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Spoczął tu, 
gdzie służył
•Był duszpasterzem i przede wszystkim 
budowniczym kościoła pw. św. Królowej Jadwigi. 
Tłumy parafian pożegnały swojego pierwszego 
proboszcza. Zgodnie ze swoją wolą, ks. kanonik 
Henryk Nadolny spoczął na ziemi wrzesińskiej  
– tej, na której posługiwał przez 37 lat.

Burmistrz Pyzdr oskarża swoją kontrkandydatkę o plagiat programu wyborczego str. 31

str. 16
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FOTO tygodnia Okiem
redaktora naczelnego

– Smarzowski skumulował wszyst-
ko to, o czym słyszeliśmy na prze-
strzeni lat. Tak naprawdę jest to te-
mat tabu w Polsce, a on w 2-godzin-
nym filmie ukazał rzeczywistość 
w polskim kościele. Uważam, 
że powinna go obejrzeć każda oso-
ba wierząca i chodząca do kościoła. 
On w żadnym stopniu nie dotyka 
wiary. Smarzowski przedstawia sy-
tuacje ludzkie i pokazuje, że księża 
to też ludzie grzeszni. 

– Uważam, że ten film jest dość po-
ruszający. Przedstawił polskie du-
chowieństwo od innej strony, na-
świetlił pewien problem. Ludzie 
po obejrzeniu tego filmu w więk-
szym stopniu zdadzą sobie sprawę, 
że należy coś z tym zrobić, że nie 
może dochodzić do takich sytuacji 
w przyszłości. Warto pójść na ten 
film, ponieważ przez to nasza świa-
domość może się zwiększyć. 

Co sądzimy o „Klerze”?

Mikołaj 
Koczorowski, 
uczeń: 

Kalina 
Jabłońska, 
uczennica: 

Kacper 
Orwat, 
uczeń: 

pytanie odpowiedź

– Filmy Smarzowskiego nie 
są po to, żeby się komukolwiek po-
dobały. One mają poruszać waż-
ne tematy, które – jak sam autor 
twierdzi – męczą go. Nie chcę więc 
oceniać „Kleru” w kategoriach: po-
dobał się czy nie. Fakt, że tyle osób 
zdecydowało się na pójście do kina, 
świadczy o jego sukcesie i ważno-
ści tematu. Z pewnością polecam 
każdemu, kto interesuje się tym, 
co się dzieje wokół niego.

– Osobiście bardzo mi się podo-
bał ten film. Był mocny, ale mimo 
tego fajny, dlatego warto go obej-
rzeć. Mnie najbardziej poruszyły 
sceny ukazujące problem pedofilii 
wśród księży. Polecam każdemu, 
bo można zobaczyć kościół od tej 
drugiej strony, o której tak napraw-
dę w Polsce się nie mówi. Może film 
jest delikatnie przerysowany, ale 
pokazuje ciemne strony duchow-
nych. 

– „Kler” oceniam jak najbardziej po-
zytywnie. To kolejny film Smarzow-
skiego, który obejrzałem. Zauważy-
łem, że niektóre tematy są mocno 
przerysowane. Jednakże ten film 
bardzo mi się podobał, ponieważ 
przedstawia bardzo ważny temat, 
który w naszym społeczeństwie 
jest tematem tabu. Uważam, że każ-
dy powinien pójść i go zobaczyć, 
aby wyrobić sobie opinię na ten te-
mat. Wszystko zależy od indywidu-
alnego podejścia do religii, wiary 
i kościoła.

Jacek 
Ignasiak, 
uczeń: 

Marcel 
Buczkowski, 
uczeń: 

Maria 
Borowczyk, 
uczennica: 

– Uważam, że film jest mocny i dość 
kontrowersyjny, można powie-
dzieć, że dość typowy dla tego re-
żysera. Kilka razy popłakałam się 
podczas seansu, bo bardzo wczu-
łam się w tę historię. W niektó-
rych momentach nie wytrzymałam 
emocjonalnie. Ten film powinny 
obejrzeć osoby, które nie są świa-
dome tego, co się dzieje w świecie 
duchownych. Warto, bo obsada ak-
torska jest bardzo dobra.

Fot. Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

WIELKIE POJEDNANIE ŁAŃCUCHÓW I BAŻANTÓW. Nic tak nie łączy jak inwestycje. We wtorek została oficjal-
nie otwarta droga, na którą składają się dwa odcinki – pyzdrski (od ul. Szybskiej do granicy z gminą Kołaczko-
wo) i kołaczkowski (od granicy z gminą Pyzdry do Cieśli Małych). Dodajmy, że choć gminy te sąsiadują ze sobą, 
to znajdowały się niegdyś w dwóch różnych zaborach – rosyjskim i pruskim. Na znak wielkiego pojednania łań-
cuchów i bażantów uczestnicy uroczystości złapali się za ręce. W rolach głównych wystąpili: przewodniczący 
Zarządu Miasta – Osiedla w Pyzdrach Mirosław Balicki (z prawej) i sołtys Cieśli Małych Józef Lisiecki (z lewej). 
Za tło robili byli i obecni samorządowcy z obu gmin.

Okiem
zastępcy naczelnego

Słowo na niedzielę
Przed nami wybory samorządowe. 

Bliższych nam - mieszkańcom gmin, 
powiatów, województw - już nie 
ma. To jeden z wielu powodów, dla 
których powinniśmy wziąć w nich 
udział. Bo w tych wyborach, jak 
w żadnych innych, nasz głos napraw-
dę coś znaczy.  

W poniedziałek obudzimy się 
w nowej rzeczywistości. O naszych 
małych ojczyznach będą decydować 
inni radni, niewykluczone, że także 
inny wójt i inni burmistrzowie. Pew-
na zachowania swoich posad nie mo-
że być żadna opcja ani żaden kandy-
dat. Ale, jak to w każdych wyborach, 
są jednak faworyci. Ale zanim o nich 
najpierw o wyborach sprzed 4 lat. Te 
do rady powiatu wygrał Samorządny 
Powiat, który zdobył 7 na 19 man-
datów; koalicję stworzył z Platformą 
Obywatelską (3 mandaty). Nadspo-
dziewanie dobrze wypadło też Pol-
skie Stronnictwo Ludowe (6 manda-
tów). O powtórzenie tego wyniku bę-
dzie trudno - zwłaszcza jeśli chodzi 
o kandydatów spod znaku zielonej 
koniczynki. Tym bardziej, że układ 

na politycznej mapie kraju zmienił 
się diametralnie. Dziś w sondażach 
przewodzi Prawo i Sprawiedliwość 
i to wyniki kandydatów tej partii bę-
dą w niedzielę największą niewiado-
mą. A przecież swoje ambicje mają 
też kukizowcy.

Spośród urzędujących burmi-
strzów pewniakami wydają się być 
Kałużny (Września), Balicki (Nekla) 
i Dębski (Pyzdry). Dużo cięższe za-
danie czeka Skikiewicza (Miłosław) 
i Waszak (Kołaczkowo). Druga tu-
ra w tych gminach nie będzie raczej 
większym zaskoczeniem.

Roszady nie ominą rady gmin. Dla 
kandydatów na radnych, podobnie 
jak dla wszystkich innych, niedziela 
będzie sądnym dniem. Jedni poczują 
smak zwycięstwa, inni - porażki. Tym 
drugim już dziś dedykuję piosenkę 
Mieczysława Fogga, która nigdy nie 
straci na aktualności:

To ostatnia niedziela 
dzisiaj się rozstaniemy, 
dzisiaj się rozejdziemy 
na wieczny czas. 

Tomasz Szternel

Idźmy głosować!
W związku z wyborami postanowi-

łem przepytać szereg osób z różnych 
środowisk, by poznać szanse po-
szczególnych kandydatów i być mo-
że dowiedzieć się też czegoś więcej.

Odbyłem wiele rozmów przypad-
kowych, ale też sporo spotkań zapla-
nowanych. Przedstawiam ciekawe 
wnioski.

Otóż najmłodsi (18-22 lata) nie 
mają w większości pojęcia, czym 
w ogóle różni się starostwo od gmi-
ny, a sejmiki dla nich to czarna magia. 
W ten sposób nie da się dobrze za-
głosować. W związku z tym zachodzi 
obawa o przypadkowe głosy. Nie je-
stem zwolennikiem odbierania praw 
wyborczych, ale brak podstawowej 
wiedzy na temat samych instytucji, 
do których wybieramy kandydatów, 
musi zastanawiać.

Wśród starszych z kolei są osoby, 
które na zadane pytanie o ulubione-
go kandydata odpowiadają: „na ko-
gokolwiek, byle z PiS”.

Zastanawiające, bo przecież PiS 
nigdy nie odgrywał znaczącej roli 
w naszym regionie, a obecni kandy-
daci z listy to głównie osoby przy-

chylnie nastawione do obecnie rzą-
dzących.

Najbardziej spektakularna odpo-
wiedź na pytanie: „na kogo głosu-
jesz?” padła przy ulicy Kosynierów 
we Wrześni. – „Zagłosuję na sta-
rą władzę, bo oni już tyle nakradli, 
że więcej się nie da, a nowy przyj-
dzie i będzie kradł na nowo – to dużo 
większe zagrożenie”. 

A co z samymi kandydatami – tymi, 
którzy walczą o reelekcję? Boją się 
o swoją przyszłość. I słusznie. Bo nie 
dość, że teraz każdy każdemu patrzy 
na ręce (a w dobie nowych technolo-
gii nietrudno o pomyłkę), to na do-
datek na finiszu rozgrywek wybor-
czych wielu wykorzystuje sytuację 
i gra po prostu nie fair.

Swoją drogą, czuć na odległość, 
że każdy już ma trochę dość wybo-
rów i tej całej otoczki, walki szczu-
rów o każdą, nawet drobną przychyl-
ność. Nastroje wyborcze są napraw-
dę różne. Pójdźmy tylko zagłosować. 
Wierzę w demokrację.

Bo lepiej w niedzielę oddać rozsąd-
ny głos, niż w poniedziałek zaniemó-
wić.                                    Tomasz Goclik
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Niedaleko od szosy,      czyli rozważania praktykującego samorządowca

Panie, ludzie nie są głupie…
Słońce w zenicie, przeciskam się 

przez gęstniejący tłum ulicą Opie-
szyn. Tegoroczna polagra obrodziła 
ponad miarę. Szukam stoiska z wi-
kliną. Jest. Zatrzymuję się i tradycyj-
nie jak w poprzednich latach kupuję 
kosz na drewno kominkowe. Mean-
druję w ludzkiej gęstwinie, poznaję 
wielu znajomych, pozdra-
wiamy się. Szukam jesz-
cze pigwowca do mojego 
ogródka. Owoc ma dość 
marny, ale na nalewkę nie 
masz lepszego owocu. Ku-
puję dwa kłujące ogigle 
i zmierzam w kierunku 
namiotu powiatowego. 
Po drodze zatrzymuję się 
przy stoisku wrzesińskiej mleczarni. 
Zsiadłe mleko jak u babuni. Rarytas 
ten poleca osobiście prezes firmy. 

Kątem oka dostrzegam jednak ja-
kąś znajomą mi postać, która zaja-
da się innym lokalnym rarytasem, 
pyrą z gzikiem. Tak, tak… nie mam 
już wątpliwości, to nie kto inny jak 
sam Rysio „wszystkowiem pierdo-
ła”. Przerwał degustację i na całą 
okolicę zawołał wyraźnie uradowa-
ny: „Witam pana starostę, jakże miło 
spotkać. Polecam najlepszą na świe-
cie wrzesińską pyrę z gzikiem” – otarł 
wierzchem dłoni usta, jeszcze łyknął 
maślanki i zagaił – „Zobacz pan, pa-
nie Dyziu (tym razem bardziej fami-
liarnie) super jadło, a niewiele bra-
kowało, by się taka porządna firma 
przekręciła”.

 „Przekręciła?” – pytam udając 
zdziwienie. „A jakim to sposobem?” 

Rysio tak się napiął w sobie, twarz 
mu nabrzmiała, zdawało się, że zaraz 
wybuchnie. 

„Jak to pan nic nie wiesz?. Wszyst-
ko przez tego łobuza herszta Glubkę 
(tu padło słówko bardziej dosadne), 
co to tę całą pożal się Boże aferę ma-
ślaną spreparował. Panie Dyziu, jakim 
to trzeba być łotrem, żeby tak na…. we 
własne gniazdo. Żeby zamachnąć się 
na taką firmę, a potem jeszcze walić 

głupa i na koniec udawać, że 
nic się nie stało i nie odszcze-
kać, jak ich zdemaskowali.  
Kłamczuchy! Po czymś takim 
prezes mleczarni powinien ich 
pogonić do sądu, żeby poszli 
z torbami… zresztą i tak cien-
ko przędą, jakoś nie utuczyli 
się na tym kłamczuchowaniu”.

„Ależ pan surowy, panie Ry-
siu, nie znałem pana z tej strony.” – 
stwierdziłem.

„Ja jestem niespotykanie spokoj-
ny człowiek, chyba że mnie ktoś tak 
sromotnie zdenerwuje, to wtedy wy-
chodzę ze swojej skórki i jestem wary-
jot”.

Niespodziewanie Rysio odwrócił 
się i zawołał do stojącej przy ladzie 
rumianej na twarzy, pulchniutkiej, 
niewysokiej kobietki, na którą wcze-
śniej nie zwróciłem uwagi. „Halusia, 
zamów dla pana starosty pyrkę z gzi-
kiem”. Niewiasta posłusznie odstawi-
ła koszyczek z glubkami i już za chwi-
lę żwawo zameldowała się z gorącą 
pyrą z gzikiem.

„Zobacz pan, panie Dyziu, jak moja 
Halusia przebiera girkami, a jeszcze 
niedawno bez kuli nie zrobiła kroku, 
cierpiała strasznie. W naszym szpitalu 
ją nareperowali, wstawili endoprotez-
kę i girka jak nowa. Halusia, pokaż pa-
nu staroście, jak cię naprawili”. Na co 
kobieta wykonała zgrabny knyksik, 

któremu towarzyszył sympatycz-
ny uśmiech. Rysio „wszystkowiem – 
pierdoła” ciągnął dalej „O tym pan nie 
wszędzie przeczytasz, ale jak się jakieś 
nieszczęście przydarzy, jakaś tragedia, 
to już jak hieny pierwsi rzucają się na 
ofiarę. Niektórzy niczego nie uszanują,  
na ludzkim nieszczęściu się pożywiają, 
jak hieny, panie, jak hieny. Wszystko 
dla kasy, byle zarobić na ludzkim nie-
szczęściu” – „Może nie potrafią inaczej 
zarobić na utrzymanie…” – wtrąciłem 
Rysiowi w pół zdania. „Ale przecież lu-
dzie nie są głupi, panie Dyziu, i swoje 
wiedzą. Choćby nie wiem jak szczuli, 
nie wiem jak, kłamczuchowali, maj-
strowali, żeby obsmarować i zohydzić, 
to przecież wszyscy wiedzą, że w mie-
ście i powiecie dobrze się dzieje. To wi-

dać gołym okiem. To po co to psuć, po 
co majstrować. Szczuć ludzi na siebie. 
Przecież ludzie swój rozum mają i nikt 
ich nie omami, choćby nie wiem, jaką 
bombę odpalili. A do tego łaszą się do 
każdego, kto przeciw burmistrzowi 
albo staroście. Ale ludzie nie są głu-
pi, ludzie kumają, o co idzie.”

Kiedy tak Rysio coraz bardziej 
się nakręcał, Halusia wyjęła z ko-
szyka dorodną glubkę, rozłupała ją 
na pół, niedowierzając zajrzała do 
środka, wykrzywiła usta i zawołała:  
„R o b a c z y w a !!!”. Po czym z obrzy-
dzeniem wrzuciła ją do kosza. Okrę-
ciła się zgrabnie na niedawno zrepe-
rowanej nóżce w stronę stoiska wrze-
sińskiej mleczarenki i zamówiła raz 
jeszcze pyrę z dubeltowym gzikiem, 

Popieramy kandydaturę Tomasza Kałużnego 
na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

- Okręgowy Związek Pracodawców Prywatnych,
- Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców,
- Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni,

popierają kandydaturę Tomasza Kałużnego 
na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Wieloletnia współpraca z Burmistrzem Tomaszem Kałużnym pokazała jego 
zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości. Bardzo dobre relacje naszych 
firm z Urzędem Miasta i Gminy we Wrześni pozytywnie wpłynęły na rozwój 
wrzesińskiej gospodarki. Wielu nowych inwestorów zdecydowało się właśnie 
tutaj rozpocząć swoją działalność. Korzystają na tym także mniejsze, lokalne 
firmy.

Doceniamy również i to, że w naszej gminie podatki od nieruchomości od 
wielu lat są jednymi z najniższych w Polsce, co obniża koszty naszej 
działalności i pozwala nam być konkurencyjnymi.

Cieszymy się, że dla władz Wrześni tak samo ważne są duże fabryki, jak                       
i mniejsze rodzinne firmy.

po czym podniosła koszyk z glubka-
mi i całą jego zawartość umieściła 
w śmietniku, a na jej rumianej twarzy 
pojawił się promienny uśmiech. Ry-
sio „wszystkowiem pierdoła” zanie-
mówił.
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Biuro Sprzedaży Września ul. Objazdowa 3
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
62-300 Września, ul. Gen. Sikorskiego 38 
tel. 61 436 23 59

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
telefon 508 088 383

- kompleksowe usługi pogrzebowe 
- sprzedaż trumien, nagrobków 
  i akcesoriów pogrzebowych
- załatwianie całości spraw związanych 
  z zasiłkiem pogrzebowym 

Płonący mężczyzna żyje Mały karambol  
pod Sokołowem

•W środowy wieczór, 
między blokami przy ul. 
Słowackiego, w śmiet-
niku palił się człowiek. 
– Nie wiem, jak długo 
się palił. Gdy podświe-
tliłem go telefonem, 
to nogi i stopy miał 
zwęglone – mówi mło-
dy mężczyzna, który 
ugasił płonącego. Po-
parzony został zabrany 
do wrzesińskiego szpi-
tala, potem przewiezio-
ny do specjalistyczne-
go oddziału leczącego 
poparzenia w Poznaniu. 
Mężczyzna żyje. 

Środa, godz 21:20 – dziewczyna 
mieszkająca w bloku przy Słowac-
kiego 52 we Wrześni wraca z pracy. 
Widzi między kontenerami płoną-
cego mężczyznę. W dramatycznej 
sytuacji zachowuje spokój. Bez-
zwłocznie dzwoni pod numer 112, 
informując o wydarzeniu. Alarmu-
je też swojego narzeczonego, któ-
ry wybiegł z domu i, widząc co się 
dzieje, decyduje się ratować pło-
nącego. Chłopak biegnie do do-
mu (na parterze w bloku) chwyta 

wiadro, napełnia je wodą i rusza 
w kierunku śmietnika. Oblewa wo-
dą płonącego człowieka, powtarza 
tę czynność trzy razy. Gasi płomie-
nie, które sięgają ponad mur śmiet-
nika. Chwilę później pojawiają się 
służby: straż pożarna, ambulans 
i policja. Strażacy dogaszają tlą-
ce się jeszcze między kontenera-
mi materace, na których wcześniej 
mężczyzna spał. Policja prowadzi 
swoje czynności, a medycy trans-
portują rannego do karetki i roz-
poczynają działania mające na celu 
ratowanie mu życia. Trwają one do-
brą godzinę. Około 22:20 kierowca 
karetki informuje mnie, że mężczy-
zna jest w bardzo ciężkim stanie 
i zabierają go do szpitala. Ambulans 
odjeżdża, na placu pozostają ludzie, 
mieszkańcy okolicznych bloków, 
którzy dyskutują o dramatycznym 
wydarzeniu. 

– Gdy ugasiłem tego człowieka, 
nie ruszał się. Jakby zmęczony, jak-
by nieprzytomny, leżał. Nie mia-
łem z nim żadnego kontaktu. Nie 
wiem, jak długo się palił. Gdy pod-
świetliłem go telefonem, to nogi 
i stopy miał zwęglone. Widziałem, 
że oddycha, bo klatka mu się ru-
szała, próbowałem z nim rozma-
wiać, ale nie mówił nic, nie stękał 
– to musiało być bardzo poważne 
poparzenie. – mówi młody mężczy-
zna, który ugasił płonącego.

– Jeszcze kilkanaście minut temu 
z nim rozmawiałam. Radziłam mu, 
by znalazł sobie inne, bardziej spo-
kojne i cieplejsze miejsce. Podzię-
kował i stwierdził, że nie będzie się 
przenosił, że się prześpi i wszystko 

będzie dobrze. Nic nie wskazywa-
ło na to, że był pod wpływem alko-
holu – dodaje starsza pani, stojąca 
obok mnie. Inny z obserwatorów 
tego zdarzenia, starszy mężczyzna, 
stwierdza: – (...) gdy wychodziłem 
z bloku usłyszałem trzask, jakby 
rozbitej butelki, i ujrzałem ogrom-
ny snop ognia.

Nie wiadomo dlaczego mężczy-
zna płonął i jak do tego doszło. Wia-
domo, że był bezdomnym, że często 
sypiał w tym śmietniku. Policjan-
ci prowadzili czynności na miejscu 
zdarzenia. Ustalili tożsamość pło-
nącego mężczyzny. Wczoraj rzecz-
nik wrzesińskiej policji, Adam Woj-
ciński, poinformował: – Przyczyny 
zdarzenia będą znane po zweryfi-
kowaniu ich przez biegłego z za-
kresu pożarnictwa. Wystąpiliśmy 
już z takim wnioskiem do odpo-
wiedniej osoby. Przekazaliśmy mu 
zebrany materiał. Pierwsze ustale-
nia będą znane za kilka, może kil-
kanaście dni. Na teraz mogę powie-
dzieć, że człowiek jest bardzo cięż-
ko ranny, że jeszcze w nocy ze środy 
na czwartek został przetransporto-
wany do Szpitala im. Józefa Strusia, 
przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. 
Udało nam się skontaktować z Od-
działem Chirurgii Ogólnej i Obra-
żeń Wielonarządowych Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Miejskie-
go im. Józefa Strusia w Poznaniu, 
gdzie leczy się m.in. oparzenia wie-
lonarządowe. – Mężczyzna, któ-
rego przywieziono do nas w nocy 
z Wrześni żyje – powiedziała nam 
pracownica oddziału. 

Andrzej Górczyński

W karetce ponad godzinę lekarz 
ratował życie poparzonego 

mężczyzny 
Fot. Andrzej Górczyński

•Za przejazdem kolejo-
wym, na drodze z Sokoło-
wa do Wrześni, we wtorko-
wy poranek po godz. 7:00 
doszło do karambolu. Zde-
rzyły się trzy auta i skuter. 
Rany kierowca jednośladu 
znalazł się w szpitalu.

Ze względu na nadjeżdżający po-
ciąg przejazd kolejowy na wyjeź-
dzie z Wrześni do Gniezna został 
zamknięty. Nadjeżdżające auta za-
trzymywały się tuż przed nim, za-
chowując bezpieczną odległość. 
Jednak 20-letni mieszkaniec Gnie-

zna, jadąc alfą romeo w kierunku 
Wrześni, tej odległości nie zacho-
wał i uderzył w poprzedzającego 
go opla astrę. Opel przemieścił się 
i uderzył w stojący przed nim sku-
ter kymco, a ten w poprzedzające 
go renault clio. Kierujący skuterem 
nie posiadał uprawnień do poru-
szania się motorowerem. W wyni-
ku zdarzenia doznał obrażeń i zo-
stał przetransportowany do wrze-
sińskiego szpitala. Wobec kierow-
cy alfy romeo został skierowany 
do sądu wniosek o ukaranie. Ruch 
na drodze Września – Sokołowo 
przez kilkadziesiąt minut odbywał 
się wahadłowo.

GAN

Jadący bez uprawnień 
kierowca skutera został 
przewieziony do szpitala

W tym śmietniku płonął człowiek  
Fot. Andrzej Górczyński
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12 października
i Targowa Górka, ul. Kosińskiego. 
Funkcjonariusze z Nekli zatrzy-
mali 21-letniego mieszkańca Śro-
dy Wlkp., który posiadał przy so-
bie marihuanę.
i Września, ul. Daszyńskiego. 
Kryminalni zatrzymali mieszkań-
ca powiatu gnieźnieńskiego, który 
był poszukiwany przez sąd w celu 
doprowadzenia do zakładu karne-
go. 
i Września, ul. Objazdowa. Kie-
rujący renaultem laguną nie za-
chował bezpiecznej odległości od 
peugeota 308 i uderzył w jego tył. 
Ten z kolei przemieścił się i ude-
rzył w peugeota 508. Sprawca ko-
lizji odjechał z miejsca zdarzenia, 
jednak policja go namierzyła. To 
20-letni mieszkaniec Wrześni. Zo-
stał ukarany mandatem w wyso-
kości 500 zł, ponadto nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami, za co otrzymał kolejne 500 
zł mandatu.
i Września, ul. Leśna. Kierow-
ca audi 80 (20-letni mieszkaniec 
Wrześni) jadąc w kierunku ul. 
Działkowców, nie zachował bez-
piecznej odległości od poprzedza-
jącej go skody fabii i uderzył w jej 
tył. Otrzymał 220 zł mandatu. 
i Września, ul. Koszarowa. Kie-
rująca fiatem seicento (49-letnia 
mieszkanka Wrześni) podczas 
parkowania uderzyła w zaparko-
wane audi A4. Dostała za to man-
dat karny w wysokości 250 zł. 
14 października
i Września, ul. Chrobrego. Funk-
cjonariusze wydziału kryminalne-
go zatrzymali 53-letniego miesz-
kańca Wrześni, który był poszu-

kiwany w celu doprowadzenia do 
zakładu karnego.
i Września, ul. Harcerska. W rę-
ce policji wpadł 23-letni mieszka-
niec powiatu poznańskiego, który 
posiadał przy sobie amfetaminę 
o wadze 0,75 grama. 
i Nekla, ul. Nad Moskawą. Kieru-
jący BMW potrącił przebiegające-
go przez jezdnię psa. Właścicielka 
czworonoga (20-letnia mieszkan-
ka Nekli) otrzymała mandat w wy-
sokości 50 zł.
15 października
i Września, ul. Wrocławska. 
40-letni mieszkaniec Wrześni, ja-
dąc MAN-em w kierunku ul. Ob-
jazdowej, nie zachował bezpiecz-
nej odległości od fiata punto i ude-
rzył w jego tył. Za karę dostał 250 
zł mandatu.
i Września, ul. Sienkiewicza. 
Kierujący VW golfem (27–letni 
mieszkaniec powiatu średzkiego) 
nie zachował bezpiecznej odległo-
ści i uderzył w tył citroena C4. Po-
licjanci nałożyli na kierowcę golfa 
250 zł mandatu.
16 października
i Sokołowo. 20-letni mieszka-
niec Gniezna kierujący alfą romeo 
uderzył w tył opla astry, w wyniku 
czego ten przemieścił się i uderzył 
w skuter, z kolei ten w renaulta 
clio. Wobec kierowcy alfy romeo 
został skierowany wniosek do są-
du o ukaranie. Natomiast skute-
rzysta nie posiadał uprawnień do 
kierowania motorowerem.  
i Września, ul. Szkolna. Dzielni-
cowy zatrzymał 23-letnią miesz-
kankę Wrześni, która była poszu-
kiwana przez prokuraturę celem 
ustalenia miejsca pobytu.      GP, KK

Kronika policyjna

indywidualne garaże lub hala garażowa skrytki lokatorskie winda rowerownia

OSTATNIE LOKALE MIESZKALNE:

Września, ul. Kaliska

Września, ul. Śmidowicz/Strzykały

Września, ul. Ogrodowa

APARTAMENTY W CENTRUM

DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
62m  65m2 2

112m  117m22

Osiedle Twoich marzeń

Amerykanie w centrum uwagi
cji. Problem w tym, 
że wcześniej, pod-
czas skręcania z ul. 
Sienkiewicza w ul. 
Miłosławską, jeden 
z pojazdów uderzył 
w barierę rozdziela-
jącą chodnik od jezd-
ni. Jego kierowca 
– 28-letni żołnierz 
amerykański – unik-
nął jednak mandatu. 
Skończyło się na po-
uczeniu. 

