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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Zagospodarowywanie otoczenia

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.

Uwaga!

Ze względu na duże ilości  
w magazynie do odwołania  

wstrzymane zostało przyjmowanie 
odzieży w Powiatowym  

punkcie pomocy Ukrainie

Strażacka rywalizacja
24 września na stadionie w Miłosławiu odbyły się XII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze. 

Do rywalizacji przystąpiło łącznie 
16 drużyn. Klasyfikacja końcowa 
przedstawia się następująco:

Grupa dziewcząt:
1. MDP Czeszewo
2. MDP Pyzdry
3. MDP Kołaczkowo
Grupa chłopców:
1. MDP Pietrzyków
2. MDP Pyzdry
3. MDP Mikuszewo

Grupa Kobiety:
1. OSP Pyzdry
2. OSP Miłosław
Grupa Seniorzy:
1. OSP Lisewo I
2. OSP Lisewo II
3. OSP Pyzdry
 
Puchary zostały wręczone przez wi-

cestarostę wrzesińskiego Waldemara 
Grzegorka, komendanta powiato-

wego Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrześni st. bryg. Piotra Trawiń-
skiego, burmistrza miasta i gminy 
Miłosław Huberta Gruszczyńskiego, 
burmistrza miasta i gminy Pyzdry 
Przemysława Dębskiego oraz preze-
sa Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
druha Michała Stefańskiego.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

Podczas jednej z konkurencji

Zwycięska drużyna z Lisewa

fot. arch. U
M

iG
 M

iłosław
fot. arch. U

M
iG

 M
iłosław

Wielkopolski Związek Inwalidów  
Narządu Ruchu Koło Września

Informujemy, że 22 
października 2022 r.  
o godz. 16 odbędzie 
się walne zgromadze-
nie członków koła. 
Prosimy o przybycie 
członków w każdą 

środę miesiąca od godz. 10 do 12 do siedziby 
przy Chopina 9 we Wrześni w celu aktualizacji 
listy członkowskiej.

Marek Kozłowicz
Prezes koła
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Co słychać na drogach?

W środę 28 września odbył się odbiór budowlany ścieżki  
pieszo-rowerowej w Nekli. Inwestorem był powiat wrzesiński.

W odbiorze udział wzięli staro-
sta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz  
i naczelnik Wydziału Dróg Powia-
towych Bartłomiej Kaczmarzew-
ski. Towarzyszył im Marek Begier, 
właściciel firmy Trans-Bruk, która 
wykonała roboty budowlane. 

Inwestycja została zrealizowana 
przy drodze powiatowej na uli-
cach Powstańców Wielkopolskich  
i Gnieźnieńskiej. Długość ścieżki wy-
nosi około 750 m, a szerokość – 2,5 
m. Budowa kosztowała 863 578 zł. 

Na początkowym odcinku, do re-
mizy OSP, ciąg został zbudowany  
z kostki brukowej bezfazowej, w dal-
szej części ścieżka jest asfaltowa. Do-
dajmy, że to pierwszy etap inwesty-
cji. Docelowo ma powstać ścieżka 
rowerowa do Czerniejewa. Projekt 
budowlany wykonują gminy Nekla 
i Czerniejewo. O środki zewnętrzne 
na dokończenie inwestycji będą 
wspólnie zabiegać powiat wrzesiń-
ski i gnieźnieński.

Tomasz Małecki

Ścieżka poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników 

Z sesji rady powiatu
Posiedzenie odbyło się 16 września w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii  

w Grzymysławicach.

Obok informacji o działaniach i pra-
cach podejmowanych w okresie mię-
dzysesyjnym, radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem za okres 2020-2021 
z realizacji Powiatowego Programu 
Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrze-
sińskiego na lata 2018-2021. Jedna 
z procedowanych tego dnia uchwał 
również dotyczyła zabytków, a ściślej 
przyjęcia Powiatowego Programu 
Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrze-
sińskiego na lata 2022-2025. Jak uza-
sadniał naczelnik Wydziału Promocji, 
Spraw Społecznych i Sportu Mateusz 
Maserak, dokument został opra-
cowany w celu realizacji zapisów 
ustawowych – jego sporządzenie 
jest jednym z obowiązków spoczy-
wających na samorządach. Uchwała  
w sprawie przyjęcia programu zosta-
ła podjęta jednomyślnie.

W porządku znalazła się również 
uchwała dotycząca podziału środ-
ków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, co uzasadniała dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Anna Maria Kulczyńska. Tu 
również radni byli jednomyślni.

Rada Powiatu Wrzesińskiego prze-
głosowała zmiany związane z pro-
jektem pod nazwą „Wyposażenie 
środowisk informatycznych woje-
wódzkich, powiatowych i miejskich 
podmiotów leczniczych w narzędzia 
informatyczne umożliwiające wdro-
żenie Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz stworzenie sieci 
wymiany danych między podmio-
tami leczniczymi samorządu woje-
wództwa”, któremu partneruje po-
wiat wrzesiński. Były one związane  
z umniejszeniem wkładu finansowe-
go powiatu oraz wydłużeniem termi-
nu realizacji projektu.

Procedowana była także uchwała 
określająca nagrody sportowe dla za-
wodników oraz trenerów. W stosun-
ku do ubiegłego roku zmieniają się 
zasady i tryb przyznawania nagród 
sportowych powiatu wrzesińskiego 
m.in. w zakresie osiągnięć zawodni-
ków i trenerów będących kandyda-
tami do przyznania nagrody, a także 
uprawianych i trenowanych przez 
nich dyscyplin. Zmieniają się również 
wysokości przyznawanych nagród 

i tryb prac komisji do spraw opinio-
wania wniosków o ich przyznanie. 
W tym roku nabór wniosków będzie 
prowadzony w październiku. Głosu-
jąc, radni byli jednomyślni.

Radni przegłosowali również 
uchwałę w sprawie ustalenia re-
gulaminu wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez powiat wrzesiń-
ski. Naczelnik Wydziału Edukacji 
Olga Kośmińska-Giera wyjaśniała, 
że konieczność dokonania zmian 
w regulaminie wynika ze zmian  
w prawie, m.in. Karcie Nauczyciela.

W trakcie posiedzenia rozpatrzono 
petycję dotyczącą przebudowy od-
cinka drogi powiatowej w Marzeni-
nie, która jednomyślnie została uzna-
na za zasadną.

W głosowaniu nad Wieloletnią Pro-
gnozą Finansową czworo radnych 
się wstrzymało – zaś nad uchwałą 
budżetową – troje. Po wnioskach  
i oświadczeniach radnych przewod-
niczący Marek Przyjemski zamknął 
obrady.

Klara Skrzypczyk

Enuncjacje „lokalnego aktywisty”
Ha, ha, ha… Pewien „aktywista miejski” z Wrześni wykonał szybki telefon do Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jedną rozmową  

z p.o. dyrektora krajówki rozwiązał problem, którego samorządowi gamonie – burmistrz i starosta – od lat nie potrafili załatwić.

W rozmowie z rzeczonym dy-
rektorem wyjawił swój autorski 
„genialnie prosty plan” na rozła-
dowanie uciążliwego problemu  
z korkowaniem się newralgiczne-
go odcinka drogowego pomiędzy 
rondami Garbsen a Obłaczkowem. 
Panie Dyrektorze, mam pomysł jak 
rozwiązać problem wrzesińskiej 
obwodnicy, wystarczy tylko zbu-
dować dodatkowy pas ruchu na 
newralgicznym odcinku i problem 
zniknie bezpowrotnie. To przecież 
takie proste. Dziwi mnie, że też 
ci nierozgarnięci samorządowcy 
przez tyle lat na to nie wpadli, for-
sując bez sensu budowę drugiego 
odcinka południowej obwodnicy 
miasta z wiaduktami, rozjazdami, 
rondami za gigantyczne pienią-
dze. Dyrektor cierpliwie wysłuchał 
lokalnego aktywisty, nieśmiało tyl-
ko zaznaczając, że procedury reali-
zacji takich prostych rozwiązań są 
„trochę bardziej” skomplikowane 
niż pan aktywista chciałby je wi-
dzieć, ale grzecznie podziękował 
geniuszowi myśli lokalnej za cenne 
doradztwo i się rozłączył.

Na tym właściwie można by tę 
groteskową opowiastkę zakończyć, 
gdyby nie euforyczny zachwyt nad 
pomysłem aktywisty wyrażony 
przez męczącego na co dzień re-
dakcyjne pióro czy raczej, należało-
by dzisiaj powiedzieć, katującego  

z mozołem klawiaturę swojego 
komputera, sfrustrowanego lokalsa.  
W skrócie praca umysłowa gazety w tej 
sprawie jest następująca: po co mitrę-
żyć się nad projektem obwodnicy, któ-
ra będzie kosztowała gigantyczne pie-
niądze, a w realnej perspektywie nie 
ma szans na jej realizację. Wystarczy 
skupić wysiłek na genialnym odkryciu 
pana „aktywisty” i nie marnować czasu 
na mrzonki samorządowców.

Gdyby jednak „lokalny katorżnik” 
wspiął się na wyżyny swego intelek-
tu i dochował elementarnej staran-
ności, pisząc artykuł o genialnym 
odkrywcy i zasięgnął języka u gmin-
nych lub powiatowych gamoni z sa-
morządu, dowiedziałby się, że Ame-
ryka już dawno została odkryta.

Mianowicie koncepcja poszerzenia 
krajówki na całym odcinku, już od 
ulicy Sikorskiego, została wymyślona 
i zaplanowana jeszcze przed powsta-
niem Wrzesińskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej jako komplementarne, 
a nie konkurencyjne rozwiązanie 
południowo-wschodniej obwodnicy 
Wrześni. Problem w tym, że samo 
poszerzenie tego odcinka krajówki, 
bez budowy nowej obwodnicy, nie 
rozwiąże problemów komunikacyj-
nych w tym rejonie, o czym świadczą 
wykonane pomiary natężenia ruchu 
na tym odcinku. Kolejny raz temat 
powrócił w trakcie spotkań poprze-
dzających budowę fabryki VW w Bia-

łężycach. W skrócie lekcja jest nadal 
do odrobienia przez krajówkę.

