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Ciężarówka przewróciła się na łuku drogi. 
Przewoziła świnie. Dwanaście z nich padło 
na miejscu. Cztery zostały dobite. Te, które 
przeżyły, pojechały dalej. Do ubojni.

Na 
sygnale 

str. 5

Czy podstawówka w Bieganowie zostanie zli-
kwidowana? Oficjalnie nie, ale mieszkańcy i tak 
wiedzą swoje. W tym celu spotkali się z władza-

mi gminy. Usłyszeli, że mogą być spokojni. Ale 
spokojni nie są. Kołaczkowo, str. 15

Mieszkańcy  
w obronie szkoły

Szesnaście ofiar. 
To świnie

Setki padłych kurczaków zalegały 
na polu w Gorazdowie. Były częścio-
wo zgniłe, śmierdzące, z resztkami 
piór. Po naszej interwencji zostały 
uprzątnięte. Urzędnicy utrzymują, że 
tematu nie ma. Ale czy na pewno?
Na sygnale, str. 5

Obornik z kurczakami

Pracownicy administracyjni 
wrzesińskiego sądu masowo 
poszli na L-4. Bez nich sędzio-
wie nie dadzą sobie rady.  
Wokandy są odwoływane.  
Końca tej sytuacji nie widać. 
Aktualności, str. 12

Paraliż sądu
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FOTO tygodnia Okiem
redaktora naczelnego

Kiedy robimy prezenty pod choinkę?
pytanie odpowiedź

DRABINA JUŻ W UŻYTKU. Przez 
ostatnie dni strażacy testowali 
nowy wóz pożarniczy. Zaparko-
wali nim m.in. przy wrzesińskim 
ratuszu i wysunęli 41-metrową 
drabinę. Ci, którzy znaleźli się 
w koszu, mieli okazję spojrzeć na 
miasto z góry. Jak mówią, to nie-
samowite przeżycie.   
Nowy pojazd w poniedziałek zo-
stał włączony do podziału bojo-
wego KPPSP.

Przedświąteczny szał zakupów w pełni. Sklepy kuszą promocjami i wyprzedażami. Czy im ulegamy? Kiedy kupu-
jemy prezenty i dla kogo? Ile na nie wydajemy? Zapytaliśmy o to przechodniów.

– Nie lubię robić prezentów 
na ostatni moment. Wolę to zrobić 
wcześniej. Na pewno będę pamię-
tał o swoich dzieciach i o żonie. Nie 
mam określonej kwoty, jaką zamie-
rzam wydać. To raczej spontanicz-
ne. Wiadomo, jak coś mi się spodo-
ba, to to kupię. Ważne, żeby ci, któ-
rzy otrzymają prezenty, byli zado-
woleni. 

– Prezenty należy robić z wyprze-
dzeniem, żeby mieć czas na ich 
przemyślenie. Na pewno zrobię 
je rodzicom, siostrze i dziewczy-
nie. Tak jak mówię – chciałbym, aby 
były trafione. Pieniądze nie grają 
większej roli, ale myślę, że na każdy 
przeznaczę jakieś 100 złotych, mo-
że więcej. 

Oskar Frejda, 
uczeń: 

Oleksandr 
Drachenko, 
kucharz: 

Mirosław 
Grzegorzew-
ski, murarz: 

– Najlepszym okresem na zakupy 
są dwa tygodnie przed świętami. 
Wtedy jeszcze jest w miarę spo-
kojnie, dopiero później zaczyna się 
wariactwo. Przeważnie robię pre-
zenty najbliższym. Synowi już ku-
piłam buty, mamie książkę w Em-
piku, a mężowi pewnie dam cału-
sa. Muszę pomyśleć tylko o córce, 
nie wiem, co chciałaby dostać. Jak 
już robię prezenty, to nie patrzę 
na cenę. Ważne, żeby były przydat-
ne i się podobały.

– Teraz jest idealny moment 
na zrobienie świątecznych zaku-
pów i prezentów. Mamy czas, żeby 
spokojnie pochodzić i popatrzeć, 
rozeznać się, co i jak. Z pewno-
ścią zrobię prezenty rodzicom. Nie 
mam określonej kwoty, którą chcę 
wydać. Bywa i tak, że tańszy pre-
zent jest bardziej trafiony od tego 
droższego. 

– Prezenty najlepiej kupować przed 
samymi świętami. Wtedy jest naj-
więcej promocji i można za faj-
ne pieniądze nabyć coś naprawdę 
ciekawego. Ja zrobię prezenty ro-
dzicom, przyjaciołom i sobie. Nie 
zwracam uwagi na cenę. Kupię 
to, co będzie mi się podobało.

Zuzanna 
Durmens, 
uczennica: 

Wiktor 
Krzewiński, 
uczeń: 

Agnieszka 
Górska, rol-
niczka: 

– Generalnie staram się myśleć 
o prezentach wcześniej, ale wia-
domo jak to jest z wolnym czasem. 
Przeważnie kupuję na ostatnią 
chwilę. W tym roku przygotuję pre-
zenty dla ponad dziesięciu osób, 
średnio na jeden przeznaczę około 
50 złotych, ale nie będę się tego ja-
koś kurczowo trzymał. 

Okiem
zastępcy naczelnego

„Last Christmas” i do przodu! 
Idą święta. To widać, słychać 

i czuć – jak śpiewały Elektryczne 
Gitary. Rozgłośnie radiowe (nasza 
także), telewizje i centra handlowe 
od kilku dni serwują nieśmiertelne 
bożonarodzeniowe przeboje. Mimo 
że znamy je praktycznie na pamięć, 
to wciąż ich słuchamy. Ba, nawet 
więcej – lubimy je. 

Ten fenomen najlepiej ilustruje 
cytat z filmu Rejs, w którym z ust 
inżyniera Mamonia padają kulto-
we słowa: „Proszę pana, ja jestem 
umysł ścisły. Mnie się podobają 
melodie, które już raz słyszałem. 
To przez reminiscencje. Jakże może 
mi się podobać piosenka, którą sły-
szę pierwszy raz?”.

Ze świątecznymi songami jest 
podobnie. Co roku powstają setki 
(jeśli nie tysiące) nowych odwołu-
jących się do Mikołajów, Gwiazdo-
rów, prezentów, choinki i śniegu. 
Do świadomości ogółu trafiają tyl-
ko nieliczne. 

Bodajże najbardziej znany 
w Polsce utwór świąteczny to „Last 
Christmas” duetu Wham! (oczywi-
ście mamy go w swojej playliście). 
George Michael i Andrew Rind-
geley nagrali go w sierpniu 1984 r.

Wśród najpopularniejszych pio-
senek świątecznych jest także „All 
I Want for Christmas Is You” Ma-
riah Carey. Utwór powstał w 1994 r. 
i jako pierwszy sprzedał się w ilo-
ści ponad miliona dzwonków-kolęd 
w USA. 

Wysoko na liście wszech czasów 
jest też „Happy Xmas (The War is 
Over) Johna Lennona&Joko Ono. 
Piosenka narodziła się w 1969 r. 
i wyrażała sprzeciw wobec wojny 
w Wietnamie.

Trzy wielkie przeboje powstały 
odpowiednio 34, 24 i 49 lat temu. 
To dawno. Bardzo dawno. Nowe ja-
koś przebić się nie mogą. I jak tu nie 
przyznać racji inżynierowi Mamo-
niowi.                           Tomasz Szternel

Września! Zgłaszam problem.
Kiedy powstanie pierwszy 

4-gwiazdkowy hotel we Wrześni? 
Co z nowymi powierzchniami han-
dlowymi, które miały stanąć przy 
galerii Karuzela? Dom i ogród Le-
roy Merlin? Restauracja KFC? A czy 
samorządy zainwestują w halę wi-
dowiskowo-sportową w lokalizacji 
na przeciwko Karuzeli?

A może staną tam drapacze 
chmur, o których już kiedyś pisali-
śmy i które wyniosą Wrześnię na in-
ny, nieznany dotąd poziom?

Jest wiele niewiadomych wo-
kół terenów mających w przyszło-
ści być bramą do centrum miasta. 
Wrześnianie domagają się szyb-
szych działań w związku z tere-
nami potonsilowskimi oraz tymi, 
na których jeszcze działają GS-y. Nie 
od dziś też wiadomo, że siedziba 
głównej komendy straży pożarnej 
zmienia swoją lokalizację. Co po-
wstanie w jej miejscu? Wszystkie 
nieruchomości, które wymieniłem 
to obecnie wielka niewiadoma dla 
wrzesińskiego obserwatora i łako-
my kąsek dla inwestorów.

Apeluję o przyspieszenie pro-
cedur związanych z dopinaniem 
umów i podjęciem kluczowych de-
cyzji.

Po mieście chodzą słuchy, że nie-
które ziemie są zbyt obciążone hi-
poteką, co uniemożliwia przyspie-
szenie transakcji. Inni z kolei punk-
tują, że pojawiają się kolejne kom-
plikacje (m.in. odkryte wieczyste 
użytkowania innych podmiotów), 
a jeszcze pozostali – że skażona zie-
mia potonsilowska nie ma już przy-
szłości. Z kolei upadający PKS, któ-
rego budynek znajduje się w pobli-
żu, może dodatkowo skomplikować 
przyszłość tych terenów.

My, zwykli śmiertelnicy, mało 
wiemy o tym, co tak naprawdę dzie-
je się wokół tych terenów i przede 
wszystkim – do kogo one w ogóle 
należą.

Wszystko zależy od inwestorów 
oraz włodarzy i ich wspólnego wy-
siłku, bo sukces w tym przypadku 
to gra zespołowa i na niej należy 
opierać przyszłość naszego regionu.

Tomasz Goclik
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Niedaleko od szosy,        czyli rozważania praktykującego
                                                samorządowca

Zapraszamy
Kołaczkowo, Wrzesińska 41a

tel. 61 438 51 51

oraz sklepów firmowych

Słupca ul.Kościuszki 13a

Środa Wlkp. ul.Kilińskiego 33

Kleczew ul.Okrzei 5
IDEALNY PREZENT 

NA ŚWIĘTA
IDEALNY PREZENT 

NA ŚWIĘTA

ZŁOTO

PERŁY

DIAMENTY

*producent bizuterii złotej i srebrnej

*duży wybór pereł i zegarków

*wyroby z kamieniami naturalnymi

*rzeczoznawca diamentów i pereł

*skup, sprzedaż, usługi, naprawy

722 311 311

TRADYCJA – RZECZ ŚWIĘTA!
Już dosłownie kilka dni dzieli nas 

od najważniejszych w naszej trady-
cji świąt Bożego Narodzenia. Święta 
te poprzedza uroczysta kolacja wigi-
lijna. Dla zdecydowanej większości 
z nas jest to najważniejszy i szcze-
gólnie świętowany dzień, a właści-
wie wieczór, w roku. Wigilia to wiel-
ka tradycja i kilka celebrowanych od 
wieków zasad; tradycyjne postne po-
trawy: karp, kapusta z grochem, klu-
ski z makiem, barszcz lub zupa grzy-
bowa... najlepiej gdyby było ich dwa-
naście. Obowiązkowo sianko pod 
obrusem, na pamiątkę wspomnienia 
betlejemskiego żłóbka i oczywiście 
jedno dodatkowe nakrycie dla przy-
godnego wędrowca. Najważniejszym 
jednak momentem Wigilii jest dzie-
lenie się opłatkiem przez uczestni-
ków uroczystej kolacji. 

Zastanawiacie się może, dlaczego 
piszę o tak oczywistym i doskonale 
znanym wszystkim przedświątecz-
nym celebrowaniu. No właśnie, otóż 
piszę o tym dlatego, że jeszcze nie-
dawno, tak jak Amerykanie na Dzień 
Dziękczynienia, pędziliśmy z daleka, 
aby spędzić ten wigilijny wieczór ra-
zem w gronie najbliższych. To było 
nasze sacrum, nawet dla tych, któ-
rzy nie wierzyli w narodzenie Bożej 
Dzieciny.

Jednak od pewnego czasu coraz 
liczniej spędzamy ten dzień poza 
domem rodzinnym. Jedni z nas re-
zerwują sobie miejsca w centrach 
wypoczynkowych, drudzy wyjeż-
dżają do kurortów na narty, jeszcze 
inni jak ptaki odlatują do ciepłych 
krajów. Wolność. Korzystamy z tego 
dobrodziejstwa po latach siermięż-
nej komuny (uwaga ta dotyczy tylko 
urodzonych w końcówce ubiegłego 
wieku).

Ale też od jakiegoś czasu to tak in-
tymne i, rzec by można, rodzinne 
święto przeniosło się z zacisza do-
mowego ogniska w przestrzeń pu-
bliczną. Jak kraj długi i szeroki w cza-
sie poprzedzającym Boże Narodze-
nie i późniejszym spotkania „wigi-
lijne” czy „opłatkowe” organizują 
różne firmy, urzędy, stowarzyszenia, 
instytucje oraz grupy towarzyskie. 
Ba, nawet prezydent i premier, każ-

dy osobno. To wyjątkowe rodzinne 
święto zostało upublicznione i nie-
postrzeżenie ogarnęło całą publicz-
ną przestrzeń. Dlatego też w okresie 
grudniowo-styczniowym uczestni-
czymy niejednokrotnie nawet w kil-
kunastu takich spotkaniach. Dzieli-
my się opłatkiem, składamy sobie 
życzenia (z niektórymi gośćmi nawet 
kilkakrotnie) i nie byłoby w tym nic 
szczególnego, gdyby nie fakt, iż czę-
sto temu rytualnemu przełamaniu 
się nie towarzyszy żadna głębsza re-
fleksja. Swoiste przekształcenie pier-
wotnego, rodzinnego, intymnego sa-
crum w pospolite, czasami publicz-
ne, profanum. Bo jak się przełamać, 
kiedy z opłatkiem w ręce próbuje się 
z nami podzielić ktoś, kto na co dzień 
odnosi się do nas z wrogością czy 
wyrządził  nam krzywdę  i bez żad-
nej skruchy i pojednania, bez odrobi-
ny refleksji i dobrych emocji uczest-
niczy w tym rytualnym obrzędzie 
z papierowym uśmiechem na twarzy, 
która nic nie wyraża. Toż to czysta 
aberracja. Szczególną zaś odmianą 
tej aberracji jest zdarzenie, o którym 
chciałbym Wam opowiedzieć, jako 
że jest świeże jak bożonarodzeniowe 
pierniki. Otóż pewien człowiek, tytu-
łujący się dziennikarzem lokalnego 
periodyku, przysłał mi maila z py-
taniem, dlaczego na moje spotkanie 
opłatkowe nie zaprosiłem pewnego  
„bardzo  ważnego” człowieka,  cho-
ciaż ten zupełnie niedawno publicz-
nie, szpetnie mnie spostponował i do 
dzisiaj nie wykonał żadnego gestu, 
aby coś naprawić, chociaż było ku 
temu wiele okazji. Czyżby ktoś ta-
ki oczekiwał z mojej strony takiego 

gestu, czyżby tak bardzo zapragnął 
przełamać się ze mną opłatkiem? 
A może w rzeczy samej chodzi tu tyl-
ko o zwykle teatrum? Hmm...

Pomyślałem sobie, cóż w takich 
okolicznościach uczyniłbym, gdy-
bym był „tym jedynym sprawiedli-
wym”? Przesada!

 Już wiem, najlepiej w takiej sytuacji 
odwołać się do tradycji. TRADYCJA – 
RZECZ ŚWIĘTA!

Zostawię jedno wolne nakrycie dla 
zbłąkanego wędrowca.

Dionizy Jaśniewicz
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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 

Nieostrożnie wykonany manewr 
drogo kosztował 22-letnią miesz-
kankę Pyzdr. Nie ucierpiała, ale 
jej samochód już tak.

Do zdarzenia doszło w poniedzia-
łek około godz. 16:10 na drodze wo-
jewódzkiej nr 441 między Wszem-
borzem a Budziłowem. Kierująca 
oplem zafirą podczas wyprzedzania 
straciła panowanie nad autem.

– Nie dostosowała prędkości do 
warunków panujących na drodze 
– precyzuje rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji we Wrze-
śni Adam Wojciński.

W konsekwencji samochód zje-
chał na prawą stronę drogi, a na-
stępnie do rowu. Kierująca zosta-
ła opatrzona przez załogę karetki 
pogotowia. Okazało się, że z groź-
nie wyglądającej kolizji wyszła bez 

szwanku. Została ukarana manda-
tem w wysokości 300 zł i 6 punkta-
mi karnymi.

– Apelujemy o zachowanie daleko 
idącej ostrożności na drodze. Pozor-
nie dobrze wyglądająca nawierzch-
nia może wprowadzić nas w błąd. 
Niska temperatura przy gruncie po-
woduje, że może być bardzo blisko 
– przestrzega Wojciński.

TOS

Ile kosztuje nieustąpienie pierw-
szeństwa przejazdu? 300 zł i 6 
punktów karnych.

Właśnie w ten sposób wrzesiń-
scy policjanci ukarali 64-latka kie-
rującego hyundaiem matriksem. 
We wtorek około godz. 9:30 do-
prowadził on do groźnie wygląda-
jącej kolizji w Kębłowie (gm. Miło-

sław). Z ustaleń policji wynika, że 
nie ustąpił pierwszeństwa jadące-
mu drogą krajową nr 15 citroeno-
wi xsara, wskutek czego doszło do 
zderzenia bocznego. Ucierpiała 
w nim pasażerka francuskiego auta 
– trafiła do szpitala, ale po opatrze-
niu została zwolniona.

64-latek jest mieszkańcem gminy 
Miłosław.  TOS

Bliskie spotkanie niemieckich 
aut – mercedes uderzył w tył vol-
kswagena passata.

Jakieś fatum wisiało we wtorek 
nad Kębłowem (gm. Miłosław). 
Prawie pięć godzin od pierwszej 
kolizji (piszemy o niej obok) w tym 
samym miejscu doszło do drugiej 
stłuczki. Zmieniły się tylko okolicz-
ności.

Z ustaleń policji wynika, że zawi-
nił kierowca mercedesa (47-letni 
mieszkaniec gminy Krzykosy. Nie za-
chował on bezpiecznej odległości od 
volkswagena passata, który skręcał 
w lewo i uderzył w jego tył. Został 
ukarany 400-złotowym mandatem.

Jako że samochody nie nadawa-
ły się do dalszej jazdy stróże prawa 
zatrzymali ich dowody rejestracyj-
ne.  TOS

Ford fiesta zjechał z drogi do ro-
wu i uderzył w drzewo. Kierują-
cej na szczęście nic się nie stało.

Do opisywanego zdarzenia do-
szło w poniedziałek tuż po godz. 
8:00 na drodze wojewódzkiej nr 
442 w Bierzglinku (gm. Września). 
Zawiniła 39-letnia mieszkanka 

Wrześni kierująca amerykańskim 
autem – najprawdopodobniej je-
chała za szybko, w wyniku czego 
wpadła w poślizg i zjechała na le-
we pobocze, a następnie do rowu. 
Była trzeźwa. Nie wymagała pomo-
cy medycznej. Interweniujący poli-
cjanci nałożyli na nią mandat karny 
w wysokości 250 zł.  KK

Interweniowali strażacy z Borzykowa 
i Kołaczkowa. Do czasu przyjazdu po-
licji ruch na drodze był zablokowany 

Fot. Tomasz Szternel

Nieostrożny manewr – finał w rowie

Ucierpiała kobieta w ciąży Nie zachował bezpiecznej 
odległości i uderzył

Kierowca mercedesa jechał z dużą prędkością – tym tym moż-
na tłumaczyć tak duże uszkodzenia aut Fot. Karolina Dziurdziewska

Kierujący hyundaiem wyjechał z drogi  
podporządkowanej. Kobieta nie była w stanie 
zapobiec zderzeniu Fot. Marek Jakubowski

Z zakrętu prosto 
w drzewo Samochód był wyposażony 

w instalację LPG. Wobec du-
żego zagrożenia, został zlany 
ciężką pianą Fot. Klaudia Kubiak
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indywidualne garaże lub hala garażowa skrytki lokatorskie winda rowerownia

OSTATNIE LOKALE MIESZKALNE:

Września, ul. Kaliska

Września, ul. Śmidowicz/Strzykały

Września, ul. Ogrodowa
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•Na pierwszy rzut oka to był 
wpadek, jakich wiele. Ciężarów-
ka przewróciła się na łuku dro-
gi. Człowiek przeżył, świnie nie 
wszystkie.