TOS

•Niemal każdy prze-
jazd armii amerykań-
skiej przez Wrześnię 
odbija się szerokiem 
echem. We wtorek nie 
było inaczej.

Konwój złożony z kil-
ku samochodów utknął 
na rondzie przy ul. Ka-
liskiej i Opieszyn. Z mia-
sta wyjechał dopiero 
dzięki pomocy poli-
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zadzwoń: 

722 311 311 
napisz: 
sos@radio-wrzesnia.pl

Radiowe 
SOS Masz problem?

Spróbujemy Ci pomóc

Bezpańskie 
pojemniki 
i krzaki
W gminie Września pojawiły 
się pojemniki na odzież. Zosta-
ły ustawione nielegalnie i usu-
nięte tuż po naszej interwencji. 
Usunąć nie ma za to kto krza-
ków w Ostrowie Szlacheckim. 
Właśnie tymi tematami zajęli-
śmy się w ramach poniedział-
kowej audycji Radiowe SOS.

Słuchacz: – Moje zgłoszenie do-
tyczy pojemników na odzież 
używaną, które pojawiły się po-
nownie we Wrześni. Po waszej 
ostatniej interwencji natych-
miast zostały usunięte. Ja to ob-
serwowałem bardzo dokładnie. 
Należały bodajże do fundacji Dar 
Serca, czy coś takiego. Natomiast 
na tych pojemnikach nie ma loga 
żadnej fundacji, nie ma niczego, 
co wskazywałoby na ich właści-

ciela. Jest tylko podany numer 
telefonu do serwisu. Nie wiado-
mo skąd, co, jak, dlaczego. Są we 
Wrześni pod POLOmarketem na 
ul. Paderewskiego, koło Biedron-
ki na Gnieźnieńskiej, przy Two-
im Markecie na Piastów, koło ko-
ścioła na Witkowskiej. Dużo ich, 
stoją praktycznie pod wszystkim 
marketami, mają szary albo nie-
bieski kolor. Ja już nie mogę na 
nie patrzeć, bo podobne mi kie-
dyś pod płotem ustawili. Kiedyś 
ktoś w nocy porozrzucał te rze-
czy, były brudne, poplamione. 
Jak opróżniali pojemniki, to nie 
chciało im się ich zbierać, więc 
przerzucili mi je przez płot.

Marek Przyjemski, kierownik 
Referatu Komunal-
nego Urzędu 
Miasta i Gmi-
ny we Wrze-
śni: – Te po-
jemniki po-
jawiają się co 
jakiś czas w pa-
sach drogowych. Są 
ustawiane nielegalnie, bez ze-
zwoleń i dlatego je usuwamy. 
Podejmowaliśmy już takie dzia-
łania kilkukrotnie.
Tomasz Szternel: Czy już wiecie, 
ile tych pojemników jest i do ko-
go należą?
– Mamy zlokalizowanych pięć ta-
kich pojemników na naszym te-
renie. Niestety, część znajduje się 
na prywatnych działkach, więc 
nie możemy tam interweniować. 
Jak można przypuszczać, firma 
postawiła je tam, gdzie jej paso-
wało. Usuniemy je, zmagazynu-
jemy, spróbujemy skontaktować 
się z ich właścicielem.
Kiedy?
– Na pewno w ciągu dwóch tygo-
dni znikną z pasów drogowych.

Co grozi właścicielowi pojemni-
ków za taką samowolkę, bo ina-
czej tego nazwać nie można?
– Możemy nałożyć na niego karę 
pieniężną za zajęcie pasa drogo-
wego albo wdrożyć postępowa-
nie administracyjne. Z tym, że 
tak, jak już mówiłem – na tych 
kontenerach jest tylko numer 
telefonu do serwisu. Z tego typu 
firmami bardzo trudno się skon-
taktować.
Co wobec tego stanie się z tymi 
pojemnikami?
– Po prostu je zezłomujemy.

***
Słuchacz: – U nas, w Ostrowie 
Szlacheckim, trzy tygodnie temu 
powiat wyciął zarośla. Sołtys o to 
nie dba, w ogóle nikt. Te krzaki 
jak leżały na poboczu, tak leżą. 
Jak przyjdzie wiatr, to to wszyst-
ko porozrzuca. Powiat powinien 
je usunąć, ale nie! Powiedział, że 
mamy to zrobić we własnym za-
kresie. To co? Mam wziąć rower 
albo samochód i te krzaki wywo-
zić? Wszystko jest zaniedbane 
jak diabli!

Bartłomiej Kaczmarzewski, 
kierownik Referatu 
Dróg Powiato-
wych we Wrze-
śni: – Na spo-
tkaniu z miesz-
kańcami blo-
ków w Ostrowie 
obecny był mój 
pracownik, pan Szu-
migała, który odpowiada za zie-
leń w naszym referacie. Na tymże 
spotkaniu padła prośba o usunię-
cie krzewów, które rosły w oko-
licach przystanku autobusowe-
go. Powiedzieliśmy, że będziemy 
to mogli zrobić dopiero, gdy wy-
najmiemy rębak, bo swojego nie 
mamy. Mieszkańcy zadeklarowa-
li się jednak, że sami uprzątną te 
krzewy. My mieliśmy je tylko wy-
ciąć. Poszliśmy na ten układ. Po-
jechaliśmy i usunęliśmy te krze-
wy. Niestety, z drugiej strony 
umowa nie została dotrzymana. 
Dlatego jeśli mieszkańcy nie bę-
dą chcieli ich uprzątnąć, to zrobi-
my to my. Zlecimy te prace nasze-
mu wykonawcy, który ma rębak.

Tomasz Szternel

•Sojusz Lewicy Demokratycznej 
w sondażach krajowych powoli 
odbija się od dna. A jak wygląda 
tona podwórku wrzesińskim mó-
wi Leszek Stawicki, szef struktur 
powiatowych SLD.

Nie dalej jak półtora roku temu roz-
mawiałem z Włodzimierzem Cza-
rzastym, kiedy rozpoczął kampanię 
wyborczą SLD. Powiedział mi wte-
dy: to, że SLD nie ma teraz w sejmie, 
paradoksalnie będzie siłą Sojuszu. 
Stwierdził, że liderzy partii, którzy 
przez lata zasiadali w Sejmie, teraz 
wystartują w wyborach samorządo-
wych. We Wrześni też mamy takich 
liderów jak Bronisław Dankowski – 
były poseł, teraz kandydat do sejmi-
ku województwa.

– Tak. Zgadzam się z opinią prze-
wodniczącego Czarzastego. Wtedy 
byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, 
jednakże zwarliśmy szeregi. SLD 
rozpoczęło kampanię samorządo-
wą. Liderem listy do sejmiku jest 
były parlamentarzysta Tadeusz To-
maszewski. Tak jak pan wspomniał, 
z Wrześni startuje Bronisław Dan-
kowski, parlamentarzysta dwóch 
kadencji sejmu.

Liczycie na to, że któraś z tych wy-
mienionych osób dostanie się 
do sejmu?

– Tak. Trudno powiedzieć, kto 
to będzie, bo to są znane osoby, jed-
nakże liczymy na mandat w sejmi-
ku województwa. 

Wszystko wskazuje na to, że może 
to być Tadeusz Tomaszewski. Lider 
listy, postać bardzo znana. Poroz-
mawiajmy o wyborach do samorzą-
du wrzesińskiego. SLD nie wystawia 
listy do rady miejskiej. Nie macie też 
kandydata na burmistrza, podobnie 
jak PSL.

– Skupiliśmy się na wyborach 
do rady powiatu. Jeśli chodzi o wy-
bory do rady miejskiej i kandyda-
ta na burmistrza, to zostawiamy 
to ocenie wyborców. Każdy, kto 
mieszka we Wrześni, widzi, 
czy miasto i gmina roz-
wijają się czy nie. Wi-
dzi, w jakim kierunku 
to idzie. Wyborca sam 
dokona oceny, stawia-
jąc krzyżyk przy tym, 
a nie innym nazwi-
sku.

Ale za to wysta-
wiacie dość moc-
ną listę do rady 
powiatu. Maria 
Taciak była bur-
mistrz Wrześni 
liderką listy 
miejskiej. Pan 
jest jedyn-
ką w okręgu 
Września So-
łectwa i Ne-
kla. 

–   C h c ę 
p o w i e -
dzieć, że li-
sty budo-
wa l i ś my 

tak, żeby był na nich reprezento-
wany jak największy przekrój spo-
łeczeństwa. Wśród naszych kandy-
datów są przedstawiciele wielu śro-
dowisk: działkowców, Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, Ligi Obrony 
Kraju, przedsiębiorców. Są też stu-
denci, rolnicy i spółdzielcy. Prze-
krój jest dosyć duży. Myślę, że każdy 
z wyborców znajdzie tam swojego 
znajomego, swojego „branżowca”. 
A ci kandydaci ze swoim doświad-

czeniem bardzo dobrze pokierują 
pracami w samorządzie.

I to jest, jak rozu-
miem, drugi człon 
SLD Lewica Ra-
zem. To właśnie 
są przedstawicie-
le tych stowarzy-
szeń i organizacji, 
które tutaj zosta-
ły wymienione.

– Dokładnie 
tak.

Na jaki wynik 
liczycie w wy-
borach? W tej 
radzie zasia-
da tylko Ma-
ria Taciak. 
Jak to będzie 
po 21 paź-
dziernika?

– Trudno 
powiedzieć. 
Te wybory 
są wielką 
niewiado -

mą. Chcielibyśmy uzyskać taki wy-
nik, żebyśmy mogli stworzyć w ra-
dzie powiatu klub radnych. To mini-
mum trzy osoby. To jest nasz prio-
rytet, ponieważ klub ma większe 
prawa w radzie i większe możliwo-
ści.

Wydaje się, że wasze szanse są więk-
sze. Cztery lata temu mieliście kon-
kurencję na lewicy w postaci listy 
byłego starosty z nominacji SLD 
Krzysztofa Wojciechowskiego. Te-
raz nie startuje. Więc wasze szanse 
wzrastają.

– Myślę, że tak, dlatego że elek-
torat, który popierał pana Wojcie-
chowskiego, dalej ma serce po le-
wej stronie i zagłosuje na listy SLD 
Lewica Razem.

Serce po lewej stronie mamy wszy-
scy. Biologicznie. A 21 października 
część będzie miała pośrodku, część 
po prawej stronie. Jest pan też preze-
sem spółdzielni rolniczej w Wódkach. 
Kiedyś ruch spółdzielczy był bardzo 
silny. Teraz pozostały w powiecie tyl-
ko cztery spółdzielnie rolnicze. 

– Niestety. Trudno się dziś rucho-
wi spółdzielczemu funkcjonuje. Je-
steśmy trochę spychani w tej go-
spodarce. Niestety rządzący – i te-
raz, i poprzednio – nie dostrzegają 
plusów, które niesie ze sobą spół-
dzielczość. Cała Europa Zachod-
nia bazuje na spółdzielczości: Da-
nia czy Francja. Tam są duże firmy 
spółdzielcze. My powinniśmy uczyć 
się od nich i tę spółdzielczość wspo-
magać.    Rozmawiał Tomasz Małecki

Forum Radia Września

Serce masz po lewej stronie
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      Właśnie ukazała się książka 200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia i współczesność. Z okazji tytułowej rocznicy zespół siedmiu autorów – historyków, regionalistów i dziennikarzy,  przy-
gotował publikację, której pomysłodawcą był Leszek Nowacki. Redaktorem (oraz współautorem) opracowania jest Marian Torzewski, a poza nim ciekawe artykuły, jakie można znaleźć 
w środku, stworzyli Filip Biernat, Michał Brzostowicz, Robert Michał Czerniak, Sebastian Mazurkiewicz, Leszek Nowacki i Roman Nowaczyk. W sumie publikacja liczy aż 16 rozdziałów poru-
szających rozmaite zakresy związane z powiatem wrzesińskim: od środowiska geograficznego przez archeologię, sprawy administracyjne, problematykę ludnościową, rolę miejscowego 
ziemiaństwa, sprawy gospodarcze, walk o obronę polskości i odzyskanie niepodległości, problematykę religii, oświaty, szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zdrowia oraz szero-
ko rozumianej kultury. W tej książce wiele jest wiadomości pasjonujących. Próbka tego, co można w niej znaleźć, poniżej. Książka jest dostępna w Bibliotece Publicznej we Wrześni.

Przedstawiamy fragmenty książki 200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia i współczesność
Tym razem autorstwa Mariana Torzewskiego
(Rozdział XI Choroby i medycyna w okresie zaboru pruskiego)

Pierwszy Szpital Powiatowy we Wrześni (w jego miejscu stoi część obecnego szpitala), 
widok z początku lat 20. XX w. (ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

200 lat powiatu wrzesińskiego  Historia i współczesność
Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września
Projekt � nansowany ze środków Powiatu Wrzesińskiego, w ramach prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

przeciwko ospie, jeszcze nie stosowano. Środkiem 
zapobiegawczym było też na przykład badanie 
mięsa ubitych zwierząt na obecność tzw. trychin, 
stanowiących dla ludzi zagrożenie włośnicą, czyli 
trychinozą, chorobą czasami śmiertelną. 

Na początku XX wieku pojawiały się ogniska 
najczęściej śmiertelnej wówczas choroby, którą 
początkowo nazywano „paraliżem karku”, ale 
już wkrótce określano ją jako zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych i, choć nie znano 
dokładnie jej wirusowego mechanizmu, 
zdawano sobie sprawę, że rozprzestrzenia się 
przez kontakty między ludźmi.

Żniwo wśród ludzi wszystkich stanów zabierała 
gruźlica płuc, nazywana najczęściej chorobą 
piersiową albo suchotami. Mimo iż po odkryciu 
Roberta Kocha poprawnie diagnozowano 
chorobę, to jednak jeszcze przez wiele 
dziesięcioleci nie było na nią skutecznego leku, 
szczególnie na tzw. suchoty galopujące. Wśród 
dzieci dość często występowała choroba zwana 
dawniej skrofułami czy zołzami, a dziś nazywana 
skrofulozą, czyli gruźlicą węzłów chłonnych.

Zdarzały się nierzadko nagłe zgony na ulicy, 
także we Wrześni. Przyczyną był udar mózgu 
lub serca. Zwłoki osób zidenty� kowanych 
odnoszono lub odwożono do domów, 
niezidenty� kowanych – do miejskiej kostnicy, 
nazywanej po prostu trupiarnią. Latem 
podczas kąpieli, a zimą podczas ślizgawki 

lub bezmyślnego skracania drogi przez 
zamarzniętą wodę swoje o� ary pochłaniały 
rzeki i jeziora. Tonęły dzieci, młodzież i dorośli. 
Głównie w Warcie, ale nawet Wrześnica miała 
swe o� ary, choć nie z powodu kąpieli czy 
ślizgawki, ale z powodu jej forsowania przez 
osoby będące, jak to wówczas określano, 
„w stanie napitym”. 

Osobnym problemem były samobójstwa. 
Życie odbierali sobie ludzie obojga płci, różnych 
stanów i w różnym wieku. Przyczyną była 
najczęściej – jak to wtedy określano – melancholia, 
spowodowana różnymi przeżyciami, np. 
zawodem miłosnym, ale też obawa przed karą. 
Bardzo poważnym motywem samobójstw 
były problemy materialne. Rodzaj śmierci 
wybrany przez samobójców był różny – 
zastrzelenie, powieszenie, ale też tak okrutny, 
jak otrucie czy utonięcie. Wszystkie te rodzaje 
gwałtownej śmierci naturalnej i samobójczej 
zdarzały się we Wrześni i powiecie. Niektórych 
samobójców udało się odratować (ci 
najbardziej zdesperowani podejmowali 
następną, przeważnie skuteczną próbę), 
zwłoki innych odnajdowano czasami po 
wielu miesiącach. Czasem w okolicznościach 
nieszczęśliwych wypadków poszkodowanych 
ratowali współobywatele, a w najbardziej 
spektakularnych przypadkach ratujący byli 
odznaczani, a nawet nagradzani � nansowo.

Pierwsza siedziba Powiatowej Kasy Chorych we Wrześni, ul. Poznańska 22 
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

        Wiek XIX doświadczał ludzi wielką chorobą 
epidemiczną, którą była wówczas cholera, 
pojawiająca się ogniskowo i rozprzestrzeniająca 
się w różnych miejscach. Wywoływała 
przerażenie, wynikające z bezradności w walce 
z nią. Inne epidemie (dżuma, czarna ospa), 
wyniszczające ludność w poprzednich wiekach, 
okazały się mniej groźne.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się cholery 
w środowisku lokalnym były warunki sanitarne. 
Charakteru epidemii, wykraczającej poza 
środowiska lokalne, nabierała ona z powodu 
przenoszenia zarazków przez przemieszczających 
się ludzi. Bez problemu przekraczała wówczas 
granice państw. Tak było w latach 1831, 1848 
i 1866. Prawdopodobnie wszystkie one dotarły 
do Wrześni, ale trudno dziś stwierdzić, w jakiej 
skali. Wskaźnikiem siły i zasięgu epidemii może 
być tylko trzykrotny wzrost zgonów we Wrześni 
w wymienionych już latach. O� ary epidemii 
cholery w 1866 roku umierały nie tylko we Wrześni, 
lecz także w Czeszewie, Gorzycach, Zielińcu, 
Sokolnikach, Nowej Wsi Królewskiej i Biechowie. 
Trudno podać ostateczną liczbę o� ar cholery 
z 1866 roku w samej Wrześni, prawdopodobnie 
dość znacznie przekroczyła ona liczbę 100, czyli 
około 3% ogółu mieszkańców.

Zdawano sobie sprawę, że zarazki 
cholery przenoszą ludzie poprzez wodę. 
Wydawano więc zakazy kąpieli w dużych 
i małych rzekach, szczególnie na niektórych 
odcinkach; we wrześniu 1894 roku policja 
zakazała kąpieli nawet we Wrześnicy.

W roku 1880 pojawiła się we Wrześni 
i Strzałkowie czarna ospa. Niebezpieczeństwo 
epidemii czarnej ospy pojawiło się znów 
na początku 1908 roku, kiedy zanotowano 
pojedyncze śmiertelne przypadki w Borzykowie, 
Wszemborzu i Strzałkowie; w sumie zmarło 
6 osób. Organizowano już wówczas 
przymusowe szczepienia; w samej Wrześni 
w 1908 roku zaszczepiono powtórnie (pierwsze 
szczepienia były wcześniej) około 2 000 osób.

Do Wielkiego Księstwa Poznańskiego już 
w latach 70. i potem w 80. docierała wiedza 
o chorobach bakteryjnych, wirusowych 
i o szczepionkach. W latach 70. zaczęły się 
obowiązkowe szczepienia dzieci z Wrześni 
i powiatu wrzesińskiego 
szczepionką Edwarda 

Jennera przeciwko ospie prawdziwej. W końcu lat 
80. wprowadzono surowe sankcje (� nansowe, a 
nawet aresztu) wobec rodziców niewywiązujących 
się z obowiązku posyłania dzieci do szczepienia.

Dość częste były zgony dzieci chorych na 
tzw. choroby dziecięce, tzn. koklusz (krztusiec) 
lub błonicę, nazywaną też dyfterytem albo 
krupem (błonica krtani). Inne niebezpieczeństwo 
powodujące wiele zgonów wśród dzieci 
stanowiła choroba nazywana w tamtych czasach 
żarnicą lub żarnicami, czyli odra. Epidemia tej 
choroby wybuchła na przykład w kwietniu 1890 
roku we wrzesińskiej szkole katolickiej, którą 
zamknięto na 3 tygodnie. Z powodu żarnic 
w 1894 roku okresowo nieczynna była szkoła 
w Czeszewie, a przez koklusz szkoła w Bardzie. 
W lutym 1899 roku z powodu epidemii odry 
nieczynne były szkoły w Bierzglinie, Bierzglinku, 
Gutowie Wielkim, Młodziejewicach, Obłaczkowie, 
Psarach Polskich, Słomowie i Szamarzewie. 
Najbardziej niebezpieczną chorobą o wysokiej 
śmiertelności wśród dzieci była w tamtych 
czasach szkarlatyna. Na przykład w grudniu 
1873 roku w jednej wrzesińskiej rodzinie 
zmarło na nią troje dzieci, a w styczniu roku 
następnego w innej rodzinie – czworo. 
Szkarlatyna (ale też inne choroby) nie oszczędzały 
dzieci wszystkich stanów; wystarczyło, 
by jedno dziecko przyniosło chorobę do domu, 
a zapadało na nią jego rodzeństwo, bardzo często 
ze skutkiem śmiertelnym. Nadal zdarzało się, 
że w jednej rodzinie w ciągu kilku dni umierało 
kilkoro dzieci.

Ogniskowo występowały wśród dzieci 
i dorosłych inne choroby, jak dyzenteria, czyli 
czerwonka bakteryjna, czy tyfus plamisty. 
Ogniska tyfusu pojawiały się prawie co roku, 
w szczególności późną wiosną i latem. Choroba 
ta zbierała także śmiertelne żniwo. Tyfus i dur 
brzuszny pojawił się np. w kilku wsiach pod 
Wrześnią w kwietniu 1884 roku, powodując 
śmierć kilkunastu ludzi. Żniwo zbierała także 
krwawa biegunka, m.in. w Kozubcu pod 
Miłosławiem w sierpniu 1885 roku.

Wszystkie te choroby występowały już 
znacznie wcześniej, ale w miarę postępu wiedzy 
medycznej były trafniej diagnozowane i leczone, 
a przede wszystkim starano się stosować środki 

zapobiegawcze. Masowych 
szczepień, poza tymi 

NOWA PUBLIKACJA

200 lat powiatu wrzesińskiego. Historia i współczesność
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Zagłosuj  
na budżet obywatelski

Wybory samorządowe. Jak głosować? 
•W lokalu wyborczym otrzyma-
my cztery lub trzy karty do gło-
sowania – na każdej można od-
dać głos tylko na jedną osobę.

Na dole każdej karty znajdzie 
się informacja o sposobie głoso-
wania.

Wszystkie karty do głosowania 
będą koloru białego, przy czym 
nazwiska kandydatów będą wy-
drukowane na kolorowym tle.

Tam, gdzie wyborcy otrzymają 
cztery karty do głosowania, na-
zwiska kandydatów znajdą się 
na tle: 

szarym – w wyborach do rad 
gmin w gminach do 20 tys. miesz-
kańców oraz powyżej 20 tys. 
mieszkańców, 

żółtym – w wyborach do rad 
powiatu, 

niebieskim – w wyborach 
do sejmików wojewódzkich

różowym – w wyborach wójta, 
burmistrza.

Zgodnie ze styczniową noweli-
zacją Kodeksu wyborczego, tylko 
wybory do rad gmin w gminach 
do 20 tys. mieszkańców odbędą 
się w jednomandatowych okrę-
gach wyborczych. Dotychczas  
JOW-y funkcjonowały we wszyst-
kich gminach, które nie były 
miastami na prawach powiatu. 

W gminach do 20 tys. mieszkań-
ców w skład rady wchodzi 15 osób. 
Na tej zasadzie odbędą się wybory 
w gminach Nekla, Miłosław, Pyzdry 
i Kołaczkowo.

W wyborach do pozostałych rad: 
gmin w gminach powyżej 20 tys. 
mieszkańców, miast na prawach 
powiatu, powiatów, a także do sej-
mików wojewódzkich i rad dzielnic 
Warszawy, wybory są wielomanda-
towe i proporcjonalne. Dla wybo-
ru rady w gminie powyżej 20 tys. 
mieszkańców tworzy się okręgi 
wyborcze, w których wybiera się 
od 5 do 8 radnych.

Także w wyborach do rad powia-
tu obowiązuje system proporcjo-
nalny i 5-procentowy próg wybor-
czy. W każdym okręgu wybiera się 
od trzech do dziesięciu radnych. 
Wyborca może skreślić tylko jedno 
nazwisko na jednej z list niezależ-

•W środę ruszyło głosowanie 
w ramach powiatowego budżetu 
obywatelskiego. Zarząd powiatu 
przeznaczył do dyspozycji miesz-
kańców 250 tys. zł. Po 50 tys. zł 
na każdą gminę. 

Wnioski do budżetu można by-
ło składać do 13 września. Po tym 
terminie trwała ich weryfikacja. 
Łącznie spłynęło 35 propozycji.  
12 z nich odrzucono z powodów 
formalnych. Ostatecznie mieszkań-
cy pięciu gmin będą głosować nad 
23 wnioskami. Głosowanie i zada-
nia podzielone będą na poszczegól-
ne gminy.

– Każda uprawniona osoba może 
oddać tylko jeden głos na zgłoszo-
ne zadanie z gminy, w której miesz-
ka – można wypełnić tylko jedną 
kartę – wyjaśnia Kierownik Refe-
ratu Spraw Społecznych i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego we Wrze-
śni Joanna Musiałkiewicz.