W kwestii zaś nowej obwodnicy 
sprawy systematycznie posuwają 
się do przodu. Podjęte przez nas (sa-
morządowców gamoni) przed laty 
działania doprowadziły do włączenia 
planowanego odcinka nowej ob-
wodnicy do Planu Sieci Dróg Woje-
wódzkich, wykonane zostały badania 
przyrodnicze poprzedzające decyzję 
środowiskową, rozpoczęto prace nad 
koncepcją projektową przebiegu ob-
wodnicy oraz stałe zabiegi w samo-
rządzie wojewódzkim o zabezpiecze-
nia na ten cel środków finansowych  
z nowej perspektywy programu re-
gionalnego. To są właśnie te skompli-
kowane procedury, o których grzecz-
nie napomknął dyrektor „Gdaki”  
w sympatycznej rozmowie z naszym 
„aktywistą”. Nie wszyscy to jednak 
kumają. Niestety takich spraw nie 
załatwia się telefonem do dyrektora 
ani intencyjnym tekstem w lokalnej 
gazetce, tylko mozolnym, niespek-
takularnym gromadzeniem „fantów” 
poprzedzających pożądaną inwesty-
cję. Sama budowa to już zwykła bułka  
z masłem w porównaniu z tym 
wszystkim, co ją zwykle poprzedza.

Nie to jednak w tej sprawie jest naj-
ważniejsze. Frasuje mnie coś zupeł-
nie innego w tym zamieszaniu.

Zawstydzające jest to, że nierozu-
miejący zawiłych procedur urzęd-

niczych czytelnik lokalnej 
gazety karmiony jest infan-
tylnymi historyjkami iście 
wiarygodnego „miejskiego 
aktywisty” z wyrokiem są-
dowym za hejterskie eks-
cesy. To nie jest cool, to jest 
zdecydowanie passè. 

Dlaczego nie można napi-
sać tego tak, jak się należy, 
rzetelnie, zgodnie ze sztu-
ką? Po cóż karmić czytel-
ników „owocami zatrutego 
drzewa”? Czyżby opowieść 
lokalnych włodarzy mogła 
zrujnować jakąś misternie 
uplecioną pajęczynę na 
miarę? Czy dla lokalnego 
periodyku samorządowi 
„gamonie” są mniej wiarygodni niż 
„aktywista” hejter? A zdawać by się 
mogło przez chwilę, że „stara śliwa” 
przestała już rodzić zatrute owoce. 
Nie wiem jak wam, ale mi ten owoc 
nie smakuje. 

Podobnych historyjek mógłbym 
opowiedzieć wiele, mam ich, jakby to 
powiedzieć, pełen trzos, ale pomyśle-
libyście może, że jest to jakieś żałosne 
miauczenie kota, któremu ktoś zabrał 
ukochaną miseczkę z mleczkiem. 
Rzecz w tym, że ta miseczka jest peł-
na, pełna niestrawnej karmy, do której 
przybiegają głodne futerka z okolicy  
i jedzą, i jedzą, i jedzą… I jest mi ich 
po prostu żal, żal mi jest tej ich ufności 

do ludzi. Tej ufności, że ten drugi ich 
nie oszuka, że opowie prawdziwą 
historię, bo jakżeby można inaczej.

Właśnie zaczęła się jesień, jakaś 
taka nie złota w tym roku, a do 
wiosny jeszcze tak daleko. Wszyscy 
boimy się najbliższej zimy, zbiera-
my chrust, siedzimy na czacie, ale 
nie czekamy tam na przyjaciół, tyl-
ko na węgiel za trzy tysiaki, a ja tu 
o takich nieważnych rzeczach wam 
bajdurzę. Czas na sprawy poważ-
ne, z którymi trzeba się wziąć za 
bary, a nie jakieś tam dyrdymałki… 
Sorry! Wybaczcie.

Dionizy Jaśniewicz
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Łukasz Byrdy przy fortepianie

Koncertowo w PSM
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we wrześniu zainauguro-

wała cykl Muzyczne Poranki.

W jego ramach 24 września odbył 
się recital fortepianowy Łukasza Byr-
dy, tegorocznego uczestnika konkur-
su Chopinowskiego oraz wykładow-
cy Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Wybrzmiały utwory Karola Szyma-
nowskiego, Fryderyka Chopina, Jo-
hannesa Brahmsa i Modesta Musorg-
skiego. Tego dnia przy fortepianie 
zasiadł również młody pianista Igor 
Kaczmarek, uczeń klasy fortepianu 
Kamila Madeja.

Kolejny koncert już 1 października 
o godz. 11. Tym razem będzie moż-

na posłuchać gry Pawła Bukowskie-
go, studenta klasy gitary Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Jego recital 
poprzedzi występ ucznia PSM Stani-
sława Długosza. Więcej szczegółów 
na plakacie zamieszczonym poniżej.

Organizatorami koncertów są Po-
wiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
oraz współpracujące z placówką Sto-
warzyszenie Pro Arte. Patronat nad 
nimi objął Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

(red.)

Klasa patronacka zdaje egzamin
Jedenastu absolwentów klasy patronackiej Volkswagen Poznań w Zespole Szkół Politechnicznych 

podpisało umowy o pracę z niemiecką firmą. Odebrali je w poniedziałek 26 października podczas uro-
czystej inauguracji roku szkolnego.

Uroczystość zakończyła wspólna fotografia

Przypomnijmy, że od września 2016 
roku w ZSP funkcjonuje klasa patro-
nacka w zawodzie mechanik precy-
zyjny. Edukacja w niej jest powiązana 
z praktyczną nauką zawodu w zakła-
dach Volkswagen Poznań. W czerwcu 
tego roku trzyletnią edukację w kla-
sie ukończyło 12 uczniów. 11 z nich, 
po zakończeniu edukacji podpisało 
umowy o pracę z Volkswagen Poznań.

W tym roku szkolnym w klasach 
pierwszych naukę w Zespole Szkół 
Politechnicznych we Wrześni rozpo-
częło kolejnych 12 uczniów. Dodajmy, 
że w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu 
funkcjonują podobne klasy w za-
wodach elektromechanik pojazdów 
samochodowych, automatyk z ele-
mentami mechatroniki oraz nowość 

od roku szkolnego 2022/2023 – me-
chatronik z elementami odlewnictwa. 

– Nasza wieloletnia współpraca  
z Zespołem Szkół Politechnicznych we 
Wrześni przynosi bardzo dobre efekty 
w postaci wykwalifikowanych pracow-
ników – powiedziała członek zarządu 
Volkswagen Poznań ds. personal-
nych i organizacji Jolanta Musielak. 
– Dziś wręczyliśmy umowy o pracę 
kolejnym absolwentom, a przypomnę, 
że od początku kształcenia w mode-
lu klas patronackich, obie placówki 
opuściło już blisko 700 osób, z których  
90 procent znalazło pracę w Volkswa-
gen Poznań, w działach odpowiadają-
cych ich kwalifikacjom, m.in.: w dziale 
montażu, w lakierni, w zakładzie zabu-
dów specjalnych, czy w odlewni.

Nauka w klasach patronackich, po-
łączona z praktyczną nauką zawodu 
w Volkswagen Poznań, jest na bieżą-
co dostosowywana do zapotrzebo-
wania na rynku pracy w przemyśle 
motoryzacyjnym. 

– Dla uczniów to jest doskonała 
możliwość, aby jednocześnie uczyć 
się w szkole i realizować kształcenie 
zawodowe w zakładzie. Uważam, że 
połączenie teorii z praktyczną nauką 
zawodu jest największym atutem tych 
klas. Myślę, że duże znaczenie ma to, 
że uczniowie już na początku wiedzą, 
co będą dalej robić – powiedziała 
nam dyrektor Zakładu Crafter Volks-
wagen Poznań w Białężycach Stefa-
nie Hegels.

Tomasz Małecki

Sportowe zmagania przy Kaliskiej
W środę 28 września na stadionie lekkoatletycznym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-

cych we Wrześni odbył się XV Memoriał im. Mariana Głuszka, zasłużonego działacza sportowego Ludo-
wych Zespołów Sportowych.

Memoriał ten jest, oprócz Memoriału im. prof. Bernarda Kobielskiego, drugą dużą imprezą lekkoatletyczną, w której 
startuje młodzież szkolna należąca do klubów LZS województwa wielkopolskiego. W środowe przedpołudnie gości  
i młodych zawodników powitał gospodarz obiektu dyrektor Damian Hoffmann. W kilkunastu konkurencjach lekkoatle-
tycznych wystartowało ponad 400 zawodników z 15 powiatów.                                                                                                                                       ZSTiO
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Program korekcyjno–edukacyjny  
dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, że od 
września 2022 roku rozpoczął realizację kolejnej edycji programu korek-
cyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Program stanowi cykl spotkań indywidualnych i grupowych, prowa-
dzonych przez doświadczonych specjalistów z obszaru przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Pomogli oni już wielu osobom w radzeniu sobie 
z własną złością i agresją, w bezpiecznym obniżaniu poziomu napięcia 
i stresu oraz poznawaniu zasad sprawiedliwej kłótni. Osoby dotychczas 
uczestniczące w programie zyskały możliwość nauki słuchania, rozma-
wiania i rozwiązywania sporów bez ranienia innych i siebie, co sprzyjało 
poprawie ich relacji z najbliższymi.

Jeśli zdarzyło ci się reagować bardzo impulsywnie wobec członków ro-
dziny, w  stanie silnego zdenerwowania krzyczeć na partnera lub dzieci 
czy uderzać, popychać lub potrząsać osoby bliskie, to zapraszamy do 
udziału w programie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, kontakt tele-
foniczny: 61 640 45 65.

PCPR

Królik w kalejdoskopie
Pisarze Grzegorz Kasdepke oraz Hubert Klimko-Dobrzaniecki opowiadali we Wrześni o swojej 

wspólnej książce.

Spotkanie, które odbyło się 15 wrze-
śnia w Bibliotece Publicznej Miasta  
i Gminy Września zostało zorgani-
zowane w ramach Wrzesińskiego 
Kalejdoskopu Literackiego. Tym ra-
zem rozmowa dotyczyła „Królika 
po islandzku”, napisanego wspólnie 
przez Grzegorza Kasdepke i Huberta 
Klimko-Dobrzanieckiego. Ten pierw-
szy kojarzony jest przede wszystkim  
z książkami dla dzieci, drugi zaś znany 
jest z literatury pięknej, wielokrotnie 
nominowanej m.in. do Nagrody Li-
terackiej Nike. Tym razem panowie 
połączyli siły, które zaowocowały 
zbiorem opowiadań dla dorosłych, 
z których każde wieńczy przepis na 
związaną z tematem historii potrawę.

