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Rajmund Gąsiorek chce 
wybudować w Kawęczynie 
20 kurników. W sąsiedztwie 
budynków mieszkalnych będzie 
hodowanych ponad milion kur. 
Mieszkańcy nie chcą do tego 
dopuścić, dlatego protestują.

więcej na str. 2

Trwa wojna 
o fermę drobiu
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Przyczyna awarii została usunięta, podobnej sytuacji nie będzie – zapowiada 
nowa szefowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jadwiga Powroź-
nik. Jak mówi, zrobi wszystko, by nie dopuścić do kolejnego skażenia wody 
w naszym mieście. PWiK podejmuje szereg działań, by wyeliminować skutki 
skażenia oraz doprowadzić wodę do stanu, jaki miała przed skażeniem.

Kolejna kontrola wykazała, że Zakład Zagospodarowania odpadami w Lul-
kowie przetwarza więcej śmieci, niż wyznaczone limity. Zakończyła się kon-
trola Wojewódzkiego Inspektora Środowiska, która potwierdziła zarzuty 
stawiane przez NIK. Przypomnijmy, zakład w Lulkowie przetwarza odpady 
z tzw. rejonu 7, czyli powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. 

Będą walczyć o utrzymanie miejsc pracy, zachowanie warunków pracy i pła-
cy oraz podwyższenie statusu zawodowego. Nauczyciele z Zespołu Szkół 
w Nekli wezmą udział w ogólnopolskim strajku szkolnym organizowanym 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, który odbędzie się w najbliższy 
piątek, 31 marca. 

Walki o fermę w Kawęczynie ciąg dalszy. Inwestor chce budować fermę na 
blisko milion kurczaków, mieszkańcy wsi, gdzie ma stanąć inwestycja, prote-
stują. Trwa wyścig z czasem: inwestor czeka na wydanie pozytywnej decyzji 
środowiskowej, niezbędnej do budowy; mieszkańcy czekają na decyzję Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego, które może wstrzymać inwestycję. 

Ruszyła budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kaczanowie. Powstanie 
pełnowymiarowe boisko do koszykówki, siatkówki i badmintona oraz boisko 
niepełnowymiarowe do gry w piłkę ręczną. Sala będzie przystosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trwają zapisy na bezpłatne warsztaty. PCPR we Wrześni przygotowało cykl 
spotkań ze specjalistą, który pomóc ma rodzicom w znalezieniu odpowiedzi 
na pytania związane z trudnościami wychowawczymi. Zajęcia rozpoczną się 
4 kwietnia i są darmowe. Zapisać się można poprzez kontakt telefoniczny 
z Wrzesińskim Powiatowym Centrum Rodzinie.

Park miejski im. Dzieci Wrzesińskich zakwitł tysiącami kolorowych bratków. 
Wszystko za sprawą pracowników zieleni miejskiej. Zmiany są też widocz-
ne na placu pomiędzy ul. Bytomską a Gliwicką, który jesienią zyskał nowy 
blask. Wybudowano nowy chodnik oraz postawiono ławki i kosze. Zadbano 
także o zieleń i posadzono wiśnię piłkowaną. 

Tomasz Goclik, redaktor naczelny

 

Bitwa o Kawęczyn

Zobaczmy niewidzialne

W tym tygodniu w naszym ra-
diu mogliśmy usłyszeć o konflikcie 
mieszkańców Kawęczyna z inwe-
storem. Wszystko rozchodzi się 
o fermę kurczaków, która ma nie-
bawem powstać we wsi. Zresztą 
tuż obok istniejących już tam od lat 
ferm norek. To kolejna, z wielu jesz-
cze innych inwestycji przedsiębior-
cy rolnego. Spoglądam na sprawę 
zupełnie obiektywnie – zarówno 
okiem inwestora, jak i mieszkań-
ca. Po jednej stronie mamy gniew 
większości mieszkańców, którzy 
mają prawo się nie zgadzać. Mam 
też podstawy sądzić, że kosztem 
ludności organizacje proekolo-
giczne (również te lokalne) próbu-
ją zbić swój promocyjny kapitał. 
We wsi słyszy się nawet o osobie, 
która specjalnie w tym celu wpro-
wadziła się do wioski aż z Pozna-
nia. Po drugiej stronie stoi jednak 
lokalny inwestor, który z miesz-

4 kwietnia obchodzimy Dzień 
Pracy Niewidzialnej. To zajęcia 
nieodpłatne i pozbawione presti-
żu, przede wszystkim wykonywa-
ne w domu, ale także w ramach 
wolontariatu, będzie się więc 
do niej zaliczało zarówno pra-
nie i prasowanie, jak i sprzątanie. 
To obowiązki, bez których nie uda-
łoby się żadne z przedsięwzięć, 
a o których najłatwiej zapomnieć. 
Jak bowiem funkcjonować w prze-
strzeni, w której brudne skarpetki 
zostaną na środku podłogi, śmieci 
będą wysypywały się z kosza, a na-
czynia ze zlewu?  

Praca niewidzialna obejmuje 
więc te wszystkie czynności, któ-
re na co dzień „robią się same”. 
I z tego powodu kusi mnie na roz-

kańcami Kawęczyna współpra-
cuje od lat i który (nie oszukujmy 
się) znajdzie sobie inne miejsce, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Czy za-
blokowanie na lata jakichkolwiek 
możliwości inwestycyjnych w tej 
lokalizacji to jedyne rozwiązanie? 
Ponadto, gdzie mają powstawać 
fermy kur (bo chyba ludzie chcą 
jeść drób) jeśli nie właśnie na wsi? 
Obok Volkswagena? Apeluję o jak 
najszybsze rozwiązanie sprawy, 
bo myślę, że męczą się wszyscy 
dookoła. Najbardziej mi szkoda sa-
mych mieszkańców, którzy w tym 
całym zamieszaniu i poza nim, są 
Bogu ducha winni…

Najciekawsze jest jednak to, 
że sytuacja poróżniła samorządy. 
Burmistrz i starosta prezentują 
zgoła odmienne zdanie na ten te-
mat… A Państwo? Po czyjej jeste-
ście stronie?
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Trwa wojna o fermę drobiu 
Rajmund Gąsiorek chce wybu-
dować w Kawęczynie 20 kurni-
ków. W sąsiedztwie budynków 
mieszkalnych będzie hodowa-
nych ponad milion kur. Miesz-
kańcy nie chcą do tego dopuścić, 
dlatego protestują. 

Strony sporu są dwie. Po jednej 
znajduje się inwestor Rajmund 
Gąsiorek. Przedsiębiorca ma już 
w Kawęczynie dwie fermy norek, 
ale planuje wybudować kolejną – 
tym razem kurcząt. Przeciwko so-
bie ma mieszkańców wsi; skarżą się 
uciążliwości z tym związane. Mię-
dzy nimi jest zastępca burmistrza 
Karol Nowak (przeciwnik inwesty-
cji) i starosta Dionizy Jaśniewicz 
(zwolennik inwestycji). Gąsiorek 
jest w Kawęczynie człowiekiem-
-instytucją. Nie ma mieszkańca, 

który by go nie znał. Prowadzi fer-
my futrzarskie, które mu jednak 
nie wystarczą. Nosi się z zamiarem 
powiększenia gospodarstwa. 20 
kurników, które chce pobudować, 
mają pomieścić jednocześnie po-
nad milion kur. Wsady mają być 
robione siedem razy w roku. 

Mieszkańców niepokoi lokaliza-
cja kurników – 200 metrów od do-
mów. Inwestor jednak przekonuje, 
że taki biznes może przynieść też 
korzyści. 

– Już teraz kupujemy od rolni-
ków zboże, a będziemy go kupo-
wać jeszcze więcej i przerabiać 
na pasze. W ubojni, do której będą 
trafiać zwierzęta, zatrudni setki lu-
dzi. Dzisiaj Polska jest największym 
producentem drobiu. Nakręcamy 
w ten sposób koniunkturę – mówi 
Rajmund Gąsiorek.  Inaczej widzą 

to mieszkańcy. Już teraz skarżą się 
na okropny zapach w okolicy. – La-
tem, kiedy temperatury są wyso-
kie, nie ma mowy, żeby przejechać 
rowerem obok tych ferm z norka-
mi. Kiedy jest 30 stopni musimy 
zamykać okna. Wszędzie jest pełno 
much przez ten smród – mówi jed-
na z mieszkanek Kawęczyna.

Wstrzymać inwestycję mógł 
Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy. W jego 
projekcie zostały opisane warunki, 
jakie muszą być spełnione, aby taka 
ferma mogła powstać. Były tak re-
strykcyjne, że uniemożliwiały jej 
budowę. By dokument mógł wejść 
w życie wymagał zgody, między 
innymi starosty. Ten go jednak od-
rzucił.

– Ktoś zamyka możliwość roz-
woju tej firmy. Próbuje się torpe-

dować inwestycję, która rozwija 
produkcję rolną i daje miejsca pra-
cy. Kiedyś walczyliśmy o każde 
miejsce pracy, a teraz blokujemy 
ich powstawanie. Stąd decyzja za-
rządu o niezaakceptowaniu tego 
projektu – tłumaczy starosta Dioni-
zy Jaśniewicz.  

Mieszkańcy jednak nie odpusz-
czają. Odwołali się od decyzji 
starosty do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego. Po rozpa-
trzeniu sprawy może ono nakazać 
staroście ponowne przeanalizo-
wanie projektu. Kolegium prze-
dłużyło czas rozpatrzenia wnio-
sku do czerwca br. Po tym czasie 
będzie musiało opowiedzieć się 
po którejś ze stron.

Sprawę komentuje zastępca 
burmistrza Karol Nowak. – Moim 
zdaniem argumentacja, że powsta-
nie takiej fermy poprawi sytuację 
na rynku pracy jest nieprawdziwa. 
Po pierwsze, tak duże przedsię-
biorstwo wykończy małe gospo-

darstwa. Po drugie, mamy niski 
poziom bezrobocia. Nie chce mi się 
wierzyć, że inwestor znajdzie pra-
cowników, którzy będą tam pra-
cować, pewnie za niewielkie pie-
niądze. Przypuszczam, że będzie 
zatrudniał obcokrajowców. Poza 
tym, zgodnie z tym co inwestor na-
pisał w raporcie środowiskowym, 
ta ferma da tylko kilkanaście miejsc 
pracy, bo wszystko jest zautomaty-
zowane.  

Sytuacja na dziś wygląda nastę-
pująco: mieszkańcy liczą na jak naj-
szybsze uchwalenie planu w takiej 
formie, która uniemożliwia budo-
wę fermy. Do tego niezbędna jest 
jednak decyzja SKO na ich korzyść, 
a także przychylność władz sa-
morządowych. Inwestorowi na-
tomiast zależy, żeby uzyskać po-
zwolenia na budowę fermy, zanim 
miejscowy plan uniemożliwi mu 
to działanie. Póki co, obie strony 
muszą uzbroić się w cierpliwość.

Ewa Stefanowicz

szerzenie jej definicji na obowiązki 
wprawdzie płatne, ale kiepsko, 
co więcej używane jako popular-
ny straszak: „Ucz się, bo będziesz 
szorować toalety!”. Tymczasem 
prawda jest taka, że bez armii 
osób sprzątających żyłoby się nam 
po prostu paskudnie. Nikt nie chce 
odwiedzać śmierdzącej ubikacji 
ani przebywać w brudnej prze-
strzeni. Ktoś musi wyczyścić, wy-
szorować, pozmywać, odkazić. 

Dlatego doceńmy ludzi, dzięki 
którym pracy – często ciężkiej i nie-
przyjemnej – jest nam komfortowo. 
Uśmiechnijmy się, powiedzmy 
„dzień dobry”. Przyjdzie łatwo, 
jeśli wyobrazimy sobie, jak rzeczy-
wistość wyglądałaby bez nich. 

Anna Tess Gołębiowska
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Jan Nowak, 
właściciel fi rmy 
budowlanej, 
deweloper, 
członek Wrze-
sińskiego 
Stowarzyszenia 
Kupców i Przed-
siębiorców: 

Paulina Hen-
nig-Kloska, 
posłanka Nowo-
czesnej: 

Co tam na Wiejskiej?
Coraz głośniej o rządowym pro-

gramie Mieszkanie Plus. Września 
jest jednym z 17 polskich miast, 
które do niego przystąpiły. Ma on 
być realizowany m.in. na terenie 
potonsilowskim.

Czy program okaże się rzeczy-
wistym wsparciem dla średnioza-
możnych rodzin i impulsem dla 
rozwoju lokalnej gospodarki? Czy 
jego założenia są możliwe do zre-
alizowania?

3POLITYKA, AKTUALNOŚCI

Volkswagen dba 
o dobrosąsiedzkie relacje 

Fabryka Volkswagena po raz 
kolejny otworzyła drzwi przed 
mieszkańcami – tym razem 
tymi, którzy żyją z nią po są-
siedzku.

Zaproszenie na spotkanie dialo-
gowe otrzymało siedem najbliżej 
mieszkających rodzin. W piątek, 

17 marca, około 30 osób spotkało 
się z przedstawicielami powiato-
wej i zakładowej straży pożarnej. 
Ponadto zobaczyły one fi lm uka-
zujący linię produkcyjną i plany 
fabryki. Te są ambitne – do sierpnia 
planuje on zatrudnić kilkuset pra-
cowników bezpośredniej produk-
cji. Obecnie jest ich przeszło 1,5 ty-

siąca, docelowo ma ich być ponad 
2,5 tysiąca. 

To już kolejna taka inicjatywa 
Volkswagena. Jest ona elementem 
polityki fi rmy i prowadzonej przez 
nią strategii odpowiedzialnego 
biznesu.

Irmina Dąbrowska

Inwestycja goni inwestycję
ŚCIEŻKA NA LIPÓWCE
Niedługo zalew będzie moż-

na objechać dookoła. Wszystko 
za sprawą nowo powstającej ścież-
ki pieszo-rowerowej. Jest budo-
wana na odcinku od wiaduktu 
kolejowego do drogi powiatowej 
w Psarach Polskich. Będzie miała 
1030 m długości i 2,5 m szerokości. 
Termin zakończenia inwestycji zo-
stał określony na początek czerwca.

W okolicach zalewu realizowane 
są także inne inwestycje – wyko-
nano przejście dla pieszych, po-
szerzono wjazd na parking oraz 
wyprofi lowano znajdującą się tam 
skarpę. Wylano też asfalt na ścież-

ce prowadzącej do zalewu. W naj-
bliższym czasie pojawi się również 
oznakowanie na przejściach dla 
pieszych, skarpa zostanie obsiana 
trawą, pojawią się drzewa i krze-
wy.

SALA GIMNASTYCZNA W KA-
CZANOWIE

Ruszyła budowa sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej 
w Kaczanowie. Będzie miała wy-
miary 22 x 30,26 m. Prócz boisk 
(pełnowymiarowych do koszy-
kówki, siatkówki i badmintona 
oraz niepełnowymiarowe do piłki 
ręcznej) powstanie zaplecze so-
cjalne i techniczne, antresola oraz 

łącznik. Sala będzie dostosowana 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Zakończenie budowy prze-
widziane jest na koniec 2017 roku.

ROZBUDOWA ZESPOŁU 
SZKÓŁ W OTOCZNEJ

Inwestycja będzie kosztowała 
urząd gminy prawie 2 mln zł. W jej 
ramach powstanie dwukondygna-
cyjny budynek z ośmioma salami 
lekcyjnymi o powierzchni użytko-
wej prawie 800 m2.

Przypomnijmy, że w budowie 
jest także sala gimnastyczna przy 
Szkole Podstawowej nr 2 we Wrze-
śni i przy Gimnazjum nr 1. 

M.K.

Mieszkańcy mieli okazję zwiedzić fabrykę

– Wiem, że we Wrześni ma po-
wstać 305 mieszkań. Zastanawiam 
się tylko, gdzie – bo jeśli na tere-
nie potonsilowskim, to popsują 
urbanistykę i architekturę cen-
trum miasta. Nie będą pasowały 
do tego, co już istnieje. Nie chcę 
być złośliwy, ale będą przypomi-
nały budynki, jakie kiedyś PGR-y 
stawiały. Jeśli już, to widziałbym 
je poza obrębem miasta. Z tego, 
co mi wiadomo, mają być niskie 
budynki, bez wind, bez hal gara-
żowych, czyli o dość niskim stan-
dardzie. Ludzie muszą mieć świa-
domość tego. 

Trudno mi chwalić program, 
który z założenia jest wymierzony 
w deweloperów. Jak ulał pasuje 
do humoru, jaki słyszałem nie-
dawno – jakie jest najbrzydsze sło-
wo na „d”? Deweloper. Nie wiem 
dlaczego na nas się wiesza psy. 
Mówię na nas, choć bardziej czuję 
się budowlańcem.

Wracając do programu – uwa-
żam, że zrobi duże zamieszanie 
na rynku. Nie zmienia to faktu, 
że fi rm zainteresowanych udzia-
łem w przetargu na pewno nie 
zabraknie – jeśli to będzie dla nich 
ekonomicznie opłacalne, oczywi-
ście. Dobrze byłoby gdyby wy-
grała któraś z lokalnych fi rm. Ale, 
broń Boże, z tego programu abso-
lutnie się nie cieszę. 

– Projekt „Mieszkanie Plus” za-
stąpi dotychczasowe programy 
mieszkaniowe państwa z ostatnich 
kilkunastu lat, takie jak „Miesz-
kanie na swoim” czy „Mieszka-
nie dla młodych”. Zadaniem tych 
ostatnich było uzdrowienie sy-
tuacji na rynku mieszkaniowym. 
Spełniły swoją rolę w niewielkim 
zakresie. Pytanie czy nowy pro-
gram, przedstawiony przez pre-
mier Beatę Szydło w ogólnych 
zarysach rozwiąże ten problem, 
pozostaje bez odpowiedzi. Jedno 
jest pewne, że w sytuacji, kiedy bli-
sko połowa społeczeństwa boryka 
się z kłopotami mieszkaniowymi, 
budowa mieszkań na wynajem 
powinna być priorytetem. Nieroz-
wiązane problemy mieszkalnictwa 
w Polsce to jest z zaniedbań rządu 
PO-PSL.

Co do skuteczności programu 
„Mieszkanie Plus” również mam 
spore wątpliwości. Pojawiają się 
opinie, z których wynika, że aby 
uzyskać niską cenę mieszkania 
w przeliczeniu na metr kwadra-
towy, będą one budowane z pre-
fabrykatów. Możemy sami zadać 
sobie pytanie, jak będą takie miesz-
kania wyglądały oraz jaki będzie 
koszt ich utrzymania.

Zastanawiam się także, czy 
Mieszkanie Plus będzie atrakcyj-
ną ofertą dla części miast powia-
towych. W wielu takich miastach 
czynsz w wysokości 1000 zł to nor-
malna cena rynkowa.
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Konkurs wysokich lotów

Wykazali się talentem

Chcielibyście wznieść się jak 
ptak, poczuć wiatr we włosach 
i trochę adrenaliny? Lećcie z nami! 
Zabieramy was w podróż w prze-
stworza. Ogłaszamy konkurs pt. 
„Lecę, bo chcę”. Do wygrania lot 
paralotnią. Co trzeba zrobić? Na-
grajcie smartfonem fi lm, jak lecicie 
– na taborecie, na stole... nie waż-
ne! Liczy się dobra zabawa i wasza 
kreatywność! Konkursowe fi lmy 

zostaną opublikowane na stronie 
radio-wrzesnia.pl, później odbę-
dzie się głosowanie smsowe, kto 
zgarnie najwięcej smsów – wygry-
wa! Filmy zgłaszajcie do 9 kwiet-
nia do północy pod adresem re-
dakcja@radio-wrzesnia.pl. Użyjcie 
swojej kreatywności i… miłego 
lotu!

(red.)

Fot. Michalina Andrzejewska

...i zgarnęli nagrodę. Rodzeń-
stwo, Paulinka (7 l.) i Pawełek 
(6 l.) Rzepka wzięli udział w coty-
godniowym konkursie plastycz-
nym. Wykonali dużego bociana, 
który podbił serce jury. Najmłodsi 
nasi słuchacze mają kolejną możli-

wość zdobycia nagród. Do 6 kwiet-
nia czekamy na Wasze autorskie 
wiersze na temat wiosny. Prace 
można w dowolny sposób ozdo-
bić. Najpiękniejsze pokażemy. 

M.W.

Bocian wykonany przez Paulinkę i Pawełka zamieszkał w naszej redakcji

Nadeszła długo oczekiwana odwilż

Żonkile dla ludzi dobrej woli, 
pieniądze dla hospicjum

Za sprawą V Miłosławskiej 
Odwilży Teatralnej w kościele 
poewangelickim można było 
zobaczyć teatry alternatywne.

Z okazji małego jubileuszu 
do teatru Terminus a Quo z Nowej 
Soli dołączyły Teatr w Depozycie 
z Gniezna i Teatr Otczapy działa-
jący przy Wrzesińskim Ośrodku 
Kultury. Wystąpiły one w sobotę 
i niedzielę.

– To jest jedna z nielicznych 
dziedzin, która totalnie rozwija 
wyobraźnię – mówi Jarek „Mixer” 
Mikołajczyk, instruktor teatralny 
oraz lalkarz występujący z „Te-
atrem w Depozycie”.