W przypadku stwierdzenia od-
dania głosów przez jedną osobę 
na więcej niż jedno zadanie, wszyst-
kie głosy oddane przez tę osobę 
uznane zostaną za nieważne. 

Karty do głosowania można po-
brać w Starostwie Powiatowym 
oraz urzędach gmin na terenie po-
wiatu, a także na stronie https://
www.bip.wrzesnia.powiat.pl

Termin głosowania upływa 6 li-
stopada. Prawidłowo wypełnione 
karty należy wrzucić do urny znaj-
dującej się Starostwie Powiatowym 
lub poszczególnych urzędach gmin.

– Nie ma obowiązku osobiste-
go zanoszenia kart. Może to zrobić 
za nas inna osoba. Konieczne jest 
prawidłowe wypełnienie karty – 
wybór jednego zadania, podanie 
danych osobowych i złożenie wła-
snoręcznego podpisu na karcie – 
tłumaczy Musiałkiewicz. – Istnieje 
możliwość przesłania katy pocztą 
na adres Starostwa Powiatowego 
(ul. Chopina 10, 62-300 Września – 
przyp. red.). Ale liczy się data wpły-
wu, nie wysłania – zaznacza Mu-
siałkiewicz.

Zadania zakwalifikowane do gło-
sowania w powiatowym budżecie 
obywatelskim:

Gmina Kołaczkowo
1. Instalacja radarowych wyświe-

tlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze 

powiatowej nr 2904P w miejscowo-
ści Spławie – szacunkowy koszt 25 
000 zł

2. Zakup i montaż stacji do samo-
dzielnej naprawy rowerów w miej-
scowościach Kołaczkowo i Borzyko-
wo – 8 286,40 zł

3. Budowa dwutorowej kręgielni 
zewnętrznej w miejscowości Grabo-
wo Królewskie – 20 737,80 zł

4. Piknik z okazji Dnia Rodziny –  
3 550 zł

Gmina Miłosław
1. Festiwal literacki w Miłosławiu –  
10 000 zł
2. Budowa miejsca rekreacji w miej-
scowości Gorzyce – 23 985 zł 
3. Budowa boisk do plażowej piłki 
siatkowej w miejscowości Orzecho-
wo – 24 970 zł
4. Budowa chodnika łączącego ulicę 
Dworcową z ulicą Dworzec w Miłosła-
wiu – 24 977,25 zł
5. Rodzinna Strefa Sportu – 10 000 zł
6. Budowa siłowni zewnętrznej 
w miejscowościach Białe Piątkowo 
oraz Bugaj – 24 500 zł

Gmina Nekla
1. Budowa chodnika w miejscowości 
Targowa Górka – 22 866,70 zł
2. Życie to pasja – 9 900,00 zł
3. Powiedz „nie” nowotworom u na-
szych dzieci – 10 000 zł
4. Budowa miejsca rekreacji w miej-
scowości Starczanowo – 24 923 zł
5. Budowa progu zwalniającego 
na drodze powiatowej w miejscowo-
ści Stępocin – 12 607,50 zł
6. Modernizacja boiska sportowego 
w miejscowości Nekla – 23 358,47 zł

Gmina Pyzdry
1. Budowa strefy sportowej w miej-
scowości Pietrzyków – 24 999,75 zł
2. Budowa miejsca rekreacji w miej-
scowości Pyzdry – 24 997,66 zł
3. Budowa strefy rekreacyjnej w miej-
scowości Dolne Grądy – 24 477 zł

Gmina Września 
1. Budowa strefy sportowej w miej-
scowości Gulczewo – 25 000 zł
2. Projekt związany z odtworzeniem 
kanalizacji odwadniającej w miej-
scowości Chocicza Mała – 6 027 zł
3. Budowa boisk sportowych w miej-
scowości Chocicza Wielka oraz Białę-
życe – 24 751,54 zł

Tomasz Małecki

nie od liczby mandatów do obsa-
dzenia.

Także jeden głos przysługuje 
wyborcy w wyborach do sejmiku 
wojewódzkiego. Okręgi wybor-
cze mogą się bardzo różnić swoją 
wielkością – do obsadzenia może 
być od 5 do 15 mandatów. Wybor-
cy z powiatu wrzesińskiego gło-
sują w okręgu nr 3, który tworzą 
powiat: poznański (bez miasta Po-
znania), powiaty śremski, średzki, 
gnieźnieński i wrzesiński.

Wójtowie, burmistrzowie i pre-
zydenci miast od 2002 r. są wy-
bierani w wyborach bezpośred-
nich. Oznacza to, że zwycięża ten 
kandydat, który uzyskał ponad 
połowę ważnie oddanych głosów. 
Do drugiej tury wyborów prze-
chodzi dwóch kandydatów z naj-
lepszym wynikiem.

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Lokale wyborcze otwarte będą  
od 7:00 do 21:00 

Fot. Tomasz Małecki
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2KANDYDACI 

DO  R ADY POWIATU  WRZESIŃSKIEGO    

LISTA NR OKRĘG NR 4

Bronisław Dankowski
Kandydat do Sejmiku Wielkopolskiego

Materiał s�nansowany przez “KKW SLD LewicaRazem”
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Masz pasję – zwyciężasz

•18 października w Samorzą-
dowej Szkole nr 2 we Wrześni 
odbyło się spotkanie uczniów 
z Mirosławem Chudym – radnym 
gminy i miasta Wrześni, człon-
kiem Komisji Edukacji, byłym re-
prezentantem Polski w szermier-
ce na wózku.

Choć po ciężkim wypadku 
Mirosław Chudy porusza się na 
wózku i ma niesprawne dłonie, ży-
je ciekawiej niż wiele sprawnych 

osób. Spełnia swoje marzenia 
i stara się czerpać z życia, co ty-
lko możliwe: nurkuje, skacze ze 
spadochronem i lata motolot-
nią. Na swoim przykładzie mó-
wi też uczniom, jak bezpiecznie 
uprawiać sport i tłumaczy, jak 
zachować się w obecności osoby 
niepełnosprawnej, jak radzić sobie 
w trudnych sytuacjach życiowych. 
Wizyta zakończyła się szermierką 
na wesoło. Spotkanie odbyło się 
w ramach realizacji projektu: 
„Masz pasję – zwyciężasz”. 

KAK 

Mirosław Chudy podczas 
jednego ze spotkań  

z uczniami Fot. archiwum



piątek, 19 października 2018 r.
www.radio-wrzesnia.pl10 OŚWIATA

•Samorządowa Szkoła 
Podstawowa nr 1 zyskała 
nowe skrzydło, a wraz z nim 
osiem klas lekcyjnych i ga-
binet rehabilitacyjno-sen-
soryczny.

Uroczysta akademia odbyła się 
w piątek, 12 października. Dyrek-
tor placówki Zbigniew Dzierżyński 
w swoim przemówieniu nawiązał 
do przypadającej w tym roku 115. 
rocznicy jej istnienia. – Cieszymy 
się z nowego skrzydła, bo dzięki 

niemu nasi uczniowie mogą nadal 
uczyć się w dogodnych warunkach. 
Chodzi głównie o 7- i 8-klasistów, 
którzy zgodnie z nową reformą po-
zostają w szkole podstawowej – po-
wiedział.

Sale lekcyjne zostały wyposażo-
ne w nowoczesny sprzęt – ekra-
ny mobilne, laptopy i komputery. 
Bodaj najefektowniej prezentuje 
się klasa chemiczno-fizyczna. Na 
jej stanie jest profesjonalny sprzęt 
umożliwiający przeprowadzanie 
doświadczeń i eksperymentów.

Koszt inwestycji to blisko 5 
mln zł.  Karolina Dziurdziewska

Na ten dzień uczniowie Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej 
nr 2 czekali od dawna. Od środy 
lekcje wychowania fizycznego 
odbywają w obiekcie, o którym 
do tej pory mogli tylko poma-
rzyć.

Uroczystość otworzyła dyrektor-
ka Violetta Koszarek.

– To dla nas szczególny dzień. 
W końcu doczekaliśmy się 
otwarcia kompleksu spor-
towego, w skład które-
go wchodzi duża hala 
sportowa i mała salka 
korekcyjna z lustrami. 
Mamy duży hol, gdzie 
dzieci będą mogły 
przebywać w trakcie 
przerw. Został zamon-
towany telewizor i pro-
jektor – powiedziała.

Były wielo-
letni dyrektor 

szkoły Mirosław 
Bryk otrzymał od 

burmistrza Toma-

sza Kałużnego pamiątkową sza-
blę. Dzieci poprosił o to, by dbały 
o obiekt, bo dzieki temu będzie im 
on służyć dłużej. Koszt inwestycji to 
4,5 mln zł.  Karolina Dziurdziewska

Burmistrz Tomasz Kałużny za-
prosił nauczycieli do Wrzesiń-
skiego Ośrodka Kultury. Kilku-
nastu z nich miało szczególne 
powody do zadowolenia.

Uroczystość z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej odbyła się 12 paź-
dziernika. Prowadzili ją Szymon 
Krajniak i Dawid „Dual” Chrzem-
piec. O oprawę artsytyczną zadbały 
dzieci – przedstawiły balet, taniec 
i układ choreograficzny. Następnie 
na scenie pojawili się uczniowie Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej 
w Otocznej, którzy przygotowali 
spektakl ukazujący różne typy na-
uczycieli.

Po części artystycznej nastąpi-
ło wręczanie nagród z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Natomiast 
przedstawiciele związków zawo-
dowych, a także niepublicznych 
szkół i przedszkoli otrzymali listy 
gratulacyjne.

Karolina Dziurdziewska

Nagrody Burmistrza Miasta 
i Gminy we Wrześni otrzymali:

 �Magdalena Kaczmarek, nauczy-
cielka nauczania przedszkol-
nego
 � Izabela Brzóstowicz, nauczyciel-
ka języka polskiego

 � Anna Przydryga- Mikołajczyk, 
nauczycielka edukacji wcze-
snoszkolnej i matematyki
 � Izabela Nowakowska, nauczy-
cielka języka angielskiego
 � Lidia Szymańska, pedagog 
szkolny i wicedyrektorka
 � Przemysław Motyl, nauczyciel 
wychowania fizycznego
 � Arkadiusz Lewandowski, na-
uczyciel informatyki, zajęć kom-
puterowych i matematyki
 � Iwona Cieślińska, nauczycielka 
wychowania fizycznego

 � Agata Przybysz, pedagog szkolny
 � Anna Pardela, nauczyciel mate-
matyki
 � Angelika Pełczyńska, nauczyciel 
przyrody i informatyki
 �Halina Kotyk, dyrektor
 � Zbigniew Przytarski, dyrektor
 � Dariusz Szykowny, dyrektor
 � Violetta Koszarek, dyrektor
 � Nagrody Wielkopolskiego Kura-
tora Oświaty otrzymali:
 � Renata Król z Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 6 we 
Wrześni
 �Hanna Lisiak-Góźdź z Samorzą-
dowej Szkoły Podstawowej nr 3 
we Wrześni
 �Michał Łechtański z Samorzą-
dowej Szkoły Podstawowej 
w Chwalibogowie

Pokaz mody rodem z dwudzie-
stolecia międzywojennego, pio-
senki o Polsce i występy uczniow 
– to tylko niektóre atrakcje pik-
niku z okazji 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości.

Impreza odbyła się w piątek, 12 
października, na boiskach sporto-
wych Zespołu Szkół Politechnicz-
nych we Wrześni.

– W tym roku priorytetem jest 
100. rocznica odzyskania niepodle-
głości. Postanowiliśmy uczcić ją na 
wesoło – mówi pomysłodawczyni 
pikniku, nauczycielka historii Mar-
lena Czyż.

Młodzież zaprezentowała pio-
senki patriotyczne, a także pokaz 
mody, któremu przyświecało ha-
sło „Moda przemija, styl pozosta-

je” Gabrielle Coco Chanel. Z kolei na 
boiskach rozgrywano szkolne mi-
strzostwa w piłkę nożną. Zaproszo-
ne uczennice – fryzjerki z Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 we Wrze-
śni – czesały wszystkich chętnych, 
natomiast uczniowie – kucharze 

z tej samej szkoły – podawali chleb 
ze smalcem oraz jogurty wyprodu-
kowane w Powiatowym Centrum 
Edukacji Zawodowej. Były też pyry 
z gzikiem ze Spółdzielni Mleczar-
skiej Września i grochówka ufun-
dowana przez radę rodziców.  GP

Nagrody dla najlepszych

Świętowali niepodległość

Rozbudowa „jedynki” 
przeprowadzona 
na szóstkę

Wielkie otwarcie nowej hali

Uroczyste przecięcie wstęgi 
Fot. Karolina Dziurdziewska

Absolwenci szkoły byli zachwyceni 
Fot. Karolina Dziurdziewska

Zwiedzanie nowej części budynku zostało poprzedzone 
programem artystycznym Fot. Karolina Dziurdziewska

Swoją obecnością zaszczycił sam koszykarz, Łukasz 
Koszarek grający na pozycji rozgrywającego, cztero-
krotny mistrz Polski Fot. Karolina Dziurdziewska

Energii i zdolności gimnastycznych uczniom 
z „dwójki” nie brakuje Fot. Karolina Dziurdziewska

Pokaz mody „małej czarnej” 
Fot. Grzegorz Pabich

Nauczyciele wykonali wspólnie piosenkę 
dla uczniów Fot. Grzegorz Pabich

Młodzież świetnie się bawiła 
Fot. Grzegorz Pabich

Gra słów i niekonwencjonalne 
żarty prowadzących wywołały 
euforię wśród przybyłych gości 
Fot. Karolina Dziurdziewska

Występ uczniów z Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Otocznej 
Fot. Karolina Dziurdziewska

Nauczyciele byli pod wrażeniem przygo-
towanego programu z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej Fot. Karolina Dziurdziewska
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Wybory samorządowe 2018 r.

Okręg nr 3. Obszar gminy Września(sołectwa i miejscowości) i gminy Nekla

Okręg nr 4. Obszar Miasta Września

Okręg nr 1. Obszar gminy Kołaczkowo
i gminy Pyzdry

Okręg nr 2. Obszar gminy Miłosław

Kandydaci do Rady Powiatu Wrzesińskiego

1. Agnieszka
Frąckowiak

2. Rafał
Pera

2. Katarzyna
Kupś

3. Grzegorz
Banaszak

4. Jadwiga
Sylwestrzak

1. Leszek
Stawicki

2. Sylwester
Jałoszyński

3. Teresa
Dzięcielewska

4. Jerzy
Patelka

5. Wojciech
Przybylski

6. Mieczysław
Szalbierz

7. Jolanta
Hoppe

8. Mirosława
Czyż

5. Cezary
Paprzycki

1. Roman
Gruszczyński

3. Zenon
Górny

4. Marta
Hernes

5. Józef
Głowacki

Materiał pochodzi i jest s�nansowany przez

3. Marcin
Makowski

7. Anna
Czubaj

4. Ewa
Kaczmarek

8. Marian
Pacyński

6. Jolanta
Szuba

2. Janusz
Czyż

9. Marian
Wojciechowski

5. Paweł
Szczepaniak

1. Maria
Taciak

Kandydat do Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego

Bronisław Dankowski
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Wrzesińskie Krwinki to nowo 
powstały klub honorowych daw-
ców krwi. Na jego czele stoi Mar-
cin Bajka.

Kiedy zarejestrowano klub?
– Oficjalnie zarejestrowaliśmy go 

3 października w oddziale Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Poznaniu.
Skąd pomysł na reaktywowa-
nie tego typu stowarzyszenia we 
Wrześni?

– My, honorowi dawcy krwi, wie-
lokrotnie rozmawialiśmy na temat 
powstania takiego klubu. I udało 
się zebrać grupę 10 osób, co po-
zwoliło na jego zarejestrowanie.

Jaki jest cel waszej działalności, 
poza namawianiem innych do od-
dawania krwi?

– Chcemy uświadamiać ludzi, jak 
ważne jest oddawanie krwi, czy-
li najbardziej wartościowego leku. 
Będziemy chcieli się przyłączać do 
akcji prowadzonych we Wrześni, 
podjąć współpracę z policją, stra-
żą pożarną czy strażą miejską. Na-
szym celem jest dotarcie do jak naj-
większej liczby młodych ludzi, któ-
rzy mogą oddać krew.
Od jak dawna jest pan honorowym 
dawcą krwi?

– Krew oddaję od marca 2004 r., 
oddałem już ponad 22 litry. Za 

pierwszym razem zmotywowała 
mnie nauczycielka przysposobie-
nia obronnego. Powiedziała o tym 
na lekcji, więc postanowiłem, że 
spróbuję. Jeszcze przed oddaniem 
krwi powiedziałem pielęgniarkom, 
że jak nie będzie bolało, to będę od-
dawał cały czas. Nie bolało, więc 
obietnicy dotrzymałem. Oddając 
krew, oddaję cząstkę siebie. W ten 
sposób mogę uratować czyjeś ży-
cie.
Jakie warunki trzeba spełnić, by 
móc oddać krew?

– Być pełnoletnia i zdrowa. To jest 
najważniejsze, ale liczą się również 
chęci. Kobiety mogą oddawać krew 

co trzy miesiące, natomiast męż-
czyźni co dwa.
W jaki sposób można się z wami 
skontaktować?

– Mamy grupę na fa-
cebookowym profi-
lu Klub HDK PCK 
Września. Niedługo 
zmienimy nazwę 
na Wrzesińskie 
Krwinki. Zapra-
szamy wszyst-
kich chętnych 
do kontaktu.

Rozmawiał 
Grzegorz 

Pabich

•Członkowie wspólnot miesz-
kaniowych muszą przykładać 
większą wagę do segregacji 
śmieci. W przeciwnym razie za-
płacą więcej za ich odbiór. Na 
razie to groźba, ale realna.

W ostatnich dniach na budynkach 
należących do wspólnot mieszka-
niowych w gminie Września poja-
wiły się ogłoszenia przypominają-
ce o konieczności przestrzegania 
zasad prawidłowego segregowa-
nia odpadów zbieranych selektyw-
nie (papieru, tworzyw sztucznych, 
szkła, bioodpadów). A to dlatego, 
że nie wszyscy ich przestrzegają.

– Nieprawidłowości zostały 
stwierdzone we wszystkich sek-
cjach odpadów zbieranych selek-
tywnie, w szczególności szkła – in-
formuje Paulina Iglewska z Wy-
działu Podatkowego Urzędu Miasta 
i Gminy we Wrześni.

Ratusz postanowił poinformo-
wać mieszkańców o tym proble-
mie właśnie poprzez ogłoszenia. 
Zastrzegł w nich, że opłaty za wy-
wóz odpadów komunalnych mogą 
wzrosnąć.

Ogłoszenie!!!
W związku z otrzymaną informa-
cją od Urzędu Miasta i Gminy we 
Wrześni odnośnie złego segrego-
wania odpadów komunalnych za-
rząd i zarządca prosi wszystkich 
mieszkańców wspólnoty o prze-
strzeganie zasad prawidłowego ich 
segregowania.
Przypominamy, że pojemniki ozna-
kowane są na odpowiednie frakcje 
odpadów, które bezwzględnie na-
leży przestrzegać.
W przypadkach wystąpienia dal-
szych nieprawidłowości w zakre-
sie selektywnego zbierania odpa-
dów przyjęte one będą jako odpady 
zmieszane.
Sytuacja taka skutkować będzie 
dla mieszkańców podwyższeniem 
opłat za odbiór odpadów komunal-
nych naliczanych indywidualnie dla 
poszczególnych lokali.
W związku z powyższym prosi-
my o przestrzeganie zasad se-
gregacji.

– To nie jest nowy problem – 
przyznaje prezes Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych we Wrześni 

eRyszard Pietrowicz. – Trzeba so-
bie uzmysłowić, że na terenie prak-
tycznie każdej wspólnoty istnieje 
monitoring, więc można sprawdzić 
kto i co wyrzuca. Poza tym wspól-
noty płacą za wywóz śmieci od oso-
by, więc nie są zainteresowane kon-
trolowaniem ich ilości. Widać to 
również po pojemnikach, których 
wciąż przybywa.

Jak mówi prezes PUK-u, w 2016 r. 
we Wrześni przestały funkcjono-
wać firmy, które bezpłatnie odbie-
rały od różnych podmiotów go-
spodarczych, np. sklepów spożyw-
czych, makulaturę. Ich właściciele 
często nie posiadają nawet wła-
snych koszy na odpady. W tej sytu-
acji zapełniają kontenery znajdują-
ce się właśnie na terenie wspólnot 
mieszkaniowych.

Ryszard Pietrowicz dostrzega je-
den pozytywny aspekt segregacji 
odpadów. Rzecz tyczy bioodpadów.

– Przed wejściem w życie tego 
przepisu do punktu segregacji, któ-
ry znajduje się na naszej bazie, te 
odpady były dostarczane w ilości 
od 35 do 60 ton w ciągu miesią-
ca. W tej chwili jest to 20 ton. Na-

tomiast tylko w lipcu w pojemni-
kach przywieźliśmy około 215 ton, 
a w sierpniu 230 ton – wylicza.

Jacek Kaźmierczak, firma 
Administrator:

– Niestety, nie wszyscy podcho-
dzą do segregacji śmieci rzetel-
nie. Chcemy płacić mało, mamy ku 
temu warunki, bo na budynkach 
przez nas administrowanych po-
wstaje coraz więcej zamkniętych 
stanowisk śmietnikowych wraz 
z pojemnikami do segregacji, ale 
nie bardzo się do tego przykłada-
my. Niejednokrotnie nasi pracow-
nicy gospodarczy są zmuszeni do 
oddzielania zmieszanych plastików 
od szkła, czy też usuwania karto-
nów z pojemników, w których nie 
powinny się znaleźć. Opakowań 
kartonowych jest coraz więcej i nie 
dotyczy to tylko sklepów, ale rów-
nież mieszkańców. Zakupy dokony-
wane przez internet trafiają do nas 
zazwyczaj w opakowaniach tek-
turowych, których nawet nie chce 
nam się zgnieść, przez co szybko 
zapełniają pojemniki. To samo do-

tyczy opakowań plastikowych, tzw. 
pet. Trudno określić skalę tego pro-
blemu, bo inaczej segregacja wyglą-
da w niedostępnych dla osób z ze-
wnątrz stanowiskach śmieciowych, 
a inaczej w stanowiskach otwar-
tych. Nie chodzi o to, żebyśmy 
wszystko ogrodzili i pozamykali, bo 
tak się nie da. Problem tkwi w świa-
domości ludzi – ona rośnie, ale bar-
dzo powoli i nie u wszystkich.

Ilona Łosińska, 
Biuro Promac:

– Jedynym spo-
sobem na roz-
wiązanie problemu 
jest zmniejszenie obję-
tości śmieci poprzez mądrą i świa-
domą segregację już na poziomie 
ich wytwarzania. Czy to jest tylko 
problem właścicieli sklepów, któ-
rzy kartonowe opakowania wrzu-
cają do wszystkich kontenerów? 
Z doświadczenia zarządcy wspól-
not mieszkaniowych wiem, że to 
nie jest problem zero-jedynkowy. 
Problemy z segregacją są zazwy-
czaj złożone i składa się na nie wie-

le czynników, w tym czasami nie-
praktyczne pojemniki, często za 
małe do zmieniających się dyna-
micznie potrzeb. W domach jedno-
rodzinnych sprawa jest bardzo pro-
sta – to zazwyczaj jedna rodzina, 
którą łatwo zdyscyplinować i wy-
jaśnić słuszność podejmowanych 
działań. W przypadku większej 
społeczności liczącej kilkudziesię-
ciu lub nawet kilkuset mieszkań-
ców jest to trudne, ale nie niemożli-
we. Właściciele lokali mieszkalnych 
tworzących wspólnoty mieszkanio-
we zazwyczaj na zebraniach uma-
wiają się na pewne rozwiązania, 
dlatego przestrzeganie tak podję-
tych zobowiązań jest kwestią czy-
stej sąsiedzkiej przyzwoitości. Do-
tyczy to także segregowania odpa-
dów. Potrzebna jest wyłącznie mą-
dra edukacja o segregowaniu odpa-
dów i zyskach z tego płynących dla 
naszego zdrowia poprzez czystsze 
środowisko naturalne. Jestem zwo-
lenniczką przypominania, zwraca-
nia uwagi na prawidłowość segre-
gowania odpadów – tak podczas 
zebrań, które prowadzę z miesz-
kańcami, jak i wywieszanie sto-
sownych ogłoszeń w zarządzanych 
przeze mnie wspólnotach.

Arkadiusz Szkudlarek, dyrektor 
zarządzający Wrzesińską Grupą 
Inwestycyjną Plus:

– Niewłaściwa 
segregacja odpa-
dów może sta-
nowić faktycz-
ny problem na 
osiedlach miesz-
kaniowych. Jako za-
rządca jednego z większych osiedli 
we Wrześni doskonale zdaję sobie 
sprawę z tego, jak ważna jest dba-
łość o środowisko, recykling odpa-
dów, a także usprawnienie ich uty-
lizacji. Podejmujemy szereg dzia-
łań mających na celu podniesienie 
świadomości naszych mieszkań-
ców na temat ochrony środowiska 
oraz prawidłowej segregacji od-
padów. Niejednokrotnie osobiście 
weryfikujemy właściwą segregację 
odpadów. Myślę, że istotny jest dia-
log z mieszkańcami, ich edukacja 
oraz chęć wspólnego rozwiązania 

problemu.
Grzegorz Pabich

Nie segregujcie odpadów? 
Grożą wam podwyżki!

Problem segregacji śmieci dotyczy  
większości mieszkańców gminy Września 
Fot. Andrzej Górczyński

To nie bajka – oddając krew, ratujesz czyjeś życie

Marcin Bajka zachęca 
do oddawania krwi 

Fot. Grzegorz Pabich

214 tys. zł 
– to miesięczny koszt odbioru 
i transportu odpadów komunal-
nych z gminy Września od nieru-
chomości zamieszkałych do Stacji 
Przeładunkowej w Bardzie
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GOŚCINIEC

Wyborco, uważaj  
na klapki na oczach

GOŚĆ PIĄTKU GOŚĆ PONIEDZIAŁKU GOŚĆ WTORKU

•Bogdan Kruk, radny powia-
towy, niezależny peeselowiec, 
mówi o sytuacji w partii. Nama-
wia też do pójścia na wybory 
i przypomina, że klapki nosimy 
na nogach. Nie na oczach.

Jest pan radnym od czterech ka-
dencji samorządu powiatowego, 
czyli od reaktywowania powiatów 
w 1999 r. Wcześniej był pan przez 
cztery lata radnym miejskim.  

