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Powstaną nowe pracownie

O ofercie ZSZ nr 2

Olimpijczycy z ZSP

Historia strajku

Szczepienia w Grzymysławicach 

W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach w ostatnich tygodniach trwały prace nad przygotowaniem 
punktu szczepień powszechnych w powiecie wrzesińskim. Czekamy na datę, kiedy punkt będzie mógł zostać uruchomiony. Więcej na s. 10

Maszeruj z nami!
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z nordic walkingu.

Już po raz drugi Starostwo Powia-
towe we Wrześni zaprasza mieszkań-
ców powiatu do udziału w trenin-
gach z kijami. Grupy będą tworzone 
w zależności od liczby zaintereso-
wanych – jeśli zbiorą się chętni, to 
zajęcia mogą odbyć się w różnych 
miejscowościach naszego powiatu. 
Warto więc namówić sąsiadów oraz 
znajomych i w najbliższej okolicy 
rozpocząć przygodę z nordic walkin-
giem. Zajęcia będą się odbywały pod 
okiem wykwalifikowanej instruktor-
ki Marii Antczak-Kretkowskiej, która  
w poprzedniej edycji z zapałem  
i energią motywowała uczestników 
do ruchu, służąc profesjonalnymi 
wskazówkami.

Każdy, kto ma ochotę nauczyć się 
prawidłowej techniki chodzenia  
z kijkami, a przy tym aktywnie spę-
dzić czas na świeżym powietrzu, 
powinien wziąć udział w ABC nordic 
walking. Ta dyscyplina jest nie tylko 
sposobem na przyjemny trening, 
lecz także na zapewnienie bezpie-
czeństwa epidemicznego.

Zainteresowanych zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego z Wydzia-
łem Promocji, Spraw Społecznych  

i Sportu: (61) 640 44 73. Nordic wal-
king ma mnóstwo korzyści – nie wy-
maga szczególnych umiejętności, 
jest odpowiedni dla osób w każdym 
wieku (także dla seniorów), poprawia 
stabilność ciała, pomaga w redukcji 
wagi i zmniejsza obciążenie stawów. 
Warto się o tym przekonać na wła-
snej skórze, do czego serdecznie za-
praszamy.

Klara Skrzypczyk

Być jak mistrz

Zwycięskie 
lacrossistki
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Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Dyżury radnych powiatowych
Informacje dotyczące możliwości kontaktu z radnymi znajdują się w Biuletynie  

Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub są udzielane pod numerem 61 640 44 35.

30 kwietnia 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Prace wykończeniowe

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy PSK ZAMKOWA

Skuwanie tynków

Rekonstrukcja ceglanej kratownicy w attyce 

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
będzie nieczynne w piątek 

4 czerwca (w zamian za święto 
przypadające w sobotę 1 maja).

Wyhodował prawie 150 gram
Policjanci z Wrześni oraz Poznania ujawnili uprawę środków odurzających. 39-latek na posesji miał 

prawie 150 gramów uprawionej przez siebie marihuany. Zostały postawione dwa zarzuty.

Wspólne działania policjantów  
z Wydziału Kryminalnego Komendy 
Powiatowej Policji we Wrześni oraz 
poznańskiego Wydziału do Walki  
z Przestępczością Narkotykową przy-
czyniły się do ujawnienia dobrze 
przygotowanego procederu hodow-
li środków odurzających. Na jednej  
z posesji w gminie Pyzdry nieumun-
durowani funkcjonariusze zlikwi-
dowali uprawę prawie 150 gramów 
marihuany.

Przestępczy „ogrodniczy” proce-
der prowadził 39-letni mieszkaniec 
Pyzdr. Mężczyzna został zatrzymany 
21 kwietnia o godzinie 12:40 w miej-
scu zamieszkania, był trzeźwy. Zosta-
ły mu postawione zarzuty posiada-
nia środków odurzających oraz upra-
wy konopi innych niż włókniste. Do 

fot. KPP

sformułowanych dwóch zarzutów 
mężczyzna się przyznał. Teraz grozi 

mu nawet do trzech lat pozbawienia 
wolności.           KPP

Co słychać na drogach?
Prace porządkowe i remontowe ruszyły pełną parą.

W każdej z gmin naszego powia-
tu pojawiła się ekipa zajmująca się 
utrzymaniem dróg, która rozpo-
częła pozimowe sprzątanie.  Pra-
cownicy  oczyszczają teren przy 
krawężnikach, głównie w ście-
kach, oraz wpusty do kanalizacji. 