Każde z opowiadań dla czytelnika 
może być źródłem nostalgii, wzru-
szenia i śmiechu. Wiele z nich jed-
nak, jak przyznali pisarze, wymagało 
przepracowania i łączyło się z wcale 
niełatwymi momentami w ich życiu. 
Prowadzący spotkanie Tomasz Ma-
łecki (zawodowo związany aktualnie 
z „Przeglądem Powiatowym”) dopy-
tywał o szczegóły opisanych wyda-
rzeń, miłość do gotowania i jedzenia 
czy proces twórczy. Kasdepke i Klim-
ko-Dobrzaniecki chętnie opowiadali 
również o podróżach i przygodach,  
i oczywiście zachęcali do lektury 
swojej książki.

Klara Skrzypczyk
Autorzy opowiadali o swoich doświadczeniach zarówno literackich, jak i życiowych

fot. arch. organizatora

Rocznica zbrojnej napaści
17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę Rzeczypospolitej bez wypowiadania 

jej wojny. 83 lata po tych wydarzeniach mieszkańcy powiatu wrzesińskiego nadal czczą pamięć o ofia-
rach, które pociągnął za sobą atak ZSRR na Polskę.

Wydając rozkaz napaści na nasz 
kraj, Stalin realizował postanowienia 
traktatu Ribbentrop-Mołotow i zaj-
mował terytoria, które miały znaleźć 
się w strefie jego wpływów. Polskie 
dywizje służące na wschodzie pań-
stwa nie były w stanie odeprzeć 
ataku czerwonoarmistów. Kilkaset 
tysięcy żołnierzy trafiło do sowieckiej 
niewoli. Ofensywa wojsk Związku 
Radzieckiego ostatecznie zakończyła 
względnie długą i bohaterską walkę 
Polaków w kampanii wrześniowej. 
Najpierw natarcie Niemców z zacho-
du, a następnie uderzenie oddzia-
łów zza wschodniej granicy i zajęcie 
przez wrogie armie całego teryto-
rium Polski często nazywane jest jej 
czwartym rozbiorem.

W przeddzień 83. rocznicy napaści 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz oraz wicestarosta Waldemar 
Grzegorek oddali hołd ofiarom ra-
dzieckiej agresji, składając kwiaty 
pod pomnikiem katyńskim na wrze-
sińskim cmentarzu parafialnym. Wie-
czorem tego samego dnia w kościele 
farnym we Wrześni odprawiona zo-
stała uroczysta msza święta. Orga-
nizatorami religijno-patriotycznych 
obchodów byli burmistrz miasta  
i gminy Września, Towarzystwo Unia 
Wrześnian oraz Wrzesińskie Towarzy-
stwo Kulturalne.

Monika Tomczak
Klara Skrzypczyk Pod pomnikiem katyńskim

Przeciwko COVID-19
Szczepienia to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem 

choroby oraz śmiercią.
Jeśli masz więcej niż 12 lat i od twojego szczepienia minęły trzy miesią-

ce, to już teraz możesz przyjąć drugą dawkę przypominającą szczepionki 
o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron.

Rejestracja na szczepienie prowadzona jest dla wszystkich chętnych, 
którzy ukończyli piąty rok życia:

    1. Telefonicznie poprzez bezpłatną infolinię 989 w godz. 7-20 przez 
siedem dni w tygodniu.

    2. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.
    3. Telefonicznie poprzez kontakt z punktem szczepień Szpitala Powia-

towego we Wrześni pod numerem telefonu 517 745 329 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9-16.

    4. Elektronicznie poprzez mobilną aplikację mojeIKP.
Skierowanie na szczepienie dawką przypominającą zostanie wystawio-

ne automatycznie. W Szpitalu Powiatowym punkt szczepień znajduje 
się przy Poradni Lekarza Rodzinnego (I piętro) przy ulicy Słowackie-
go 2 we Wrześni.

Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą, zostanie wydłużona waż-
ność Unijnego Certyfikatu COVID (UCC). Od 1 lutego 2022 roku ważność cer-
tyfikatu wynosi 270 dni. Data ważności jest liczona od ostatniego szczepienia.

Szpital Powiatowy we Wrześni
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Na górskim szlaku
Jesień to czas, w którym chętnie wybieramy się w góry. Wkraczając na szlak, pamiętajmy, że obowią-

zują na nim pewne zasady. Ich przestrzeganie nie ma być dla nas utrudnieniem, lecz wskazówką, jak 
się zachować, by urlop okazał się przyjemny, a lokalne środowisko nie musiało walczyć z negatywnymi 
skutkami naszego pobytu.

Stara tradycja
Niepisanym zwyczajem praktyko-

wanym na górskich szlakach jest wi-
tanie się. Kiedy spotykamy na nich 
inne osoby, wypadałoby pozdrowić 
je krótkim „cześć” lub powiedzieć 
„dzień dobry”. Możliwe, że niektórzy, 
mało doświadczeni turyści spojrzą 
na nas zdziwieni, ponieważ nie każ-
dy zna ten obyczaj. Warto go jednak 
kultywować. Niestety coraz częściej 
rezygnuje się z tego powitania. Praw-
dopodobnie wynika to stąd, że tury-
styka górska jest obecnie traktowana 
nie jako specyficzna odmiana wę-
drówki, lecz kolejny rodzaj aktywno-
ści fizycznej, a przecież idąc na basen 
czy siłownię zwykle chcemy pozostać 
anonimowi. Innym powodem może 
być to, że w górach pojawia się co-
raz więcej turystów i nie wszystkim 
uśmiecha się pozdrawianie każdej 
napotkanej osoby. A skąd w ogóle 
wziął się ten zwyczaj? Istnieje na to 
kilka teorii. Pierwsza z nich mówi, że 
witanie się ma na celu sprawdzenie, 
czy spotkany wędrowiec dobrze się 
czuje i czy nie potrzebuje pomocy. 
Według kolejnej jest to oznaka sza-
cunku i życzliwości, która pozwala 
zbudować pewien rodzaj wspólnoty 
z osobą dzielącą z nami trudy poko-
nywania tego samego szlaku. Zgod-
nie z inną interpretacją powiedzenie 
komuś „dzień dobry” ma być równo-
znaczne z życzeniem bezpiecznej 
wędrówki. 

Z kondycją na tył
Jeżeli wybieramy się w góry w gru-

pie, pozwólmy, by osoby mniej wy-
trzymałe czy sprawne fizycznie szły 
z przodu. To one powinny dyktować 
tempo. Głównym celem takiej wy-
cieczki jest przecież podziwianie 
pięknych widoków, dlatego warto 
umożliwić to wszystkim jej uczestni-
kom. Ci, którzy nie mają dobrej kon-
dycji, mogą chcieć dotrzymać kroku 
pozostałym i przyjemna wędrówka 
zmieni się dla nich w męczarnię. Ow-
szem, chodzenie po górach samo  
w sobie jest dość wymagające, ale to 
nie oznacza, że w jego trakcie ktoś ma 
się czuć tak, jakby zaraz miał wyzionąć 
ducha. Wtedy na pewno nie ucieszy 
go nawet najwspanialszy krajobraz. 
W grupie odpowiadamy za siebie na-
wzajem. Jeśli więc komuś przydarzy 
się coś złego, starajmy się pozostać  
z tą osobą, wezwać odpowiednie 

służby i udzielić pierwszej pomocy. 
Ta sama zasada dotyczy wszystkich 
mijanych przez nas turystów, których 
zdrowie jest w niebezpieczeństwie.

Ważna wiadomość
Zanim wyjdziemy na szlak, poin-

formujmy najbliższych, dokąd się 
wybieramy. W wysłanej do nich wia-
domości określmy trasę swojej wę-
drówki, jej cel, szlak, którym planuje-
my wracać oraz przybliżoną godzinę 
powrotu. Krótki SMS czy wiadomość 
na Facebooku może uratować nam 
życie. Jeżeli przed wyjściem nie 
możemy skontaktować się z nikim 
bliskim, powiadommy o swoich pla-
nach właściciela pensjonatu, w któ-
rym nocujemy. Często słyszymy lub 
czytamy o osobach poszukiwanych 
przez Górskie Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe. Jeśli zdarzy nam się 
zabłądzić lub ulegniemy wypadko-
wi, przekazane wcześniej informa-
cje pomogą służbom ratunkowym 
zawęzić obszar poszukiwań, co po-
zwoli im szybciej do nas dotrzeć.  
W aspekcie bezpieczeństwa bardzo 
ważne jest również to, aby trzymać 
się wyznaczonych szlaków. Zejście  
z nich może stanowić zagrożenie – 
w końcu ktoś, kto bardzo dobrze zna 
dany teren, nie na darmo zadał sobie 
trud, aby ustalić trasy odpowiednie 
dla turystów. Poza tym w górach ro-
śnie wiele rzadkich roślin i żyje duża 
liczba chronionych zwierząt. Wcho-
dząc tam, gdzie jest to zabronione, 
możemy zniszczyć miejscową florę 
i przestraszyć różne stworzenia. Kul-
turalny turysta nie zapomina rów-
nież o tym, by zachować ciszę. Jeśli 
nie będziemy robić hałasu, może 
uda nam się zaobserwować ciekawe 
gatunki. Zapewne inni wypoczywa-
jący na łonie natury również będą 
nam wdzięczni za powstrzymanie 
się od krzyków i zgiełku.

W trasę bez używek
Wiele szlaków przebiega przez te-

reny parków narodowych i rezer-
watów, a w nich palenie wyrobów 
tytoniowych jest zabronione (mówi 
o tym ustawa o ochronie przyrody). 
Osoby przyłapane z papierosem 
mogą zostać ukarane mandatem 
przez straż parku. Jest to problema-
tyczna kwestia nie tylko ze względu 
na regulacje prawne. Dym papiero-
sowy może przecież przeszkadzać 
innym turystom, którzy chcieliby 

cieszyć się świeżym, górskim po-
wietrzem. Nie mówiąc już o rozrzu-
conych wszędzie niedopałkach za-
nieczyszczających środowisko. Jeśli 
chodzi o alkohol, to w górach nie ma 
problemu z jego zakupem. Należy 
jednak pamiętać, by znaleźć umiar  
w jego spożywaniu. Wybieranie się 
na szlak po kilku piwach to, delikatnie 
mówiąc, nienajlepszy pomysł przede 
wszystkim ze względu na własne bez-
pieczeństwo. Spotkanie na trasie ko-
goś pod znacznym wpływem procen-
tów także nie należy do przyjemnych. 
Przy okazji warto zaznaczyć, że alko-
hol bardzo odwadnia organizm, więc 
jeśli czeka nas spory wysiłek, lepiej  
w ogóle po niego nie sięgać.