– To zasługa przede wszystkim 
moich wyborców, którzy cały czas 
stoją za mną murem, nie zmie-
niają swoich poglądów, sympa-
tii. Mimo że inni usiłują ich prze-
ciągnąć na swoją stronę, ja wiem, 
że zawsze mogę na nich liczyć, mi-
mo że ze swojej strony staram się 
tylko tyle, żeby nie narobić wstydu. 
Myślę, że jest ważne to że staram 
się nie być radnym swojego ugru-
powania, swojej gminy czy swojej 
wsi. Tylko zawsze starałem się być 
radnym rady powiatu.
Czyli tak jak mówi rota przysięgi. 
Ślubuje się dbać o cały powiat.

– Tak. Ja dotrzymuję słów tej 
przysięgi. O mnie nie można po-
wiedzieć, że jestem radnym koali-
cji rządzącej czy jestem radnym 
opozycji. Zawsze głosuję zgodnie 
ze swoim sumieniem. Myślę że jak-
bym był w takiej partii jak PiS, to już 
dawno by mnie wyrzucili.
Po 20 latach doświadczenia wyda-
wałoby się, że będzie pan natural-
nym liderem listy do rady powiatu. 
A tu dopiero trzecie miejsce. 

– To jest skutek szkodliwych dla 
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go działalności pana Hendrysia-
ka. Działają tak, że spotyka się ni-
by zarząd miejsko-gminny PSL-u: 
Lankiewicz, Hendrysiak i Pluciński 
dopraszają ze dwie, trzy osoby, któ-
re nie bardzo wiedzą, o co chodzi 
i np. przegłosowują, że Hendrysiak 
dostaje pierwsze miejsce na liście. 
Albo np. głosują, że zarząd popie-
ra Kwiatkowskiego na burmistrza, 
a kandydatów Projektu Września 
w wyborach do rady gminy.
To wobec tego, pana zdaniem, jaka 
przyszłość czeka Hendrysiaka? 

•Maciej Sytek członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 
rozmawia o nowoczesnych tech-
nologiach, innowacyjnej gospo-
darce oraz służbie zdrowia.

W Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Wielkopolskiego od-
powiedzialny za m.in. za służbę 
zdrowia i za wdrażanie Programu 
Operacyjnego, czyli mówiąc krótko 
za fundusze unijne. Może od tego 
zaczniemy. Września bardzo sko-
rzystała w tej kadencji na tych fun-
duszach m.in. budując drogi wokół 
fabryki Volkswagena i co najważ-
niejsze – buduje Centrum Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii za kil-
kadziesiąt milionów złotych. 

– Akurat Września bardzo do-
brze aplikuje środki i świetnie 
je wykorzystuje. To Centrum, któ-
re powstaje za kilkadziesiąt mi-
lionów zł ma przede wszystkim 
kształcić nowych specjalistów. 
Szczególnie, że województwo 
wielkopolskie postawiło na zawo-
dowców, czyli na ludzi, którzy ma-
ją wykształcenie zawodowe, stara-
ją się potem realizować w przemy-
śle. I to jest najważniejsza rzecz. 
Czyli odeszliśmy od tego, że każdy 
musi mieć wyższe wykształcenie, 
studia z marketingu, a skupiliśmy 
się nad tym, co daje pracę. I myślę, 
że to są bardzo dobre informacje 
dla Wrześni.
Porozmawiajmy o służbie zdrowia. 
Co pan sądzi o systemie finansowa-
nia służby zdrowia? Szpitale są co-
raz bardziej niewydolne, ale chyba 
nie z winy samorządów, właścicieli 
tych szpitali. 

– Dokładnie. Nie z winy samo-
rządów. Samorządy inwestują 
od lat ogromne pieniądze, są mi-
liony zł w rozbudowę. Podział był 
taki, że my dbamy o infrastrukturę, 
a z drugiej strony NFZ płaci za le-
czenie pacjentów, ale także za pen-
sje lekarzy, za pensje pielęgniarek. 
My wywiązujemy się doskonale 
ze swoich zobowiązań. Chociażby 
województwo wielkopolskie zain-
westowało miliard złotych w ciągu 
ostatnich 4-5 lat w swoje szpitale. 

Są także odnowione: świetlica, sto-
łówka, korytarz. Zmieniliśmy logo, 
działa nowa strona internetowa, 
także jest bardzo dużo pomysłów 
i mamy nadzieję, że uczniowie 
są z tego zadowoleni. 
Zadowolenie potęguje z pewnością 
także informacja o rozbudowie wa-
szej szkoły. Będzie kosztowała ok. 7 
mln złotych i rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. Jak będzie wyglądał 
nowy budynek placówki?

– To taki cud na wrzesińską 
oświatę. Kiedy oglądaliśmy pro-
jekt, byliśmy zachwyceni. Będzie 
to bardzo nowoczesny budynek, 
dopracowany w każdym szczegó-
le. Od kolorystyki, po wystrój po-
szczególnych sal i gabinetów.
Będą 3 piętra i 14 nowych klas. 
Co jeszcze?

– Świetlica, czytelnia, nowocze-
sna biblioteka, pokój, w którym 
nauczyciele będą mogli na spo-
kojnie rozmawiać z rodzicami. 
Do tego pokój nauczycielski, po-
kój wicedyrektora, sekretariat – 
naprawdę duże zaplecze socjal-
ne. Całkowicie będzie to budynek 
przeznaczony na potrzeby dzieci 
0-3. Planujemy też budowę nowe-
go placu zabaw 

Rozmawiała 
Nadia Jóźwiak

– Spotkaliśmy się na specjalnym 
posiedzeniu zarządu powiatowe-
go PSL-u w tej sprawie. Nie cho-
dziło wtedy o to, żeby odwołać się 
do świadka. Chodziło o to, żeby mu 
przemówić do rozumu. Oskar Wil-
de powiedział, że „Dziękuję Panu 
Bogu, że zdobycie wykształcenia 
nie przeszkodziło mu w zdobywa-
niu wiedzy”. Panu Hendrysiakowi 
najwyraźniej przeszkodziło, bo Bo-
guś Kwiatkowski jest chyba mniej 
wykształcony, a ograł go jak dzie-
ciaka. 
To jaka jest przyszłość Jarosława 
Hendrysiaka w PSL-u? 

– Nie jestem członkiem zarządu 
powiatowego, ale z tego, co wiem 
może już czuć się odwołany z funk-
cji prezesa zarządu powiatowego. 
Będzie też wyrzucony z PSL-u.
No, ale pan Hendrysiak nadal oficjal-
nie popiera Kwiatkowskiego. 

– To jest prywatne zdanie pana 
Hendrysiaka. Byłem na nadzwy-
czajnym spotkaniu zarządu powia-
towego i nikt nie miał takiego zda-
nia jak pan Hendrysiak i jego tu-
ba, pan Pluciński. Moim zdaniem 
on jako prezes nie istnieje. Wiem, 
że w prywatnych rozmowach mó-
wi, że jak nie dostanie się do rady 
powiatu, tylko Kruk albo Paweł Gu-
zik, to on zrezygnuje. Wcale nie po-
trzebuje rezygnować – sami to za-
łatwimy.
No chyba ta sytuacja nie służy partii.

– Z pewnością nie służy. Ale to nie 
jest moja wina. Ja chciałem zaape-
lować do wyborców, aby poszli 
na wybory. I aby pamiętali o tym, 
że klapki nosi na nogach, a nie 
na oczach.

Rozmawiał Tomasz Małecki

Służba zdrowia według 
wicemarszałka 

Miliony na oświatę
•Szykuje się kolejna duża in-
westycja oświatowa. Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa nr 2 
we Wrześni wzbogaci się o nowy 
budynek za 7 mln złotych. M.in. 
o tym w Gościńcu Radia Wrze-
śnia mówili w piątek dyrektorka 
placówki Violetta Koszarek i za-
stępca burmistrza Wrześni Artur 
Mokracki.

Panie burmistrzu wielki dzień dzi-
siaj dla uczniów, rodziców i na-
uczycieli SSP nr 1 we Wrześni. In-
westycja za około 5 mln złotych zo-
staje oficjalnie oddana do użytku. 
Co zmieniło się w „jedynce”?

– Szkoła wzbogaciła się o 9 no-
wych klas. To była niezbędna roz-
budowa, głównie ze względu 
na reformę oświaty i zmianę z sze-
ściu roczników na osiem. Waż-
ne jest także to, że otrzymaliśmy 
na tę inwestycję dofinansowanie. 
5 mln złotych to łączny koszt bu-
dowy szkoły, z czego 4 mln otrzy-
maliśmy dotacji. Jest to bardzo no-
woczesny budynek, ale z zewnątrz 
staraliśmy się go dopasować – 
głównie wykończeniem cegłą klin-
kierową – do całości szkoły, która 
ma już 115 lat. 
Inwestycji w oświatę jest w naszym 
regionie więcej. Ostatnio za prawie 
3 mln złotych otwarto nowe skrzy-
dło szkoły podstawowej Kaczano-
wie.

– Także ze względu na reformę 
oświaty była tu konieczna rozbu-
dowa szkoły o 6 klas. W czerwcu 
otwieraliśmy tutaj także salę gim-
nastyczną. Była to jedyna placów-
ka w gminie, która takiego zaple-
cza nie posiadała. 
Pani Dyrektor, SSP nr 2 we Wrześni 
też ma co świętować. Gotowa jest 
już nowa hala sportowa przy pla-
cówce...

– Przeżywamy to od bardzo 
dawna. Cała społeczność uczniow-
ska, wszyscy rodzice na ten mo-
ment czekali. W tej szkole nigdy 
nie było takiej sali. Ale co najważ-
niejsze w placówce od kilku lat 
dzieje się dużo dobrego, stopnio-
wo modernizowany jest cały bu-
dynek. Aktualnie w wakacje odda-
liśmy do użytku 5 supernowocze-
snych sal, w pełni wyposażonych. 
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Zgłoś problem przez 
komunikatormiejski.pl

Czas decyzji
GOŚĆ ŚRODY GOŚĆ CZWARTKU

•Masz swoje spostrzeżenia? 
Chciałbyś się nimi podzielić 
z odpowiednimi służbami? Dzię-
ki komunikatorowi miejskiemu 
możesz to zrobić od ręki. Na zle-
cenie UMiG we Wrześni wdrożyła 
go firma Xentivo. Rozmawialiśmy 
z jej wiceprezesem Szymonem 
Korzeniowskim. 

Zapytam wprost: co to za system 
i czemu ma służyć?

– Obecnie, kiedy kontakty 
ze wszystkimi instytucjami ule-
gają digitalizacji, urzędy powinny 
przygotować się na nową formę 
komunikacji z mieszkańcami. Wła-
śnie dlatego Urząd Miasta i Gminy 
we Wrześni zdecydował się na uru-
chomienie systemu Komunikator 
Miejski. Chodzi o to, by mieszkańcy 
w bardzo łatwy i szybki sposób mo-
gli zgłosić problem, ale także otrzy-
mać informację o tym, co dzieje się 
w mieście.
W jaki sposób będzie to można zro-
bić? Wytłumaczmy to najprościej jak 
to tylko możliwe.

– Są dwie możliwości kontaktu. 
Pierwsza to portal komunikator-
miejski.pl, gdzie wystarczy wpisać 
adres wrzesnia.kominikatormiej-
ski.pl. Zobaczymy mapę Wrześni, 
na której możemy umieścić zgło-
szenie, bądź przejrzeć powiadomie-
nia lub atrakcje turystyczne. Drugi, 
prostszy sposób, to pobranie apli-
kacji mobilnej Komunikator Miejski 
i zasubskrybowanie powiadomień 
z Wrześni. Możemy z niej otrzymy-
wać powiadomienia „push”, dzięki 
czemu będziemy na bieżąco z tym, 
co dzieje się w mieście, ale też bę-
dziemy mogli zgłosić problem, któ-
ry napotkamy np. idąc ulicą. Może 
to być dziura w drodze, powalone 
drzewo czy źle zaparkowany po-
jazd. Takie zgłoszenie trafi do od-
powiedniej jednostki w urzędzie.
I co się z nim dzieje?

– To zgłoszenie obsługuje urzęd-
nik odpowiedzialny za dany obszar. 
Za pomocą systemu zmienia status 
zgłoszeń, dzięki czemu mieszkańcy 
wiedzą na jakim etapie się one znaj-
dują – czy są obsługiwane, czy zo-

•Przedsiębiorca i były radny 
powiatowy Piotr Rogoziński był 
gościem w czwartkowym wyda-
niu programu Gościniec na an-
tenie Radia Września. Postano-
wił znowu kandydować do rady. 
Dlaczego? 

Skąd decyzja o starcie w najbliż-
szych wyborach? 

– Z obserwacji , co się dzieje. 
Po pierwszej kadencji postanowi-
łem rozstać się z polityką, brako-
wało mi na to czasu. Teraz mam go 
nieco więcej, a widząc, ile rzeczy 
jest do zrobienia, postanowiłem 
wystartować.
Czy pana życie było tak wypełnio-
ne, że nie mógł pan znaleźć 3 godzin 
w miesiącu na pracę radnego?

– Praca radnego to znacznie wię-
cej niż 3 godziny spędzone na se-
sji. Niektórzy może tak myślą, ale 
to są też komisje, rozmowy, plany 
i projekty. Podejmowanie decyzji 
wiąże się często z wyjazdami i ob-
serwowaniem tego, co się dzieje. 
To znacznie więcej niż 3 godziny 
miesięcznie.
Był pan w komisji zdrowia. Pamię-
tam, że wtedy rozmawialiśmy na te-
mat budowy szpitala. Wtedy został 
wmurowany kamień węgielny. Jak 
teraz ocenia pan tę budowę i wła-
dze, które rządziły powiatem? 

– Jako przedsiębiorca muszę po-
wiedzieć, że budowanie nie jest ła-
twe. Często pojawiają się proble-
my, w tym takie, o które nie można 
winić inwestora. Trzeba się więc 
cieszyć, że udało się zakończyć bu-
dowę szpitala. Co prawda nie leża-
łem w szpitalu, ale widziałem efekt 
i jestem dumny z tego, że udało się 
rozbudować placówkę i uczynić 
z niej nowoczesny szpital.
Powiat zainwestował w szpital kil-
kadziesiąt milionów złotych. Wczo-
raj rozmawiałem o tym z Maciejem 
Sytkiem, który w zarządzie wo-
jewództwa odpowiada właśnie 
za służbę zdrowia. Zwrócił uwa-
gę na to, że powiaty inwestują du-
że pieniądze w szpitale, ale rząd 
nie wywiązuje się ze swojego obo-
wiązku zapewnienia godziwych za-
robków dla pracowników służby 
zdrowia. Startuje pan z listy Koali-
cji Obywatelskiej Platforma .Nowo-

stały zamknięte, a jeśli tak, to z ja-
kim skutkiem. 
Jak to było z pana firmą – to gmina 
zgłosiła się do niej czy też to firma 
przedłożyła ofertę, którą zaakcepto-
wała gmina?

– Kontakt z gminą Września mie-
liśmy na jednej z konferencji samo-
rządowych, na której pokazywali-
śmy możliwości, jakie daje współ-
czesna technologia. Pan burmistrz 
zainteresował się naszym rozwią-
zaniem, nawiązaliśmy kontakt i tak 
rozpoczęła się nasza współpraca. 
Jak to wygląda na przykładzie innych 
miast? Czy ten komunikator zdaje 
egzamin?

– Jak najbardziej. Największe 
miasto, jakie używa komunikatora 
miejskiego to Płock. Po dwóch la-
tach jego funkcjonowania zaobser-
wowano skrócenie czasu obsługi 
zgłoszenia. Mieszkańcy widzą efek-
ty pracy urzędników szybciej, nie-
malże od ręki. Nawet jeśli zgłosze-
nie z jakiejś przyczyny nie może być 
natychmiast rozwiązane, bo wyma-
ga inwestycji czy długotrwałych 
działań, to są o tym informowani.
Czy nie będzie tak, że pracownikom 
ratusza przybędzie obowiązków?

– Nie. Zmieni się kanał komunika-
cji. Doświadczenia innych urzędów 
pokazują, że ubywa zgłoszeń telefo-
nicznych i wizyt osobistych w urzę-
dzie, natomiast wzrasta ilość zgło-
szeń rejestrowanych właśnie dzię-
ki nowoczesnym kanałom, gdyż jest 
to wygodniejsze dla mieszkańców. 
Zgłoszenie poprzez aplikację mobil-
ną trwa do 9 sekund. Możemy szyb-
ko wybrać kategorię, dodać zdjęcie 
danej lokalizacji prosto z aplikacji 
i tyle.     Rozmawiał Tomasz Szternel

czesna. Czy pokusi się pan o ocenę 
ostatnich lat rządów? 

– Cały czas powtarzam, że zmie-
nianie czegoś jest bardzo trudne 
i trzeba zawsze zaczekać do końca 
tego procesu. Jeśli zaczynamy oce-
niać w trakcie dokonywania okre-
ślonej zmiany, to nie jest to do-
bre. Uważam, że najpierw trzeba 
wszystko zakończyć, a dopiero 
po tym zacząć oceniać, czy zmiana 
była słuszna, czy też nie.
A co pana zdaniem powinien zakoń-
czyć obecny starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz? Koalicja Oby-
watelska jest za starostą. 

– We Wrześni jest jeszcze du-
żo do zrobienia, wystarczy tyl-
ko przejść się po mieście i rozej-
rzeć. Mamy drogi, ale brakuje nam 
chodników. Mamy skrzyżowania, 
ale wiele z nich potrzebuje prze-
budowy, bo są niebezpieczne. 
Na przykład skrzyżowanie w Psa-
rach Małych, które pochłonęło 
wiele ofiar. Musimy dalej rozwijać 
szpital. Pomyśleć, skąd zdobyć pie-
niądze, żeby pielęgniarki zaczęły 
godnie zarabiać.
Co ze swoich biznesowych do-
świadczeń chciałby pan przenieść 
na forum rady powiatu? 

– Zaczynałem tak jak wielu 
przedsiębiorców od firmy jedno-
osobowej, w której pracowałem 
sam. Rozwijałem ją przez wiele 
lat, miałem swoją wizję rozwoju 
i wprowadziłem ją w życie, efekt 
jest widoczny. Tak widzę pracę 
radnego, jako podejmowanie de-
cyzji i działanie. Patrząc na to, 
co teraz się dzieje, widać, że nieraz 
ciężko jest podjąć decyzję, a dome-
ną wodzów jest właśnie decydo-
wanie. Oczywiście te decyzje mo-
gą być mylne.

Rozmawiał Tomasz Małecki

Służba zdrowia według 
wicemarszałka 

Równiez do odsłuchania

na stronie www.radio-wrzesnia.pl

To samo dzieje się w szpitalach po-
wiatowych. Czyli kupujemy tomo-
grafy i inne nowoczesne urządze-
nia. Ale z drugiej strony NFZ, któ-
ry powinien finansować ochronę 
zdrowia, czyli badania które gminy 
czy na leczenie szpitalne, nie pod-
niósł pieniędzy od dziesięciu lat. 
Co powoduje, że ludzie mają ocze-
kiwania wyższych wynagrodzeń, 
wyższych dodatków. Jest jeszcze 
jeden element. To, że nie mamy 
rynku pielęgniarek i lekarzy. Po-
dejmuje się ustawę czy uchwałę 
lub rozporządzenie, które mówi: 
trzeba zrobić tak. Natomiast nie 
idą za tym pieniądze. Samorządy 
stają w sytuacji, że są zobowiązane 
do przestrzegania prawa i musia-
łyby te pieniądze dokładać. A nie 
mają ani z czego. Bo to jest obowią-
zek państwa. 
Lekarze są przepracowani, pielę-
gniarki chyba jeszcze bardziej. A wte-
dy niestety efekty czasami są nie ta-
kich, jakich oczekują pacjenci. 

– Jesteśmy w mediach, które 
często nagłaśniają trudne przy-
padki. Tylko nikt nie patrzy na to, 
że w tym szpitalu 10 tysięcy pa-
cjentów zostało dobrze obsłu-
żonych, tylko ten jeden przypa-
dek bardzo często jest nagłaśnia-
ny. Chciałbym zwrócić uwagę 
na proporcje. Mamy dobrych leka-
rzy i mamy dobre pielęgniarki i tak 
naprawdę mamy niezłą służbę 
zdrowia. Ale faktycznie z drugiej 
strony te niedobory i przepraco-
wania powodują określone skutki. 
Ministerstwo od dawna nie znala-
zło żadnej recepty na to. A jedyną 
receptą tak naprawdę jest podnie-
sienie składki i większe pieniądze 
dla służby zdrowia. Ale widocznie 
minister nie odrobił lekcji

Rozmawiał Tomasz Małecki
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Daniela
Kołodziejczyk
Kandydatka do 
Rady Miejskiej

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-0 18 Warszawa

Okręg nr 2
Pozycja nr 2

Spoczął tu, gdzie służył 
•Był duszpasterzem i przede 
wszystkim budowniczym kościo-
ła. Tłumy parafian żegnały swo-
jego pierwszego proboszcza. Ks. 
kanonik Henryk Nadolny z parafii 
pw. św. Królowej Jadwigi w środę 
spoczął na ziemi wrzesińskiej, 
na której posługiwał przez 37 lat.

Kapłan urodził się 12 grudnia 
1939 roku we Wtelnie (diecezja 
chełmińska). W 1957 roku ukończył 
Liceum Ogólnokształcące w Na-
kle i wstąpił do Prymasowskiego 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Gnieźnie. 8 czerwca 1963 
roku w katedrze gnieźnieńskiej 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
bp. Lucjana Bernackiego. Pierwszą 
placówką duszpasterską, na którą 
został posłany jako wikariusz, by-
ła parafia w Orchowie (1963-65). 
Następnie był wikariuszem w m.in. 
w Miłosławiu i we Wrześni. W 1983 
roku został mianowany probosz-
czem parafii pw. św. Królowej Ja-
dwigi we Wrześni, gdzie służbę 

pełnił przez 24 lata, do 2007 roku. 
To dzięki jego staraniom wybudo-
wano kościół pw. św, Królowej Ja-
dwigi. W latach 1992-1996 był wi-
cedziekanem, a następnie w latach 
1996-2001 dziekanem dekanatu 
wrzesińskiego II. Ostatnie lata ży-
cia spędził w Domu Księży Senio-
rów w Gnieźnie. Zmarł w sobotę, 13 
października.

Mszy świętej pogrzebowej prze-
wodniczył Prymas Polski abp. Woj-
ciech Polak.

– Wiemy, że ostanie lata w jakiś 
szczególny sposób przeżywał złą-
czony z Krzyżem Chrystusowym 
poprzez swoje cierpienie, po-
przez chorobę, która go bardzo do-
świadczała. Niech dzisiaj Ten, któ-
ry wszczepił go w swoją śmierć, 
w swój krzyż daje mu również 
udział w swoim zmartwychwstaniu 
– mówił o zmarłym prymas.

Jak przypomniał obecny pro-
boszcz parafii pw. Królowej Jadwigi, 
ks. Adam Zalesiak, większość życia 
kapłańskiego ks. Nadolny spędził 
na ziemi wrzesińskiej. – Pragnie-
niem jego serca było, aby właśnie 
tu spoczęły jego doczesne szczątki 
– powiedział nad grobem ks. Zale-
siak.

ks. Nadolny spoczął na cmentarzu 
farnym, nieopodal grobowca po-
wstańców wielkopolskich.        TOM

Otwarcie tuż przed wyborami
Zamiast dziur nowy asfalt. Tuż 
przed wyborami, nowe drogi wy-
rastają jak grzyby po deszczu. 
Oficjalnego otwarcia doczekała 
się trasa Grabowo Królewskie 
– Zieliniec. Miało to miejsce 18 
października.

Prace na odcinku Grabowo Kró-
lewskie – Zieliniec zakończyły się 
już miesiąc temu. Jest to droga po-
wiatowa, która łączy dwie sąsiednie 
wsie. O budowę nowej nawierzchni 
wnioskowali mieszkańcy.

– Poprzednia droga była bardzo 
brzydka. Same dziury i nie dało 
się tu normalnie jeździć. Droga na-

prawdę wymagała generalnego re-
montu – mówi sołtys Zielińca, Cze-
sława Kosmecka.

Mieszkańcy prosili, dopytywali, 
wnioskowali i w końcu znalazły się 
fundusze na budowę nowej drogi.

– Całość była budowana w 4 eta-
pach. Najpierw droga została wy-
równana i na nią został położony 
nowy asfalt. Ten odcinek liczy po-
nad 1,5 km długości. Na budowę 
starostwo powiatowe przeznaczyło 
400 tys zł, a gmina Kołaczkowo do-
łożyła jeszcze 30 tys zł – mówi rad-
ny powiatowy Józef Szafarek.

Wykonawcą inwestycji była firma 
Technika Asfaltowa z Nekli.           KK

Muchy, których nie ma
•W środę przed południem 
pracownicy Gospodarstwa Rol-
nego Rajmunda Gąsiorka doko-
nywali oprysków na posesjach 
Kawęczynie. Specjalistyczne 
opryski mają zlikwidować rzeko-
mą plagę much.

Przypomnijmy, że od kilku mie-
sięcy m.in. Stowarzyszenie Projekt 
Września i kilku mieszkańców Ka-
węczyna lansuje tezę, że wieś jest 
opanowana przez plagę much. Wi-
nią za to Rajmunda Gąsiorka i jego 
fermy norek. Gąsiorek zaprzecza.

– Sam pan widzi, że tych much 
nie ma. Co najwyżej tyle, co na każ-
dej wsi. Ale mimo tego postanowi-
łem wyjść naprzeciw i opryskać 
domostwa, aby nie było tych much 
w ogóle – mówi Gąsiorek.

Mieszkańcy wsi z wyjątkiem kil-
ku osób bez kłopotu zgodzili się 
na opryski. Ciekawostką jest to, 

że nasza półgodzinna wizyta w Ka-
węczynie nie potwierdziła rewe-
lacji o muchach. Owadów nie było 
specjalnie dużo. Także na pobli-
skiej fermie. Tam nie było ich nie-
mal wcale. 

Tymczasem dotarliśmy do ra-
portu na temat „skumulowanego 
oddziaływania planowanej fer-
my drobiu oraz istniejących ferm 
norek w Kawęczynie na zdrowie 
i warunki życia ludzi” opracowane-
go przez Katedrę Ochrony Kształ-
towania Środowiska Politechniki 
Warszawskiej. 

Przeprowadzono m.in. badania 
stężenia zapachu za pomocą ol-
fakometru przenośnego. „Maksy-
malny zasięg oddziaływania zapa-
chowego budynku usypiania norek 
i suszenia skóry wynosił 6 m, nato-
miast maksymalny zasięg oddzia-
ływania budynków hodowli norek 
to 5 m”. 