Jednym z zadań realizowanych 
w tym roku jest utwardzenie od-
cinka drogi powiatowej w Gór-
nych Grądach (gm. Pyzdry). Pra-
ce wykonywane są od początku 
drogi, czyli skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 442. Do utwar-
dzenia zaplanowano 300 metrów 
bieżących drogi o szerokości  
5 metrów. Najważniejsze prace 
to: przygotowanie koryta drogi 
wraz z profilowaniem i zagęsz-
czeniem,  wykonanie przy użyciu 
rozściełacza warstwy podbudowy 
z gruzu betonowego oraz jego za-
gęszczenie, a także profilowanie 
poboczy. Wykonawcą zadania jest 

firma Usługi Ogólno-
-budowlane i Trans-
portowe Dariusz 
Dropiński. Środki fi-
nansowe niezbędne 
do realizacji pocho-
dzą z powiatu wrze-
sińskiego oraz gmi-
ny Pyzdry. Powiat  
z własnego budże-
tu przekaże prawie  
29 tysięcy złotych, 
które wystarczą na 
wykonanie 900 m2 

drogi. Gmina nato-
miast zapłaci nieco 
ponad 19 tysięcy zło-
tych za utwardzenie 
600 m2. Zakończenie 
prac na tym odcinku 
planowane jest na 
najbliższe dni. 

Klaudia Kubiak 
Utwardzanie drogi w Kolonii Janowskiej

Wiosenne porządki
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Na pełnych obrotach
O aktualnej sytuacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego we 

Wrześni rozmawiamy z naczelnik Elwirą Haręźlak.

Jak obecnie pracuje Wydział Ko-
munikacji i Transportu?

Wydział Komunikacji i Transportu bez 
względu na okres pandemii cały czas 
jest otwarty dla interesantów, którzy 
mają trzy możliwości załatwiania 
spraw. Pierwszą formą jest wizyta oso-
bista. Obojętnie, czy sprawa dotyczy 
rejestracji, zgłoszenia zbycia, wydania 
uprawnień czy licencji, każdy może 
przyjść, urząd jest otwarty, Wydział 
Komunikacji pracuje. 

Druga forma, która funkcjonuje od 
marca, to możliwość umówienia się 
na wizytę za pośrednictwem Internetu.  
W ramach tej usługi dostępne są cztery 
bloki tematyczne: rejestracja pojazdów, 
wyrejestrowanie i zbycie pojazdu, pra-
wa jazdy, a także licencja na transport.

Trzecia forma, która już funkcjonuje 
od jakiegoś czasu, to strona rządowa 
gov.pl, z której można skorzystać po-
przez profil zaufany, załatwiając spra-
wę w Wydziale Komunikacji.

Która z tych form cieszy się naj-
większym powodzeniem?

Tradycyjna obsługa i strona rządowa 
to metody załatwiania spraw, do któ-
rych interesanci są już przyzwyczajeni. 
Możliwość umówienia się na wizytę 

przez Internet to nowość. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że stała się bardziej de-
ficytową, ze względu na to, że na dzień 
dzisiejszy można się umówić maksy-
malnie na tydzień do przodu. Przy tym 
ten system jest już na tyle popularny, 
że są niewielkie szanse umówienia wi-
zyty na jutro czy pojutrze.

Wiem, że w wydziałach komunika-
cji w sąsiednich powiatach, gdzie też 
możliwe jest umawianie się na zała-
twienie sprawy przez Internet, coraz 
bardziej zyskuje to na znaczeniu. Każ-
dy z nas ceni swój czas, więc chce do-
stosować dzień i godzinę, kiedy pasuje 
mu przyjść na wizytę.

W internetowej rejestracji naj-
mniej dostępne są terminy na reje-
strację pojazdu. Czy to znaczy, że 
teraz w czasie pandemii nabywa-
my więcej pojazdów? 

To można zauważyć nie tylko w na-
szym wydziale. Właściwie jest to ten-
dencja ogólnopolska. Rozmawiałam  
z pracownikami urzędów z nasze-
go sąsiedztwa, ze Środą Wielkopol-
ską, Poznaniem, Gnieznem. Sytuacja 
zwiększonego ruchu interesantów jest 
odczuwalna we wszystkich wydzia-
łach komunikacji – zaobserwowali-

śmy, że liczba osób, która rejestruje 
pojazdy, jest zdecydowanie wyższa  
w porównaniu chociażby do ubiegłe-
go roku.