Do zdarzenia doszło we wtorek 
przed południem w Ksawerowie 
(gm. Pyzdry), na drodze powiato-
wej pomiędzy Sokolnikami a Pie-
trzykowem.

– Kierowca volvo z naczepą pod-
czas skrętu nie dostosował pręd-
kości jazdy do warunków na dro-
dze. W konsekwencji stracił pano-
wanie nad zestawem i przewrócił 
się. Przewoził 148 świń, z czego 12 
zginęło – informuje rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji we 
Wrześni Adam Wojciński.

Przewróciła się ciężarówka. Na-
czepa nie. Zginęły zwierzęta prze-
wożone ciężarówką. Nie cierpia-
ły. Świnie umierają bardzo szybko. 
Duży stres powoduje natychmia-
stowy zawał serca.

Padło dwanaście spośród 148 
tuczników. Część z tych, które prze-
żyły (ponad 30) wydostały się 
z transportu i urządziły sobie po-
pas na polu.

Interweniowali strażacy z OSP 
w Borzykowie i Sokolnikach. Ich 
rola sprowadziła się do kierowania 
ruchem i pilnowania trzody na po-

lu. Kilkadziesiąt minut później na 
miejscu pojawił się transport za-
stępczy, do którego przeładowano 
trzodę. Dojechał też inspektor we-
terynaryjny.

Jak nas poinformował Powiato-
wy Lekarz Weterynarii Romuald 
Juściński, w przypadku zdarzeń 
drogowych, w których uczestni-
czą zwierzęta, należy przestrzegać 
określonych procedur.

– Przede wszystkim każda gmina 
ma program opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiega-

nia bezdomności zwierząt – mówi 
Juściński. – W tym programie jest 
zapis o zwierzętach, które uczest-
niczą w zdarzeniach drogowych. 
Zgodnie z nim na miejsce musi się 
udać lekarz weterynarii, który ma 

podpisaną umowę z gminą, gdzie 
podejmuje odpowiednie czynności 
– dodaje.

Pyzdrski lekarz się nie pojawił. 
Zastąpił go powiatowy. Jego de-
cyzją zwierzęta, które ucierpiały 

i których nie udało się 
uratować, zostały 

w humanitarny 
sposób uśpione 
i poddane ubo-
jowi koniecz-
nemu.

– Lekarz 
z d e c yd owa ł 
o uboju ko-

niecznym czte-
rech świń. Dwa-

naście padło na 
miejscu, a 132 sztu-

ki pojechały do ubojni 
w Starachowicach – wyli-

cza Juściński.
Padłe świnie zostały zabrane 

przez firmę utylizacyjną. Cztery 
ubite na miejscu trafiły do prze-
twórni w powiecie gnieźnieńskim.

Sprawcą wypadku był 23-letni 
mieszkaniec powiatu starachowic-
kiego (woj. świętokrzyskie). Dostał 
500 zł mandatu. Policja zabrała mu 
też dowód rejestracyjny. Pojazd zo-
stał przekazany właścicielowi.

Tomasz Małecki

7 grudnia
 LKaczanowo, ul. Kaliska. Kry-

minalni zatrzymali mieszkańca 
powiatu wrzesińskiego poszuki-
wanego w celu doprowadzenia do 
zakładu karnego i odbycia kary 
pozbawienia wolności.

 LNadarzyce. Kierująca fiatem 
pandą podczas wymijania straciła 
panowanie nad pojazdem, w wyni-
ku czego zjechała na przeciwległy 
pas ruchu, a następnie doprowa-
dziła do zderzenia z mercedesem 
vito. Uczestnicy kolizji byli trzeźwi, 
zabezpieczyli auta we własnym 
zakresie. 69–letnia mieszkanka 
Wrześni została ukarana manda-
tem w wysokości 250 zł.

 LWrześnia, ul. Daszyńskiego. 
Kierujący renaultem masterem 
nie zachował należytej odległo-
ści od poprzedzającej go hondy 
jazz i uderzył w nią. 28–letniemu 
mieszkańcowi gminy Kołaczkowo 
policja wlepiła 300 zł mandatu. 
Zatrzymała też dowody rejestra-
cyjne od obu pojazdów.

8 grudnia
 LWrześnia, ul. Gendka. Kierują-

cy fiatem pandą nie ustąpił pierw-
szeństwa mężczyźnie znajdujące-
mu się na oznakowanym przej-
ściu dla pieszych i potrącił go. Po-
szkodowany trafił do szpitala. 74–
letni mieszkaniec Wrześni stracił 
prawo jazdy i dowód rejestracyj-
ny. Na jak długo? Będzie to zależa-
ło od finału dochodzenia prowa-
dzonego przez funkcjonariuszy 
wydziału kryminalnego.

 LWrześnia, ul. Koszarowa. Kie-
rująca citroenem C2 cofając, nie 
zachowała należytej ostrożno-
ści i doprowadziła do zderzenia 
z volkswagenem caddy. 28–letnia 

mieszkanka gminy Miłosław zo-
stała ukarana mandatem w wyso-
kości 250 zł.

9 grudnia
 LWrześnia, ul. Opieszyn. Funk-

cjonariusze prewencji zatrzyma-
li 27–letniego mieszkańca gminy 
Września, który posiadał przy so-
bie środki odurzające. Użyty te-
ster wykazał, że to amfetamina. 
Za jej posiadanie grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności.

10 grudnia
 LWrześnia, ul. Szosa Witkow-

ska. 0,32 mg/dm3 alkoholu w wy-
dychanym powietrzu miał kie-
rowca renaulta megane. Stracił 
prawo jazdy, a ze swego postępo-
wania będzie tłumaczył się przed 
sądem.

11 grudnia
 L Psary Polskie. Kryminalni za-

trzymali 61–letniego mieszkańca 
powiatu wrzesińskiego, który był 
poszukiwany w celu doprowadze-
nia do zakładu karnego i odbycia 
kary pozbawienia wolności.

 LWrześnia. Dwie osoby zawia-
domiły o oszustwie interneto-
wym. W pierwszym przypadku 
61–letni mieszkaniec Wrześni 
przelał 700 zł tytułem zakupu te-
lefonu huawei P20, po czym kon-
takt ze sprzedającym się urwał. 
Podobnie było w drugim przy-
padku – z tą różnicą, że 31–let-
nia mieszkanka Wrześni straciła 
250 zł (zamówiła mleko w prosz-
ku Bebilon). Policja przestrzega, 
by w tym gorącym, przedświą-
tecznym okresie zakupy przez 
internet robić tylko u sprawdzo-
nych sprzedawców.  MJ

Kronika policyjna

Szesnaście ofiar. To świnie

Setki padłych kur znalazło się 
na pryzmie obornika na polu 
w Gorazdowie. Anonimowy te-
lefon do redakcji Radia Wrze-
śnia i Urzędu Gminy w Kołacz-
kowie sprawił, że truchła pta-
ków zniknęły.

O sprawie dowiedzieliśmy się 
w poniedziałek.

– W Gorazdowie na polu przy 
lesie, przy polnej drodze kierun-
ku Sokolnik, za starą kostnicą ktoś 
wyrzucił zdechłe kurczaki – poin-
formował nas w poniedziałek ano-
nimowy czytelnik.

Wtorkowa wizyta na miejscu 
potwierdziła, a nawet przerosła 
nasze oczekiwania. Na pryzmie 
obornika walały się dziesiątki 
(setki?) kurzych szkieletów. Zgni-
łych, śmierdzących, z resztkami 
piór. Ile w środku? Nie wiadomo. 
Tematem zainteresowaliśmy wój-

ta Kołaczkowa Teresę Waszak. 
Ta przyznała, że zna temat, bo do 
urzędu zadzwonił anonimowy 
mieszkaniec wsi, który poinfor-
mował o sprawie. Waszak ode-
słała nas do Olgi Pietrzykowskiej, 
która w Urzędzie Gminy w Ko-
łaczkowie odpowiada za ochronę 
środowiska. Urzędniczka poinfor-
mowała nas, że temat jest już za-
mknięty.

– Wczoraj (we wtorek 11 grud-
nia – przyp. red.) po anonimo-

wym telefonie udaliśmy się na 
wizję lokalną. Ustaliliśmy wła-
ściciela gruntu i powiadomiliśmy 
go telefonicznie. Ten zapewnił 
nas, że nic nie widział o sprawie, 
a zdechłe kury przywiozła mu 
firma, spoza gminy Kołaczkowo, 
która dostarcza obornik – tłuma-
czyła się za właściciela pola Pie-
trzykowska.

Zapewniła nas, że teren jest już 
posprzątany, ponieważ właściciel 
gruntu wezwał firmę, która przy-
wiozła obornik do posprzątania. 
Na tym urzędnicy zakończyli swo-
ją pracę. Oficjalnie żadnych proce-
dur wyjaśniających nie wszczęli. 
– Zdechłe kury leżały na pryzmie, 
nie doszło więc do skażenia, bo 
nie było kontaktu z glebą – usły-
szeliśmy od Pietrzykowksiej.

Po kilku minutach od naszej roz-
mowy z urzędniczką, skontakto-
wał się redakcją właściciel pola 
i zapewnił, że wszystko już jest 
w najlepszym porządku. Na do-
wód przysłał zdjęcie pola, z pry-
zmą obornika, bez zdechłych kur.

Tomasz Małecki

Kury z gnoju zniknęły. Więc 
nie ma tematu. Czyżby?

Zwierzęta rozpierzchły się po polu. Nie na długo,  
bo do akcji przystąpili strażacy Fot. Tomasz Małecki



piątek, 14 grudnia 2018 r.
www.radio-wrzesnia.pl6 Z ANTENY RADIOWEJ

zadzwoń: 

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

Radiowe 
SOS Masz problem?

Spróbujemy Ci pomóc

Centrum upadło, 
klienci 
zostali na lodzie
•Klienci Energetycznego Centrum czują się oszu-
kani. Warszawska firma upadła nie regulując należ-
ności. Wśród poszkodowanych są także mieszkańcy 
Wrześni. – Jak możemy odzyskać pieniądze? – pytają 
zdesperowani. 

Słuchacz: – Ta firma z dniem 11 września została zlikwido-
wana, najprawdopodobniej z powodów ekonomicznych. 
Nie można się do niej dodzwonić. Tymczasem ludzie pozo-
stali nierozliczeni. Ja np. dokonałem dwóch płatności rzę-
du kilkuset złotych. Znajduję się w takiej sytuacji jak wie-
lu innych odbiorców, którzy terminowo wpłacali pieniądze 
i prawdopodobnie ich nie odzyskają. Ta firma miała 150 
tys. odbiorców w całej Polsce. Już jej nie ma, nie wypowie-
działa umowy, nie poinformowała nas o niczym. Czy mogli-
byście się zająć tą sprawą? No bo w końcu dla wielu z nas 
to są znaczące pieniądze. Nie chcielibyśmy, żeby przepadły. 

Próbowaliśmy skontaktować się z firmą. Niestety, te-
lefonu nikt nie odbiera, a na mejla nikt nie odpowiada. 
Na stronie internetowej widnieje tylko komunikat: 
„Zarząd Energetycznego Centrum SA wyraża głębokie 
ubolewanie, iż pomimo wdrażanych intensywnie od kilku 
miesięcy procesów restrukturyzujących, nie może dalej 
prowadzić koncesjonowanej działalności w sposób sta-
bilny i przewidywalny”.

Dalej czytamy, że 11 września spółka zaprzestała świad-
czenia usług sprzedaży energii elektrycznej, w związku 
z czym jej byli klienci powinni jak najszybciej dokonać 
wyboru nowego sprzedawcy energii elektrycznej”.

O tym, co poszkodowani mogą zrobić w tej trudnej dla 
siebie sytuacji rozmawialiśmy z Powiatową Rzeczniczką 
Konsumentów Elżbietą Staszak-Małecką.
Gdy umawialiśmy się na rozmowę, usłyszałem, że temat 
jest pani doskonale znany. 
– Tak, jest znany, ale też bardzo trudny i skompliko-
wany. Energetyczne Centrum w Warszawie miało 
klientów w całym kraju, w tym także we Wrześni. 
Ono zaprzestało działalności. Sposób rozlicza-
nia za dostarczony prąd czy gaz był w tej firmie 
dość specyficzny, bo przedpłatowy. Ludzie wpła-
cali pieniądze, ale faktyczne wykazanie zużycia 
poszczególnych mediów następowało dopiero 
po okresie rozliczeniowym.
Czy to normalne postępowanie? Czy firmy działa-
jące w tej branży rzeczywiście tak działają?
– Tak, taki sposób rozliczania funkcjo-
nuje nawet w dużych firmach, które 
funkcjonują na rynku. 
Co mogą zrobić poszkodowani?
– Pierwszy krok, jaki powinni wyko-
nać, to wysłać wezwanie do zwrotu 
nadpłaty. Wiem, że ta firma zgłosi-
ła wniosek o upadłość do Sądu Re-
jonowego dla Miasta Stołeczne-
go Warszawy. Należałoby wejść 
na stronę internetową i ustalić 
sygnaturę, pod jaką ta sprawa 
została zarejestrowana. Jeże-
li w wyznaczonym terminie nie 
otrzymamy żadnej odpowie-

dzi, to należałoby wystąpić z zapytaniem do syndyka, któ-
ry prowadzi postępowanie upadłościowe, czy jesteśmy 
ujęci w grupie wierzycieli. Jeśli nie, nastąpi to niejako 
z automatu. 
Jak rozumiem, poszkodowani wciąż mogą to zrobić?
– Oczywiście, że tak. Nawet powinni – tym bardziej, że do-
piero się o tej sytuacji dowiedzieli. 
Czy będą w stanie odzyskać nadpłacone pieniądze? 
– Szanse zawsze są, ale to może niestety potrwać. Zasady 
postępowania upadłościowego są takie, że syndyk przy-

stąpi do dzielenia masy dopiero po wykonaniu bi-
lansu majątku in plus, in minus. Ale też trzeba 
wiedzieć, że w pierwszej kolejności zostaną 
wypłacone zobowiązania wierzycielom pu-
blicznoprawnym.
Czyli klienci indywidualni zostaną rozliczeni 
w ostatniej kolejności. Dobrze myślę?

– Niestety, tak. Najważniejsze są zobowiązania 
wobec państwa, dopiero w dalszej kolejności 

rozlicza się osoby fizyczne. 
Jaki wniosek można wyciągnąć z tej sprawy? 

Czy poszkodowani mogli uniknąć tych 
problemów?

– Zawsze możemy zrobić coś lepiej 
– nie tylko w tej sytuacji. Cały czas 
wraca problem dbania o własne 

interesy. My nie czytamy tego, 
co podpisujemy, niestety. 

Tomasz Szternel

My nie czytamy tego, co podpisujemy, 
niestety – mówi Elżbieta Staszak-Małecka 
Fot. Tomasz Szternel

Wyremontujemy oddział pediatryczny
•Starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz mówi 
o projekcie nowego bu-
dżetu. Rada sypnie kasą 
na szkolnictwo i szpital. 

Szykuje się kolejne zimowe wejście 
na K2, jak pan to metaforycznie nie-
mal co roku określa. A mówiąc bez 
metafor, znamy już projekt budżetu 
powiatu wrzesińskiego na rok 2019. 

– Jeśli będziemy się trzymali tej 
metafory, to powiem, że buduje-
my ostatnią bazę przed szturmem 
na szczyt. Budżet na rok 2019 to bli-
sko 130 mln zł. Z czego 43 proc. 
to zadania inwestycyjne. To kolejny 
rok gigantycznych inwestycji zapla-
nowanych w nowym budżecie.
Przypomnijmy te gigantyczne in-
westycje. Najważniejsza pozostaje 
kwestia szkolnictwa zawodowego. 

– Tak. Jest to realizacja kluczo-
wego projektu Rozwój Szkolnictwa 
Zawodowego na terenie powiatu 
wrzesińskiego. W tej chwili kończy-
my wyposażanie inwestycji w Grzy-
mysławicach, czyli w centrum Roz-
woju Nowoczesnych Technologii. 
Równocześnie rozpoczynamy start 
poszczególnych projektów, które 
będą tam realizowane. Ponadto re-

alizujemy część inwestycji w kom-
pleksie ul. Wojska Polskiego. Mówi-
my o hali sportowej, której budowa 
powinna być zakończona do wrze-
śnia. Planowana jest też przebudo-
wa i budowa dwóch burs: jednej 
historycznej i drugiej nowej. To bę-
dzie zaplecze pobytowe. I to głów-
ne zadanie inwestycyjne, a w zasa-
dzie kontynuacja przez kolejny rok 
bardzo dużego projektu realizowa-
nego przez powiat wrzesiński.
To jest największy projekt realizo-
wany przez powiat. Do niedawna 
takim projektem była budowa szpi-
tala, szczęśliwie zakończona. Ale 
inwestycje w szpitalu jeszcze nie 
są zakończone, będą kontynuowane 
w roku przyszłym.

– Zaplanowaliśmy w budżecie 
na rok 2019 rozpoczęcie moderni-
zacji, zasadzie przebudowy oddzia-
łu dziecięcego. Będzie on w stan-
dardzie podobny, jak oddziały w no-
wym szpitalu. Jest to w formule „za-
projektuj i wybuduj” i będzie to re-
alizowane przez 2 lata, czyli 2019 
i 2020 rok. Decyzje już zapadły 
i w budżecie na przyszły rok jest 
rozpoczęcie tej bardzo oczekiwanej 
inwestycji. Tak to jest, jak się cze-
goś nie zrobi od razu, to odkłada się 
w nieskończoność. W tej chwili ka-
tegorycznie stwierdziliśmy, że dal-
sze odkładanie jest nieuprawnio-

ne. Oddział będzie nadal na parte-
rze. Z tym, że nie tylko w tej części, 
którą dzisiaj zajmuje oddział dzie-
cięcy. Mówimy o wykorzystaniu 
większości parteru starego szpita-
la. Będzie on przebudowany i zmo-
dernizowany, z możliwością pobytu 
opiekunów lub rodziców z dziećmi. 
I to w takich warunkach pozwala-
jących tam nocować na czas opieki 
nad dzieckiem.
Brak możliwości nocowania w kom-
fortowych warunkach był do tej pory 
chyba największą bolączką. Miesz-
kańcy na pewno będą zadowoleni 
z inwestycji w szpital czy w szkolnic-
two zawodowe. Ale to, co ludzi naj-
bardziej interesuje, najbardziej de-
nerwuje, to są drogi powiatowe. Ale 
nie zasypiacie gruszek popiele. 

– Zarówno w mieście, jak i kiedy 
pojadę na dowolne zebranie wiej-
skie na terenie powiatu wrzesiń-
skiego, mogę obstawić na 100 pro-
cent, że tematy drogowe i towa-
rzyszące drogom, będą na pewno 
jednymi z najważniejszych. Stąd 
w budżecie na 2019 przewidzie-
liśmy kwoty na kontynuację pew-
nych rozpoczętych już działań in-
westycyjnych – chociażby dro-
ga Targowa Górka – Mała Górka. 
Aby na odcinkach dróg powiato-
wych, które są w kiepskiej kondy-
cji, remontować je tzw. nakładkami. 