– Niekoniecznie tworzenie, ale 
samo oglądanie wielu spektakli 
przynosi świetne pomysły i roz-
wiązania plastyczne – dodaje.

– Teatr i w ogóle sztuka zawsze 
mnie pociągały – to już aktorka 
Hanna Bojarska. – Stwierdziłam, 
że jest to bardzo dobra okazja 
do tego, żeby się wykazać. 

– Ja to po prostu lubię. Sprawia 
mi to frajdę. To przygoda – mówi 

jeszcze inna występująca, Justyna 
Dywańska. 

Teatry do Miłosławia zaprosiło 
Starostwo Powiatowe we Wrze-

śni oraz Stowarzyszenie Kultural-
ny Miłosław.

Irmina Dąbrowska

Ponad 8 900 zł zebrali wolon-
tariusze kwestujący na rzecz 
budowy Hospicjum im. Piotra 
Króla w Środzie Wielkopol-
skiej.

Zbiórka pod szyldem „Pola 
Nadziei” odbyła się we Wrześni 
już po raz trzeci. Wolontariusze 
„uzbrojeni” w dwa tysiące żywych 
żonkili oraz kilkaset papierowych 
w sobotę, 25 marca, krążyli w oko-
licach Rynku i ul. Warszawskiej. 
Można ich było poznać po żółtych 
chustkach z symbolem serca. 

Dlaczego akurat żonkile? Te 
kwiaty są symbolem nadziei, któ-
rą ma nieść powstające średzkie 
hospicjum. Będzie ono służyło nie 
tylko tamtejszym mieszkańcom, 
ale także tym z Wrześni, Jarocina, 
Śremu i innych okolicznych po-
wiatów. 

Już 1 kwietnia zostanie przepro-
wadzona kolejna zbiórka – tym 
razem na ulicach Środy Wielko-
polskiej, zaś 4 czerwca, także w 
Środzie, odbędzie się V Bieg Na-

Wolontariusze kwestowali z uśmiechami na twarzy       Fot. ATG

dziei. W sobotnią zbiórkę zaanga-
żowało się Wrzesińskie Centrum 
Wolontariatu oraz wrzesińskie 
szkoły.

Anna Tess Gołębiowska

Impreza była nie lada gratką dla miłośników teatru               Fot. Szymon Piotr Rewers
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Wolniej, znaczy bezpieczniej

Kronika policyjna
23 marca
20-letnia wrześnianka kierują-

ca fordem c-max skręcając, nie 
udzieliła pierwszeństwa przejaz-
du cyklistce, która poruszała się 
ścieżką rowerową. W konsekwen-
cji ta przewróciła się. Sprawczy-
ni zdarzenia, do którego doszło 
we Wrześni przy ul. Szkolnej, do-
stała mandat w wysokości 300 zł. 

24 marca 
31-latek został zatrzymany 

w Miłosławiu przy ul. Pałczyń-
skiej. Policjanci doprowadzili go 
do Aresztu Śledczego w Środzie 
Wielkopolskiej.

Kierujący mazdą 323 na drodze 
krajowej 92 w Psarach Małych nie 
udzielił pierwszeństwa przejazdu 
citroenowi C3. Zawinił 22-letni 
mieszkaniec Wrześni. Dostał 400 zł 
mandatu.

Kierujący volkswagenem caddy 
jadąc ul. Wrocławską w kierunku 
Miłosławia, nie zachował należytej 
ostrożności i uderzył w tył jadące-
go przed nim opla insigni. Spraw-
cą okazał się 32-letni obywatel 
Niemiec.

We Wrześni przy ul. Paderew-
skiego kierujący skodą felicia cofa-
jąc, uderzył w prawidłowo zapar-

kowanego volkswagena. 32-letni 
mieszkaniec gminy Września do-
stał 100 zł mandatu.

Kierująca bmw na rondzie 
w Białężycach uderzyła w znak 
drogowy i barierę energochłon-
ną. To przewinienie kosztowało 
32-latkę 300 zł, bo na taką kwotę 
opiewał mandat. 

25 marca
Kierowca audi a4 pokonując 

przejazd kolejowy przy ul. Dział-
kowców uszkodził miskę olejową. 
Najechał na niego ze zbyt dużą 
prędkością. Dostał 220 zł mandatu.

Kamień, który wypadł spod 
kół mercedesa, uszkodził przed-
nią szybę bmw. Miało to miejsce 
w Gierłatowie. Policja uznała, 
że czyn nie zawierał znamion wy-
kroczenia. 

Uszkodzenie podwozia 
w skodzie octavii zgłosił miesz-
kaniec Zagórowa. Doszło do tego, 
bo przejeżdżając przez Chwalibo-
gowo najechał na wyrwę w jezdni. 

26 marca 
Mieszkaniec Chodzieży kieru-

jący alfą romeo potrącił przebie-
gającą przez jezdnię sarnę. Miało 
to miejsce na krajowej 15 w Gul-
czewku.

Policja wypowiedziała wojnę 
piratom drogowym. I choć trwa-
ła ona kilka dni to przyniosła 
wymierne efekty. Wiele osób 
pozbyło się prawa jazdy. 

Działania pod kryptonimem 
„Prędkość – zero tolerancji” były 

prowadzone od 19 do 24 marca 
na terenie całego kraju. Funkcjo-
nariusze Wydziału Ruchu Drogo-
wego KPP we Wrześni patrolowali 
drogi na terenie całego powiatu. 
W sumie zatrzymali 286 kierow-
ców, spośród których 208 popeł-
niło wykroczenia. Te polegające 

na przekroczeniu dozwolonej 
prędkości należały do najczęst-
szych – było ich aż 155. 

 Rekordy padły w gminie Miło-
sław. 20 marca został skontrolo-
wany kierowca volvo v70 (48-letni 
mieszkaniec Poznania). W Ko-
zubcu, w terenie zabudowanym, 
jechał 103 km/h. Trzy dni później 
w Mikuszewie, także w terenie 
zabudowanym, wpadł kierowca 
forda focusa (33-letni mieszkaniec 
Pyzdr). Miał na liczniku 105 km/h. 
Obaj stracili na trzy miesiące pra-
wo jazdy. 

 Policja mówi o sukcesie. Celem 
akcji było bowiem wytworzenie 
w świadomości kierujących prze-
konania o konsekwencjach, jakie 
niesie ze sobą niestosowanie się 
do przepisów ruchu drogowego. 
Ci, którzy zostali zatrzymani, już 
o nich wiedzą.

M.K.

Kontrolerzy NIK w szpitalach 
System unieszkodliwiania 
odpadów medycznych nie 
funkcjonuje prawidłowo – 
to wniosek z kontroli przepro-
wadzonych w sześciu wielko-
polskich szpitalach.

Rewizorzy sprawdzili placówki 
w Środzie Wielkopolskiej, Turku, 
Gostyniu, Ostrzeszowie, Czarn-
kowie i Środzie Wielkopolskiej. 
W każdym z nich wystąpiły zanie-
dbania w zakresie magazynowa-
nia zakaźnych odpadów medycz-
nych. NIK określiła je jako rażące. 
Zakwestionowała m.in. mieszanie 
niebezpiecznych odpadów me-
dycznych z innymi. 

Kontrolą zostały objęte dwa 
ostatnie lata. W tym czasie 

w średzkim szpitalu jakościowa 
i ilościowa ewidencja odpadów 
medycznych prowadzona była 
w sposób niesystematyczny, nie-
rzetelny i niekompletny. Część 
z nich została wytworzona w ilo-
ściach większych niż wynikałoby 
to z pozwolenia. 

Inne nieprawidłowości pole-
gały na nieprzestrzeganiu obo-
wiązujących procedur w zakresie 
dopuszczalnego czasu magazy-
nowania przeterminowanych le-
ków, przekazaniu marszałkowi 
województwa nierzetelnych da-
nych o ilości i rodzaju wytworzo-
nych odpadów, a także zawarciu 
w umowie dotyczącej usuwania 
odpadów medycznych postano-
wień sprzecznych z warunkami 

Kryjówka w lodówce
Pokaźne ilości narkotyków zosta-
ły zabezpieczone w mieszkaniu 
pewnego wrześnianina. Amfeta-
minę przechowywał w lodówce, 
a marihuanę za szafką. 

Funkcjonariusze Wydziału Kry-
minalnego Komendy Powiatowej 
Policji otrzymali informację. Wyni-
kało z niej, że młody człowiek, jest 
w posiadaniu środków odurza-
jących. 22 marca krótko po godz. 
10:00 zapukali do drzwi jego 
mieszkania. Przystąpili do prze-
szukania pomieszczeń. W lodówce 
znaleźli woreczek z białym prosz-

kiem. Test narkotykowy wykazał, 
że to amfetamina o wadze 210 gra-
mów. Z kolei w kuchni za szafką 
znajdował się słoik ze suszem ro-
ślinnym. To była marihuana, wa-
żyła 18 gramów. 

Mężczyzna został zatrzymany 
i umieszczony w policyjnym aresz-
cie. Usłyszał zarzut udostępniania 
oraz posiadania znacznej ilości 
środków odurzających. Sąd przy-
chylił się do wniosku prokuratora 
i zastosował wobec podejrzane-
go tymczasowy areszt na okres 
dwóch miesięcy. 

M.K.

32-letni mieszkaniec powiatu 
wrzesińskiego kierował autem bę-
dąc pod wpływem alkoholu. Zo-
stał zatrzymany we Wrześni przy 
ul. Kaliskiej. Miał 0,19 mg/dm3 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu.

postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego.

Dyrekcję szpitala zapytaliśmy 
o stwierdzone nieprawidłowości. 
Pytania przesłaliśmy 16 marca. 
Odpowiedzi do dziś nie otrzyma-
liśmy.                    Irmina Dąbrowska

 W ciągu sześciu dni policja skontrolowała 286 kierowców                                      Fot. KPP

Narkotyki zabezpieczone w mieszkaniu wrześnianina
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  AKTUALNE OFERTY PRACY DOSTĘPNE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

BAZAREK
USŁUGI
Wypożyczalnia rusztowań klino-
wych, tel. 889 478 475. Tanio!! 
Płytkarz z długoletnim doświad-
czeniem przyjmie zlecenia. Tel. 
604381290 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM GARAŻ WE WRZEŚNI PRZY 
UL. OGRODOWEJ, tel. 730-139-853

Wynajmę dom dla pracowników firm 
modernizujących Linię Kolejową E-20 
Podstolice -Konin (LCS Konin) Miejsce: 
Cienin Zaborny Parcele. Dom w pełni 
wyposażony z aneksem kuchennym, 2 
łazienkami 3 sypialniami, tarasem, po-
łożony w spokojnej okolicy. W pobliżu 
sklepy spożywcze oraz supermarket. 
Sprzedam lub wynajmę lokal na 
działalność gospodarczą o po-
wierzchni 65m2 we Wrześni na Os. 
Sokołowskim, tel. 606-95-62-04 

Apartament do wynajęcia, w pełni 
wyposażony, w centrum Wrześni, od 
zaraz. Tel. 606 95 62 04 
Przyjmę ziemię do wyrównania dział-
ki. Tel. 669 967 673 

INNE
Sprzedam wózek zaprzęgowy, trzyko-
łowy, idealny dla psów aktywnych, tel: 
609909606 
Sprzedam wózek dziecięcy Implast 
Bolder spacerówka + gondola + gratisy, 
tel. 880 457 467 
Sprzedam zestaw młodzieżowy z 
kanapą w komplecie. Cena 1 000,00 zł 
do negocjacji, tel. 606 898 364

PRACA
Zatrudnię pracowników do pracy w 
bistro, również studentów zaocznych, 
emerytów i  rencistów zaocznych 
oraz osoby z orzeczeniem o niepełno-

sprawności. Tel. 725 089 785
Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra 
(nr 13630) poszukuje dla swojego 
Klienta pracownika na stanowisko: 
Pracownik Centrum Obsługi Telefo-
nicznej. Miejsce pracy: praca zdalna. 
Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku i orzeczenie o nie-
pełnosprawności. Wypełnij formularz 
rejestracyjny na stronie www.netkadra.
pl lub zadzwoń: 13 43 76 395. 
Apteka Na Sławnie zatrudni magi-
stra lub technika farmacji; email: 
naslawnie@wp.pl

MOTORYZACJA
Sprzedam: Mercedes GL rok 2008; 
pojemność 4,2; 303 KM; napęd 4x4; 
przebieg 145 tys.; cena 130. 000,00 
zł; tel. 601 753 610 
Sprzedam VW GOLF III 1.9 TDI, rok 
1996, stan dobry, cena do uzgodnie-
nia.  Tel. 506 440 165

CENY PALIW
na wrzesińskich stacjach

STACJA 98 95 ON LPG

BP, ul. Sikorskiego 31   5,04   4,69   4,49   2,21

CPiR, ul. Kościuszki 29   4,61   4,48   2,25

Lotos, ul. Wrocławska 34   4,91   4,59   4,46

MB, ul. Szkolna 2   4,84   4,54   4,39   2,15

Orlen, ul. Wrocławska 14   4,89   4,59   4,46   2,09

Shell, ul. Wrocławska 1a   5,09   4,58   4,45   2,19

Statoil, ul. Działkowkców 9   4,59   4,46   2,09

Watis, Psary Małe ul. Budowlana 15   4,69   4,49   4,35   2,07

Średnia cena paliwa 4,91 4,59 4,44 2,15
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Stanowisko Lokalizacja/nazwa firmy Rodzaj zatrudnienia Wykształcenie  Zarobki

Pomoc apteczna Września Clar System Umowa na okres próbny brak wymagań 2000 zł
Operator wózka widłowego Września Flex Films Europa Sp. z o.o. Umowa o pracę na czas określony brak wymagań 2200 zł
Stolarz meblowy Borzykowo P.P.H.U ''ADAMS'' Adam Podlewski Umowa o pracę na czas nieokreślony brak wymagań 2000 zł
Technik kontroli jakości Września Flex Films Europa Sp. z o.o. Umowa o pracę na czas określony brak wymagań 2400 zł
Pomocnik blacharza – dekarza Ruda Komorska Zakład Blacharsko-Dekarski  Umowa o pracę na czas nieokreślony podstawowe 2600 zł
Sprzedawca Grzybowo LUZ PHU Zieliński Leszek Umowa o pracę na czas nieokreślony podstawowe 2000 zł
Tapicer meblowy Borzykowo P.P.H.U ''ADAMS'' Adam Podlewski Umowa o pracę na czas nieokreślony brak wymagań 2000 zł
Operator/ka maszyn Września Flex Films Europa Sp. z o.o. Umowa o pracę na czas określony brak wymagań 2200 zł
Robotnik gospodarczy ROBOTY PUBLICZNE 
od 28.03.2017r do 27.07.2017r Września (Oferta zamknięta) Umowa o pracę na czas określony gimnazjale 2000 zł 

Robotnik gospodarczy ROBOTY PUBLICZNE 
od 03.04.2017r do 02.08.2017r. Września (Oferta zamknięta) Umowa o pracę na czas określony podstawowe 2000 zł

Kucharz małej gastronomii Września Country Club Iga Rogozińska Umowa o pracę na czas nieokreślony zawodowe 2400 zł
Kierowca operator wózków jezdniowych (widło-
wych) Grabowo Królewskie  Ativon Sp. z o.o. Umowa o pracę na czas nieokreślony zasadnicze zawodo-

we 2000 zł

Operator wózka widłowego Września Formel D Polska Sp. z o.o. Umowa o pracę na czas nieokreślony zawodowe 2500 zł
Pomocnik w gospodarstwie rolnym Zamość Gospodarstwo rolne Umowa o pracę na czas nieokreślony gimnazjalne 2000 zł
Brygadzista Września (Oferta zamknięta) Umowa o pracę na czas określony średnie zawodowe 4000 zł 

Kierowca samochodu ciężarowego Września Recan organizacja odzysku S.A. Umowa o pracę na czas określony zasadnicze zawodo-
we 3600 zł

Sprzedawca Września PPHU PIMAX Umowa o pracę na czas nieokreślony średnie,  zawodowe 2300 zł
Pomocnik blacharza – dekarza Pyzdry Zakład Blacharsko-Dekarski Umowa o pracę na czas nieokreślony brak wymagań 2600 zł

Pomoc kuchenna Miłosław P.U. Darz Bór Umowa o pracę na czas nieokreślony zasadnicze zawodo-
we 2000 zł

Kelner Miłosław P.U. Darz Bór Umowa o pracę na czas nieokreślony zasadnicze zawodo-
we 2000 zł

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Pyzdry Przedszkole Publiczne "Bajkowy Świat" w 
Pyzdrach Umowa o pracę na czas określony

wykształcenie wyż-
sze magisterskie z 
edukacji wczesnosz-
kolnej bądź wycho-
wania przedszkolne-
go

2300 zł

Konsultant ds. Turystyki Jarocin Sun Holiday Joanna Nowacka Umowa na okres próbny min. średnie ogólno-
kształcące 2000 zł

Elektromechanik Września (Oferta zamknięta) Umowa o pracę na czas określony podstawowe 2500 zł
Sprzedawca w stacji paliw Słupca Filipczak Łukasz Stacja Paliw Umowa o pracę na czas nieokreślony podstawowe 2000 zł
Specjalista ds. sprzedaży ze znajomością języka 
niemieckiego Września XS Sp.z o.o. Umowa o pracę na czas określony średnie ogólnokształ-

cące 3000 zł

Magazynier Gutowo Małe Pani Teresa Medica SA Umowa na okres próbny brak wymagań 2000 zł 
Pizzerman Września Pizzernia K-2 Umowa o pracę na czas nieokreślony brak wymagań 2500 zł

Konsultant Call Center Bierzglinek 4kprojekt Sp. z o.o. Umowa o pracę na czas nieokreślony zasadnicze zawodo-
we 2500 zł

Monter płyt kartonowo – gipsowych Września Vari Ce Umowa o pracę na czas określony podstawowe 6000 zł
Pomocnik do gospodarstwa rolnego Zamość Gospodarstwo rolne Umowa o pracę na czas nieokreślony brak wymagań 1850 zł 

Technik obsługi maszyn Gutowo Małe Pani Teresa Medica SA Umowa na okres próbny techniczne zawodo-
we lub średnie 2200 zł 
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Nie każda panna to Anna, nie każdy pan to Jan

1. Anna
1 304 035
2. Maria 
976 417

3. Katarzyna 
677 527
4. Zofia 
672 367

5. Małgorzata 
621 416
6. Krystyna 
604 371

7. Agnieszka 
594 500
8. Barbara 
589 022

1. Jan 
1 040 086
2. Stanisław 
920 873

3. Piotr 
796 136
4. Andrzej 
742 254

5. Krzysztof 
724 501
6. Józef 
686 289

7. Tomasz 
571 542
8. Paweł 
565 995

/

1. Anna 
977
2. Maria 
798

3. Małgorzata 
727
4. Katarzyna 
624

5. Agnieszka 
595
6. Magdalena 
545

7. Elżbieta 
525
8. Ewa 
522

1. Piotr 
833
2. Krzysztof 
720

3. Tomasz 
692
4. Michał 
595

5. Marcin 
586
6. Jakub 
563

7. Andrzej 
515
8. Paweł 
497

1. Anna 
224
2. Maria 
171

3. Małgorzata 
138
4. Ewa 
136

5. Agnieszka 
117
6. Barbara 
114

7. Magdalena 
114
8. Katarzyna 
98

1. Piotr 
165
2. Tomasz 
158

3. Krzysztof 
148
4. Jan 
142

5. Marek  
132
6. Marcin 
125

7. Jakub  
122
8. Andrzej  
120

1. Anna 
145
2. Maria 
142

3. Agnieszka 
100
4. Ewa 
95

5. Małgorzata 
93
6. Katarzyna 
81

7. Krystyna 
80
8. Zofia 
76

1. Jan 
179
2. Piotr 
135

3. Tomasz 
124
4. Krzysztof 
123

5. Marcin 
97
6. Andrzej 
92

7. Paweł 
91
8. Marek 
87

1. Maria 
176
2. Anna 
162

3. Magdalena 
128
4. Katarzyna 
107

5. Małgorzata 
103
6. Agnieszka 
93

7. Barbara 
93
8. Ewa 
78

1. Jan 
139
2. Piotr 
125

3. Tomasz 
123
4. Krzysztof 
115

5. Michał 
105
6. Mateusz 
94

7. Karol 
91
8. Stanisław 
89

1. Ewa 
120
2. Małgorzata 
111

3. Agnieszka 
101
4. Alina 
98

5. Dorota 
96
6. Maria 
95

7. Magdalena 
93
8. Danuta 
87

1. Józef 
105
2. Jan  
100

3. Tomasz 
96
4. Marcin 
95

5. Jakub 
93
6. Szymon 
91

7. Dariusz 
89
8. Stanisław 
85

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA W KRAJU

Anna jest także najpopularniejszym imieniem żeńskim w powiecie wrzesińskim. Nosi je ponad 1 500 kobiet. To numer 1 w gminie Września, 
gminie Miłosław, gminie Pyzdry i numer 2 w gminie Nekla. Nie łapie się do czołowej ósemki tylko w gminie Kołaczkowo.  

Z kolei wśród panów w walce o przodownictwo liczą się tylko dwa imiona – Piotr i Jan. Więcej, bo ponad 1300 jest tych pierwszych, drugich nieco ponad 1000.    

