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Senioralne Gaudeamus
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki. Do stowarzyszenia przystąpiło 34 nowych członków, którzy 

złożyli uroczyste ślubowanie.

Inaugurację, która odbyła się  
12 października we Wrzesińskim 
Ośrodku Kultury, rozpoczęło wspól-
ne odśpiewanie hymnu Polski. Mi-
łym zaskoczeniem dla uczestników 
był krótki występ Izabeli Metler, która 
wyłaniając się z publiczności, zaśpie-
wała Habanerę. Witając uczestników 
spotkania, prezes WUTW Danuta To-
rzewska przypomniała, że nigdy nie 
jest się za starym, by realizować pa-
sje, rozwijać się i spełniać marzenia.

– Każda inauguracja roku akademic-
kiego jest szczególnym momentem 
dla całej społeczności Wrzesińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dniem 
skłaniającym do głębokiej refleksji nad 
naszym miejscem w świecie, własnym 
rozwojem, czynionymi postępami, 
samodoskonaleniem, spełnieniem się 
seniorów podczas emerytury, która nie 
musi być czasem szarości i odrzucenia, 
a czasem spełnienia się w innej roli – 
powiedziała. Podkreślała, że słucha-
cze uniwersytetu mają sporo pomy-
słów, które udaje się realizować m.in. 

dzięki dobrej współpracy z lokalnymi 
instytucjami, szkołami i samorządem.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz w swoim wystąpieniu wspo-
mniał, że uniwersytety trzeciego 
wieku stały się w Polsce pewnym fe-
nomenem. – Niedawno przeczytałem 
w Internecie, że w 2007 roku w Polsce 
działało ich 125. Dzisiaj jest ich aż 476 
– stwierdził. – Tyle jest rzeczy, zjawisk, 
ludzi do odkrycia i poznania, że WUTW 
choćby do końca świata działał, będzie 

znajdował coraz to ciekawsze tematy 
i obszary, w których będziecie mogli 
się poruszać. Trzymam za was kciuki  
– powiedział starosta.

Choć w tym roku większość no-
wych słuchaczy odebrało indeksy już 
wcześniej, to podczas immatrykula-
cji złożyli oni uroczyste ślubowanie 
i zostali oficjalnie przyjęci do grona 
studentów seniorów.

Wydarzenie nie mogło się obyć 
bez wykładu inauguracyjnego. Tym 

razem wygłosił go burmistrz Pyzdr 
Przemysław Dębski, który opowiadał 
o swojej gminie jako regionie odpo-
wiedniego do tego, by w nim miesz-
kać, wypoczywać i inwestować. 

W tym roku inauguracja roku na 
WUTW odbyła się po raz szesnasty. 
Chętnych, by uczestniczyć w wykła-
dach, zajęciach czy sekcjach jest tym 
razem 296, z czego dla 34 będzie to 
pierwszy rok akademicki. 

Klara Skrzypczyk
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Prace wykończeniowe wewnątrz

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.

Wielkopolski Związek Inwalidów  
Narządu Ruchu Koło Września

Informujemy, że 22 października 2022 r.  
o godz. 16 odbędzie się walne zgromadzenie 
członków koła. Prosimy o przybycie członków 
w każdą środę miesiąca od godz. 10 do 12 do 
siedziby przy Chopina 9 we Wrześni w celu ak-
tualizacji listy członkowskiej.

Marek Kozłowicz
Prezes koła

Co słychać na drogach?

POWIATOWY PUNKT POMOCY MATERIALNEJ
DLA OBYWATELI UKRAINY

ul. Wrocławska 44, 62-300 Września
(była komenda straży pożarnej)

Uwaga! Nowe dni i godziny otwarcia punktu:
PONIEDZIAŁEK w godz. 12-16

PIĄTEK w godz. 12-16

Obecnie potrzebującym wydawana jest głównie 
odzież. Ze względu na duże ilości w magazynie do od-
wołania wstrzymane zostało jej dalsze przyjmowanie.
Równocześnie przypominamy, że asortyment Po-

wiatowego punktu pomocy Ukrainie stanowią dary 
przekazane przez mieszkańców powiatu bądź za-
przyjaźnione instytucje, samorządy i firmy. Pracowni-
cy punktu nie mają wpływu na to, czy i w jakiej ilości 
do punktu zostanie dostarczona żywność. Apelujemy 
o wyrozumiałość.

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w Psarach Polskich i Nowym Folwarku. Obecnie 
trwa odbiór robót.

Na odcinku o długości 760 me-
trów poszerzono drogę do sześciu 
metrów. Jezdnia została wzmoc-
niona poprzez ułożenie betonu 
asfaltowego tj. warstwy wyrów-
nawczej oraz ścieralnej. Powstał 
też chodnik oraz przebudowano 
istniejące skrzyżowania. Podczas 
robót wykonano kanalizację desz-
czową, a także odmulono przy-
drożne rowy. Przebudowano też 
przepusty i zamontowano bariery 

ochronne. Zjazdy indywidualne i pu-
bliczne zostały utwardzone.

Przypomnijmy, że inwestycja została 
dofinansowana z funduszy unijnych – 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Kwota wsparcia wyniosła 1 205 448 zł.

W najbliższym czasie rozpocznie się 
przebudowa drogi powiatowej w Sło-
mowie. Do połowy listopada na odcinku 
o długości 225 metrów zostanie wy-
konana nowa warstwa wyrównawcza  
i ścieralna. Koszt inwestycji to 147 753 zł. 

Prace drogowe wykonywać będzie ne-
kielska firma Transbruk Marek Begier.

Dodajmy, że obecnie trwają dwa 
postępowania w trybie zamówień 
publicznych: wyboru wykonawcy dla 
zadania „Bieżące remonty cząstkowe 
nawierzchni dróg na terenie powiatu 
wrzesińskiego w latach 2022-2023" 
oraz „Zimowe utrzymanie dróg po-
wiatowych na terenie powiatu wrze-
sińskiego w sezonie 2022/2023”.

Tomasz Małecki

Zmodernizowana jezdnia w Psarach Polskich
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Informacja dotycząca dystrybucji  
tabletek z jodkiem potasu

W ostatnim czasie na terenie całego kraju przeprowadzono dystrybucję tabletek z jodkiem potasu, które po-
daje się w przypadku potencjalnego zagrożenia radiacyjnego. Informujemy, że w zeszłym tygodniu tabletki te 
zostały rozdystrybuowane za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni 
do wszystkich urzędów gmin powiatu wrzesińskiego. 

Podkreślamy i uspokajamy, że Państwowa Agencja Atomistyki monitoruje sytuację na bieżąco i obecnie 
na terenie Polski nie występuje żadne zagrożenie skażeniem radiacyjnym, a prowadzone prewencyjne 
działania rządowych służb w tym zakresie są spowodowane niepewną sytuacją związaną z wojną w Ukrainie, 
głównie z walkami prowadzonymi w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Ponadto decyzję o przekazaniu 
tabletek do gmin podjęto, by do niezbędnego minimum skrócić czas ewentualnego rozprowadzenia tabletek 
wśród mieszkańców.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznymi wojewody wielkopolskiego tabletki 
powinni przyjąć wszyscy ludzie, począwszy od noworodków do osób, które kończą 60. rok życia. Odpowiednia 
liczba tabletek dla tych osób została zabezpieczona.

Informacyjnie podajemy, że w przypadku ewentualnego uruchomienia akcji wydawania tabletek z jodkiem 
potasu, na terenie powiatu wrzesińskiego w porozumieniu z gminami przyjęto zasadę wydawania ich miesz-
kańcom powiatu w lokalach, w których w czasie wyborów działają obwodowe komisje wyborcze. W celu 
szybkiego i sprawnego przeprowadzenia akcji wskazane jest, aby preparat jodowy odbierała jedna osoba dla 
wszystkich domowników razem z nim zamieszkujących.

Przed rozpoczęciem wydawania preparatu jodowego zostaną opublikowane stosowne komunikaty. 
O uruchomieniu akcji dystrybucji wszyscy mieszkańcy z terenów potencjalnie zagrożonych (zagrożenie nie 

musi obejmować całego terenu kraju) otrzymają stosowny komunikat SMS-owy z Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa (RCB) oraz za pomocą ogólnopolskich środków masowego przekazu. 

W przypadku uruchomienia akcji na terenie powiatu wrzesińskiego szczegółowe informacje dotyczące 
dystrybucji tabletek na naszym terenie ogłoszone zostaną na stronach internetowych urzędów, za pomocą 
portali społecznościowych, komunikatora aplikacji powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania BLISKO 
(dawniej SI SMS), innych komunikatorów działających w telefonach komórkowych oraz za pomocą lokalnych 
środków masowego przekazu.

Paweł Puzdrakiewicz
Kierownik Powiatowego Centrum

Zarządzania Kryzysowego we Wrześni

Gra w Czarnego Piotrusia
Zwyczajnie o tej porze roku, kiedy to lekko zmęczone letnimi upałami słońce niczym szalony impresjonista przebarwia niedawną zieleń w pastele 

żółci, kasztanu, rudej wiewiórki i soczystego karminu, radujemy się beztrosko zatopieni w kruchej otulinie ciepłego powietrza. Już nie letniego, ale 
jeszcze nie zimowego. Tkwimy zawieszeni w tej przyjaznej przestrzeni, jakbyśmy nie byli świadomi nadchodzącej odmiany.

Tak było zazwyczaj, ale nie tym ra-
zem. Teraz z niepokojem myślimy 
o nadchodzącej zimie. Pełni obaw 
logujemy się na internetowych 
czatach, ale nie po to, by poplotko-
wać z przyjaciółmi, tylko uporczy-
wie zaczaić się na stronach spółek 
węglowych, żeby wyrwać którąś 
tonę węgla po okazyjnej cenie, 
za dwa tysiaki. Śledzimy niczym 
notowania serwisów sportowych 
wiadomości o statkach z węglem 
z całego świata przybijających do 
naszych portów. Zaglądamy na 
opustoszałe składy węgla z na-
dzieją, że za chwilę pojawi się tam 
obiecany przez Pana Premiera, mi-
nistra od węgla i oczywiście Pana 
Prezesa tańszy węgiel za tysiaka. 
Ale tam jest jak w bajce o Kubusiu 
Puchatku. „Im bardziej tam zaglą-
dają, tym bardziej tego węgla tam 
nie ma”.