TOM

Do przecięcia wstęgi stanęło wiele osób Fot. Klaudia Kubiak Specjalistyczne opryski przeciwko muchom Fot. Tomasz Małecki

Ks. Henryka Nadolnego pożegnał prymas Polski abp. Gnieźnieński Wojciech Polak 
Fot. Tomasz Małecki
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Specjalistyczne opryski przeciwko muchom Fot. Tomasz Małecki



piątek, 19 października 2018 r.
www.radio-wrzesnia.pl18 NOWORODKI, ROZRYWKA

Matylda Banaszak
córka Karoliny i Grzegorza z Wszemborza 

Urodziła się 12 października o godz. 8:30
Ważyła 4270 g, mierzyła 58 cm

 Pola Ruba
córka Agnieszki i Michała z Witkowa

Urodziła się 13 października o godz. 6:25
Ważyła 3245 g, mierzyła 54 cm 

Marcelina Zaworska
córka Żanety i Grzegorza z Pyzdr

Urodziła się 14 października o godz. 23:25
Ważyła 3640 g, mierzyła 54 cm

Pola Stopyra
córka Marty i Damiana z Witkowa

Urodziła się 15 października o godz. 1:00
Ważyła 3570 g, mierzyła 54 cm

Lenka Depczyńska
córka Katarzyny i Przemysława z Kaczanowa
Urodziła się 15 października o godz. 10:45

Ważyła 3610 g, mierzyła 56 cm

Łucja Staszak 
córka Katarzyny i Sławosza ze Spławia

Urodziła się 16 października o godz. 11:55
Ważyła 4120 g, mierzyła 56 cm

Mikołaj Szykowny
syn Joanny i Tomasza z Psar Polskich

Urodził się 16 października o godz. 0:15
Ważył 3380 g, mierzył 56 cm

Lidia Kuśnierz
córka Mileny i Bartosza z Przyborek

Urodziła się 11 października o godz. 6:30
Ważyła 4160 g, mierzyła 59 cm

Kacper Świtalski 
syn Elwiry i Rafała z Siekierek Wielkich

Urodził się 11 października o godz. 7:25
Ważył 2950 g, mierzył 51 cm

Mikołaj Lis
syn Anny i Marka z Otocznej

Urodził się 11 października o godz. 9:35
Ważył 3315 g, mierzył 57 cm

Amelka Piasecka
córka Magdaleny i Błażeja z Nekli

Urodziła się 12 października o godz. 3:25
Ważyła 3265 g, mierzyła 55 cm

Nasi mali milusińscyBaran (21.03-20.04)
Tydzień z przygodami, ale 
ty to lubisz. Wrogowie osła-
bieni, a więc możesz działać 
dalej. Udana randka, spacer 
pod gwiazdami, nabierzesz 
energii i wigoru.
Byk (21.04-20.05)
Twoja zadziorność może mieć 
nawet pozytywne strony, 
a więc nie spuszczaj z tonu, 
a wszystko się uda. Przypływ 
dodatkowych pieniędzy, bę-
dziesz mógł poszaleć.
Bliźnięta (21.05-20.06)
Nie igraj z ogniem, twoje 
zdrowie jest w bardzo złej 
kondycji. Konieczne badania, 
wizyta u specjalisty. W pracy 
doskonale sobie poradzą bez 
ciebie.
Rak (21.06-20.07)
Za grzechy trzeba ponosić 
konsekwencje. Przeprosiny 
mogą być nieprzyjęte. Weź 
się za pracę, nadrób zaległo-
ści i popraw relacje ze współ-
pracownikami.
Lew (21.07-20.08)
Ktoś bliski czeka na dobre 
słowo od ciebie, twoja za-
ciętość do niczego dobrego 
nie doprowadzi. Skup się 
na zdrowiu i kondycji fizycz-
nej. Pamiętaj o rodzinnym 
spotkaniu.
Panna (21.08-20.09)
W tym tygodniu szef cie-
bie doceni, możliwa pre-
mia. W uczuciach stabilnie, 
w rodzinie też spokojnie. Nie 
obawiaj się badań, będą po-
zytywne.
Waga (21.09-20.10)
Czeka ciebie wiele radości, 
ale zasłużyłaś na to. Ktoś 
bliski zrobi ci niespodziankę, 
będziesz zachwycona. W fi-
nansach też zwyżka, wybierz 
się na zakupy.
Skorpion (21.10-20.11)
Będziesz bardzo zadowo-
lony z kogoś bliskiego, bę-
dziesz z niego dumny. Uważaj 
na finanse, bowiem przez 
swoją pazerność możesz wie-
le stracić.
Strzelec (21.11-20.12)
Otrzymasz propozycję nowej 
pracy, musisz przemyśleć 
to bardzo dokładnie. Zdrowie 
dopisze, możesz wybrać się 
na wycieczkę, nawet bardzo 
daleką.
Koziorożec (21.12-20.01)
Ten tydzień będzie nale-
żał do wyjątkowo udanych, 
w pracy zostaniesz docenio-
ny, w domu też. Niespodzie-
wani goście zakłócą trochę 
twój spokój.
Wodnik (21.01-20.02)
Nie obawiaj się nowych wy-
zwań, dasz radę. Możesz 
liczyć na bliskich i na przyja-
ciół. W sprawach sercowych 
poprawa, dostaniesz wyjąt-
kowy prezent.
Ryby (21.02-20.03)
Tydzień wyjątkowo pracowi-
ty, ale poradzisz sobie dzięki 
swojemu zorganizowaniu. 
Uważaj na przeziębienie, 
bo możesz zawalić pewne 
sprawy. W uczuciach bez 
zmian.

HOROSKOP

Wróżka Halszka
Tel. 661 834 930 
www.wrozkahalszka.pl
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•130 wystawców i tysiące 
zwiedzających – te liczby 
najlepiej ilustrują 28. edy-
cję Targów Rolnicza Jesień.

Największa impreza tego typu 
we Wrześni odbyła się w niedzielę, 
14 października. Nie bez przyczy-
ny jest ona nazywana małą Pola-
grą. Wszak Polagra to największe 
w regionie targi rolno-spożywcze 
odbywające się w ramach Między-
narodowych Targów Poznańskich. 
Podobnie jak do stolicy wojewódz-
twa, także do Wrześni zjechali wy-
stawcy z całego kraju – od Podhala 
po Wielkopolskę.

– Już we wakacje otrzymujemy 
telefony od firm z pytaniami o ter-
min Rolniczej Jesieni. Zaintereso-
wanie było tak duże, że kilku mu-
sieliśmy odmówić ze względu na 
brak miejsca – mówi dyrektor Ze-

społu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących Damian Hofman.

Podczas całodniowej imprezy 
można było skosztować bigosu, py-
rów z gzikiem, kaszanki z firmy Pa-
szak i ogromnego tortu, który upie-
kła cukiernia Kuczora.

– Ludzie się już przyzwyczaili do 
tych targów, wręcz czekają na nie. 
Sprzyja im termin. To czas, gdy po-
rządkujemy swoje działki i zieleń 
wokół domów – mówi starosta 
Dionizy Jaśniewicz.

Jego zdaniem, na przełomie pra-
wie trzech dekad Rolnicza Jesień 
zmieniła się nie do poznania.

– Pamiętam jedne z pierwszych 
targów, kiedy wystawiały się głów-
nie szkółki ogrodnicze. Dziś może-
my tutaj kupić dosłownie wszystko 
– od roślin po zabawki i wyroby tra-
dycyjne. Zmieniły się produkty, jak 
i skala targów – zauważa włodarz 
powiatu.

Już tradycyjnie stoiska zostały 
rozmieszczone nie tylko na tere-
nie szkoły, ale także na całej długo-
ści ul. Opieszyn. Piękna słoneczna 
pogoda sprawiła, że odwiedziło je 
mnóstwo ludzi. O konferansjerkę 
zadbał niezastąpiony Jacek Kraj-
niak.

Organizatorami targów byli: Ze-
spół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących, gospodarstwo rolne 
państwa Waszaków, Urząd Miasta 
i Gminy we Wrześni oraz Starostwo 
Powiatowe we Wrześni.

Grzegorz Pabich

Mała Wielka 
Polagra

Nagrody dla najlepszych 
wystawców
Najciekawsza ekspozycja
Polskie plecionkarstwo

Najlepszy produkt regionalny
Wrzesińska Spółdzielnia 
Mleczarska – za wprowadzenie 
nowej linii produktów

Najlepsza promocja
Firma Agro Sznajder sp. z o.o. – 
maszyny rolnicze

Wyróżnienie specjalne
Jolanta Martyńska z Pniew

- największy wybór farb we Wrześni
- szeroki wybór efektów dekoracyjnych

- wysokiej jakości tynki i farby elewacyjne
- dwa mieszalniki farb i tynków

- materiały do ociepleń - sucha zabudowa

Oferujemy:

PON-PT 7:00-18:00 SOBOTA 7:00-14:00

CENTRUM 
REMONTOWO BUDOWLANEPadarewskiego 49

Września

509 27 27 44
61 448 56 62

www.akat.info.pl
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CZESŁAW

KRUCZEK
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

8  

4
Zasobna

Wielkopolska

LISTA

POZYCJA

Firma JET Grupa Polska Sp. z o. o., wchodząca w skład 
międzynarodowej grupy przedsiębiorstw z branży 
budowlanej,   oferująca       innowacyjne      rozwiązania 
w zakresie doświetlania, oddymiania i wentylacji 
poszukuje pracownika na stanowisko:

MONTAŻYSTA / SERWISTANT

Zakres obowiązków: Wymagania:

Otrzymają Państwo umowę o pracę na pełny etat. Po gruntownym przeszkoleniu i wdroże-
niu czekają na Państwa urozmaicone zadania, co daje szanse na rozwój osobisty i zawodowy. 
Zostaną Państwo włączeni do odnoszącego sukcesy zespołu i  będziecie wspierani przez 
profesjonalne zaplecze inżynieryjne. 

Dokumenty aplikacyjne wraz z datą możliwego spotkania oraz wymaganiami płacowymi 
prosimy przesyłać na nasz adres: 
JET Grupa Polska Sp. z o.o.               tel: 504 029 088             ul. Kaliska 38 - 62-300 Września  
Web: www.jet-gruppe.de - E- Mail: praca@jet-polska.pl

-Wykonywanie przeglądów okresowych systemów 
 oddymiania grawitacyjnego i ppoż.,
-Inwentaryzacja i usuwanie reklamowanych usterek,
-Montaż systemów doświetlania i oddymiania JET,
-Przeprowadzanie szkoleń z użytkowania 
systemów JET.

-Wykształcenie zawodowe lub techniczne, prefero-
 wane kierunki elektryczne, elektroniczne
-Umiejętność czytania schematów elektrycznych,
-Umiejętność używania narzędzi montażowych
 i mierniczych, 
-Zdolność rozwiązywania problemów, 
-Wytrwałość,
-Gotowość do wyjazdów służbowych 
 (przeważnie 1-2 dniowych).
-Zdolność do pracy na wysokości
-Posiadanie uprawnień elektrycznych SEP G1, 
 będzie dodatkowym atutem.
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TAK!
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Kandydat do 

Rady Powiatu

Rafa³ 

SZTUKA

#NowePSL

lista

okrêg nr 2

KUBIACZYK
MIKOŁAJ

ENERGIA I ZAANGAŻOWANIE!

Szanowni wyborcy!

Mój program wyborczy to:
WSPÓŁDZIAŁANIE - ścisła współpraca powiatu z gminami w celu wspólnego planowania i kompleksowej realizacji inwestycji, cykliczne spotkania z 
wójtami i burmistrzami powiatu wrzesińskiego – „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” !,

BEZPIECZEŃSTWO – dążenie do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę ścieżek rowerowych, chodników, przebudowy 
skrzyżowań, nakładek asfaltowych wraz z prawidłowym oznakowaniem i konserwacją rowów przydrożnych i poboczy,

WSPARCIE – wsparcie i do�nansowanie OSP z powiatu wrzesińskiego,

KSZTAŁTOWANIE – Zwiększenie środków na dodatkowe zajęcia sportowe dla młodzieży szkolnej (spotkania, treningi, obozy itp.),

USPRAWNIENIE - usprawnienia obsługi interesantów w zakresie załatwiania spraw związanych z komunikacją, geodezją, budownictwem ochroną 
środowiska i gospodarką wodną,

NADZÓR – bieżący nadzór i konserwacja oświetlenia ulicznego, oznakowania drogowego pionowego i poziomego na drogach powiatowych.

Lista Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu nr 3 NEKLA-WRZEŚNIA SOŁECTWA
Materiał pochodzi i jest �nansowany przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Proszę Państwa o głos w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

W zbliżających wyborach samorządowych, 
które odbędą się 21 października postanow-
iłem ubiegać się o mandat do rady powiatu 
wrzesińskiego – nr 1 na liście Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w okręgu nr 3 
Nekla/Września sołectwa. Dlaczego kandydu-
ję? Podczas ostatnich wyborów 
samorządowych osiągnąłem dzięki Państwu 
szóste miejsce, tym samym ocierając się o 
mandat radnego. Ten fakt dowodzi, że 
zostałem obdarzony dużym zaufaniem a 
droga, którą obrałem jest właściwa i mocno 
mobilizuje mnie do pracy na rzecz samorządu 
powiatowego – „Naszej Małej Ojczyzny”- tym 
razem jako radnego powiatowego.

Mam 36 lat i od kilkunastu lat jestem szczęśli-
wym mężem i ojcem trójki dzieci. Posiadam 
wykształcenie średnie techniczne, pracuję w 
rodzinnej �rmie jako kierownik budowy i od 
ponad 15 lat współpracuję z władzami 
samorządami nadzorując realizacje inwestycji 
drogowych, kanalizacyjnych o szeroko pojętej 
infrastrukturze technicznej. Działam na 
wszystkich szczeblach prac: projektowania, 
budowania i przekazania do użytkowania 
publicznego. Od wielu lat jestem także 
prężnym działaczem w lokalnych stowarzysze-
niach sportowych.

Dlaczego startuję z listy PSL? Ponieważ 
urodziłem się, wychowałem i do tej pory 
mieszkam w Kokoszkach w gminie Nekla. 
Pracowałem od młodych lat w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym, gdzie uczyłem się 
pracy przy zbiorach rolnych i hodowli zwierząt 
gospodarskich, dzięki czemu zdobyłem 
szacunek do chleba i ziemi oraz trudu i ciężkiej 
pracy rolnika. Nasza rodzina od wielu pokoleń 
była związana z Polskim Stronnictwem 
Ludowym. Mój ojciec jest wiceprezesem 
gminnego zarządu PSL a mój dziadek był jego 
wieloletnim działaczem w powiecie oraz 
gminie.

Uważam, że radny w samorządzie powiatowym powinien kierować się solidną pracą, energią i zaangażowaniem w funkcjonowaniu całego powiatu, czego mi 
z pewnością nie brakuje. Jestem osobą pewną siebie i odważaną, która posiada własne zdanie. Zdobyte przeze mnie doświadczenie zawodowe oraz organiza-
cyjne pozwoli na pełnienie funkcji radnego powiatowego i będę mocnym punktem w radzie starostwa w walce o Państwa dobro.

LISTA NR 2 
POZYCJA 1

•Święto Edukacji Narodowej przypa-
da 14 października. W tym roku była to 
niedziela, dlatego nauczyciele z Nekli 
świętowali już wcześniej. 

W piątek, 12 października, w szkole 
odbyła się uroczysta akademia z oka-

zji święta. Przedstawiciele najmłod-
szych klas podstawówki przy-

gotowali występy artystycz-
ne. Dzieci tańczyły, recyto-

wały wiersze i śpiewały. 
Nie obyło się bez życzeń 

i symbolicznych pre-
zentów. Podobny 

występ przygo-
towali starsi 

uczniowie. 
T y m -
czasem 

w czwartek popołudniu z nauczycielami 
trzech samorządowych szkól Nekli, Za-
sutowa i Targowej Górki spotkał się bur-
mistrz Karol Balicki. Tradycyjnie wyróżnił 
najlepszych nauczycieli i wręczył nagro-
dy. Pedagodzy otrzymali wyższy stopień 
awansu zawodowego.                               TOM

Dzień nauczyciela  
po nekielsku

Nagrodzeni i awansowani nauczyciele  
z władzami miasta Fot. NOK Nekla

Akademia z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej w szkole w Nekli Fot. Tomasz Małecki
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Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Nekli ul. Dworcowa 10, dnia 19.10.2018 r. 
został zamieszczony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w najem.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

gruntowej, położonej w gminie Nekla 

1. działka nr 19/12 – położona w Starczanowie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,4315 ha. Nieruchomość zapisana 
jest w księdze wieczystej PO1F/00030217/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na północ od drogi krajowej 
nr 92, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXX/214/2017, dnia 5 października 2017 roku, opublikowanym w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Wielkopolskiego, dnia 11 października 2017 roku (poz. 6546) powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny 
zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 130.000,00 zł + VAT.
Wadium wynosi: 10.000,00 zł.
                                   
Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2018 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, 
parter, sala USC.
Poprzednie przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się 11.05.2018 r., 13.07.2018 r. i 14.09.2018 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 
58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 20.11.2018 r. wadium znajdowało się na rachunku 
organizatora przetargu.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz:
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób �zycznych i  ich 
pełnomocników,
- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub 
pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,
- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, 
aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych 
pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium 
przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 
3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób 
uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na 
nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego 
przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych nieruchomości
gruntowych, położonych w gminie Nekla

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłasza

1.działka nr 110/2 – położona w Opatówku, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,2800 ha. Nieruchomość zapisana jest 
w księdze wieczystej PO1F/00015248/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Nieruchomości jest niezabudowana. Teren, na 
którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy 
Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 
stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest pod obszary zalesień i korytarzy ekologicznych.
2.działka nr 84/4 – położona w Opatówku, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,0534 ha. Nieruchomość zapisana jest 
w księdze wieczystej PO1F/00025865/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Nieruchomości jest niezabudowana. Teren, na którym 
zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 
lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. 
działka przeznaczona jest pod obszary zalesień i korytarzy ekologicznych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 16.800,00 zł. Wadium wynosi: 1.000,00 zł.
Nieruchomości sprzedawane będą na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2018 r. o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, 
sala USC.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn O/Nekla nr 58 9075 
0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 20.11.2018 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora 
przetargu.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz:
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób �zycznych i  ich 
pełnomocników,
- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub 
pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,
- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, 
aktualnego, tzn.  wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych 
pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w 
przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: 
odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony 
z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy.
W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu 
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

Poplenerowe 
spotkanie w NOK-u
•Śladami Sztuki Współczesnej – 
Abstrakcja inspirowana pejzażem 
Nekielki to temat VI Otwarte-
go Pleneru Malarskiego, który 2 
czerwca miał miejsce w Nekielce. 
Wernisaż poplenerowy odbył się 
we wtorek w Nekielskim Ośrodku 
Kultury.

W czerwcowym plenerze udział 
wzięło 40 uczestników w tym or-
ganizator i czterech opiekunów 
wspomagających bezpośrednio or-
ganizację i przebieg tego wydarze-
nia.

– Powstały 34 prace malarskie 
w technice olej na płótnie oraz pa-
stelach. Prace te wpisują się w ramy 
sztuki współczesnej otwartej na in-
terpretacje – mówi Aldona Kubac-
ka, organizatorka pleneru. – Po-
wstałe abstrakcje inspirowane by-
ły pejzażem Nekielki i pozostały 
w luźnym związku z rzeczywisto-
ścią – dodała Kubacka.

Przypomnijmy, że poprzednie 
plenery organizowane były m.in. 
w Nekli, Opatówku i Podstolicach. 
Plener został zorganizowany dzię-
ki wsparciu z budżetu gminy Nekla.

TOM

Aldona Kubacka oraz bur-
mistrz Karol Balicki składają 
podziękowania uczestnikom 
pleneru Fot. NOK

Krajobrazy Nekielki 
na płótnie Fot. NOK
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Znamy hasło WOŚP na 2019 rok 
•We wtorek, w całym kraju, 
środowiska skupione wokół 
WOŚP biły rekord w jednocze-
snym prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej. Tuż 
po akcji ogólnopolski sztab WO-
ŚP ogłosił hasło, któ-
re obowiązywać 
będzie podczas 
styczniowego, 
XXVII finału. 

Rekord bito tak-
że w Miłosławiu. 
W zajęciach przepro-
wadzonych w szkole podstawo-
wej, w przedszkolu Koszałek Opa-
łek oraz w strażnicy OSP wzięło 
udział 450 osób. – Szczególne sło-
wa uznania należą się przedszko-
lakom, którzy nie mają w ramach 
swych zajęć programu „Ratujemy 
i uczymy ratować” , który realizo-
wany jest w szkołach podstawo-
wych – informuje organizatorka 
akcji, Beata Kaniewska. – Dlatego 
chcieliśmy trafić do najmłodszych, 
by mogli zobaczyć jak wygląda fan-
tom, jak przebiega pierwsza pomoc 
i muszę powiedzieć, że dzieci zna-
komicie sobie radziły – dodaje pani 
Beata. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
pomocy poinformowała, że w ska-

li kraju we wtorkowej akcji udział 
wzięły 1142 instytucje i ok 105 
tysięcy osób. To były pierwsze in-
formacje, które spłynęły ze sztabu 
głównego akcji i mogą się one jesz-
cze zmienić. Akcja w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji prowa-
dzona jest każdego roku, a po niej 
ogłaszane jest hasło na kolejny fi-
nał WOŚ. Hasło, które przyświecać 
będzie finałowi 13 stycznia 2019 
roku brzmi następująco: Pomaga-
nie jest dziecinnie proste – gramy 
dla dzieci małych i bez focha na za-
kup sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych.                       GAN

Beata 
Kaniewska

Zdaniem orga-
nizatorów dzieci 

radziły sobie 
znakomicie 

Fot. arch. org.

Rada Miejska vs Małgorzata Mirecka 1:0
•Skarga Małgorzaty Mireckiej 
na działalność rady miejskiej 
w Nekli została oddalona przez 
Naczelny Sąd Administracyjny. 
Przypomnijmy, Mirecka zarzucała 
radzie, że nie uchwal corocznego 
planu pracy z organizacjami po-
zarządowymi.

17 maja odbyła się nadzwyczajna 
sesja rady miejskiej w tej sprawie. 
Rada, zgodnie z prawem skierowała 
skargę Mireckiej do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego. Mirec-
ka, obecnie pełnomocnik Komitetu 
Wyborczego Wyborców Inicjatyw 
Mieszkańców, pisała wtedy m.in.: 
„Zarzucam jej (radzie – przyp. red.) 
nie wykonywanie nałożonego obo-
wiązku, wynikającego z art. 5 ust. 
1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 
roku o pożytku publicznym i wo-
lontariacie, dotyczącego przyjęcia 
rocznego programu współpracy, do 
30 listopada roku, poprzedzającego 
jego obowiązywanie, a tym samym 
naruszenie praworządności i inte-
resów społeczności lokalnej".

Radni podczas sesji uznali, że 
skarga jest bezzasadna i nie została 
uwzględniona. Jednak przekazali ją 
do WSA. 

„Zgodnie z kompetencjami okre-
ślonymi w art. 5a ust. 2 ustawy 
o pożytku publicznym i wolon-

tariacie Rada Miejska gminy Ne-
kla uchwala wieloletni program 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. 
ustawy. Wieloletni program przyję-
ty [...] uchwałą obejmował lata od 
2015 do 2018. Przyjmując program 
wieloletni na lata 2015-2018 Rada 
Miejska gminy Nekla nie miała obo-
wiązku uchwalania rocznych pro-
gramów współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi  w latach 2015, 
2016, 2017, 2018" - napisali radni 
w specjalnym oświadczeniu.

26 września Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny oddalił skargę Mirec-
kiej.

„W ocenie Sądu z treści powyż-
szych regulacji należy wywieść, że 
dana jednostka samorządu tery-
torialnego ma możliwość wyboru 
- może albo uchwalić roczny pro-
gram współpracy (co jest obligato-
ryjne) albo uchwalić plan wielolet-
ni, przy czym w tym drugim przy-
padku zwolniona jest z obowiązku 
uchwalania planów jednorocznych 
na okres obowiązywania uchwały 
wieloletniej - czytamy we fragmen-
cie uzasadnienia wyroku. Ozna-
cza to, że w omawianej sytuacji nie 
doszło do bezczynności rady miej-
skiej w mijającej kadencji - czytamy 
w uzasadnieniu postanowienia są-
du.                                                        TOM

To rada miejska miała rację. Skarga Małgorzaty Mirec-
kiej okazała się bezzasadna Fot. Tomasz Małecki
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Niedzielne popołudnie przej-
dzie do historii szkoły podsta-
wowej w Orzechowie. Młodzież, 
pod opieką nauczycieli: Jolanty 
Andrzejczak Pankowskiej i Ali-
cji Kowalskiej, pokazała wido-
wisko światło i dźwięk „Czy Ty 
Człowieku XXI wieku jesteś pa-
triotą?”  Wydarzenie to zapo-
czątkowało realizację projektu 
„Od niepodległości do wolności”, 
którego inicjatorem jest Stowa-
rzyszenie Orzechowo 333.

Ponad 350 osób, w tym dzieci, 
młodzież, osoby dorosłe i nieco 
starsze, oglądało w minioną nie-

dzielę niesamowite widowisko, 
które trwało 90 minut, a podczas 
którego uczniowie – aktorzy prze-
nieśli widzów w czasy XX wieku, od 
odzyskania niepodległości, po wy-
darzenia z października 1978 roku. 
Widowisko nawiązywało nie tylko 
do wydarzeń sprzed 100 lat, ale 
również do 40. rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 
która przypadała w miniony wto-
rek oraz do 16. rocznicy nadania 
szkole imienia Polaka Tysiąclecia.

