak –  
15 miejsce w biegu na 600 m (2:14:83 

Rozpoczęli sezon
Młodzi piłkarze Klubu Sportowego Zjednoczeni Września z rocz-

nika 2013 mają za sobą pierwsze mecze w ramach rozgrywek Ligi 
WZPN Orlik E2. Zawody, które odbyły się 11 sierpnia w Ślesinie, za-
kończyły się dla nich czteroma zwycięstwami i jedną porażką.

Wrześnianie reprezentowani przez 
Filipa Gościniaka, Nikodema Li-
sieckiego, Leonarda Andrzejaszka, 
Jakuba Nadolnego, Marcela Wie-
trzyńskiego, Mikołaja Rzepkę, Filipa 
Piaseckiego, Oliwiera Jasińskiego, 
Leona Goclika, Bartosza Plucińskiego 
i Jana Zmudę zmierzyli się z pięcioma 
zespołami: SMS Ślesin, Lech Poznań, 
APR Jarocin, Przemysław Poznań 
oraz Polonia Środa Wielkopolska. 
Chłopcy doskonale zaczęli nowy se-
zon piłkarski rozgrywany w ramach 

ligi WZPN. Podczas turnieju zawod-
nicy budowali akcje, zaczynając od 
obrony. Wymieniali przy tym dużo 
celnych podań, co przełożyło się na 
zdobycie wielu goli. Co warte pod-
kreślenia, piłkarze dobrze spisywali 
się również w szybkim ataku. Prze-
graliśmy tylko jedno spotkanie, choć 
z jego przebiegu wynikało, że mogło 
być zupełnie odwrotnie. Nasz bilans 
bramkowy wyglądał naprawdę im-
ponująco – 28-12. 

KS Zjednoczeni

Zawodnicy tego klubu niemal z każdych zawodów wracają z medalami

Zawodnik LUKS Orkan Września Antoni Zimny był trzeci w pchnięciu kulą

W grupie panuje wspaniała sportowa atmosfera

min), Nikola Szymkowiak – 22 miejsce 
w biegu na 300 m (49,31 s), Antoni-
na Woźniak – 25 miejsce w biegu na 
300 m (52,21 s) i Amelia Olejniczak –  
27 miejsce w biegu na 300 m (54,98 s). 

Impreza została zorganizowana przez 
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki.

Monika Tomczak
na podstawie informacji  

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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

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

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promocji,  
Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
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
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Charytatywnie o Puchar Posłanki
10 września w auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni odbył się Charytatywny Turniej Szacho-

wy „Gramy dla Zuzi” o Puchar Posłanki na Sejm RP – Pauliny Hennig-Kloski. Głównym celem imprezy 
była zbiórka na rzecz Zuzanny Nawrockiej – młodej wrześnianki walczącej z nowotworem. Organiza-
torem turnieju był UKS Wrzesińska Akademia Szachowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomagam 
Aktywnie.

Na zawody w szczytnym celu do-
tarli zawodnicy z kilku klubów z re-
gionu: z Konina, Kostrzyna Wlkp., 
Ślesina, Środy Wlkp., Bydgoszczy, 
Żnina, Gniezna, Marzenina, Kościelca 
i Wrześni. Zawodnicy rywalizowali 
na dystansie siedmiu rund, tempem  
15 minut na zawodnika. 

Wyniki open:
1. Sebastian Przerwa (UKS Smecz 

Konin) – 6,5 pkt
2. Krzysztof Zakrzewicz (Września) 

– 6,0 pkt
3. Julia Waligóra (UKS Smecz Konin) 

– 5,5 pkt
Zwycięzcy kategorii wiekowych 

oraz wyniki reprezentantów UKS 
Wrzesińska Akademia Szachowa 
przedstawiają się następująco.

Dziewczynki do lat 9:
1. Emilia Plucinska (UKS Wrzesińska 

Akademia Szachowa) – 1,5 pkt
2. Alicja Matuszewska (UKS Wrzesiń-

ska Akademia Szachowa) – 1,5 pkt
3. Livia Hernacka (UKS Wrzesińska 

Akademia Szachowa) – 1,0 pkt
Chłopcy do lat 9:
1. Franciszek Błochowiak (LKS 

„Chrobry” Gniezno) – 4,0 pkt
5. Kamil Kensy (UKS Wrzesińska 

Akademia Szachowa) – 3,0 pkt
6. Krystian Wrzaskowski (UKS Wrze-

sińska Akademia Szachowa) – 3,0 pkt
7. Filip Gościniak (UKS Wrzesińska 

Akademia Szachowa) – 2,0 pkt
8. Mikołaj Dolata (UKS Wrzesińska 

Akademia Szachowa) – 2,0 pkt

Dziewczynki do lat 11:
1.  Julia Jankowska (LUKS Iskra Ma-

rzenin)
Chłopcy do lat 11:
1. Mikołaj Breliński (ŻTMS „Baszta” 