Cóż więc się stało? My, światowi 
potentaci w tej dyscyplinie go-
spodarki z zasobami na dwieście 
lat obfitości, biegamy teraz po ca-
łym świecie niczym domokrążcy 
kupując na oślep wszelkie wyroby 
węglopodobne, kiedy miliony ton 
antracytu, luksusowego węgla, na 
polskim Śląsku kilkaset metrów 
pod ziemią zalegają od kilku mi-
lionów lat, czekając na swój czas. 
Czy ktoś to rozumie? Ja nie.

Przecież dla ochrony rodzime-
go przemysłu górniczego przed 

kilku laty zablokowaliśmy rozwój 
energetyki odnawialnej (wiatraki) 
kagańcowymi ustawami. Dalej po-
wstrzymaliśmy lawinową ekspansję 
prywatnych, w większości indywi-
dualnych instalacji fotowoltaicznych, 
ponieważ nie zbudowaliśmy sieci 
energetycznych, które tę zieloną 
energię mogłyby odebrać, przyjąć, 
zagospodarować. W tym samym cza-
sie dziesiątki miliardów z dochodów 
z tzw. emisji CO2 przejedliśmy, za-
miast chociażby część z nich zainwe-
stować w tę właśnie dziedzinę. 

Skutek jest taki, że my jako potentaci 
w zasobach energetycznych surow-
ców kopalnych narażamy naszych 
mieszkańców na desperację w po-
szukiwaniu węgla po horrendalnych 
cenach, żeby mogli przetrwać zimę 
raczej dość zwyczajną i spodziewaną 
w naszej strefie klimatycznej.

Oczywiście nikt nie bierze za to od-
powiedzialności, gdyż wszystkiemu 
winna jest sytuacja w Ukrainie i krop-
ka. Kraj w stanie totalnej wojny, od 
którego nasz premier zamierzał ku-
pować nadwyżki energii. Ha, ha, ha…

A teraz najciekawsza odsłona tej 
opowieści. Ostatni pomysł rządzą-
cych z pierwszych dni października: 
„niech samorządy zajmą się zaku-
pem i dystrybucją węgla dla swoich 
mieszkańców i to po cenach nieprze-
kraczających dwóch tysiaków”.

Nie, to nie jest żart, to jest rządowy 
projekt w realu. 

W sytuacji, kiedy administracja rzą-
dowa jest w posiadaniu wszystkich 
podstawowych narzędzi niezbęd-
nych do przeprowadzenia tej operacji 
(porty, linie kolejowe, tabor, bocznice, 
składy materiałów) i nie potrafi wyko-
rzystać posiadanej infrastruktury dla 
sprawnego dostarczenia czarnego 
paliwa w teren, to rodzi się pytanie, 
o co w tym zamieszaniu chodzi? Po-
mijam już kwestię, że w całym kraju 
istnieje stworzona przez lata sprawna 
sieć wyspecjalizowanych w handlu 
węglem firm prywatnych i spółdziel-
czych. Dlaczego więc oni mają być 
wykluczeni z tej operacji zaopatrze-
nia mieszkańców w węgiel? Aaa… 
Bo to są „firmy spekulacyjne”, które 
będą chciały zarobić na zapłacenie 
podatków i opłacenie zatrudnionych 
pracowników. Skąd my to znamy? Toż 
to są teksty żywcem wyjęte z czasów 
dawno upadłej komuny. Czyżby hi-
storia zatoczyła koło? Stąd już tylko 
krok do kartek na podstawowe arty-
kuły, zapisów na „towary luksusowe”  
i kolejek po mięso.

Ale wróćmy do pomysłu na to, że sa-
morządy tuż przed dwunastą (zima na 
progu) miałyby zająć się tą węglową 
kupą, chociaż powszechnie wiado-
mo, że nie mają one w większości do 
tego przygotowanej infrastruktury  
w odróżnieniu od państwowych mo-
lochów i prywatnych przedsiębiorców.

Hmm… Dlaczego? Po pierwsze, 
ewidentną katastrofę rządowej po-

lityki energetycznej można będzie 
zrzucić na nieudolne samorządy. 
Mieszkańcy już dzisiaj dzwonią do 
urzędów i pytają o terminy dostaw 
taniego węgla.

Po drugie, systematycznie okrada-
nym z dochodów samorządom moż-
na będzie nie zapłacić za poniesione 
koszty zakupu, transportu i dystrybu-
cji „taniego węgla dla swoich miesz-
kańców” w odróżnieniu od prywat-
nych firm, które poniesione koszty 
doliczą do ostatecznej ceny węgla.

Problem w tym, że taniego węgla po 
prostu nie ma, ale rząd nie zamierza 
się przyznać do tego, że sam do takiej 
sytuacji doprowadził. Kupował sobie 
przez lata spokój górniczych central 
związkowych, zaopatrując krajowy 
rynek w tani „ruski węgiel”, zastępując 
go malejącym wydobyciem krajo-
wym coraz większym kosztem górni-
czych przywilejów. Aż przyszła wojna, 
embargo na węgiel i wszystko…

Kto jest winien? Wiadomo, ten pod-
ły Putin, u którego bez opamiętania 
przez ostatnie lata kupowaliśmy hał-
dy czarnego paliwa.  Ale jak tu teraz 
zjeść tę żabę? 

Jest pomysł.
To, co robi w tej chwili Pan Premier  

i jego światli urzędnicy, przypomina mi 
trochę taką grę karcianą z dzieciństwa. 

W skrócie polegała ona na tym, że 
kilku uczestników gry ciągnęło od 
siebie nawzajem karty, które miały 
pary z wyjątkiem jednej, Czarnego 

Piotrusia. Każdy, kto skompletował 
parę kart, odkładał ją na stół. Prze-
grywał ten, kto pozostał z Czarnym 
Piotrusiem bez pary w ręku. 

Otóż rządowy pomysł (gra rządo-
wa) z wciągnięciem samorządów 
w węglowy kipisz opiera się na 
podobnej zasadzie, zmierza do po-
zostawienia samorządów trefnym 
Piotrusiem (górą kosztów za tani 
węgiel) w ręku.  Jakież to genialnie 
sprytne, nieprawdaż?

Że co? Samorządy nie zechcą za-
grać w Piotrusia. To powiemy, że 
chcą rzucić swoich mieszkańców 
na pastwę losu, sorry, na pastwę 
zimy. Oj niedobrzy włodarze, oj 
niedobrzy… Niech ich „Lud po-
chłonie”.

Dionizy Jaśniewicz
PS Ja gram w zielone,  

tzn. w zieloną energię.
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Czempioni z Kaczanowa
Uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie wzięli udział w XXVII Memoriale  

im. prof. B. Kobielskiego – Mistrzostwach Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce, 
które odbyły się 20 września w Żerkowie.

W zawodach startowali uczniowie 
z rocznika 2008 i młodsi z 76 wiel-
kopolskich szkół. Dorobek reprezen-
tantów naszego powiatu wyniósł  
11 medali (pięć złotych, dwa srebr-
ne i cztery brązowe). W klasyfikacji 
generalnej powiat wrzesiński zajął 
IV miejsce (283 pkt.), za chodzieskim 
(315 pkt.), ostrowskim (370 pkt.)  
i średzkim (423 pkt.). W klasyfikacji 
szkół I miejsce zajęła Samorządowa 
Szkoła Podstawowa w Kaczanowie 
(osiem medali i 139 punktów).

Złote krążki zdobyli: Eryk Jasiński (100 
m), Julia Olejniczak (skok wzwyż), Mar-
cin Michalak (skok wzwyż) oraz Zuzanna 
Andrzejaszek (wieloskok). Ponadto za-
wodnikom z Kaczanowa przypadło rów-
nież złoto za sztafetę 4 x 200 (E. Jasiński,  
A. Dziekan, M. Maleszka, L. Baranowska).

Srebrne medale przypadły z ko-
lei Oliwii Kajdan (pchnięcie kulą), 
Mateuszowi Maleszce (wieloskok),  
a brązowe – Agacie Dziekan (100 m), 
Lenie Baranowskiej (300 m), Patrycji 
Kruszewskiej (80 m ppł) oraz Pawłowi 
Urbaniakowi (skok wzwyż).

Pamiątkowe zdjęcie

W pierwszej dziesiątce uplasowali się: 
Aleksandra Kosmowska (IV, 100 m), 
Anna Jęczmionka (IV, 300 m), Antonina 
Brandt (V, 100 m), Maja Kaczmarek (V, 
skok wzwyż), Martyna Wojtkowiak (VII,  
1 000 m), Zuzanna Ambrożak (VII, 

pchnięcie kulą), Oliwia Andrzejaszek (VIII 
300 m), Maja Gacka (VIII, pchnięcie kulą).

Klara Skrzypczyk
Na podstawie informacji  

Krzysztofa Regulskiego

Najszybsze w województwie
Sześcioosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z naszego regio-

nu wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu Wrzesińskiego Szkolnego Związku Sportowego w Sztafe-
towych Biegach Przełajowych, które odbyły się 29 września we Wrześni na Waltra Łąkach. Najlepsze  
z nich pojechały do Poznania na finały wojewódzkie, które zakończyły się dużym sukcesem dla uczen-
nic z Kaczanowa.

We Wrześni rywalizacja podzielona 
została na trzy kategorie, w ramach 
których mierzyli się zarówno chłopcy, 
jak i dziewczęta. W pierwszej z nich, 
czyli w Igrzyskach Dzieci, najszybsi 
okazali się uczniowie Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. 
Drugie miejsce zajęli ich rywale z Ma-
rzenina, a trzecie z Nowego Folwar-
ku. Wśród zawodniczek zwyciężyły 
uczennice z Kaczanowa. Na drugim 
miejscu podium stanęły biegaczki  
z Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 we Wrześni. Po brąz sięgnę-
ły dziewczęta z Nowego Folwarku.  
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej naj-
lepiej spisali się reprezentanci nekiel-
skiej szkoły podstawowej. Drugą loka-
tę wywalczyli młodzi sportowcy z Ka-
czanowa, a trzecią z Nowego Folwar-
ku. Również w tej kategorii najlepsze 
były dziewczyny z Kaczanowa. Srebro 
powędrowało do uczennic wrzesiń-
skiej „dwójki”, a brązowe krążki zawi-
sły na szyjach przedstawicielek Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we 
Wrześni. Z kolei w Licealiadzie najlep-
szy wynik osiągnęli uczniowie Zespo-
łu Szkół Politechnicznych we Wrześni. 
Tuż za nimi uplasowała się drużyna  
z wrzesińskiego Liceum Ogólno-
kształcącego. Trzeci byli uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących. W rywalizacji dziewcząt 
ostateczna klasyfikacja wyglądała 
następująco: I miejsce – LO, II miejsce  
– ZSP, III miejsce – ZSTiO.