Czy uważa pani, że na tę sytuację 
miały też wpływ zmiany w przepi-
sach? W zeszłym roku było 180 dni 
na rejestrację pojazdu.

Zdecydowanie tak. W ubiegłym roku, 
od marca, termin na zawiadomienie 
organu o sprowadzeniu pojazdu albo  
o nabyciu czy zbyciu pojazdu na pod-
stawie ustawy covidowej był wydłużony 
do 180 dni. Ta ustawa obowiązywała 
do 31 grudnia 2020 roku, czyli wraz  
z 1 stycznia automatycznie wróciliśmy do 
terminów wynikających z ustawy Prawo  
o ruchu drogowym. Czyli mamy 
30-dniowy termin na wszystkie czynno-
ści, czy to zarejestrowanie pojazdu spro-
wadzonego, czy zgłoszenie nabycia lub 
zbycia pojazdu zarejestrowanego.

Ile osób dziennie załatwia w Wy-
dziale Komunikacji sprawy zwią-
zane z rejestracją pojazdu?

Około 80 osób, z czego 30 to inte-
resanci, którzy umówili się przez In-
ternet. Około 10 spraw dziennie do-
tyczy nowych pojazdów, kupionych 

od dealerów, które nie były wcześniej 
zarejestrowane. Oprócz tego mamy 
klientów, którzy już zarejestrowali sa-
mochód i na przykład odbierają doku-
menty. Są interesanci, którzy odbiera-
ją stałe dowody rejestracyjne, są tacy, 
którzy przychodzą i zgłaszają zbycie 
pojazdów. 

Niezmiennie zainteresowaniem cie-
szą się szkolenia w zakresie uzyskiwa-
nia uprawnień, bo co jakiś czas okre-
ślona grupa młodych ludzi uzyskuje 
możliwość starania się o prawo jazdy, 
które w dzisiejszych czasach jest uwa-
żane za niezbędne. Kiedyś w każdym 
praktycznie domu był samochód,  
z którego korzystali wszyscy członko-
wie rodziny. Teraz, co potwierdzają mi-
nisterialne statystyki, czteroosobowa 
rodzina posiada 3 lub 4 samochody, 
czyli praktycznie każdy ma swój.

Czyli ile mniej więcej interesan-
tów przewija się dziennie przez 
Wydział Komunikacji i Transportu?

Od 100 do 150 osób dziennie. Poza tym 
udzielamy też informacji telefonicznych 
– ludzie dzwonią i pytają o to, jak zała-
twić daną sprawę, jaka jest forma płat-
ności czy które dokumenty są potrzebne. 
Jeśli ktoś ma w domu drukarkę, to może 
skorzystać z wniosków, które są dostęp-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej Po-
wiatu Wrzesińskiego. Poza tym przy wej-
ściu do Wydziału Komunikacji cały czas 
rozstawiony jest nasz namiot promocyj-
ny, w którym można znaleźć wszystkie 
wzory dokumentów.

Co by pani chciała przekazać inte-
resantom, którzy stoją w kolejce, 
by załatwić sprawę?

Żyjemy już tak długo w stresującej 
atmosferze, że nieraz puszczają ner-
wy. Ludzie bywają poirytowani, nie-
zadowoleni. My, pracownicy Wydziału 
Komunikacji, też jesteśmy tylko ludźmi 
i nasze możliwości obsługi są ogra-
niczone. Nie jesteśmy w stanie przy-
spieszyć działania systemu CEPiK, do 
którego wszystkie dane wprowadzane 
są ręcznie. Z zewnątrz może się wyda-
wać, że dana sprawa jest błaha, a na 
przykład odbiór dokumentu to kwe-
stia kilku minut. Na dzień dzisiejszy na 
stanie Wydziału Komunikacji są ponad  
74 tysiące teczek. To przecież nie jest 
tak, że wszystko jest pod ręką. Proszę 
więc o wyrozumiałość i zapewniam, że 
wykonujemy swoją pracę najlepiej, jak 
to możliwe.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Różowy Księżyc nad Europą
Właśnie teraz możemy zaobserwować fascynujące zjawisko astronomiczne. Na niebie pojawił się ogromny, pyzaty Księżyc w kolorze przypomi-

nającym delikatny pudrowy róż. Jako że na co dzień nie gapię się po nocy w kosmiczną przestrzeń, pewnie zjawisko to, jak i wiele innych, umknęłoby 
mojej uwadze, gdyby nie telefon od córki z Great Britain.