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA W GMINIE WRZEŚNIA 

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA W GMINIE MIŁOSŁAW

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA W GMINIE PYZDRY

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA W GMINIE NEKLA

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA W GMINIE KOŁACZKOWO 

Anna wśród kobiet i Jan wśród 
mężczyzn – to najpopularniej-
sze imiona w naszym kraju. 
W powiecie wrzesińskim jest 
podobnie – z tą różnicą, że Jan 
musi uznać wyższość Piotra.  

Imiona, tak jak rzeczy materialne, 
podlegają modom, dlatego lista tych 
najpopularniejszych zmienia się wła-
ściwie z miesiąca na miesiąc. Na prze-
strzeni lat można jednak wyodrębnić 
te najczęściej nadawane. Niejako  
z urzędu robi to Ministerstwo Cy-

fryzacji, które prowadzi system ewi-
dencji ludności PESEL. Najnowsze 
zestawienie ilustruje stan na 17 stycz-
nia. Pamiętać należy, że obejmuje ono 
zarówno dorosłych, jak i dzieci.    

Rekord bije Anna. To imię nosi 
ponad milion kobiet! Dystansuje 

ono pozostałe – Marię o 327 000,  
a Katarzynę o 626 000. 

Wśród mężczyzn stawka jest 
dużo bardziej wyrównana. Najwię-
cej, bo ponad milion Polaków ma 
na imię Jan – to o 119 000 więcej od 
Stanisława i 243 000 od Piotra. 

W obu przypadkach ranking stu naj-
popularniejszych imion zamykają te, 
które czasy świetności mają już za sobą: 
Gertruda (51 871), Marlena (48 508)  
i Anita (45 639), a  także Oliwier (36 618), 
Bernard (36 498) i Lucjan (34 963).

Tomasz Szternel
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Ścinając włosy, możesz pomóc
Zmieniając fryzurę na wiosnę, 
można także pomóc chorym 
na nowotwór. Jak to zrobić? 
O tym mówi Justyna Szuba, fry-
zjerka.

Włączyła się pani w pomoc 
tym, którzy zmagają się rakiem, 
są po chemioterapii – chodzi 
o przekazanie włosów na peruki. 
Kiedy pojawiła się ta myśl, by za-
cząć pomagać?

– W zeszłym roku zdecydowa-
łam się przystąpić do stowarzysze-
nia MÓWIMY NIEboRAKOWI, 
zbieramy włosy na peruki dla dzie-
ci po chemioterapiach i po cięż-
kich chorobach?

A jak na taką możliwość pomo-
cy reagują klienci?

– Są bardzo zainteresowani, 
przychodzą, by zapytać, jakie wa-
runki trzeba spełnić. Bardzo chcą 
współpracować.

Więc i my pytamy, co trzeba 
zrobić, by pomóc?

– Włosy może oddać każdy, 
najważniejsze, by nie były znisz-
czone. Ale mogą być farbowane. 
Włosy można obciąć w domu 
samodzielnie, ale trzeba je odpo-
wiednio zabezpieczyć.

Co dalej dzieje się z takimi wło-
sami?

– Wysyłam je do stowarzysze-
nia, następnie zostają przekie-
rowane do Fundacji Przyjaźni 
w Warszawie, tam są poddawane 
obróbce i tworzone są peruki dla 
dzieci. Dzieci otrzymują je za dar-
mo.

Jak dużo trzeba włosów?
– By stworzyć jedną perukę, po-

trzeba od 5 do 10 osób, zapraszam 
więc serdecznie do współpracy.

GOŚĆ CZWARTKU

Jak zafundować sobie wiosenną przemianę? 
O tym w porannym programie 
mówiła Joanna Zimna, dietetyk. 

W kalendarzu wiosna, zaczyna-
my budzić się „z zimowego snu”. 
Wielu chce mieć piękną sylwetkę 
przed wakacjami, a z tym wią-
że się również dieta. I tu dobra 
wiadomość, bo pani proponu-
je mieszkańcom drzwi otwar-
te w swojej poradni i zaprasza 
na bezpłatne konsultacje diete-
tyczne. 

– To już kolejna edycja drzwi 
otwartych w mojej poradni mają-
ca na celu uświadomić społeczeń-
stwo, w jaki sposób można zwal-
czać zbędne kilogramy. Każda 
osoba do 30 czerwca może umó-
wić się na bezpłatną niezobowią-
zującą konsultację dietetyczną. 
Akcja ma na celu przełamanie 
zniechęcenia do dietetyka i diety. 
Jest ono często wynikiem krążą-
cych stereotypów o źle dopaso-
wanych dietach lub rozczarowań 
wielokrotnymi bezskutecznymi 
próbami odchudzania. 

Takie bezpłatne konsultacje 
trwają do czerwca. Spośród tych 
osób, które zdecydują się przyjść, 
dwie będą mogły odbyć bezpłat-
ną kurację odchudzającą.

– W ciągu ostatnich trzech lat, 
od kiedy trwa taka akcja, wybrane 
zostały 3 osoby. Efekty były pozy-
tywne. W tym roku również wy-
bieram 2 osoby do odbycia cztero- 
bądź ośmiomiesięcznej bezpłatnej 
kuracji. 

Od czego zacząć, by osiągnąć 
upragniony efekt?

– Najpierw warto zaczerpnąć 
konsultacji w poradni dietetycz-
nej. Dzięki temu mają państwo 

GOŚĆ PIĄTKU

Droga krzyżowa inna niż wszystkie
Wiosną można zrobić coś nie 
tylko dla ciała, ale i ducha. Jed-
ną z propozycji podrzuca Seba-
stian Szygenda, wrzesiński ko-
ordynator Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej.

Wiadomo, czym jest droga krzy-
żowa, ale co znaczy ekstremalna?

– Za tym słowem kryje się wy-
zwanie, ponad 40 km drogi do po-
konania, dokładnie 42 km. Idzie 
się w nocy, można iść samemu 
w całkowitym milczeniu.

Którędy zostanie poprowadzo-
na trasa?

Droga zaczyna się przy kościele 
pw. św. Królowej Jadwigi, a koń-
czy przy pomniku Jana Pawła II 
przy kościele farnym. Trasa pro-
wadzi przez Białężyce, Chociczę, 
Bardo, Lipie, Biechówko, Bie-
chowo, Kaczanowo, Bierzglinek 
i z powrotem do Wrześni. Długość 
tej trasy wpisuje się w standardy 
głównych organizatorów Ekstre-
malnej Drogi Krzyżowej. Wbrew 
pozorom nie jest łatwo wyznaczyć 
taką trasę wokół Wrześni.

Tobie takie dystanse nie 
są straszne, bo dużo biegasz, 
dużo ruszasz się. A czy inni po-
winni obawiać się tego dystan-
su?

– Zdaję sobie sprawę, że to wy-
zwanie nie jest dla każdego. Trze-
ba mieć chociaż trochę styczności 
z aktywnością fizyczną.

Kiedy ta droga krzyżowa się od-
będzie i kto może w niej uczest-
niczyć? Czy to jest propozycja 
dosłownie dla każdego?

– Odbędzie się 7 kwietnia, roz-
pocznie się mszą świętą w ko-
ściele pw. św. Królowej Jadwigi, 
po której ruszymy w trasę. Każdy, 
kto chce, może się z nią zmierzyć 
w swoim tempie. Nie ma ograni-
czeń regulaminowych, jednym 
ze standardów jest milczenie. Nie 

– Potrzebne jest do tego specja-
listyczne urządzenie do pomia-
ru składu ciała. Wykonuje ono 
pomiar ilości tkanki tłuszczowej, 
masy kostnej, zatrzymanej wody 
metabolicznej oraz masy mię-
śniowej. Może ono w precyzyjny 
sposób wyznaczyć indywidualne 
zapotrzebowanie każdego organi-
zmu na energię. 

W internecie jest wiele diet, 
które można wydrukować i stoso-
wać. Co pani o nich sądzi?

– To jest największa krzywda, 
jaką możemy sobie wyrządzić. 
W naszym stereotypowym myśle-
niu kierujemy się zasadą: im mniej 
będę jadł, tym szybciej schudnę. 
Po pierwsze, głodzimy się niepo-
trzebnie, a przez to mamy zły hu-
mor, oszukujemy samych siebie, 
że „jeszcze damy radę” – i niestety, 
nie dajemy rady, najczęściej przez 
męczące ataki głodu.

A prawidłowo przygotowana 
dieta odchudzająca jest smaczna? 
Wielu zapewne myśli, że nie.

– Niestety, niektórzy dietetycy 
nie ubierają jadłospisu diety w po-
siłki. Wypisują produkty w danej 
ilości, jakie pacjent ma spożyć, 
i tyle. Wtedy pacjent nie wie, jak 
ma przygotować posiłek, aby 
kompozycja smaków współgrała 
z jego preferencjami smakowy-
mi. Ja, przygotowując jadłospis 
diety, ubieram ją w posiłki, które 
są dopasowane do gustu pacjen-
ta. Mężczyźni lubią mięso, a więc 
nie może go zabraknąć w diecie, 
np. bitek wołowych duszonych 
w papryce. Kobiety lubią słody-
cze, dlatego w diecie mogą spotkać 
mus malinowy lub budyń czekola-
dowy. Czy to nie brzmi smacznie?

okazję dowiedzieć się bezpłatnie, 
na czym polega taka kuracja od-
chudzająca. Kiedy myślimy o die-
cie odchudzającej, boimy się, że bę-
dziemy głodni. Zapewniam, że tak 
nie jest. Prawidłowo zbilansowana 
dieta to taka, która pokrywa zapo-
trzebowanie na wszystkie skład-
niki odżywcze, a ubytek kalorii 
w diecie odchudzającej ma być 
na poziomie takim, aby chud-
nąć w zdrowy racjonalny spo-
sób, 0,5–1 kg tygodniowo. Dieta 
dopasowana do indywidualne-
go zapotrzebowania organizmu 
nie sprawia dyskomfortu głodu. 
Wręcz przeciwnie, pacjenci często 
dziwią się, że chodzą przejedzeni, 
a mimo to chudną i to nawet wię-
cej niż 1 kg na tydzień, gdyż wraz 
z tkanką tłuszczową z organizmu 
usuwana jest również zatrzymana 
woda metaboliczna.

W jaki sposób określa się indy-
widualne zapotrzebowanie na ka-
lorie?

ma zorganizowanej modlitwy, 
każdy sam nakłada sobie formę, 
najważniejsze to spotkać Boga.

Czym ta droga będzie się różni-
ła od poprzednich? Czy jest coś 
szczególnego?

– W ubiegłym roku zorganizo-
waliśmy trasę na wzór Ekstre-
malnej Drogi Krzyżowej – prze-
szło ją około 40 osób. W sześciu 
krajach na całym świecie wzięło 
w niej udział blisko 26 tysięcy 
osób. W tym roku organizatorzy li-
czą na około 100 tys. uczestników.

Gdzie można się zgłaszać?
– Chętni z powiatu wrzesiń-

skiego informacji mogą szukać 
na stronie internetowej orga-
nizatora www.edk.org.pl lub 
na stronie parafii pw. św. Królo-
wej Jadwigi. Oprócz naszej trasy, 
Ekstremalna Droga Krzyżowa jest 
organizowana także w Zagórowie, 
z Mogilna do Gniezna oraz w Po-
znaniu.

A dlaczego zaangażowałeś się 
w jej organizację?

– Do wzięcia udziału zachęca to, 
że się idzie, a nie biegnie, milczy 
się, a nie rozmawia. Rozważa się 
14 stacji drogi krzyżowej Chrystu-
sa, ważne jest też pokonywanie 
swoich słabości. Ta formuła mi od-
powiada.

A ilu osobom udało się pomóc?
– Do tej pory w moim salonie 

obcięło włosy 15 osób. Biorąc pod 
uwagę wspomniany przelicznik – 
udało się z tych włosów stworzyć 
dwie peruki. A jedna peruka po-
wstaje w ciągu około miesiąca.

Zbliża się okres komunii, 
dziewczynki po tym czasie przy-
chodzą do fryzjera obciąć włosy.

– Dziewczynki chętnie chcą ob-
ciąć włosy, by zmienić fryzurę 
po komunii, a dzieci mogą po-
magać innym dzieciom. Niezbęd-
ne informacje są także na profilu 
facebookowym stowarzyszenia 
MÓWIMY NIEboRAKOWI, znaj-
dą też tam państwo numer konta, 
by wspomóc finansowo fundację. 
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Młodzi mają głosWygrał klasyczny rock

Festiwal Piosenki Obcojęzycz-
nej organizowany przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Henry-
ka Sienkiewicza ma już 24 lata 
– co oznacza, że jest starszy 
od jego uczestników.

W ciągu tych wszystkich lat festi-
wal nie tylko opuścił licealną aulę 
i przeniósł się do Wrzesińskiego 
Ośrodka Kultury, ale też otworzył  
na młodzież z innych szkół po-
nadgimnazjalnych. Nade wszyst-
ko jednak, wyrobił sobie markę. 
Piątkowa gala została podzielona 

na dwie części. W pierwszej, kon-
kursowej, rywalizowali młodzi 
muzycy walczący o Grand Prix fe-
stiwalu. Gdy jury udało się na ob-
rady, rozpoczęła się część recitalo-
wa, której uczestnicy rywalizowali 
o nagrodę publiczności. Ta trafi ła 
w ręce Wojciecha Maćkowiaka.

Gran Prix Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej 2017 zdobył zespół 
„Persona” (Michalina Nawrocka, 
Monika Szczygieł, Wiktor Szala-
ty, Krzysztof Chmiel, Sławomir 
Sobczyński) za wykonanie utwo-
ru „Carry On Wayward Son” ze-

Karolina Siwińska wygrała po-
wiatowe eliminacje 62. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytator-
skiego. Jej występ był równie 
mocny, jak tematyka – uczenni-
ca ZSTiO mówiła o aborcji.

– Zwyciężczyni nie bała się eks-
presji – argumentował werdykt 
Jarosław Mikołajczyk, reżyser 
gnieźnieńskiego Teatru w Depo-
zycie. – To były mocne teksty, 
teksty o czymś. Jeśli ktoś wycho-
dzi, by powiedzieć coś publicznie, 
chciałbym, żeby wiedział, co chce 
powiedzieć. Ja miałem świado-
mość, że ona wybrała te teksty 
świadomie. 

Mikołajczyk wyjaśnił również, 
że choć przed młodymi uczestni-
kami jeszcze sporo pracy, to mają 
świadomość słowa, cechę dziś bar-
dzo rzadką. 

Prócz Karoliny (ZSTiO) w etapie 
wojewódzkim, który odbędzie się 
w Pile, wystąpi także Łukasz Przy-
bylski (LO im. Henryka Sienkie-
wicza). Kontrowersyjne okazało 
się miejsce trzecie, które zajął Kac-
per Robaszkiewicz (także LO). 

– Kurczę, niesamowity aparat 
głosowy. Potrafi  świetnie mówić, 
ale zjadł go stres – przyznał Miko-
łajczyk.

Licealista nie zaprezentował ca-
łego repertuaru, ale reżyser Teatru 
w Depozycje uparł się, że trzeba 
nagradzać umiejętności recytator-
skie, a nie to, czy ktoś wkuł tekst 
na blachę. 

Wyróżnienie trafi ło do Moniki 
Wędrowicz (LO). 

Starosta wrzesiński Dionizy Ja-
śniewicz podkreślał, że wartości 
płynące z recytacji są bezcenne 
i należałoby ubolewać nad tym, 
że przez ostatnie lata zaniechano 
organizacji tego typu przedsię-
wzięć w szerszej skali. Cieszył się, 
że po chudych latach zaintereso-
wanie recytacją powróciło do łask.

– Sztuka obcowania z poezją 
oraz umiejętność recytowania, 
zabawy z własnym głosem i poka-
zania swojej osobowości przyda-
ją się w dorosłym życiu. Ja także 
miałem okazję wielokrotnie recy-
tować wiersze na różnego rodzaju 
akademiach w szkole podstawo-
wej czy w liceum i była to forma 
zmierzenia się ze sobą – opowia-
dał.

Kazimierz Chochół, emeryto-
wany polonista i juror konkursu, 
podkreślił wagę tradycji recytator-
skich w naszym powiecie. Przy-
pomniał, że zwyciężczynią jednej 
z dawnych edycji była Elżbieta 
Górczyńska – obecnie założyciel-
ka i dyrektorka Teatru „Otczapy”. 

Zwyciężczyni konkursu uczęsz-
cza obecnie do klasy maturalnej 
w technikum weterynaryjnym. 
Wybór wiersza podyktowała jej 
miłość dla zwierząt. Sukcesy recy-
tatorskie sprawiły, że przyszłość 
chce związać z aktorstwem. Rok 
temu, w tym samym konkursie, 
była druga. 

Anna Tess Gołębiowska

społu Kansas. To klasyczny rock 
z lat 70., który od dekady przeży-
wa drugą młodość dzięki serialowi 
„Supernatural: Nie z tego świata”. 
Propozycja, by zmierzyć się wła-
śnie z tym repertuarem, wyszła 
od Krzysztofa Chmiela, perkusisty. 

– To jest bardzo trudny utwór, 
ale jak spaść, to z wysokiego konia 
– przyznał tuż po występie.

– Widać, że ludzie wciąż chcą słu-
chać takiego repertuaru i to mnie 
bardzo cieszy – przyznała Michali-
na Nawrocka. 

Zespół powstał specjalnie na po-
trzeby festiwalu, ale muzycy znali 
się już wcześniej, m.in. z występów 
jako Trepanacja (znana z występu 
na Majówce 2015) czy Mystic Rain. 
Do festiwalu przygotowywali się 
nieco ponad miesiąc. 

Drugie miejsce zajęły Faustyna 
Szymańska, Aleksandra Bary-
żewska oraz Marcelina Dopie-
rała za śpiewano-rapowany miks 
piosenek, którego motywem prze-
wodnim był utwór „I Wanna Be 
a Billionaire”. Trzecie miejsce wy-
śpiewała Monika Markiewicz, 
a czwarte – Arkadiusz Dębiński 
z zespołem. To jemu przypadła też 
nagroda specjalna „za języki wy-
bitnie obce” – wykonywany utwór 
zawierał kwestie m.in. po hebraj-
sku, aramejsku i łacinie. Pozosta-
łe nagrody specjalne przypadły 
Monice Pawlak (za warunki wo-
kalne), Aleksandrze Baryżewskiej 
(za festiwalową osobowość), Mar-
celnie Dopierale (za rap po hisz-
pańsku) oraz triu „Bag It” (za Fun 
Power On). 

– Jak zawsze jestem pod ogrom-
nym wrażeniem talentu, wykona-
nia i muzyki – powiedziała Violet-
ta Zdunowska, dyrektorka liceum 
i zarazem członkini jury. 

– Młodzi ludzie wykazali się kre-
atywnością zarówno w wykonaniu 
utworów, jak i w przygotowaniu 
całej oprawy scenicznej. Napraw-
dę z wielką przyjemnością wysłu-
chałam ich występów, były bardzo 
udane – dodała inna jurorka, Olga 
Kośmińska-Giera.

Zwycięskie utwory można bę-
dzie usłyszeć na naszej antenie.       

ATG

Triumfatorzy: Łukasz Przybylski, Karolina Siwińska i Kacper Robaszkiewicz              Fot. ATG

Marcelina Dopierała rapuje            Fot. ATG

Monika Szczygieł z zespołem Persona sięgnęła po klasyczny rockowy utwór – „Carry On 
Wayward Son” zespołu Kansas       Fot. ATG

Oceniano też ruch sceniczny          Fot. ATG
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Mieszkanie (prawie) dla każdego
Ruszył nowy program rządowy, 
który jest skierowany do śred-
niozamożnych Polaków, chcą-
cych kupić lub wynająć miesz-
kanie. Rozmawiamy o nim 
z Szymonem Huptysiem, rzecz-
nikiem prasowym Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa. 

Jakie są najważniejsze założe-
nia programu Mieszkanie Plus?

– Narodowy Program Mieszka-
niowy zawiera działania składa-
jące się na nową politykę miesz-
kaniową. Wśród nich jest ujęty 
pakiet Mieszkanie Plus obejmu-
jący kilka fi larów: pierwszy – do-
stępne budownictwo na wynajem 
z opcją uzyskania własności loka-
lu, wznoszone m.in. na gruntach 
samorządowych i Skarbu Pań-
stwa, drugi – społeczne budownic-
two czynszowe będące wsparciem 
budownictwa komunalnego, chro-
nionego i społecznego, to nowy 
instrument wsparcia dla gmin 
w budowie mieszkań na wyna-
jem i trzeci – indywidualne konta 
mieszkaniowe, których celem jest 
wsparcie państwa dla osób chcą-
cych oszczędzać na różne cele 
mieszkaniowe.

Przystępując do programu 
w ramach pierwszego fi laru wła-
dze Wrześni podpisały 12 paź-
dziernika 2016 r. list intencyjny 
ze spółką BGK Nieruchomości, 
która prowadzi na zlecenie mini-
sterstwa pilotaż programu. Wska-
zały wówczas grunty, na których 
mogłoby powstać w ramach pro-
gramu około 1100 mieszkań.

Kiedy one powstaną?
– Za wcześnie, by o tym mówić. 