Tydzień później 16 sztafet z ośmiu 
szkół reprezentowało powiat wrze-

Złote medalistki w sztafecie szwedzkiej z SSP Kaczanowo. Od lewej: Lena Baranowska, 
Zuzanna Andrzejaszek, Agata Dziekan, Oliwia Andrzejaszek

siński na wojewódzkich finałach  
w Poznaniu. Miejscem zmagań był Sta-
dion TS Olimpia. Zawody zakończyły 
się dla naszych uczniów zdobyciem 
czterech medali w sztafecie szwedz-
kiej, która polega na przebiegnięciu 
przez czterech zawodników dystan-
sów kolejno 100+200+300+400 m 
lub 400+300+200+100 m. W ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej szans ry-
walkom nie pozostawiły dziewczęta  
z SSP Kaczanowo, które przywiozły 
do domów złoto. W tej samej kate-
gorii bardzo dobrze spisali się młodzi 
biegacze Zespołu Szkół w Nekli. Uda-
ło się im wywalczyć brąz. Natomiast  
w Igrzyskach Dzieci drugie miejsce za-
jęły uczennice Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 we Wrześni. Ich ko-
ledzy z tej samej placówki stanęli na 
trzecim miejscu podium. Również inne 
zespoły zaprezentowały się z dobrej 

strony, zajmując lokaty w pierwszej 
dziesiątce. Dziewczęta z LO Września 
były czwarte w sztafecie 4x100 m 
(Licealiada). Zawodniczki z SSP nr 2 
dobiegły do mety piąte w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej, a ich młodsze 
koleżanki szóste w Igrzyskach Dzieci  
w tej samej konkurencji. Siódmym 
miejscem musieli zadowolić się chłop-
cy z SSP nr 2 (sztafeta 4x100 m, Igrzy-
ska Dzieci), biegacze z Kaczanowa 
(sztafeta szwedzka, Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej) oraz uczennice z tej samej 
miejscowości (sztafeta 4x100 m, Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej). Dziesiątkę  
w sztafecie 4x100 m zamknęli chłopcy 
z Nekli (Igrzyska Młodzieży Szkolnej),  
a także dziewczęta z wrzesińskiej SSP 
nr 1 (Igrzyska Dzieci).

Monika Tomczak
Na podstawie informacji SZS

fot. arch. SZS 
fot. arch. projektu

Pracownie na miarę XXI wieku
Do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 

został dostarczony sprzęt zakupiony w ramach projektów unijnych. 

Szkolną pracownię kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności wyposażono 
m.in. w mikroskopy, wagi laboratoryjne, wagosuszarkę, pehametr i lumino-
metr, a pracownię mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w silniki elektryczne, 
manometry, mikrometry oraz czujniki pomiarowe ze statywem i przymiary 
taśmowe. Zadanie dofinansowane z projektów: „Zakład pracy w szkole – no-
woczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego” oraz „Wyposażenie 
pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących we Wrześni”.

fot. arch. projektu
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Filmowcy u logistyków
W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni gościli na początku października filmowcy z japoń-

skiej telewizji NHK, którzy realizowali materiał na temat wykorzystania gier komputerowych w kształ-
ceniu logistyków.

Ekipa realizatorska z uczniami

We wtorek 4 października Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 
miał niecodziennych gości. Uczniów 
technikum logistycznego na ulicy 
Koszarowej odwiedziła ekipa japoń-
skiej telewizji NHK. Powodem wizyty 
azjatyckich filmowców były nieco-
dzienne lekcje – w ramach pracowni 

logistycznej uczniowie grali w This 
War Of Mine. Innowacja jest związana  
z umieszczeniem tej gry komputero-
wej przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej na liście lektur uzupełniających. 

Młodzież, wcielając się w role ludzi uwię-
zionych w zrujnowanej kamienicy, uczy 
się w optymalny sposób ustalać prioryte-

ty działań i odpowiednio zarządzać zaso-
bami. Równocześnie gra w bardzo emo-
cjonalny sposób pokazuje tragizm wojny 
i dramat cywili. Zarówno granie w grę, jak 
i uczestnictwo w procesie realizacji telewi-
zyjnej było dla uczniów z ulicy Koszarowej 
ciekawym przeżyciem.

ZSZ nr 2

Emerytowani nauczyciele 
obchodzili swoje święto 

Wrzesiński Związek Nauczycielstwa Polskiego pamięta o starszych koleżan-
kach i kolegach po fachu. We wtorek 11 października z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej w bursie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
zorganizowano uroczyste spotkanie członków Sekcji Emerytów i Rencistów 
ZNP. Uroczystość uświetnił występ uczniów ZSTiO. W spotkaniu wziął udział 
wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, który złożył członkom sekcji 
serdeczne życzenia. Z kolei szefowa ZNP Małgorzata Korfini-Stachnik obdaro-
wała emerytów upominkami.

(red.)

Wyjątkowi i potrzebni
Ponad 260 pierwszoklasistów Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-

nokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama złożyło ślubowanie 
na sztandar. Uroczystość odbyła się w piątek 7 października.

Ci młodzi ludzie to teraz pełnoprawni uczniowie ZSTiO

Wzięli w niej udział m.in. wicesta-
rosta wrzesiński Waldemar Grzego-
rek oraz naczelnik Wydziału Eduka-
cji Olga Kośmińska-Giera, a także 
przedstawiciele służb mundurowych 
i szkół wyższych współpracujących  
z placówką.

W szkole przy ulicy Kaliskiej pierw-
szoklasiści rozpoczęli naukę w od-
dziale przygotowania wojskowego 
II Liceum Ogólnokształcącym oraz  
w siedmiu klasach techników: tech-
nikum weterynaryjnym (dwa oddzia-
ły) oraz w technikach mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki, kontroli jako-
ści i bezpieczeństwa żywności, ho-
telarstwa, organizacji turystyki oraz 
żywienia i usług gastronomicznych.

– Być może nie jesteście doskonali  
i zmagacie się ze swoimi przywarami  
i słabościami, ale jesteście ważni, wyjąt-
kowi i potrzebni ojczyźnie, środowisku, 

w którym żyjecie, waszym bliskim i nam 
wszystkim – zwrócił się do uczniów 
dyrektor placówki Damian Hoffmann. 
– Zależy mi na tym byście czuli się w tej 
szkole bardzo dobrze i życzę wam, aby-
ście jak najlepiej wykorzystali w szkole 
czas młodości – dodał. 

Wicestarosta Waldemar Grzego-
rek podkreślił, że wybór szkoły przy  
ul. Kaliskiej to doskonała decyzja:  
– Ta szkoła ma bardzo bogate tradycje. 
Przed laty zjeżdżali do niej uczniowie  
z całej Polski. Teraz również placówka 
utrzymuje bardzo wysoki poziom ze 
względu na świetną kadrę pedago-
giczną. Gratuluję wam tego wyboru  
– powiedział pierwszoklasistom.

Uroczystość zakończył krótki wy-
stęp artystyczny w wykonaniu 
uczniów szkoły Julii Maciejewskiej, 
Zuzanny Ratajczyk i Gracjana Dudka. 

Tomasz Małecki

Horyzont mistrzem Polski
Za nami XIX Mistrzostwa Polski Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w unihokeju.

Podczas turnieju rywalizacja była bardzo zacięta

fot. arch. organizatora

Zawody rozegrano 8 październi-
ka w hali sportowej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Kołaczko-
wie. Wzięło w nich udział 11 drużyn 
reprezentujących placówki opie-
kuńczo-wychowawcze z całej Polski 
(m.in. ze Szczecina, Grudziądza, Kielc, 
Koszalina, Łobżenicy). Rywalizowano 
w dwóch grupach wiekowych: mło-
dzież starsza (roczniki 2005-2009) 
oraz dzieci (rocznik 2010 i młodsze). 
Mecze rozgrywano systemem 3 + 1.

W półfinałach Horyzont Kołaczko-
wo pokonał CK Scyzoryki Kielce 5:0, 
zaś Sternik Szczecin przegrał z MOW 
Łobżenica 1:3. Druga drużyna z Łob-
żenicy zremisowała 2:2 z Młodymi 
Wilkami Kołaczkowo. Rozstrzygnię-
cie przyniosły rzuty karne – z wyni-
kiem 0:1 triumfowała drużyna z po-
wiatu wrzesińskiego.

W finałach zawodnikom MOW Łob-
żenica udało się wygrać z Młodymi 
Wilkami Kołaczkowo 1:0. Pojedynek 
obu drużyn z Kołaczkowa zakończył 
się wynikiem 4:2 dla Horyzontu, któ-
ry w kolejnym pojedynku pokonał 
MOW Łobżenica 5:0.

W klasyfikacji końcowej na pierw-
szym miejscu znalazł się Horyzont 
Kołaczkowo, na drugim MOW Łob-
żenica, zaś na trzecim – Młode Wilki 
Kołaczkowo.

Dodatkowo tego dnia rozegrano 
finał mistrzostw Polski w kategorii 
dzieci młodszych. Drużyna CPDiPR 
Grudziądz rozgromiła Koszalińskie 
Strzały 6:0, zaś ZEW Morza Szcze-
cin pokonał Skrzaty Bieganowo 2:1. 
W meczu o trzecie miejsce z wyni-
kiem 6:0 nad Koszalińskimi Strzała-
mi triumfowały Skrzaty Bieganowo. 
Rozstrzygnięcie w meczu o zwycię-

stwo dały rzuty karne (wcześniej re-
mis 1:1), w których nad CPDiPR Gru-
dziądz został pokonany przez ZEW 
Morza Szczecin (6:5).

Indywidualnie wyróżniono Oskara 
Dziesiątkowskiego (Młode Wilki Ko-
łaczkowo) jako najlepszego zawod-
nika oraz Sandrę Pilarską (CK Scy-
zoryki Kielce) jako najlepszą zawod-
niczkę. Królem strzelców został Pa-
tryk Makuch (Horyzont Kołaczkowo), 
a najlepszym bramkarzem – Mateusz 
Nowak (CPDiPR Grudziądz). Przyzna-
no również wyróżnienia dla drużyny 
fair play, czyli CK Scyzoryków Kielce, 
a także najmłodszego zawodnika 
– Olafa Jackowskiego (Skrzaty Bie-
ganowo) oraz najmłodszej drużyny 
– Koszalińskich Strzał.