 – Tato, musisz to koniecznie zo-
baczyć, wyjdź z domu i spójrz, jaki 
dzisiaj fantastycznie różowy księżyc 
na niebie.

Nie widzieliśmy się z córką od 
roku z powodu pandemii i chociaż 
dzieli nas od siebie tysiąc mil, to 
wpatrujemy się razem w tę samą 
różową tarczę Księżyca i rozma-
wiamy o tym samym, co u nas.  
O pracy, o covidzie, szczepionkach 
i tęsknocie za powrotem do daw-
nego, normalnego życia i o spo-
tkaniu… O, właśnie, poddani Jej 
Królewskiej Mości osiągają akurat 
granicę odporności populacyj-
nej i w maju wznawiają loty na 
bezpiecznych kierunkach, może 
również do Polski. Tak… To byłoby 
piękne. Zastanawiam się jednak, 
jakież będzie to normalne życie, 
po tym wszystkim, co się w ostat-
nim czasie wydarzyło.

Dopada mnie jakaś rzewność, 
nostalgia skłaniająca do refleksji 
o tym, jak bardzo podobnie teraz 
przeżywamy tę nadzwyczajną sy-
tuację, w której się wszyscy zna-
leźliśmy, bez względu na miejsce, 
w którym na co dzień żyjemy. Ten 
czas, który przeżywamy uświa-
damia nam, jak bardzo bezsilni 
jesteśmy wobec zjawisk, które 
spadają na nas niespodziewanie, 
wnikając w każdy zakamarek na-
szego życia, zmieniając je kom-

pletnie, zdawać by się mogło, nieod-
wracalnie. Wszystko to bez naszego 
w tym udziału. Przynajmniej takie 
mamy przekonanie. A przecież nie 
jest to zjawisko wcześniej ludzkości 
nieznane. Wiemy z historii o strasz-
nych zarazach, wojnach totalnych, 
kataklizmach, które zmieniały bieg 
cywilizacji.

Dlaczego więc tak trudno się nam 
odnaleźć w konfrontacji ze skutkami 
przedłużającej się pandemii. Myślę, 
że naiwnie uwierzyliśmy w geniusz 
ludzkiego umysłu, w to, że osiągnę-
liśmy już taki poziom rozwoju cywi-
lizacyjnego, że potrafimy zapanować 
nad dowolnym zagrożeniem nasze-
go wygodnego życia, naszej małej 
stabilizacji. Niestety, globalizacja 
procesów rozwoju, bez oglądania 
się na koszty tej ekspansji, wciągnęła 
nas w pułapkę, z której trudno będzie 
nam się uwolnić bez uświadomienia 
sobie konieczności samoograniczeń 
w korzystaniu z dobrodziejstw cywi-
lizacyjnych. Coś, co do tej pory było 
przedmiotem troski nielicznych, stać 
się musi wyzwaniem dla każdego. 
Korzystanie ze środowiska podlegać 
będzie coraz powszechniejszej regla-
mentacji. W przeciwnym wypadku 
nawiedzać nas będą coraz to nowe 
plagi, nieegipskie co prawda, ale też 
nieodwracalne, w postaci epidemii, 
katastrof klimatycznych, zatrucia at-
mosfery, wód i gleby… Nie będzie 

już żadnej „ziemi obiecanej”, do któ-
rej moglibyśmy uciec i schronić się 
przed zarazą, bo wszystkie miejsca 
będą skażone przez nas samych, na 
zawsze. 

Przypadkowo włączam telewizję,  
a tam wciąż ten sam natrętny jazgot 
i kłótnie tak naprawdę o nic. Słowa, 
słowa, słowa, które nic nie znaczą. 
Koalicja – opozycja, opozycja – koali-
cja. To nie do zniesienia. Czy ktoś do-
strzega jeszcze w tym zacietrzewie-
niu jakiś rozumny zamysł? Refleksję 
nad naszą przyszłością? Ja nie!