Zabierz ze sobą to, co przyniosłeś
Niestety dużym problemem na pol-

skich szlakach turystycznych wciąż 
są zalegające śmieci. Jeżeli kogoś 
nie przekonuje fakt, że mają one ne-
gatywny wpływ na środowisko i są 
niebezpieczne dla zwierząt, to może 
pomyśli przynajmniej o ich wątpli-
wych walorach estetycznych. Chyba 
nikt nie jedzie w góry po to, żeby po-
dziwiać rozrzucone butelki, papierki 
i opakowania… Wyrzucanie resztek 
jedzenia również jest bardzo nieod-
powiedzialne, ponieważ przyciąga 
dzikie zwierzęta na trasy uczęsz-
czane przez ludzi. Po pierwsze, dra-
pieżniki (i nie tylko) mogą stanowić 
zagrożenie dla turystów, a po drugie 
– zwierzęta łatwo przyzwyczajają 
się do wygodnego zdobywania po-
żywienia, przez co stają się natrętne  
i tracą naturalny strach przed czło-
wiekiem. Ponadto jedzenie przezna-
czone dla ludzi nie jest dla nich od-
powiednie i może im zaszkodzić. Wi-
dzimy więc, że lekkomyślne zacho-
wanie niepotrzebnie eskaluje kon-
flikt – ludzie obawiają się wychodzić 
w góry, a zwierzęta cierpią z powodu 
złych przyzwyczajeń żywieniowych  
i zatracają naturalne instynkty. Pa-
miętajmy, że sprzątanie po sobie to 
nasz obowiązek. Łatwiej będzie nam 
się z niego wywiązać, jeśli postawi-
my na pojemniki i opakowania wie-
lokrotnego użytku. Góry są w końcu 
naszym wspólnym dobrem, o które 
należy dbać, aby kolejne pokolenia 
również mogły się z niego cieszyć.

Monika Tomczak

Kryptonim PILOTKA
Wiosną tego roku jeden z mieszkańców Nekli podzielił się z człon-

kami Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego informacją, iż jest 
posiadaczem pilotki podarowanej w czasie służby wojskowej w Po-
znaniu w 1960 roku przez Józefa Jakubowskiego, powstańca wiel-
kopolskiego i pilota samolotowego.

Przy okazji wyraził życzenie, aby za 
pośrednictwem stowarzyszenia pi-
lotka trafiła do Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie. Podjęli-
śmy to wyzwanie.

Dzięki życzliwości wielu osób (Grze-
gorz Mencel, Ryszard Chruszczewski, 
Błażej Cisowski) udało się zebrać 
wiele informacjo o właścicielu pilotki  
i odnaleźć jego wnuka Marcelego  
Jakubowskiego.

Z upływem czasu wiedzieliśmy 
więcej o tajemniczym powstańcu 
i pilocie. Chęć uzyskania informa-
cji o niemieckiej szkole pilotów  
w Koszalinie, gdzie uczył się nasz bo-
hater, dzięki uprzejmości i pomocy 
Krzysztofa Zgrzebnickiego z Koszali-
na, doprowadziła mnie do Mateusza 
Kabatka ze Słupska, a następnie do 
księdza Roberta Kulczyńskiego SDB 
z Aleksandrowa Kujawskiego. Obaj 
panowie są znawcami lotnictwa nie-
mieckiego z okresu I wojny świato-
wej oraz lotnictwa wielkopolskiego, 
stworzonego na bazie sprzętu lot-
niczego zdobytego na stacji Ławica  
w postaniu wielkopolskim.

Ten niepozorny artefakt, jakim jest 
pilotka Józefa Jakubowskiego, wzbu-
dził zainteresowanie dra Michała 
Krzyżaniaka, dyrektora Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich. Pilotka 
stała się pretekstem do zorganizowa-
nia projektu i zaproszenia znakomi-
tych gości, którzy przybliżą historię 
tamtego okresu.

Zgłębiając historię powstańczego 
i lotniczego życia Józefa Jakubow-
skiego wyłoniły się nekielskie tro-

py, związane ze służbą w lotnictwie 
wielkopolskim, urodzonego w Nekli 
chorążego pilota Józefa Mühlnickela 
(vide: plakat), lotniczego kolegi kpt. 
pil. Franciszka Jacha, od niedawna 
patrona 31 Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go w Poznaniu. Niezwykle ciekawym 
wątkiem jest udział powstańczych 
kawalerzystów w zdobywaniu stacji 
lotniczej Ławica, wśród których służył 
spoczywający na nekielskim cmenta-
rzu major Bartłomiej Zakrzewski.

O szczegółach związanych z tymi zagad-
nieniami opowiedzą zacni prelegenci.

Zapraszamy zatem na niewątpliwie 
interesującą lekcję historii, opowie-
dzianej przez pryzmat losów osób 
związanych w różny sposób z naszą 
miejscowością.

Jerzy Osypiuk
Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne

fot. N
SK
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Znaki czasu
Pod takim tytułem realizowany jest projekt Stowarzyszenia „Orzechowo 333”.

Znakiem naszego, niespokojnego 
czasu była niewątpliwie polsko-
-ukraińska biesiada, która odbyła się  
w sobotę 24 września w Orzechowie. 
Trzy działające tam stowarzyszenia, 
współpracujące ze sobą przy realiza-
cji projektu zaprosiły mieszkających 
w Orzechowie i okolicznych miej-
scowościach uchodźców wojennych 
i pracujących tu od jakiegoś czasu 
Ukraińców do wspólnej biesiady. 
Okazało się, że jest ich całkiem spora 
grupa, bo na spotkanie przybyło 35 
dorosłych osób z kilkorgiem dzieci. 
Wszystkich ukraińskich i polskich go-
ści przywitał Rafał Zięty, prezes Sto-
warzyszenia „Orzechowo 333”.  

Wydarzenie miało na celu poznanie 
się i otwarcie na czerpanie z różno-
rodności naszych kultur. Pierwszym 
krokiem do osiągniecia tego ważne-
go społecznie celu było zaproszenie 
do wspólnego stołu, na którym zna-
lazły się polskie i ukraińskie potrawy, 
a także do wspólnej zabawy. 

Wcześniej jednak były spotkania  
i rozmowy, z naszymi orzechowski-
mi Ukraińcami. Pytaliśmy ich o to, co 
tradycyjnie, oprócz barszczu, gotują. 
Potem zaangażowani naradzali się na 
temat tego, jakie polskie potrawy po-
winny znaleźć się na stole. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Orzechowianki” 
pod przewodnictwem Krystyny Dobro-
czyńskiej z pomocą dwojga Ukraińców 
przygotowały sałatki o wdzięcznych na-
zwach Mimoza i Dniestr, a także ukraiń-
skie młynci – małe, drożdżowe placusz-
ki z mąki gryczanej i żytniej smażone na 
patelni. Z polskich potraw była dyniowa 
zupa krem oraz różne sałatki i przekąski. 

Przy suto zastawionym stole szyb-
ko rozpoczęły się ciekawe rozmowy,  
a ukraińskie pieśni i piosenki w wy-
konaniu przybyłych z Wrześni trzech 

Ukrainek i dwóch uczennic Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących nadały spotkaniu artystyczny 
charakter. O tę część biesiady zadbali 
Stowarzyszenie Emerytów i Renci-
stów w Orzechowie i Jadwiga Ste-
fańska. Dzięki wsparciu wrzesińskie-
go muzyka Grzegorza Adamskiego 
i polonistki Grażyny Augustin, która 
uczy nie tylko wrzesińską młodzież, 
ale także Ukraińców, mogliśmy gościć  
w Orzechowie wokalistki oraz ukra-
ińską poetkę. Przeczytała ona swój 
wiersz o polsko-ukraińskiej przyjaźni, 
najpierw w swoim ojczystym języku, 
a potem we własnym tłumaczeniu po 
polsku. Było również wspólne śpiewa-
nie w obu językach. Przebojem była 
piosenka o wsiadającym na koń Ukra-
ińcu, którą Polacy tak chętnie śpiewa-
ją. W Orzechowie zaśpiewali ją wspól-
nie z gośćmi z sąsiedniego kraju. 

Sobotnia biesiada nie kończy jednak 
projektu. „Znaki czasu” to także przy-

gotowywana starannie wystawa foto-
graficzna, która pokaże, jakie piętno 
odcisnął czas na Orzechowie od 1875 
do 2022 roku. Zostaną na niej także 
zaprezentowane zdjęcia wcześniej 
niepublikowane, które udało się po-
zyskać organizatorom z prywatnych 
zbiorów mieszkańców Orzechowa. 
Na dwunastu planszach zaprezento-
wane zostanie dawne i współczesne 
Orzechowo. Otwarcie wystawy zapla-
nowane jest na 28 października.

Warto dodać, że projekt uzyskał 
dofinansowanie ze środków Narodo-
wego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego w ramach Rządowego Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich NOWEFIO na lata 2021–2030 
i realizowanego od wielu lat przez 
leszczyńsko-poznański PISOP pro-
gramu „Wielkopolska Wiara”. 

(red.)

Projekt „Znaki czasu” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Orzechowo 333” we współpracy z Stowarzyszeniem 
Emerytów i Rencistów w Orzechowi i Kołem Gospodyń Wiejskich „Orzechowianki”. Projekt dofinansowany został  
ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rzą-
dowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. 

Przedsięwzięcie składa się z dwóch części:
    • polsko-ukraińskiej biesiady, która odbyła się w sobotę 24 września. W biesiadzie uczestniczyło 35 Ukra-

ińców wraz z kilkorgiem dzieci. Na biesiadnych stołach znalazły się polskie i ukraińskie potrawy, między inny-
mi ukraińskie młynci i polska zupa z dyni, przygotowane w polsko-ukraińskiej współpracy. Biesiadę uświetniły 
swoim śpiewem trzy Ukrainki, które przyjechały z Wrześni, a także dwie uczennice Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących we Wrześni – Ukrainka i Polka. Swój wiersz o polsko-ukraińskiej przyjaźni odczytała także 
ukraińska poetka, która przyjechała z Wrześni. Był także wspólne tańce;

    • wystawy fotograficznej pokazującej, jak zmieniło się Orzechowo od 1875 do 2022 roku. Na 12 tematycznych 
planszach zaprezentowane zostaną między innymi dworzec kolejowy, domy mieszkalne, szkoła, sklepy, kościół, ale 
także aktywność społeczna mieszkańców Orzechowa. Otwarcie wystawy zaplanowane zostało na 28 października.

fot. Ew
a Staniszew

ska

fot. Ew
a Staniszew

ska fo
t. 