Najlepsze drużyny otrzymały pu-
chary i statuetki oraz dyplomy  
i nagrody rzeczowe. Indywidualnie 
wyróżnieni zawodnicy zostali na-
grodzeni statuetkami i nagrodami 
rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, oko-
licznościowe kubki oraz koszulki.

Zawody nie odbyłyby się, gdyby nie: 
Fundacja Chcemisie Poznań, Staro-
stwo Powiatowe we Wrześni, Spół-
dzielnia Mleczarska Września, PSS 
Społem Września, Powiatowy Bank 
Spółdzielczy Oddział Kołaczkowo, Ra-
dio Września, ZS-P Kołaczkowo oraz 
rodzice zawodników UKS Kołaczkowo.

Do zobaczenia za rok!
Tadeusz Kiciński
UKS Kołaczkowo
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Wicemistrzowie Europy z Krispolu
Atakujący Kacper Ratajewski i przyjmujący Jakub Olszewski, na co dzień występujący w barwach 

wrzesińskiego klubu, wrócili z Włoch ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Męż-
czyzn U20.

Reprezentacja Polski, w składzie 
której znaleźli się związani z naszym 
powiatem siatkarze, w fazie grupo-
wej zmierzyła się ze Słoweńcami, 
Francuzami, Serbami, Słowakami  
i Włochami. Na tym etapie rozgrywek 
biało-czerwoni przegrali tylko jedno 
spotkanie, ulegając gospodarzom 
turnieju. Dobra postawa dała im dru-
gie miejsce w grupie i awans do fazy 
finałowej. W półfinale Polacy spotkali 
się z Belgami (najlepszymi w grupie 
B). Mecz zakończył się zwycięstwem 
naszej kadry 3:0. Z kolei w finale po-
nownie trafili oni na Azzurrich. Nie-
stety również tym razem Włosi oka-
zali się lepsi, choć walka o złoto była 
bardzo zacięta. O zdobyciu tytułu 
przez gospodarzy przesądził prze-
grany przez polskich reprezentantów 
tie-break. Ostatecznie nasz młody 
zespół stanął na drugim stopniu po-
dium tej prestiżowej imprezy. 

Sukces siatkarzy na pewno ucieszył 
nie tylko sympatyków kadry naro-
dowej, ale także kibiców Krispolu 
Września. W końcu ze srebrnych krąż-
ków mistrzostw Starego Kontynentu 
mogą być dumni dwaj zawodnicy 
Pomarańczowych. Ich ciężka praca  
i osiągnięcia zostały docenione na lo-
kalnym szczeblu. Przed jednym z ligo-
wych meczów wrzesińskiego klubu 
Ratajewski i Olszewski otrzymali upo-

W powiecie wrzesińskim docenia się imponujące wyniki

minki oraz listy gratulacyjne starosty 
wrzesińskiego Dionizego Jaśniewi-
cza oraz członka Zarządu Powiatu 
Wrzesińskiego Stefana Tomczaka. 
Zawodnikom pogratulował również 

burmistrz miasta i gminy Września 
Tomasz Kałużny. Samorządowcy ży-
czyli uhonorowanym siatkarzom dal-
szych sportowych sukcesów.

Monika Tomczak

fot. U
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Moje dziecko INNE, 
ale nie GORSZE

Pod tym tytułem w czwartek 6 października odbyło się spotkanie 
dla rodziców, opiekunów prawnych oraz terapeutów dzieci z różne-
go typu niepełnosprawnościami z Izabelą Fornalik.

Prowadząca jest cenionym peda-
gogiem specjalnym, seksuologiem  
i psychoterapeutą. Zebranych w sali 
Kina „Trójka” powitały dyrektor Ze-
społu Szkół Specjalnych im. Janusza 
Korczaka we Wrześni Magdalena 
Zając oraz prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Razem” i zarazem nauczy-
cielka ZSS Marlena Koniuk. Zapro-
szenie Izabeli Fornalik było wynikiem 
współpracy Starostwa Powiatowego 
we Wrześni oraz ZSS i stanowiło wyj-
ście naprzeciw problemom i trud-
nościom, z jakimi borykają się we 
współczesnym świecie bliscy osób  
z niepełnosprawnościami.

Zadanie trudnych, niewygodnych 
pytań, a także próby odpowiedzenia 
na nie – to założenia i cele spotkania 
z osobą o tak wysokich kompeten-
cjach, wiedzy i doświadczeniu jak  
Izabela Fornalik. Podczas wykładu 
słuchacze mogli dowiedzieć się, że 
(tak jak w przypadku osób norma-
tywnych) nie ma dwóch takich sa-
mych ludzi z niepełnosprawnością 

Spotkanie odbyło się w Kinie „Trójka”

intelektualną oraz ze spektrum au-
tyzmu. Dlatego każde działanie, tera-
pia powinny być dostosowane i zin-
dywidualizowane. Poznano zasady, 
jak uczyć dzieci i młodzież poszcze-
gólnych zachowań z rozróżnieniem 
ich na takie, które można realizować 
w przestrzeni prywatnej i publicznej.

Prelegentka tłumaczyła, jak pomóc 
dziecku z trudnościami przejść przez 
okres dojrzewania, jak powinni re-
agować rodzice w zetknięciu z kło-
potliwymi sytuacjami, jak odpowia-
dać na trudne pytania nastolatków, 
a także jak radzić sobie z zaskaku-
jącym i nieoczywistym zachowa-
niem dziecka w domu, szkole oraz 
w miejscach publicznych (takich jak 
sklep, park, kino, plac zabaw, basen 
czy publiczna toaleta). Z pewnością 
wartością dodaną spotkania była 
możliwość porozmawiania z Forna-
lik, poradzenia się, indywidualnego 
poszukiwania odpowiedzi na zawsze 
trudne, bardzo osobiste pytania.                       

ZSS

Codzienność everymana
Z tekstem pod takim tytułem musieli się zmierzyć uczestnicy XIX Dyktanda Wrzesińskiego, które od-

było się pod patronatem starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza.

Dyktando co roku jest wielkim świę-
tem języka polskiego, które cieszy się 
zainteresowaniem nie tylko miesz-
kańców powiatu wrzesińskiego.  
30 września w zmaganiach wzię-
ła udział ponad setka uczestników. 
Autorką tekstu traktującego o czter-
dziestokilkuletnim miłośniku pta-
ków, których nazwy mogły dla wielu 
piszących być problematyczne, jest 
nauczycielka języka polskiego w Sa-
morządowej Szkole Podstawowej  
nr 6 Krzysztofa Krupińska.

Podczas gdy komisja sprawdzała po-
prawność prac, na sali Wrzesińskiego 
Ośrodka Kultury odbyło się spotka-
nie z Mariuszem Szczygłem, znanym 
reporterem, felietonistą i pisarzem 
non-fiction. Pełna humoru, ale i re-
fleksji rozmowa, którą poprowadził 
Tomasz Małecki, dotyczyła pisania, 
pracy reportera czy miłości do Czech. 
Chwilami Mariusz Szczygieł, racząc 
słuchaczy anegdotami, przypominał 
rasowego stand-upera.

Gdy większość zainteresowanych 
otrzymała autograf od gościa Wrze-
sińskiego Kalejdoskopu Literackiego, 
nadszedł czas na ogłoszenie wyni-
ków dyktanda. W kategorii otwartej 
najlepszy okazał się Jakub Wasilew-
ski, druga była Agnieszka Buczkow-
ska, zaś trzeci – Arkadiusz Kleniewski. 
Pierwsze miejsce wśród Wrześnian 
zajęła Adrianna Kaczmarek, drugie  
– Klara Skrzypczyk, zaś trzecie Emilia 

Kubaszak. W kategorii uczeń naj-
mniej błędów zrobił Kacper Paterski, 
drugie miejsce przypadło Jagodzie 
Frydryszak, a trzecie Julii Łabędzie. 
Wszyscy laureaci w kategorii uczeń 
chodzą do Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Henryka Sienkiewicza. Jury 
wśród młodzieży przyznało również 
wyróżnienia, które otrzymali Julia 
Jankowska (LO), Dominika Przydry-
ga (LO), Olga Samoląg (LO), Olga 
Smolarkiewicz (LO), Julia Idczak 

(Zespół Szkół Politechnicznych oraz 
Marta Mucha (Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących).

Nagrody wręczyli starosta wrzesiń-
ski Dionizy Jaśniewicz, drugi patron 
honorowy wydarzenia – burmistrz 
miasta i gminy Września Tomasz Ka-
łużny, a także przedstawiciel głów-
nego organizatora – Stowarzyszenia 
Twórczości Teatralnej „Akt” Krzysztof 
Marek Nowak.

Klara Skrzypczyk

Językowym zmaganiom towarzyszył Wrzesiński Kalejdoskop Literacki, 
którego gościem tym razem był Mariusz Szczygieł (z lewej)

fo
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Nowocześnie o historii
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wzbogaciło się o nowy budynek, w którego uroczystym 

otwarciu uczestniczył m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

Nowoczesny obiekt powstał ze 
środków WRPO 2014+ oraz samo-
rządu województwa wielkopolskie-
go w ramach projektu „Dziedzictwo 
Pierwszych Piastów – rozbudowa 
infrastruktury magazynowo-konser-
watorsko-wystawienniczej Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy”.  
W budynku znalazły się przestronne 
sale do eksponowania i przechowy-
wania zabytków, a także innowacyj-
ne pracownie, pomieszczenia eduka-
cyjne i audiowizualne. 

Uroczyste otwarcie, na które zaprosili 
marszałek województwa wielkopol-
skiego Marek Woźniak oraz dyrek-
tor Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy Andrzej Wyrwa, odbyło się 
7 października. Wzięło w nim udział 
wielu przedstawicieli instytucji i władz 
państwowych, samorządowych, na-
ukowych i kościelnych. Wydarzeniu to-
warzyszyło otwarcie ekspozycji arche-
ologicznej „Sześć – ścian przeszłości. 
Skarbiec z Ostrowa Lednickiego” oraz 

Na uroczystości zjawiło się wielu znamienitych gości

wystawy prac malarskich Tadeusza 
Sobkowiaka „Arka No Ego. Ślady Przy-
szłości”. Ponadto tego dnia posadzony 

został dąb będący genetyczną kopią 
najstarszego polskiego dębu Chrobry.