To znaczy budowanie odcinków 
kilometrowych, kilkusetmetro-
wych. Pozwoli to zmodernizować 
dużo odcinków, które szczególnie 
po okresie zimowym, często łata-
my. Okazuje się, że zbudowanie ta-
kiego zmodernizowanego odcinka 
załatwia problemy na całej trasie, 
od jednej miejscowości do drugiej. 
Na tym chcemy się głównie skon-
centrować.
Nie uciekniemy od ul. Kościuszki. 
Wiemy, że jej modernizację blokują 
sprawy proceduralne.

– Chciałbym po raz kolejny wy-
raźnie zaznaczyć, że w tej chwi-
li kwestia realizacji inwestycji nie 
jest po naszej stronie. Rozwiązuje-
my kwestie dotyczące odwołania, 
według mojego rozpozna-
nia ten serial po-
trwa przynaj-
mniej jeszcze 
z rok. Dlate-
go też moż-
liwość wyj-
ścia na ulicę 
Kościuszki, 
czy to w ca-
łości, czy 
częśc io -
wo, jest 
niemoż-
liwa. Ale 
jak tylko 

pojawi się taka możliwość, zrobimy 
podobnie, jak z ulicą i Szosą Wit-
kowską. 

Rozmawiał Tomasz Małecki
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•Kosmetyki naturalne 
były tematem ostatniej au-
dycji „Zdrowie na czasie” 
na 93,7 FM. Jak wybrać ten 
odpowiedni? Dlaczego war-
to czytać etykiety kosme-
tyków? O tym wszystkim 
mówiła ekspertka, Agata 
Szlecht z gabinetu kosme-
tycznego ZONA we Wrześni.

Czym jest kosmetyk naturalny?
– Kosmetyk naturalny jest pro-

duktem otrzymywanym ze skład-
ników pochodzenia roślinnego lub 
mineralnego. Bazuje na olejkach 
eterycznych, ekstraktach zioło-
wych, olejach i nie zawiera skład-
ników pochodzenia zwierzęcego 
(oprócz lanoliny i wosku pszczele-
go). Dodatkowo nie jest testowany 
na zwierzętach. Warto nadmienić, 
że kosmetyk naturalny to taki, który 
zawiera 95% składników natural-
nych, a 70% (poza wodą) powinno 
pochodzić z upraw organicznych. 
Natomiast kosmetyk organiczny to 
taki, w którym 90-95% składników 
pochodzi z upraw organicznych. 
Podkreśla się też, że sposób pozy-
skiwania składników powinien być 
bezpieczny dla środowiska natural-
nego, a opakowanie kosmetyku po-
winno nadawać się do recyklingu.
Na czym polega skuteczność ko-
smetyków naturalnych?

– Weźmy jako przykład krem. Jest 
to głównie mieszanka fazy tłusz-
czowej, wodnej, substancji czyn-
nych oraz emulgatora (umożliwia 
połączenie wszystkich substancji 
w emulsję). Załóżmy, że w kosme-
tyku mamy fazy wodnej 50%, 30% 

fazy tłuszczowej oraz 5% stanowią 
substancje czynne oraz 5% emul-
gator. W kosmetyku tradycyjnym 
wspomniana faza tłuszczowa to 
syntetyczne emolienty, oleje mine-
ralne (parafina, wazelina, silikony) 
– działają na powierzchni naskórka 
zapobiegając utracie z niego wody. 
Z kolei w kosmetykach naturalnych 
– faza tłuszczowa to oleje i woski 
roślinne, które oprócz tego, że za-
pobiegają utracie wody, to odży-
wiają skórę poprzez dostarczanie 
jej witamin, wzmacniają barierę 
hydrolipidową (poprawa nawilże-
nia, uczucie gładkiej i miękkiej skó-
ry). Mamy tutaj sytuację, gdzie fa-
za olejowa oprócz „bazy” stanowi 
również substancję czynną (przy-
kładowo w naszym kremie będzie 
to już 35 %, a nie tylko 5% substan-
cji aktywnej). A w przypadku, gdy 
zastąpimy fazę wodną w kosmety-
ku naturalnym hydrolatem (woda 
kwiatowa powstała podczas proce-
su destylacji), to ilość substancji ak-
tywnych to już 95%.
Na co powinniśmy zwracać uwagę 
kupując eko-kosmetyk?

– Kupując kosmetyk eko, zwra-
cajmy uwagę, w jakiej kolejności 
występują składniki. Jeżeli widzi-
my, że np. na 2/3 pozycji znajdu-
je się konserwant, to odstawiamy 
taki produkt na półkę. Dlaczego? 
Dlatego, że konserwanty bloku-
ją działanie substancji czynnych, 
a po to kupuję kosmetyk, by za-
warte w nim składniki aktyw-
ne (czyli oleje, masła, ekstrakty) 
zrobiły mojej skórze dobrze. Jeśli 
więc kupujecie krem z olejem ar-
ganowym i widzicie, że olej jest 
wymieniony na końcu jego składu, 
to nie liczcie na to, że Wasza skóra 
zostanie uraczona działaniem tego 
cudownego oleju.

A czego w ogóle unikać w kosme-
tykach? Nie mówię tylko o tych na-
turalnych...

– Sprawdzajmy dokładnie listę 
składników umieszczoną na opa-
kowaniu, tzw. listę INCI (Międzyna-
rodowa Nomenklatura Składników 
Kosmetycznych). Zapis ten infor-
muje nas, jakie składniki zawiera 
dany produkt. Nazwy łacińskie to 
wyciągi roślinne, a angielskie to 
nazwy cząsteczek. Tak jak wspo-
minałam, komponent, którego jest 
w kosmetyku najwięcej, występu-
je na pierwszym miejscu, a na 
ostatnim ten, którego jest pro-
centowo najmniej. Istnieje li-
sta opublikowana przez Unię 
Europejską 1300 związków 
chemicznych, która zawiera 
informację, których związ-
ków należy unikać.
Jakie substancje na pew-
no nie powinny znajdować 
się w kosmetykach natu-
ralnych?

– Wybierając się na za-
kupy do drogerii, warto 
mieć ze sobą taką listę 
substancji, których na-
leży unikać. Może war-
to wyciąć sobie taki 
fragment tekstu i tym 
kierować się podczas 
zakupów.

 � Chemiczne detergenty stosowane w produktach do my-
cia – SLS, SLES i ich pochodne;
 � Oleje mineralne, czyli parafina, wazelina i inne pochodne 
ropy naftowej (pozostając na powierzchni zaburza proces 
wymiany gazowej, zatyka pory i powoduje rozwój bakterii 
tlenowych, które sprzyjają powstawaniu trądziku);
 � PEG-I pełniące rolę emulgatorów, którym zawdzięczamy 
gładką konsystencję kosmetyku – podejrzane o rako-
twórczość;
 � PARABENY I SILNE KONSERWANTY, takie jak formal-
dehyd (gaz stosowany w kosmetykach, który podrażnia 

drogi oddechowe i oczy oraz może wywoływać ostre 
reakcje alergiczne (występuje najczęściej w lakierach do 
paznokci, lakierach do włosów, kosmetykach koloro-
wych) czy phenoexyethanol (łatwo przenika przez skórę 
i może powodować uszkodzenia wątroby);
 � Silikony – w INCI końcówka „...icone” , „…xane” – za-
pewniają przyjemną konsystencję produktu, powodują, 
że produkt się nie klei, ale łatwo rozprowadza na po-
wierzchni. Oleje i woski silikonowe są to substancje syn-
tetyczne, trujące i ze względu na ich małą masę cząstecz-
kową mogą wchłaniać się do organizmu;

 � Ftalany – zakazane do stosowania w kosmetykach dla 
dzieci, nadal mogą pojawiać się w kosmetykach dla do-
rosłych, w tym m.in. w lakierach do włosów i paznokci, 
perfumach, balsamach do ciała. Bardzo łatwo przenikają 
do organizmu i mogą powodować wiele zaburzeń zdro-
wotnych;
 � BHA i BHT – syntetyczne antyoksydanty, stosowane rów-
nież jako konserwanty mogą podrażniać skórę i wywoły-
wać silne reakcje alergiczne;
 � SYNTETYCZNE BARWNIKI I SUBSTANCJE ZAPACHOWE
 � SUROWCE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO.

Agata Szlecht
W trakcie studiów na kierunku 
kosmetologia zapoznała się 
z chemiczną stroną produkcji 
kosmetyków. To wzbudziło jej 
zainteresowanie do tego stopnia, 
że zdecydowała się kontynuować 
studia magisterskie na kierunku 
chemia kosmetyczna.

Natura to zdrowie!

Spółdzielnia Mleczarska Września serdecznie zaprasza wszystkich Klientów na zakupy 
świąteczne do Hurtowni Mleczarskiej mieszczącej się przy ulicy Czerniejewskiej 1. 

W ofercie proponujemy Państwu szeroki asortyment towarów w atrakcyjnych cenach.

Hurtownia czynna:
pon.- pt. 6:00 – 15:00
soboty 6:00 – 12:00

W tygodniu przedświątecznym od 17-12-2018 - 21-12-2018
Od 6:00 do 16:00.

W sobotę 22-12-2018 od 6:00 do 13:00
W Wigilię od 6:00 do 11:00

Serdecznie zapraszamy.
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Jesienna pielęgnacja  
to podstawa
•Zima coraz bliżej. Warto więc zadbać 
o to, by odpowiednio przygotować się 
na ten niełatwy okres. Mróz i silny wiatr 
osłabiają kondycję naszej skóry. O tym, 
jak zadbać o prawidłowe jej złuszczenie 
i intensywne nawilżenie mówiła w Go-
ścińcu Radia Września kosmetolog Marta 
Pelczyńska-Gaco z gabinetu Beauty Cor-
ner we Wrześni. 

Jak prawidłowo dbać o skórę o tej porze ro-
ku?

– Taki okres jesienno-zimowy jest naj-
lepszym momentem na to, by przygotować 
skórę do zimy. Wykonujemy wszystkie za-
biegi, których niestety nie możemy zro-
bić latem ze względu na dużą ilość słońca. 
Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju peelin-
gi, mikrodermabrazje, kwasy, lasery, czy-
li wszystkie zabiegi głęboko oczyszczające 
i złuszczające. Kiedy ten naskórek jest już 
rzeczywiście oczyszczony i złuszczony, je-
steśmy gotowi do dalszych etapów i zabie-
gów, które możemy wykonywać zimą.
A czy możemy przygotować skórę do zimy 
także w domowym zaciszu?

– Oczywiście, można również wykony-
wać peelingi w domu, ale trzeba zaznaczyć, 
że one nie są już tak głębokie. Tego typu 
domowe zabiegi powinniśmy robić tak na-
prawdę przez cały rok, przynajmniej raz 
w tygodniu lub w zależności od skóry dwa 
razy w tygodniu. Oczywiście pamiętając 
o tym, by były odpowiednio dobrane do na-
szej cery. Jeżeli natomiast chcemy takie głę-
bokie złuszczenie lub mamy jakieś plamy 
posłoneczne na twarzy, to wtedy trzeba jed-
nak udać się do gabinetu kosmetycznego. 
Raczej nie rekomendowałabym zakupów 
kwasów i kombinowania w domu, bo róż-
nie może się to skończyć.
Po takim złuszczaniu w gabinecie kosme-
tycznym powinniśmy zaplanować sobie kilka 
dni wolnych w pracy?

– To zależy od intensywno-
ści dobranego peelingu. Jeżeli 
są to mocne zabiegi, na przy-
kład TCA, to wtedy klien-
ci zazwyczaj biorą wol-
ne. Jest to jeden zabieg, 
a skóra bardzo się łusz-
czy i schodzi dużymi 
płatami. Wtedy klient 
nie czuje się komforto-
wo, chodząc do pracy. 
Ale są również kwa-
sy, które wykonujemy 
w serii zabiegów. Jest 
to tak delikatne złusz-
czanie, że nie wy-
klucza nas z życia 
codziennego.
Pani Marto, wy-
obraźmy sobie, 
że świetnie przy-
g o t o w a ł y ś m y 
się do zimy. 
A co czeka nas 
o tej porze ro-
ku? Z jakimi 
największymi 
problemami 
zmagamy się, 
kiedy tempe-
ratura na dwo-
rze spada po-
niżej zera?

– Kiedy tem-
peratura spada 
poniżej zera, na-

GOŚĆ PIĄTKU

sza skóra wolniej wytwarza ceramidy, które 
są odpowiedzialne za nawilżenie naskórka. 
Możemy odczuć, że staje się ona szara i po-
zbawiona tego blasku, a także przesuszo-
na. Nawet jeśli wcześniej ją złuszczałyśmy, 
w tym okresie zimowym musimy zacząć 
ją teraz nawilżać i odżywiać.
Jak to robić?

– Jeżeli mamy skórę oczyszczoną, może-
my zacząć zabiegi nawilżające i odżywcze. 
Można również wykonywać je w domu, 
np. wszelkiego rodzaju maski. Oczywiście 
pamiętajmy o tym, że nie nakładamy ich 
na 15 minut. Jeżeli jest to maska nawilża-
jąca czy odżywcza, możemy nałożyć cienki 
film i nawet iść w niej spać. Wtedy są naj-
lepsze efekty.
A o czym jeszcze powinniśmy pamiętać zimą?

– Warto pamiętać o dobrze dobranym 
kremie, oczywiście odpowiednio dopa-
sowanym do rodzaju skóry. Osoby z su-
chą cerą powinny wybierać kremy o gęstej 
konsystencji, natomiast te, które mają ce-
rę tłustą i mieszaną, najlepiej jeśli sięgną 
po wszelkiego rodzaju lekkie emulsje. Waż-
ne są też składniki aktywne. Nie powinni-
śmy sugerować się nazwą czy kolorem opa-
kowania, tylko raczej właśnie wspomniany-
mi składnikami aktywnymi. Kremy na zimę 
powinny zawierać kwas hialuronowy, cera-
midy, oleje.
Ale pewnie istotne też jest prawidłowe od-
żywianie i nawodnienie naszego organizmu? 

– Ja zawsze mówię, że to idzie wszystko 
w całości. Jeśli ktoś przechodzi na zabieg 
oczyszczania twarzy, to robimy wszystko, 
żeby tej osobie pomóc. Zdarza się niestety, 
że mimo wskazówek od nas, od dermato-
loga, klienci nie przestrzegają diety, sięga-
ją po ostre potrawy czy czekoladę, a efekty 
są widoczne na skórze. Jesteśmy przecież 
tym, co jemy. 
Ogrzewane pomieszczenia też nie pomagają 
w utrzymaniu dobrej kondycji skóry, prawda?

– Tak, to niekorzystnie wpływa na nasz 
naskórek. Bardzo modne są teraz nawilża-

cze powietrza i też fajnie to stoso-
wać. Nie tylko ze względu na skó-

rę, ale też okolice nosa. Cała 
śluzówka nosa robi się bardzo 
sucha. 
Święta coraz bliżej. Pewnie 
wiele osób zastanawia się, ja-
ki prezent wybrać dla najbliż-
szych. To może podpowiedzmy, 
jaki zabieg byłby najlepszym 

rozwiązaniem na prezent 
o tej porze roku.

– Wiadomo, że część z tych 
zabiegów, które wymieni-

łam wcześniej nie nale-
ży do dość przyjem-

nych, zwłaszcza kwa-
sy. Dlatego poleci-
łabym na przykład 
mezoterapię bez-
igłową z kwasem 
hialuronowym 
i peelingiem ka-
w i t a c y j n y m . 
Jest to deli-
katny zabieg, 
fajnie nawil-
ża i można 
się podczas 
niego zre-
laksować.

Rozma-
wiała 
Nadia 

Jóźwiak

GOŚCIE ŚRODY

Również do odsłuchania

na stronie www.radio-wrzesnia.pl

Piękniejsza twarz 
RADIO TAXI
• Jak byście państwo zareago-
wali na widok taksówki z kobie-
tą za kierownicą? Od niedawna 
to już nie sytuacja hipotetyczna, 
a rzeczywista. 

Rozmawialiśmy na ten temat ze współ-
założycielem Korporacji Taksówkarskiej 
Radio Taxi Centrum Września Dariuszem 
Goderskim i taksówkarką Joanną Zielińską. 
Tytułem wprowadzenia, ile firm taksówkar-
skich działa na rynku wrzesińskim?

D.G.: – Rynek jest dość mocno podzielo-
ny. Działa około sześciu korporacji plus tak-
sówkarze niezrzeszeni. My jesteśmy jedną 
z takich korporacji, bardziej firm – to chy-
ba odpowiedniejsze słowo. Wprowadzamy 
nowy system pod nazwa iTaxi, myTaxi bądź 
też Radio Taxi – i tej nazwy będziemy się 
trzymać.
Co to za system? Na czym polega?

D.G.: – Nasza firma działa na rynku od 18 
lat. Stawiamy na nowe technologie, nowe 
rozwiązania, które przekierowują połącze-
nia bezpośrednio do taksówkarzy, do aut, 
które są w trasie. Nie chcę używać górno-
lotnych określeń, ale to jest nowość na ryn-
ku wrzesińskim, co doceniają klienci.
Skoro jesteśmy przy klientach – proszę po-
wiedzieć, kto dziś korzysta z usług taksów-
karskich? Jaki jest wspólny mianownik dla 
tych ludzi?

D.G: – Nie ma wspólnego mianownika. 
To ludzie starsi, młodsi, cały przekrój spo-
łeczeństwa. Często się śpieszą, o czymś za-
pomnieli.
Ilu kierowców skupia wasza firma? 

D.G.: – Obecnie jest to pięć osób, ale 
za chwilę będzie ich więcej, bo zleceń przy-
bywa. 
Gdzie stacjonują wasze taksówki?

D.G.: – Mamy bazę po sąsiedzku z PKO 

przy ul. Chrobrego, ale od niedawna jeste-
śmy też przy Karuzeli. Te dwa miejsca wy-
padowe nam w zupełności wystarczają. 
Niemniej przy aplikacji, którą stosujemy, 
możemy stawać dosłownie wszędzie, na-
wet na stacji benzynowej. 
Przejdźmy wobec tego do kierowców. Od nie-
dawna jednym z nich, a w zasadzie jedną jest 
pani Asia. Dlaczego pani wybrała ten, jakby 
nie patrzeć, nie bardzo sfeminizowany za-
wód?

J.Z.: – Bo to wolny zawód. Nie jestem od ni-
kogo zależna, pracuję w takich godzinach, 
jakie mi odpowiadają. Jestem mamą i to dla 
mnie duże udogodnienie. A poza tym bar-
dzo lubię jeździć autem i kontakt z ludźmi. 
To jest praca, która daje mi satysfakcję.
Od kiedy jest pani taksówkarką?

J.Z.: – Od 2,5 roku. Do tej pory jeździłam 
na taksówce w Poznaniu, bo Września wy-
dawała mi się za mała. Ale stwierdziłam, 
że spróbuję tutaj swoich sił. I jestem pozy-
tywnie zaskoczona.
Muszę o to zapytać – jaka jest różnica w jeź-
dzie po Poznaniu, a w jeździe po Wrześni?

J.Z.: – Po Wrześni jeździ się zdecydowanie 
lepiej. Przede wszystkim tu nie ma takich 
korków jak w Poznaniu. Te, które bywają, 
nie są jakieś straszne. Jazda po Wrześni tak 
nie męczy. To mniejsze miasto, więc i ruch 
jest mniejszy, dzięki czemu możemy szybko 
dojechać do klienta.
Jak reagują klienci, którzy zamawiają tak-
sówkę i widzą kobietę za kierownicą?

J.Z.: – W Poznaniu to jest raczej normal-
ne. We Wrześni klienci są pozytywnie za-
skoczeni. 
Myślę, że możemy zdradzić, panie Darku, 
że to nie pierwsza taksówkarka we Wrześni.

D.G.: – Możemy zdradzić, jak najbardziej. 
Za chwilę będzie z nami siostra Asi. I wła-
śnie tutaj upatrujemy dla siebie dużą szan-
sę, bo przecież kobiety łagodzą obyczaje. 
No i, jakby nie patrzeć, zyskujecie wizerun-
kowo...