Ew
a 

St
an

is
ze

w
sk

a

Przy mikrofonie Rafał Zięty, prezes Stowarzyszenia „Orzechowo 333”,  
a zarazem członek zarządu powiatu

Wspólne przygotowania do biesiady Polska i ukraińska kuchnia łączy

Obrazy zrodzone w ogniu
Wystawę pod takim tytułem będzie można obejrzeć 7 paździer-

nika (piątek) w zabytkowym kościółku w Nekielce (Scena i Galeria 
Anny Kareńskiej).

Organizatorzy zapraszają tego wie-
czoru od godziny 17 na wystawę 
„Obrazy zrodzone w ogniu”. Zosta-
nie na niej zaprezentowana kolekcja 
miniatur emalierskich (esmaltes al fu-
ego), pochodzących z barcelońskich 
pracowni, które inspirowane są dzie-
łami mistrzów pędzla XIX i XX wieku.

W kościółku w Nekielce planowane 
jest przedstawienie najciekawszych 
dzieł w kolekcji miniatur emalier-
skich, oparte na pracach artystów ta-

kich jak: Pablo Picasso, Salvador Dalí 
czy Joan Miró, a także francuskich im-
presjonistów. Ekspozycja będzie też 
okazją do przybliżenia hiszpańskiej 
kuchni oraz muzyki – nie zabraknie 
dźwięków hiszpańskiej gitary oraz 
smaku tapas i sangrii.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. 
Wystawa dostępna będzie dla zwie-
dzających także w sobotę oraz nie-
dzielę 8-9 października, w godzinach 
12-16.                                                     (red.)

Fryzjerzy w DPS

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 odwiedzili Dom Pomocy Spo-
łecznej 21 września. Uczniowie klasy 3WZF zadbali o fryzury mieszkańców. 
Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze i sprawiło wszystkim 
wiele radości.

(red.)
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Kulinarne święto roku
Mimo że gwiazdą Dożynkowego Powiatowego Święta Smaków był znany telewizyjny kucharz i juror turniejów kulinarnych Tomasz Jakubiak, to prawdziwymi boha-

terkami okazały się członkinie kół gospodyń wiejskich.

Symboliczne dożynki
Tegoroczne święto smaków po-

przedziła msza święta odprawio-
na w podziękowaniu za plony  
w kościele pw. św. Ducha. Dożyn-
kową koncelebrę poprowadził ks. 
proboszcz Kazimierz Kuczma, któ-
ry w homilii podkreślał ważną rolę 
pracy rolników. Uroczysty charak-
ter mszy podkreślił udział chóru 
Camerata oraz Zespołu Folklory-
stycznego „Ziemia Wrzesińska”. 
Członkowie zespołu nieśli wieniec 
dożynkowy oraz dar do ołtarza. 

Po eucharystii korowód, w asy-
ście kapeli ludowej z Czerniejewa, 
przeszedł do pobliskiego parku im. 
Dzieci Wrzesińskich. Tam gospoda-
rze dożynek, starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz i burmistrz 
Wrześni Tomasz Kałużny, tradycyj-
nie podzielili chleb dożynkowy. 

Starosta wyjaśnił także ideę no-
wej formuły wydarzenia: – Po-
stanowiliśmy tradycyjne dożynki 
powiatowe połączyć z atmosferą 
festynu. Była część modlitewna  
i korowód. Okazuje się, że jest ocze-
kiwanie, aby tradycyjna formuła 
dożynek się zmieniała i szła z du-
chem czasów. Tradycyjne gotowa-
nie zmienia sie w sztukę kulinarną, 
a kucharze stają się celebrytami.  
I my takiego celebrytę dzisiaj za-
prosiliśmy – stwierdził włodarz po-
wiatu. – Będzie też można co nieco 
posmakować, bo to w końcu święto 
smaków – zauważył na koniec. 

A posmakować było co. Ponad 
20 kół gospodyń wiejskich oraz 
lokalnych producentów żywno-
ści wystawiło swoje stoiska. Były 
zatem wypieki i słodkości. Nie za-
brakło dań mięsnych i zup. A kró-
lowały gołąbki. 

„Gołąbki do gąbki”
Tradycją Powiatowego Święta 

Smaków staje się konkurs kulinar-

ny. W zeszłym roku koła gospodyń 
wiejskich przygotowywały potrawy  
z ziemniaków. Tym razem wybór 
padł na gołąbki.

– Gołąbki to smak, który kocham 
najbardziej i kojarzy mi sie z domem. 
Jestem gołąbkowym skrytożercą i jem 
je w ilościach dzikich. Obojętnie, czy 
na zimno, czy na ciepło – powiedział 
nam Tomasz Jakubiak. – Gołąbek jak 
najbardziej kojarzy mi się z Wielkopol-
ską, bo najstarsze zapisy o tej potrawie 
pochodzą właśnie z Wielkopolski. One 
ewoluowały, bo np. w okolicach Nowe-
go Tomyśla robi sie je z wątróbką i ka-
szą perłową z sosem grzybowym. Sam 
jestem ciekawy, jakie będą we Wrześni 
– zastanawiał się przed degustacją 
przewodniczący jury.

A były pod wszelką postacią. Trady-
cyjne z mięsem wieprzowym, ryżem  
i białą kapustą w sosie pomidorowym. 
Ale nie tylko. Członkowie jury, któ-
re uzupełnili wicestarosta Waldemar 
Grzegorek oraz redaktorka naczel-
na „Przeglądu Powiatowego” Klara 
Skrzypczyk, kosztowali też gołąbki:  
z wołowiny, z kaszą, w liściach winogron 
i kiszonej kapusty, w sosie grzybowym, 
zapiekane w piekarniku i gotowane  
w rosole. Ile kół, tyle pomysłów.

Wygrywa dziczyzna
Najlepsze, według komisji, były 

gołąbki przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Noskowo – Ra-
domice – Strzyżewo „Feniks”. Były to 
gołąbki z dziczyzny w modrej kapu-
ście i w sosie grzybowym.

– Jesteśmy bardzo zaskoczone, ale  
i bardzo zadowolone ze zwycięstwa – 
skomentowała werdykt przewodni-
cząca koła Paulina Łyskawińska.

Jak przyznała pomysł na gołąbki  
z dziczyzny był pokłosiem dekoracji 
stoiska KGW Feniks.

– Namiot był przybrany w stylu le-
śnym. Początkowo gołąbki miały być 
z wieprzowiny, ale to nam nie współ-

grało z wystrojem, dlatego wszystko 
musiało być z lasu – tłumaczyła.

Dziczyznę dostarczył zaprzyjaźnio-
ny myśliwy, mieszkaniec sołectwa. 
Mieszanka mięs została najpierw za-
marynowana, potem zmielona. Na-
stępnie połączono ją z kaszą pęczak 
oraz boczkiem.

– Dziczyzna to suche mięso, stąd trzeba 
było dodać tłustego boczku – wyjaśniła Ły-
skawińska. – Całość dopełnił sos grzybowy.

Jak przypomniała przewodnicząca 
koła, początkowo był plan, aby go-
łąbki zawinąć w liście chrzanu lub 
winogron. Jednak próby wykazały, 
że te liście szybko wysychają. Osta-
tecznie wybrano kapustę, ale modrą. 

Gospodynie z Noskowa, Radomic  
i Strzyżewa nagrodę, bon o wartości 700 
zł, przeznaczą na zakup przenośnych 
palników gazowych oraz garnków.

Pokaz kulinarny Jakubiaka
Gość święta smaków nie ograniczył 

sie tylko do konsumpcji. Na scenie 
przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią przeprowadził pokaz kulinarny. 

– Kaszanka jest mocno związana 
z Wielkopolską i Wrześnią, dlatego 
postanowiłem ją przygotować, ale  
w inny sposób, czyli od podstaw na 
scenie. Podsmażyłem mięso z dodat-
kami i wątróbką. Do tego dodałem 
kaszę ze świeżą świńską krwią. Więc 
goście mogli zobaczyć, jak to wygląda 
– powiedział Jakubiak.

Uczestnicy pokazu mogli też spró-
bować boczku, który według gościa 
specjalnego kocha każdy Polak. Ja-
kubiak podał go z lekko azjatyckim 
ostrygowym sosem i do tego z mar-
chewką na słodko-kwaśno.

Wydarzenie zwieńczył koncert Ma-
riusza Kalagi w amfiteatrze. 

Dodajmy, że oprócz powiat wrzesiń-
skiego współorganizatorami impre-
zy byli: gmina Września oraz Lokalna 
Grupa Działania „Z nami warto”.

Tomasz Małecki

Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” z powiatowym wieńcem Tomasz Jakubiak z autorkami zwycięskiego dania

Przewodniczący jury degustuje konkursowe gołąbki

Z dożynkowym bochenkiem

Korowód poprowadziła ludowa kapela z Czerniejewa
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18 września, w dniu Powiatowego Święta Smaków, zapowiadała się niezbyt ciekawa 
pogoda, a przy imprezie plenerowej to jest niezwykle ważne. Mimo to goście dopi-

sali, nie wystraszył ich nawet chwilowy deszcz.
Myślę, że tegoroczna impreza były bardzo udana. Przede wszystkim dopisały 

koła gospodyń wiejskich. W tym roku mieliśmy ich aż 22 zorganizowane przez 
nie stoiska. Było również mnóstwo wystawców, producentów i sprzedawców 
specjalizujących się w zdrowej, lokalnej żywności. Całość spinał gość specjalny, 

czyli Tomasz Jakubiak. Trzy jego pokazy kulinarne zgromadziły pod sceną sporą 
liczbę widzów. Sądzę, że to też dodaje kolorytu imprezie – kucharz, który opowia-

da o tym, co przygotowuje, później częstuje tym gości, a w międzyczasie degustuje 
potrawy konkursowe. Jego zdanie przy werdykcie było decydujące. 