Jest jeszcze jeden istotny aspekt,  
z którym przyjdzie nam się z pew-
nością zmierzyć, wychodząc z pan-
demii. Doświadczenie odosobnie-
nia, dystansu, kwarantanny, strachu 
przed zarazą, utrata wielu przyjaciół  
i bliskich nadwyrężyła naszą zbioro-
wą kondycję psychiczną. Tęsknimy 
do spotkań, otwarcia, wolności, swo-
body, powrotu do normalności… 
Obawiamy się jednak, podświado-
mie odczuwamy, że będzie to już 
powrót do zupełnie innego świata 
niż ten, do którego byliśmy przyzwy-
czajeni. Nad którym niekoniecznie 
unosić się będzie ten sam, co kiedyś, 
przyjazny Księżyc w surrealistycznie 
różowej, upudrowanej barwie, ni-
czym z obrazów Gauguina. 

Dionizy Jaśniewicz
…refleksyjnie nastrojony

Elwira Haręźlak
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Mówić obrazami, cz. 26
Zbliżające się majowe święta to dobra okazja do tego, by poznać lub przypomnieć sobie, jakie 

mamy symbole narodowe.

Publikując kolejne materiały z serii 
„Mówić obrazami”, chcemy przy-
bliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 
jednej z metod porozumiewania 
się w sposób niewerbalny. Na po-
ważnie i z sukcesami komunikacja 
alternatywna jest stosowana w Ze-
spole Szkół im. Janusza Korczaka, 

którego niektórzy uczniowie zmaga-
ją się z ograniczeniami związanymi 
z mową. Dzięki wykorzystywaniu 
znaków przestrzenno-dotykowych 
(np. przedmiotów), grafik (nie tylko 
piktogramów, lecz także obrazów 
czy symboli), znaków manualnych 
(gestów) osoby nieposługujące się 
mową lub mówiące w sposób ogra-
niczony mają możliwość porozumie-
wania się z otoczeniem. Społeczność 

szkoły zachęca do poznawania 
zasad komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej, a jednocześnie 
wspólnej zabawy. Hanna Ludwi-
czak oraz Renata Jakubowska po-
lecają przeczytać wiersz Marcina 
Przewoźniaka ,,Polskie symbole”,  
a następnie wśród dołączonych 
piktogramów znaleźć te, które 
oznaczają symbole narodowe.

(red.)

Akademia Kaliska 
zaprasza

Kolejni studenci zakończyli naukę we wrzesińskiej filii Akademii 
Kaliskiej. Uczelnia zaprasza na studia – nabór na nowy rok akade-
micki rozpocznie się 1 czerwca. 

Obrony prac inżynierskich studen-
tów wrzesińskiego Wydziału Me-
dyczno-Społeczno-Technicznego 
Akademii Kaliskiej miały miejsce  
19 kwietnia. Był to już drugi rocznik, 
który kończył naukę na kierunku me-
chanika i budowa maszyn we Wrze-
śni. Obrony odbyły się w Collegium 
Mechanicum w Kaliszu. Grono inży-
nierów po 19 kwietnia wzbogaciło 
się o kolejnych 10 osób. Obrony za 
nami, a już za chwilę rusza rekrutacja 
na nowy rok akademicki 2021/2022.

Akademia Kaliska, której wrzesiń-
ski wydział liczy sobie już pięć lat, 
rozpoczyna nabór 1 czerwca. Można 
aplikować na dwa kierunki: pielę-
gniarstwo oraz mechanikę i budowę 
maszyn. Studia pielęgniarskie pro-
wadzone są w trybie stacjonarnym  
i trwają siedem semestrów. Nauka na 
tym kierunku jest bezpłatna. Mecha-
nika i budowa maszyn nauczana jest 

w trybie niestacjonarnym, który trwa 
siedem semestrów. Studia kończą się 
tytułem inżyniera.

Niedawno miały miejsce Drzwi 
Otwarte Akademii Kaliskiej, które 
cieszyły się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Tegoroczni maturzyści 
oraz osoby rozważające studiowanie 
na Wydziale Medyczno-Społeczno-
-Technicznym Akademii Kaliskiej we 
Wrześni mogły uczestniczyć w tym 
wydarzeniu online. W spotkaniu bra-
ły udział władze uczelni, dziekani 
poszczególnych wydziałów, wykła-
dowcy, studenci, a także absolwenci. 
Została zaprezentowana oferta stu-
diów, można było wirtualnie zwiedzić 
uczelnię, a także otrzymać wszystkie 
informacje dotyczące studiów.

Akademia Kaliska
Wydział Medyczno-Społeczno-

-Techniczny we Wrześni 

Swoje prace ściskają świeżo upieczeni inżynierowie

fot. A
kadem

ia Kaliska

Powstaną nowe pracownie
Inwestycja w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni realizowana jest dzięki wsparciu unijnemu.