G.D.: – Oczywiście, że tak. Ko-
bieta za kierownicą wciąż 

wzbudza większe zain-
teresowanie niż męż-
czyźni. Ja mogę jeszcze 
dodać, że 30, 20 lat te-
mu we Wrześni były 
taksówkarki, ale zo-
stało to tak nagłośnio-
ne, bo nie było radia. 
Na taksówce jeździła 
na przykład moja kole-
żanka. Dla nas, jako jej 
kolegów, było to duże 

zaskoczenie. 

Rozmawiał 
Tomasz 
Szternel

artykuł

sponsorowany
artykuł

sponsorowany
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Młodzi mistrzowie
•Na początku to dobra zabawa, 
później fajna przygoda, a być mo-
że sposób na życie. Piłka nożna 
najmłodszych we Wrześni ma się 
lepiej niż dobrze. Rozmawialiśmy 
o tym z trenerem i koordynatorem 
w Szkółce Piłkarskiej FOX Macie-
jem Lisieckim. 

Za nami pierwsze rozgrywki z cyklu FOX Cup / 
Radio Września 93,7. Jak udał się ten turniej? 

– Cykl turniejów ruszył 1 grudnia. 
Na początek rywalizowały dzieci z rocz-
ników 2007 i 2011. Wszystko odbyło się 
zgodnie z planem. Zawodnicy świetnie za-
grali i pokazali, że mecz na zasadach fair 
play to świetna zabawa. W sumie w tych 
dwóch turniejach wzięło udział około 120 
młodych zawodników i zawodniczek.
Czy młodzi piłkarze, którzy strzelali gole, 
mają szansę na grę zawodową? 

– Można tak po-
wiedzieć, choć 
do tego jeszcze 
daleka droga. 
Tutaj ważna 
jest nie tylko 
rola trenera, 
ale również 
podejście ro-
dziców i sa-
mego dziecka. 
Jeśli będzie 
chciało się do-
skonalić w tym 
z a k r e s i e , 

GOŚĆ WTORKU

to wszystko jest możliwe. Trener na pewno 
mu w tym pomoże. Mamy sporo utalento-
wanych młodych zawodników, którzy bar-
dzo dobrze rokują na przyszłość. Dlatego 
we Wrześni stworzyliśmy grupy rekreacyj-
ne oraz zespoły, które mają dużo wyższy 
poziom. Pamiętajmy jednak, że nie każdy 
chce zostać piłkarzem i dla wielu to po pro-
stu świetna gra zespołowa, którą traktują 
jak zabawę, pewnego rodzaju odskocznię 
od komputera. 
Powstała też grupa dla najmłodszych, dzie-
ci w wieku od 2 lat mogą przychodzić na za-
jęcia razem z rodzicami. Jak wyglądają takie 
zajęcia?

– Jesteśmy jedynym klubem, który pro-
wadzi zajęcia dla tak małych dzieci. Z racji 
wieku rodzice muszą im towarzyszyć przez 
cały czas. Nie ukrywam, że w ten sposób 
staramy się zaszczepić piłkę nożną w jak 
największej liczbie dzieci. W tej chwili ma-
my 9 dzieci, w tym trzy dziewczynki. Grupa 
ma ruszyć na początku stycznia. Na począt-
ku treningi będą się odbywały w hali jeden 
raz w tygodniu, a gdy już wszyscy się wdro-
żą, to rozszerzymy to na dwa treningi tygo-
dniowo. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, 
więc jeśli ktoś ma ochotę to zapraszamy.
Wspomniał pan o grupach dziewczęcych, jak 
radzą sobie z piłką? 

– Doskonale. Możemy pochwalić się 
wygraną w kategorii U-8 podczas woje-
wódzkiej edycji Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku”. W tym ro-
ku chcemy powtórzyć ten sukces, na pew-
no powalczymy też o awans do wielkiego 
finału w kategorii U-10, który będzie roz-
grywany na Stadionie Narodowym.

Treningi to nie wszystko, organizujecie 
również wycieczki. Co to za wyjazdy? 

– Jeździmy na przykład na mecze 
Lecha. Kolejny taki wypad 

panujemy na wiosnę, 
by zobaczyć, jak pił-

karze radzą sobie 
pod wodzą trene-
ra Adama Nawał-
ki. Organizujemy 
też obozy – tej 
zimy wybiera-
my się do Mar-
gonina oraz 
na półkolonie 
w trakcie ferii 
zimowych.

Rozmawiał 
Karol 

Krzeszowiec

GOŚCIE PONIEDZIAŁKU

Kabaret (nie)poważny
•Na co dzień zajmują się poważnymi 
sprawami w gminie, a po pracy strzelają... 
śmiechem. Radny z Pyzdr Robert Nowak 
oraz sołtys Grabowa Królewskiego, jed-
nocześnie radna Kołaczkowa, Małgorzata 
Jakubowska wspólnie z innymi samo-
rządowcami tworzą Bardzo Nieformalną 
Grupę Artystyczną. Zrzucają płaszcz po-
lityka i zmieniają się w kabareciarzy. Czy 
polityk potrafi rozbawić? To temat naszej 
poniedziałkowej rozmowy. 

Czy występy męczą? 
R.N.: – W moim przypadku każdy występ 

to dodatkowa energia do działania. Bar-
dzo dużo dają nam też widzowie, którzy 
po przedstawieniu często podchodzą i dzię-
kują za świetną zabawę. 

M.J.: – Ja na co dzień jestem wulkanem 
energii, ale granie daje mi jej jeszcze więcej. 
Zresztą występuję na scenie od trzech lat 
i gdyby nie dawało mi to satysfakcji, to już 
dawno bym z niej zeszła. 

Jak wyglądał pierwszy występ? 
M.J.: – Postanowiłam zrobić coś, co zosta-

nie zapamiętane na dłużej. Poprosiłam o po-
moc koleżanki i kolegów radnych i w ten 
sposób wszyscy stanęliśmy na scenie. 

R.N.: – Dla mnie to powrót do korzeni. 
Dryg do występów odkryła we mnie moja 
nauczycielka z podstawówki, pani Maria 
Żmudzińska. Dorosłe życie potoczyło się 
zupełnie inaczej, ale cieszę się, że teraz mo-
gę do tego wrócić. 
Wasze występy są charytatywne, dla kogo 
już graliście przedstawienia? 

M.J.: – Pierwszy występ odbył się dla 
przedszkola Jarzębinka w Kołaczkowie, 
później graliśmy dla Kasi Matysiak i od-
wiedziliśmy oddział onkologiczny dla dzie-
ci w Poznaniu. Graliśmy też w Nowym Fol-
warku oraz dla przedszkola w Sokolnikach 
i we Wrzemborzu. W zeszłym roku wystą-
piliśmy dla Zosi z Wrześni. Nasz najbliższy 
występ, 16 grudnia, w sali kinowo-widowi-
skowej w Pyzdrach, to pomoc dla Julii z Pie-
trzykowa. 

Rozmawiał 
Karol 

Krzeszowiec

2
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•Zespół Szkół Politechnicznych 
we Wrześni podpisał porozumie-
nie z firmą Blum Polska z pod-
swarzędzkiego Jasina. Od wrze-
śnia 2019 roku uczniowie będą 
mogli odbywać w niej praktyki.

Umowę sygnowano we wtorek.
– Ten model kształcenia w syste-

mie dualnym to przyszłość, do któ-
rej zmierza szkolnictwo zawodowe 
w Polsce. W naszym powiecie takie 
nastawienie jest od dłuższego cza-
su – zauważył dyrektor ZSP Bogdan 
Nowak.

Jego zdaniem pozyskanie nowego 
pracodawcy i wyjście poza powiat 
wrzesiński jest dla szkoły ogromną 
nobilitacją.

Blum to potentat światowy na 
runku okuć, ale nie tylko. Początki 
współpracy są skromne.

– Najprawdopodobniej tylko 
dwóch młodocianych pracowni-
ków zostanie zatrudnionych, ale 

my jako szkoła mamy ofertę dla ab-
solwentów szkół podstawowych – 
mówi dyrektor ZSP.

Młodociani, którzy będą odbywać 
praktyki w Blumie, zostaną przyję-
ci do klasy wielozawodowej. Umo-

wa gwarantuje m.in. zatrudnienie 
absolwenta w firmie na minimum 
33 miesiące. Uczeń w trakcie prak-

tyk będzie miał zapewnionego 
opiekuna praktycznej nauki zawo-
du oraz odpowiednie stanowiska 
szkoleniowe.

Umowa z Blumem obowiązywać 
będzie do końca sierpnia 2022 roku.

Zadowolenia z podpisania poro-
zumienia nie krył członek zarządu 
Blum Polska Andrzej Michalski.

– Podpisaliśmy tę umowę, ponie-
waż szkoła we Wrześni jest najle-
piej przygotowana do tego, żeby 
móc kształcić w zakresie mecha-
nika precyzyjnego. Ma największe 
doświadczenie, najlepszy park ma-
szynowy i ludzi, którzy nas przeko-
nali do tego, że warto z nimi nawią-
zać współpracę – wyjaśnił.

Jak dodał, w Austrii, gdzie mieści 
się centrala firmy, taki sposób szko-
lenia obowiązuje do dawna.

Przypomnijmy, że wrzesińska 
szkoła wcześniej podpisała podob-
ne porozumienia z Volkswagenem 
Poznań oraz Gestampem Polska

Tomasz Małecki

10 aktywistów, społeczników lub 
– po prostu – ludzi, którzy walczą 
o swoje prawa – dla tych właśnie 
osób w poniedziałek uczniowie 
wrzesińskiego ogólniaka pisali 
listy.

Maraton Pisania Listów po raz 
pierwszy został zorganizowany 
w Polsce w 2001 roku. Uczniowie 
wrzesińskich szkół przyłączają się 
do niego od kilku lat. Nie inaczej 
było w poniedziałek w LO; wyrazili 
swoje poparcie dla obrońców praw 
człowieka, którzy zostali niesłusz-
nie oskarżeni i więzieni.

– Zwykle są to już wzory go-
towych listów, które przepisują 
uczniowie. Ważne, żeby były pisa-
ne ręcznie, by pokazać zaangażo-
wanie. Te listy są później wysyłane 
do władz państw, w których prze-
bywają ludzie, w imieniu których 
piszemy – mówi uczennica Kalina 
Jabłońska.

Uczniowie chętnie wzięli udział 
w akcji. Im więcej listów, tym więk-

sza szansa, że decydenci ponow-
nie przyjrzą się danym sprawom. 
W tym roku są także pisane listy 
w sprawie 14 kobiet z Polski, które 
wzięły udział w pokojowym prote-
ście podczas zeszłorocznego Mar-
szu Niepodległości. Zostały oskar-
żone i uznane winnymi utrudniania 
legalnego zgromadzenia.

KK

Ponad 1100 osób rywalizuje 
o indeks Wyższej Szkoły Banko-
wej w Poznaniu. Taka jest stawka 
Wielkopolskiej Olimpiady Wie-
dzy o Bezpieczeństwie.

Pierwszy etap konkursu odbył się 
we wtorek w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących we 
Wrześni; polegał na rozwiązaniu 
testu. Poza gospodarzami wzięli 
w nim udział uczniowie LO przy ul. 
Witkowskiej.

Tegoroczne zmagania dotyczą 
walki ze smogiem. Chcąc się do 
nich dobrze przygotować, uczest-
nicy musieli przeczytać kilka ustaw 
i kodeks wykroczeń. Do drugiego 
etapu awansują tylko najlepsi.

– Trzeci etap jest już dla wybrań-
ców. To projekt, który młodzież bę-
dzie musiała wdrożyć w życie. Bę-
dzie to, jednym słowem, projekt 
praktyczny – mówiła rzeczniczka 
Straży Miejskiej we Wrześni Anna 
Hedrych-Stanisławska.

Finał olimpiady został zaplano-
wany na 28 marca przyszłego roku. 
Zwycięzca otrzyma indeks na 3-let-
nie bezpłatne studia na kierun-
ku bezpieczeństwo wewnętrzne 
w Wyższej Szkole Bankowej w Po-
znaniu.  KKS a m o r z ą d o w e 

Szkoły Podstawo-
we z Lisewa i nr 2 
z Wrześni znala-
zły się wśród lau-
reatów konkursu 
organizowanego 
przez Volkswagen 
Poznań i Fundację 
Rozwoju Edukacji 
Małego Inżyniera.

Celem Szkoły Małe-
go Inżyniera jest pro-
mocja nauk ścisłych, 
a zwłaszcza roboty-
ki, automatyki i pod-
staw programowania 
wśród uczniów. W do-
piero co zakończonej 
edycji wzięły udział 
132 placówki. W fina-
łowej trzynastce znalazły się dwie 
z naszego powiatu. Na 4. miejscu zo-
stała sklasyfikowana szkoła z Lise-
wa, która otrzymała 11 109 głosów 
(można je było oddawać każdego 
dnia na stronie internetowej szkola-
malegoinzyniera.pl), a na 10. wrze-
sińska dwójka (11 086 głosów).

– Każdy nauczyciel miał klasę, 
którą się opiekował i mobilizował 
do głosowania. Początkowo anga-

żowaliśmy tylko rodzi-
ców, znajomych, krewnych, ale gdy 
to okazało się niewystarczające po-
szliśmy trochę dalej. Poprosiliśmy 
o wsparcie zaprzyjaźnione zakłady 
pracy i szkoły – mówi dyrektorka 
podstawówki w Lisewie Genowefa 
Kaźmierska.

– To sukces całej społeczno-
ści szkolnej. Zaangażowaliśmy 
się w ten konkurs wszyscy – ro-
dzice, nauczyciele, ich rodziny 

i znajomi. Do ostatniej chwili trwa-
ła zacięta walka, bo różnice były 
naprawdę niewielkie – to już zado-
wolona dyrektorka dwójki Violetta 
Koszarek.

Obie szkoły w nagrodę otrzymają 
unikatowy zestaw klocków LEGO 
do budowy i programowania robo-
tów o wartości 6 tys. zł każdy i zor-
ganizują festiwal naukowy. Gratu-
lujemy!

Tomasz Szternel, Klaudia Kubiak

Pisali w słusznej sprawie

Indeks główną nagrodąGłosowanie internetowe, 
nagrody prawdziwe

Był VW i Gestamp. Teraz Blum Polska

Andrzej Michalski z Blum Polska i Bogdan Nowak z ZSP 
we Wrześni podpisują porozumienie Fot. Tomasz Małecki

Młodzież w pierwszym etapie 
zmagała się z testem. Na tym samym 
będzie polegał także drugi etap 
Fot. Klaudia Kubiak

Listy muszą być napisane ręcznie 
Fot. Klaudia Kubiak

W małych miejscowościach łatwiej o mobilizację. Lisewo 
jest tego najlepszym przykładem Fot. Tomasz Szternel

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zachęcali do głosowania 
wszystkich znajomych Fot. Klaudia Kubiak
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PARALIŻ SĄDU
•Pracownicy admi-
nistracyjni sądu nie 
przychodzą do pracy. 
Oficjalnie zmogła ich 
choroba. Nieoficjalnie 
domagają się podwy-
żek. 

To sytuacja analogiczna z tą, ja-
ka jeszcze niedawno dotknęła poli-
cję. Podobnie jak mundurowi, tak-
że pracownicy sądowi nie mogą 
strajkować. Ale chorować już tak. 
Od poniedziałku w Sądzie Rejono-
wym we Wrześni na L-4 przebywa 
większość załogi. 

– Na 29 osób zatrudnionych 24 
są nieobecne, co uniemożliwia ob-
sadzenie wokand. Z tego powodu 
są odwoływane – informuje rzecz-
niczka prasowa Sądu Okręgowego 
w Poznaniu Joanna Ciesielska-Bo-
rowiec.

Jaki jest powód absencji? Czy 
ta sprawa ma drugie dno? – dopy-
tujemy.

– Nie jestem właściwą adresatką 
tego pytania. Mogę jedynie przeka-
zać dane statystyczne, którymi dys-
ponujemy i powiedzieć o skutkach 
w postaci odwołanych wokand. 
Z tym problemem muszą się zmie-
rzyć prezesi sądów i podjąć jakieś 
działania.

Jak poinformował nas prezes 
wrzesińskiego sądu Marcin Przy-

bylski, choroba zmogła pracow-
ników sekretariatu, referendarzy 
i asystentów sędziego. Samych sę-
dziów już nie. 

– Sytuacja jest trudna, bardzo 
trudna – przyznaje. 

Puste sale sądowe i masowo od-
woływane rozprawy to rzeczywi-
stość w wielu polskich miastach. 
Pracownicy żądają godnych zarob-
ków. Obecnie rzadko przekraczają 
one 3,5 tys. zł brutto. Stąd postulat: 
tysiąc złotych podwyżki od przy-
szłego roku. 

Minister Sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro jak na razie wysłał tylko list 
z podziękowaniami i obietnicą pod-
wyżki, bez precyzowania konkretnej 
daty – a właśnie tego domagają się 
protestujący.                     Tomasz Szternel

Bazarek dla psiaków

Opozycja bez przewodniczących, 
Dobrosielski bez komisji

Weekend cudów we Wrześni
•Finał Szlachetnej Paczki już 
za nami. We Wrześni rozpoczął 
się w sobotę, 8 grudnia, o 10:00. 
Wtedy to zaczęły napływać 
pierwsze paczki do magazynu 
w Nowym Folwarku. Do 12:00 
w niedzielę, 9 grudnia, wszystkie 
zostały rozwiezione do rodzin. 

Z terenu Wrześni obdarowano 
10 rodzin. Jedna paczka jest nadal 
kompletowana, ponieważ darczyń-
ca nie zjawił się podczas finału. 
Szybko jednak pojawił się ktoś, kto 
chce zrobić tę paczkę. 

– Każdy wolontariusz jedzie 
z paczkami do rodziny, u której był 
już wcześniej. Ja w tym roku byłam 
u dwóch rodzin. Reakcja naprawdę 
była niesamowita. Były łzy wzru-
szenia, była radość dzieci – mó-
wi wrzesińska liderka Szlachetnej 
Paczki Jagoda Pacocha.

Jak przyznaje Pacocha, z darczyń-
cami w tym roku nie było żadne-
go problemu. Zdawało się nawet, 
że było więcej osób, które chciały 
pomóc, niż rodzin potrzebujących. 

Osób „lubiących ludzi” i chcących pomóc 
nie brakowało Fot. archiwum prywatne

W najpilniejszych potrzebach zna-
lazło się między innymi jedzenie, 
artykuły chemiczne, ale pojawiła 
się również kanapa czy pralka. 

KK

Wrzesiński Disneyland 

•Rada miejska we Wrześni 
ukonstytuowała się ostatecznie. 
W piątek, 7 grudnia, ślubowanie 
złożył radny Łukasz Cichy, któ-
ry zastąpił Artura Mokrackiego. 
Wybrano także składy komisji 
stałych rady miejskiej.

W każdej komisji na szefa kandy-
dowało dwóch radnych: z koalicji 
Unia Wrześnian – Koalicja Obywa-
telska oraz opozycji (Projekt Wrze-
śnia, Kukiz’15, PiS). W każdej ko-
misji szefem został radny z koali-
cji rządzącej. Opozycja przepadła 
z kretesem.

Największym przegranym został 
Grzegorz Dobrosielski (Kukiz’15), 
który nie został nawet członkiem 
żadnej komisji. Przepadł w głoso-
waniu nad składem komisji rozwo-
ju wsi oraz komisji rewizyjnej.

Oburzyło to Jarosława Kowalew-
skiego (PiS).

– Grzegorz Dobrosielski jest je-
dynym radnym, który nie został 
wybrany do żadnej komisji – Pa-
nu Grzegorzowi po prostu miej-
sce w tej komisji się należy. Radny 

Dobrosielski jest doświadczonym 
i wnikliwym radnym. Zawsze mu 
zależy na prawdzie i uczciwości 
– perorował były kandydat PiS-
-u na burmistrza Wrześni.