Zawarcie porozumienia między 

gminą a spółką jest tylko wstępem 
do rozpoczęcia współpracy, nie 
przesądza jeszcze o fi nansowym 
zaangażowaniu zarządzanych 
przez BGKN funduszy. Kolejny 
krok stanowi analiza uwarunko-
wań realizacji przedsięwzięcia 
pod kątem prawnym, technicz-
nym i ekonomicznym, a następ-
nie uzgodnienie modelu, formuły 
i istotnych warunków umowy in-
westycyjnej.

Z programu mają skorzystać 
średniozamożni Polacy, a jak bę-
dzie naprawdę? 

– Z programu skorzystają wszy-
scy. O najem mieszkania wybu-
dowanego w ramach pierwszego 
fi laru Mieszkanie Plus będą mo-
gli ubiegać się wszyscy obywa-
tele. Jeśli osób zainteresowanych 
będzie więcej niż dostępnych 
mieszkań, zostaną wprowadzone 
dodatkowe kryteria określające 
pierwszeństwo m.in. dla osób wy-

chowujących dzieci, gospodarstw 
domowych nieposiadających ty-
tułu własności i spółdzielczego 
własnościowego prawa do inne-
go mieszkania. Kryteria te będą 
uzależnione od lokalnych potrzeb 
i uwarunkowań. Ogólne zasady 
dotyczące preferowanych grup 
będą określone ustawowo, przy 
czym samorząd bądź inny pod-
miot realizujący inwestycję, będzie 
miał wpływ na rekrutację najem-
ców w przypadku inwestycji po-
wstałych na gruncie będącym jego 
własnością. 

Wobec tego zapytam inaczej – 
kto stanowi grupę docelową tego 
programu? 

– Mieszkania na wynajem 
są propozycją dla członków go-
spodarstw domowych o niskich 
i przeciętnych dochodach, których 
nie stać na pozyskanie kredytu 
na mieszkanie, a jednocześnie po-
siadane przez nich środki fi nanso-
we są zbyt wysokie, aby ubiegać 
się o mieszkanie socjalne. Opłata 
miesięczna za najem będzie usta-
lana na zasadach rynkowych, jed-
nak będzie niższa od obecnych 
stawek komercyjnych. To możli-
we. Zgodnie z założeniem, czynsz 
ma pokrywać koszty budowy 
obiektu oraz koszty eksploatacyj-
ne budynków.

Wszystko to wpłynie na pobu-
dzenie aktywności inwestycyjnej. 
Dzięki zainicjowaniu przez rząd 
programu budowy mieszkań 
w wielu gminach lokalne fi rmy 
mogą pozyskać dodatkowe kon-
trakty m.in. na realizację prac 
budowlanych. W przypadku już 
rozpoczętych inwestycji w Białej 
Podlaskiej i Jarocinie wykonaw-

Osiedle przy 
„Karuzeli”

Najprawdopodobniej jeszcze 
w tym roku we Wrześni ru-
szy rządowy program Miesz-
kanie Plus. Pierwsze osiedle 
ma powstać na terenie potonsi-
lowskim. 

Przypomnijmy, że Września 
znalazła się w gronie 17 polskich 
miast, które przystąpiły do progra-
mu. List intencyjny w tej sprawie 
został podpisany w październiku 
ubiegłego roku. Porozumienie do-
tyczy ponad tysiąca mieszkań – 
miałyby one powstać na łącznej po-
wierzchni prawie 12 ha.

Pierwsza działka zaakceptowana 
przez obydwie strony leży w bez-
pośrednim sąsiedztwie Galerii Ka-
ruzela. Ma wiele atutów, spośród 
których najważniejsza to dobra lo-
kalizacja. Administruje nią spółka 
Alot. 

– Może na niej powstać ponad 
300 mieszkań, będą miały średnio 
około 50 m2 – informuje prokurent 
spółki Ryszard Jabłoński.

Termin realizacji inwestycji nie 
jest jeszcze znany. Wszystko zale-
ży od terminu podpisania umowy 
przedwstępnej ze spółką celową 
powołaną przez bank. 

– Jestem przekonany, że roz-
pocznie się jeszcze w tym roku – 
zapewnia Ryszard Jabłoński.

Dużo bardziej ostrożny jest wice-
burmistrz Karol Nowak. 

– Trwa analiza możliwości re-
alizacji tej inwestycji, dokonuje jej 
BGK Nieruchomości SA. Musi-
my uzbroić się w cierpliwość, bo, 
prawdę mówiąc, niewiele od nas 
zależy – powiedział. 

TOS 

cami budynków mieszkalnych zo-
stały fi rmy lokalne. Tak też może 
być we Wrześni.

Czy te wszystkie założenia, 
o których mówimy, są możliwe 
do zrealizowania? Nie obawia 
się pan, że ten program popsuje 
rynek, co najbardziej odczują de-
weloperzy?

– Jestem przekonany, że wszyst-
kie instrumenty przewidzia-
ne w nowej polityce w zakresie 
mieszkalnictwa przyczynią się 
do wzrostu liczby mieszkań, 
poprawią standard techniczny 
budynków mieszkalnych, jak 
również powiększą zasób miesz-
kaniowy gmin. Szczegółowa 
analiza sytuacji mieszkaniowej 
w Polsce przeprowadzona przed 
opracowaniem Narodowego Pro-
gramu Mieszkaniowego wskazała, 
że w ostatnich latach wzrosła gru-
pa Polaków, szczególnie o niskich 
dochodach, wykluczonych z ryn-
ku mieszkaniowego, których do-
chody nie pozwalają na ubieganie 
się o kredyt hipoteczny. Mieszka-
nie Plus ma zapełnić lukę na ryn-
ku mieszkaniowym poprzez za-
oferowanie mieszkań na wynajem 
powstałych bez udziału pieniędzy 
podatników. Program jest także 
otwarty na inwestorów prywat-
nych – zarówno indywidualnych, 
jak i instytucjonalnych. Działania 
w nim ujęte nie są konkurencją dla 
fi rm deweloperskich, wręcz prze-
ciwnie – we współpracy z partne-
rami z rynku BGK Nieruchomości 
program ma aktywizować te ob-
szary, które są ważne społecznie, 
ale jednocześnie mogą przynieść 
wymierne korzyści gospodarce.

Rozmawiał Tomasz Szternel

– Działania ujęte w programie nie są kon-
kurencją dla fi rm deweloperskich – zapew-
nia Szymon Huptyś
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Akademia bezpiecznej jazdy (cz. 5)
Czy zatrzymując się na pasie 
ruchu powinniśmy włączyć 
prawy kierunkowskaz? Oczy-
wiście, że nie!

Godziny poranne, ul. Słowac-
kiego. Przed rondem im. Henry-
ka Sienkiewicza zatrzymują się 
samochody, z których wysiadają 
uczniowie pobliskiego liceum. 
Większość kierowców nie włącza 
kierunkowskazu. Nie jest to jed-
nak tak oczywiste dla wszystkich, 
co potwierdza Marek Stolarz, 
doświadczony instruktor nauki 
jazdy. Z jego obserwacji wynika, 
że wielu uczestników ruchu jed-
nak włącza kierunkowskaz, czym 
wprowadza w błąd innych – suge-
rują bowiem skręcanie. 

– Kierunkowskaz włącza się tyl-
ko wtedy gdy następuje zmiana 
pasa ruchu, kierunku ruchu lub 
zawracanie – odwołuje się do prze-
pisów kodeksu drogowego.

Podobnie rzecz się ma z rusza-
niem – przystępując do tego ma-
newru nie trzeba włączać lewego 
kierunkowskazu. 

– Po co? Przecież nie zmieniamy 
kierunku jazdy. Znajdujemy się 
cały czas na tym samym pasie ru-
chu – mówi instruktor. 

Zatrzymywanie się na drodze 
wymusza od kierowcy zachowa-
nia szczególnej ostrożności. Powi-
nien on zjechać jak najbliżej prawej 
krawędzi jezdni lub chodnika. 

(red.)

Jeśli wczasy, to za granicą
O tym, gdzie zaplanować urlop 
rozmawiamy z właścicielką 
biura podróży Arkadia, Małgo-
rzatą Sikorską. Przełom marca 
i kwietnia to dla wielu ludzi 
idealny czas na poszukiwanie 
atrakcyjnych ofert wakacyj-
nych. 

Co cieszy się większym powo-
dzeniem – wycieczki krajowe czy 
zagraniczne?

– Nasi klienci zaczęli już wyku-
pować wycieczki. Częściej decy-
dują się na wakacje zagraniczne 
niż w Polsce, co jest spowodowane 
atrakcyjną ofertą cenową.

Gdzie najchętniej wyjeżdżamy?
– Do Grecji i Bułgarii, mamy na te 

kraje bardzo dobrą ofertę. Także 
Hiszpania od wielu sezonów jest 
dość popularnym i elitarnym kie-
runkiem ze względu na Wyspy 
Kanaryjskie.

A co z Francją?
– Swego czasu sprzedawaliśmy 

dużo tz w. city break-ów. Teraz 
przez zamachy, niestety, cieszą 
się one coraz mniejszym zainte-
resowaniem. Na pewno czynnik 
psychologiczny odgrywa bardzo 
dużą rolę. 

Czy aktualne oferty wycieczek, 
pokrywają się z tymi, które poja-
wią się w sezonie?

– W zeszłym roku ofert last mi-
nute nie było. Ceny katalogowe 
trzymały się praktycznie do sa-
mego końca wyjazdu. Trudno jest 
prognozować, czy późniejsze re-

zerwacje będą tańsze czy jednak 
ceny utrzymają się na tym samym 
poziomie.

Jak przygotować się do wy-
jazdu, który dojdzie do skutku 
za kilka miesięcy?

– Planując wakacje z dużym wy-
przedzeniem, przede wszystkim 
powinniśmy pamiętać o wyku-
pieniu polisy ubezpieczeniowej – 
na wypadek naszej rezygnacji.

Rozmawiała 
Karolina Dziurdziewska

Małgorzata Sikorska

Co zrobić, by dziecko nas słuchało?
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie we Wrześni przygo-
towało cykl spotkań ze specja-
listą, który ma pomóc rodzicom 
w rozwiązaniu problemów wy-
chowawczych.

Warsztaty odbywać się będą 
pod hasłem „Od kontroli do swa-
woli, czyli jak wychować dziecko 
na samodzielnego i niezależnego 
człowieka?”. 

Bogna Filipczak, prowadząca: 
– Czy istnieje uniwersalna meto-
da wychowawcza, która zadziała 
u każdego dziecka? Niestety, nie. 
Dzieci są różne, każda rodzina 
ma własną historię, zasady i war-
tości. Powodzenie w wychowaniu 
jest możliwe wtedy, kiedy rodzic 
poświęca dziecku czas, jest zainte-
resowany jego sprawami i wspiera 
jego rozwój. 

Celem warsztatów jest wyposa-
żenie rodziców w wiedzę i umie-
jętności dotyczące tego, w jaki 
sposób wyrażać to, że akceptują 
swoje dzieci, choć nie zawsze mu-
szą akceptować ich zachowania. 
Na zajęciach będzie możliwość na-
uczenia się tego, że rodzic nie za-
wsze musi być krytyczny. Słucha-
jąc dzieci rodzice często popadają 
w pułapkę mówienia im, jak po-
winny postępować. Czasem to nie 
jest potrzebne. Kiedy dziecko wi-
dzi, że rodzic chce go słuchać, jest 
zainteresowany jego sprawami – 
chce dalej mówić. Dziecko, które 
opowiadając o swoich sprawach 
słyszy nieustannie jak powinno 
postępować, jak się zachowywać 

– czuje się nieważne, nieakcepto-
wany.

Zasady i konsekwencje w wy-
chowaniu są potrzebne. Dobrze 
jednak, żeby były spójne i stałe. 
Konieczność dostosowania się 
przez dziecko do granic wyznacza-
nych przez rodzica przygotowuje 
je do tego, że kiedyś będzie musia-
ło przestrzegać zasad obowiązu-
jących w społeczeństwie. Granice 
dają dziecku poczucie bezpieczeń-
stwa. Upewniają je w tym, że świat 
jest przewidywalny.

Zajęcia będą poświęcone również 
rodzicom i ich potrzebom. Zbudo-
wanie dobrej relacji z dzieckiem nie 
jest możliwe, kiedy rodzic jest sfru-
strowany, niezadowolony, zmęczo-
ny. Poświęcenie czasu sobie i udo-
skonalenie umiejętności radzenia 
sobie ze stresem pozwoli rodzicom 
odzyskać równowagę życiową 
i stać się lepszym rodzicem.

Zajęcia rozpoczną się 4 kwietnia, 
są darmowe i zapisać się na nie 
mógł każdy. 

Irmina Dąbrowska

Bogna Filipczak, prowadząca warsztaty
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Pozytywnie o porodzie
W Kręgu Opowieści Porodo-
wych kobiety zbierają się, aby 
wymienić się doświadczeniami 
i dodać sobie nawzajem sił.

Inicjatywa w Polsce istnieje 
od czterech lat, we Wrześni krąg 
zebrał się po raz drugi. Spotkanie, 
które odbyło się 24 marca, pro-
wadziła doula Marta Mularczyk-
-Dubiel. Choć zebrane grono było 
nieliczne, z uczestniczek emanowa-
ły serdeczność i siła. Dwie z nich 
w kręgu pojawiły się już rok wcze-
śniej, jeszcze wtedy w ciąży. Tym 
razem przyszły opowiedzieć, jak 

bardzo to doświadczenie pomogło 
im przygotować się do porodu i po-
łogu oraz zaopiekować się nowo-
rodkiem. Ponieważ na spotkaniu 
towarzyszyły im kilkumiesięczne 
dzieci, dyskusja szybko zeszła też 
na tematy przewijania i karmienia 
piersią – a zwłaszcza karmienia 
w miejscach publicznych i podej-
ścia społeczeństwa do matek kar-
miących, które, niestety, wciąż 
bywa negatywne. 

Zasady uczestnictwa w kręgu 
są proste – uczestniczki mówią so-
bie po imieniu, szanują swoje wy-
bory, nie przerywają sobie, nie war-

tościują. Celem przedsięwzięcia jest 
poszerzanie wiedzy, odczarowy-
wanie negatywnych opinii o poro-
dzie oraz wzajemne wsparcie, a tak-
że zawiązanie relacji towarzyskich. 

– Po zeszłorocznym spotka-
niu, zdarzało się nam umawiać 
na wspólne karmienie – dzieci były 
zajęte posiłkiem, a my mogłyśmy 
spokojnie porozmawiać – przyzna-
ła jedna z członkiń kręgu.

– Na przyszłoroczny krąg szcze-
rze zapraszam wszystkie panie 
w ciąży lub dopiero myślące o dzie-
ciach – dodała inna. 

Anna Tess Gołębiowska

W kręgu dobrych emocji
Ruszył Krąg Opowieści Porodo-
wych. Czym jest i dlaczego war-
to w nim uczestniczyć? – rozma-
wiamy o tym z koordynatorką 
przedsięwzięcia Martą Mular-
czyk-Dubiel.

Zacznijmy od tego, że jesteś do-
ulą. Dla wielu wciąż jest to pojęcie 
nowe, co się za nim kryje? 

– Pojęcie może się wydawać 
nowe, ale sama działalność jest 
stara jak świat. Doulą jest kobieta, 
która służy wiedzą, doświadcze-
niem i wsparciem innym kobietom 
podczas ciąży i pierwszych miesię-
cy z maleństwem. No i towarzyszy 
w porodach. Doula zajmuje się 
przezwyciężaniem lęku, umacnia-
niem kobiety. A używając bardziej 
przyziemnych słów – edukuje, 
wspiera emocjonalnie, pomaga 
zorganizować sensowną wypraw-
kę dla noworodka, podpowiada, 
jakie rozwiązania mogą przynieść 
korzyść matce i dziecku. Wspie-
ra też w karmieniu naturalnym. 
A podczas porodu towarzyszy ro-
dzącej, stara się sprawić, by czuła 
się bezpiecznie, asekuruje podczas 
aktywnego porodu, proponuje 
różne działania, które zmniejszają 
odczucia bólowe. No i troszczy się 
o pamiątki z porodu. 

Skąd wziął się pomysł, by za-
wiązać Krąg Opowieści Porodo-
wych?  

– Krąg Opowieści Porodowych 
to inicjatywa ogólnopolska. Wy-
myśliły ją doule z poznańskiego 
Matecznika. W tym roku w kręgach 
siadamy czwarty raz. We Wrześni 
odbywa się druga edycja. Spotka-
nia mają na celu stworzenie prze-
ciwwagi dla akcji „Lepszy Poród”, 
która polegała na tym, że panie 
opisywały na kartkach swoje 
przykre wspomnienia porodowe. 
Zresztą ogólnopolska narracja do-
tycząca porodów jest właśnie taka 
– licytowanie się, kto doznał silniej-
szego bólu i był gorzej potraktowa-
ny. A tak wcale nie jest w 100% 
przypadków. 

Jak wobec tego przebiegają spo-
tkania? – Dużo zależy od nas sa-
mych. Na Kręgu Opowieści Poro-
dowych ciężarne mogą posłuchać 
tych pozytywnych historii, a panie, 
które rodziły mają okazję do re-
fl eksji „co w moim porodzie było 

piękne”. Bo właśnie te piękne mo-
menty warto zapamiętać i czerpać 
z nich siłę! 

Dla kogo jest ono przeznaczo-
ne? 

– Dla Kobiet. Zapraszam panie 
po 16. roku życia – matki, ciężar-
ne, jak i dziewczyny planujące 
macierzyństwo, a nawet te, któ-
re są po prostu ciekawe. Mamy 
opowiadają, a nie-mamy słuchają. 
Niczego nie omawiamy, nie dys-
kutujemy. Uśmiechamy się, wzru-
szamy i zabieramy do domu tylko 
pozytywne emocje. 

Dlaczego warto przyjść i posłu-
chać tych opowieści? 

– Chociażby dlatego, że złymi hi-
storiami jesteśmy przesycone. Czas 
poszukać równowagi. Poród może 
być i często jest pięknym i wzmac-
niającym doświadczeniem. 

Czy kobiety rzeczywiście znaj-
dują w tych opowieściach moc, 
która pozwala im się przygotować 
do porodu?  

– Zdecydowanie tak. Ciężarne, 
które przyszły na zeszłoroczny 
krąg mogły posłuchać przeróżnych 
historii – zarówno z porodów na-
turalnych, jak i zabiegowych, z ce-
sarskich cięć czy wielogodzinnych 
porodów siłami natury. Wszystkie 
te opowieści miały wspólny mia-
nownik – dumę z siebie i swoich 
decyzji oraz radość, że wszystko 
dobrze się zakończyło. Panie, które 
opowiadały swoje historie podkre-
ślały, że nie ma sensu rozpamię-
tywać trudniejszych momentów, 
a warto pielęgnować te piękne.

Rozmawiała 
Anna Augustyniak-Bączkowska

Marta Mularczyk-Dubiel z synem Antonim 
Fot. archiwum prywatne

Jeśli ktoś zastanawia się, jak wygląda „girl power” – informujemy, że właśnie tak!           Fot. ATG
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INFORMATORKino 
„Trójka” Piątek, 31 marca – niedziela, 2 kwietnia 

13:30 2D – Zając Max Ratuje Wielkanoc – animowany – Niemcy – 75 min. (dubbing)
15:00 2D – Zając Max Ratuje Wielkanoc – animowany – Niemcy – 75 min. (dubbing)
16:45 2D – Power Rangers – akcja/science fiction – USA – 124 min. (dubbing)
19:00 – Amok – kryminał – POL – kryminał – 108 min.
20:45 – Pokot – dramat/thriller – POL – 108 min.

Poniedziałek, 3 kwietnia – czwartek, 6 kwietnia
16:30 2D – Zając Max Ratuje Wielkanoc – animowany – Niemcy – 75 min. (dubbing)
18:00 2D – Power Rangers – akcja/science fiction – USA – 124 min. (dubbing)
20:15 – Amok – kryminał – POL – kryminał – 108 min.

Kabareciarze o coli z kranu WYWIAD Z KABARETEM SKECZÓW MĘCZĄCYCH 

Trochę magii w pół minuty

Kącik filmowy
POKOT (RECENZJA)
Jak David Lynch przedstawił 

amerykańską prowincję w „Mia-
steczku Twin Peaks”, tak Agniesz-
ka Holland zaprezentowała 
Kotlinę Kłodzką – tajemniczą, ba-
śniową, piękną, ale podszytą gro-
zą i groteską.

Ciężar opowieści spoczywa 
na ramionach Agnieszki Mandat 
wcielającej się w Janinę Duszejko. 

Udało jej się uniknąć stereotypo-
wego przedstawienia zdziwaczałej 
starszej pani. Duszejko to wegeta-
rianka i astrolożka, która w pry-
watnym śledztwie będzie patrzeć 
właśnie w gwiazdy, ale jedno-
cześnie potrafi przekonać widza 
do słuszności swoich obserwacji. 

W tej nietypowej scenerii roz-
grywa się kryminał, wręcz thriller. 
Po latach skutecznego wybijania 

zwierzyny, trupem padają my-
śliwi – a jedyne ślady wskazują, 
że mordu dokonały… sarny. Czy 
to możliwe, by przyroda zemściła 
się na cywilizacji? 