– Chcieliśmy w wyjątkowy spo-
sób uczcić te wydarzenia, bo to 
zaszczyt, że nasze pokolenie ma 
tak ważny moment w swoim ży-

ciu. Dlatego chcieliśmy, by każdy 
z nas bardzo intensywnie te wy-
darzenia przeżył. Bo dzisiaj z tym 
naszym patriotyzmem jest różnie 
– mówi Jolanta Andrzejczak Pan-
kowska. – Mamy XXI wiek, jeste-
śmy zabiegani, siedzimy w inter-
necie, a my chcielibyśmy takiego 
patriotyzmu prawdziwego, czy-
li świadomej miłości do ojczyzny 
połączonej z odpowiedzialnością 
i tolerancją do innych narodów. 
Takiego patriotyzmu chcielibyśmy 
uczyć w szkole i to był idealny mo-
ment, by poprzez patriotyzm poka-
zać historię naszego narodu. Nasza 
historia pokazuje, ile nasi przod-

kowie musieli znieść bólu i cier-
pienia, żeby tę wolność dla swojej 
ojczyzny wywalczyć. I te emocje 
chcieliśmy w tym przedstawie-
niu pokazać – dodaje pani Jolanta. 
To, co działo się po spektaklu po-
kazuje, że młodym aktorom uda-
ło się cel osiągnąć. – Emocje były 
wśród nas, wśród uczniów naszej 
szkoły, wśród aktorów widowiska, 
ale także wśród widzów. Rodzice, 
dziadkowie, wiele osób z Orzecho-
wa i okolic, którzy po zakończeniu 
przedstawienia wychodzili z hali, 
nie kryli łez wzruszenia – wspomi-
na pani Alicja Kowalska. Na ogrom-
ne słowa uznania, zdaniem wszyst-

kich obserwatorów tego wyda-
rzenia, zasługują młodzi aktorzy, 
którzy wcielali się w postaci naj-
wybitniejszych Polaków XX wie-
ku. – Wiele razy, nawet jeszcze na 
próbach mieliśmy z koleżanką łzy 
w oczach, patrząc jak nasi ucznio-
wie wcielają się w postaci i przeży-
wają swoje role. Oni wszyscy zasłu-
gują na najwyższe pochwały – oce-
niła młodych aktorów pani Alicja, 
czyli nauczyciel przedmiotów arty-
stycznych w orzechowskiej szkole.

Mimo że w historii szkoły by-
ło wiele wspaniałych uroczystości 
i widowisk, to zdaniem twórców 
i obserwatorów przedstawienia, ze 
względu na ogrom przedsięwzię-
cia, jego rozmach i emocje, jakie 
wywołało, to niedzielne należy ab-
solutnie do najważniejszych.

Andrzej Górczyński
Fot. SP w Orzechowie
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Złote Gody miłosławian Powstanie  
nowe miejsce pamięci

Pomnik ku czci Powstańców 
Wielkopolskich na skwerze przed 

szkołą pojawi się już wkrótce

•W Orzechowie, na skwerze 
przed szkołą, stanie Pomnik 
ku czci Powstańców Wielkopol-
skich. Stanie, by uczcić wyjątko-
wą rocznicę, ale także dlatego, 
by mieszkańcy Orzechowa mieli 
swoje miejsce pamięci. 

Podczas ostatniej w mijającej 
kadencji sesji rady miejskiej rad-
ni gminy Miłosław zgodzili się 
na to, by w Orzechowie, na skwerze 
przed szkołą, stanął pierwszy w tej 
wsi pomnik. – Pomnik ma mieć for-
mę obelisku wykonanego z szare-
go kamienia i betonu zwieńczone-
go mosiężnym krzyżem powstań-
czym. Na froncie obelisku zostanie 
uwieńczony napis „Powstańcom 
Wielkopolskim 1918-1919” – poin-
formowała radnych sekretarz gmi-
ny Janina Iglińska. 

Na odlew krzyża powstańczego 
pomysłodawcy pomnika uzyska-
li pomoc z Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu, w wysokości 9 
tys. zł. W zamian za to na pomni-
ku umieszczony zostanie herb wo-
jewództwa wielkopolskiego oraz 
logotyp setnej rocznicy powsta-
nia wielkopolskiego. Ideą pomni-
ka jest stworzenie w Orzechowie 
miejsca pamięci, które skupiałoby 
by miejscową społeczność podczas 

uroczystości i świąt państwowych, 
gdyż dotąd w największej wsi po-
wiatu wrzesińskiego takiego miej-
sca nie ma, ale także, jest to wyraz 
upamiętnienia wydarzeń sprzed 
stu lat, zgodnie z intencją Sejmu RP 
o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 
Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go. Miłosławscy radni, w ostatniej 
swojej uchwale w kadencji 2014-
2018, nr 49/302/2018, jednogło-
śnie, bo głosami 15 za, zadecydo-
wali, że Pomnik ku czci Powstań-
ców Wielkopolskich w Orzechowie 
powstanie. 

– Już przy okazji 95. rocznicy 
powstania mieliśmy ten pomysł. 
Wspólnie z emerytowaną nauczy-
cielką naszej szkoły, panią Czesła-
wą Kosztur, wykonaliśmy projekt, 
ale wtedy nie udało się doprowa-
dzić tej idei do końca – wspomina 
dyrektor szkoły w Orzechowie Ra-
fał Zięty. – Teraz do niej wracamy 
i cieszymy się, że uda się ją zreali-
zować. Dzięki dotacji z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu zosta-
nie odlany krzyż powstańczy. Dzię-
ki zaangażowaniu i pomocy miesz-
kańców Orzechowa stanie pomnik. 
Krzyż zostanie odlany jeszcze 
w tym roku, a pomnik odsłonięty 
w marcu roku przyszłego – infor-
muje dyrektor Zięty.

GAN

•16 października, 
w Restauracji Boss, 
burmistrz Miłosławia 
Zbigniew Skikiewicz, 
w imieniu Prezyden-
ta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Du-
dy, wręczył medale 
za długoletnie pożycie 
małżeńskie 19 parom, 
mieszkancom gminy 
Miłosław.

W tej miłej i wzruszającej uro-
czystości uczestniczyli także prze-
wodniczący rady miejskiej Hu-
bert Gruszczyński i kierownik USC 
w Miłosławiu Aneta Gościaniak. 

Wśród wyróżnionych byli m.in. 
państwo Bronisława i Eugeniusz 
Madaj. – Zaproszenie od pana bur-
mistrza odebraliśmy bardzo po-
zytywnie. Nie byliśmy nim zasko-
czeni, bo wiemy, że pan burmistrz 
Skikiewicz takie uroczystości or-
ganizuje. Muszę przyznać, że by-
ło miło i sympatycznie. Był wybór 
najstarszych i najmłodszych par 
– jubilatów. My byliśmy najstarsi, 

oboje wraz z mężem jestemy rocz-
nik 1939, z sierpnia. To napraw-
dę miły gest ze strony burmistrza, 
który docenił nas seniorów i nasze 
długoletnie pożycie – mówi Bro-
nisława Madaj. – To bardzo miłe 
uhonorowanie naszego wspólnego 
życia – dodał mąż pani Bronisła-
wy, Eugeniusz. Wspólne życie pań-
stwa Madajów obfitowało w wiele 
dni szczęśliwych. Najważniejszym 
z nich jest ślub kościelny, który 
młodzi wtedy Bronisława i Euge-
niusz wzięli przed ołtarzem Matki 
Boskiej Częstochowskiej, w klasz-

torze na Jasnej Górze. Najbardziej 
przykra chwila, to urodziny mar-
twego synka we wrzesińskim szpi-
talu, tragedia, którą do dzisiaj pań-
stwo Madajowie wspominają jako 
błąd ówczesnych lekarzy. Od lat 
starają się cieszyć tym, co im życie 
daje. Kochają podróże. – To ja prze-
konałam męża do podróży, bo gdy 
on miał wolne, to tylko wędki i nad 
Wartę, na rybki. Nasze wyjazdy by-
ły turystyczne, nastawione na zwie-
dzanie. Zwiedziliśmy całą Euro-
pę, trzy razy byliśmy we Włoszech 
na audiencji u naszego papieża, 
byliśmy w Austrii, w Hiszpanii, 
w Niemczech, na Węgrzech – opo-
wiada pani Bronisława. – Cieszymy 
się też naszymi wnuczkami, mamy 
dwie. Wraz z rodzicami mieszka-
ją w Bydgoszczy, starsza studiuje, 
młodsza kończy szkołę podstawo-
wą, potem chce zostać prawnikiem. 
Wnuczki są całą naszą radością – 
kończy pan Eugeniusz.

Każda z przybyłych na zapro-
szenie burmistrza par ma swoje 
historie. O wielu z nich, przy ka-
wie i ciastkach szanowni jubilaci 
we wtorkowy wieczór dyskutowa-
li. Wszystkim parom z gminy Mi-
łosław obchodzącym Złote Gody 
składamy serdeczne gratulacje i ży-
czymy zdrowia i kolejnych wielu 
współnych lat. 

GAN

Jubileusz 50-lecia  
pożycia małżeńskiego obchodzili:

1. Gabriela i Bolesław Andrzejewscy
2. Róża i Tadeusz Bałażykowie
3. Henryka i Kazimierz Białeccy
4. Daniela i Zdzisław Chwiłkowscy
5. Maria i Bogdan Dobrowolscy
6. Maria i Zygmunt Filipiak
7. Bożena i Jerzy Kaczmarek
8. Bronisława i Eugeniusz Madaj
9. Janina i Władysław Marciniak
10. Barbara i Włodzimierz Nather
11. Maria i Marian Ostrowscy
12. Bronisława i Stanisław Pietrzykowscy
13. Irena i Zenon Przybyłowicz
14. Stanisława i Marian Stachowiak
15. Stanisława i Tadeusz Trawińscy
16. Enia i Ryszard Szymkowscy
17. Halina i Tadeusz Walkiewicz
18. Zdzisława i Zbigniew Zawiślak
19. Teresa i Zbigniew Zgolinscy
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Liga już  
w listopadzie
Trwają przygotowania do ko-
lejnej edycji Halowej Ligi Piłki 
Nożnej. Już trzynastej.

Spotkanie organizacyjne od-
będzie się w najbliższy pią-
tek w sali widowiskowo-spor-
towej, początek o 19:00. Mile 
widziani są kapitanowie lub 
przedstawiciele drużyn zain-
teresowanych udziałem w roz-
grywkach.

– Omówimy regulamin i termi-
narz, poza tym wydam niezbęd-
ne dokumenty – mówi gospo-
darz obiektu Grzegorz Front-
czak.

Decyzją organizatorów, wpiso-
we dla zawodników z gminy Py-
zdry wynosi 20 zł, a dla wszyst-
kich innych – 30 zł.

Najprawdopodobniej roz-
grywki ruszą już w listopadzie. 
W zeszłorocznej edycji uczestni-
czyło 10 drużyn. Czy w tym roku 
będzie ich więcej? Oby! 

TOS

Nagrody tylko dla 
sześciu, podziękowania 
dla pozostałych

Trzech dyrektorów i trzy nauczy-
cielki otrzymało nagrody z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektorzy nie są zaskocze-
niem. Zgodnie z utartym zwycza-
jem, dostają nagrody z racji peł-

nionych funkcji. To dyrektorka 
Szkoły Podstawowej w Lisewie 
Genowefa Kaźmierska, dyrektor-
ka Szkoły Podstawowej w Gór-
nych Grądach Grażyna Rogowicz 
i dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Pyzdrach Roman Dreżewski. 
Zasługi mają za to nauczycie-
le. Uznanie w oczach burmistrza 
Przemysława Dębskiego zyskały 
druhny, które reaktywowały lo-
kalne harcerstwo – Elżbieta Ro-

sińska, Jolanta Teodorczyk i Joan-
na Nowaczyk. Do publicznej wia-
domości nie zostały podane infor-
macje o wysokości nagród. Wia-
domo tylko, że pula przeznaczona 
na ten cel wyniosła 9 tys. zł.  TOS

Uroczystość odbyła się w środę, 10 października. Uczestniczyli 
w niej dyrektorzy szkół, ich zastępcy, nauczyciele i pracownicy 
urzędu miejskiego Fot. CKSiP

Nagrodę 
burmistrza 
otrzymała  

m.in. Joanna 
Nowaczyk 

Fot. CKSiP
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ROZMOWA TYGODNIA
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Program Wyborczy Komitetu
Poprawa warunków życia mieszkańców wsi i miasta
•        przewozy busowe celem poprawy komunikacji
•        zwiększenie zakresu usług medycznych świadczonych w ośrodku zdrowia w Pyzdrach
•        przewozy busowe celem dowozu osób samotnych nie posiadających środków transportu do lekarzy specjalistów
•        usługi opiekuńcze (od poniedziałku do niedzieli) realizowane w środowisku, a adresowane do osób, które ze względu na 
wiek czy też stan zdrowia tego wymagają
•        ulgi w opłacie śmieciowej dla rodzin wielodzietnych
•        stabilny podatek od nieruchomości

Inwestycje gminne
•        budowa żłobka ze środków unijnych – celem zapewnienia opieki nad dziećmi
•        budowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
•        zagospodarowanie i przystosowanie do realizacji imprez masowych stadionu,
•        wybudowanie skate parku, siłowni zewnętrznej
•        budowa i remont dróg w mieście i na wsiach
•        budowa i poprawa chodników w mieście i na wsiach
•        kompleksowy remont zewnętrzny i wewnętrzny świetlic wiejskich
•        doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt
•        zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich (boisko, ławki, siłownia zewnętrzna)
•        kompleksowa modernizacja zasobu lokalowego gminy - budowa mieszkań socjalnych dla  osób mniej zamożnych 
•        remont wiatraka holenderskiego
•        rewitalizacja rynku w Pyzdrach
•        rewitalizacja Zamku w Pyzdrach
•        budowa  bezpłatnych parkingów w mieście 
•        budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym
•        wybudowanie drogi i parkingu przy boisku sportowym w Pyzdrach
•        rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
•        modernizacja stacji wodociągowej - celem poprawy jakości wody i ciśnienia
•        4000 zł dofinansowania do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na terenach, które są nieprzewidziane do 
skanalizowania   

Wsparcie działalności gospodarczej
•        kompleksowa pomoc w wypełnianiu wniosków celem uzyskania wsparcia finansowego na dofinansowanie, tworzenie 
miejsc pracy
•        zwolnienia podatkowe w zamian za utworzone miejsca pracy
•        organizowanie szkoleń tematycznych dla przedsiębiorców
•        organizowanie w Urzędzie Gminy w Pyzdrach wsparcia pracownika ZUS, US
•        aktywna współpraca przedsiębiorców z Społeczną Radą Gospodarczą

Wsparcie lokalnej działalności sadowniczej i rolniczej
•        pozyskanie odbiorców dla lokalnych produktów sadowniczych i rolniczych
•        promowanie lokalnych produktów sadowniczych i rolniczych 
•        pomoc sadownikom i rolnikom w uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych
•        sprawna i szybka pomoc rolnikom  i sadownikom w przypadku wystąpienia strat  
•        organizowanie szkoleń tematycznych dla rolników i sadowników
 

Szkolnictwo Edukacja 
•        utrzymanie nauczania szkolnego na poziomie samorządu
•        nieprzekazanie szkół wiejskich w ręce organizacji pozarządowych
•        zajęcia popołudniowe w świetlicy dla dzieci z rodzin, których rodzice są w pracy
•        poszerzenie międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej dla poprawy warunków nauki języków obcych
•        pozyskiwanie środków w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie do kolonii (góry, 
morze) dla dzieci z rodzin wielodzietnych

Wsparcie Seniorów
•        w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku: wyjazdy, spotkania integracyjne, zajęcia kulturalne, aktywizujące,  usprawnia-
jące
•        organizacja sprzętu usprawniającego
•        powołanie Miejskiej Rady Seniorów i nadanie jej uprawnień  
•        wprowadzenie mobilnej biblioteki dla osób starszych
•        spotkania ze specjalistą w zakresie geriatrii
•        poszerzenie oferty Karty Seniora

Pomoc dla osób bezrobotnych
•        szkolenia i praca  organizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Aktywna Gmina 
•        zwiększenie aktywności poprzez stworzenie szlaku rowerowego  wraz z ścieżką edukacyjno – przyrodniczą – na trasie 
Pyzdry-Górne Grądy - podniesienie walorów turystycznych
•        większa aktywność młodzieży poprzez zagospodarowanie stadionu na cele rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowe w 
Pyzdrach
•        wieksza aktywność sportowa młodzieży: skate park, siłownia zewnętrzna
•        wprowadzenie popołudniowych zajęć np. areobik 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
•        zwiększenie dofinansowania dla organizacji pozarządowych
•        organizacja festynów, spotkań tematycznych dla organizacji pozarządowych celem wymiany doświadczeń 

Nowoczesna Gmina
•        dostęp do internetu szerokopasmowego
•        sfinalizowanie gazyfikacji gminy
•        bezpośredni udział mieszkańców w realizacji budżetu gminy – budżet obywatelski
•        aktualizacja mapy google gminy
•        zwiększenie zasięgu monitoring w mieście celem poprawy bezpieczeństwa 

Promowanie Gminy
•        wypracowanie marki dla lokalnych produktów sadowniczych i rolnych
•        organizacja jednej w roku imprezy o charakterze masowym w kompleksie rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowym 

Gmina, która zarabia
•        zwiększenie wpływu do budżetu gminnego poprzez organizacje imprezy o charakterze masowym 
•        wpływ do budżetu z wynajęcia pomieszczeń szkoły na weekendy, prywatnym szkołom-stworzenie tym samym kadrze 
dydaktycznej dodatkowych możliwości zarobkowych

Program obejmuje również wszystkie założenia, które zostały przedstawione przez kandydatów na radnych KWW Ludzie, Rozwój, Inwestycje

Spotkania z Wyborcami  Odbyte spotkania z wyborcami:
15.09.2018 r. świetlica w Ratajach
28.09.2018 r. świetlica we Wrąbczynk
07.10.2018 r. świetlica w Rudzie Komorskiej
13.10.2018 r. Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach
14.10.2018 r. świetlica wiejska w Pietrzykowie
15.10.2018 r. Pyzdry - Pawilon Kuby Fludry
16.10.2018 r. świetlica wiejska w Tarnowej
17.10.2018 r. świetlica wiejska w Ciemierowie
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Nie odbyte spotkania:
08.10.2018 r. świetlica wiejska w Kruszynach-na miejscu 
zastano włożone metale w zamki drzwiowe, wezwano policje, 
sołtys wsi zgłosiła uszkodzenie mienia -  Wyborcy nie odbyli 
spotkania z kandydatką na Burmistrza Moniką Mnich KWW 
Ludzie, Rozwój, Inwestycje i kandydatem na radną Haliną 
Polińką.
Spotkanie przełożono na 13.10.2018 r. (sobota) godz. 16:00 w 
Szkole Podstawowej w Górnych Grądach.

Zaplanowane spotkania:
19.10.2018 r. (piątek) szkoła Podstawowa w Lisewie godz. 19:00
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OKRĘG NR 2
Miasto Pyzdry – ulice: Nadrzeczna, Niepodległości, 
Kaliska, Rynek, Spółdzielców, Szkolna, 
Taczanowskiego, Zamkowa

OKRĘG NR 3
Miasto Pyzdry – ulice: Daszyńskiego, Kościuszki, 
Krótka, Poznańska, Sienkiewicza, Staszica, 3 Maja, 
11 Listopada

OKRĘG NR 5 
Miasto Pyzdry – ulice: Farna, Flisa, Nowoogrodowa,
Ogrodowa, Plac Sikorskiego

OKRĘG NR 6 
Miasto Pyzdry – ulice: Głowackiego, Konopnickiej,
Matejki, Orzeszkowej, Prusa, Targowa, Wąska

OKRĘG NR 12
Sołectwa: Górne Grądy, Ciemierów, Ciemierów-
Kolonia

OKRĘG NR 13
Sołectwa: Dolne Grądy, Kruszyny

OKRĘG NR 14
Sołectwa: Ruda Komorska, Zamość

OKRĘG NR 15
Sołectwo: Lisewo

OKRĘG NR 7
Miasto Pyzdry – ulice: Asnyka, Bolesława
Pobożnego, Dąbrowskiej, Jana Pawła II, 
Kochanowskiego, Leszka Czarnego, Władysława
Łokietka, Mickiewicza, Polna, Słowackiego, 
Sportowa, Szybska, J.Tuwima, Żeromskiego

OKRĘG NR 8
Sołectwa: Dłuski, Rataje

OKRĘG NR 9 
Sołectwa: Pietrzyków, Pietrzyków - Kolonia,
Ksawerów

OKRĘG NR 11
Sołectwa: Wrąbczynkowskie Holendry, Wrąbczynek

Jako radna będę zabiegać m.in.  o:
•        pomoc młodym matkom (otwarcie gminnego żłobka)
•        pomoc ukierunkowaną na rozwój młodzieży
•        budowę centrum rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowego w Pyzdrach
•        poprawę stanu dróg i chodników- przebudowę ul. Szkolnej
•        poprawę oświetlenia ulic w mieście (ul. Niepodległości)
•        rewitalizację rynku

Jako radny będę zabiegać m.in o:
•        pomoc ukierunkowaną na rozwój młodzieży
•        budowę centrum rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowego w Pyzdrach
•        poprawę nawierzchni na ul. 11 Listopada i ul. 3 Maja 
•        poprawy stanu chodników na ul. 3 Maja, ul. Staszica
•        budowę bezpłatnych miejsc parkingowych w mieście

Jako radny będę zabiegać m.in. o:
•        poprawę stanu dróg i chodników 
•        budowę brakującego odcinka drogi przy ul. Farnej 
•        budowę drogi dojazdowej i parkingu do boiska 
•        budowę centrum rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowego w Pyzdrach
•        modernizację budynku remizy w Pyzdrach

Jako radny będę zabiegać  mi.in o:
•        budowę centrum rekreacyjno – sportowo -wypoczynkowego w Pyzdrach
•        poprawę stanu dróg (ul. Głowackiego, ul. Wąska i ul. Targowa)
•        poprawę stanu chodników 
•        podjęcie działań zmierzających w kierunku rozwiązania problemu zbytu lokalnych 
produktów sadowniczych

Jako radny będę zabiegać m.in. o:
•        budowę drogi na ul. Bolesława Pobożnego i ul. Tuwima
•        remont chodników
•        budowę chodnika przy ul. Szybskiej 
•        poprawę oświetlenia
•        sprawne i szybkie uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę nowo powstających
ulic 
•        budowę centrum rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowego w Pyzdrach
•        wzmożonych działań profilaktycznych dotyczących młodzieży

Jako radna będę zabiegać m.in o :
•        budowę chodnika Dłusk -Rataje
•        budowę chodnika w kierunku Pietrzykowa
•        naprawę nawierzchni drogowej i chodników
•        prace remontowo - budowlane w świetlicach wiejskich we wsi Rataje i Dłusk
•        doposażenie świetlic w sprzęt
•        zagospodarowanie terenu wokół świetlic
•        umożliwienie mieszkańcom korzystanie ze świetlic na potrzeby lokalne, jak również przez 
młodzież,
•        modernizację boiska w Dłusku celem stworzenia struktury rekreacyjno-sportowej (ławki, 
siłownia zewnętrzna)

Jako radny będę zabiegać o:
•        budowę kanalizacji sanitarnej w Pietrzykowie i Pietrzykowie Kolonii
•        budowę dróg gminnych w Ksawerowie i Pietrzykowie Kolonii
•        budowę chodnika w kierunku Rataje
•        doposażeniem świetlicy wiejskiej w sprzęt  służący społeczności lokalnej
i młodzieży
•        doposażanie straży pożarnej w konieczny sprzęt i umundurowanie

Jako radny będę zabiegać  m in. o:
•        kompleksowy remont drogi powiatowej Zapowiednia -Wrąbczynek
•        modernizację dróg gminnych i lokalnych
•        przebudowę drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach
•        budowę chodników
•        budowę chodnika przy remizie OSP Wrąbczynek
•        doposażenie świetlicy wiejskiej w konieczny sprzęt służący społeczności i młodzieży
•        przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej  
•        zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (boisko, siłownia zewnętrzna, ławki)
•        doposażanie straży pożarnej w konieczny sprzęt i umundurowanie

Jako radna będę zabiegać m.in o:
•        budowy chodnika prowadzącego do Szkoły w Górnych Grądach
•        oświetlenia dróg w Sołectwie
•        budowy dalszej części drogi do Kolonii  Janowskiej
•        przebudowy chodnika w Ciemierowie
•        budowy drogi gminnej w Ciemierowie Kolonii

Jako radna będę zabiegać m.in. o:
•        budowę drogi asfaltowej od drogi kaliskiej do drogi asfaltowej w Kruszynach (na ten cel 
przeznaczone zostały środki z funduszu sołeckiego na zrobienie dokumentacji w wysokości 8000 zł.
•        kompleksowy remont świetlicy wiejskiej z dobudowaniem kotłowni i zagospo-darowaniem
placu wokół świetlicy w Kruszynach.
•        wyposażenie placu przy świetlicy w siłownię zewnętrzną z 2 urządzeniami rekreacyjnymi do 
ćwiczeń dla poprawy aktywności fizycznej.
•        zamontowanie przy przystanku szkolnym w Kruszynach oświetlenia solarnego.
•        oznakowanie na drodze wojewódzkiej pasami drogowymi przejścia dla pieszych od przystanku 
na Tłoczyźnie na drugą stronę drogi, w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
•         ścieżkę rowerową od Pyzdr do szkoły w Górnych Grądach – edukacyjno-przyrodniczą
(turystyczny szlak rowerowy).
•        zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem zabytku na Dolnych Grądach jakim jest wiatrak
koźlak z 1780 r. – zwiększenie walorów turystycznych tej miejscowości.
•        oświetlenie drogi na Dolnych Grądach od drogi kaliskiej w kierunku Kolonii Lisewo dla 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.
•        stworzenie warunków do aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców sołectwa poprzez 
rozbudowę boiska sportowego i zagospodarowanie placu wokół boiska w Dolnych Grądach. 
•        poprawę jakości dróg gminnych w Kruszynach i Dolnych Grądach

Jako radny będę zabiegać m.in o :
•        generalnego remontu świetlicy wiejskiej i sali OSP
•        zagospodarowania terenu wokół świetlicy na potrzeby młodzieży (boisko,
siłownia zewnętrzna)
•        budowy drogi na Łupice
•        budowy drogi w kierunku Modlicy przy wale
•        poprawy stanu i budowy chodników

Jako radna bedę zabiegać m,in. o:
•        poprawy infrastruktury chodników, dróg i oświetlenia
•        budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
•        budowy chodników przy drogach gminnych 
•        remont świetlicy wiejskiej wewnątrz  
•        doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt służący społeczności lokalnej
•        zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
•        budowa boiska sportowego na potrzeby młodzieży
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Dobre odżywianie to zdrowe 
odżywianie. Tę tezę usłyszeli 
uczestnicy warsztatów zorgani-
zowanych przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

W roli prelegentki wystąpiła die-
tetyczka Sylwia Rozenkop – No-
waczyk. Podczas spotkania, które 
odbyło się w piątek, 12 paździer-
nika, w Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji w Pyzdrach mówiła ona  
m. in. o wpływie różnych składni-
ków diety na nasz układ immuno-
logiczny.