Zarzuty odpierał Ryszard Szwaj-
ca (Unia Wrześnian), nowo wybra-
ny przewodniczący komisji rewi-
zyjnej.

Grzegorz Dobrosielski (Kukiz’15) 
– radny bez komisji 
Fot. Tomasz Małecki

•Ponad 11 tys. zł udało się 
zebrać podczas świątecznego 
bazarku zorganizowanego przez 
stowarzyszenie Psi-jaciel.

Ta inicjatywa ma już swoją histo-
rię. Z roku na rok udaje się zebrać 
coraz większe kwoty. W 2017 r. 
zysk wyniósł ponad 6 tys. zł i został 
przeznaczony na zakup 20 nowych 
bud.

– Naszym priorytetem jest zakup 
kolejnych bud. Cały czas je wymie-
niamy. Cena jednej to koszt około 
500 zł – mówi członkini stowarzy-
szenia Magdalena Matysiak.

Bazarek był prowadzony na face-
bookowym profilu Psi-jaciela. Za-
kończył się 2 grudnia o godz. 21:00. 
Wszystkie rzeczy wystawione 
na licytację, a było ich około 150, 
schronisko pozyskało od darczyń-

ców. Wśród nich były akcesoria dla 
pupili, ręcznie robione stroiki, ko-
smetyki i vouchery. Ich cena wywo-
ławcza zazwyczaj wynosiła 5 zł, ale 
większość została sprzedana za du-
żo większe kwoty.

– Chyba ten czyn dobroci spra-
wiał, że każdy chciał dać jak naj-
większą kwotę, mimo że dany 
przedmiot nie był tyle wart – doda-
je Matysiak.

Dzięki hojności uczestników ba-
zarku udało się zebrać ponad 11 
tys. zł. To ważne, bo w okresie zimo-
wym liczy się każda pomoc. Zwie-
rzęta także marzną, dlatego po-
trzebne są zbędne koce, kołdry czy 
poduszki bez pierza do ogrzania 
bud. Można je dostarczyć do schro-
niska w soboty od 8:00 do 10:00 
i w środy od 16:00 do 18:00. Mile 
widziana jest też karma sucha i mo-
kra.                                Klaudia Kubiak

– W poprzedniej kadencji nama-
wialiśmy, żeby został członkiem ko-
misji rewizyjnej, ten ostentacyjnie 
zrezygnował. Przyjęliśmy zasadę, 
że do komisji rewizyjnej mogą zgła-
szać kluby radnych. I każdy klub 
ma swojego przedstawiciela. Trze-
ba było zgłosić radnego Dobrosiel-
skiego – odciął się Szwajca.       TOM

•Września gotowa na święta 
Bożego Narodzenia. 6 grudnia 
na wrzesińskim rynku nie za-
brakło Goofiego, Myszki Minni, 
Mikkiego, Królika Bugsa, Kubusia 
Puchatka, a przede wszystkim 
Świetnego Mikołaja, który w tym 
roku miał do rozdania niemal pół 
tony słodyczy dla najmłodszych. 

Gmina Września zorganizowa-
ła bajkowe spotkanie ze Świetnym 
Mikołajem, które było połączone 

z uroczystym zapaleniem choinki. 
Świetlisty korowód z największymi 
saniami w całej Europie, wyruszył 
z ulicy Warszawskiej w stronę ryn-
ku, gdzie towarzyszyły mu postaci 
z bajek wraz z tłumem przybyłych 
gości. Imprezę mikołajkową popro-
wadził Szymon Krajniak i Dawid 
Dual Chrzempiec. Tegoroczną nie-
spodzianką był pokaz sztucznych 
ogni, który zaczął się w chwili od-
palenia lampek na choince i oświe-
tlenia całego miasta.

Karolina 
Dziurdziewska

1. Z zebranej pokaźnej kwoty wolonta-
riusze kupią podopiecznym nowe budy 
Fot. Psi-Jaciel

Tak w tym tygodniu 
wyglądały wokandy  

we wrzesińskim sądzie 
Fot. Karolina Dziurdziewska
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DANIE DNIA
Hotel Kosmowski poleca
Karp w winie czerwonym z cebulą, warzywami gotowanymi i ziemniakami

Jabłecznik

Składniki na 4 porcje: karp 0,8 kg  mąka pszenna  olej do smażenia  sól, pieprz (do smaku)
Składniki na sos: wino czerwone 250 ml  cebula biała 0,2 kg  mąka ziemniaczana  cukier, sól (do smaku) 
 olej do smażenia

Karpia filetujemy i oczyszczamy z łusek. Przed skrobaniem dobrze 
jest polać karpia wrzątkiem. Pozbędziemy się wówczas śluzu, któ-
ry w dużej mierze odpowiada za ten charakterystyczny mulasty 
smak. Przy okazji skóra stanie się jaśniejsza. Tak sprawioną rybę 
doprawiamy solą oraz pieprzem i obkładamy plasterkami cebu-
li, po czym wkładamy na kilkanaście godzin do lodówki. Można 
zostawić w lodówce karpia, w tej postaci - do 2 dni.
Przed smażeniem obtaczamy rybę w mące i smażymy na ulu-
bionym oleju.
Przepis na sos: Białą cebulę kroimy w piórka i smażymy do 
„zeszklenia”, po czym zalewamy czerwonym winem i dusimy 
małą chwilę. Dodajemy trochę cukru oraz soli do smaku i za-
gęszczamy zawiesiną z mąki ziemniaczanej i wody.
Podajemy z ziemniakami i gotowanym warzywami sezono-
wymi.

Składniki: 1 kg jabłek  2 szkl. wody  1 szkl. cukru
Jabłka pokroić w kostkę, następnie zagotować, ale nie rozgotować. 2 budynie śmietankowe lub waniliowe, 
w zależności od upodobań, rozpuścić w 1 szklance wody. Dolać do jabłek, całą masę zagotować i wylać na 
biszkopt. Następnie ubić 3 śmietany 30% wraz z 3 śmietankami fix i 3 łyżeczkami cukru pudru. Całość wylać na 
wystudzone jabłka i udekorować startą czekoladą.

Biszkopt na jabłecznik
Składniki: 5 jajek  1 szkl. cukru  1 szkl. mą-
ki tortowej  1/2 szkl. mąki ziemniaczanej   
2 łyżki proszku do pieczenia 

Wykonanie: Jajka ubić z cukrem. Następnie 
szklankę mąki tortowej i pół szklanki mąki 
ziemniaczanej wymieszać z dwiema łyżka-
mi proszku do pieczenia. Mąki i proszek do 
pieczenia należy ze sobą wymieszać, następ-
nie powoli dodawać do ubitych jajek. Piec 25-30 
minut, w 180 stopniach.

•Zdzisława Pietrzak 
z Wrześni jest przebo-
jową kobietą, w której 
miłość do gotowania 
narodziła się 15 lat te-
mu. Przyznaje, że nie 
lubi pizzy, bez której 
niejeden nie wyobraża 
sobie zimowych wie-
czorów. 
Pamięta pani swoje początki w kuch-
ni?

– Kiedy zaczynałam, to nie po-
trafiłam nawet pierogów zlepić ani 

pączków zrobić. Pamiętam, że za-
mknęłam drzwi, żeby przypadkiem 
nikt nie zobaczył, jak to robię. 
Metodą prób i błędów doszłam 
do wprawy. Pewnego razu rodzi-
na mnie pochwaliła, więc zaczęłam 
gotować częściej. To miłe uczucie, 
kiedy bliskim smakuje.
Bazowała pani na prostych spraw-
dzonych potrawach, czy jednak 
większą radość sprawiały nieco wy-
myślne dania?

– W pamięci zapadł mi zakręco-
ny pieczony schabowy, który był 
z boczkiem i śliwkami. O dziwo 
wyszło. Czułam się wtedy bardzo 
szczęśliwa. To mnie wtedy zachęci-
ło, żeby próbować czegoś nowego.
Stawia pani na tradycję czy jednak 
na nowsze przepisy? 

przepis znalazłam właśnie na stro-
nie kulinarnej w waszej gazecie.
Przygotowała pani jabłecznik. Czy 
to ciasto jest pani ulubionym?

– Tak. Uwielbiam też zwykłe 
ciasto drożdżowe, a także ptasie 
mleczko, faworki i rogaliki. Te wy-
pieki robię już z pamięci bez prze-
pisu.
Czym się pani interesuje poza kuch-
nią?

– Kiedyś bardzo dużo biegałam 
i czytałam książki, wręcz nałogowo. 

Żeby męża nie budzić, podświe-
tlałam sobie tekst latarką. Teraz 
na co dzień, to telewizja i seriale. 
Lubię też rozwiązywać krzyżówki. 
To mnie uspokaja i pozwala odciąć 
się od szarej codzienności. 

Wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby pochwalić się kulinarnym 
talentem, prosimy o kontakt karo-
lina.dziurdziewska@radio-wrze-
snia.pl.

Karolina Dziurdziewska 

– Zdecydowanie wybieram tra-
dycyjną kuchnię, bo nawet moje 
wnuczki, gdy przyjadą, to wręcz 
domagają się schabowego z domo-
wym sosem, jaki kiedyś się robiło. 
One są zachwycone tradycyjnym 
jedzeniem, bo na co dzień u nich 
w domu króluje nowoczesność, 
więc u babci mają odskocznię. Mię-
sko, sosik i ziemniaczki muszą być. 
Tego nic nie zastąpi. Oczywiście je-
stem otwarta na wszystkie dania, 
ale nie jem tych nowości ze sma-
kiem.
Nie lubi pani fast foodów?

– Z takiego jedzenia to tylko ke-
bab. Nie lubię pizzy, którą więk-
szość ludzi ubóstwia. Wolę swoje 
sprawdzone dania. Kiedyś zrobiłam 
furorę sałatką z mortadelli, na którą 

Są przepisy, które stosuje się od lat

Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni 
posiada lokale do wynajęcia:

- 16m²
- 28m²
- 36m²
- 54m²
- sala konferencyjna 98m²
Centrum Wrześni ul. Kościelna 5

tel.61 4362 369 
www.cech-wrzesnia.pl

Z uśmiechem przez życie. Zdzisława Pietrzak z Wrześni nie tylko  
w kuchni jest uśmiechnięta Fot. Karolina Dziurdziewska
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Uroczysta msza święta, od-
słonięcie pamiątkowej tabli-
cy umieszczonej na obelisku 
i występy dzieci w Szkole Pod-
stawowej w Czeszewie uświet-
niły uroczystości 100. rocznicy 
proklamowania Republiki Cze-
szewskiej przez ks. proboszcza 
Franciszka Nowaka. Uroczystość 
od wielu miesięcy przygotowy-
wał i do szczęśliwego końca do-
prowadził sołtys wsi Zbigniew 
Piszczatowski.

Mszę świętą, w której uczestni-
czyli zaproszeni goście i miesz-

kańcy Czeszewa, celebrował ks. 
prob. Mirosław Stawicki. Po jej za-
kończeniu wszyscy zgromadze-
ni przeszli na przykościelny plac. 
Tam w asyście pocztów sztandaro-
wych odśpiewano hymn państwo-
wy, a na maszt wciągnięta została 
biało-czerwona flaga. Wartę przy 
wielkim, specjalnie na tę okazję 
przygotowanym głazie pełnili har-
cerze. Tę część uroczystości pod-
sumowali bracia kurkowi z Żerko-
wa, którzy wystrzelili salwę z za-
bytkowej armatki przypominającej 
tę sprzed dziesiątek lat. Po armat-
nim wystrzale senator Robert Ga-

weł, starosta Dionizy Jaśniewicz, 
burmistrz Hubert Gruszczyński 
i sołtys Zbigniew Piszczatowski 
wspólnie przecięli wstęgę odsła-
niającą pamiątkową tablicę z napi-
sem „1918-2018, 8 GRUDNIA, 100. 
ROCZNICA PROKLAMOWANIA RE-
PUBLIKI CZESZEWSKIEJ PRZEZ KS. 
FRANCISZKA NOWAKA”, a ks. Mi-
rosław Stawicki obelisk poświęcił. 
Następnie każdy z gości wygłosił 
krótkie przemówienia nawiązu-
jące do wydarzeń sprzed lat. Ob-
chody stulecia republiki zakończył 
występ uczniów, którzy w sali gim-
nastycznej pokazali symboliczną 

inscenizację patriotyczną. Po niej 
przybyli mieszkańcy Czeszewa, go-
ście obejrzeli przygotowaną wysta-
wę fotograficzną pokazującą życie 
wsi przed laty.

Zbigniew Piszcza-
towski: – Jeszcze 
to do mnie nie do-
tarło, jak wzrusza-
jące to były chwile. 
To była wielka lekcja 
historii dla młodzieży. Patriotyzm 
powinien być w każdym z nas, 
w środku, bo bez pamięci o naszej 
historii my zginiemy.

Dionizy Jaśniewicz: 
– Cieszy to, że te 
uroczystości były 
inicjatywą oddol-
ną, mieszkańców 
wsi, pana sołtysa, 
a nie zrodziły się z na-
kazu urzędników. Oby więcej ta-
kich uroczystości, to one pokazują, 
że cenimy naszą historię, naszych 
bohaterów, cenimy te wydarzenia 
z naszej historii, które nas kształtu-
ją, mówią o naszej tożsamości.

Robert Gaweł:  
– To jest wiel-
ka uroczystość 
na skalę Czeszewa, 
dlatego chciałem 
bardzo podziękować 
panu sołtysowi, które-
go inicjatywa w stulecie proklamo-
wania Republiki Czeszewsko-O-
rzechowskiej przekuła się w czyn. 
Takie budowanie wspólnoty wo-
kół historii zasługuje na najwyższe 
uznanie.

Dawid Strzelczyk: 
– Część artystyczna 
w wykonaniu dzie-
ci szkoły podsta-
wowej w Czesze-
wie była rewelacyj-
na. Byłem pod wielkim 
wrażeniem. Ta symboliczna walka 
naszego narodu z obcymi mocar-
stwami, układ z flagami – dla mnie 
rewelacja.

GAN

Burmistrz 
ogłosił audyt 
urzędu

Od chwili, gdy w gabinecie 
burmistrza Miłosławia pojawił 
się Hubert Gruszczyński, za-
częły się nowe porządki. Jedną 
z pierwszych decyzji nowego 
burmistrza było ogłoszenie au-
dytu dla miłosławskiego urzędu.

Swoje panowanie Gruszczyń-
ski rozpoczął od spotkania z pra-
cownikami urzędu. Oświadczył 
wtedy, że nie przewiduje żad-
nej rewolucji w jego organiza-
cji placówki. – Będziemy funk-
cjonować w sposób normalny, 
bo wszyscy razem tworzymy 
jedną drużynę i gramy do jed-
nej bramki – powiedział Hubert 
Gruszczyński. Chwilę później 
w urzędzie rozpoczął się audyt, 
który burmistrz zlecił zewnętrz-
nej firmie. – Audyt nie szuka nie-
prawidłowości, jest prowadzo-
ny w celu pokazania mocnych 
i słabych stron gminy Miłosław, 
ma być takim otwarciem dla 
nowego burmistrza, pokazać, 
że w gminie jest wszystko do-
brze, że nie było większych nie-
prawidłowości, a stan finanso-
wy gminy Miłosław jest dobry. 
Audyt jest prowadzony dwuto-
rowo – z jednej strony w spra-
wach finansowych, a z drugiej 
strony sprawdza dokumenty, 
umowy podpisane przez urząd, 
funkcjonowanie jego struktur – 
oznajmił Hubert Gruszczyński. 
Audyt w miłosławskim urzędzie 
trwa, po jego zakończeniu nowy 
burmistrz podejmie decyzje do-
tyczące organizacji pracy w po-
szczególnych wydziałach i, jeśli 
będzie taka konieczność, ewen-
tualne decyzje personalne. 

GAN

W minioną środę, w świetlicy 
wiejskiej w Borzykowie odbył się 
wernisaż, który zakończył pro-
jekt „Senior ART” zrealizowany 
przez koła PZERiI w Kołaczkowie 
i Orzechowie. W zajęciach pro-
wadzonych przez artystę grafika, 
Adama Półtoraka, wzięło udział 
20 osób, po 10 z każdego koła.

Zajęcia odbywały się od 3 paź-
dziernika, w każdą środę na zmia-
nę – raz Orzechowie, raz w Borzy-
kowie. Ich efektem jest 20 grafik 
wykonanych przez 19 uczestniczek 
i 1 uczestnika zajęć. Każda z gra-
fik została wydrukowana w wersji 
czarno-białej i kolorowej. Uczestni-
cy projektu poznali technikę two-
rzenie grafik metodą suchej igły. 
Przeszli przez proces projektowa-
nia i kolejne etapy ich tworzenia. 
Przygotowywali płytki, na które 
za pomocą igły i ruletki przeno-
sili projekt. W dalszej kolejności 
sprawdzali stan realizacji grafiki, 
przygotowywali płytkę do druku 
nanosząc czarną lub kolorowe far-
by drukarskie, by w końcu wydru-
kować grafiki na specjalnej prasie 

walcowej. Po wydrukowaniu prac 
na papierze czerpanym wszystkie 
prace poddane zostały suszeniu. 
Na ostatnich zajęciach prace podpi-
sano, oprawiono w antyramy i wy-
stawiono.

Co ważne, uczestnicy projektu, 
oprócz poznania techniki tworzenia 
grafiki, spędzali wspólnie czas, a at-
mosfera wspólnego tworzenia dała 
im dużo satysfakcji. – W każdej z prac 
odbija się osobowość autora, widać 
to w sposobie i intensywności pro-
wadzenia kreski, wypełnieniu i wy-
cieniowaniu powierzchni grafiki, wy-
borze kolorów i ich nasycenia – po-
chwalił uczestników Adam Półtorak

– Uczestniczki naszych warszta-
tów były bardzo zadowolone – po-
wiedziała ich inicjatorka i organiza-
torka Jadwiga Stefańska. – Warszta-
ty były inne niż te, w których do tej 
pory uczestniczyły. Dawały swobo-
dę kreacji, uwalniały to, co w duszy 
gra.

Projekt „Senior ART” współfinan-
sowany był przez Powiat Wrzesiń-
ski (kwotą 2 tys zł) w ramach pro-
gramu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2018.  GAN

Pierwszą inwestycją oddaną 
w Miłosławiu, po tym jak burmi-
strzem został Hubert Gruszczyń-
ski, była droga w Bugaju, biegną-
ca tuż obok jego domu rodzin-
nego. Czy tak miało być? – Nie, 
to czysty przypadek – twierdzi 
Hubert Gruszczyński. 

Kilka dni temu miłosławscy 
urzędnicy odpowiedzialni za in-
westycję odebrali od wykonawcy, 
firmy ZRW Kubiaczyk z Nekli, dro-
gę w Bugaju, biegnącą wzdłuż ga-
raży i obok domu rodzinnego bur-
mistrza Gruszczyńskiego. Już jakiś 
czas temu od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych gmina Miłosław przeję-
ła tę drogę i zgodnie z umową agen-
cja miała pokryć koszty jej moder-
nizacji. Sprawa toczyła się kilka lat, 
wreszcie znalazła swój koniec. Dro-
ga została odebrana. Ma długość 
95 metrów, jej budowa kosztowa-
ła 101 tys. zł, w tym 84 647,80 zł 
wyniosło dofinansowanie z KOWR, 
czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa (dawniej ANR). 