Organizacyjnie Powiatowe Święto Smaków było dużym wyzwaniem, ale myślę, że daliśmy radę.
Póki co nie mogę zdradzić, kto będzie gwiazdą przyszłorocznej edycji, rozmowy trwają, na pewno będzie to 

ciekawa osoba. Mam nadzieję, że nie zabraknie wystawców, że pojawią się zarówno nowi, jak i sprawdzeni. Już 
teraz wszystkich zapraszam na kolejne Powiatowe Święto Smaków!

Waldemar Grzegorek
Wicestarosta wrzesiński i pomysłodawca Powiatowego Święta Smaków

Gotuję od zawsze
Tomasz Jakubiak, telewizyjna gwiazda programów kulinarnych, opowiada o gotowa-

niu, produkcji programów oraz o tym, dlaczego jako wielki miłośnik boczku ogranicza 
jedzenie... mięsa.  

Skąd pomysł, żebyś zajmował się 
tym, czym się zajmujesz?

Chyba niczym innym się w życiu nie zaj-
mowałem. Gotuję od ósmego roku 
życia, z czego od 14 roku  
w restauracjach. Choć 
pomysłów było wiele, 
to ten zawód przo-
dował. Kucharz 
jest potrzebny 
zawsze i każde-
mu i jako ku-
charz zawsze 
pr zetr wasz. 
Jest potrzeb-
ny zarówno 
w więzieniu, 
jak i na froncie. 
Potrzebują go  
i bogaci, i biedni. 
Zawsze się przy-
da. Tak pół żartem, 
pół serio to powiem, że 
„na gotowanie" się zawsze 
dobrze podrywało dziewczy-
ny. Moi koledzy też szybko nauczyli się 
gotować, gdy zobaczyli, ile koleżanek ma 
ochotę ze mną się umówić. 

Zatem mężczyźni są lepszymi ku-
charzami od kobiet?

Nie chcę tak podchodzić do tematu. 
Dlatego, że znam mnóstwo doskona-
łych kucharek i wielu świetnych kucha-
rzy. Płeć nie ma znaczenia. To tak, jak-
byś spytał: czy lepszymi muzykami są 
mężczyźni czy kobiety? Czy ładniejsze 
obrazy maluje kobieta czy mężczyzna? 
To jest dar, który się dostaje niezależnie 
od płci. Dodam, że to jest bardzo trud-
ny zawód, może dlatego mężczyźnie 
jest łatwiej w nim przetrwać. 

W telewizji program trwa kilka-
naście, co najwyżej kilkadziesiąt 
minut. Ale od kuchni to wygląda 
trochę inaczej.

Jeden odcinek „Jakubiuka lokalnie", 
który trwa 25 minut, to dwa dni na-
grywania po 12 godzin. To ciężka pra-
ca. Może się wydawać, że tylko stanę 
przed kamerą i już. Nie, tak nie jest. 
W produkcję zaangażowanych jest 

mnóstwo osób. Oni jeżdżą wcześniej 
się umówić, obejrzeć miejsce nagrań. 
Mam za sobą już ponad 350 odcin-

ków, więc teraz jest prościej, bo 
nabyłem doświadczenia. 

A skąd taki bum 
na tego rodza-

ju programy? 
Zapoczątko-

wał to chy-
ba kilka-
naście lat 
temu Ro-
bert Ma-
k ł o w i c z . 
Potem do-

szły kolej-
ne gwiazdy, 

które świet-
nie gotują  

w telewizji. 
Wśród nich Tomek 

Jakubiak. Ludzie 
uwielbiają wasze pro-

gramy, a co za tym idzie, uwiel-
biają przychodzić na takie imprezy 
jak Powiatowe Święto Smaków.

Jedzenie jest spektakularne i można 
zrobić w telewizji wiele ciekawych rze-
czy. Jest to bardzo widowiskowe, dla-
tego pewnie w telewizji się to przyjęło. 
Poza tym Polacy, ale nie tylko, kocha-
ją jeść i gotować. Każdy uwielbia też 
oglądać rywalizację. Jak wrzucisz to 
do jednego kotła, to wychodzi prawie 
gotowy scenariusz na program kuli-
narny. W Polsce to się zaczęło od mo-
mentu zwiększenia świadomości kon-
sumenckiej. Kiedy zaczęliśmy wycho-
dzić do restauracji i próbować innych 
kuchni, innych smaków, to zaczęliśmy 
oglądać programy kulinarne. Chcieli-
śmy dowiedzieć się czegoś więcej. Ten 
bum trwa. Najpierw był taniec, teraz 
gotowanie. Przyznam, że myślałem, 
że gotowanie przeminie, ale myliłem 
się. MasterChef, Kuchenne rewolucje 
czy kanał Kuchnia Plus nadal cieszą się 
ogromną popularnością.

Wspomniałeś, że zacząłeś goto-
wać, mając osiem lat. Teraz jesteś 

jurorem w programie, w którym 
gotują dzieci. Czy to przyjemna 
praca? Czy to, że sam zacząłeś 
tak wcześnie gotować, pomaga 
w takim programie?

To bardzo przyjemna praca. To 
był szczyt moich marzeń zawodo-
wych – poprowadzić MasterChefa 
Juniora. Kocham dzieci i uwielbiam 
pracę z nimi. Dzieci moich przy-
jaciół do mnie lgną, bo ja jestem 
na nie otwarty. Moja narzeczona 
się śmieje, że intelektualnie jestem 
na ich poziomie i ja się z tym zga-
dzam. Jestem dużym chłopcem  
i uwielbiam sie bawić. Był kiedyś 
taki film z Robinem Williamsem, 
w którym on grał lekarza (Patch 
Adams – przyp. red.). On tam po-
kazał, że bycie dzieckiem jest cu-
downe i że z tego się nie wyrasta. 
Chyba mam to w sobie, dlatego  
z dziećmi pracuje mi się rewelacyj-
nie. Choć nie lubię ich oceniać – to 
dla mnie tragedia. Tylko raz musia-
łem zakomunikować dziecku, że 
musi odejść z programu. Już wię-
cej tego nie zrobię. Poryczałem się, 
zanim zdążyłem powiedzieć imię 
dziecka.

I na koniec: co z tym mięsem?
Może to nie koniec jedzenia mięsa, 

ale sądzę, że powoli zaczyna się za-
palać lampka: jak to jest możliwe, 
że mięso jest albo w tej samej cenie, 
albo coraz tańsze? Mam nadzieję, 
że zwykły zjadacz chleba zaczyna 
się zastanawiać, czy powinniśmy 
jeść mięso w takich ilościach jak te-
raz. Wszyscy musimy sobie zadać to 
pytanie i sami na nie odpowiedzieć. 
Osobiście, mimo że kocham mięso, 
coraz częściej przerzucam się na 
produkty bezmięsne. Nie mówię  
o przejściu na wegetarianizm, bo 
jem np. dużo ryb, ale ograniczam 
mięso. Wolę raz jakiś czas zjeść do-
brą wołowinę, jagnięcinę czy kró-
lika niż codziennie faszerować się 
antybiotykami, bo niestety w dużej 
mierze tak czasami to wygląda.   

 Rozmawiał Tomasz Małecki

Można było nie tylko pokosztować, lecz także zrobić zakupy

Biesiadny charakter imprezy spodobał się gościom

Świeże produkty przyciągały zapachem i wyglądem

Koła gospodyń wiejskich spisały się na medal
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Ważne badanie dotyczące zawodów
Rynek pracy reaguje na zmiany sytuacji gospodarczej na świecie. Nie bez znaczenia są doświadczenia ostatnich lat oraz ciągły postęp technologiczny. W tym celu przepro-

wadza się analizę potrzeb pracodawców i opracowuje krótkoterminową prognozę na przyszłość – tak powstaje Barometr Zawodów.

To coroczne badanie jakościowe po-
wstaje osobno dla każdego powiatu  
w Polsce. Opiera się na opinii eksper-
tów, którzy na przełomie III i IV kwar-
tału spotykają się i wspólnie analizują 
sytuację w poszczególnych zawodach. 

14 września w siedzibie wrzesiń-
skiego urzędu pracy odbył się panel 
ekspercki, podczas którego przepro-
wadzono ocenę zapotrzebowania 
na poszczególne zawody. Poddano 
jej 168 grup różnych zawodów. Baro-
metr dzieli zawody na trzy grupy.

                                                                    ZAWODY

+ nadwyżkowe jest więcej pracowników niż ofert 
pracy

- deficytowe brakuje pracowników

= w równowadze liczba pracowników odpowiada 
potrzebom pracodawców

Wyniki badania mogą być wykorzy-
stane m.in. do planowania szkoleń, 
wspomagania procesu podejmowa-
nia decyzji zawodowych przez oso-
by poszukujące pracy, promowania 
mobilności zawodowej czy pomocy  
w określeniu odpowiednich kierun-
ków szkolenia osób bezrobotnych 
dla zapewnienia spójności z potrze-
bami rynku pracy.

Metodologię badania wypraco-
wano w Szwecji w latach 90-tych,  
w 2009 roku trafił do Polski, w wyniku 
wizyty studyjnej pracowników Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 
Początkowo barometr realizowany 
był tylko w Małopolsce (w 2009 roku 
przeprowadzono pilotaż w sześciu 
powiatach województwa, w kolejnym 
roku rozszerzono badanie na wszyst-

kie powiaty regionu).  W całym kraju 
jest ono prowadzone od 2015 roku.

Lista zawodów ocenianych w ba-
rometrze została przygotowana na 
podstawie Klasyfikacji zawodów  
i specjalności (KZiS). Ich nazwy zo-
stały dobrane w taki sposób, aby 
lepiej pasować do nazewnictwa 
stosowanego przez pracodawców 
oraz osoby poszukujące pracy. Lista 
jest uaktualniana raz w roku, aby za-
chować porównywalność prognoz 
w kolejnych latach, liczba zmian  

w liście zawodów jest ograniczana 
do niezbędnego minimum.  

W badaniu dla powiatu wrzesiń-
skiego udział wzięli pośrednicy pra-
cy, doradcy zawodowi, specjaliści 
ds. rozwoju zawodowego, członko-
wie Powiatowej Rady Rynku Pracy, 
przedstawiciele pracodawców, in-
stytucji szkoleniowych, samorzą-
du powiatowego oraz organizacji 
zrzeszających pracodawców. Za 
koordynację odpowiadał pracow-
nik Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Tegoroczne próby oceny sytuacji na 
rynku pracy w przyszłości okazały się 
trudniejsze niż kiedykolwiek. Inflacja, 
wzrost płacy minimalnej, niedobory 
zasobów energetycznych i konflikt 
za wschodnią granicą powodują, że 
trudno przewidzieć zbliżające się zja-

wiska gospodarcze. Niemniej jednak, 
korzystając z doświadczenia i wiedzy 
ogólnej uczestników spotkania, ba-
danie zakończono. 