– Powinnismy jeść przede 
wszystkim zdrowo. Zbilansowana 
dieta wiąże się z odpowiednią po-
dażą wszystkich witamin, skład-
nikow mineralnych, białek, tłusz-
czów i węglowodanów. Bardzo 
ważne jest korzystanie z produk-
tów sezonowych – powiedziała.

Grono słuchaczy stanowiły 
przede wszystkim panie. Po czę-
ści teoretycznej uczestniczyły one 
w przygotowywaniu zdrowych po-
siłków i ich degustacji.

– Zdrowe odżywianie to sposób 
na długowieczność. Dlatego posta-

nowiliśmy zaprosić dietetyka, 
żeby powiedział, jakie skład-
niki można łączyć, co z czym 
powinnniśmy jeść – mówi 
kierowniczka Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Beata 
Kruszka.

Uczestnicy warsz-
tatów mogli wyko-
nać analizę składu 
ciała, dzięki czemu 
dowiedzieli się, ile 
mają tkanki tłuszczo-
wej, masy mięśniowej 
i czy mają odpowiednią 
zawartość wody w orga-
nizmie. TOS

•Uczniowie uwiecznili nadwar-
ciańskie krajobrazy i architek-
turę. Efekt ich pracy można było 
podziwiać w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Pod Kogu-
tem” w Dłusku.

To miejsce nie jest przypadko-
we. Właśnie w podpyzdrskiej wsi 
w czerwcu br. 27 uczniów Liceum 
Plastycznego im. Tadeusza Kulisie-
wicza z Kalisza odbyło kilkudnio-
wy plener malarski. Każdy musiał 
wykonać co najmniej dwa obrazy 
olejne, dziesięć szkiców malarskich 
i jeden rysunek. Na piątkowym 
wernisażu zaprezentowali tylko te 
najlepsze.

– Dłusk to piękna miejscowość. 
Inspirowaliśmy się pięknym kra-
jobrazem, przyrodą, architekturą – 

powiedział jeden z licealistów. – Ja 
akurat ująłem rzekę i stary budy-
nek – dodał.

Uczniowie byli pod wrażeniem 
położenia wsi, ale także gospoda-
rzy obiektu – Elżbiety i Włodzimie-
rza Urbaniaków. W podziękowaniu 
za gościnę i stworzenie twórczej at-
mosfery wręczyli im rysunek z ich 
podobiznami.

– Czuliśmy się tutaj jak u siebie 
– powiedział wicedyrektor szkoły 
Marcin Gaj.

Swojskie było też jedzenie – py-
ry z gzikiem, pieczone skrzydełka 
i placki.  TOS

Dłusk oczami młodych artystów

Jak jeść, pani dietetyk?

Elżbieta i Włodzimierz Urbaniakowie otrzymali 
od młodzieży rysunek. Stworzył go Włodzimierz 
Ćwir, który na co dzień prowadzi zajęcia z cera-
miki i rzeźby Fot. Tomasz Szternel

Wśród uczestników warsztatów był 
tylko jeden mężczyna – to radny 

Robert Nowak Fot. Tomasz Szternel

O zdrowym odżywianiu mówiła 
dietetyczka Sylwia Rozenkop – 
Nowaczyk Fot. Tomasz Szternel 
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Przykładowa realizacja alejki przy stadionie
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•Burmistrz Pyzdr zarzuca swo-
jej kontrkandydatce plagiat 
programu wyborczego. Ta odbija 
piłeczkę. – Jeśli ktoś się na kimś 
wzorował, to komitet Przemysła-
wa Dębskiego na naszym – mówi. 
Kto ma rację?

Fakty są takie: obecny włodarz 
gminy i kandydaci na radnych z ko-
mitetu Wspólna Przyszłość zapre-
zentowali swój program wyborczy 
na początku października. Opu-
blikowali go na Facebooku, dodat-
kowo wydali folder. Kilka dni póź-
niej, także na Facebooku, a później 
także w formie papierowej, swoje 
programy upublicz-
nili członkowie 
komitetu Ludzie 
Rozwój, Inwe-
stycje. Widniały 
w nich bliźnia-
czo podobne 
czy wręcz iden-
tyczne zapisy.

P r z e m y s ł a w 
Dębski nie wierzy 
w przypadek:

– Jeżeli na trzy 
zdania różnica jest 
tylko w jednym 
słowie, to o czym 
tu mówić – mówi 
i ilustruje podo-
bieństwa. Pod-
czas gdy on pi-
sze o moder-
nizacji stacji 
wo d o c i ą g o -
wych dla lep-
szej jakości 
i ciśnienia 
wody, jego 
kontrkan -
d y d a t k a 
o moderni-
zacji stacji 

wodociągowej celem poprawy ja-
kości wody i ciśnienia. On o dialogu 
i współpracy w ramach Społecznej 
Rady Gospodarczej, ona o aktyw-
nej współpracy przedsiębiorców ze 
Społeczną Radą Gospodarczą. On 
o szerszym zakresie usług medycz-
nych dostępnych w miejscowym 
ośrodku zdrowia, ona o zwięk-
szeniu zakresu usług medycznych 
świadczonych w ośrodku zdrowia 
w Pyzdrach. Podobnych przykła-
dów jest więcej. Dotyczą one nie 
tylko programu Moniki Mnich, ale 
także jej kandydatów na radnych.

– Trudno mieć jakiekolwiek wąt-
pliwości, skoro zmienia się jedno 
słowo, a cała reszta brzmi identycz-
nie. Nawet dzieci w szkole podsta-

wowej czy gimnazjum zadają 
sobie więcej trudu, by za-
kamuflować, że pracę do-
mową przepisali z inter-
netu – dochodzi do wnio-
sku włodarz gminy.

Monika Mnich nie 
zgadza się z zarzuta-
mi stawianymi przez 
jej kontrkandydata. 
Utrzymuje, że swój 
program przedsta-
wiała już we wrze-
śniu na spotka-
niach w Ratajach 
i Wrąbczynku i na 
banerach opubli-
kowanych w lokal-
nej prasie. 

– Jeśli ktoś się na kimś wzorował, 
to komitet Przemysława Dębskie-
go na naszym komitecie. Trzeba nie 
mieć wstydu, żeby formułować ta-
kie zarzuty – uważa i powołuje się 
na przykład sołtyski Kruszyn Haliny 
Polińskiej, kandydatki z jej komitetu 
do rady miejskiej. Od dawna zabie-
gała u burmistrza o remont świe-
tlicy wiejskiej we wsi. Ku jej zdzi-
wieniu, ta inwestycja znalazła się 
w programie wyborczym Przemy-
sława Dębskiego. Nie można uzur-
pować sobie praw autorskich do 
potrzeb, które są zgłaszane przez 
mieszkańców lub też wynikają 
z ogólnodostępnych dokumentów, 
np. protokołów sesji rady miejskiej. 
Stąd tak wiele zbieżności – uważa.

Zdaniem Przemysława Dębskie-
go, postępowanie Moniki Mnich 

ma się nijak do jej 
hasła wyborcze-

go: „Uczciwość, 
rzetelność, za-
ufanie”. Ma 
na ten temat 
swoje zdanie 
– i szybko go 

nie zmieni.
Tomasz 
Szternel

PROGRAMY KANDYDATÓW NA BURMISTRZA
Przemysław Dębski

 � Uniwersytet Trzeciego Wieku – aktywizacja i in-
tegracja osób starszych
 � szerszy zakres usług medycznych dostępnych 
w miejscowym ośrodku zdrowia
 � zwolnienia podatkowe w zamian za nowo utwo-
rzone miejsca pracy
 � dialog i współpraca w ramach Społecznej Rady 
Gospodarczej
 � rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
 � 7 300 zł dofinansowania do instalacji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenach nieprze-
widzianych do skanalizowania
 �modernizacja stacji wodociągowych dla lepszej 
jakości i ciśnienia wody
 �remont i adaptacja na cele muzealne wiatraka 
holenderskiego
 � rewitalizacja rynku
 � Finalizacja projektowanej gazyfikacji gminy
 � Bezpośredni udział mieszkańców w realizacji bu-
dżetu gminy – fundusz sołecki

Monika Mnich

 �w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku: wy-
jazdy, spotkania integracyjne, zajęcia kulturalne, 
aktywizujące, usprawniające
 � zwiększenie zakresu usług medycznych świad-
czonych w ośrodku zdrowia w Pyzdrach
 � zwolnienie podatkowe w zamian za utworzone 
miejsca pracy
 � aktywna współpraca przedsiębiorców ze Spo-
łeczną Radą Gospodarczą
 � rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy
 � 7400 zł dofinansowania do instalacji przydomo-
wej oczyszczalni ścieków na terenach, które są 
nieprzewidziane do skanalizowania
 �modernizacja stacji wodociągowej celem po-
prawy jakości wody i ciśnienia
 � remont wiatraka holenderskiego
 � rewitalizacja rynku w Pyzdrach
 � sfinalizowanie gazyfikacji gminy
 � bezpośredni udział mieszkańców w realizacji 
budżetu gminy – budżet obywatelski

Zerżnięty program
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BIAŁE KONTRA CZARNE Sztuka  
pięknego pisania

•Były pióra, stalówki, 
kałamarze z atramentem, 
a nawet… kleksy. We wto-
rek, 16 października, w pa-
łacu Reymonta odbyły się 
warsztaty z kaligrafii. 

Zajęcia nie doszłyby do skutku, 
gdyby nie grant pozyskany z Lokal-
nej Grupy Działania „Z Nami War-
to”. Uczestniczyło w nich 20 osób. 
Dawnej techniki pisarskiej uczyli 
się zarówno dorośli, jak i dzieci.

– Pisanie piórem różni się 
od pisania długopisem i to nie tyl-
ko ze względu na inny przyrząd. 
Pisanie piórem wymaga od nas 
pewnego uporządkowania i dys-
cypliny, zmiany naszych piśmien-
niczych przyzwyczajeń. Pisząc 
piórem trzeba pamiętać chociaż-
by o prawidłowej postawie, o in-

nym układzie przyrządu w dłoni 
– mówi nauczyciel kaligrafii Janusz 
Korzeniowski, który prowadził 
warsztaty.

W kaligrafii liczą się wewnętrz-
ny spokój, precyzja i wytrwałość. 
Nie jest zbyt popularna, bo przy-
bory są trudno dostępne. Dobrej 
jakości stalówki, oprawki czy cie-
kawe wzorniki można nabyć tylko 
w specjalistycznych sklepach. 

– To dziwna sytuacja. Z jednej 
strony brakuje dobrej jakości przy-
borów piśmienniczych do kaligra-
fii, więc sądzimy, że jest to ma-
ło popularne, a z drugiej strony 
na takie warsztaty przychodzi spo-
ro osób. Sądzę, że to wynika z po-
trzeby wyciszenia się, uporządko-
wania i spędzenia chwili na jakiejś 
twórczości. Jesteśmy tylko my, 
to proste narzędzie i kawałek kart-
ki. Wszystko zależy od nas – dopo-
wiada Korzeniowski.

Klaudia Kubiak•Grali mali i duzi. 
Dla jednych był to bar-
dzo ważny turniej, a dla 
innych tylko zabawa. 

Mowa o „Warcabowych potycz-
kach”, imprezie zorganizowa-
nej w sobotę, 13 października, 
w Ośrodku Wspomagania Dziecka 
i Rodziny. Stanowiła ona zwieńcze-
nie projektu zgłoszonego do kon-
kursu pt. „Decydujesz, pomagamy” 
zorganizowanego przez sieć skle-
pów Tesco. Kołaczkowska placów-

ka wygrała 3 tys. zł z przeznacze-
niem na zakup stołu do warcabów.

– Napisaliśmy projekt, który zo-
stał pozytywnie zaopiniowany 
przez kierownictwo sklepu i funda-
cji, z nim współpracującej. Podczas 
robienia zakupów klienci otrzy-
mywali żeton, którym głosowali. 
Wrzucali go do pojemników z pro-
jektem, który uważali za ciekawy. 
W ten sposób zebraliśmy na tyle 
dużą liczbę punktów, że otrzyma-
liśmy grant – mówi koordynatorka 
projektu Justyna Wasilewska.

Z otrzymanych pieniędzy został 
zakupiony nie tylko stół, ale także 

dwie ławeczki. Ich oficjalne otwar-
cie odbyło się tuż przed turniejem. 
Otworzył go inauguracyjny poje-
dynek stoczony przez przedstawi-
ciela wychowanków z wójt Teresą 
Waszak. Następnie przy planszach 
zasiadło 22 dzieci i 8 dorosłych. 
Wśród pierwszych wygrała Ewe-
lina Krauze, przed Patrycją Bie-
drowską i Mikołajem Grabowskim. 
Natomiast wśród drugich równych 
sobie nie miał Adam Kruszyński. 
Tuż za nim uplasowali się Teresa 
Waszak i Michał Stefański.

 
Klaudia Kubiak

Początki bywają trudne 
Fot. Klaudia Kubiak

W tej partii żadna ze stron nie 
chciała przegrać Fot. Klaudia Kubiak

Nie raz trzeba było się trochę nagłowić, 
żeby wygrać Fot. Klaudia Kubiak

 

MEBLE ul. Ogrodowa 6
www.brw.com.pl

   

MEBLE ul. Ogrodowa 6
www.brw.com.pl
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KANDYDACI DO RADY 
GMINY KOŁACZKOWO

WASZAK
Kandydatka na Wójta Gminy

Kołaczkowo
www.teresawaszak.pl

Teresa

Michał StefańskiAdam KruszyńskiPaweł Barbuziñski Piotr Jarema

Danuta GrabowskaWiesław Urbaniak Jan PrzybylskiZo�a Kominek

Robert Ptaszyński Piotr Górecki

Wanda Biadasz Krystian Konieczny

Okręg nr 1 Okręg nr 2 Okręg nr 3 Okręg nr 4

Okręg nr 5 Okręg nr 6 Okręg nr 7 Okręg nr 8
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Recytatorska próba sił

•W Kołaczkowie gości-
ło troje uczniów z Kana-
dy. Przyjazd do Polski jest 
dla nich nagrodą za udział 
w konkursie recytatorskim 
im. Władysława Reymonta. 
Wygrali go. 

W gronie szczęśliwców znaleźli 
się Emilia Panturiero, Paulina Pur-
czyńska i Maciej Babiarski. Do Ko-
łaczkowa przyjechali we wtorek, 
16 października. Zwiedzili gminę, 
poza tym zawitali do miejscowego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
gdzie dali próbkę swoich orator-
skich zdolności. 

– Kiedy recytuję, to myślę sobie, 
że jestem tą postacią z prozy. Mó-
wię tak, jakbym nią była. Na po-
czątku zawsze się trochę stresuję, 
ale jak już zacznę to idzie samo. Za-
tracam się w tym – mówi Paulina.

– Mama mnie zachęcała do recy-
tacji. Najpierw raz, później drugi, 
teraz każdego roku coś prezentuję 
– dodaje Emilia.

O ile dziewczyny recytowały po-
ważne fragmenty utworów literac-

kich, o tyle najstarszy Maciej wy-
biera te bardziej radosne, wręcz 
żartobliwe. 

Co ciekawe, cała trójka mówi po-
prawną polszczyzną.

– Mówię po polsku, ponieważ 
rodzice w domu nie pozwalają 
mi rozmawiać w innym języku. Gdy 
mówię po angielsku to od razu się 
złoszczą. Mówią, że szkoła jest an-
gielska i tam mogę mówić po an-
gielsku, ale w domu nie – podkre-
śla Maciej. 

Zdolnościami recytatorskimi po-
pisali się także uczniowie z Kołacz-
kowa – Bogumiła Pocztarek i Karo-
lina Graczyk. 

– Zapomniałam w pewnym mo-
mencie kilku słów, ale chyba nikt 
nie zwrócił na to uwagi. Żeby się 
nie stresować patrzę w jedno miej-
sce i wyobrażam sobie coś miłego. 
Jak jest duża publiczność, to pre-
sja rośnie i bardziej się denerwuję 
przyznaje Karolina.

Bogusia może pochwalić się trze-
cim miejscem w Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim „Mówi-
my Reymontem”. Zaprezentowała 
w nim fragmenty „Komediantki”. 

– Najważniejsze to wyobrazić 
sobie siebie w takiej sytuacji, któ-

rą prezentujemy – jak ja bym się 
zachowała, jak ja bym mówiła, 
jak ja bym się czuła. Nie sprawia 
mi to problemu, potrafię się wcielić 
w każdą postać – zapewnia.         KK

Maciej stawia na żartobliwe 
fragmenty prozy 
Fot. Klaudia Kubiak

Emilia wykonała utwór „Pta-
sie radio” Juliana Tuwima 
Fot. Klaudia Kubiak

Bogumiła utwory przedstawia 
bardzo emocjonalnie i reali-
stycznie Fot. Klaudia Kubiak
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61)  640 40 40  FAX (61)  640 40 44     
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl 

www.wrzesnia.pl

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni 
przy ul. Ratuszowej 1 oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.pl zos-
tało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetar-
gu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następującej nieruchomości 
gruntowej:

kas-brykiet.pl
504 190 333

16,00 zł 5,50zł 11,00 zł 5,50zł 5,50 zł 8,50 zł

Pellet Lava
15kg

Sklejka Wałek
4kg

Brykiet Walec
20kg

Sklejka Ćwierćwałek
4kg

Sklejka Półwałek
4kg

Kostka RUF
10kg

9,00 zł6,50 zł16,50 zł 15,00 zł 16,00 zł 14,00 zł

Pellet Olimp
15kg

Pellet Eco
15kg

Pellet Gold
15kg

Pellet Economy
Selection
15kg

Brykiet Walec
6kg

Brykiet Walec
10kg

Komitet Wyborczy 

BOGDAN KRUK 
lista nr 2

okręg nr 3Głosuj na tego, który się sprawdził
Materiał pochodzi i jest �nansowany przez Kompitet Wyborczy PSL

SKUP KUKURYDZY
- konkurencyjna cena
- szybka płatność

Tel. 61/427-31-66
Kom. 601-722-040

Przetwórstwo Rolne Gąsiorek sp.j
Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo
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11 października 
Piotr Jakubowski, 68 l. (cmentarz 
komunalny we Wrześni)
Józef Michalak, 79 l. (cmentarz ko-
munalny we Wrześni)
Kordian Gromnicki, 82 l. (cmentarz 
komunalny we Wrześni)
Maria Lipińska, 67 l. (cmentarz ko-
munalny we Wrześni)

12 października 
Danuta Terakowska z d. Parus, 61 l. 
(cmentarz komunalny we Wrześni)
ks. kan. Henryk Nadolny, 78 l. 
(cmentarz parafialny we Wrześni)
Krystyna Marszałek z d. Zgolińska, 
80 l.  (cmentarz parafialny w Orze-
chowie)

Odeszli 
od nas

NIERUCHOMOŚCI
 �Do wynajęcia mieszkanie 

2-pokojowe, 58 m2, Września, ul. 
Zamysłowskiego. Tel. 602 745 805

 �Do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe we Wrześni, tel. 664-
704-435

 �Do wynajęcia mieszkanie – 
kawalerka w centrum. Tel. 605 
431 801 

USŁUGI
 �Poradnia dietetyczna oferuje 

poradnictwo dietetyczne oraz 
edukację żywieniową dla osób 

zdrowych i chorych oraz dla grup 
zorganizowanych. Usługi świad-
czone są stacjonarnie w przy-
chodni MEDINET oraz z dojazdem 
do Pacjenta. Tel. 882 675 986. 

 �Przewóz osób nowym renaul-
tem trafikiem. Telefon: 661 743 
497

 �Przeprowadzki KOMPLEKSO-
WO! Przywieziemy, wniesiemy, 
zmontujemy nowe i stare meble. 
Opróżnimy mieszkania, garaże, 
strychy. Tel. 881 246 606

 �Przeprowadzki KOMPLEK-
SOWO! Zabieramy stare meble, 
złom i graty. Tel. 881 246 606

Bazarek
 �Nagrobki, remonty. Tel: 606 

631 423 

 �Malowanie, szpachlowanie, 
zabudowy kartonowo-gipsowe, 
płytki, panele, docieplenia z 
zewnątrz ze strukturą, malowa-
nie elewacji itp. Solidnie! Tel: 607 
856 441 

 �Usługi Transportowe. Przepro-
wadzki, możliwość podjęcia sta-
łej współpracy. Odbiór sprzętu 
AGD i złomu tel. 696 303 449

INNE
 �Sprzedam soki z aronii z wła-

snej plantacji, pasteryzowane, 
w opakowaniach 3-litrowych i 
słoikach. Pomocny w przeziębie-
niach, zapobiega grypie, cukrzy-
cy, czyści żyły, poprawia pamięć, 
posiada dużo witamin. Tel. 506 
588 678. Targowisko miejskie 
czwartek przy Lidlu.

 �Sprzedam solidne plandeki, 
tel. 691 751 801

Zakochani 
w okolicy

693 588 001
Szukam fajnej, szczerej dziewczyny 

na stałe do 33 lat. Napisz. 
• • • • • • • • • • • • • • • 

607 810 214
Kawaler, 35 lat, brunet, pozna dziew-
czynę. Cel stały. Z Wrześni, Jarocina, 

Środy Wlkp. 
• • • • • • • • • • • • • • • 

691 224 917
Cześć, jestem Marek. Chętnie po-

znam panią, która da się zaprosić na 
wypad za miasto.
• • • • • • • • • • • • • • • 

669 173 989
Jestem wysoką brunetką, która lubi 

poczytać. Szukam chłopaka, który inte-
resuje się literaturą.
• • • • • • • • • • • • • • • 

693 403 474
Mam 55 lat, miła, towarzyska, po-

znam pana o podobnych walorach sta-
nu wolnego. Pozdrawiam!

• • • • • • • • • • • • • • • 
693 309 484

Zenek, mam 61 lat, chciałbym poznać 
panią w wieku 58-62 lata. 

• • • • • • • • • • • • • • • 
725 360 990

Mam 25 lat, szukam dziewczyny 
z okolic Wrześni, Środy Wlkp., Jarocina, 

Poznania. 

ATIZ POŻYCZKI
Września, Wrocławska 42

1000 zł - 12 rat miesiecznych 
po 128 zł

oddajesz 1060 zł
1000 zł - po 30 dniach  

61 437 72 81
698 627 594

www.kamieniarski.eu

www.kamieniarski.eu

13 października
Jadwiga Brdęk z d. Banaszak, 
91 l. (cmentarz komunalny we 
Wrześni) 
Elżbieta Szambelańczyk z d. 
Musielak, 63 l. (cmentarz para-
fialny we Wrześni)
Piotr Dolatowski, 39 l. (cmen-
tarz komunalny we Wrześni)
Gabriela Małas, 84 l. (cmentarz 
komunalny we Wrześni)

15 października
Zofia Orzechowska z d. Olejni-
czak, 81 l. (cmentarz komunalny 
we Wrześni)
Sława Przewoźna z d. Tom-
czak (cmentarz komunalny we 
Wrześni)
Bolesław Rogaliński, 83 l. 
(cmentarz komunalny we Wrze-
śni)
Feliks Bukowski, 77 l. (cmentarz 
parafialny w Kołaczkowie)

16 października
Jarosław Olejniczak, 49 l. 
(cmentarz parafialny w Kołacz-
kowie)

MOTORYZACJA
 �Sprzedam tanio SEAT COR-

DOBA 1.4 benzyna, rok 1995, 
sprawny technicznie. Przegląd 
techniczny: wrzesień 2019. Tel: 
664 497 886 

 �Kupie stare motocykle i mo-
torowery: WSK, SHL, OSA, JUNAK, 
WFM, KOMAR, RYŚ, ŻAK, MOTO-
RYNKA itp. oraz części, dowody 
rejestracyjne, instrukcje obsługi 
itp. tel. 697 128 404

 �Sprzedam Audi TT. Rok 2014. 
Przebieg 19 tys. km. Serwisowa-
ne w ASO. Kontakt: 508 326 777

 �Sprzedam opla astrę 1,9 CDTI, 
74 KM, rok 2007 r. Tel. 508 170 
350 

Firma Budowlano-Deweloperska

ZATRUDNI:
- Cieślę
- Technika lub inżyniera
budowy

CV proszę kierować na:
biuro@wexel.com.pl

Psary Małe, ul. Żytnia 1
Tel. 502 362 742
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Nosisz dwie pary okularów?
Pomyśl o swojej wygodzie i zmień swoje dwie 
pary na jedną parę okularów progresywnych!

Galeria Karuzela Września,
tel. 695 262 293

MEDI-OPTIK profesjonalnie zbada Twój wzrok, zaoferuje szkła
progresywne w super promocji!

Rabat 
nawet do

-50%!

Gabinet lekarski 
położnictwo-ginekologia

neurologia dziecięca
ul. Legii Wrzesińskiej 2, Września

tel. 61 43 61 974

Specjalista położnik-ginekolog
Lucyna Majewska- Lipińska 
tel. 601 179 945                   

Specjalista neurologii dziecięcej i neurologii
dr n. med. Joanna Michalska
tel. 600 107 840

Gabinet w Poznaniu TARMED
ul. Grunwaldzka 38A                                                                                                                                

tel. 61 864 20 25

R ejestr acja od poniedziałk u do piątk u w godz. 12:0 0 - 20 :0 0  
pod nr  telefonu 737 657 657 lub osobiście. 

R ejestr acja całodobowa na www.medar t- wr zesnia.pl

ul. Opieszyn 2 , 62-300 Września

P E DI AT R I A lek .spec. Odetta Styczyńsk a 

U R OL OG I A lek . spec.L eszek  M ichalak , lek .spec.P iotr  N owaczk iewicz 

N E U R OC H I R U R G I A dr  hab.n.med.P aweł Sok al 

N E U R OL OG I A lek . spec.P iotr  Fr ańczak  

R E U M AT OL OG I A lek .spec.K atar zyna C hmielewsk a,                                 

                                 lek .spec. E dyta K aspr zyk  

C H I R U R G I A OG ÓL N A lek .spec.R adosław Sołtyk owsk i  

OR T OP E DI A lek .spec. R adosław Sołtyk owsk i  ,  

                        lek . spec. Agnieszk a H er bik                       

DE R M AT OL OG I A lek .spec.M agdalena M osk alsk a 

G I N E K OL OG I A I  P OŁ OŻN I C T W O lek .Alek sandr a P r zybylsk a 

M E DY C Y N A OG ÓL N A lek .spec.M ar iusz C hwiałk owsk i  ( or zek anie

zdolności  do pr acy, badania spor towców or az k ier owców) 

FI ZJOT E R AP I A I  R E H AB I L I T AC JA mgr  K atar zyna G onet,  

                                                             technik  r ehab. Sebastian G onet 

P SY C H OL OG   mgr  K atar zyna U r baniak  

Profesjonalne i indywidualne podejście do pacjenta.