– Jako radny, w kadencji 2014-
2018, starałem się, by ta droga 
i inne takie drogi w naszej gminie 
zostały przejęte od ANR i zmoder-
nizowane. Droga w Bugaju została 
przejęta w 2015 roku, potem zawi-
rowania w agencji, zmiana nazwy, 
dyrektorów sprawiły, że sprawa 
toczyła się 3 lata. W tym roku gmi-
na otrzymała informację z KOWR 
o dofinansowaniu do budowy tej 
drogi – mówi burmistrz Miłosła-
wia Huber Gruszczyński. – Rada 
miejska wyraziła zgodę na sfinan-
sowanie kosztorysu i wiedzieliśmy, 
że jeszcze w tym roku ta droga po-
wstanie. Mogła powstać przed wy-
borami, bo wykonawca, w wyni-
ku przeprowadzonych przetargów 
był już wyłoniony, ale stało się tak, 
że wykonawca pojawił się na bu-
dowie tuż przed tym jak zostałem 
burmistrzem, a ukończył moderni-
zację drogi kilka dni po tym, jak ob-
jąłem urząd. To, że pierwsza inwe-
stycja przypadła na Bugaj, to czysty 
przypadek – wyjaśnia burmistrz.

GAN

Piękne grafiki zwieńczyły 
projekt „Senior Art”

Nowa droga w Bugaju

Orzechowska grupa warsz-
tatów graficznych Fot. org.

Fot. Odbiór drogi w Bugaju 
Fot. Andrzej Górczyński

100 lat Republiki Czeszewskiej, 
czyli budowanie wspólnoty

Ks. proboszcz Mirosław Stawicki 
poświęcił pamiątkową tablicę 
Fot. Andrzej Górczyński

Poczty sztandarowe towarzyszyły czeszewskiej uroczystości 
Fot. Andrzej Górczyński
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Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Więcej informacji na stronie www.gminanekla.pl

ds. inwestycji.

Budżetowe rozdanie inwestycyjne
•Radni poznali pro-
jekt budżetu na 2019 
rok. W środę debato-
wali nad nim na wspól-
nym posiedzeniu ko-
misji. Na inwestycje 
w roku 2019 planuje się 
przeznaczyć niespełna 
5 mln zł. 

Najwięcej w przyszłym roku po-
chłoną inwestycje w gospodarce 
komunalnej (1,6 mln zł.), kulturze 
i ochronie dziedzictwa narodowe-
go (1,3 mln zł) oraz drogi publiczne 
(1,2 mln zł).

– Od kilku lat nasz budżet oscylu-
je w granicach 35 mln zł. W przy-
szłym roku zarówno po stronie wy-
datków, jak i dochodów udało się 
te kwotę przekroczyć – mówi bur-
mistrz Nekli Karol Balicki. – Po stro-
nie dochodów będzie to kwota 36,5 
mln zł. Wydatki będą około 300 tys. 
mniejsze. Nadwyżka przeznaczona 
będzie na spłatę zobowiązań – pre-
cyzuje Balicki.

Zdaniem burmistrza 2019 rok 
będzie kontynuacją inwestycji, 
w sprawie których decyzje zapadły 
wcześniej lub są już realizowane.

– Z tych największych pozycji bę-
dziemy realizować dalszy etap bu-
dowy kanalizacji sanitarnej. Przy-
pomnę tylko, że w przyszłym roku 
będzie to rejon ulic Wrzesińskiej 
i Sportowej oraz ulicy Starczanow-
skiej – mówi Balicki.

Za ponad 200 tys. planowana jest 
też rozbudowa sieci wodociągo-
wej w Barczyźnie, Stępocinie, Star-
czanowie, Stroszkach i Opatówku. 
– Jest to związane z rozwojem bu-
downictwa na tym terenie – zauwa-
ża Balicki. 

W przyszłym roku kontynuowa-
ny będzie remont pałacu w Nekli.

– Teraz wchodzimy do środka. 
Wyremontujemy dwie sale oraz 
zagospodarujemy teren wokół – 
wylicza włodarz. – To jest kwota 1 
mln zł – przypomina.

Gmina na ten cel pozyskała pół 
miliona złotych ze środków ze-
wnętrznych. – Planujemy zrealizo-
wać izbę pamięci. W ramach pro-
jektu wyjście na taras poprzez wie-
żę, która się znajduje się u szczytu 
pałacu – mówi Balicki.

W przyszłym roku planuje się 
kontynuować remont ul. Długiej 
w Nekli (300 tys. zł), zmodernizo-
wać ul. Prądzyńskiego w Targowej 
Górce (200 tys. zł) oraz dokończyć 
budowę drogi do terenów inwe-
stycyjnych w Starczanowie (200 
tys. zł).

– Ponadto będzie szereg inwe-
stycji drogowych na terenach wiej-
skich powiązanych z funduszem 
sołeckim. To jest kwota ponad 125 
tys. zł – dodaje Balicki. – Około 150 
tys. zł chcemy wydać na budowę 
nowych i remont starych chodni-
ków – wyliczył Balicki.

W projekcie budżetu pojawiła 
się nowa pozycja – remont budyn-
ków edukacyjnych. – Od lat się nie 

pojawiała się taka pozycja. Planu-
jemy wydać na 210 tys. zł. Z tego 
70 tys. chcemy przeznaczyć na pro-
jekt techniczny remontu całej szko-
ły w Nekli – informuje burmistrz. 
– Planujemy adaptację pomiesz-
czeń, aby wprowadzić szkołę w XXI 
wiek i w pełni dostosować obiekt 
do osób niepełnosprawnych, dla-
tego m.in. w szkole ma znaleźć się 
winda – mówi włodarz.

Około 150 tys. zł ma kosztować 
przystosowanie sali do potrzeb 
przedszkolnych. – Myślimy o ze-
rówce szkolnej na piętrze w okoli-
cach starej biblioteki. Wyremontu-
jemy też kompleksowo szkolne toa-
lety – zapowiada burmistrz. 

– Zaznaczę, że jest to plan, który 
zazwyczaj się zwiększa. Mam na-
dzieję, że i tym razem tak będzie – 
zakończył burmistrz.                   TOM

Święty Mikołaj motocyklista Już w niedzielę kiermasz bożonarodzeniowy

BMW neklanina wylądowało na słupie

•Kilkuset mieszkańców Nekli 
i gminy, głównie dzieci, spotkało 
się w sobotnie popołudnie ze św. 
Mikołajem. Tym razem impre-
za mikołajkowa odbyła się na 
rynku.

Mimo braku śniegu św. Mikołaj 
dojechał do Nekli. Nie na saniach, 
ale… motocyklem. Zaś  reniferem 
Rudolfem, czyli kierowcą św. Mi-

kołaja, był Darek Kaczmarski. Póź-
niej na rynku zaczęło się wspólne 
świętowanie. Oprócz św. Mikołaja 
z dziećmi bawili się Królowa Śnie-
gu, bałwan, skrzat oraz śnieżynki. 
Punktem kulminacyjnym było za-
palenie tysięcy światełek na choin-
ce. Na koniec wszyscy chętnie po-
zowali do zdjęć w specjalnie przy-
gotowanych na tę okoliczność sa-
niach ciągniętych przez renifery.  

TOM

Św. Mikołaj wjeżdża na motocyklu, który prowadzi Darek 
vel Rudolf Fot materiały prasowe UMiG Nekla

•Burmistrz Nekli Karol Balicki 
zaprasza na Nekielską Wigilię. 
Impreza odbędzie się w niedzie-
lę, 16 grudnia, na targowisku 
miejskim. Początek o godzinie 
12:00. 

Tradycyjnie nie zabraknie stoisk 
z rękodziełem, ozdobami świątecz-
nymi, wędlinami, herbatą z rumem. 
Będzie można kupić też choinki 
i ryby oraz miody. 

– Szczególnie serdecznie zapra-
szam na stoisko gminy, gdzie bę-
dziemy częstować najlepszymi 
pierogami, kapustą oraz barsz-
czem – zachęca burmistrz Balicki. 

•Dwa samochody osobo-
we zderzyły się czwartek 
rano w Nekli. Do kolizji do-
szło na ul. Wrzesińskiej.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieli-

śmy, do kolizji doszło podczas ma-
newru wyprzedzania. W wyniku 
zderzenia lekko ranny, w głowę, zo-
stał kierowca reanulta clio. Kierow-
ca oraz pasażerka BMW nie ucier-
pieli. Na miejscu interweniowali 
policjanci z wydziału ruchu drogo-

wego Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni.

Wskutek zderzenia bmw uderzy-
ło w słup oświetleniowy. Na miej-
scu pojawiło się także pogotowie 
energetyczne, które zabezpieczyło 
uszkodzony słup.                             TOM

– Szczególnie zapraszamy dzieci 
na warsztaty świąteczne w biblio-
tece, a całe rodziny do wykonania 

pamiątkowego zdjęcia – dodaje 
włodarz. 

TOM

W kolizji uczestniczyły BMW oraz renault clio Fot. Tomasz Małecki

Nie zabraknie rękodzieła Fot. Tomasz Małecki

Burmistrz Karol Balicki i skarbnik Krystyna Kielczyk – 
autorzy projektu budżetu na rok 2019 Fot. Tomasz Małecki
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Jeśli jakość imprezy mierzyć 
liczbę osób, które w niej uczest-
niczą, to Jarmark Bożonarodze-
niowy należy do najpopularniej-
szych. Mimo niepogody jego szó-
sta edycja zgromadziła tłumy.

W niedzielę sala widowiskowo-
-sportowa zamieniła się w wielkie 
targowisko. Ponad 20 wystawców 
próbowało skupić na sobie uwa-

gę kupujących. Reklamowali swoje 
wyroby najlepiej jak potrafią.

Małgorzata Krawczak, rękodziel-
niczka: – Polecam stroiki, bombki, 
świąteczne herbaciarki, pudełecz-
ka na prezent dla dzieci, świeczniki. 
Naprawdę jest w czym wybierać.

Magdalena Czechyra, właściciel-
ka pasieki pszczelej: – Produkty 
pszczele są dobrym prezentem, 
szczególnie dla osób starszych – 

i to nie 

tylko w święta, ale w całym okresie 
jesienno-zimowym.

Elżbieta Gadomska, cukiernicz-
ka: – Oferuję wyroby z piernika – 
począwszy od chatek, szopek, cho-
inek i bałwanków, a na kubeczkach 
z piernikiem skończywszy. Wszyst-
ko własnoręcznie robione.

Tomasz Mrzewa z firmy Uni-
-Drew: – Sprzedajemy bałwany, kra-
snale i koty. Wszystko z drewna. Mo-
gą stać przez cały rok w ogrodzie lub 

na tarasie, mogą też zagościć pod 
choinką. Do tego polecamy świecz-
niki, które pasują na wigilijny stół.

Ewa Świątkowska-Papińska, ple-
cionkarka: – Wyroby z wikliny są 
bardzo dobrym, a przede wszyst-
kim bardzo praktycznym upomin-
kiem na święta. Szczególnie pole-
cam kosze wiklinowe. Przydadzą 
się każdemu – zwłaszcza, że został 
wprowadzony zakaz stosowania 
torebek foliowych.

Stoiska handlowe były tylko jedną 
z wielu atrakcji. Organizatorzy po-
myśleli także 

o najmłodszych, którzy mogli uczest-
niczyć w dekorowaniu pierników, 
poskakać na dmuchanych zamkach 
i zrobić sobie zdjęcie w fotobud-
ce. O oprawę artystyczną zadbały 
przedszkolaki z „Bajkowego Świata”, 
uczestniczki kółka wokalnego działa-
jącego przy Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji, a także artyści z cyrku O` 
Bimbolando.

Kulminacyjnym momentem był 
jednak przyjazd św. Mikołaja, który 
obdarował najmłodszych słodycza-
mi. I jak tu go nie lubić?

Tomasz Szternel

•Pensja burmistrza bez zmian, 
diety radnych i sołtysów w górę. 
Ale zadowoleni są wszyscy.

To najważniejsze uchwały 2. se-
sji rady miejskiej, która odbyła się 
w miniony piątek w Centrum Kul-
tury, Sportu i Promocji. Jako pierw-
szy podjęty został temat wysokości 
wynagrodzenia burmistrza. Rajcy 
pozostawili je bez zmian.

– Ja już podwyżkę w tym roku 
miałem – i to taką odczuwalną. Nie 
było najmniejszych podstaw, by tę 
pensję podwyższać – powiedział 
Przemysław Dębski, który na czas 
głosowania wyszedł z sali. Wspo-
minaną podwyżkę otrzymał 1 lipca 
br. Obecnie zarabia 9 191 zł brutto.

Rajcy podwyższyli za to swoje 
diety. Niby niewiele, bo o 60 zł, ale 
zawsze. Od 1 stycznia przyszłe-
go roku będą zarabiać 600 zł mie-
sięcznie.

– Ustaliliśmy, że pochylimy się 
nad tym tematem tylko raz w tej ka-

dencji. Wprowadziliśmy małą pod-
wyżkę, bo wiadomo, że jest inflacja 
i wszystko drożeje – uzasadnił swo-
ją decyzję Piotr Pilarski.

– Jak byśmy nie wprowadzili tej 
podwyżki teraz, to nigdy. Ona nie 

jest jakoś bardzo znacząca – dodał 
Andrzej Łyskawa.

O 60 zł wzrosło także uposażenie 
przewodniczącej rady miejskiej Ju-
styny Sosnowskiej. Będzie ono wy-
nosić 1350 zł miesięcznie.

Podwyżka diet objęła także sołty-
sów, którzy otrzymają 300 zł mie-
sięcznie. To podwyżka o 50 zł.

– Nie jestem zadowolony, bo 
i z czego! – nie krył zdenerwowania 
sołtys Dłuska Roman Witczak. – Ja 

wszędzie jestem, a jeszcze ludzie 
mnie wyzywają. 50 zł to mało, po-
winno być co najmniej 100 zł.

– Dobre i to, ale sołtysi robią wię-
cej, dużo więcej – to już Małgorzata 
Maćkowiak z Białobrzegu.

Tylko Beata Maciejewska z Cie-
mierowa Kolonii zachowała stoicki 
spokój.

– To jest funkcja społeczna. Praca, 
która wykonujemy, nigdy nie bę-
dzie zapłacona – doszła do wnio-
sku. – Ale i tak lepsza taka podwyż-
ka niż żadna – dodała.  TOS

Jednostki OSP rosną w siłę. Tyl-
ko w tym roku wzbogaciły się 
o sprzęt wart prawie 240 tys. zł.

Do jego przekazania doszło 
w miniony piątek w remizie OSP 
w Pyzdrach. Został zakupiony 
z kilku źródeł, m.in. z Funduszu 
Sprawiedliwości, Komendy Głów-
nej PSP, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Starostwa Powiatowego 
we Wrześni, budżetu gminy i fun-
duszu sołeckiego.

– Jeżeli chodzi o liczby, to ten 
wynik jest bardzo podobny do ze-
szłorocznego. Wtedy pozyskaliśmy 
sprzęt za 270 tys. zł, teraz za nieco 
mniej – zauważył burmistrz Prze-
mysław Dębski. – Życzę, by służył 
jak najlepiej, ale jak najrzadziej – 
dodał.

Prezes Zarządu Miejsko-Gmin-
nego ZOSP w Pyzdrach Piotr Siko-

ra miał powody do zadowolenia. 
Sam zaangażował się w pisanie 
wniosków o dofinansowanie.

– Weszliśmy w kilka programów 
i w zasadzie z każdego udało się 
coś pozyskać. Zyskały wszystkie 

jednostki, nawet te najmniejsze – 
podkreślił.

Najwięcej sprzętu otrzymały 
Ochotnicze Straże Pożarne skupio-
ne w Krajowym Systemie Ratow-
niczo-Gaśniczym – Pyzdry, Lisewo 

i Pietrzyków. Na stanie tej ostatniej 
pojawiła się przyczepka specjalna 
z pompą o wydajności 4600m3/
min o wartości ponad 80 tys. zł.

– Nigdy nie wiadomo, jakie zda-
rzenie nastąpi i jaki sprzęt będzie 
potrzebny – tłumaczył ten zakup 
prezes pietrzykowskiej OSP Woj-
ciech Tomaszewski.

Spośród mniejszych jednostek 
najbardziej wzbogaciła się OSP we 
Wrąbczynku.

– Nasza wieś leży na trudnym 
terenie. A to powódź, a to trzeba 
wypompować komuś studnię czy 
piwnicę. Dlatego każdy sprzęt jest 
ważny – uważa sekretarz straży 
Tomasz Gauza.  TOS

Wykaz sprzętu, jaki otrzymały 
jednostki OSP (pow. 1 000 zł)
OSP Pyzdry: 6 ubrań specjalnych – 
18 000 zł • agregat prądotwórczy – 6 
000 zł • 6 hełmów – 5 400 zł • wenty-
lator oddymiający – 3200 zł • pilarka 
spalinowa do drewna – 1 750 zł

OSP Pietrzyków: przyczepka spe-
cjalna z pompą – 81 795 zł • roz-
pieracz kolumnowy – 17 220 zł • 
torba PSP R1 – 4 428 zł • zabezpie-
czenie miejsca zdarzenia – 1799 zł 
• szperacz ładowany – 1500 zł
OSP Lisewo: 6 węży tłocznych 
– 4 000 zł • kamera termowizyj-
na – 3 900 zł • detektor wieloga-
zowy – 3 104 zł • detektor prądu 
przemiennego – 2300 zł • 2 heł-
my – 1 570 zł • ubranie specjal-
ne – 1 550 zł • parawan ochron-
ny – 1218 zł • OSP Wrąbczynek: 
stacja DSP z radiotelefonem – 7 
8 19 zł • agregat prądotwórczy – 
5 830 zł • motopompa szlamowa 
– 5 200 zł • zestaw ratownictwa 
medycznego – 1 046 zł
OSP Tarnowa: 2 ubrania specjal-
ne – 3 050 zł • pilarka spalinowa 
do drewna – 2 900 zł • pilarka spa-
linowa do drewna – 1800 zł
OSP Ciemierów: pilarka spalino-
wa do drewna – 2 900 zł
OSP Ruda Komorska: pilarka 
spalinowa do drewna – 2 900 zł

Wynagrodzeni, zadowoleni

Jarmark po raz szósty. I na szóstkę!

Ćwierć miliona w straż pożarną

Radni byli jednomyślni w sprawie 
swoich uposażeń. Głosowali za 
pośrednictwem tabletów 
Fot. Tomasz Szternel

Na czas głosownia w sprawie 
swojego wynagrodzenia burmistrz 
wyszedł z sali Fot. Tomasz Szternel

Spośród przekazanego sprzętu najdroższa jest 
motopompa, która znalazła się na wyposażeniu 
OSP w Pietrzykowie Fot. Tomasz Szternel

Można było 
nabyć gminny 
kalendarz  
Fot. TOS

Dzieci otoczyły św. Mikołaja Fot. TOS

Małgorzata Krawczak sprzedawała 
rękodzieła Fot. TOS

Na stoiskach królował asortyment 
świąteczny Fot. TOS
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Około 40 tys. zł – to wartość no-
wego sprzętu, który trafił we 
wtorek, 11 grudnia, do jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Kołaczko-
wo. Na wtorkowej sesji rady gmi-
ny wręczono przedstawicielom 
dodatkowe wyposażenie pomoc-
ne przy wypadkach.

Sprzęt został zakupiony ze środ-
ków pozyskanych od Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Kołaczkowo otrzy-
mało na ten cel 37 422 zł. Gmina mu-
siała dołożyć z własnej kieszeni 1% 
otrzymanej kwoty, czyli ok. 374 zł.

– Zakupiono między innymi tor-
bę medyczną, defibrylator, deskę 
ratowniczą, parawan do osłony wy-
padków, detektory napięcia, sprzęt 
do zabezpieczenia miejsca wypad-
ku. Jest to sprzęt, który pomaga ra-
tować poszkodowanych w wypad-
kach – mówił strażak z Ochotniczej 
Straży Pożarnej we Wszemborzu 
Piotr Górecki.

Każda z jednostek pisała, jakie 
ma potrzeby. Sprzęt został dostoso-
wany do jednostek oraz ograniczeń 
finansowych. Wyposażenie otrzy-
mały Ochotnicze Straże Pożarne 
z Borzykowa, Gałęzewic, Gorazdo-
wa, Kołaczkowa, Sokolnik, Wszem-
borza i Zielińca.