Warto obejrzeć ten film, nieła-
twy, choć urzekający pięknymi 
obrazami. Zwłaszcza dziś, gdy te-
maty ekologii oraz myślistwa stały 
się znów aktualne. 

Anna Tess Gołębiowska

Co można zrobić w 30 sekund? 
Dla Karola Golonki i Marci-
na Szczurkiewicza z Kabaretu 
Skeczów Męczących to wystar-
czająco dużo czasu, by udzielić 
wywiadu. 

Marcin Szczurkiewicz: – Ile bę-
dzie trwał ten wywiad?

A to już zależy od panów.
M. S.: – Okey, to 15 sekund, 

zgoda?
A wynegocjuję 30?
M. S.: – Dobra, 15 dla mnie,  

15 dla kolegi. Karol, chodź, pani 
powiedziała, że mogę wybrać 
długość wywiadu, to załatwiłem 
nam po 15 sekund!

Co najlepszego potrafią zrobić 
panowie w 30 sekund?

M. S.: – Ja potrafię udzielić wy-
wiadu i mniej więcej to… jest ja-
koś tak tyle. I jeszcze zostawiam 
15 sekund koledze!

Karol Golonka: – Cóż ja mógł-
bym tutaj dodać… W 15 sekund 
mogę tylko powiedzieć, że zga-
dzam się z moim przedmówcą.

M. S: – Jeszcze masz cztery, 
trzy…

K. G.: – To mówiłem ja, Karol 
Golonka z Kabaretu Skeczów 
Męczących.

M. S.: – Dał radę!
Skuszą się panowie na konty-

nuowanie?
M. S.: – Tak, proszę.
Czy próbowali panowie naszej 

słynnej wody?
M. S.: – Jeszcze nie, ale zosta-

jemy dzisiaj na nocleg, więc nie-
wątpliwie jutro będziemy się źle 
czuli.

K. G.: – No ale dlaczego? Być 
może ma jakieś cudowne właści-
wości… Na przykład podobno 
z whisky można sobie robić drin-
ki.

M. S.: – Z mojej wiedzy to bak-
terie nie mają zbyt cudownych 
właściwości, no chyba, że to są  
L. casei. To wtedy tak, to może 
się udać.

K. G.: – Więc trzeba sprawdzić, 
jakie są te bakterie. 

M. S.: – Damy znać jutro, za-
dzwonimy do was powiedzieć, 
jak będzie na następnych dwóch 
występach. Jak będzie słabo, 
to znaczy, że to wasza wina.

K. G: – Ale podobno już dobra 
jest ta woda, tak?

M. S.: – Nie powiemy, jak wy-
glądała reakcja redaktorki, ale 
chyba jeszcze najlepiej nie jest.

Szefa wodociągów zawieszo-
no…

M. S.: – No, ale wody jeszcze 
nie? Na razie szefa…

K. G.: – A woda płynie dalej. 
No, tak to jest w tym kraju, szefa 

zawieszają, a woda płynie dalej. 
Tak bywa.

Ale podobno jest bardzo orygi-
nalna, codziennie inna.

K. G.: – Inny kolor. No, to fajnie, 
zawsze można…

Kolor, zapach…
K. G.: – Kolor, zapach, konsy-

stencja…
M. S.: – Tak, są rzeczy, które tak 

mają, rzeczywiście. Codziennie 
są innego koloru, zapachu i kon-
systencji.

Pan tak z doświadczenia?
M. S.: – Tak, często bywam 

we Wrześni.
To bardzo miła wiadomość.
M. S.: – No, to zależy dla kogo.
KG: – Ogólnie chcieliśmy po-

wiedzieć, że nam było bardzo 
miło u was gościć, fantastyczna 
publiczność, pełna sala.

M. S.: – Jesteśmy kilka dni już 
w trasie, codziennie dwa spekta-
kle i muszę powiedzieć, że dzi-
siejszy był zdecydowanie najlep-
szy. I proszę nie pytać, co mówię 
w innych miastach.

K. G.: – Mówi dokładnie 
to samo.

Nigdy bym się nie domyśliła.
M. S.: – Noo! Czyli dobrze, 

że pani robi w radiu, nie w tele-
wizji. Bo przynajmniej pani nie 
widać i nie wiadomo, kto pyta.

K. G.: – A kto pyta, nie błądzi.
M. S.: – Dokładnie.
Ale tam bym mogła wyglądać 

i nie musiałabym się odzywać.
M. S.: – Aaa! Zdecydowanie, 

by się nadało.
K. G.: – Musimy państwu po-

wiedzieć, że pani… Szkoda, 
że państwo tego nie widzicie!

M. S.: – Źle nie jest, że tak deli-
katnie zagaję, ale naprawdę, no… 
jakby człowiek był wolny, to ojej, 
ale by tych wywiadów dawał!

Coś panowie wspominali, 
że zadzwonią, czyli rozumiem, 
że zostawić numer telefonu?

M. S.: – Tak, ale to już poza an-
teną, że tak powiem, żeby nasze 
żony nie usłyszały wywiadu.

K. G.: – Wtedy naprawdę moż-
na by się dowiedzieć, ile rzeczy 
można zrobić w 15 sekund.

M. S.: – Po 15 sekund, zauważ – 
to wspaniały układ! No to co, bę-
dziemy kończyć i lecimy do gar-
deroby? 

K. G.: – Powiem jeszcze raz: 
szkoda, że państwo tego nie wi-
dzicie!

M. S.: – Dziękujemy, Radio 
Września!

K. G.: – Pozdrawiamy jeszcze 
raz, Kabaret Skeczów Męczących!

M. S.: – Buzi!
Rozmawiała 

Anna Tess Gołębiowska

Września to jedyne miasto, 
w którym z kranów płynie coca-
-cola! – tak nasze miasto widzą 
członkowie Kabaretu Skeczów 
Męczących. 

Karol Golonka, Jarosław Sadza, 
Marcin Szczurkiewicz i Michał 
Tercz wystąpili we Wrzesińskim 
Ośrodku Kultury w sobotni wie-
czór. Wiedzieli, jak rozśmieszyć 
publiczność do łez. Tryskali ener-
gią, jakby nie byli w trasie z dwo-
ma występami dziennie, tylko szy-
kowali się specjalnie na tę okazję. 

KSM zaprezentował zarówno 
skecze całkowicie premierowe, jak 
i znane i lubiane, najbardziej jed-
nak ujął publiczność znajomością 
sytuacji lokalnej. Miał też pewne 
przesłanie polityczne: – Kabaret 
o takich rzeczach mówić powi-

nien. Dlatego oglądajcie, podzi-
wiajcie, doceniajcie, radujcie się, 
bo pewnie niedługo nas zamkną! 
– zapowiedział Marcin Szczurkie-
wicz.

Entuzjazm wzbudziło także 
spontaniczne reagowanie na sy-
tuację na widowni. Gdy Szczur-
kiewicz zobaczył naszą fotorepor-
terkę, zawołał ją na scenę i zaczął 
pozować, wygłupiając się, pod-
czas gdy Golonka komentował 
potencjał fotomontażu. Do jedne-
go ze skeczów zaproszona została 
publiczność, co zmusiło artystów 
do spontanicznego reagowa-
nia na wypowiedzi z sali. Diana 
Kościańska ciepło wspominała 
udział w „RadioRandce”, w której 
nieświadomie zdradziła, że part-
ner, z którym chciałaby się umó-
wić, musi… mieć oczy.

Także tu nie zabrakło wątku 
lokalnego: przedstawiciel pu-
bliczności, Artur, dowiedział się, 
że w radiowym konkursie wygrał 
sponsorowaną przez firmę „Egzo-
tyka w zasięgu ręki” wycieczkę 
objazdową po Pyzdrach. 

Gorący aplauz po występie zo-
stał nagrodzony – artyści nie tylko 
zabisowali (ze znanymi i lubia-
nymi „Chrzcinami”), ale też dłu-
go i cierpliwie pozowali do zdjęć 
i selfie oraz rozdawali autografy. 
Parę osób skusiło się też na pa-
miątkowe koszulki i płyty z wy-
stępami. Na finał Karol Golonka 
oraz Marcin Szczurkiewicz zgo-
dzili się, by nasza redaktorka po-
rwała ich na chwilę. Jaka to była 
chwila, dowiedzą się państwo już 
z wywiadu. 

Anna Tess Gołębiowska

Artystów z Kabaretu Skeczów Męczących poczucie humoru nie opuszczało także po występie          Fot. ATG
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frastruktury, ochrony środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa.

– To były 
ogromne emocje, 
nerwy i niepew-
ność, bo termin 
ogłoszenia za-
kwalifikowanych 
projektów prze-

suwano kilka razy. Ale wszystko 
zakończyło się szczęśliwie, mamy 
centrum sportowe! Czekaliśmy 
na nie z utęsknieniem, ja ponad 20 
lat. Już myślimy o tym, jak prze-
prowadzić szkołę przez budowę, 
a nauczyciele o tym, jak najlepiej 
wykorzystać nową halę, by dzieci 
i młodzież miały jak najwięcej ko-
rzyści. O tym już rozmawiamy. Ze-
wsząd odbieram gratulacje, to bar-
dzo miłe, za wszystkie serdecznie 
dziękuję. Dla takich chwil warto 
pracować – powiedział wzruszo-
ny Rafał Zięty, dyrektor Zespołu 
Szkół w Orzechowie.          

Andrzej Górczyński

Ogromna radość, wzrusze-
nie i pełna mobilizacja – tak 
w skrócie można nazwać atmos-
ferę i nastroje panujące w Urzę-
dzie Gminy w Miłosławiu, 
a przede wszystkim w Orzecho-
wie. W środę, tuż po południu, 
pojawiła się informacja o tym, 
że gmina Miłosław otrzymała 
3.972.448,71 na budowę Cen-
trum Dydaktyczno-Sportowego 
w Orzechowie, którego koszt 
wyniesie 4.743.253,15. Oznacza 
to, że gmina do powstania no-
woczesnego centrum musi do-
płacić 770.804,44 zł.

Termin podania wyników kon-
kursu ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 (Inwestowanie 
w rozwój infrastruktury edukacji 
ogólnokształcącej) był kilkukrotnie 
przekładany. Wszyscy w gminie 
wyczekiwali tej decyzji już w poło-
wie miesiąca, zabrakło jej i w świa-
domość oczekujących wkradła się 
lekka niepewność. Obawy zniknę-
ły dwa dni temu, kiedy to Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
podjął decyzję o przyznaniu dofi -
nansowania projektowi pt. Budo-
wa Centrum Dydaktyczno-Spor-

Urząd Gminy Miłosław:  61 438 20 22
Policja:  61 437 53 40
OSP Miłosław:  61 438 28 88

Poczta:  61 438 23 45
Ośrodek Zdrowia:  61 438 30 05
Ośrodek Kultury:  61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej:  61 438 30
 61 438 37 58
Pogotowie Energetyczne:  61 438 21 44

INFORMATOR

aktualności z gmin

MIŁOSŁAW16

Chcesz, by Twoja fi rma widniała w informatorze – skontaktuj się z nami, tel. 61 672 12 12

To już pewne – powstanie hala w Orzechowie!

towego w Orzechowie, złożonemu 
przez gminę Miłosław.

Co to oznacza dla gminy? Przede 
wszystkim ogromną radość, każda 
większa miejscowość w gminie 
Miłosław będzie posiadać halę 
sportową, ale żeby tak się stało 
gmina musi po pierwsze znaleźć 
800 tys. złotych na dokończenie 
inwestycji, po drugie – zakończyć 
i rozliczyć budowę do końca 2017 
roku, a po trzecie – musi przygo-

tować się do właściwego wykorzy-
stania obiektu, zgodnie z projek-
tem, który zgłosiła w konkursie. 

– Radość gminy jest ogromna, 
a przed nami odpowiedzialne za-
danie, gdyż inwestycję musimy za-
mknąć w 2017 roku. Całe to przed-
sięwzięcie kosztowało nas masę 
pracy – najważniejsze było napi-
sanie wniosku głównego, wcze-
śniej wniosku miękkiego, który 
był komplementarny z wnioskiem 

zasadniczym. Czekaliśmy wiele 
miesięcy, jakiś czas temu otrzyma-

liśmy informację, 
że wniosek mięk-
ki, dotyczący 
zajęć pozalekcyj-
nych na obiekcie, 
o budowę któ-
rego aplikowali-

śmy, został zakwalifi kowany i nie 
ukrywam, że obudziło to naszą na-
dzieję na dofi nansowanie projek-
tu budowy centrum sportowego. 
Oczywiście bardzo się cieszymy, 
ale mamy świadomość, że dużo 
jeszcze pracy przed nami. Musi-
my teraz w bardzo szybkim tem-
pie, w drodze przetargu, wyłonić 
wykonawcę tego zadania. Do-
kumentacja przetargowa jest już 
przygotowywana. Ruszamy bar-
dzo szybko z wszystkimi pracami, 
by do końca listopada zakończyć 
budowę, a do końca grudnia ją roz-
liczyć – powiedziała nam Urszula 
Kosmecka Kierownik Referatu in-

28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskie-
go podjął decyzję o przyznaniu dofi nansowania projek-
towi p.t. Budowa Centrum Dydaktyczno-Sportowego 
w Orzechowie, złożonemu przez gminę Miłosław.

Koszt inwestycji:
4.743.253,15 zł

Dofi nansowanie z UE: 
3.972.448,71 zł

Jest porozumienie 
w sprawie przewozu osób

Miłosław biega i to jak...

Burmistrz Gminy Miłosław 
podpisał porozumienie mię-
dzygminne z burmistrzem Gmi-
ny Kórnik dotyczące transportu 
między Miłosławiem a Środą 
Wlkp.

W ramach tego porozumienia 
Gmina Kórnik przejmuje do reali-
zacji część zadania publicznego 
w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego polegającego na prze-
wozie osób autobusami na liniach 
komunikacyjnych Miłosław – Śro-
da Wlkp. oraz Orzechowo – Środa 
Wlkp. Dotychczasowa trasa Środa 
– Winna Góra zostaje przedłużo-
na do Miłosławia, a trasa Środa – 
Pięczkowo przedłużona do Orze-
chowa. I tak z Miłosławia do Środy 
będą kursowały dwa autobusy: 
rano o 5:50 i o 7:07 oraz po połu-
dniu o 16:12 i 17:57. Ze Środy (ul. 

Dąbrowskiego) do Miłosławia 
można będzie przyjechać w godzi-
nach porannych o 5:24 i 6:35 oraz 
popołudniowych o 15:40 i 17:25. 
Z Orzechowa do Środy autobu-
sy kursować będą o 6:32 i 16:33, 
a ze Środy (ul. Kórnicka) do Orze-
chowa o 6:02 i 15:20.

Urszula Kosmecka, Kierownik 
Referatu Infrastruktury, Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa: – Autobusy będą kursowały 
w dni robocze od 1.04.2017. Prze-
jazdy będą bezpłatne. W wyniku 
rozmów między gminami Kórnik 
i Miłosław ustalono, że gmina 
Miłosław, za usługi świadczone 
przez kórnicką fi rmę Kombus sp. 
z o.o., przekaże gminie Kórnik 
kwotę 16.453,01 zł. Będzie to opła-
ta za okres od kwietnia do końca 
roku 2017. 

Andrzej Górczyński

W jubileuszowym, 10. PKO 
Półmaratonie Poznań 2017 ry-
walizowało ponad 11 tysięcy 
zawodników. W poznańskim 
biegu mocną, bo 11-osobową, 
ekipę wystawił Miłosław. 

Bieg był bardzo trudny, dla 
jednych problemem była trasa, 
która prowadziła w większej czę-
ści pod górkę, dla innych ciepło, 
stosunkowo wysoka temperatura. 
Miłosław w poznańskim biegu 
reprezentowali: Karolina Opiel-
ska, Małgorzata Śróda, Hanna 
Skrzypczak, Anita Kraska, Jaro-
sław Nowicki, Sławomir Jarząb, 

Michał Zabiszak, Roman Jerzy-
kiewicz, Grzegorz Kaniewski, 
Marek Małecki. Uczestników 
z roku na rok przybywa. 

Michał Zabiszak: – Uważam, 
że trasa była bardzo dobrze przy-
gotowana. Pierwsze kilometry 
były dla mnie najtrudniejsze, 
że względu na sporą frekwencję 
na trasie. W miarę upływu kilome-
trów biegło się coraz przyjemniej 
i gdy spostrzegłem, że osiągnę lep-
szy czas niż planowałem, to nawet 
ciepło nie przeszkadzało. Ogrom-
ne wrażenie zrobiła na mnie strefa 
mety, która wyglądała świetnie, 
jednak było czuć, że w budynku 

jest trochę duszno. To mój trzeci 
udział w PPM i najlepszy dotych-
czas wynik (1:32:14), który napawa 
optymizmem na przyszłe starty.
Karolina Opielska: – Trasa była 
nie lada wyzwaniem – 21 km, 
a z tego ponad 11 km pod górę, 
było ciężko. Niestety, nie udało 
mi ustanowić nowej życiówki, ale 
takim biegom sprzyja super at-
mosfera i kibicujący nam ludzie. 
Robią z biegu super widowisko 
i chce się w nim uczestniczyć 
do samego końca, czyli do wyma-
rzonej mety.

Przed biegaczami z Miłosławia 
kolejne wyzwania. Najpierw tre-
ning w ramach akcji Wspólnie 
Przeciwko Białaczce, a potem 10 
Kosynierów we Wrześni. Na tre-
ning, który odbędzie się 9 kwiet-
nia w godz. od 13:00 do 16:00, 
organizatorzy zapraszają osoby, 

które podejmą różne formy ak-
tywności: biegi na dystansie 

5 i 10km, marsz nordic wal-
king, spacer czy wypra-

wy rowerowe – trasa ok. 
20km. Podczas treningu 
będzie można zareje-
strować się w bazie 
DKMS. Akcja dedy-
kowana jest dla Jarka 
z Przyborek, który 
walczy z chorobą, 
a szansą na wylecze-
nie jest przeszczep. 

Andrzej Górczyński

sław Nowicki, Sławomir Jarząb, jednak było czuć, że w budynku kolejne wyzwania. Najpierw tre-
ning w ramach akcji Wspólnie 
Przeciwko Białaczce, a potem 10 
Kosynierów we Wrześni. Na tre-
ning, który odbędzie się 9 kwiet-
nia w godz. od 13:00 do 16:00, 
organizatorzy zapraszają osoby, 

które podejmą różne formy ak-
tywności: biegi na dystansie 

5 i 10km, marsz nordic wal-
king, spacer czy wypra-

wy rowerowe – trasa ok. 
20km. Podczas treningu 
będzie można zareje-
strować się w bazie 

Ekipa z Miłosławia na poznańskim biegu                                    Fot. www.facebook.com/miloslawbiega/
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Co dzieje się w Przedszkolu 
Publicznym „Bajkowy Świat” 
w Pyzdrach? Odpowiedzi 
na to pytanie poszukują rodzi-
ce i organ prowadzący. Na razie 
bez efektu. 

Uszeregujmy fakty. 6 marca 
zwolniona została jedna z nauczy-
cielek. Inna zrezygnowała z pra-
cy 17 marca. Cztery dni później 
doszło do incydentu. Kobieta za-
trudniona jako pomoc nauczyciela 
w trakcie rozmowy z dyrektorką 

doznała załamania nerwowego. 
Trafi ła do szpitala. 

Rada rodziców nie pozostała 
obojętna wobec tych wydarzeń 
i wystosowała pismo do organu 
prowadzącego przedszkole (jest 
ono publiczne, ale prowadzone 
przez osobę prywatną). Jego treść 
nie spodobała się nauczycielom. 

Urząd Miasta i Gminy:  63 276 83 33 

Ochotnicza Straż Pożarna:  63 276 81 98
Posterunek Policji:  61 437 53 60

Centrum Kultury, Sport i Promocji:  63 276 82 07
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  – świadczenia rodzinne:  63 276 81 70
  – pracownicy socjalni:  63 276 81 75

Muzeum Regionalne:  63 276 81 07
Przedszkole:  63 276 83 27
Szkoła Podstawowa:  63 213 51 48
Por. Psycholog-Pedagogiczna:  61 640 45 70
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Sąd nad dyrektorką – nauczyciele stają w jej obronie

Inwestycja, która robi wrażenie

Stąd spotkanie zainteresowanych 
stron – doszło do niego w czwar-
tek, 23 marca. 

Wspomniane pismo zawiera-
ło szereg zarzutów. Okazało się, 
że wszyscy członkowie rady ro-
dziców zostali o nim poinformo-
wani. 

– Jestem zbulwersowana, bo nic 
o nim nie wiedziałam – Sylwia 
Grajek wywołała do głosu człon-
ków zarządu. Sama nim jest, 
a mimo to o inicjatywie nie została 
poinformowana. 

Wobec nieobecności przewod-
niczącej protestujących reprezen-
towała Lidia Zaborowska. Poin-
formowała, że petycja powstała 
pod wpływem sygnałów od zanie-
pokojonych rodziców. Wiedziała 
o nim tylko część członków zarzą-
du, dwóch zostało pominiętych.

– Tak się nie robi – Sylwia Gra-

jek skomentowała ostrą wymianę 
zdań. 