Laureat konkursu "Hipokrates roku 2017" 
w kategorii pediatra w powiecie wrzesińskim.

Zlecę prace z zakresu:
- tynki gipsowe
- elewacja lekka mokra
- zabudowa karton gips
- szpachlowanie, malowanie
- układanie glazury
- instalacje co wod kan
- instalacje elektryczne

Poznań, Słupca, Rusibórz (gm. Dominowo)

Tel. 507-927-710

SERWIS KOTŁÓW
De Dietrich , Brotje

www.spaw.pl
tel: 663 000 066

icon made by freepik

Składa podziękowania wszystkim partnerom Targów "Rolnicza Jesień 2018"
GOSPODARSTWO ROLNE – WASZAKOWIE – KOŁACZKOWO 
GRAPH-PACK – WRZEŚNIA 
HURTOWNIA CYTRUS – WRZEŚNIA 
HURTOWNIA ULTRAFOOD – WRZEŚNIA 
PIEKARNIA WALDI – KACZANOWO
PSS SPOŁEM – WRZEŚNIA 
PUK – WRZEŚNIA 
PHU JUTA – WRZEŚNIA
PPH ADMAT – NOWE SKALMIERZYCE
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WRZEŚNIA
ZAKŁAD MIĘSNY LAS – KUCZKÓW 
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO – PASZAK – PYZDRY 
CUKIERNIA KUCZORA – WRZEŚNIA 
GOSPODARSTWO ROLNE KRZYKOSY – MARCINIAK JAROSŁAW

ASV ADAMCZYK – WĘGIERKI
AGCO SP. Z O.O. – PACZKOWO
WALKOWIAK MARIUSZ – OSOWO 
AGRO SZNAJDER SP. Z O.O. – ODDZIAŁ 
WRZEŚNIA
TRANSPED PPHU – BŁASZCZAK WALDEMAR 
– CIĄŻEŃ
GOSPODARSTWO ROLNE – WASILEWSKI 
ADAM – KACZANOWO
PHU AGRAR SP. Z O.O. – WRZEŚNIA 
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Firma JET Grupa Polska Sp. z o. o., wchodząca w skład 
międzynarodowej grupy przedsiębiorstw z branży 
budowlanej,   oferująca       innowacyjne      rozwiązania 
w zakresie doświetlania, oddymiania i wentylacji 
poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCYJNY

Zakres obowiązków: Wymagania:
- Montaż drobnych elementów stalowych, 
  aluminiowych i PVC
- Formatowanie elementów aluminiowych, 
  poliwęglanowych i PVC
- Praca w zamkniętym, ogrzewanym 
  pomieszczeniu

- Wykształcenie zawodowe lub techniczne, 
  preferowane kierunki ślusarz, stolarz
- Dodatkowym atutem będzie umiejętność
  spawania aluminium
- Umiejętność używania narzędzi montażo-
  wych i pneumatycznych
- Praca jednozmianowa
- Umowa o pracę
- Miejsce pracy: Miłosław

Otrzymają Państwo umowę o pracę na pełny etat. Po gruntownym przeszkoleniu i wdroże-
niu czekają na Państwa urozmaicone zadania, co daje szanse na rozwój osobisty i zawodowy. 
Zostaną Państwo włączeni do odnoszącego sukcesy zespołu i  będziecie wspierani przez 
profesjonalne zaplecze inżynieryjne. 

Dokumenty aplikacyjne wraz z datą możliwego spotkania oraz wymaganiami płacowymi 
prosimy przesyłać na nasz adres: 
JET Grupa Polska Sp. z o.o.               tel: 504 029 088             ul. Kaliska 38 - 62-300 Września  
Web: www.jet-gruppe.de - E- Mail: praca@jet-polska.pl

Siatkówka

•Nasz zespół pojechał 
do Jaworzna z nadzieją 
na zwycięstwo, na pod-
trzymanie dobrej pa-
ssy, bo tylko wygrana 
pozwalała na zachowa-
nie pozycji lidera 1 ligi. 
Niestety, gospodarze 
udzielili naszej druży-
nie srogiej lekcji, wy-
grali 3:0. 

Już pierwszy set ostudził, a nawet 
zmroził ciepłe myśli naszych kibi-
ców. Przegrana do 12. z zespołem, 
który dotąd zajmował 10. miejsce 
w tabeli, była szokiem, bo dawno 
APP Krispol, w rozgrywkach ligo-
wych, nie przegrał seta tak wyso-
ko. Druga partia była wyrównana 

do staniu po 15. W końcówce go-
spodarze okazali się skuteczniejsi 
i zwyciężyli 25:23. Trzecia odsłona 
była ostatnią. I mimo że września-
nie prowadzili w niej 20:19, to koń-
cowe piłki znów należały do siat-
karzy z Jaworzna. MCKiS zwyciężył 
25:21. Mecz na Śląsku był bardzo 
przykrą niespodzianką. Wicelider 
tabeli, Lechia Tomaszów Maz. zwy-
ciężył w Kielcach i przejął od wrze-
sińskiej drużyny pałeczkę lidera. 

APP Krispol wrócił z Jaworzna na 
tarczy, ale już wczoraj miał okazję 
do rehabilitacji.  O godz. 18:30 po-
dejmował KPS Kielce. Ze względu 
na proces powstawania gazety nie 
możemy podać wyniku wczorajsze-
go meczu, ale wierzymy, że zespół 
wyciągnął z lekcji w Jaworznie od-
powiednie wnioski, że podszedł do 
spotkania z Kielcami maksymalnie 
skoncentrowany i w blasku telewi-
zyjnych kamer pokazał, że w tym 
sezonie należeć do ścisłej czołów-
ki 1 ligi. 

(Agór)

Wyniki 4. kolejki gier 
Gwardia Wrocław  - Norwid Często-
chowa    3:1 
KPS Siedlce - Ślepsk Suwałki  3:1
Olimpia Sulęcin - Stal Nysa  2:3
Mickiewicz Kluczbork - AZS AGH Kra-
ków    1:3
MCKiS Jaworzno - Krispol Wrześ. 3:0
KPS Kielce - Lechia Tomaszów Maz. 0:3
BBTS Bielsko-Biała - AZS Często- 
chowa    3:1

Tabela
1. KS Lechia Tom.Maz.  4 11 12:3 369:318
2. Stal Nysa 4 9 11:5 353:319
3. APP Krispol Wrz. 4 9 9:5 319:291
4. BBTS Bielsko-Biała 4 9 10:6 378:353
5. KS Gwardia Wrocław 4 8 10:7 394:373
6. MCKiS Jaworzno 4 6 7:7 303:297
7. MKS Ślepsk Suwałki 4 6 7:8 352:357
8. KPS Siedlce 4 6 6:7 276:306
9. STS Olimpia Sulęcin 4 4 7:9 351:374
10. AZS Częstochowa 4 3 7:11 382:413
11. KPS Kielce 4 3 6:11 358:386
12. AZS AGH Kraków 3 3 3:7 220:238
13. Norwid Częstoch. 3 2 5:8 290:296
14. UKS Mickiewicz Kl. 4 2 6:12 378:402

Mecz w Jaworznie był szokiem 
także dla siatkarzy 

Fot. Andrzej Górczyński

Sroga lekcja w Jaworznie

Koszykówka

Falstart w Gnieźnie

Karate
Orzeł fruwał we Wrocławiu

•W inauguracyjnym meczu 
3. ligi mężczyzn MKS Września 
grał w Gnieźnie z drugim zespo-
łem MKK Sklep Polski. Nie był 
to mecz udany i trener Tomasz 
Szelągiewicz ma o czym myśleć.

W pierwszym po 15 latach me-
czu ligowym wrzesińska drużyna 
poniosła dotkliwą porażkę. Gnieź-
nianie pokonali, i to bardzo wyso-
ko, podopiecznych Tomasza Sze-
lągiewicza 95:54, w poszczegól-
nych kwartach 22:13, 26:17, 22:15 
i 25:9. Z tej porażki trzeba jak naj-
szybciej wyciągnąć wnioski i w na-
stępnym meczu, który wrześnianie 
rozegrają 20.10.2018 r. w Ostro-
wie Wielkopolskim z tamtejszą 

UKS Kasprowiczanką, trzeba poka-
zać się z lepszej strony. Wierzymy, 
że z Ostrowa nadejdą milsze wie-
ści niż te z Gniezna. Pierwszy mecz 
u siebie MKS Września rozegra 
w sobotę, 27 października, o godz 
18:00, z Rawią Rawicz.             (Agór) 

•We Wrocławiu, odbył się XI Pu-
char Mistrza w Karate Tradycyj-
nym. „Orzełki” z Wrześni pokaza-
ły się z dobrej strony.

Puchar Mistrza zgromadził 
na starcie 500 zawodników i za-
wodniczek z 45 klubów z całej Pol-
ski. We Wrocławiu, w zawodach tak 
dużej rangi, swych sił spróbowa-

li też zawodnicy z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Karate Trady-
cyjnego „Orzeł” Września. Wypadli 
bardzo dobrze, do domu przywieź-
li cztery medale. Na II miejscu po-
dium stanął Kamil Sobczak, a miej-
sca III zajęli: Kornelia Kaźmierczak, 
Gabriela Górecka oraz Wiktor Gme-
rek. Wszyscy zawodnicy startowali 
w kata, czyli układach technik ata-
ku i obrony.                                   (Agór)

Kamil Sobczak na drugim miejscu 
podium Fot. arch. UKS Orzeł

Trener Tomasz Szelągiewicz 
ma o czym myśleć Fot. Arch. MKS Września
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Kandydatka do Sejmiku

W nowej kadencji Sejmiku zamierzam zadbać o:
  wprowadzenie w pociągach Kolei Wielkopolskich i Kolei Regionalnych tanich biletów dla uczniów oraz studentów,
  utworzenie programu bezpłatnej opieki stomatologicznej w szkołach,
  powstanie Wielkopolskiego Samorządowego Funduszu wsparcia sołectw,
  powstanie programu umożliwiającego dofinansowanie budowy i remontów dróg lokalnych,
  podjęcie działań zmierzających do skutecznej walki ze smogiem na szczeblu wojewódzkim,
  dofinansowanie budowy żłobków i domów dziennego pobytu dla seniorów.

Licząc na Wasze wsparcie i mając nadzieję, że nie zawiodłam Waszego zaufania, ponownie kandyduję do 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Przez ostatnie 4 lata byłam aktywną radną - pracowałam nie tylko jako Przewodnicząca  
Komisji Gospodarki, ale też w sześciu innych komisjach. Słowa „człowiek jest najważniejszy” nigdy nie były 
dla mnie tylko hasłem na wybory - zawsze starałam się być wierna tej zasadzie. W czasie ostatniej kadencji 
Wielkopolska z całą pewnością zmieniła się na lepsze. Zrealizowano  szereg kluczowych inwestycji, 
wykorzystywano z powodzeniem środki z budżetu UE, podjęto szereg działań poprawiających warunki 
życia i pracy Wielkopolan. Dzięki Wam mogłam przyczynić się do tych pozytywnych przemian. 

Wasze poparcie i zaufanie pozwoli mi dalej skutecznie działać na rzecz Wielkopolski i jej mieszkańców. 
21 Października proszę o Wasze głosy.

poz. 2

KAŹMIERCZAK
Mirosława Katarzyna

LISTA NR 2
człowiek jest najważniejszy

SPORT

Trenuj z FOX-em na świeżym powietrzu. Warto!
•Ze względu na pytania 
wyjaśniamy – trening na 
świeżym powietrzu ma wie-
le zalet.

Jak to możliwe, że dziecko tre-
nując na dworze nie przeziębi się, 
nie rozchoruje, podczas gdy pada 
deszcz lub temperatura jest w oko-
licach 0 stopni Celsjusza? Dlacze-
go efektywność zajęć na świeżym 
powietrzu jest o wiele większa 
niż w sali? Co jest zdrowsze – tre-
ning na zimnym, świeżym powie-
trzu i na podłożu miękkim (boisko 
sztuczne) czy w ciepłym i suchym 
powietrzu oraz na twardym podło-
żu (hala)? Na te inne pytania udzie-
limy odpowiedzi. 

Istnieją trzy główne grupy cech 
mające znaczenie przy treningu na 
świeżym powietrzu: czynniki zdro-
wotne, efektywność treningu oraz 
czynniki psychospołeczne. Wiele 
osób mylnie sądzi, że jeśli uchro-
ni swoje dziecko przed deszczem 
i zimnem, to będzie ono zdrowsze. 
Jest to niestety najczęściej wystę-
pujący błąd w profilaktyce chorób 
i zwiększania odporności orga-
nizmu. Przez takie postępowanie 
jedynie osłabiamy młodego czło-
wieka, co doprowadza do obniże-
nia „wytrzymałości” organizmu na 
bodźce chorobotwórcze (przezię-
bienie, grypa itp.). Hartowanie or-
ganizmu to podstawowa zasada, 
która powinna dominować w prze-
ciwdziałaniu chorobom i zwiększa-
niu odporności. 

Trening na świeżym powietrzu 
sprzyja nie tylko rozwojowi ru-
chowemu, ale także uodparnia na 
choroby. Dziecko zażywa bowiem 
kąpieli powietrznych, czyli ćwiczy 
na zewnątrz niezależnie od pory 
roku. Ważne jest, aby zażywając ta-
kich kąpieli, zawodnik był dobrze 
ubrany (w dres, czapkę, rękawiczki, 
w zimniejsze dni lekką kurtkę). Nie 
może się przeziębić ani przegrzać. 
W ten sposób na pewno uchroni się 
przed chorobą. Dziecko będzie za-
hartowane, jeżeli będzie na dworze 
dokładnie w każdą pogodę. Nieza-
leżnie od warunków atmosferycz-
nych. Zawodnik musi się przyzwy-
czaić do zmieniającej się tempera-
tury. W ten sposób jego odporność 

będzie znacznie lepsza. Proces har-
towania ma duży wpływ na proce-
sy fizjologiczne: wzrost przemiany 
materii, ukrwienie skóry, zmęcze-
nie, wyczerpanie. 

Dużą rolę w procesie hartowa-
nia odgrywa skóra. U dziecka na-
czynia krwionośne mają elastyczne 
i miękkie ścianki, dlatego też miesz-
czą więcej krwi niż u człowieka do-
rosłego. Działając na skórę różnego 
rodzaju podrażnieniami wywołu-
jemy w organizmie szereg zmian, 
które przyczyniają się do lepszego 
odżywiania tkanek, energiczniej-
szej przemiany materii, wykształ-
cenia mechanizmów termoregula-
cyjnych, a w związku z tym wpły-
wają korzystnie na wzmocnienie 

zdrowia oraz zwiększenie wytrzy-
małości i odporności organizmu 
w zwalczaniu różnych szkodliwych 
wpływów. 

Najpotężniejszym środkiem 
hartującym są naturalne czynni-
ki przyrody: słońce, powietrze 
i woda. Są to środki wszechobecne. 
Z trzech wymienionych czynników 
powietrze jest czynnikiem najbar-
dziej dostępnym. Dziecko w wieku 
wczesnoszkolnym powinno każde-
go dnia spędzać na powietrzu co 
najmniej 2 - 3 godziny, a przy do-
brych warunkach atmosferycznych 
– dłużej. Przebywanie na dworze 
stanowi najlepszy i najskuteczniej-
szy powszechny środek hartowa-
nia. Przyczynia się do tak ważnej 
dla zdrowia intensywnej wentyla-
cji płuc, zaostrza apetyt. W harto-
waniu powietrzem, w połączeniu 
z ćwiczeniami fizycznymi, należy 
stosować zasadę, że im młodsza 
jest osoba hartująca się, im niższa 
jest temperatura otoczenia, tym 
należy wykonywać energiczniej-
sze ćwiczenia ruchowe, tym inten-
sywniejszą podejmować pracę (to 
natomiast zwiększa intensywność 
i efektywność treningu, ale o tym 
w dalszej części). 

Każda z aktywności ruchowych 
prowadzona na zewnątrz budyn-
ku zwiększa odporność ustroju na 
działanie niekorzystnych dla zdro-
wia temperatur. Prowadzenie ta-
kich ćwiczeń powoduje długotrwa-
łe zwiększenie natężenia przemia-
ny materii, ułatwiających utrzyma-
nie równowagi bilansu cieplnego 

w otoczeniu o niskiej temperatu-
rze. Kolejnym, nie mniej ważnym 
czynnikiem zdrowotnym jest za-
nieczyszczenie powietrza w po-
mieszczeniach zamkniętych. Naj-
częściej bardzo suche, z dużą ilo-
ścią dwutlenku węgla powietrze 
w salach jest przyczyną złego sa-
mopoczucia zawodników (duszno-
ści, „brak” tlenu, nadmierna potli-
wość). Według badań niemieckich 
naukowców powietrze w pomiesz-
czeniach zamkniętych jest o 60% 
bardziej zanieczyszczone niż na ze-
wnątrz! Suche, „zakurzone” powie-
trze sprawia, że nasze „wewnętrz-
ne filtry” w nosie przestają działać 
i wdychamy „tony” kurzu do płuc. 
Głównym walorem przemawiają-
cym na korzyść zajęć na zewnątrz 
jest ciągły przepływ świeżego po-
wietrza i brak kurzu oraz bezpo-
średni wpływ promieni słonecz-
nych na młody organizm. 

Innym atutem przemawiającym 
za zajęciami w otwartym terenie 
na boisku jest czynnik niższego od-
setku kontuzji wbrew powszechnej 
opinii, że trening na dworze w zi-
mie może powodować większą licz-
bę urazów (odpowiednie obuwie 
znacznie ogranicza to zagrożenie). 
Podczas zajęć na twardym podło-
żu (parkiet) pięciokrotnie większa 
jest szansa przeciążenia stawów 
kolanowych i ścięgien niż w trakcie 
zajęć na miękkim podłożu. Częste 
bieganie na twardym podłożu mo-
że prowadzić do przeciążenia ukła-
du mięśniowego.

Maciej Lisiecki

Reprezentacja szkółki FOX rocznika 2008/2009 – jeden z mroźnych 
turniejów Fot. archiwum FOX
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III LIGA
NIEDZIELA, 21 PAŹDZIERNIKA	�14:00

RADUNIA STĘŻYCA

MIESZKO GNIEZNO 

III LIGA
SOBOTA, 20 PAŹDZIERNIKA	 �15:00

GÓRNIK KONIN

POLONIA ŚRODA WLKP.

IV LIGA
SOBOTA, 20 PAŹDZIERNIKA	 �15:00

VICTORIA WRZEŚNIA

OSTROVIA 1909 OSTRÓW WLKP.

KLASA OKRĘGOWA, KONIN
SOBOTA, 20 PAŹDZIERNIKA	 �15:00

PŁOMIEŃ NEKLA

WARTA EREMITA DOBRÓW

KLASA OKRĘGOWA, KONIN
SOBOTA, 20 PAŹDZIERNIKA	 �15:00

SPARTA ORZECHOWO

POLANIN STRZAŁKOWO

KLASA OKRĘGOWA, KONIN
SOBOTA, 20 PAŻDZIERNIKA	 �15:00

KASZTELANIA BRUDZEW

ORLIK MIŁOSŁAW

KLASA OKRĘGOWA, KONIN
NIEDZIELA, 21 PAŻDZIERNIKA	�15:00

GÓRNIK WIERZBINEK

WARTA PYZDRY

KLASA OKRĘGOWA, POZNAŃ
NIEDZIELA, 21 PAŻDZIERNIKA	�11:00

SZTURM JUNIKOWO P-Ń

CZARNI CZERNIEJEWO

Piłka nożna – IV liga

Cenny remis Victorii w Lesznie

Piłka nożna – klasa okręgowa
Derby powiatu dla Warty Pyzdry

•Na bardzo trudnym 
terenie, w Lesznie, 
Victoria zremisowała 
z Polonią 1:1 i wzboga-
ciła się o 1 pkt. To był 
czwarty mecz z rzędu 
trenera Tomasza Beka-
sa, w którym jego ze-
spół nie poniósł poraż-
ki. 

Tomasz Bekas został trenerem 
Victorii w poniedziałek, 3 września. 
Po kilku dniach, w debiucie, wygrał 
z Kotwicą Kórnik. Potem przegrał 
w Opatówku, z czym do dzisiaj nie 
potrafi się pogodzić, ale w kolejnych 
4 meczach już nie przegrał - zdobył 
w nich 10 pkt. W ostatniej kolejce 
Victoria grała w Lesznie i był to 
mecz drużyn, które ostatnio spisy-
wały się znakomicie – nie przegry-

wały. Polonia wygrała 4 pojedyn-
ki ligowe z rzędu, a zatrzymała ją 
dopiero Victoria, mimo że wrześni-
anie przegrywali od 9. minuty 0:1. 
Bramkę dla Polonii zdobył Kacper 
Robaczyński. Do przerwy utrzymał 
się wynik korzystny dla zespołu 

z Leszna. Po zmianie stron Victo-
ria zdołała wyrównać. Gola na 1:1, 
w 65. minucie meczu, zdobył Łu-
kasz Jasiński celnie trafiając z rzutu 
wolnego. To był ważny remis pot-
wierdzający, że Victoria otrząsnęła 
się z zapaści i może już z każdym 

zespołem w IV lidze walczyć o zwy-
cięstwo. Będzie to mogła udowod-
nić już jutro o godz. 15:00, kiedy to 
na własnym boisku podejmie Os-
trovię 1909 Ostrów wlkp.

(Agór) 

Tabela 
1. Lubuszanin Trzcianka 13 30 36:15
2. Centra Ostrów Wlkp. 13 27 30:21
3. Unia Swarzędz 13 26 28:18
4. Nielba Wągrowiec 13 26 25:19
5. Pogoń Nowe Skalm. 13 24 29:23
6. Polonia Kępno 13 22 24:20
7. Sokół Pniewy 13 22 22:20
8. Obra 1912 Kościan 13 20 15:15
9. Victoria Września 13 19 22:16
10. LKS Gołuchów 13 19 21:16
11. Warta Międzychód 13 18 21:22
12. Ostrovia 1909 13 17 20:24
13. Orkan Śmiłowo 13 17 18:23
14. Polonia 1912 Leszno 13 17 16:15
15. Zjednoczeni Trzem. 13 16 24:25
16. Tarnovia Tarn. Pod. 13 15 19:18
17. KS Opatówek 13 11 11:19
18. Krobianka Krobia 13 9 13:33
19. Kotwica Kórnik 13 8 25:35
20. Olimpia Koło 13 5 10:32

•Warta Pyzdry wygrała u siebie 
z Płomieniem Nekla 2:0 w der-
bach powiatu klasy okręgowej, 
a Orlik Miłosław przegrał na wła-
snym boisku ze Strażakiem 
Licheń 0:1.

Mecz Warty z Płomieniem za-
powiadaliśmy jako derby mogą-
ce przynieść wielkie emocje. Nie-
stety, z wielkiej chmury spadł ma-
ły deszcz. Do przerwy było 0:0. 
Po zmianie stron, mówiąc kolo-
kwialnie, Płomień spał w szatni, 
toteż Warta bez żadnego oporu 
tworzyła sytuacje bramkowe. Wy-
korzystała jedną z nich. W 47. mi-
nucie, po dośrodkowaniu z lewej 
strony, Marcin Walkowiak, który 
skądinąd grał dobry mecz, skacząc 
do główki, może barkiem, może 
uchem, wpakował piłkę do swojej 
siatki i Warta objęła prowadzenie. 
Nie obudziło to jednak Płomienia, 
który dopiero około 60. minuty się 
ocknął. Stworzył trzy czyste, ide-
alne sytuacje do zdobycia gola, ale 
ani Adrian Matysiak, ani Kazimierz 
Konieczka nie potrafili z 5 metrów 
trafić do siatki. Gospodarze widząc 
bezradność gości w ataku, wypro-
wadzili kontrę, po której Jakub Ro-
gowicz wygrał sytuację sam na sam 
z bramkarzem Płomienia, i było 
2:0. Warta wygrała i to nie dlate-
go, że była zespołem zdecydowanie 

lepszym. Wygrała dlatego, że chcia-
ła, że biegała, walczyła o każdą pił-
kę i została nagrodzona. Płomień 
grał dobrze kwadrans i było to zde-
cydowanie za mało, by pokonać 
ambitną drużynę z Pyzdr. 

Sparta Orzechowo w tej kolejce 
pauzowała, a Orlik Miłosław prze-
grał u siebie ze Strażakiem Licheń 

0:1 i pozostał czerwoną latarnią 
klasy okręgowej.

W klasie okręgowej Poznań lider 
– Czarni Czerniejewo – nie zawodzi. 
W ostatniej kolejce Czarni podejmo-
wali wicelidera, Wartę Śrem i zbili 
rywali okrutnie, wygrali 8:2. Nadal 
wyborową formą imponuje najlep-
szy strzelec w Wielkopolsce, grają-
cy trener Czarnych, Maciej Lisiecki. 
Przypomnijmy Maciej w ostatnich 
3. meczach zdobył 15 goli, w sumie 
ma ich 22. Po meczu z Wartą Śrem 
Czarni umocnili się na pozycji lidera 
i nad wiceliderem, zespołem Lider 
Swarzędz, po 9 kolejkach mają już 8 
pkt przewagi.                               (Agór)

Tabela
1. Zjednoczeni Rychwał  9 22 30:11
2. LKS Ślesin 9 22 29:9
3. Strażak Licheń St. 10 17 17:11
4. KP Zryw Dąbie 9 16 21:13
5. Czarni Ostrowite 9 15 12:5
6. Warta Eremita Dobr. 9 15 27:13
7. Orzeł Grzegorzew 9 14 15:9
8. Warta Pyzdry 10 13 14:17
9. Górnik Wierzbinek 10 13 15:24
10. Polanin Strzałkowo 9 12 9:11
11. Baszta Przedecz 9 10 14:19
12. Płomień Nekla 10 9 15:23
13. Sparta Sklejka Orz. 9 9 11:31
14. Kasztelania Brudzew 10 5 9:27
15. Orlik Miłosław 9 3 6:21

Radość warciarzy po bramce Jakuba Rogowicza Fot. Andrzej Górczyński

Łukasz Jasiński (z lewej) zapewnił Victorii remis 
trafiając z rzutu wolego Fot. Andrzej Górczyński
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