Powiat wrzesiński podpisał umo-
wę z firmą Aura sp. z o.o. na roboty 
budowlane polegające na adaptacji 
pomieszczeń dydaktycznych z prze-
znaczeniem na pracownie logistycz-
ną i technologiczną w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 we Wrześni. Wyre-
montowane sale zostaną doposażo-
ne w niezbędny sprzęt do realizacji 
zajęć oraz prowadzenia praktycznej 

nauki zawodu m.in. w specjalistycz-
ne narzędzia, zestawy komputerowe 
i laptopy. Termin ukończenia prac 
planowany jest na lipiec.

Zadanie realizowane jest w ramach 
projektu „Rozwój szkolnictwa zawo-
dowego na terenie powiatu wrze-
sińskiego – stawiamy na kształcenie 
fachowców!” w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020,  
w ramach Osi Priorytetowej 8: Eduka-
cja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz 
dostosowanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawo-
dowe młodzieży – tryb konkursowy, 
współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Wydział Edukacji

Ta sala wkrótce zyska nowy wygląd
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Szkoła kształcąca fachowców
Dla uczniów klas ósmych najwyższy czas na to, by wybrać szkołę średnią, w której chcą 

kontynuować swoją naukę. W tym numerze „Przeglądu Powiatowego” publikujemy roz-
mowę z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Maciejem Mielczarkiem. 

Szkoła ukierunkowana jest na 
kształcenie w zawodach. Jakie za-
tem kierunki są w ZSZ nr 2 wiodące?

W skład Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 wchodzą dwie szkoły zawodowe: 
technikum nr 3, które kształci w popu-
larnym zawodzie technik logistyk, oraz 
szkoła branżowa pierwszego stopnia 
nr 2, która naucza we wszystkich za-
wodach ujętych w klasyfikacji zawodu 
szkolnictwa branżowego.

Szkoła oferuje naukę w zawo-
dach takich jak np. sprzedawca, 
kucharz, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, fryzjer, ale uczeń 
może również aplikować do klasy 
wielozawodowej. To znaczy, że je-
śli kandydat chciałby zostać szew-
cem, również może podjąć naukę 
w tym kierunku? Jakie warunki 
musi wtedy spełnić?

Aby uczyć się w wybranym przez 
siebie zawodzie muszą być spełnio-
ne dwa warunki. Po pierwsze, zawód 
musi być ujęty w wykazie zawodów 
szkolnictwa branżowego, ponieważ 
wtedy istnieje do niego podstawa pro-
gramowa i każda szkoła branżowa 
może w tym kierunku uczyć. Szewc  
w takim wykazie się nie znajduje. Jest 
w nim natomiast podobny do tego 
zawodu obuwnik, jednak ten daje 
kwalifikacje do wytwarzania obuwia. 
Szewc, jak wiemy, zajmuje się jego na-
prawą. Drugi warunek, często proble-
matyczny do spełnienia – to kandydat 
do szkoły musi znaleźć pracodawcę, 
który będzie posiadał odpowiednie 
kwalifikacje do kształcenia w danym 
zawodzie.    

Czy zdarzają się uczniowie, którzy 
jednak decydują się na inny, niż 
oferowany przez szkołę, zawód?

Tak, mogę wymienić trzy zawody, 
które są sporadycznie wybierane przez 
uczniów, ale bywają również proble-
matyczne ze względu na odbywanie 

zajęć praktycznych. Zdarza się, że 
młodzież wybiera na przykład zawód 
fotografa. Zajęcia praktyczne niestety 
odbywają poza powiatem 
wrzesińskim, ponieważ 
u nas nie ma firm, które 
chciałyby kształcić w tym 
zawodzie. Drugim kierun-
kiem jest złotnik-jubiler, 
chociaż jest on wybierany 
coraz rzadziej. Trzeci to 
krawiec – zawód, który 
dziś w szkole prawie nie 
występuje, a pamiętam czasy kiedy 
w tym zawodzie mieliśmy dwie pełne 
klasy uczniów.

ZSZ to przede wszystkim szkoła 
rzemieślnicza. Jak zatem wygląda 
organizacja praktycznej nauki za-
wodu?