W 2023 roku przewiduje się de-
ficyty kadrowe w 37 grupach za-
wodowych, w tym w zawodach 
związanych z branżą IT, edukacyjną, 
księgowością. Natomiast największy 
deficyt przewiduje się w grupach za-
wodowych z branży medycznej.

Prognozuje się, że w 2023 roku 14 
grup zawodowych, w tym te z bran-

ży gastronomicznej, specjaliści usług 
finansowych, fachowcy z branży 
turystyczno-rekreacyjnej a przede 
wszystkim specjaliści branży budow-
lanej znajdzie się w nadwyżce po-
szukujących pracy.

Badanie, jak każde, na pewno obar-
czone jest niedoskonałościami, na-
tomiast pozwala wychwycić główne 
trendy w analizowanym regionie. 
Wyniki barometru pozwolą na opra-
cowanie planu działania w zakresie 
promocji zatrudniania i stosowanie 
instrumentów rynku pracy adekwat-
nych do potrzeb pracodawców w po-
wiecie wrzesińskim.

Opracowano na podstawie: baro-
metrzawodow.pl.

Joanna Musiałkiewicz
Z-ca dyrektora PUP we Wrześni

W badaniu swój udział mieli członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy...

...oraz przedstawiciele pracodawców i instytucji, a także pośrednicy i doradcy
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STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR
W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA 

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska: 
Inspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat 
1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające 

wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3-letni staż pracy lub wykształ-
cenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie 
zadań na stanowisku oraz 5-letni staż pracy,

2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa 

niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 
2) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
3) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność za realizację powierzonych 

zadań, obowiązkowość,
4) wysoka kultura osobista,
5) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.
3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) merytoryczna ocena dokumentów stanowiących podstawę do wyda-

nia następujących decyzji administracyjnych:
a) o pozwoleniu na budowę,
b) o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
c) o pozwoleniu na rozbiórkę,
d) zezwalających na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych i 

powiatowych,
e) o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
f ) zezwalających na wejście na sąsiednią nieruchomość w celu wykona-

nia robót budowlanych,
g) sprzeciwu do zgłoszeń,
2) merytoryczna ocena zgłoszeń budowy lub robót budowlanych, roz-

biórek oraz zmiany sposobu użytkowania,
3) bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw, 

udzielanie informacji i wyjaśnień.
4. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certy-

fikaty, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świa-

dectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku inspektora,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 
wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Wy-
dziale Budownictwa i Środowiska” do dnia 7 października 2022 r. w Staro-
stwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, 

2) aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
6. Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestio-

nariuszu będzie uznany, 
za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury na-

boru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie interne-

towej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w za-
kładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa 
Powiatowego we Wrześni,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie 
jest wyższy niż 6%.

                                                                                       Starosta Wrzesiński
                                                                                    /-/ Dionizy Jaśniewicz
Września, 16 września 2022 r.

Wykaz 
nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie 

przeznaczonej do sprzedaży najemcy w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), na okres 21 dni, wykaz dot. lokalu mieszkalnego 
nr 4, przeznaczonego do sprzedaży łącznie z udziałem w gruncie, znajdującego się w budynku na nieruchomości 
gruntowej przy ul. Nowoogrodowej 3 w Pyzdrach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1401/2 o pow. 0,1401 ha.

Lp. Numer 
lokalu

Pow. 
użytkowa 

lokalu

Pow. 
pomieszczeń 

przynależnych

Udział  
w nieruchomości 

wspólnej
Opis lokalu

Cena lokalu 
wraz  

z udziałem 
w częściach 
wspólnych 
budynku 

oraz w prawie 
współwłasności 

gruntu

Wysokość 
przyznanej 
bonifikaty

Cena sprzedaży 
nieruchomości 

po zastosowaniu 
bonifikaty

1. 4 50,90 10,30 612/9245

2 pokoje, 
kuchnia, 
łazienka, 

w.c., 
przedpokój

166 388,00 zł 
(zwolnione z 
podatku VAT)

75% 41 597,00 zł

Burmistrz Pyzdr
/-/ Przemysław Dębski

Plany repertuarowe: 
7-13 października – Mia i ja. Film, Bilet do raju, Ania
14-20 października – Miłość na pierwszą stronę, Ania, Apokawixa
21-27 października – Black Adam, Miłość na pierwszą stronę, Apokawixa

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

REPERTUAR: 30 września – 6 października
MIA I JA. FILM

animacja, Niemcy 
88 min, 2D dub.

BILET DO RAJU
komedia rom., USA
104 min, 2D napisy

JOHNNY
biograficzny, Polska

119 min, 2D oryginał

30.09.
(pt.) 14:00              16:15  18:00              20:15 16:00          17:45          20:30

1.10. 
(sob.) 14:00              16:15  18:00              20:15 16:00          17:45          20:30

2.10.
 (nd.) 14:00              16:15  18:00              20:15 16:00          17:45          20:30

3.10. 
(pon.) 16:00  18:00              20:15    18:15             20:30

4.10. 
(wt.) 16:00  18:00              20:15   18:15               20:30

5.10. 
(śr.) 16:00  18:00              20:15   18:15              20:30

6.10. 
(czw.) 16:00  18:00              20:15   18:15               20:30

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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Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 27 września 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 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735  
z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 2 września 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowa-
nie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  
budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Owocowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 
1294/3, 1323, 825/2, 826, 809/1, 828/17, 849/18, 828/10, 828/11, 849/1, 849/6, obręb: 303005_4.0500 Września, 
jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

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

– 825/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 825/2,
– 1323/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 1323,
– 849/19 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 849/18,
obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorial-
nego, 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. 
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 Publicznej 
tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materia-
łów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia  
w terminie do dnia 21 października 2022 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępo-
wania administracyjnego.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 września 2022 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam, 

że w dniu 28 września 2022 r. została wydana decyzja nr 650/2022, 
znak: WB.6740.499.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej polegającej na: 

rozbudowie i przebudowie drogi gminnej  
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, 65/18, obręb: 303005_5.0307 Cho-

cicza 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.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi:
– 54/3,
– 56/1 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej 

nr ewid. 56,
– 60/1 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej 

nr ewid. 60,
– 61/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej 

nr ewid. 61/2,
– 63/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej 

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

Września – obszar wiejski;
– 67/11 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczo-

nej nr ewid. 67/6,
– 67/13 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczo-

nej nr ewid. 67/8,
– 67/9 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej 

nr ewid. 67/3,
– 65/25 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczo-

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

303005_5 Września – obszar wiejski,
stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy de-

cyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września 
ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszko-
dowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość 
odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia, 
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sta-
ła się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż  
w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się osta-
teczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  jej 
wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiato-
wego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 
16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego,  
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem  
w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzy-
mania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej 
publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia stro-
nom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się 
niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowe-
go we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września,  
w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, w prasie lokalnej 
„Przegląd Powiatowy”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? 
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej! 

Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!

Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego 

od poniedziałku do piątku 

pod numerem tel. 61 640 44 17
w godzinach: 

poniedziałek 8.00 – 16.00 

wtorek – piątek 7.00 – 15.00

i poproś o umówienie na wizytę.

Jaką pomoc możesz otrzymać?
• informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
• informację, jak można rozwiązać twój problem;
• pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku  

o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
• pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji;
• darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).
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Przygarnij mnie

Dino jest przeuroczym pieskiem, który zasługuje na dom i rodzinę

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.

Czy banki mogą kopiować 
dowody tożsamości?

Pan Jan pyta, czy bank może kopiować dokumenty tożsamości, ponieważ podczas wizyty w banku 
pracownik wykonał kserokopię jego dowodu osobistego mimo protestu z jego strony. 

Tak. Banki i instytucje finansowe  
w codziennej pracy mogą zapo-
znawać się i sprawdzać tożsamość 
obsługiwanych osób. Najczęściej ta-
kim dokumentem potwierdzającym 
dane jest dowód osobisty. Dlatego 
gdy pracownik banku poprosi o ten 
dokument, należy go okazać. Jedno-
cześnie nie oznacza to, że może zrobić 
jego kserokopię. Bank może wykonać 
kopię dowodu osobistego, gdy ko-
nieczne jest zastosowanie środków 

bezpieczeństwa związanych z prze-
ciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.

Podstawa prawna artykuł 34 usta-
wy z dnia 13 lipca 2018 roku o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U.  
z 2022 roku poz.593 z późn. zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

Rośliny świata – 
małpia mordka

Storczyk, którego kwiat przypomina małpią głowę, to roślina, 
którą z powodzeniem można hodować w domu. 

Pierwotnym środowiskiem orchi-
dei są góry Peru i Kolumbii. Jednak 
polscy miłośnicy egzotycznych 
roślin z pewnością się cieszą, że 
tzw. małpia mordka (dracula simia) 
świetnie adaptuje się w warunkach 
domowych oraz dorasta tylko do 60 
centymetrów wysokości. Ustawiona 
w salonie wprawi w zachwyt niejed-
nego gościa, a dla domownika bę-
dzie codziennym źródłem radości.

Czy jej zapach jednak nikogo nie 
odstraszy? Woń małpiej mordki nie 
ma nic wspólnego z człekokształt-

nymi ssakami, przypomina zapach 
pomarańczy. Roślina potrafi kwit-
nąć o każdej porze roku z kilkoma 
kwiatami na kwiatostanie.

Ciekawostką jest, że ta orchi-
dea jest rośliną epifityczną, co 
oznacza, że jeżeli zadecydujemy 
się wyhodować małpią mordkę  
w domu, musimy zapewnić jej 
fragment innej rośliny, gdzie znaj-
dzie ona miejsce do zakorzenienia 
się. Najlepszym wyborem będzie 
kora drzew liściastych.

Julia Kończak kl. 4Ap

Bezpłatne badanie
Zespół Zdrowa Aorta zaprasza na bezpłatne badanie USG aorty 

brzusznej.

Z badania można skorzystać w Wiel-
kopolskim Programie Zdrowotnym 
ZDROWA AORTA. Odbędzie się ono 21 
października we Wrześni w przychodni 
Medinet przy ul. Legii Wrzesińskiej 23c.