Lidia Zaborowska przeprosiła 
za zaistniała sytuację. Przyznała, 
że pismo miało braki formalne, 
a jego treść nie była konsultowana 
z rodzicami. Jak tłumaczyła, z bra-
ku czasu. Podpisy pod nim były 
zbierane tylko przez dwie godziny. 

– Chodziło o podjęcie jak naj-
szybszej interwencji – uzasadniała 
ten pośpiech. 

Pretensje mieli też nauczyciele. 
Najbardziej zabolał ich zarzut od-
nośnie braku realizacji podstawy 
programowej. Autorzy pisma nie 
potrafi li tego udokumentować. 
Powoływali się za to na niezdrową 
atmosferę, brak stabilności i po-
czucia bezpieczeństwa. 

– Nie może tak być, że do szpi-
tala trafi ają osoby na skaju zała-
mania nerwowego, inne są na L-4, 
a jeszcze inne się zwalnia. Tu dzie-
je się coś złego – utrzymywała Li-
dia Zaborowska.

Krytyczny wobec ostatnich wy-
darzeń w przedszkolu jest też 
burmistrz Przemysław Dębski. 
Otrzymał pisemne wyjaśnienia 
od jednej z byłych pracownic 
i drugiej, która przebywa na zwol-
nieniu lekarskim. Obie wskazały 
na złe relacje z dyrektorką placów-
ki. Zarzuciły jej mobbing. 

– Jest mi zwyczajnie przykro, 
bo od początku byłem zaanga-
żowany w przekształcenie tego 
przedszkola. Coś nie wyszło, nie 

udało się – doszedł do wniosku 
włodarz gminy. 

Podczas spotkania można było 
odnieść wrażenie, że nauczyciele 
stoją murem za dyrektorką Barba-
rą Piątkiewicz. Nie uczestniczyła 
w nim, bo przebywa na zwolnie-
niu lekarskim.

– Zostałam przyjęta bez do-
świadczenia. Zrezygnowałam 
z urlopu macierzyńskiego. Za-
chorowałam, nie mogłam wrócić 
od września. Pani Basia mówi: 
„Czekamy na ciebie”. Zawsze mo-
głam liczyć na jej zrozumienie – 
powiedziała jedna z nich. 

– Pracuję tutaj od września. Pani 
Basia była pierwszą osobą, któ-
ra mi nie odmówiła. Nie miałam 
żadnego doświadczenia: „Ewa, 

w razie problemów przyjdź, 
ja ci pomogę” – tak mi powiedzia-
ła. Każdy chciałby mieć takiego 
pracodawcę – dodała inna. 

Natalia Aleksandrov, która jest 
organem prowadzącym przed-
szkole wysłuchała argumentów 
wszystkich stron. Niczego nie 
obiecywała. 

– Czuję się tak, jakby ktoś chciał 
mnie przeciągnąć na swoją stronę. 
Jedni mówią, że w przedszkolu źle 
się dzieje, a drudzy wręcz prze-
ciwnie – zilustrowała mało kom-
fortową sytuację. Wyjaśnia ją m.in. 
poprzez rozmowy z nauczycie-
lami i rodzicami. Żadnej decyzji 
jeszcze nie podjęła. Chce tylko, 
by była ona bezstronna i uczciwa. 

Tomasz Szternel

Uważamy, że to, co dzieje się w naszym 
przedszkolu jest niedopuszczalne. 

Liczne zmiany kadrowe i napięta atmosfera 
wśród pracowników negatywnie wpływają 
na wychowanie dzieci i opinie o placówce 

– takie zarzuty znalazły się w piśmie 

do organu prowadzącego. 

Trwa budowa hali produkcyj-
nej fi rmy GTC. To największa 
inwestycja w ostatnich latach 
realizowana przez podmiot pry-
watny. 

GTC jest największym praco-
dawcą w gminie. Od kilkunastu lat 
funkcjonuje w budynku po byłym 
Zakładzie Wikliniarsko-Koszykar-
skim przy ul. Wrzesińskiej. Zajmu-
je się produkcją toreb do narzędzi, 
artykułów ze skóry i materiałów 

skóropodobnych. Już niebawem 
standard pracy załogi się polep-
szy. A to za sprawą budowy no-
wej hali – powstanie na sąsiedniej 
działce i będzie miała powierzch-
nię 7,5 tys. m2. Roboty budowlane 
ruszyły kilka tygodni temu. Po-
wstały już pierwsze elementy be-
tonowej konstrukcji. 

– Niewątpliwie jest to najwięk-
sza tego typu inwestycja w gmi-
nie na przestrzeni ostatnich lat. 
Dlatego staramy się ją wspierać 

Tak docelowo zostanie zagospodarowany teren między ul. Wrzesińską a Polną                 Fot. GTC

Szczytny cel zmagań

Koncert dla Kacpra

Orkiestra dęta dała pierwszy 
w tym roku koncert. Połączyła 
go z kwestą na rzecz 12-letniego 
Kacpra Grześkiewicza z Rataj. 

Pomysł był spontaniczny. Człon-
kowie orkiestry uznali, że najwyż-
szy czas otworzyć sezon. Oka-
zję ku temu stanowiła wiosna. 
Stąd tytuł niedzielnego koncertu 
– „Muzyczny powiew wiosny”. 
Złożyły się na niego hity muzyki 
rozrywkowej, fi lmowej i marsze. 
Gościnnie wystąpiły Justyna Defi -
towska i członkinie kółka wokal-
nego działającego przy Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji. 

Podczas imprezy została prze-
prowadzona akcja charytatyw-
na. Każdy za symboliczną opłatą 
mógł nabyć kawałek ciasta i napić 
się kawy. Zebrane pieniądze zo-
stały przekazane rodzicom Kacpra 
Grześkiewicza. 12-latek ma nowo-
twór kręgosłupa. Obecnie prze-
chodzi chemioterapię, czeka go 
długotrwała i kosztowna rehabili-
tacja. 

„W swoim imieniu oraz moich 
rodziców dziękuję orkiestrze dętej 
i wszystkim uczestnikom koncer-
tu” – 12-latek napisał jeszcze tego 
samego dnia na facebooku. 

TOS

Uczestnicy koncertu mogli posilić się, a przy okazji wesprzeć chorego 12-latka 
Fot. Tomasz Szternel

Kobiety też potrafi ą grać w ko-
szykówkę. Udowodnią to pod-
czas turnieju, który odbędzie 
się w sobotę, 1 kwietnia w sali 
widowiskowo-sportowej. 

Udział w zmaganiach (początek 
o godz. 15:00) weźmie kilka dru-
żyn. Wyniki zejdą na dalszy plan 
– najważniejsza jest pomoc 12-let-
niemu Kacprowi Grześkiewiczo-
wi z Rataj. Organizatorzy, czyli 

w różnych elementach, tym naj-
większym jest wspólna budowa 
chodnika łączącego ulice Polną 
z Wrzesińską – mówi burmistrz 
Przemysław Dębski. 

Wspomniany chodnik powsta-
nie jeszcze w tym roku. Miesz-
kańcy będą mogli korzystać nie 
tylko z niego, ale także z ogól-
nodostępnego parkingu. Dzięki 
nim ta część miasta zmieni się nie 
do poznania. 

TOS

Szkolne Koło Caritas i nauczyciele 
wychowania fi zycznego w gimna-
zjum, zaplanowali kiermasz wiel-
kanocny. Na uczestników będzie 
czekać wiejskie jadło, domowe 
wypieki i grill. Z myślą o najmłod-
szych zostaną przeprowadzone 
konkurencje rekreacyjne i strzela-
nie z wiatrówki. Ponadto w pro-
gramie: malowanie twarzy, bańki 
mydlane i balonikowe stwory. 

TOS 
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Kobiety powinny dbać o zdrowie 
Zdrowie kobiety było tematem ko-
lejnego wykładu w ramach Nekiel-
skiej Akademii Zdrowia. Prelekcja 
odbyła się w środę, 15 marca, w Ne-
kielskim Ośrodku Kultury. 

Wykład poprowadziła Nata-
lia Bukowska-Marszałkowska, 
która zwróciła uwagę na istotne 
znaczenie profilaktyki zdrowotnej 
w każdym etapie życia.  – Najważ-
niejszym krokiem jest regularne 
przeprowadzanie badań, takich 
jak samobadanie piersi, badania 
cytologiczne i mammografia raz 
na dwa lata – głównie dla kobiet 
między 50. a 69. rokiem życia. 
Rak piersi jest najczęściej wystę-
pującym nowotworem złośliwym 
u kobiet. To jedyny nowotwór, 
który całkowicie można wyleczyć 
we wczesnym stadium. Badanie 
cytologiczne jest przeznaczone 
głównie dla młodszych kobiet, 
począwszy od 20. roku życia. Na-
leży wykonać go raz na dwa lata. 
To profilaktyka raka szyjki maci-
cy. Natomiast samobadanie zale-
cane jest wszystkim kobietom od  
20 roku życia. Kobiety miesiącz-
kujące wykonują je w pierwszej 

połowie cyklu, najlepiej tydzień 
po miesiączce, a kobiety w okre-
sie menopauzalnym w dowolnie 
wybranym dniu miesiąca. To jest 
najprostsze badanie, jakie może-
my wykonać w warunkach domo-
wych, najlepiej w takim pomiesz-
czeniu, gdzie zachowana jest nasza 
intymność. Badamy obie piersi, po-
równujemy kształt obu gruczołów 
sutkowych, sprawdzamy, czy nie 
ma jakichś zmian w kształcie i wy-
glądzie, a także wciągnięć czy wy-
cieków z brodawek – powiedziała 
Natalia Bukowska-Marszałkowska, 
położna w nekielskim ośrodku 
zdrowia. Po zakończeniu prelek-
cji na specjalnym fantomie można 
było sprawdzić skuteczność wy-
krywania guzów, które najczęściej 
odpowiadają za powstawanie raka 
piersi. Kolejne tematy podejmowa-
ne w ramach Nekielskiej Akademii 
Zdrowia będą dotyczyć świadome-
go wybierania leków, suplementów 
i zamienników, a także aktywnego 
życia z cukrzycą. Następna prelek-
cja odbędzie się w najbliższą środę, 
5 kwietnia, w Nekielskim Ośrodku 
Kultury. Początek o godz. 18:00.                         

Radosław Jagieła  Po prelekcji można było przeprowadzić badanie piersi na fantomie           Fot. Radosław Jagieła

Nauczyciele będą protestować Ponad 13 tysięcy dla Joanny Bazylczuk 

Trwa rekrutacja do przedszkoli 

Neklanie pokazali wielkie serca 
i nie poskąpili grosza. W nie-
dzielę, 26 marca, w Nekielskim 
Ośrodku Kultury odbył się cha-
rytatywny koncert dla Joanny 
Bazylczuk, która walczy z no-
wotworem złośliwym mózgu. 

Na mieszkańców czekało wiele 
atrakcji: bufet kawowy i kiermasz 
wypieków, baloniki-serduszka, za-
biegi parafinowe na dłonie (masaż 
dłoni peelingiem solnym), maska 
na dłonie oraz kąpiel w ciepłej 
parafinie lawendowej), makijaż 
oczu i malowanie buzi. Nie za-
brakło również występów mu-
zycznych. Wystąpili uczniowie 
Zespołu Szkół w Zasutowie, radny 
Paweł Tokłowicz z akordeono-
wymi walcami musette oraz ze-
społy: NOK Band, Acoustics Free, 
Bonus i Wehikuł Czasu. Jednym 
z najbardziej wyczekiwanych był 
jednak koncert Nekielskiej Or-
kiestry Dętej. To drugi publiczny 
występ dęciaków po tym, jak dy-
rygentem został Łukasz Drewniak 
– syn doskonale znanego wielo-
letniego kapelmistrza Eugeniusza 
Drewniaka. Orkiestra zaskoczyła 
przybyłych mieszkańców swoim 
nowym rozrywkowym repertu-
arem. Można było usłyszeć hity: 
Bon Jovi – „Livin A Prayer”, Abby 
– „Dancing Queen” czy też The 
Jackson 5 – „I Want You Back”. 
Jak mówi Łukasz Drewniak, jest 
to część repertuaru przygotowy-
wanego na jubileuszowy koncert 
z okazji 20-lecia powstania orkie-
stry, który został zaplanowany 

na 9 września. Jednak ze względu 
na występ podczas niedzielnego 
wydarzenia i chęć pomocy dla Asi, 
część utworów została zaprezen-
towana już teraz. Ważny element 
stanowiły licytacje, które odbywa-
ły się na głównej scenie. Podczas 
wszystkich zebrano 6200 zł. Naj-
więcej zapłacono za ogromnego 
misia – 1000 zł oraz piłkę z pod-
pisami zawodników obecnej ka-
dry Lecha Poznań – 580 zł. Poza 
licytacjami można było również 
wrzucać pieniądze do puszek. 
W poniedziałek podano dokładną 
kwotę, którą udało się uzbierać: 
13 661,6 zł.  Wciąż można prze-
syłać wpłaty na leczenie Joanny 
Bazylczuk na konto: Fundacja Po-
mocy Dzieciom i Osobom Chorym 
„Kawałek Nieba” Bank BZ WBK 
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 
Tytułem: „845 pomoc dla Joanny 

Weronika Wierzewska wylicytowała ogromnego misia za tysiąc złotych  
Fot. Radosław Jagieła

Bazylczuk”. Szczegółowe informa-
cje dotyczące leczenia są również 
na bieżąco publikowane na face-
bookowym profilu: Pomoc dla 
Asi walczącej z nowotworem zło-
śliwym mózgu. Warto również 
wspomnieć, że ruszyły aukcje 
przedmiotów oferowanych przez 
lokalnych wytwórców. 

Radosław Jagieła

Będą protestować o utrzyma-
nie miejsc pracy, zachowanie 
warunków pracy i płacy oraz 
podwyższenie statusu zawodo-
wego. 

Nauczyciele z Zespołu Szkół 
w Nekli wezmą udział w ogólno-
polskim strajku szkolnym, który 
odbędzie się w najbliższy piątek, 
31 marca. Rodzice o strajku zosta-
li poinformowani przez dyrekto-
ra Roberta Andrzejczaka. W tym 
dniu kilkunastu nauczycieli nie 
będzie wykonywać swoich obo-
wiązków. Rodzice zostali więc 
poproszeni o określenie, czy ich 
dzieci tego dnia przyjdą do szko-
ły. W zależności od ilości uczniów 
zostanie im zapewniona odpo-
wiednia opieka. Ogólnopolski 
strajk szkolny jest organizowany 
przez Związek Nauczycielstwa 

Polskiego w związku z wprowa-
dzoną reformą oświaty, która za-
kłada m.in. likwidację gimnazjów 
i utworzenie 8-klasowych szkół 
podstawowych. Nauczyciele w ca-
łej Polsce będą walczyć w obronie 
miejsc pracy. Związek obawia się 
znaczących zwolnień w oświacie 
w ciągu najbliższych pięciu lat, 
dlatego żąda braku wypowiedzeń 
dla nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych do 31 sierpnia 
2022 r. Ponadto nauczyciele będą 
walczyć o utrzymanie warunków 
pracy i o podwyżki w wysoko-
ści 10% dotychczasowych wy-
nagrodzeń. Warto wspomnieć, 
że w gminie Nekla znajdują się 
obecnie trzy zespoły szkół: w Ne-
kli, w Targowej Górce oraz w Za-
sutowie. Po planowej reformie po-
zostaną jedynie podstawówki. 

Radosław Jagieła

Rozpoczęły się zapisy do nekiel-
skich przedszkoli. Rodzice mają 

czas na podjęcie decyzji do 12 
kwietnia. W Nekli jest jedno przed-
szkole publiczne – „Miś Uszatek” 
oraz dwa prowadzone przez pry-
watnych przedsiębiorców – „Mali 
Einsteini” i „Akademia Talentów”. 
Każda z placówek ma bogatą ofer-
tę dla przedszkolaków. Wszystkie 
szczegóły dotyczące proponowa-
nych zajęć, a także formularze 
zgłoszeniowe są dostępne na stro-
nach internetowych oraz w sie-
dzibach placówek. Wyniki rekru-
tacji zostaną ogłoszone jeszcze  
w kwietniu.               Radosław Jagieła



piątek, 31 marca 2017 r.
www.radio-wrzesnia.pl

Urząd Gminy:  61 438 53 24

Policja:  61 437 69 67
Poczta:  61 438 53 28

Biblioteka:  61 438 53 13
Ośrodek Zdrowia:  61 438 50 80
Gminny Ośrodek Kultury:  61 438 50 78, 61 438 52 46
OPS:  61 438 51 12

ZGKiM:  61 438 56 50
Oczyszczalnia:  61 438 55 75
Ośr.Wspom. Dziecka i Rodziny:  61 438 53 47

INFORMATOR

aktualności z gmin

19KOŁACZKOWO

Chcesz, by Twoja firma widniała w informatorze – skontaktuj się z nami, tel. 61 672 12 12

O kurach na sesji

Radni przegłosowali przystą-
pienie do opracowania Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w części Sokol-
nik, gdzie firma Konspol kupiła 
tereny pod przemysłową pro-
dukcję drobiu.

Przyjęcie planu ma uniemoż-
liwić inwestorowi dalsze kroki, 
choć ten może wnieść o dokona-
nie w nim zmian. Sprawa więc jest 

rozwojowa. We wtorkowej sesji 
rady gminy uczestniczyli miesz-
kańcy Sokolnik i poseł Zbigniew 
Dolata, który lobbował przeciw-
ko inwestycji. Zwracał uwagę 
na ewentualne skutki ekologiczne, 
dobro mieszkańców wsi oraz inne 
aspekty.

– Mięso drobiowe jest naprawdę 
mało ekologiczne i do tego oddzia-
ływuje negatywnie na inne dzie-
dziny produkcji rolnej, chociażby 

na produkcję wieprzowiny czy 
wołowiny – powiedział. 

Podczas sesji poinformowano 
także o zwiększeniu środków dla 
organizacji pozarządowych.  

Rada podjęła także decyzję 
o stawkach za zbiorowe utrzy-
manie wody i odbioru odprowa-
dzenia ścieków na terenie gminy 
Kołaczkowo – zostaną utrzymane 
na dotychczasowym poziomie. 

Irmina Dąbrowska

Problemy  
z samochodami i śmieciami 

Bieżące problemy mieszkań-
ców zdominowały zebranie 
wiejskie, które odbyło się we 
wtorek, 28 marca, w świetlicy w 
Bieganowie. 

To jedna z większych miejsco-
wości w gminie Kołaczkowo. 
Sołectwem kieruje Agnieszka 
Frąckowiak. Dzięki jej zaangażo-
waniu w pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, wieś w ostatnich 
latach znacznie się zmieniła. Spo-
ro pieniędzy zostało pozyska-
nych z programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi. W ubiegłym roku 
dokonano modernizacji świetlicy 
przy dużym udziale mieszkań-
ców w ramach pracy społecznej. 
Ponadto powstały m.in. strona 
internetowa, ścieżka edukacyjna, 
strefa gier (tzw. ławostoły) oraz 
szafa pełna folkloru. Na wyposa-
żeniu świetlicy jest również sprzęt 

sportowy. W tym roku sołectwo 
ma do wykorzystania ponad  
28 tys. zł. Zostaną one przeznaczo-
ne m.in. na dalszą adaptację świe-
tlicy, remont boiska sportowego 
oraz stworzenie strefy aktywnego 
juniora&seniora wokół świetlicy. 
Będą również realizowane kolejne 
autorskie projekty, w tym m.in. 
organizacja wydarzeń. Od marca 
do grudnia planowane są warsz-
taty folkorystyczne dla zespołu 
„Ziemia Wrzesińska”. W maju zo-
stanie zorganizowany Europejski 
Dzień Sąsiada, w czerwcu pojedy-
nek sołtysów, a w sierpniu święto 
folkloru. Nie zapomniano również 
o seniorach. To właśnie dla nich 
będą skierowane kursy kompute-
rowe i zajęcia ruchowe planowane 
od września do grudnia. W dalszej 

części zebrania mieszkańcy opo-
wiadali o bieżących problemach. 
Jednym z nich był dostęp do miej-
scowej sali gimnastycznej. Według 
jednego z rodziców, dzieci z Bie-
ganowa muszą płacić za dostęp. 
Wójt Teresa Waszak stwierdziła, 
że taka sytuacja nie powinna mieć 
miejsca i zostanie ona wyjaśniona. 
Istotną kwestią była także zarzu-
cana przez mieszkańców nierze-
telność przy wywożeniu śmieci 
przez firmę Iglespol. Monika Jazić 
z Urzędu Gminy zapowiedziała, 
że w przypadku braku poprawy 
sytuacji, przedsiębiorca zostanie 
zobowiązany do uprzątnięcia te-
renu. Poruszona została również 
sprawa dotycząca segregowania 
odpadów. Mieszkańcy bloków nr 
30 i 31 nie chcą wyrzucać selek-
tywnych odpadów do wspólnych 
pojemników, tylko segregować 
je w osobnych workach. Zwraca-

ją uwagę, że pojemniki często się 
przewracają i zaśmiecają ich naj-
bliższe otoczenie. W tej kwestii ma 
odbyć się rozmowa między miesz-
kańcami bloków i urzędnikami. 
Problemem są też zbyt szybko 
przejeżdżające samochody przez 
wieś. Niektórzy kierowcy decy-
dują się na znaczne przekroczenie 
prędkości, jadąc nawet ponad 100 
km/h. W tej kwestii wójt Teresa 
Waszak zapewniła, że w najbliż-
szym czasie na tej drodze poja-
wi się więcej policyjnych patroli. 
Według niektórych mieszkańców, 
dobrym rozwiązaniem mogłyby 
być progi zwalniające, jednak w 
tej kwestii gmina nie może zrobić 
zbyt wiele, bo droga przechodząca 
przez wieś należy do powiatu.             