Jednym z wymogów, które kandydat 
musi spełnić przy naborze do szkoły, 
jest zapewnienie sobie we własnym 
zakresie miejsca u pracodawcy, który 
będzie go uczył w danym zawodzie. 
Są plusy i minusy takiej sytuacji. Uczeń 
może wybrać taki zakład pracy, który 
będzie miał jego zdaniem dobrą re-
nomę lub na przykład odległość do 
miejsca pracy nie będzie dla niego 
problemem. Nasza szkoła stworzyła 
informator, w którym znajdują się ad-
resy zakładów pracy i w razie potrze-
by, a zdarzają się takie każdego roku, 
pomagamy uczniom znaleźć praktyki  
w zawodzie, który wybrali.   

Szkoła współpracuje również  
z Cechem Rzemiosł Różnych, praw-
da? Jak wygląda ta współpraca?

Pracodawcy zrzeszeni w Cechu Rze-
miosł Różnych odpowiadają za kształ-
cenie praktyczne i przygotowanie do 
egzaminu praktycznego. Można go 
zdawać w dwojaki sposób. Pierwszy 
to egzamin czeladniczy, który zdaje się 
w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, 
skierowany do wszystkich uczniów 

trafiających do zakładów rzemieślni-
czych. Drugi natomiast to egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawo-

dzie, organizowany 
przez Okręgową Ko-
misję Egzaminacyjną. 
Oba te egzaminy są 
równoważne, a o tym, 
kto zdaje jaki egzamin 
decyduje to, do jakie-
go zakładu pracy trafił 
uczeń: czy do zakładu 
typowo rzemieślnicze-

go skupionego w cechu rzemiosł, czy do 
zakładu który nie jest w nim zrzeszony. 

Tak jak szkoła, Cech Rzemiosł Róż-
nych pomaga w poszukiwaniu za-
kładu pracy, który chciałby kształcić 
młodzież, wspiera w rozstrzygiwaniu 
niektórych kwestii dotyczących orga-
nizacji nauki, przede wszystkim prze-
pisów prawa dotyczących kształcenia 
rzemieślniczego. Jak wiemy, uczeń, 
który trafia do branżowej szkoły pierw-
szego stopnia i ma zajęcia praktyczne 
u pracodawcy, jest od razu młodocia-
nym pracownikiem. Jego prawa oraz 
obowiązki reguluje już kodeks pracy. 
Ponadto, wraz z cechem organizujemy 
wiele przedsięwzięć, konkursów wspie-
rających i pomagających w podnosze-
niu jakości kształcenia w naszej szkole.

Jak zachęciłby pan młodzież do 
wyboru właśnie tej szkoły?

Szkoła kształci przede wszystkim 
fachowców. Oprócz tego, że staramy 
się jak najlepiej przygotować uczniów 
do zawodu przez realizację podstawy 
programowej, to również stawiamy 
na wszechstronny rozwój zawodowy 
naszej młodzieży. Realizujemy wiele 
działań mających na celu rozwijanie 
ich aktywności zawodowej. Są to licz-
ne konkursy, udział w różnego rodzaju 
imprezach czy uroczystościach, gdzie 
pokazujemy efekty nauki i pracy na-
szych młodych przyszłych adeptów. 

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Wielki sukces 
uczniów ZSP

Marek Pęchorzewski zajął 2. miejsce w Polsce w XXXIV Olimpia-
dzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zmagania do bardzo uda-
nych mogą zaliczyć też Kornelia Pawlak i Robert Urbaniak.

Etap centralny Olimpiady Wiedzy  
i Umiejętności Budowlanych od-
bywał się od 15 do 17 kwietnia  
w Gdańsku. Uczniowie kształcący 
się na kierunku technik budownic-
twa Kornelia Pawlak z klasy IV i Ma-
rek Pęchorzewski z klasy III uzyskali 
tytuły laureatów, natomiast Robert 
Urbaniak uczęszczający do klasy IV 
zdobył tytuł finalisty. W etapie cen-
tralnym brało udział 82 uczestników 
z całej Polski.

Ogromny sukces odniósł Marek Pę-
chorzewski, który stanął na podium 
i zajął 2. miejsce w Polsce. To wielka 
radość dla całej społeczności Zespo-
łu Szkół Politechnicznych, zarówno 
dla uczniów jak i nauczycieli przed-
miotów zawodowych budowlanych.

W rankingu szkół ZSP zdobyło  
VI miejsce w finale centralnym XXXIV 
OWiUB, otrzymując z tego tytułu dy-
plom uznania.

(red.)