Żnin) – 4,0 pkt
5. Marceli Potrzebowski (UKS Wrze-

sińska Akademia Szachowa) – 5 pkt
Dziewczynki do lat 14:
1.  Aleksandra Łukasik (UKS MDK nr 

1 – Hetman Bydgoszcz) – 4,5 pkt
Chłopcy do lat 14:
1. Mateusz Pachura (Polonia Środa 

Wlkp.) – 5,5 pkt
2. Arkadiusz Plucinski (UKS Wrzesiń-

ska Akademia Szachowa) – 5,0 pkt
3. Stanisław Długosz (UKS Wrzesiń-

ska Akademia Szachowa) – 4,0 pkt

6. Miłosz Rowiński (UKS Wrzesińska 
Akademia Szachowa) – 3,0 pkt

8. Łukasz Rowiński (UKS Wrzesińska 
Akademia Szachowa) – 3,0 pkt

Podczas turnieju zebrano 2 248,50 
zł na leczenie Zuzi Nawrockiej. 
Organizatorzy dziękują dyrekcji  
LO Września za udostępnienie obiek-
tu, osobom zaangażowanym w ak-
cję oraz sponsorom, którzy wsparli 
organizację imprezę: poseł na sejm 
RP Paulinie Hennig-Klosce, Urzędowi 
Miasta i Gminy we Wrześni, firmom 
Kolormax, Kop-Cup, SAM Lipówka.

Jacek Zieliński
UKS Wrzesińska  

Akademia Szachowa

Sołeczno rozgromiło Sędziwojewo
W niedzielę 11 września na boisku w Węgierkach rozegrano XV kolejkę Letniej Ligi LZS. W najcie-

kawiej zapowiadającym się spotkaniu Sołeczno wysoko pokonało Sędziwojewo, a aż osiem bramek  
w tym spotkaniu zdobył Dominik Szymański.

fot. A
. Sobczak

Pogoda zmienia się w jesienną, a to 
oznacza, że Letnia Liga LZS o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Września 
pomału dobiega końca. Przed nami 
do rozegrania jeszcze trzy kolejki. 

A co działo się podczas XV serii spotkań? 
W pierwszym meczu Białężyce II po-

konały Gutowo Małe i nadal zajmują 
II miejsce w ligowej tabeli. 

W drugim meczu beniaminek  
z Kaczanowa dość niespodziewa-
nie okazał się lepszy od Gozdowa.  
W trzecim meczu zmierzyły się uty-
tułowane drużyny Sołeczna i Sędzi-
wojewa. Przypomnijmy, że Sołeczno 
to aktualny mistrz Letniej Ligi LZS, 
a Sędziwojewo to mistrz rozgrywek 
z roku 2019. Do tej kolejki obie dru-
żyny miały tyle samo punktów w li-
gowej tabeli, zapowiadało się zatem 
ciekawe i wyrównane spotkanie. Nic 
z tych rzeczy. Sołeczno rozgromiło 
Sędziwojewo aż 12:3 i tym samym 
zrobiło duży krok, by zakończyć se-
zon na ligowym podium. 

W czwartym meczu aktualny lider – 
Białężyce – tylko zremisował z niżej 
notowaną drużyną Bardo. Aktualny 

lider ma jednak aż siedem punktów 
przewagi nad drugą drużyną, zatem 
mistrzostwo dla Białężyc wydaje się 
tylko kwestią czasu.

W ostatnim meczu gospodarz, czy-
li Węgierki, zdobył punkty bez gry, 
gdyż Ostrowo Szlacheckie nie stawi-
ło się na mecz.

W klasyfikacji strzelców na pierwsze 
miejsce wskoczył Dominik Szymań-
ski (Sołeczno), który ma na koncie  

23 trafienia. Drugi Mateusz Gęsikie-
wicz (Sędziwojewo) zdobył w tym se-
zonie 17 bramek. Trzeci Bartosz Boro-
niec (Sędziwojewo) ma 14 bramek na 
swoim koncie.

Następna kolejka ligowa odbędzie się 
w niedzielę 18 września. Areną zma-
gań będzie boisko w Węgierkach.

Piotr Jędraszak
LZS

Sportowa rywalizacja w szczytnym celu

Lato powoli się kończy, a z nim Letnia Liga LZS
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