Radosław Jagieła

Sołtys Agnieszka Frąckowiak przedstawiła sprawozdanie z działalności sołectwa  
Fot. Radosław Jagieła

Zmagań młodych uczestników konkursu publiczność słuchała z uwagą

Jedna z uczestniczek przeglądu

Zaśpiewali dla Reymonta

Po raz 25. odbyła się „Szansa na 
sukces”. W niedzielę, 26 marca, 
w sali urzędu gminy zaśpiewa-
ło 22 młodych wokalistów. Oce-
niało ich jury w składzie: Jolan-
ta Tamborska, Piotr Nowak oraz 
Krzysztof Ludwiczak. 

Swoje wyróżnienia przyznali 
także wójt Teresa Waszak oraz 

Sesja Rady Kołaczkowo

Tadeusz Tomaszewski, asystent 
posłanki do Parlamentu Europej-
skiego Krystyny Łybackiej. 

W pierwszej kategorii wiekowej 
wyróżnienia otrzymały: Oliwia 
Walczak oraz Wiktoria Wysakow-
ska. Wśród klas IV-VI wyróżnio-
no Oliwię Pruchniewicz, Sandrę 
Rogacką, Nicolę Szady i Jessikę 
Rusinek. W najstarszej kategorii 
wiekowej doceniono Julię Pruch-
niewicz, Katarzynę Przymus  
i Bartosza Podlewskiego. 

Tadeusz Tomaszewski wrę-
czył także dodatkową nagrodę 
dla szkoły, która przygotowała 
największą liczbę uczestników 
– otrzymała ją Społeczna Szkoła 
Podstawowa we Wszemborzu. 

Konkurs poprowadził Euge-
niusz Plewiński, a nagłośnienie 
zapewnił Grzegorz Tamborski. 

Irmina Dąbrowska
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Otwarty Urząd Skarbowy Września na niebiesko

Drzwi otwarte w WTZ

Wrzesińska skarbówka otwie-
ra drzwi dla chcących uzyskać 
wsparcia podczas wypełniania 
deklaracji podatkowej. W sobo-
tę 1 kwietnia urząd będzie cze-
kał na petentów od 9:00 do 13:00

To już kolejny raz, kiedy skar-
bówka pomaga podatnikom 
w rozliczeniu. – Pracownicy będą 
wydawać druki, przyjmować ze-
znania, pokażą zalety rozliczeń 
w formie elektronicznej. Będzie 
przygotowany także kącik dla 
dzieci i słodkie niespodzianki dla 
nich – zapowiada Ilona Begier, za-
stępca naczelnika Urzędu Skarbo-
wego we Wrześni.

Przypominamy, że aby móc 
na miejscu wysłać PIT przez inter-
net, trzeba mieć przy sobie kwotę 
przychodu za 2015 rok, bowiem 
stanowi ona tzw. podpis elektro-
niczny. Oprócz tego niezbędne są: 
informacje o dochodach uzyska-
nych w 2016 r., PESEL, NIP (jeśli 

prowadzisz działalność gospo-
darczą lub jesteś zarejestrowanym 
podatnikiem podatku od towarów 
i usług albo płatnikiem składek 
na ubezpieczenie społeczne bądź 
zdrowotne), imię i nazwisko, data 
urodzenia, adres zamieszkania.

NJ

W niedzielę, 2 kwietnia, w Świa-
towy Dzień Świadomości Auty-
zmu, we Wrześni odbędzie się 
finał kampanii „Polska na nie-
biesko”. Z tej okazji miejscowy 
Klub Rodziców JiM przygoto-
wał wiele atrakcji.

Tegoroczna kampania poświę-
cona jest alienacji i stygmatyzacji 
dorosłych osób z autyzmem i od-
bywa się pod hasłem „Chcemy być 
sobą”. – W Polsce żyje kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi z autyzmem. To jest 
naprawdę złożone zaburzenie roz-
wojowe, które powoduje trudności 
w postrzeganiu świata, w kontak-
tach społecznych. Aby sprawnie 
funkcjonować, takie osoby po-
trzebują nie tylko stałej opieki, ale 
też odpowiedniego środowiska. 
Wciąż brakuje prawidłowych form 
aktywizacji ludzi z autyzmem. 
My chcemy po prostu pokazać, 
że nie są oni sami, a autyzm nie jest 
taki straszny – mówi Joanna Sen-
ger z Klubu Rodzica Autyzm Help 
z Wrześni.

2 kwietnia we wrzesińskiej gale-
rii będzie się wiele działo. Przed-
stawienia teatralne, występy, 
koncert chóru, piękne motocykle, 
a w finale oświetlony na niebie-
sko (symbol solidarności z osoba-
mi z autyzmem) ratusz czy front 
Galerii Karuzela. To tylko kilka 
z wielu atrakcji finału kampanii 
„Polska na niebiesko” we Wrześni. 
Do centrum handlowego zapra-

szamy od 10:00 do 18:00. Na zain-
teresowanych będą czekać także 
dyżurujący psycholodzy, pedago-

dzy i logopedzi. Wsparciem służyć 
będą również rodzice z miejscowe-
go Klubu Rodziców JiM.              NJ

Zastępca naczelnika wrzesińskiej skarbówki 
zaprasza w najbliższą sobotę

 Joanna Senger z Klubu Rodzica Autyzm Help z Wrześni zaprasza też na regularne spotka-
nia grupy

Warsztat Terapii Zajęciowej 
we Wrześni organizuje drzwi 
otwarte. W środę, 5 kwietnia, 
odwiedzić go będzie mógł do-
słownie każdy. 

W programie m.in. pokaz para-
taekwondo, prezentacja pracow-
ni, kiermasz, słodki poczęstunek, 

warsztaty rękodzieła (filcowanie 
wełny czesankowej na mokro, wi-
traż metodą tiffany`ego, kartki ro-
bione ręcznie, papierowa wiklina). 
Organizatorzy zapewniają mate-
riały i narzędzia do pracy. 

Drzwi otwarte rozpoczną się 
o godz. 10:00, a zakończą o godz. 
17:00.                                          (red.) 

Strażacy apelują: „Nie wypalajmy traw!”
Ten problem pojawia się zawsze 
w okresie wiosennym. Choć 
świadomość społeczna w tym 
względzie rośnie, to wciąż po-
zostawia wiele do życzenia. 

Tylko w tym roku strażacy wy-
jeżdżali osiem razy do gaszenia 
traw. Wysuszone palą się bardzo 
szybko – nawet do 20 km/h. Takie 
postępowanie nie ma nic wspól-
nego z użyźnianiem gleby. Nawet 
więcej, jest szkodliwe i karalne. 
Tym, którzy się tego dopuszcza-

ją, grozi grzywna do 5 tys. zł, 
a w przypadku spowodowania po-
żaru stanowiącego zagrożenie dla 
życia, zdrowia lub mienia od roku 
do 10 lat pozbawienia wolności. 

W ramach ogólnopolskiej kam-
panii „STOP pożarom traw” uru-
chomiona została strona www.
stoppozaromtraw.pl. Ma się ona 
przyczynić do zwiększenia świa-
domości społeczeństwa w zakresie 
nieskuteczności wypalania nie-
użytków oraz możliwych konse-
kwencji prawych.            ID
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Kaja Jakubowska
córka Sandry i Tomasza z Wrześni

Urodziła się 23 marca o godz. 10:00
Ważyła 3640 g, mierzyła 56 cm

Wiktoria Giszczyńska
córka Natalii i Daniela z Witkowa

Urodziła się 23 marca o godz. 11:01
Ważyła 2515 g, mierzyła 50 cm

Kamil Giszczyński
syn Natalii i Daniela z Witkowa

Urodził się 23 marca o godz. 11:02
Ważył 3515 g, mierzył 54 cm

Gabriela Maciejewska
córka Agnieszki i Filipa z Wrześni

Urodziła się 20 marca o godz. 4:05
Ważyła 2710 g, mierzyła 50 cm

Zuzanna Garczyk
córka Pauliny i Adama z Gniezna

Urodziła się 22 marca o godz. 19:40
Ważyła 2245 g, mierzyła 52 cm

Zosia Bagrowska
córka Iwony i Michała z Lądu

Urodziła się 23 marca o godz. 13:05
Ważyła 3620 g, mierzyła 56 cm

Natan Brus
syn Iwony i Przemysława z Gniezna
Urodził się 24 marca o godz. 19:25

Ważył 2930 g, mierzył 52 cm

Szymon Szternel
syn Kingi i Janusza z Chwalibogowa

Urodził się 25 marca o godz. 7:40
Ważył 3330 g, mierzył 56 cm

Adaś Kopczyński
syn Anny i Przemysława ze Strzałkowa

Urodził się 23 marca o godz. 12:05
Ważył 4125 g, mierzył 59 cm

Nasi mali MILUSIŃSCY

Zdjęcia wykonała 
fi rma 

maleinspiracje.pl

Mieszkańcy Gozdowa za budową zbiornika Powiat stawia 
na CentrumStarosta Dionizy Jaśniewicz 

spotkał się z mieszkańcami, 
by sprawdzić, czy lokalna spo-
łeczność w ogóle chce budo-
wy tego zbiornika. Usłyszał, 
że tak. 

Podczas spotkania, które od-
było się w czwartkowy wieczór, 
23 marca, wrzało. A to za sprawą 
przeciwników budowy. Wskazy-
wali oni na minusy przedsięwzię-
cia. 

– Zbiornik zawsze korzystnie 
wpływa na środowisko – na spra-
wy związane z gospodarowaniem 
wodą, na przeciwdziałanie suszy, 
podtopieniom, itd. – odparł na te 
zarzuty Arkadiusz Błachowiak, 
dyrektor Wielkopolskiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Poznaniu. 

Przypomnijmy, że starostwo 
starało się o środki na budowę 
zbiornika retencyjnego, który 

miałby także być miejscem rekre-
acji – zaniechano jednak dalszych 
prac nad projektem ze względu 

na pojawiające się głosy sprze-
ciwu, także części właścicieli 
nieruchomości, którzy chcieliby 
już dziś wiedzieć ile otrzymają 
pieniędzy za swoje grunty oraz 
co w przypadku, gdy nie będą 
chcieli ziemi odsprzedać.

Mieszkańcy burzliwie debato-
wali przez prawie dwie godziny, 
by ostatecznie podjąć decyzję 
przez głosowanie. Zadecydowa-
no, że do głosu prawo mieli tylko 
mieszkańcy Gozdowa.

Wynik głosowania ogłosiła soł-
tys Gozdowa, Arleta Szykowna: 
62 głosy za pracami nad budo-
wą zbiornika, 9 przeciw przy 
2 wstrzymujących się od głosu. 

Starosta jednak nie zostawał 
złudzeń: póki co nie ma pieniędzy 
na dalsze prace nad projektem.

Irmina Dąbrowska

Trwają przygotowania do budo-
wy Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii.  

Podczas 30. sesji, która odby-
ła się 29 marca, radni powiatowi 
wyrazili zgodę na złożenie przez 
powiat wrzesiński wniosku o do-
fi nansowanie projektu budowy. 
Ma ona powstać w sąsiedztwie 
Wrzesińskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej. 

Koszty, jakie poniesie powiat, 
będą oscylować wokół 2,5 mln zł. 

Budowa jest inwestycją w szkol-
nictwo zawodowe. Dzięki współ-
pracy przedsiębiorców w jednym 
miejscu będą szkoleni zarówno 
pracownicy, jak i uczniowie profi li 
technicznych.        Irmina Dąbrowska

O losach zbiornika mieszkańcy zdecydowali w głosowaniu jawnym
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1% na GTM StartKarnety 2017
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Żużlowcy powalczą o Koronę Z Lokomotivem na remis

Oskar Fajfer, zwycięzca turnieju BiT w 2016 r.

Dużymi krokami zbliżają się 
pierwsze ofi cjalne imprezy w se-
zonie 2017. Jedną z nich będzie 
„Hil-Gaz Back In Town II – Turniej 
o Koronę Bolesława Chrobrego, 
Pierwszego Króla Polski” zapla-
nowany na sobotę 1 kwietnia. Po-
czątek o godzinie 17:00. Na starcie 
nie zabraknie żużlowców, którzy 
w przeszłości triumfowali w tej 
imprezie – Patryka Dudka i Rafała 
Okoniewskiego.  Pełne zestawie-
nie zawodników na „Back In Town 
II – Turniej o Koronę Bolesława 
Chrobrego, Pierwszego Króla Pol-
ski” przedstawia się następująco: 
Oskar Fajfer (Renault Zdunek 
Wybrzeże Gdańsk), Patryk Dudek 
(Falubaz Zielona Góra), Vadim 
Tarasenko (Polonia Piła), Kostija 
Poudżuks i Maksim Bogdanow 
(Lokomotiv Daugavpils), Ar-
tiom Łaguta, Rafał Okoniewski i 

Krzysztof Buczkowski (MRGar-
den GKM Grudziądz) oraz Krzysz-
tof Jabłoński, Mirosław Jabłoń-
ski, Eduard Krcmar, Adrian Gała, 
Marcin Nowak i Oliver Berntz on 
(GTM Start Gniezno), Przemysław 
Pawlicki (Stal Gorzów) i Vaclaw 
Milik (Betard Sparta Wrocław). 
Rezerwowymi będą juniorzy GTM 
Start: Kevin Fajfer i Patryk Fajfer. 

Ceny biletów:  sektor AB – nor-
malny 25 zł, ulgowy 18 zł, sektor C 
– normalny 20 zł, ulgowy 15 zł. Bi-
let dziecięcy na sektory ABC – 5 zł, 
wejściówka na trybunę 40 zł. Dzieci 
do 7. roku życia wstęp wolny. Od 
8. do 12. roku życia włącznie obo-
wiązują bilety dziecięce – ucznio-
wie szkół podstawowych z ważną 
legitymacją. Wstęp na bilety ulgo-
we dla uczniów i studentów do 26. 
roku życia (z ważną legitymacją). 
Ulga przysługuje również senio-

rom powyżej 65 lat oraz kobietom. 
Program będzie do nabycia w dniu 
zawodów w kasach klubu w ce-
nie 10 zł. Do piątku włącznie trwa 
przedsprzedaż wejściówek – moż-
na je nabyć za pośrednictwem ser-
wisu www.tubilety.pl. W kasach 
przed stadionem bilety do zakupu 
w piątek oraz w sobotę.         

  (RM)

Pierwszy trening punktowany 
w sezonie 2017 mają za sobą żuż-
lowcy GTM Start Gniezno oraz 
Lokomotiv Daugavpils. Spotkanie 
rozpoczęło się od zwycięstwa go-
spodarzy 4:2. Trzy punkty po akcji 
na wyjściu z pierwszego wirażu 
przywiózł do mety Marcin Nowak 
– w pokonanym polu pozostał 
Maksim Bogdanow. Podobać mógł 
się wyścig czwarty. Najlepiej spod 
taśmy wyszedł Duńczyk Thomas 
Jorgensen. Szybko jednak w walkę 
o trzy oczka zaangażował się Kja-
stas Puodżuks, który wysforował 
się przed obcokrajowca GTM Start 
i mimo kolejnych ataków Jorgen-
sena dowiózł trzy oczka do mety. 
Świetnym refl eksem na starcie bie-
gu piątego popisał się Adrian Gała. 
Wychowanek Startu niezagrożenie 
dowiózł do mety trzy oczka. W wy-
ścigu ósmym dobrze pierwszy wi-
raż rozegrał Oliver Berntz on dzięki 

czemu zainkasował trzy punkty. 
Później na torze pojawiła się do-
brze dysponowana tego dnia para 
Lokomotivu: T.Lahti – S.Łogaczow. 
Pierwszy z wymienionych musiał 
uznać wyższość młodszego z braci 
Jabłońskich. Po świetnym starcie Ło-
gaczow był poza zasięgiem rywali. 
W dwunastej odsłonie dnia ponow-
nie z nawierzchnią zapoznał się Da-
mian Stalkowski. Młodzieżowiec 
GTM zanotował niegroźny upadek. 
Bieg 14 to świetne wyjście spod ta-
śmy ambitnego Thomasa Jorgen-
sena. Szybko dołączył do niego O. 
Berntz on. Podobnie było w wyścigu 
kończącym trening punktowany. 
Dobrze ze startu wyszedł M. Bogda-
now jednak już na pierwszym łuku 
musiał uznać on wyższość gnieź-
nieńskiej pary Berntz on-Krcmar. 
Drugie 5:1 dla gospodarzy i osta-
tecznie remis w treningu z Lokomo-
tivem 45:45.                                   (RM)

O Puchar Tymbarku
W całym kraju trwają rozgrywki 
w ramach największego dzie-
cięcego turnieju piłkarskiego 
w Europie. Ogólnie w akcji 
„Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” weźmie w tym 
roku udział ponad 320 tys. dzie-
ci. Września jest organizatorem 
fi nałów na szczeblu Wielkopol-
ski. 

W poniedziałek grały zespoły 
dziewczynek i chłopców U-10. 
Wśród dziewczynek zwyciężył 
Grodzisk Wlkp, a wśród chłop-
ców Międzychód. Powiat wrzesiń-
ski reprezentowały dziewczynki 
z Górnych Grądów, które zdobyły 
czwarte miejsce w Wielkopolsce, 
a brązowe medale przegrały do-
piero po rzutach karnych. Opie-
kun dziewczynek Mateusz Gośka: 
– W turnieju Tymbarku startuje-
my od pewnego czasu z różnym 
skutkiem. Przeważnie kończymy 
na półfi nałach i meczu o 3. miejsce. 
Poziom z roku na rok jest wyż-
szy, szczególnie wśród dziewcząt, 
o czym każdego roku możemy się 
przekonać. 

Skład zespołu dziewczynek Gór-
ne Grądy: Nicola Grześkowiak, 
Julia Gauza, Patrycja Tomaszew-
ska, Dominika Grzybowska, Julia 
Hauke, Patrycja Wesołek, Sandra 
Majchrzak i Paulina Tomczak.

We wtorek rywalizowali fut-
boliści i futbolistki U-12. Wśród 
dziewcząt zwyciężyła Krobia, 
która w fi nale pokonała Ducho-
wą Górkę. Najlepszym zespołem 
wśród chłopców była Akademia 
Reisa Poznań, która w fi nale zwy-
ciężyła Leszno. Drużyna chłopców 

z Wrześni odpadła w walce o 1/8 
fi nału z zespołem Konina.

W środę grali najmłodsi, futboli-
ści i futbolistki rocznika 2009. Tutaj 
w kategorii chłopców zwyciężyła 
SP 78 z Poznania, a w kategorii 
dziewczynek SP Dąbrowa.

Trzydniowe zmagania najmłod-
szych adeptów sztuki piłkarskiej 
były znakomitą imprezą, o której 
ponad 1500 dzieciaków długo bę-
dzie pamiętać. Brawa dla organiza-
torów, którymi byli PZPN i Tym-
bark i brawa dla gospodarzy, czyli 
WOS-R Września i klubu Victoria. 
Może warto byłoby pomyśleć o ta-
kim turnieju w powiatowej skali? 

(Agór)

WOS-R Września i klubu Victoria. 
Może warto byłoby pomyśleć o ta-
kim turnieju w powiatowej skali? 

Medale dla wrześnian 
Z kilkoma medalami wrócili 
z Bydgoszczy zawodnicy wrze-
sińskich klubów taekwondo 
olimpijskiego Hwarang i Tiger 
Team.

Co roku w Bydgoszczy blisko 
700 zawodników walczy o meda-
le w tej niezwykle widowiskowej 
sztuce walki w kategorii młodzika, 
kadeta, juniora oraz U21. Wśród 
71 klubów z Polski, Czech, Bia-
łorusi, Słowacji, Holandii i Litwy 
nie zabrakło wrzesińskiego UKS 
Hwarang Taekwondo Olimpijskie, 
którego zawodnicy wywalczyli 
jeden złoty i trzy srebrne medale 
zajmując w klasyfi kacji generalnej 
12 miejsce. Złoty medal w katego-
rii +59kg kadetek wywalczyła We-
ronika Przybysz. Srebrne medale 
zdobyli: Wiktoria Grześkowiak 
w kategorii kadetek do 29 kg, Dag-
mara Haremza w kategorii junio-
rek do 63kg, Krystian Haremza 
w kategorii juniorów do 73kg. Wy-
startowała także Aleksandra An-
drzejczak – juniorka, która w ka-
tegorii do 46kg minimalnie uległa 
swojej rywalce w pierwszej walce.