Program badań kierowany jest do 
mężczyzn w wieku 50–69 lat, miesz-
kających w województwie wielko-
polskim. Badania te są dla pacjenta 
całkowicie bezpłatne, ponieważ fi-
nansowanie odbywa się z funduszy 
regionalnych Unii Europejskiej.

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

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

art.com (proszę podać imię, nazwi-
sko, PESEL, numer telefonu kontak-
towego oraz miasto, w którym ma 
być wykonane badanie).

Zespół Zdrowa Aorta

fot. Psi-jaciel

Cześć, mam na imię Dino i szukam 
domu. Dobiega końca mój czas 
w domu tymczasowym. Niestety 
wówczas będę musiał wrócić do 
schroniska. Jestem jeszcze mło-
dzieńcem, ale moi opiekunowie 
mówią, że jak na mój wiek, ułożony 
i grzeczny ze mnie psiak.

Nie mam żadnych problemów 

z zachowaniem czystości w domu. 
Poza tym przepadam za maskotkami 
i kocham ludzi. Za ich głaskanie dał-
bym się pokroić. W towarzystwie sta-
ram się być niezbyt absorbujący, choć 
oczywiście dopiero gdy przywitam 
wszystkich gości. Szybko się uczę – 
pięknie podaję łapę, siadam, kładę się 
i zostaję. Nie mam problemu również 

z przywoływaniem. Moi opiekuno-
wie chwalą mnie również, że pięk-
nie chodzę na smyczy.

Myślę, że bez problemu dogadam 
się również z innym czworonogiem.

Jeśli chciałbyś mnie poznać i masz 
dla mnie dom, to proszę o kontakt 
pod numerem: 690 888 707.

Dino
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Z życia klubów sportowych

UKS Wrzesińska Akademia Szachowa podjął próbę stwo-
rzenia grupy szachowej w Miłosławiu. Obecnie trwa nabór.
Szczegóły na stronie  www.facebook.com/SzachowaAka-

demia oraz pod nr tel. 510 362 525. Zapraszamy!

Intensywny weekend
Zawodniczki Wrzesińskiego Klubu Karate wystąpiły ostatnio na dwóch turniejach Polskiej Unii Karate.

W sobotę 24 września odbyły się:  
II Turniej Karate WKF Jinkaku Cup oraz 
Puchar Mazowsza. Na turnieju poja-
wiło się 300 startujących z 27 klubów. 
Wrzesiński Klub Karate reprezento-
wały Matylda Kamińska i Wiktoria Pi-

głowska. Matylda w kumite dziewcząt 
U10 +30 kg zdobyła brąz, podobnie 
jak Wiktoria, która startowała w kumi-
te dziewcząt U16 +54 kg.

Na Puchar Mazowsza, gdzie zje-
chało 300 startujących z 12 klubów, 

Patrycja Błaszak zajęła piąte miejsce  
w kata indywidualnym dziewcząt U14.

Weekendowe starty oznaczają na-
prawdę dobre rozpoczęcie sezonu. 

Wrzesiński Klub Karate

Kolejny sprawdzian za młodymi piłkarzami
Zawodnicy Klubu Sportowego Zjednoczeni Września z grupy Orlik 2013 wzięli udział w Turnieju SBG 

Jarocin Cup, który odbywał się 17 i 18 września. Rozgrywki zakończyli z ośmioma zwycięstwami i trze-
ma porażkami na koncie.

Zespół wystąpił w składzie: Nikodem 
Lisiecki, Leonard Andrzejaszek, Jakub 
Nadolny, Marcel Wietrzyński, Mikołaj 
Rzepka, Filip Piasecki, Oliwier Jasiń-
ski, Leon Goclik, Bartosz Pluciński  
i Jan Zmuda. Wrześnianie zwyciężyli 
3:2 (bramki: Lisiecki, Nadolny, Goc-
lik) w meczu z Sucharami Suchy Las. 
W starciu z LPFA Gniezno wygrali 4:1 
(bramki: Lisiecki, Nadolny, Andrzeja-
szek, Goclik), z AP Murawski Zielona 
Góra II 4:0 (bramki: Andrzejaszek, 
Wietrzyński x2, Piasecki), z Mazovią 
Mińsk Mazowiecki 4:2 (bramki: Lisiec-
ki, Nadolny x2, samobójcza, Pluciń-
ski), a z Jaguarem Gdańsk 4:3 (bramki: 
Piasecki, Andrzejaszek, Lisiecki x2). 
Podczas turnieju drużyna uległa eki-

pom: Kotwicy Kołobrzeg 1:4 (bramka: 
Pluciński), FASE Szczecin 1:3 (bramka: 
Nadolny) i APR Jarocin 2:5 (bramki: 
Lisiecki, Goclik). W ćwierćfinale gru-
py B Zjednoczeni spotkali się z Gavią 
Choszczno. Spotkanie zakończyło się 
remisem 2:2 (bramki: Goclik, Andrze-
jaszek) i zostało rozstrzygnięte w serii 
rzutów karnych, w której lepsi oka-
zali się piłkarze wrzesińskiego klubu.  
W półfinale tej samej grupy czekała 
na nich ekipa APR Jarocin II. Udało 
się ją pokonać 1:0 (bramka: Goclik). 
W finale B, czyli spotkaniu o dziewią-
te miejsce, młodzi Zjednoczeni zmie-
rzyli się z Mazovią Mińsk Mazowiecki, 
którą pokonali 2:0 (bramki: Pluciński,  
Piasecki). 

Tak występ podopiecznych podsu-
mował trener: – Chłopcy z rocznika 
2013 mieli bardzo pracowity weekend. 
Turniej można podzielić na dwa eta-
py. W pierwszym dniu gra była daleka  
o ideału. Choć wygraliśmy pięć me-
czów, to niestety ponieśliśmy trzy 
porażki z zespołami, które były zde-
cydowanie w naszym zasięgu. Za to 
w następnym dniu zawodnicy stanęli 
na wysokości zadania, wygrywając 
trzy kolejne mecze, co dało nam zwy-
cięstwo w finale B. Podsumowując, 
turniej pokazał nam, że przy pełnym 
zaangażowaniu możemy śmiało ry-
walizować z zespołami z całej Polski.

Monika Tomczak
(na podstawie informacji KS Zjednoczeni)

Sukces cieszy młodszych... ...i bardziej doświadczonych zawodników

Każdy występ to dla tych zawodników spore przeżycie

fot. arch. KS Zjednoczeni

fot. arch. W
KK

fot. arch. W
KK
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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
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blicznych i Funduszy Europejskich
tel. 61 640 44 29

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27
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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
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62-310 Pyzdry
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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
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998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
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986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
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991 - Pogotowie energetyczne
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Z życia klubów sportowych

Przedostatnia kolejka Letniej Ligi LZS
W niedzielę 25 września na boisku w Chociczy Wielkiej rozegrano XVII kolejkę Letniej Ligi LZS  

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Przedostatnie starcia przyniosły jak 
zawsze sporo emocji kibicom „Ligi 
W”. W pierwszym meczu zmierzyli się 
mistrz i wicemistrz z ubiegłego roku: 
Sołeczno i Ostrowo Szlacheckie. Po-
dobnie jak rok temu, tak i tym razem 
w meczu decydującym o mistrzostwie 
górą byli zawodnicy z Sołeczna. Ubie-
głoroczni mistrzowie zajmują aktual-
nie drugie miejsce w ligowej tabeli.

W drugim spotkaniu świeżo upie-
czeni mistrzowie ligi – Białężyce – 
dość niespodziewanie ulegli Węgier-
kom. Była to pierwsza porażka Białę-
życ w tym roku. Węgierki dzięki temu 
zwycięstwu zapewniły sobie piąte 
miejsce na koniec ligowego sezonu.

W trzecim pojedynku Gutowo Małe 
pokonało beniaminka z Węgierek  
i ma jeszcze szansę na opuszczenie 
ostatniego miejsca w ligowej tabeli.

W czwartym meczu Sędziwojewo 
wysoko pokonało Gozdowo. W tej ko-
lejce wygrały również drużyny Sołecz-
no i Białężyce II, a takie rezultaty ozna-
czają, że zespół z Sędziwojewa nie ma 
już szans na ligowe podium i zajmie 
czwarte miejsce w tym sezonie.

W ostatnim meczu tej kolejki Bia-
łężyce II po zaciętym pojedynku 
pokonały Bardo. Dzięki temu zwy-
cięstwu „czarny koń” tych rozgrywek 
zapewnił sobie miejsce na ligowym 
podium. O tym, czy będzie to drugie 
czy trzecie miejsce zadecydują wyni-
ki ostatniej ligowej kolejki.

W klasyfikacji strzelców prowadzi 
Dominik Szymański (Sołeczno), który 
ma już na koncie 33 trafienia. Drugi 
w klasyfikacji strzelców Mateusz Gę-
sikiewicz (Sędziwojewo) zdobył do 
tej pory 20 bramek. Trzeci jest nadal 
Bartosz Boroniec (Sędziowojewo)  
z 14 trafieniami.

W niedzielę 2 października na bo-
isku w Chociczy Wielkiej zostanie ro-

zegrana ostatnia kolejka Letniej Ligi 
LZS, a tuż po rozegraniu końcowego 
meczu o godzinie 14 odbędzie się 
uroczyste podsumowanie i zakoń-
czenie rozgrywek.

Wszystkich kibiców serdecznie za-
praszamy!

Piotr Jędraszak
LZS

Rozgrywki dostarczają piłkarzom i kibicom wiele emocji

fot. A
. Sobczak

Świetna wiadomość z Tirany
Na rozgrywanych w stolicy Albanii Mistrzostwach Europy U21 w Taekwondo Olimpijskim zawod-

niczka AZS AWF Poznań oraz reprezentacji Polski – Dagmara Haremza zdobyła złoty medal.

Podczas zawodów wychowanka UKS Hwarang Września pokonała Chorwatkę, Węgierkę i Greczynkę, dzięki czemu 
dotarła do zwycięskiego finału, w którym zmierzyła się z mistrzynią świata juniorów – Turczynką Yaren Sude Uzunca-
vdar. Obecnym trenerem Dagmary jest Łukasz Scheffler. Z kolei w reprezentacji jej szkolenie prowadzi Maciej Ruta.

UKS Hwarang Taekwondo Olimpijskie Września

Mistrzyni Dagmara Haremza
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