Klara Skrzypczyk

Kino za Rogiem w Orzechowie
O małym kinie już przed wojną śpiewał Mieczysław Fogg. W Orzechowie takie mają. Co prawda bez 

pianina i Rudolfa Valentino, ale równie klimatyczne jak w piosence Fogga. Kino za rogiem.

W piątek 7 października odbyły się 
uroczystości z okazji dwulecia pla-
cówki. W ramach obchodów widzo-
wie zobaczyli film „Boska Florence”. Po 
seansie nie zabrakło krótkiego podsu-
mowania oraz urodzinowego tortu. 

– Wszystko zaczęło się od pikniku 
emerytów w Czeszewie. Wtedy sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz 
wspomniał, że Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego pro-
wadzi nabór do programu Kino za 
Rogiem – wspomina prezes stowa-
rzyszenia Orzechowo 333 Rafał Zięty.  
– Trzeba było działać szybko, bo była 
to już końcówka naboru – przypomi-
na pomysłodawca powstania kina. 

Najpierw odwiedził podobne dzia-
łające już kino w Strzałkowie. 

– Po tej wizycie wiedziałem, że zrobię 
wszystko, aby taka placówka powstała  
u nas – dodaje Zięty, który jest jednocze-
śnie dyrektorem szkoły w Orzechowie. 

Szybko przekonał władze gminy 
Miłosław do pomysłu. Samorząd 
dofinansował inwestycję, a kino po-
wstało w dawnej sali gimnastycznej 
orzechowskiej podstawówki. Choć 
początkowo miał tam powstać basen. 
Ale nie udało się nań zdobyć środków.

– Kino idealnie tutaj pasowało. Udało 
się znaleźć projektanta, który według 
mojej koncepcji opracował projekt. 
Wiedziałem, że oprócz sali kinowej (na 
30 miejsc – przyp. red.) musi powstać 
foyer – mówi prezes Orzechowa 333.

Placówka działa w ramach Miło-
sławskiego Centrum Kultury. Wpływy 
z biletów, 10 zł za osobę, pokrywają 
opłaty licencyjne. Od początku funk-
cjonowania ponad 2 500 widzów zo-
baczyło około 200 filmów. 

– Seanse odbywają się minimum trzy 
razy w tygodniu. Są m.in.: familijne 
soboty, a w niedzielę filmy dla dorosłej 
publiczności. Można też wynająć kino 

np. na urodziny dla dziecka – wylicza 
Rafał Zięty. 

Orzechowskie kino nie konkuruje 
z komercyjnymi placówkami, dla-
tego trudno tam szukać nowości. 
Te najczęściej pojawiają się kilka lub 
kilkanaście tygodni po premierach:  
– Jesteśmy częścią sieci Kino za Rogiem, 
które posiada własną kilkutysięczną 

bazę filmów. Nasz jest inny, tutaj mamy 
spędzać czas przy różnych i dobrych 
filmach, niekoniecznie nowościach  
– kończy dyrektor szkoły w Orzechowie.

Dodajmy, że kino nie generuje żad-
nych kosztów osobowych. Wszyscy, 
łącznie z Rafałem Ziętym, pracują  
w nim jako wolontariusze. 

Tomasz Małecki

Niezawodna publiczność i tym razem dopisała

Nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu

Nowy wóz 
strażaków

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni 
ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, którego zakup został 
wsparty przez lokalne samorządy.

Samochód dotarł do komendy 4 października

Pojazd kosztował nieco ponad 1,1 
mln zł. Z tego po 100 tys. zł przekazali 
powiat wrzesiński oraz gmina Wrze-
śnia. 410 tys. zł pochodziło z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, a pozostała 
kwota z budżetu państwa.

Samochód marki MAN ma napęd 
4 x4 i silnik o mocy 235 kW. Jest 
wyposażony w zbiornik wodny  
o pojemności 5 000 l, zbiornik środka 
pianotwórczego o pojemności 500 
l, autopompę o wydajności 4 265 l/
min przy ciśnieniu 8 bar i 565 l/min 

przy ciśnieniu 40 bar, działko wodno-
-pianowe, linię szybkiego natarcia 
o długości 60 m, wyciągarkę lino-
wą, maszt oświetleniowy z dwiema 
lampami o mocy 216 kW każda oraz 
radiotelefony i latarki. Przestronną 
kabinę zaprojektowano w układzie 
5+1.

Lada moment ciężki wóz będzie słu-
żył strażakom z wrzesińskiej jednost-
ki w sprawnym niesieniu pomocy 
mieszkańcom naszego powiatu.

Klara Skrzypczyk
Na podstawie informacji KP PSP

Strażacy nie mają się czego wstydzić

WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

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

Nr 
geodezyjny

Położenie 
nieruchomości

Powierzchnia
gruntu
w m2

Księga
wieczysta

MPZP
 Miasta 
Pyzdry

Miesięczny 
czynsz 

dzierżawny
w zł*

1383cz.
1384cz.

Pyzdry 14,00 KW nr 
4261

Teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielkorodzinnej 

oznaczony 
symbolem MW;

1,00 zł/ 
1m2

tj. 14,00 zł

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

  Burmistrz Pyzdr

/-/ Przemysław Dębski
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„Kadry z powiatu” wybrane
Od 5 lipca do 30 września trwał nabór prac w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 

konkursie fotograficzno-artystycznym „FOTOart Kadry z powiatu”. 

Do celów konkursu należały 
przede wszystkim aktywizacja lo-
kalnej społeczności, zachęcenie jej 
do współpracy z powiatem wrze-
sińskim, upowszechnianie wie-
dzy o dziedzictwie kulturowym  
i przyrodniczym, a także o zabyt-
kach naszego regionu w sposób 
artystyczny. Wspieranie zdolnych 
ludzi przyczynia się do promocji 
samego powiatu.

Zaproszenie do współpracy przy-
jęło siedmioro uczestników, któ-
rzy nadesłali łącznie 18 prac kon-
kursowych. Posiedzenie komisji, 
która oceniła zgłoszenia, odbyło 
się 6 października. Członkowie 
byli jednogłośni, by za całokształt 
przesłanych prac docenić troje 
uczestników. Bezkonkurencyjnie 
pierwsze miejsce zajęły fotografie 
o tytułach: „Dwie wieże”, „Zjawy”  
i „Droga”, wykonane w Miłosławiu 
i okolicach, które zachwyciły ju-
rorów nie tylko kunsztem wyko-
nania, ale także wyrafinowanymi 
kadrami. – Na tych fotografiach 
zgadza się wszystko: czas ich wyko-
nania, wybór miejsc, piękne światło 

i dobrze skadrowany obraz, są to pięk-
ne fotografie – mówił Andrzej Jerzy 
Lech, który w obradach uczestniczył 
zdalnie z Nowego Jorku. Drugie 
miejsce zajęły fotografie: „Lawendo-
we Pyzdry”, „Nadwarciańskie klimaty”  
i „Zapomniany wiatrak”. – Myślałem, 
że znam to miejsce, ale nie wiedziałem, 
że aż tak się zmieniło – mówił zauro-
czony fotografią z Pyzdr Karol Szym-
kowiak, który również uczestniczył  
w pracach komisji zdalnie z Pozna-
nia. Trzecie miejsce zajęły czarno-
-białe fotografie analogowe: „Biała 
samotnia” i „Ukłon” przedstawiające 
kadry z gminy Kołaczkowo (Grabo-
wo Królewskie i Krzywa Góra). Za 
nietuzinkowe podejście do konkur-
su członkowie komisji postanowili 
wyróżnić pracę „Września mój po-
wiat”. – Praca ta zasługuje co najmniej 
na okładkę kalendarza – mówił Piotr 
Nowak, fotograf z zamiłowania, re-
gionalista, któremu Września jest 
szczególnie bliska. Drugie wyróż-
nienie otrzymała praca „Słoneczniki” 
wykonana w Grzybowie. – To typowe 
ujęcie kalendarzowe, żal byłoby go nie 
wykorzystać – mówił Mirosław Jadry-

Marcin Popławski – „Dwie wieże”

Marcin Popławski –  „Zjawy”

Hanna Ludwiczak – „Lawendowe Pyzdry”

Hanna Ludwiczak – „Zapomniany wiatrak”

Bianka Nawrocka – „Września mój powiat”

szak, który wielokrotnie współpraco-
wał ze Starostwem Powiatowym we 
Wrześni, dostarczając zdjęcia przed-
stawiające przyrodę, zabytki czy wy-
darzenia z naszego regionu.

Gratulujemy wszystkim laureatom 
konkursu fotograficzno-artystycz-
nego „FOTOart Kadry z powiatu”, 
których przedstawiamy w zbiorczej 
klasyfikacji poniżej:

I miejsce – Marcin Popławski
II miejsce – Hanna Ludwiczak
III miejsce – Milena Kwiatkowska
Wyróżnienia: Bianka Nawrocka i Iza-

bela Wolsztyniak 
Wszyscy zwycięzcy konkursu otrzy-

mają karty prezentowe oraz albumy 
Andrzeja Jerzego Lecha z Kolekcji 
Wrzesińskiej 2010 wraz z pamiątko-
wymi dyplomami. Nagrodzone prace 
zostaną wykorzystane do wykonania 
kalendarza powiatu wrzesińskiego 
na rok 2023. Wręczenie nagród laure-
atom odbędzie się podczas wernisa-
żu prac w Powiatowej Scenie Kultury 
ZAMKOWA w Miłosławiu. O terminie 
wydarzenia będziemy informować.