Druga sesja nowej rady gminy 
przebiegła tym razem dość spraw-
nie. Tablety nie sprawiały już rad-
nym tak dużego problemu i gło-
sowali na nich w takich sprawach, 
jak określenie tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logope-
dów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych, zamiaru 
zmiany siedziby Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Kołaczkowie. 
Wyrażali zgodę na obciążenie nie-
ruchomości gruntowych służebno-
ścią przesyłu oraz na wprowadze-
nie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej i budżecie Gminy Ko-
łaczkowo na rok 2018.

Nadal trwają prace nad projekto-
waniem budżetu gminy Kołaczko-
wo na 2019 rok, jednak znalazły się 
w nim między innymi takie inwe-
stycje, jak utwardzenie dróg osie-
dlowych w Grabowie Królewskim, 
stworzenie kina społecznościowe-
go czy zakup oświetlenia ulicznego.

– Będziemy realizować rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków i budo-
wę dróg. Do realizacji zaplanowa-

no budowę ul. Polnej. Chcemy się 
podjąć też dużej inwestycji zwią-
zanej z budową sali gimnastycz-
nej i przedszkola w Sokolnikach 
oraz termomodernizacji obiektów 
szkolnych w Bieganowie – mówiła 
wójt Teresa Waszak.

W dochodzie na 2019 rok zaplano-
wano kwotę 26 573 673 zł, natomiast 
wydatki w przyszłorocznym budżecie 
mają wynosić 29 837 526 zł. Deficyt 
zostanie pokryty zaciągniętymi po-
życzkami i kredytami.  KK

Święty Miko-
łaj nie zapo-
mniał o żad-
nym z dzieci 
i 6 grudnia jak 
zwykle miał 
mnóstwo pracy. 
Tego dnia zawitał 
również do Kołacz-
kowa, aby spotkać się 
z najmłodszymi i rozdać im 
podarki.

Na placu przy urzędzie gminy 
najpierw pojawiła się animator-
ka Jolka z pomocnikami – Myszką 
Mini i Misiem Tulisiem. Wspólnie 

śpiewali pio-
senki i tań-
czyli. Czekając 
na przybycie 
Mikołaja, na 

scenie pojawili 
się uczniowie ze 

szkół gminy Ko-
łaczkowo, którzy za-

prezentowali świątecz-
ne i zimowe utwory. W rolę 

Pani Mikołajowej wcieliła się wójt 
Teresa Waszak, która dołączyła do 
wspólnej zabawy z najmłodszymi. 
W końcu pojawił się Święty Miko-
łaj i wraz z pomocnikami wręczył 
dzieciom drobne upominki.  KK

•Czy dzieci mogą być kartą 
przetargową w sporze rodziców 
z wójtem? Okazuje się, że tak. 
Niestety.

W środę przed południem do-
tarła do nas informacja o rzeko-
mej likwidacji Szkoły Podstawo-
wej w Bieganowie. Tego też dnia 
odbyło się zebranie w tej sprawie. 
Poprosiła o nie wójt Teresa Wa-
szak – chciała zdementować plot-
ki w obecności rodziców. Ich źró-
dłem miało być niedawne posie-
dzenie komisji oświaty. Ponoć pa-
dły na nim słowa mówiące o likwi-
dacji placówki.

– Półtora tygodnia temu dowie-
dzieliśmy się nieoficjalnie od rad-
nych, że pani wójt ma plan, aby zli-
kwidować szkołę. W konsekwencji 
będziemy wozić dzieci do szkoły 
w Sokolnikach. U nas ewentualnie 
może być filia – mówiła przewod-
nicząca rady rodziców Anna Gier-
szewska.

Członkowie rady rodziców wy-
stosowali pismo do wójta i radnych 
z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Są 
oburzeni, że decyzje, które dotyczą 
ich dzieci zapadają za ich plecami.

Nie wiadomo, którzy radni sie-
ją niepokój wśród mieszkańców. 
W spotkaniu uczestniczyło kilko-
ro: Ewa Zgolińska, Wojciech Maj-
chrzak, Jerzy Siemiątkowski i Kry-
stian Konieczny. Żaden z nich nie 
potwierdził rozpowszechniania in-
formacji o rzekomej likwidacji pla-
cówki. Radny Siemiątkowski przy-
znał jednak, że podczas posiedze-
nia komisji oświaty był poruszany 
temat połączenia szkół.

– Nie ma żadnych decyzji na temat 
działania w oświacie, a na pewno nie 
o likwidacji szkół. Zapewniam, że 
nikt nie zamierza, nawet nie myśli, 
nie mówi o tym, żeby zlikwidować 
którąkolwiek ze szkół w naszej gmi-
nie. Chcemy wyliczyć, przygotować 
dokumentację i statystykę, przeana-
lizować liczbę uczniów pod wzglę-
dem ekonomicznym. Dałam pro-
pozycję, aby utworzyć wspólnie, ze 
względu na bliskość, zespół Biegano-

wo-Sokolniki oraz Kołaczkowo-Gra-
bowo Królewskie. Jeżeli będą wyniki, 
które nam pokażą, że to niczego nie 
zakłóci, a usprawni funkcjonowanie 
naszej oświaty, to utworzymy jedną 
szkołę wiodącą i jedną filię – tłuma-
czyła wójt Teresa Waszak.

Taki pomysł zrodził się m.in. 
z powodu trudności z nauczyciela-
mi uczącymi biologii, chemii i fizy-
ki. Często mają oni dwie, trzy umo-
wy o pracę w różnych placówkach.

Nie wiadomo, która ze szkół – ta 
w Bieganowie czy ta w Sokolni-
kach – ma być wiodącą. Zdaniem 
wójt, na taką decyzję jest jeszcze za 
wcześnie.

Emocje opadły, gdy rodzice usły-
szeli zapewnienie, że będą infor-
mowani o posiedzeniach komisji 
oświaty oraz sesjach rady gminy. 
Mogą w nich uczestniczyć jako wol-
ni słuchacze.

Klaudia Kubiak

Szkoła NIE do likwidacji

Druga sesja ze strażackim akcentemMikołaj przyjechał  
do Kołaczkowa

Przewodnicząca rady rodziców Anna Gierszewska nie 
kryła emocji podczas zebrania Fot. Klaudia Kubiak

Rodzice twierdzili, że tym razem radni są 
po ich stronie Fot. Klaudia Kubiak

Myszka Mini i Miś Tuliś to jedne  
z atrakcji Mikołajkowego  

Spotkania dla najmłodszych 
Fot. Klaudia Kubiak

Dzieci czekając na Miko-
łaja, śpiewały i tańczyły 
Fot. Klaudia Kubiak

Radny i strażak Michał Stefański rozdzielił wcześniej przygotowany sprzęt 
Fot. Klaudia Kubiak

Jarosław Pawlak zaprezentował   
bosak teleskopowy dielektryczny
Fot. Klaudia Kubiak

Radni byli jednomyślni podczas 
głosowania nad uchwałami 
Fot. Klaudia Kubiak
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Nasi mali milusińscy
Zosia Pańczak 

córka Anny i Arkadiusza z Sobiesierni 
Urodziła się 11 grudnia o godz. 10:18 

Ważyła 3225 g, mierzyła 56 cm 

Filip Żakowski
syn Katarzyny i Grzegorza z Targowej Górki

Urodził się 6 grudnia o godz. 3:10
Ważył 4130 g, mierzył 58 cm

Tymon Szykowny
syn Jagody i Igora z Wrześni

Urodził się 7 grudnia o godz. 9:55
Ważył 3575 g, mierzył 57 cm

Piotr Kozłowski
syn Katarzyny i Waldemara z Witkowa

Urodził się 7 grudnia o godz. 22:00
Ważył 3190 g, mierzył 55 cm

Dawid Drozd 
syn Anny z Wrześni

Urodził się 10 grudnia o godz. 13:20 
Ważył 2730 g, mierzył 53 cm 

Miejsce na zdjęcie 
Twojej córki

Miejsce na zdjęcie 
Twojego syna

 

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

   

MEBLE ul. Ogrodowa 6
www.brw.com.pl
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5:40 - 10:00

Bazarek
USŁUGI

 � Krycie dachów, montaż papy ter-
mozgrzewalnej, obróbki blacharskie. 
Tel. 781 078 263 

 � Opróżnianie domów i miesz-
kań, wywóz niepotrzebnych mebli i 
gratów. To my wyniesiemy wszystko z 
Państwa domów. Najsilniejsza ekipa 
w kraju! Nie wierzysz? Tel. 881 246 
606

 � Malowanie, szpachlowanie, za-
budowy kartonowo-gipsowe, płytki, 
panele, docieplenia z zewnątrz ze 
strukturą, malowanie elewacji itp. 
Solidnie! Tel. 607 856 441 

3 grudnia
Marek Ślugaj, 62 l. (cmentarz ko-
munalny we Wrześni)

5 grudnia
Wiesław Staniszewski, 60 l. 
(cmentarz parafialny we Wrze-
śni)
Jerzy Słowiński, 66 l. (cmentarz 
parafialny w Pyzdrach)

7 grudnia
Kazimierz Płóciennik, 89 l. 
(cmentarz parafialny w Targowej 
Górce)
Leokadia Jankowiak, 92 l. (cmen-
tarz parafialny w Pyzdrach)

8 grudnia
Wiesław Wywrocki, 59 l. (cmen-
tarz komunalny we Wrześni)
Krystyna Banaszak z d. Żołdak, 
89 l. (cmentarz parafialny  
we Wrześni) 

Odeszli 
od nas

Zakochani 
w okolicy

733 246 242
Miły, uśmiechnięty, z poczuciem 

humoru 33-latek szuka kobiety, 
z którą chce iść przez życie. Cel: 

staly związek. Września i okolice.
• • • • • • • • • • • • • •

795 047 881
38-letni książę, zamieniony 

w jednooką żabę pozna panią, 
stanu wolnego z Wielkopolski. 

Wiek 34-42 lat. Cel - stały związek. 
Pozdrawiam wszystkie Kopciuszki, 
którym brakuje królewicza do peł-

ni szczęścia.
• • • • • • • • • • • • • •

607 810 214
38-latek z okolic Miłosławia po-

zna dziewczynę z Wrześni, Środy 
Wlkp., Jarocina. 

723 070 284
Pani, lat 46, szuka zadbanego 

pana, 40-52 lat, z okolic Wrześni, 
Nekli, Gniezna, Kostrzyna. Cel, sta-

ły związek. Tylko SMS-y. 
• • • • • • • • • • • • • •

721 508 679
Mam na imię Adam. Mam 29 lat. 
Jestem szczupłym chłopakiem, 

chciałbym poznać dziewczynę do 
stałego związku. Z Wrześni lub bli-

skich okolic. Pozdrawiam. 
• • • • • • • • • • • • • •

880 737 956
Poznam miłą szczerą dziewczynę 

do 33 lat. Napisz.
• • • • • • • • • • • • • •

782 330 320
Poznam panią z dziećmi, jestem 

dekarzem.

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

D
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 � Naprawa pralek. Września i okoli-
ce. Tel. 504 359 909 

 � Nagrobki, remonty. Tel. 606 631 
423 

 � Przewóz osób nowym renaultem 
trafikiem. Tel. 661 743 497

 � Przeprowadzki KOMPLEKSOWO! 
Zabieramy stare meble, złom i graty. 
Tel. 881 246 606

 � Usługi transportowe. Przepro-
wadzki, możliwość podjęcia stałej 
współpracy. Odbiór sprzętu AGD i 
złomu. Tel. 696 303 449

 � Fachowe wykańczanie wnętrz, 
terakota, glazura. Tel. 669 867 413

 tel: 601345566

Wynajmę mieszkanie 
we Wrześni na osiedlu Gendka

Mieszkanie dwupoziomowe 
70 m , w pełni umeblowane 

oraz wyposażone, wysoki 
standard, garaż

2

STACJA 98 95 ON LPG

BP, ul. Sikorskiego 31   5,23   4,92   5,29   2,36

CPiR, ul. Kościuszki 29   4,95   5,33   2,49

Lotos, ul. Wrocławska 34   5,19   4,92   5,29

MB, ul. Szkolna 2   5,20   4,90   5,09   2,42

Orlen, ul. Wrocławska 14   5,19   4,92   5,29   2,34

Shell, ul. Wrocławska 1a   5,79   4,92   5,29   2,34

Circle, ul. Działkowkców 9   4,92   5,29   2,30

Watis, Psary Małe ul. Budowlana 15   5,17   4,87   5,07   2,36

Średnia cena paliwa  5,30   4,92   5,24   2,37

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6 6

6

6

6

6

6

6

6

CENY PALIW
na wrzesińskich stacjach R

A
PO

RT

• Jak co tydzień odwiedzamy wrzesińskie stacje paliw. Sprawdzamy, 
gdzie ceny wzrosły, a gdzie zmalały. 

W porównaniu z ubiegłym tygodniem cena tańszej benzyny (95) spadła 
średnio o 1 grosz, a droższa (98) pozostała bez zmian. Pierwsza w środę 
kosztowała od 4,87 do 4,95 zł, a druga – od 5,17 do 5,79 zł. 

Olej napędowy staniał średnio o 5 groszy na litrze. Za litr zapłacimy 
od 5,07 do 5,33 zł , a za 1 dm3 LPG – od 2,30 do 2,49 zł.

Najtańsze paliwa są na stacji Watis w Psarach Polskich, a najdroższe 
we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.

Czesław Walczak, 73 l. (cmentarz 
parafialny w Opatówku)
Jadwiga Jaruszewska, 79 l. (cmen-
tarz komunalny we Wrześni)
Stanisław Walczak, 68 l. (cmen-
tarz parafialny w Miłosławiu)
Jerzy Jędrzejczak, 82 l. (cmentarz 
komunalny we Wrześni)

9 grudnia 
Emilia Mikołajczak, 81 l. (cmen-
tarz komunalny we Wrześni)
Maria Haremska, 85 l. (cmentarz 
parafialny we Wrześni) 
Grzegorz Jędraszak, 54 l. (cmen-
tarz komunalny we Wrześni)
Andrzej Rzepka, 73 l. (cmentarz 
parafialny w Węgierkach)
Stanisław Kołtuniak, 73 l. (cmen-
tarz parafialny w Nekli)

11 grudnia
Bogdan Rajch, 76 l. (cmentarz pa-
rafialny we Wrześni)

MOTORYZACJA
 � Sprzedam Mazdę 3 sedan, z roku 

2005, 1,6 HDi, tel. 601 924 307 lub 781 
365 827 

 � Kupię stare motocykle i motoro-
wery: WSK, SHL, OSA, JUNAK, WFM, 
KOMAR, RYŚ, ŻAK, MOTORYNKA itp. 
oraz części, dowody rejestracyjne, in-
strukcje obsługi itp. Tel. 697 128 404

 � Sprzedam AUDI TT. Rok 2014. Prze-
bieg 19 tys. km. Serwisowane w ASO. 
Tel. 508 326 777

INNE
 � Ozdoby świąteczne z Niemiec: 

szopki bożonarodzeniowe, figurki, 
świeczki, świeczniki, bombki. Przyjedź 
i zobacz!!! Kaczanowo, ul. Kaliska 67, 
pon.-pt. 9-17, sob. 9-14. Tel. 601 444 
020

ROLNICZE
 � Sprzedam sortownik do ziemnia-

ków, słomę 2-letnią, gruz, pszenżyto, 
brony 5-polowe zawieszane, kultywa-
tor 4 metry. Tel. 601 92 43 07

 � Sprzedam solidne plandeki. Tel. 
691 751 801

NIERUCHOMOŚCI
 � Sprzedam dom wolnostojący w 

Obłaczkowie. Powierzchnia użytkowa 
200 m², 2 garaże, na działce 2000 m². 
Tel: 783 945 943.

 � Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
pow. 52 m², Września, ul. Owocowa. 
Kontakt 502 101 545

Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. 
Do każdego badania wymiana gaśnicy na legalizowaną 

lub żeton na myjnię samochodową o wartości 7 zł GRATIS

pon-pt 8:00 - 20:00
sb 8:00 - 15:00

ul. Kościuszki 89 we Wrześni (przy drodze na Dębinę) tel. 61 436 75 48
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ROZMOWA TYGODNIA

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

FIZJO-KARL
Karol Szczeciński  

ZAPRASZAMY  
NA ZABIEGI

3 zabiegi w cenie 1
masaż + 2 zabiegi  
dowolnie wybrane 

>
 
Fala uderzeniowa 

> Laser wysokoenergetyczny 
>
 
Elektroterapia 

>Stymulacja podniebienia i języka
w problemach logopedycznych 

 
  

(jonoforeza, galwanizacja, 

    elektrostymulacja, Tens, 

    intenferencja)
> Laseroterapia
>

 

Ultradźwięki 
>

 

Terapia manualna 

MOBILNIE POWIAT WRZESIŃSKI

REJESTRACJA      
502 098 913

Września, ul. Kościelna 12B  
Ośrodek Neuronek

789 188 109

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  

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

OPRÓŻNIANIE
Najsilniejsza Ekipa w Kraju! Nie wierzysz?

Mieszkań, domów, piwnic, strychów i garaży

Wnosimy\Wynosimy Wszystko!!!

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%!

Firma Budowlano-Deweloperska

ZATRUDNI:
- Cieślę
- Technika lub inżyniera
budowy
- Ślusarza - Spawacza

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

Psary Małe, ul. Żytnia 1
Tel. 502 362 742

ul. Opieszyn 7a
62-300 Września (pawilon naprzeciwko Biedronki)

Poniedziałek-Piątek 10:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 14:00

Szeroki asortyment licencjonowanych
oraz atestowanych zabawek i nie tylko.
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www.pierozkimniammniam.pl

PIEROŻKI
MNIAM MNIAM

tel. 721 325 557
e-mail: pierozkimniammniam@gmail.com

 Zarząd   Gminnej   Spółdzielni   "Samopomoc   Chłopska"   z   siedzibą   w   Dominowie   na ul. Centralnej   
13   ogłasza   nabór   ofert   na   zakup   działek   zabudowanych   w   Dominowie   na ul.Centralnej   13,   z   bezpłatną   
służebnością   gruntową   polegającą   na   prawie     swobodnego przejazdu i przechodu od drogi publicznej do 
sprzedawanych działek,   ustalając minimalne wartości ofert i wadium w wysokości:
 1. Działka nr 330/9 o pow. 3.378,00 m , zabudowana bud. magazynowym o pow. ok. 1.086,00 m
  - min. wartość oferty 450.000,00  zł, wadium 45.000,00 zł.
 2. Działka  nr  330/21  o  pow.   2.973,00 m,   zabudowana   bud.  magazynowym  o  pow.  ok.  538,00 m     
 i  wiatą  magazynową  blaszaną  o  pow.  360,00 m,  oraz  dwoma zbiornikami typu BIN o poj. po 100 T 
 i suszarnią oraz podnośnikiem kubełkowym.  
  - min. wartość oferty 340.000,00  zł, wadium 34.000,00 zł.
 