W bydgoskich zawodach wzięli 
także udział wojownicy z drugiego 
wrzesińskiego klubu Tiger Team. 
Debiut w kategorii młodzika zali-
czył Kacper Kasperski, który prze-
grał swoją walkę. W kategorii kadeta 
wystąpili Julia Szygenda, Patrycja 
Kasperska i Mikołaj Kowalczyk. 
Im niestety również nie udało się 
sprostać wyzwaniu i przegrali 
swoje pierwsze walki. W katego-
rii juniora walczyła Maja Zellmer. 
Poległa w starciu z silniejszą i bar-
dziej doświadczoną zawodniczką.
W kategorii młodzieżowca wystą-

pił Sebastian Michalak. Bardzo 
dobrze taktycznie rozegrana walka 
przyniosła mu zwycięstwo i awans 
do fi nału. Tam walczył z aktualnym 
mistrzem Polski w tej kategorii wa-
gowej. Choć fi nał przegrał i zdobył 
srebrny medal, to nie ma się czego 
wstydzić. Walka była bardzo wy-
równana i wyczerpująca – zade-
cydowało większe doświadczenie 
przeciwnika. 

Przed zawodnikami klubu 
Hwarang cykl przygotowań 
do Mistrzostw Polski Kadetów, 
czyli Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, która odbędzie się 
na początku czerwca w Dżonkowie 
oraz Mistrzostw Polski Juniorów, 
które odbędą się pod koniec maja 
w Puławach. Być może ciężka pra-
ca i treningi zaowocują kolejnymi 
medalami na tych najważniejszych 
zawodach, do których droga wie-
dzie przez Jarocin, gdzie jeszcze 
w kwietniu odbędzie się turniej 
sprawdzający z cyklu Pucharu Pol-
ski.                                      

      (Agór)

Paweł Wojtala, prezes WZPN: – Taki turniej 
przede wszystkim, oprócz rywalizacji sporto-
wej, jest to zabawa, wychowanie. Aspekt po-
zasportowy jest tutaj bardzo ważny. Poziom 
rywalizacji z roku na rok rośnie. Dzieci coraz 
szybciej zaczynają trenować i tym samym 
są coraz lepiej wyszkolone piłkarsko, co musi 
cieszyć.

Sebastian Michalak

Dziewczynki z Górnych Grądów                    Fot. Andrzej Górczyński
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Z tarczą wrócili z Kępna
Victoria Września znakomi-
cie rozpoczęła mecz z Polonia 
w Kępnie. Po niespełna 20 mi-
nutach prowadziła 2:0 po bram-
kach Alana Kujawy i Arkadiu-
sza Juchacza. Szczególnie ten 
drugi gol był przedniej urody, 
gdyż Arek z linii pola karnego 
trafi ł w okienko bramki Polonii. 

Gospodarze mogli jeszcze przed 
przerwą strzelić kontaktowego 
gola, ale nie wykorzystali rzutu 
karnego przyznanego im w 40. 
min. gry. Po zmianie stron Victoria 
udokumentowała swoja wyższość 
w tym meczu strzelając trzeciego 
gola. Jego zdobywcą był Dawid 
Przybyszewski 

Victoria Września zagrała 
w składzie: T. Nowicki – Jędrzej-
czak, Jasiński, Lisiecki (73. Skrzyp-
czak), Oczkowski – Kujawa (84. 
Łabędzki), Krawczyński (78. Kru-
szyński), Kierzek, Juchacz (64. 

Udoudo), Goździaszek – Przyby-
szewski

Tabela IV ligi
1. Centra Ostr. Wlkp. 16 34 38-17 
2. Ostrovia 1909  17  34  46-16 
3. Obra Kościan 17  32 28-18
4. Victoria Ostrzeszów 17 30  38-28 
5. Pogoń Nowe Skalm. 17 30 26-13
6. Rawia Rawicz 17  30 40-32 
7. Victoria Września 17  30  35-19 
8. Polonia 1912 Leszno 17  29  40-28 
9. SKP Słupca 17  25  32-23
10. Biały Orzeł Koźm. 17  20  29-31 
11. Polonia Kępno  17  14  11-37 
12. Kania Gostyń  16  9  10-31
13. Wicher Dobra 17  8  14-49 
14. PKS Racot  16  6  11-49
15. LKS Ślesin  17  16  19-26

19. kolejka
1 kwietnia, 12:00
Victoria Września – Ostrovia 

1909 Ostrów Wlkp. 

APP Krispol poległ w Hajnówce
Niestety, mimo sporych nadziei 
i dużego optymizmu przed wy-
jazdowym rewanżem z SKS 
Hajnówka, nie udało obronić 
się minimalnej zaliczki 3:2 z 
pierwszego spotkania we Wrze-
śni. APP Krispol poległ 2:3 i w 
złotym secie 13:15.

W pierwszej partii prowad-
ziliśmy 19:15, potem grali już ty-
lko gospodarze i wygrali 25:20. 
Druga partia była najbardziej 
wyrównana, ale dzięki znakomitej 
postawie Marcina „Igły” Iglews-
kiego wygraliśmy 32:30. Trzecia 
partia bez historii, bo 25:14 dla APP 
Krispol i w tym momencie nasi 
rozpoczęli seta o awans. Trwała w 
nim zażarta walka punkt za punkt. 
Tym razem w końcówce lepsi 
gospodarze 26:24. Podopieczni 
Sławomira Gerymskiego musieli 
wygrać tajbreka, aby uniknąć „zło-
tego seta” i grać o 5. miejsce w lid-
ze. Nie potrafi li tego uczynić, prze-

grali 11:15 i przy głośnym dopingu 
ze strony miejscowej widowni gra-
li szóstą, decydującą partię. Wal-
czyli, starali się, ale znów musieli 
uznać wyższość graczy Hajnów-
ki, którzy ostatecznie zwyciężyli 
15:13.

Zespół z Wrześni, mimo że był 
faworytem poległ, nie wygrał IV 
partii i za to zapłacił. Będzie więc 
grał o miejsce 7. na koniec se-
zonu, który, czego nikt w klubie 
nie ukrywa, jest sezonem bardzo 
nieudanym. Już w poniedziałek 

zebrał się zarząd KPS Progress i 
zdecydował, że w stosunku do 
trenera i zawodników nie pode-
jmie żadnych decyzji przed koń-
cem rozgrywek, a te nastąpią za 
tydzień, 9 kwietnia. Wtedy to APP 
Krispol rozegra drugi (pierwszy 
dzień wcześniej, w sobotę) mecz 
z AGH Kraków, który poprosił o 
zmiany terminów rozgrywania 
meczów ze wzgl. na to, że w nad-
chodzący weekend gra w akadem-
ickich mistrzostwach Polski. 

(Agór)

Robert Wardak, 
prezes KPS Progress: 

SKS Hajnówka to nie był przeciw-
nik z wysokiej półki, to był benia-
minek, powinniśmy dwa mecze 
z nimi wygrać! Gramy o miejsce 
siódme i jest to dla nas porażka! 

W Pyzdrach derby na remis
Warta Pyzdry zremisowała 
z Orlikiem Miłosław 3:3 i był to, 
o dziwo, wynik szczęśliwy dla 
obu drużyn. Dla Warty, bo go-
niła Orlika cały mecz i bramkę 
dającą remis strzeliła w doli-
czonym czasie gry i dla Orlika, 
bo grając w osłabieniu nie prze-
grał, a dzięki znakomitej grze 
Michała Przybysza uratował 
remis. 

Pierwsza część gry to huragano-
we ataki Warty i bramki dla Orli-
ka, które po znakomicie, szybko 
wyprowadzonych kontrach zdo-
byli: Łukasz Sieczkarek 2 (7 i 35 
minuta) i Damian Szwat (40 mi-
nuta). W ostatniej minucie pierw-
szej odsłony Łukasz Kruczkowski 
zdołał strzelić na 1:3, a w pierwszej 
minucie po zmianie stron, z karne-
go, Bartłomiej Sodkiewicz zdobył 
bramkę kontaktową na 2:3. Potem 
było prawdziwe oblężenie bramki 
Orlika, ale Michał Przybysz grał 
rewelacyjnie, bronił wszystko – 
nawet z najmniejszej odległości. 
Inna sprawa, że celowniki piłkarzy 
Warty nie działały wcale. Z minuty 
na minutę frustracja gospodarzy 
brała górę nad spokojem i wyra-
chowaniem. Brakowało im „zim-
nej krwi”, a za dużo było ostrej 
gry, od której młodzi, wątli gracze 
Orlika padali jak muchy. Prze-
łomową okazała się 80. minuta, 
w której lewy obrońca z Miłosła-
wia, za odrzucenie piłki, zobaczył 
drugie „żółtko”, a w konsekwencji 
„czerwień”. Warta jeszcze bardziej 
przycisnęła i w doliczonym czasie 

gry Patryk Markiewicz głową tra-
fi ł na 3:3. 

Bartosz Darul, trener Orlika: – 
Niedosyt pozostaje, szczególnie 
wtedy, gdy się prowadzi 3:0 i moż-
na ten wynik podwyższyć. Nieste-
ty, straciliśmy bramkę do szatni 
na 3:1, wychodzimy i dostajemy 
drugą na 3:2 i całą, drugą połowę 
musimy się bronić. W 80. min. 
czerwona kartka, a w 92. bramka 
na 3:3. Nie udało się wygrać. 

Piotr Dowbusz, trener Warty 
Pyzdry: – To były derby, spodzie-
waliśmy się ciężkiej przeprawy 
z Orlikiem. Przespaliśmy pierwszą 
połowę, w drugiej mecz wyglądał 
inaczej. Dominowaliśmy, a Orlik 
miał tylko jedną okazję, by pod-
wyższyć wynik, na szczęście jej 
nie wykorzystał. Dzisiaj nasza 
skuteczność, niestety, była słaba. 
Dzisiejszy remis jest dla nas szczę-
śliwy, ale zasłużony.

Warta – Orlik 3:3
Bramki dla Warty: Łukasz Krucz-

kowski, Bartłomiej Sodkiewicz, Pa-
tryk Markiewicz

Bramki dla Orlika: Łukasz Siecz-
karek 2, Damian Szwat

Drugi zespół Victorii zagrał fatal-
nie w Dąbroszynie i przegrał swój 
pierwszy mecz w rundzie rewan-
żowej z ostatnią drużyną obecnych 
rozgrywek Fanklubem Dąbroszyn 
0:1. Do przerwy było 0:0, niestety 
w drugiej połowie meczu pod-
opieczni Tomasza Krzyżkowiaka 
stracili gola i pierwsza porażka 
na wiosnę stała się faktem. 

Tabela A klasy
1. Czarni Ostrowite  14  31  30-11 
2. Warta Pyzdry 14  27  51-19
3. Orły Huta Łukomska  14  27  32-25
4. Victoria II Września  13  25  30-21 
5. ZKS Zagórów 14  25  21-23
6. GKS Lisewo 14  22  37-33
7. Orlik Miłosław 14  22  47-31
8. Sokół II Kleczew 14  20  29-36 
9. Warta Rumin 14  18  31-24 
10. Piast Grodziec 14  13  22-36 
11. Czarni Brzeźno 14  13  22-43 
12. GKS Rzgów 13  8  21-34 
13. Fanclub Dąbroszyn  14  6  20-57

16. kolejka
1 kwietnia, 16:00
Orlik Miłosław – GKS Lisewo 
2 kwietnia, 16:00
Sokół II Kleczew – Warta Pyzdry 
Victoria II Września – Orły Huta 

Łukomska 
(Agór)

Oglądaliśmy wiele zdecydowanych pojedynków jeden na jeden       Fot. Andrzej Górczyński

Zwycięska Sparta
W minionym tygodniu zespoły 
klasy okręgowej naszego po-
wiatu grały ze zmiennym szczę-
ściem. Sparta Sklejka Orze-
chowo zwyciężyła na własnym 
boisku Zjednoczonych Rychwał 
2:1 i wspięła się o jedno oczko 
w ligowej tabeli. 

Janusz Hofman, trener Sparty: – 
Po tym spotkaniu jestem zadowo-
lony tylko ze zdobyczy punktowej, 
nie z gry. Najważniejsze, że zdoby-
liśmy 3 punkty, co pozwoliło nam 
wznieść się o jedno oczko w tabe-
li i oddalić od strefy spadkowej, 
bo naszym celem jest obrona klasy 
okręgowej dla Orzechowa. 

Sparta Sklejka – Zjednoczeni Ry-
chwał 2:1

Bramki dla Sparty: Przemysław 
Szymczak 2

Płomień Nekla grał w Kazi-
mierzu Biskupim, skąd tydzień 
wcześniej Sparta Sklejka wywiozła 
remis. Niestety, z wyprawy do Ka-
zimierza podopieczni Bartłomieja 
Figasa wracają na tarczy. Polegli 
1:4, a jedynego gola zdobył grający 
trener. Płomień nadal znajduje się 
w dolnej części tabeli i by myśleć 

o zagwarantowaniu sobie klasy 
okręgowej na przyszły sezon, musi 
zacząć wygrywać. Polonus Kaz. 
Bisk. – Płomień Nekla 4:1

Bramka dla Płomienia: Bartło-
miej Figas.

Tabela kl. okręgowej
1. Tur 1921 Turek 17  45  55-5 
2. Olimpia Koło 16  35  27-14
3. GKS Sompolno 17  35  52-21
4. Kasztelania Brudzew  17  27  24-21
5. Wilki Wilczyn 17  26  26-33 
6. Warta Dobrów 16  25  28-19
7. Sparta Orzechowo 17  23  36-41 
8. Orzeł Grzegorzew 17  22  32-33 
9. Polonia Golina 17  20  22-28 
10. Hetman Orchowo 17  20  23-32
11. Polanin Strzałkowo 17  20  31-32
12. Zjednocz. Rychwał 17  18  18-24 
13. Polonus Kaz. Bisk. 16  16  24-41 
14. Płomień Nekla 17  15  22-41
15. Błękitni Mąkolno 17  14  19-41
16. Strażak Licheń St. 16  12  18-31

18. kolejka
1.04.2017
16:00 Strażak Licheń Stary – 

Sparta Sklejka Orzechowo  
16:00 Zjednoczeni Rychwał – 

Płomień Nekla.                      (Agór)
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Baran (21.03-20.04)
Ten tydzień zaliczysz do 
udanych, gwiazdy będą 
dla Ciebie łaskawe. Cie-
kawe spotkanie, które 
zaowocuje nową przy-
jaźnią.
Byk (21.04-20.05)
Powstrzymaj swój im-
pulsywny charakter, al-
bowiem czeka Cię trud-
na rozmowa w pracy. 
Zalecana dyplomacja.
Bliźnięta (21.05-20.06)
Koniecznie zrób bada-
nia, w twoim organi-
zmie jest stan zapalny. 
Nie zapominaj o relaksie 
i dobrym odżywianiu.
Rak (21.06-20.07)
Jest ktoś wyjątkowy, 
kogo oczarowałeś. 
Wkrótce ujawni się, cze-
ka Ciebie miłe spotka-
nie. Kto wie, być może 
przerodzi się to w uczu-
cie.
Lew (21.07-20.08)
Zaczniesz budzić się z 
zimowego snu. Przebu-
dzenie będzie radosne 
i ciekawe. Wreszcie za-
bierzesz się za zaległą 
pracę.
Panna (21.08-20.09)
W tym tygodniu będzie 
Cię rozpierała energia, 
okaże się, że niepotrzeb-
nie się martwiłaś. Po-
myśl o bliskiej Ci osobie.
Waga (21.09-20.10)
Nie podejmuj pochop-
nych decyzji. W tym 
tygodniu wstrzymaj się 
od inwestycji, zakupów. 
Wyluzuj, idź na długi 
spacer.
Skorpion (21.10-20.11)
Niespodziewani goście 
narobią w domu dużo 
zamieszania. Zachowaj 
spokój i rezerwę, a prze-
trwasz z uśmiechem na 
twarzy.
Strzelec (21.11-20.12)
Otwórz się na drugą 
osobę, samotność bywa 
dokuczliwa. W tym ty-
godniu możesz spotkać 
kogoś ważnego dla Cie-
bie.
Koziorożec (21.12-20.01)
„Nie wszytko złoto, co 
się świeci”. Bądź bar-
dziej ostrożny w dobo-
rze przyjaciół. Nie rób 
przypadkowych zaku-
pów, zwłaszcza od nie-
znajomych.
Wodnik (21.01-20.02)
Propozycja wyjazdu, 
możesz śmiało z niej 
skorzystać. Może okazać 
się, że będzie to wyjazd 
twojego życia.
Ryby (21.02-20.03)
Czekają Ciebie wiosen-
ne porządki, z wielką 
przyjemnością się za nie 
zabierzesz. Ale też nie 
zapominaj o sobie, po-
myśl o fryzjerze, a może 
SPA.

HOROSKOP

1. KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI 
2. NP. Z SEREM I POMIDOREM
3. COŚ WYRAŹNIE OKREŚLONEGO
4. NP. PIEPRZOWA  
5. STARY, GĘSTY LAS  
6. STOLICA WIETNAMU 
7. NIEWIADOMA  
8. RZEKA W AZJI 
9. OBRAŻA SIĘ Z BYLE POWODU
10. Z NIEGO KOLCZYKI 
11. HEROINA LUB KOKAINA 
12. FORMAT KOMPRESJI PLIKÓW
13. EPITET SPRZECZNY
14. AKTOR JEREMY..
15. MINIALBUM MUZYCZNY
16. OCHRANIA RZĄD
17. DŁUŻSZA KURTKA Z KAPTUREM
18. ..A- WŁOSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
19. KONIEC
20. ZWIERZĘ Z RODZINY KRĘGOWCÓW
21. NARZĄD WZROKU
22. NA POŻEGNANIE DZIECKA

23. SEKRETNE SPOSOBY
24. BÓG SŁOŃCA
25. ROŚLINA Z RZĘDU KAPUSTOWCÓW
26.TORBA W GWARZE
27. W OGNISKU LUB PIECU
28. ...LISA
29. FILM Z B. LINDĄ
30. ...ZEDONG
31. KARP OZDOBNY
32. RUMUŃSKA MARKA SAMOCHODÓW
33. 10(6) PASKALA
34. PTAK PADLINOŻERNY
35.DOMENA SRILANKI
36.DYREKTOR W SKRÓCIE
37. NAD WODĄ W SKRÓCIE 
38. IZRAELSKA AGENCJA WYWIADOWCZA
39. ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNO-ATLANTY-
CKIEGO
40. WIĘCEJ NIŻ ŁADNY
41. CIERPKI OWOC
42. PUBLIC RELATSIONS
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Rozwiązanie:

1. KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI 
2. NP. Z SEREM I POMIDOREM
3. COŚ WYRAŹNIE OKREŚLONEGO
4. NP. PIEPRZOWA  
5. STARY, GĘSTY LAS  
6. STOLICA WIETNAMU 
7. NIEWIADOMA  
8. RZEKA W AZJI 
9. OBRAŻA SIĘ Z BYLE POWODU
10. Z NIEGO KOLCZYKI 
11. HEROINA LUB KOKAINA 
12. FORMAT KOMPRESJI PLIKÓW
13. EPITET SPRZECZNY
14. AKTOR JEREMY..
15. MINIALBUM MUZYCZNY
16. OCHRANIA RZĄD
17. DŁUŻSZA KURTKA Z KAPTUREM
18. ..A- WŁOSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
19. KONIEC
20. ZWIERZĘ Z RODZINY KRĘGOWCÓW
21. NARZĄD WZROKU
22. NA POŻEGNANIE DZIECKA

23. SEKRETNE SPOSOBY
24. BÓG SŁOŃCA
25. ROŚLINA Z RZĘDU KAPUSTOWCÓW
26.TORBA W GWARZE
27. W OGNISKU LUB PIECU
28. ...LISA
29. FILM Z B. LINDĄ
30. ...ZEDONG
31. KARP OZDOBNY
32. RUMUŃSKA MARKA SAMOCHODÓW
33. 10(6) PASKALA
34. PTAK PADLINOŻERNY
35.DOMENA SRILANKI
36.DYREKTOR W SKRÓCIE
37. NAD WODĄ W SKRÓCIE 
38. IZRAELSKA AGENCJA WYWIADOWCZA
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Rozwiązanie:

Pierwsze wiosenne słońce, kilkanaście stopni na termometrze – idealne 
warunki do spacerów. Warto przejść się wokół naszego zalewu w oko-
licach zachodu słońca. Pięknie oświetlone na złoto drzewa odbijają się 
w tafli wody, po której raz po raz przepływają kaczki. 

Szymon Zdziabek, fotograf ślubny i krajobrazowy, podróżnik. Łączy pa-
sję poznawania świata z możliwością jego utrwalenia na fotografiach.
http://szymon.zdziabek.net/blog
http://fb.com/slubne.zdjecia

Wróżka Halszka
Tel. 661 834 930
www.halszka.ovh.org

Zdjęcie 
tygodnia!

Tutaj jest miejsce na Wasze zdję-
cia. Wysyłajcie je na naszą skrzyn-
kę redakcja@radio-wrzesnia.pl. My 
wybierzemy najfajniejsze, które 
trafią z radia do gazety. To zdjęcie, 
gdzie widzimy jak samochody 
opanowały dworzec kolejowy we 
Wrześni, przysłał nam Kuba To-
maszewski. W nagrodę dostaje od 
nas bilety do kina. Po ich odbiór 
zapraszamy do naszej redakcji 
przy ulicy Kaliskiej. 

Kto będzie autorem 
kolejnego zdjęcia tygodnia? 

Może właśnie Ty!
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Rozwiązanie:

KRZYŻÓWKA

W obiektywie Szymona Zdziabka