Julia Sosna
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Marcin Popławski – „Droga”

Hanna Ludwiczak – „Nadwarciańskie klimaty”

Milena Kwiatkowska – „Biała samotnia”

Milena Kwiatkowska – „Ukłon”

Izabela Wolsztyniak – „Słoneczniki”
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Plany repertuarowe: 
21-27 października – Tedi i szmaragdowa tablica, Black Adam, Miłość na pierwszą stronę, Johnny, Apokawixa
28 października – 3 listopada – Kopciuszek i kamień życia, Black Adam, Bejbi, Egzorcyzmy Siostry Ann

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

REPERTUAR: 14-20 października
TEDI I SZMARAGDOWA  

TABLICA
animacja, Hiszpania 

90 min, 2D dub.
Sala Główna

ANIA
biograficzny, Polska 
93 min, 2D oryginał

Sala Kameralna

MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ  
STRONĘ

komedia rom., Polska
100 min, 2D oryginał

Sala Główna

APOKAWIXA
horror/komedia, Polska

110 min, 2D oryginał
Sala Kameralna

14.10.
(pt.)  14:45              16:30 16:00              17:45  18:15              20:15 19:45

15.10. 
(sob.)  14:45              16:30

Główna
18:15

      Kameralna 
 17:45              20:15

19:45

16.10.
 (nd.)  14:45              16:30

Główna
18:15

      Kameralna 
 17:45              20:15

19:45

17.10. 
(pon.)  14:45              16:30 16:00              17:45  18:15              20:15 19:45

18.10. 
(wt.)  14:45              16:30 16:00              17:45  18:15              20:15 19:45

19.10. 
(śr.)  14:45              16:30 16:00              17:45  18:15              20:15 19:45

20.10. 
(czw.)  14:45              16:30 16:00              17:45  18:15              20:15 19:45

Z kulturą  
za pan brat

Pani, mamo czy teściowo? 
Po ślubie zaczynamy tworzyć rodzinę nie tylko z naszym małżonkiem, ale zazwyczaj także z jego 

rodzicami. Dla niektórych oznacza to problemy dotyczące m.in. odpowiedniego zwracania się do te-
ściów. Co robić, by nie zaliczyć wpadki i nie urazić teściowej lub teścia, a przy okazji czuć się komforto-
wo w ich towarzystwie?

Trudno określić uniwersalne reguły 
obowiązujące w kontaktach z teścia-
mi, ponieważ wiele zależy od indy-
widualnego podejścia obu stron. 
Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie 
z polską tradycją najlepiej mówić 
do rodziców żony czy męża „mamo”  
i „tato”. W ten sposób podkreślamy, 
że pomiędzy nami panują serdeczne 
i bliskie relacje. W tym przypadku są 
to oczywiście zwroty grzecznościo-
we i nie muszą one nieść ze sobą ta-
kiego ładunku emocjonalnego, jaki 
posiadają, kiedy zwracamy się do 
swoich rodziców. Niektórzy uważają 
jednak, że ma się tylko jednych mat-
kę i ojca i z tego względu nie czują 
się dobrze, nazywając tak innych. Na 
szczęście nie wyklucza się odmien-
nego tytułowania teściów. Dopusz-
czalne są także formy „proszę te-
ściowej” i „proszę teścia”, jak również 
„teściowo” oraz „teściu”. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że brzmią one dość 
sztucznie, więc rzadko je słyszymy.

Inne rozwiązanie to zwracanie się do 
matki i ojca żony lub męża w trzeciej 

osobie – „proszę mamy” i „proszę taty”. 
Dzięki niemu zachowujemy właściwe 
tytułowanie, ale nabiera ono nieco 
bardziej zdystansowanego charakteru. 

Współcześnie nierzadko przechodzi 
się z teściami na „ty” i nie ma w tym 
nic złego, jeśli odpowiada to wszyst-
kim zainteresowanym. Należy jed-
nak pamiętać, że z taką propozycją 
powinny wyjść osoby starsze. Istnieją 
formy, które według zasad savoir-vi-
vre’u w tym kontekście raczej nie po-
winny być używane. Należą do nich 
zwroty „pani” i „pan” – są zbyt oficjal-
ne jak na relacje charakterystyczne 
dla rodziny i wprowadzają niepo-
trzebny dystans. Jednak i tu mogą 
przytrafić się wyjątki – jeżeli ktoś czu-
je się komfortowo w bardziej formal-
nej konwencji, nie ma co jej zmieniać 
na siłę. Nie zaleca się także stosowa-
nia form bezosobowych wskazują-
cych na obojętność, a nawet na brak 
szacunku. Do tego dochodzi tworze-
nie dziwnych łamańców językowych, 
które mają niewiele wspólnego z lo-
giką i poprawną polszczyzną.

W poruszanej kwestii warto wykazać 
się dyplomacją. Dobrze, jeśli jeszcze 
przed ślubem teściowie zapytają córkę 
czy syna, jak na tę sprawę zapatruje się 
jej/jego partner lub partnerka. Jeżeli nie 
wyjdą oni z taką inicjatywą, rozmowę 
mogą zainicjować młodzi. Nie powinno 
się jednak stawiać rodziców małżon-
ka przed faktem dokonanym, tylko po 
prostu zapytać, jaki jest ich stosunek do 
sprawy. Wszystko zależy więc od umie-
jętności porozumienia się pomiędzy 
teściami a synową lub zięciem, chęci 
dostosowania się i otwartości.

Monika Tomczak

19.10.2022 r., godz. 17:00

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów we 
Wrześni zaprasza na bal je-
sienny, który odbędzie się 
20 października (czwartek)  
o godz. 18 w restauracji Avo-
cado (Mikroma). Zapisy w biu-
rze przy ulicy Ogrodowej.
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Z powiatowej kroniki

Mimo że nadgryziony zębem czasu, pałac wciąż zachwyca

Kościół na malowniczym wzniesieniu

fot. arch. W
aldem

ara G
rzegorka

fot. arch. W
aldem

ara G
rzegorka

Pachnące migdałami
Czeremcha to drzewo lub duży krzew powszechnie występujący 

na obszarze całej Polski. Ze względu na liczne właściwości zdrowot-
ne i lecznicze, jej owoce są często wykorzystywane jako surowiec 
zielarski.

Na obszarze naszego kraju po-
wszechnie występuje czeremcha 
zwyczajna (padus avium) oraz przy-
wieziona z Ameryki, bardzo inwazyj-
na czeremcha późna (prunus seroti-
na). Ta odmiana w naszych warun-
kach nie rozrasta się wysoko.

Czeremcha zwyczajna:
• jest mniejsza niż pozostałe gatunki 

– drzewa osiągają do 15 m wysoko-
ści, a krzewy do 4 m,

• ma gęstą, szeroką koronę i zwisa-
jące gałęzie,

• ma liście o owalnym kształcie i ząb-
kowanych brzegach, które z wierz-
chu są matowe i mają ciemnozieloną 
barwę, a od spodu przybierają błękit-
ny odcień,

• kwitnie wiosną, wydając kwiaty  
o mocnym zapachu.

Czeremcha amerykańska:
• jest większa od czeremchy zwy-

czajnej – w Europie osiąga wysokość 
do 20 m, w Ameryce dorasta nawet 
do 35 m,

• ma błyszczące z wierzchu liście,
• ma gałęzie, które wznoszą się ku 

górze w okresie kwitnienia, a opada-
ją, gdy pojawiają się na nich owoce,

• owocuje we wrześniu lub w paź-
dzierniku.

W wielu przekazach historycznych 
oraz w literaturze możemy przeczytać 
o trujących właściwościach czerem-
chy. Jednak tylko pestki czeremchy są 
nie do końca pożyteczne i sprawdzo-
ne. Owoce zawierają fitosterole, hor-
mony roślinne, kwas kumarowy, garb-
niki i glikozydy cyjanogenne. W książ-
kach i opracowaniach dotyczących 
czeremchy pojawiają się informacje  
o tym, iż nie należy spożywać suro-
wych owoców. Jednak ostrzeżenie to 
odnosi się głównie do pestek, które 
zawierają glikozydy cyjanogenne.

Z rośliny możemy pozyskiwać, 
kwiaty, liście i owoce. Te pierwsze 
nadają się do aromatyzowania na-

lewek, octów, a także do suszenia  
i przygotowywania naparów. Działa-
ją estrogennie, silnie moczopędnie, 
uspokajająco i przeciwbakteryjnie. 
Liście z kolei można fermentować 
i przygotowywać z nich herbatę. 
Owoce po odpestkowaniu nadają się 
na dżemy, soki, kompoty, galaretki, 
nalewki, octy. Można je przetwarzać 
jak inne podobne owoce, np. wiśnie 
lub czereśnie. 

Poniżej podaję przepis na nalewkę 
z czeremchy.

Waldemar Grzegorek

Składniki:
- 1 kg owoców czeremchy
- 0,5 kg cukru
- 1 litr 40% wódki zrobionej 

ze spirytusu 
Sposób przygotowania:
Owoce należy odszypułko-

wać, umyć i wysuszyć. Naj-
lepiej rozłożyć je na blaszce  
i suszyć przez kilka godzin  
w piekarniku w temperaturze 
50 stopni. Zabieg ten spowo-
duje, że owoce będą słodsze 
i bardziej aromatyczne. Na-
stępnie wrzucamy czeremchę 
do dużego słoja, zasypujemy 
cukrem i zalewamy wódką. 
Odstawiamy słój w ciemne 
miejsce na ok. trzy miesiące. 
Co kilka dni potrząsamy sło-
jem, aby cukier się rozpuścił. 
Po ok. trzech miesiącach zle-
wamy syrop znad owoców, 
filtrujemy i przelewamy do 
butelek. Preparat można już 
wówczas degustować, jednak 
nalewka nabiera głębi smaku 
i aromatu po dłuższym leża-
kowaniu. Po wlaniu do kie-
liszka będziemy czuli zapach 
migdałów.

Wieś z klimatem

fot. arch. W
aldem

ara G
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Historia na prowincji
Bardo to wieś położona na południowym krańcu gminy Września 

przy granicy z gminą Dominowo i powiatem średzkim.

W języku Słowian „bardo” oznacza 
wzgórze, pagórek. Od tego określe-
nia może pochodzić nazwa tej miej-
scowości w powiecie wrzesińskim, 
choć może też nawiązywać do wyra-
zu „bard”, czyli pieśniarza, który opie-
wającego bohaterskie czyny.

Pierwsze wzmianki o Bardzie po-
chodzą z 1311 roku i zawdzięczamy 
je Niemirowi ze Szczytnik, który w 
tym czasie podarował swoją część 
miejscowości cystersom z Lądu. Jeden  
z kolejnych właścicieli, a mianowicie 

Wincenty Sucharzewski (fundator 
kościoła), wszystkie swoje działania 
koncentrował w kierunku nadania 
miejscowości praw miejskich, czego 
był wielkim orędownikiem.

W okresie międzywojennym właści-
cielami dóbr i pałacu w Bardzie byli 
Hutten-Czapscy. Franciszek Hutten-
-Czapski był w latach 1918 do 1921 
pierwszym polskim starostą. Byli wła-
ściciele Barda, spoczywają na cmen-
tarzu przykościelnym w Bardzie.

Waldemar Grzegorek
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
Między 7 a 9 października w całym kraju trwała IX edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do 

akcji dołączył również Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, promując inicjatywę pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na powstanie nowych działalności gospodarczych oraz rozwijanie tych już funkcjo-
nujących na rynku.