 Działki zapisane są w KW PO1D/00036632/2 lub powstały w wyniku podziału Decyzją Wójta Gminy 
Dominowo ROŚ.6831.1.2018 i nie wykazują obciążeń.
Oferowane kwoty są cenami netto.
 Nieruchomość na działce nr 330/9 jest częściowo wydzierżawiona na czas nieokreślony z okresem 
wypowiedzenia   umowy   trzech   miesięcy.   Przed   podpisaniem   umowy   sprzedaży   działek,  umowa  najmu  
z  dotychczasowym dzierżawcą zostanie wypowiedziana.
 Oferty mogą złożyć osoby �zyczne lub prawne po wpłaceniu na konto Spółdzielni wadium, które   
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku uzyskania prawa do nabycia. Pozostałym oferen-
tom wadium zostanie zwrócone następnego dnia po zakończonym przetargu. W przypadku, gdy podmiot, który 
uzyska prawo do nabycia uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie 
wyznaczonym przez sprzedającego, przed   notariuszem   wskazanym   przez   sprzedającego,   sprzedający   -   
Gminna   Spółdzielnia „Samopomoc   Chłopska”   w   Dominowie   zachowuje   kwotę   środków   pieniężnych   
pobraną tytułem wadium.
 Oferty   można   składać   w   zaklejonych   kopertach   w   biurze   Zarządu   Spółdzielni   w Dominowie 
na ul.Centralnej 13, w terminie do 17 grudnia b.r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi 18 grudnia o godz. 11.00 
w obecności oferentów w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
 Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo, o ile co najmniej dwóch oferentów wyrazi taką zgodę, do 
natychmiastowego przystąpienia do drugiego etapu sprzedaży, polegającego na licytacji przedmiotu sprzedaży 
od kwoty najwyżej złożonej oferty i z postąpieniem o jeden tysiąc zł.
 W  przypadku   równych,  najwyższych   kwot   ofert   Zarząd   zastrzega   sobie   prawo   do losowania 
Nabywcy spośród podmiotów, które złożyły te oferty.
 Prawo do nabycia uzyskuje podmiot, który złoży najwyższą ofertę lub wygra licytację lub zostanie 
wylosowany.

Nr konta na które należy wpłacić wadium:  67 9085 0002 0040 0400 0358 0001
Sprzedaż odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
 Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na  każdym  etapie  postępowa-
nia, bez podania przyczyny.
 Przyjmuje się, że osoby, które wpłaciły wadium, nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego 
i faktycznego przedmiotu sprzedaży, oraz do warunków sprzedaży.
 Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest pokryć nabywca.
 
 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Dominowie, ul. Centralna 13; 
tel.(61) 285 92 24; 694 63 63 62.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI  W DOMINOWIE

2 2

22

2
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PGNiG PUCHAR POLSKI KOBIET

1/16 FINAŁU
19.12.2018 (środa)
godz. 19.00

Ceny biletów
Normalny: 10zł, Ulgowy: 5zł

Śledź nas na:
fb.me/MKSPRGniezno

MECZ POD PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

TOMASZA BUDASZA

vs

Hala GOSIR im. Mieczysława Łopatki
w Gnieźnie, ul. Sportowa 3

PARTNERZY MEDIALNISPONSORZY

Biuro Rachunkowe 
Twoje Centrum Biznesu

                                         

 
 

 

www.provento.info

Roosvelta 43 B/1 
62-200 Gniezno

Warszawska 13
62-300 Września

 790 380 505 
  05 27 924 16 

 600 568 442 
  05 27 924 16 

AKTUALNE PROMOCJE
DLA NOWYCH FIRM

50% przez pierwsze 2 miesiące obsługi

MIGRACJA Z INNEGO BIURA/ KANCELARII 
bezpłatne doradztwo, usługi księgowe
przez pierwsze 3 miesiące 20 % taniej

PROMOCJA LOJALNOŚCIOWA
2 miesiące 50% rabatu za poleconego KlientaWypromuj z nami swoją �rmę. 

Skorzystaj z atrakcyjnych cen!
Na stałych klientów Radia czekają specjalne rabaty!

Napisz na reklama@radio-wrzesnia.pl
lub wpadnij na Kaliską 34

Gmina Września informuje, że 09.01.2019 r. odbędzie się przetarg na 
najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, 
przy ul. Warszawskiej 7 o pow. użytkowej: 84,80 m .

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej o 
charakterze biurowym, handlowym bądź usługowym. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 61-640-39-92.

2

NAJŁADNIEJSZE CHOINKI
PROSTO Z PLANTACJI, BEZ POŚREDNIKOW!

 
- Jodły Kaukaskie 
     Cięte od 80 zł
    W donicy 100 zł
- Świerki Serbskie 
    W donicy od 40 zł
- Świerki Srebrne 
   Ciete od 60 zł
   W donicy od 50 zł
- Świerki Pospolite 
   Cięte od 50 zł
   W donicy od 45 zł

W ofercie:

Każdą choinkę pakujemy bezpłatnie w siatkę.
Możliwość DOWOZU!

Szukajcie Nas
- 62-025 Kostrzyn, Kórnicka 2 (siedziba �rmy)/509-319-900
- 62-025 Kostrzyn, Parking przy Tesco ul. Warszawska/509-319-900
- 62-300 Września, Parking przy Polo Markecie ul. Witkowska/509-855-999 
- 62-300 Września, Parking przy Polo Markecie ul. Armii Poznań/509-855-999 
- 61-312 Poznań, Parking przy Netto ul. Skibowa/500-001-108
- 62-020 Swarzędz, Parking przy Polo Markecie, ul. Tysiąclecia/510-414-140
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APP Krispol po trzech z rzędu 
porażkach wrócił na właściwe 
tory. Nasza drużyna, na inaugu-
rację rundy rewanżowej sezonu 
2018/2019, pokonała w Siedl-
cach miejscowy KPS 3:1 (25:20, 
25:16, 20:25 i 25:21).

Ten mecz nie zapowiadał się na 
łatwy, mimo że rywale zajmowali 
niską pozycję w tabeli. KPS Siedlce 
przegrał we wrześniu, z Wrześnią 
0:3 i pałał rządzą rewanżu, a na do-
datek nasz zespół był w dołku po 
trzech porażkach z rzędu. Cieszy, że 
siatkarze trenera Kardasa potrafili 
się zmobilizować, że wygrali w Sie-
dlcach, że wywalczyli 3 punkty – 
jakże potrzebne, by zachować po-
zycję w czołówce tabeli. Po tym me-
czu APP Krispol jest na 3. miejscu 
w tabeli 1. ligi, a już w najbliższą so-
botę, o godz. 17:00, nasz zespół po-
dejmuje Olimpię Sulęcin i na to spo-
tkanie wszystkich kibiców siatków-
ki serdecznie zapraszamy.  (Agór)

Tabela, czołówka
1. KS Lechia Tom. Maz. 14 32 31:16
2. Stal Nysa 14 31 37:18
3. APP Krispol Września 14 29 33:22
4. MKS Ślepsk Suwałki 14 28 33:19

IV Bieg im. Powstańców Wiel-
kopolskich po raz trzeci już roz-
grywany był na 10-kilometro-
wej trasie wśród ulicami miasta. 
Miał swoich faworytów – wśród 
mężczyzn był nim Tomasz Szym-
kowiak z Wrześni, a wśród ko-
biet Monika Brzozowska z Czer-
wonaka. Faworyci nie zawiedli, 
zwyciężyli w swoich kategoriach, 
a wszyscy startujący oddali hołd 
powstańcom wielkopolskim.

Mimo padającego deszczu i prze-
nikliwego zimna IV Bieg im. Po-
wstańców Wielkopolskich rozpo-
czął się punktualnie o godz. 13:00. 
Ze startu wyznaczonego przed 
dawnym Browarem Victoria na 
trasę ruszyło 328 biegaczy i bie-
gaczek. Chwilę wcześniej wszyscy 
uczestnicy, kibice i organizatorzy 
odśpiewali hymn państwowy. Zro-
biło się wzniośle, patriotycznie 
i w tej podniosłej atmosferze roz-
począł się ten bieg, który miał swo-
ich faworytów. O ile Monika Brzo-
zowska nie miała rywalki, która 
mogłaby z nią konkurować (Mag-
dalena Lewandowska jest w okre-
sie roztrenowania i nie przyjechała 
do Wrześni walczyć o zwycięstwo), 
o tyle wśród mężczyzn rywalizacja 
była dużo bardziej wyrównana. Do 
9 km razem biegli Tomasz Szymko-
wiak z Wrześni i Piotr Pałka z Czę-
stochowy. Na ostatnim kilometrze 
Tomasz Szymkowiak „odjechał” 

swojemu towarzyszowi i na metę 
przybiegł z 15-sekundową przewa-
gą. – Wczoraj biegłem w Koninie, 
w Biegu o Lampkę Górniczą. Mimo 
że wygrałem, nie czułem się do-
brze, biegło mi się bardzo źle. Dzi-
siaj nie chciałem biec, ale Piotr Pał-

ka z Częstochowy prosił mnie, bym 
poprowadził go na czas poniżej 33 
minuty. Zgodziłem się. Cieszę się, że 
udało mu się osiągnąć wymarzony 
czas, a mnie wygrać – powiedział 
po biegu zwycięzca. – Jestem posia-
daczem dwóch medali mistrzostw 

Polski w maratonie. Po długiej kon-
tuzji wracam do treningu. Tomka 
prosiłem, by pomógł mi zejść po-
niżej 33 minut. Biegliśmy razem do 
9 kilometra, a później, jako że jest 
lepszy ode mnie, urwał się i pewnie 
wygrał. Ja jestem jednak w pełni 

zadowolony, bo osiągnąłem wynik, 
o jakim tutaj marzyłem.

Najlepsza biegaczka niedziel-
nej imprezy, Monika Brzozowska 
z Czerwonaka, była ze swej posta-
wy bardzo zadowolona: – To jest 
bardzo fajny, przyjemny bieg, a tra-
sa niezwykle ciekawa. Mimo że jest 
zimno i pada, kibice wyszli z do-
mów, by nas dopingować, to bardzo 
miłe.

Organizatorzy biegu, przede 
wszystkim ZSZ nr 2 im. Powstań-
ców Wielkopolskich, zadbali o jego 
dobrą organizację. Tym razem wzo-
rowo została zabezpieczona trasa, 
a po ukończeniu biegu uczestnicy 
mogli skorzystać z gorącego posił-
ku. Sprawnie przebiegła też krótka 
uroczystość ogłoszenia wyników 
i wręczenia nagród.  (Agór)

Wyniki IV Biegu

Mężczyźni
1. Tomasz Szymkowiak (Wrze-

śnia) 32:40 min
2. Piotr Pałka (Częstochowa) 

32:55 min
3. Radosław Pluciński (Swarzędz) 

35:35 min
Kobiety
1. Monika Brzozowska (Czerwo-

nak) 38:02 min
2. Magdalena Lewandowska (Mu-

rzynowo Kościelne) 39:39 min
3. Agnieszka Ślebioda (Środa Wl-

kp.) 41:28 min

O bardzo nietypowej godzinie, 
bo we wtorek o 20:00, w hali 
sportowej przy ul. Słowackiego, 
odbył się mecz III ligi koszyków-
ki, w którym gospodarze – MKS 
Września wygrali z MKK Sokół II 
Gniezno.

Był to mecz rundy rewanżo-
wej. W I rundzie, rozegranej jesz-
cze w październiku, gnieźnianie 
we własnej hali pokonali wrze-
śnian 95:54. Nasza młoda druży-
na przegrała wysoko, ale był to jej 
pierwszy mecz w III lidze. Pamię-
tając o porażce, zespół zapewniał, 
że w rewanżu powalczy o zwycię-
stwo, i tak się stało. Podopieczni 
Tomasza Szelągiewicza pokonali 
swoich rywali zza między 80:75. 
W poszczególnych kwartach 15:9, 
22:22 – do przerwy wynik brzmiał 
37:31. Trzecia kwarta zakończy-
ła się wynikiem 18:18 i ostatnia 
25:26. Najwięcej punktów dla na-
szego zespołu zdobył Norbert Jaś-
tak 31 pkt. Trener Tomasz Szelą-
giewicz nie ukrywał radości i zado-
wolenia. – Fajnie, że jako zespół do-
brze funkcjonowaliśmy, ławka żyła, 
wszyscy wstawali, klaskali po uda-
nych akcjach. Zwycięstwo powodu-

je, że optymistycznie spoglądamy 
w przyszłość.

Gratulując drużynie wygranej, 
wszystkich miłośników basketu już 
dzisiaj zapraszamy na mecz towa-
rzyski. 19 grudnia, w hali sportowej 
SSP 3, koszykarze MKS-u zagrają 
z silną, II ligową drużyną Tarnovii 
Tarnowo Podgórne.

(Agór)

W piątkowy wieczór, w Sali Wi-
nogronowej Hotelu Kosmowski, 
odbyło się spotkanie sponsorów 
z zarządem Miejskiego Klubu 
Sportowego Victoria Września.

Było to tradycyjne, od kilku lat or-
ganizowane spotkanie, na którym 

obie strony podsumowują mijający 
rok, oceniają go zarówno od strony 
sportowej, jak i pod względem ja-
kości współpracy. Sytuację w klu-
bie, w mijającym właśnie 2018 ro-
ku, wyniki, jakie osiągnęły drużyny 
Victorii oraz wizję współpracy ze 

sponsorami na kolejne lata przed-
stawił prezes MKS Victorii Wrze-
śnia Eugeniusz Nowicki. Podzięko-
wania za pomoc w funkcjonowa-
nie miejskiego klubu sportowego 
wszystkim przybyłym dobroczyń-
com, a jednocześnie miłośnikom 

lokalnego futbolu złożył obecny na 
spotkaniu burmistrz Wrześni To-
masz Kałużny. My przypominamy, 
że pierwszy zespół Victorii przy-
gotowania do rundy wiosennej 
sezonu 2018/2019 rozpocznie 8 
stycznia, a cieszący się od kilku lat 
ogromnym zainteresowaniem Bal 
Victorii Września, na którym śro-
dowisko piłkarskie dokona podsu-
mowania 2018 roku, odbędzie się 
w piątek, 1 lutego.  (Agór)

Koszykówka – III liga

Wzięli udany rewanż

Kolejne punkty dla MKS-u Września 
Fot. Andrzej Górczyński

Siatkówka – I liga

APP Krispol przełamał serię porażek

W pozostałych meczach 14. kolejki zanotowano następujące wyniki:
Gwardia Wrocław – Buskowianka Kielce 3:0  25:21, 25:20, 27:25
MCKiS Jaworzno – BBTS Bielsko-Biała 0:3  23:25, 19:25, 22:25
Mickiewicz Kl. – AZS Częstochowa 2:3  25:23, 20:25, 22:25, 25:20, 14:16
KPS Siedlce – Krispol Września 1:3  20:25, 16:25, 25:20, 21:25
AZS AGH Kraków – Norwid Częstochowa 3:0  25:17, 25:16, 25:19
Ślepsk Suwałki – Stal Nysa 3:1  25:18, 29:27, 16:25, 25:21
Olimpia Sulęcin – Lechia Tom. Maz. 1:3 26:24, 21:25, 20:25, 22:25

Siatkarze APP Krispol wrócili na właściwe 
tory Fot. Andrzej Górczyński

Victoria Września

Dziękowali sponsorom

Biegli w hołdzie dla powstańców

Najpierw hymn, potem bieg Fot. Andrzej Górczyński

Ostatnie chwile przed startem Fot. 
Andrzej Górczyński

Najlepsi z najlepszych, 
czyli Monika Brzozowska ....i Tomasz Szymkowiak 
Fot. Andrzej Górczyński
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KRZYŻÓWKA

Twoim zadaniem jest wypełnienie 
wszystkich komórek planszy cyframi od 1 
do 9. W każdym wierszu i każdej kolumnie 
dana cyfra może występować jedynie raz. 
Podobnie w każdym z dziewięciu kwadra-
tów 3 x 3 – cyfry nie mogą się powtarzać.

lamiglowki.net

www.wydawnictwologi.pl

SUDOKU
Piątek, 14 grudnia 
16:00 2D – Grinch – animacja – USA – 90 min (dubbing)
18:00 2D – Robin Hood: Początek – przygodowy – USA – 105 min (dubbing)
20:00 2D – Narodziny gwiazdy – dramat, muzyczny – USA – 135 min (napisy)

Sobota, 15 grudnia
14:00 2D – Dziadek do orzechów i cztery królestwa – fantasy – USA –
                   100 min (dubbing)
16:00 2D – Grinch – animacja – USA – 90 min (dubbing)
18:00 2D – Robin Hood: Początek – przygodowy – USA – 105 min (dubbing)
20:00 2D – Narodziny gwiazdy – dramat, muzyczny – USA – 135 min (napisy)

Niedziela, 16 grudnia
16:00 2D – Grinch – animacja – USA – 90 min (dubbing)
18:00 2D – Robin Hood: Początek – przygodowy – USA – 105 min (dubbing)
20:00 2D – Narodziny gwiazdy – dramat, muzyczny – USA – 135 min (napisy)

Poniedziałek, 17 grudnia
16:00 2D – Grinch – animacja – USA – 90 min (dubbing)
20:00 2D – Narodziny gwiazdy – dramat, muzyczny – USA – 135 min (napisy)

Wtorek, 18 grudnia – czwartek, 20 grudnia
16:00 2D – Grinch – animacja – USA – 90 min (dubbing)
18:00 2D – Robin Hood: Początek – przygodowy – USA – 105 min (dubbing)
20:00 2D – Narodziny gwiazdy – dramat, muzyczny – USA – 135 min (napisy)
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Baran (21.03-20.04)
Pracowity tydzień w domu, 
sprzątanie, no i zakupy. Przy 
twojej dobrej organizacji 
z wszystkim uporasz się w ter-
minie. W życiu uczuciowym le-
piej niż zwykle.
Byk (21.04-20.05)
Będziesz wybierał prezenty, 
nie będzie to łatwe, bo szkoda 
ci wydawać pieniądze. Poproś 
o radę przyjaciela. W sprawach 
zawodowych bez niespodzia-
nek, w życiu osobistym również.
Bliźnięta (21.05-20.06)
Musisz poskromić swoje emo-
cje, inaczej będziesz miał pro-
blemy w pracy i w domu. Nie 
wszystko można zrealizować, 
a więc nabierz dystansu do sie-
bie i życia.
Rak (21.06-20.07)
Upojna randka na długo zapad-
nie ci w pamięci, musisz je po-
wtarzać, a będziesz szczęśliwy. 
Rodzina liczy na twoją pomoc 
przy świątecznych porządkach.
Lew (21.07-20.08)
Będziesz miał okazję na na-
prawienie zła, które wyrządzi-
łeś. A to się opłaci, przy okazji 
wzbogacisz swoje wnętrze. 
W sprawach zawodowych pozy-
tywne zmiany.
Panna (21.08-20.09)
Zawodowo nawał pracy, 
w domu również. Możesz liczyć 
na pomoc najbliższych. Pomyśl 
o świątecznych prezentach, 
w końcu zawsze trafiasz w gust 
osoby obdarowanej.
Waga (21.09-20.10)
Przestań bujać w obłokach, 
czas zająć się konkretnymi 
sprawami. Nie odkładaj pracy 
na później, bo pogubisz się 
i będą problemy. W domu bliscy 
liczą na twoją pomoc.
Skorpion (21.10-20.11)
Twoje działania nie będą po-
pularne, zmień taktykę i daj in-
nym szansę, czym tylko zyskasz. 
W rodzinie przedświąteczne za-
mieszanie, musisz włączyć się 
w pracę.
Strzelec (21.11-20.12)
Poprawa relacji w stałych 
związkach, single mają szansę 
na poznanie kogoś sympatycz-
nego. Zadbaj o zdrowie, jedz 
witaminy, a nie dopadnie cię 
żadna infekcja.
Koziorożec (21.12-20.01)
Spotkanie w ciekawym gronie, 
postaraj się zabłysnąć wiedzą 
i ogładą. Bliska osoba czeka 
na twoją pomoc w pracach 
domowych, będzie wdzięczna 
na długo.
Wodnik (21.01-20.02)
Czas się zorganizować 
i zająć obowiązkami domowy-
mi. W pracy raczej bez emocji, 
dlatego pomyśl o kimś bliskim, 
kto czeka na twój gest czy znak. 
Pomyśl o prezentach.
Ryby (21.02-20.03)
Będziesz czuł się doceniony, 
a to zmobilizuje cię do dalszego 
działania. Twój urok osobisty 
pomoże ci uniknąć prac domo-
wych, będziesz mógł się skupić 
na sprawach wyższych.

HOROSKOP

Wróżka Halszka
Tel. 661 834 930 

www.wrozkahalszka.pl
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