7 października poza konsultacjami 
z pracownikami, można było skorzy-
stać z porady specjalisty Głównego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Eu-
ropejskich w Poznaniu (PIFE). Monika 
Danelska bardzo przystępnie i kom-
pleksowo odpowiadała na pytania 
oraz udzielała szczegółowych infor-
macji, kto, gdzie i w jaki sposób może 
skorzystać z możliwości rozwoju.

Spotkanie ze specjalistą od fundu-
szy europejskich to nie ostatnia taka 

możliwość. Planujemy cyklicznie 
realizować dyżury, gdyż cieszą się 
one dużym zainteresowaniem. Przed 
nami kolejna perspektywa sięga-
nia po fundusze europejskie, pytań 
jest wiele, tyle samo niewiadomych. 
Niemniej jednak warto wcześniej 
poszukiwać informacji i trzymać rękę 
na pulsie, by później odpowiednio 
szybko reagować na ogłaszane na-
bory i konkursy, w których można 
sięgać po środki na rozmaite przed-

sięwzięcia. W konsultacjach całkiem 
bezpłatnie każdy może wziąć udział 
i pytać o wszelkie fundusze, nie tylko 
związane z przedsiębiorczością.

Z ostatniego spotkania skorzystało 
kilkanaście osób. O kolejnych wyda-
rzeniach i możliwościach będziemy 
informować na bieżąco na naszej 
stronie internetowej oraz profilu spo-
łecznościowym na Facebooku.

PUP

W październiku rozpoczynają się następujące szkolenia dla osób 
niepracujących:

    • magazynier logistyk – w trakcie 70-godzinnego szkolenia uczestnik pozna 
zagadnienia niezbędne na stanowisku magazyniera logistyka i zdobędzie umie-
jętności obsługi komputera w zakresie programu MS-Excel oraz Subiekt GT,

    • pracownik obsługi biurowej i sekretariatu – w trakcie 45-godzinnego 
szkolenia uczestnik pozna zagadnienia niezbędne na stanowisku pracowni-
ka obsługi biurowej i sekretariatu oraz zdobędzie umiejętności obsługi kom-
putera w zakresie programów MS- Word, MS-Excel oraz MS-PowerPoint.

Planujemy również zorganizowanie w listopadzie jeszcze jednego szkolenia 
– kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych – zakończone-
go egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniem 
zaświadczenia kwalifikacyjnego do ich obsługi ważnego przez okres 10 lat.

Wnioski na szkolenie mogą składać osoby niepracujące, warunkiem jest 
rejestracja w PUP we Wrześni jako osoba bezrobotna. 

Na składanych wnioskach koniecznie należy podać aktualny numer telefonu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych doradców klienta:
- Mirosława Grabowska – specjalista ds. rozwoju zawodowego,  

tel. 61 640 35 47, e-mail: miroslawa.grabowska@pupwrzesnia.pl,
- Magdalena Frydryszak – specjalista ds. rozwoju zawodowego,  

tel. 61 640 35 55, e-mail: magdalena.frydryszak@pupwrzesnia.pl.

Obowiązek osoby bezrobotnej
Bezrobotny zarejestrowany w urzę-

dzie pracy może liczyć na różnorod-
ne formy wsparcia. Należą do nich 
między innymi zasiłki, pośrednictwo 
pracy, poradnictwo i ubezpieczenie.

Należy pamiętać, że osoba bez-
robotna ma też kilka obowiązków,  
a ich niewypełnienie niesie ze sobą 
określone konsekwencje. Jednym  
z nich jest zgłaszanie się do urzędu 
pracy. Musi się to odbywać w wy-
znaczonym terminie. Celem każde-
go spotkania ma być potwierdze-
nie gotowości do podjęcia pracy, 
przyjęcie odpowiedniej oferty lub 
innej formy pomocy.

Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt. 4 
ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, jeśli 
bezrobotny nie zgłosił się w urzę-
dzie pracy w wyznaczonym ter-
minie i nie powiadomił w okresie 
siedmiu dni o uzasadnionej przy-
czynie tego niestawiennictwa, 
traci status osoby bezrobotnej 
na okres:

- 120 dni – za pierwsze niesta-
wiennictwo,

- 180 dni – za drugie niestawien-
nictwo,

- 270 dni – za trzecie niestawien-
nictwo i każde kolejne.

Są jednak wyjątki od tej zasady.  
W terminie siedmiu dni można zło-
żyć stosowną informację, uzasad-

niającą nieobecność. „Uzasadnione 
przyczyny” to okoliczności natury 
obiektywnej, niezależne od woli bez-
robotnego, a więc przeszkody, na 
które nie miał on wpływu. Przyczyna 
niestawiennictwa musi być weryfi-
kowalna, tak aby organ administra-
cji mógł stwierdzić, czy dana oko-

liczność rzeczywiście zaistniała. 
Ważne jest dochowanie terminu  
i przedłożenie odpowiedniej do-
kumentacji potwierdzającej zasad-
ność niestawienia się w wyznaczo-
nym czasie.

PUP

Własny biznes z dotacją
Warunki gospodarcze oraz wydarzenia ostatnich lat sprawiają, że decyzja o założeniu własnej fir-

my nie przychodzi łatwo. Samo jej prowadzenie to wbrew pozorom niełatwe zadanie. Marzenia o pra-
cy na swoim i niezależności często weryfikuje rzeczywistość. Problemów bywa dużo, często więcej niż  
w przypadku pracy „na etacie”. 

Zwolenników i  przeciwników obu 
form pracy jest na pewno wielu. 
Niemniej jednak należy podkreślić, 
że prowadzenie działalności gospo-
darczej wymaga odpowiednich pre-
dyspozycji, a najważniejszą z  nich 
jest zamiłowanie do wykonywane-
go zawodu. Obsługę księgową czy 
kwestie organizacyjne można zlecić,  
a samemu skoncentrować się na 
zajęciu, które sprawia nam przyjem-

ność i daje szansę na korzystne wy-
niki finansowe. W zależności od tego, 
o jakiej branży mowa, podstawą są 
motywacja do pracy, cierpliwość i za-
angażowanie. W połączeniu z pozy-
tywnym nastawieniem do klientów, 
prawdopodobieństwo sukcesu firmy 
znacząco wówczas wzrasta i szybko 
przynosi wymierne korzyści.

Powiatowy Urząd Pracy od lat 
udziela dotacje na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej. Od 2018 roku 
udzielono wsparcia 373 osobom, 
328 z nich działa do dziś. Niebawem 
zaczniemy cykl prezentacji benefi-
cjentów naszego wsparcia z ostat-
nich lat – już niebawem szukajcie 
informacji na naszym profilu spo-
łecznościowym na Facebooku (www.
facebook.com/PUPWrzesnia).

PUP
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Przygarnij mnie

Ten młody pies z utęsknieniem wypatruje nowego właściciela

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.

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 

Czy można sprawdzić, gdzie 
zmarły miał konto?

Pani Annie zmarła mama. Wie, że mama miała konto w banku, ale nie wie w którym. Pyta, czy i jak 
może to sprawdzić.

Sprawdzenie, czy zmarły miał konto 
w banku, jest dość proste. Wystarczy 
wizyta w dowolnym banku w kraju. 
Jest jednak pewne zastrzeżenie. Ta-
kie informacje może uzyskać tylko 
osoba mająca tytuł prawny do spad-
ku po posiadaczu rachunku.

Tytułem prawnym w tym zakresie 
jest postanowienie sądu stwierdza-
jące nabycie spadku albo notarialne 
poświadczenie dziedziczenia.

Bank, do którego pani Anna zgłosiła 
takie zapytanie poparte wyżej wymie-
nionym dokumentem, zbierze dane ze 
wszystkich krajowych banków i przekaże 
te informacje, podając, który bank prowa-
dził rachunek i jaki jest jego numer.

Za takie informacje bank pobierze 
opłatę. Nie jest ona jednolicie ustalo-
na – wynosi od kilkunastu do kilku-
dziesięciu złotych. 

Elżbieta Staszak-Małecka

Sprzątamy dla Polski  
4 października uczniowie klas 1 i 2 

kształcący się na kierunku technik 
architektury krajobrazu Zespołu 
Szkół Politechnicznych wraz z na-
uczycielami wzięli udział w ogól-
nopolskiej akcji „Sprzątamy dla Pol-
ski”. Uprzątnęli teren lasów Dębina  

z wszelakiego rodzaju śmieci drob-
nych i niestety także tych wielkoga-
barytowych. Całość działań koordy-
nował Jacek Pluta we współpracy  
z Nadleśnictwem Czerniejewo.

ZSP

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, jestem Solar! Jestem mło-
dym psiakiem, mogę mieć około 
roku. Dotychczasowe życie spędzi-
łem na terenie firmy, gdzie właści-
wie nikt mnie nie chciał. Do schro-
niska trafiłem mocno wychudzony, 
ale powoli dochodzę do siebie. 
Jestem bardzo pozytywnym, rado-
snym psem. Jak na mój wiek przy-
stało, mam sporo energii, którą cza-
sem muszę rozładować. Potrzebuję 
ruchu, a niestety w schronisku tylko 

dwa razy w tygodniu mam możli-
wość wyjścia z kojca.

Jestem otwarty na każdego człowie-
ka. W schronisku nie okazuję wobec 
nikogo agresji, a wręcz uwielbiam 
wszystkich wolontariuszy. Gdy tylko 
mam okazję, od razu wskakuję na wol-
ne kolana i nastawiam się do głaskania.

Na spacerach jestem grzeczny, choć 
chodzenie na smyczy wymaga jesz-
cze od moich opiekunów trochę pra-
cy. Na szczęście szybko się uczę, więc 

są dobrej myśli. Przyznam tylko, że 
boję się samochodów.

Lubię obszczekiwać inne psy, ale my-
ślę, że mógłbym zamieszkać z jakimś 
czworonogiem, gdybyśmy wcześniej 
się zapoznali. Moi opiekunowie na 
pewno nie wykluczają dla mnie domu 
z innymi zwierzętami. Poza tym mó-
wią o mnie, że jestem cudownym  
i pięknym psem. Jeśli chciałbyś mnie 
przyjąć do swojej rodziny, skontaktuj 
się z Sandrą, tel. 723 517 563.           Solar
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Z życia klubów sportowych

Orzeł z medalami
1 października we Wrześni odbył się XIX Ogólnopolski Turniej w Karate Tradycyjnym Dzieci i Mło-

dzieży. Zawody zostały zorganizowane przez UKS KT „Orzeł” Września we współpracy z Wrzesińskimi 
Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi. 

Podczas uroczystości rozpoczęcia 
turnieju zostały wręczone puchary 
za najlepsze wyniki w 2021 roku. Za-
wodniczką roku została Aniela Bącz-
kowska, a zawodnikiem Patryk Dusza.

W zawodach wystartowało 170 za-
wodników i zawodniczek z 13 klu-
bów karate tradycyjnego: KKT „Orzeł" 
Poznań, UKS KT „Orzeł” Lusowo, AKT 
„Samuraj” Gniezno, Włocławski Klub 
Karate Tradycyjnego, Akademia 
Zdrowia i Karate Tradycyjnego Wło-
cławek, KK „NIDAN” Zielona Góra, 
Klub Karate Izbica Kujawska, Ozor-
kowski Klub Karate, KKT Brześć Ku-
jawski, TS Sokół Aleksandrów Łódz-
ki, KKT Orzeł Poznań – Kamionki, 
KKT Sanchin Poznań, UKS KT „Orzeł” 
Września.

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Karate Tradycyjnego 
„Orzeł” Września zdobyli 38 medali:  
14 złotych, 10 srebrnych, 14 brązowych 
w konkurencjach: kihon, kata, kumite.

I miejsca zajęli: Jan Szymkowiak, 
Nikola Zaporowska (kihon), Nikola 

Podium dla karateków
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Zaporowska, Urszula Szymkowiak, 
Bartosz Szmudziński, Maja Dusza, 
Katarzyna Kowalska, Marcelina Staj-
kowska, Patryk Dusza (kata), a także 
Bartosz Szmudziński, Maja Dusza, 
Kamil Sobczak, Mateusz Stępniak, 
Karolina Cieślak (kumite).

II miejsca zajęli: Antoni Zajdowicz, 
Marcel Abramowicz (kihon), Ame-
lia Dermiago, Hanka Szymkowiak, 
Mateusz Stępniak, Karolina Cieślak, 
Jakub Nowak (kata), a także Amelia 

Dermiago, Hanka Szymkowiak, Mar-
celina Stajkowska (kumite).

III miejsce zajęli: Jakub Jasiński, Ka-
tarzyna Kowalska, Kacper Konieczka 
(kihon), Antoni Zajdowicz, Jakub Ja-
siński, Uddhav Sharma, Marcel Abra-
mowicz, Kacper Konieczka, Zuzanna 
Zdunek, Maria Stajkowska, Jędrzej 
Szymkowiak (kata), a także Uddhav 
Sharma, Zuzanna Zdunek, Jakub No-
wak, Mateusz Zaporowski (kumite).

UKS KT „Orzeł” Września

Żaki na turnieju
Grupa piłkarzy Klubu Sportowego Zjednoczeni Września z roczni-

ków 2014-15 brała udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej, które 8 października odbyły się na śremskim stadionie.

Obiecujący zawodnicy są nadzieją tego klubu

fot. arch. KS Zjednoczeni

Rywalami młodych zawodników 
były drużyny Polonii Środa Wielko-
polska, Warty Śrem i APR Jarocin. 
Klub reprezentowali: Mikołaj Jabłoń-
ski, Olek Bednarek, Antoni Groblew-
ski, Kacper Pawłowski, Eryk Jasiński, 
Michał Śmigielski, Michał Krzyżaniak, 
Jerzy Paciorkowski, Natan Bajka, Ni-
kodem Baranowski, Franciszek Malic-
ki, Zuzia Śliwińska, Piotr Olejniczak, 
Leon Prętkowski, Paulina Szymaszek, 
Wiktor Chołuj i Marcin Szlachet-
ka. Wrześnianie zakończyli turniej  
z sześcioma zwycięstwami, dwoma 

remisami i czterema przegranymi na 
koncie.

Tak imprezę oraz występy swoich 
podopiecznych ocenił trener Kamil: 
– Przepiękne obiekty w Śremie i dużo 
grania. Słabo weszliśmy w turniej, ale 
wraz z jego biegiem nabieraliśmy roz-
pędu. Dużo pracy jeszcze przed nami. 
Zebrałem sporo materiału do analizy. 
Wyciągamy wnioski i pracujemy dalej. 
Brawo drużyna!

Monika Tomczak
na podstawie informacji  

KS Zjednoczeni

Sukcesy karateków
Ogólnopolski Silver Cup w Strzałkowie zgromadził na starcie ponad 350 zawodników z 33 klubów 

karate WKF. Wrzesiński Klub Karate reprezentowało siedmioro zawodników, którzy przywieźli sześć 
medali.

Turniej odbył się 8 października pod 
patronatem Polskiej Unii Karate (Polski 
Związek Sportowy). Wrzesiński Klub 
Karate wywalczył sześć miejsc meda-
lowych, większość w klasycznych kon-
kurencjach swojej dyscypliny.

Złoto zdobyli Karol Kostrzewa (kata 
indywidualne juniorów) oraz Patry-
cja Błaszak (kata drużynowe dziew-
cząt 10-13 lat). Powędrowało rów-
nież do Karola Kostrzewy (kumite 
indywidualne juniorów +68 kg) oraz 
Zuzanny Czerniak (kumite indywidu-
alne dziewcząt 8-9 lat – fantom). Brąz 
wywalczyły Patrycja Katulska (kata 
indywidualne pierwszy krok 9 lat), 
Zuzanna Czerniak (kata indywidu-
alne dziewcząt 8-9 lat) i Matylda Ka-
minska (kumite indywidualne dziew-
cząt 8-9 lat +30 kg).

Ponadto piąte miejsca zajęli Jan Fi-
bikowski Iwinski (kata indywidualne 
pierwszy krok 9 lat), Wiktoria Piglow-
ska (kumite indywidualne juniorek 
młodszych +54 kg) oraz Matylda 
Kaminska (kata indywidualne dziew-
cząt 8-9 lat). Ponadto zawodniczkom 
Wrzesińskiego Klubu Karate udało 
się wywalczyć piąte miejsce w kata 
drużynowym dziewcząt 9 lat i młod-
szych. Z kolei w kumite indywidual-
nym młodziczek +45 kg wystąpiła 
Nadia Piaskowska, która tym razem 
nie zdobyła medalu.

Klara Skrzypczyk  
na podstawie informacji

Wrzesińskiego Klubu Karate Na najwyższym stopniu podium triumfuje Karol Kostrzewa
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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

Z życia klubów sportowych

W dekoracji osobiście uczestniczył burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny (trzeci z lewej)

Letnie rozgrywki zakończone
W niedzielę 2 października odbyła się ostatnia kolejka Letniej Ligi LZS o Puchar Burmistrza Miasta  

i Gminy Września.

Tuż po jej rozegraniu nastąpiło uro-
czyste podsumowanie oraz zakoń-
czenie rozgrywek, w którym uczest-
niczył Tomasz Kałużny – burmistrz 
Wrześni. 

W zmaganiach wzięło udział 10 dru-
żyn. Najlepszy okazał się LZS Białęży-
ce, na drugim miejscu uplasował się 
LZS Sołeczno, a na trzecim Białężyce 
II. Przyznano również wyróżnienia 

indywidualne. Najlepszym zawod-
nikiem oraz strzelcem Ligi został 
Dominik Szymański (LZS Sołeczno), 
a najlepszym bramkarzem Hubert 
Głowski (LZS Białężyce). 

Przy okazji podziękowano zaanga-
żowanym w organizację rozgrywek.

Klasyfikacja końcowa:
1. LZS Białężyce
2. LZS Sołeczno

3. LZS Białężyce II
4. LZS Sędziwojewo
5. LZS Węgierki
6. LZS Gozdowo
7. LZS Kaczanowo
8. LZS Bardo
9. LZS Gutowo Małe
10. LZS Ostrowo Szlacheckie

Piotr Jędraszak 
LZS

Emocjonujące zmagania
W sobotę 24 września rozegrany został coroczny turniej o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej 

Gminy Nekla Romana Kuszaka. Został on objęty patronatem burmistrza miasta i gminy Nekla Karola 
Balickiego.

Z powodów kadrowych w turnieju 
wzięło udział pięć zespołów spośród 
ośmiu zapisanych. Wszystkie wcze-
śniej występowały w naszych turnie-
jach. Każdy mecz dawał kibicom spo-
ro emocji, ponieważ do ostatniego 
spotkania sprawa podium pozosta-
wała nierozstrzygnięta. Jednak tak 
jak w przypadku bramkarza, który 
okazał się objawieniem, tak zespół, 
który wcześniej zajmował miejsca 
poza podium, tym razem nie miał 
sobie równych. Pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna  Ludzie Rezonansu. 
Kolejne zajęli obrońcy tytułu sprzed 
roku –  Ekipa Mareczka! Brąz zdobyli 
najbardziej doświadczeni zawod-
nicy z drużyny  Bad Boys. Najgorsze 
czwarte miejsce przypadło FC Krysz-
tałki, którzy wygrali I edycję turnieju. 
Zaś miejsce piąte  przypadło zespo-
łowi z Targowej Górki, który w nieco 
osłabionym składzie wrócił dodatko-
wo z najlepszym strzelcem turnieju.

19 zawodników trafiło do bramki 
łącznie 27 bramek. Pierwszy raz zda-
rzyło się nam czekać na wybranie 
Króla Strzelców do ostatniego spo-
tkania. Po zaciętej walce tytuł trafił 
do Dawida Borońca z Targowej Gór-

ki. Najlepszym bramkarzem turnieju 
okazał się niespodziewanie Marcin 
Majchrowski z drużyny Bad Boys z bi-
lansem tylko dwóch straconych bra-
mek. Natomiast najlepszym zawod-
nikiem został Nikodem Matuszak  
z drużyny Ludzie Rezonansu.

Zawodnicy otrzymali statuetki oraz na-
grody indywidualne. Najlepsze zespoły 

turnieju,  które stanęły na podium ode-
brały pamiątkowe puchary oraz nagrody 
rzeczowe. Pozostałe drużyny, którym się 
nie poszczęściło, musiały zadowolić się 
statuetką oraz dyplomem za udział.

Do zobaczenia za rok, na V jubile-
uszowej edycji! 

Jan Przybylski
Radny gminy Nekla

Organizatorzy już teraz planują kolejną edycję

fot. arch. organizatora
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