15 kwietnia wyjechaliśmy do Gdańska, a następnego dnia o 8 w budyn-
ku Państwowych Szkół Budownictwa wylosowaliśmy miejsca i godzinę 
później rozpoczęliśmy pisanie pierwszej części olimpiady. Całość składała 
się z trzech części. Pierwsza trwała dwie godziny i w moim odczuciu była 
najtrudniejsza. Ostatnią część skończyliśmy pisać około 15. Wyszedłem  
z pozytywnym nastawieniem, lecz nie spodziewałem się takiego sukcesu. 
Gdy dowiedziałem się o tym, że zająłem drugie miejsce, byłem bardzo za-
skoczony i szczęśliwy. Wielu znajomych i nauczycieli gratulowało mi sukce-
su, co wprawiało mnie w jeszcze większą radość. Po ogłoszeniu wyników 
wróciliśmy do domu i nareszcie mogłem odpocząć i świętować. Do teraz 
uśmiech nie schodzi mi z twarzy.

Marek Pęchorzewski

Zostanie laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest 
dla mnie ogromnym sukcesem. Przy rekrutacji na studia nie muszę się 
martwić wynikami matury, ponieważ mam zapewnione miejsce na wy-
branej uczelni. Droga do finału była długa – tak naprawdę przygotowania 
zaczęłam już w pierwszej klasie technikum. Cztery lata nauki, zajęć do-
datkowych i pracy własnej w domu sprawiły, że udało mi się być jednym  
z laureatów. 

Kornelia Pawlak 

W przygotowaniach do olimpiady pomagało to, że w szkole od czterech 
lat mamy przedmioty zawodowe bardzo związane z jej tematyką, dzięki 
którym udało się zdobyć sporą wiedzę. Sama olimpiada ma wysoki po-
ziom, ale z pewnością było to bardzo cenne przeżycie, a osiągnięty wynik 
ułatwia drogę na wymarzone studia.

Robert Urbaniak

Kornelia Pawlak oraz Marek Pęchorzewski

fot. arch. ZSP
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szkoła
profil kształcenia/zawód/przedmioty na poziomie 
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Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

klasa A – p. rozszerzone: język polski, historia, język angielski 1 30 4 lata

klasa B – klasa sportowa (lacrosse), p. rozszerzone: język 
polski, język angielski, biologia*

1 30 4 lata

klasa C – p. rozszerzone: biologia, chemia 1 30 4 lata

klasa D – p. rozszerzone: matematyka, geografia 0,5 15 4 lata

klasa D – p. rozszerzone: matematyka, fizyka 0,5 15 4 lata

klasa E – klasa dwujęzyczna, p. rozszerzone: język angielski, 
geografia, WOS**

1 30 4 lata

*   klasa sportowa – wychowanie fizyczne: dodatkowo 7h tygodniowo w klasach I-III; utworzenie klasy sportowej uwarunkowa-
ne jest odpowiednią liczbą zgłoszeń (20 osób) i wynikiem prób sprawności fizycznej
** nauczanie dwujęzyczne – język angielski: dodatkowo 3h tygodniowo w klasach I-III i 2h tygodniowo w klasie IV; nauczanie 
dwujęzyczne uwarunkowane jest odpowiednią liczbą zgłoszeń (30 osób) i wynikiem sprawdzianu kompetencji językowych – 
testu z języka angielskiego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama

II Liceum Ogólnokształcące oddział przygotowania wojskowego, p. rozszerzone: 
matematyka, WOS, język angielski

1 30 4 lata

Technikum nr 2

technik weterynarii 2 64 5 lat

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 1 32 5 lat

technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 16 5 lat

technik organizacji turystyki 1 32 5 lat

technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności 0,5 16 5 lat

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

Technikum nr 1

technik elektronik 1 32 5 lat

technik informatyk 1,5 48 5 lat

technik mechanik 1 32 5 lat

technik ekonomista 0,5 16 5 lat

technik rachunkowości 0,5 16 5 lat

technik budownictwa 1 32 5 lat

technik architektury krajobrazu 0,5 16 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia 
nr 1

mechanik precyzyjny* 1 22 3 lata

operator obrabiarek skrawających 0,5 16 3 lata

mechatronik 0,5 16 3 lata

* nabór w uzgodnieniu z firmami Volkswagen, Gestamp i Blum Polska

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wlkp.

Technikum nr 3 technik logistyk 1 32 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia 
nr 2

sprzedawca 1 32 3 lata

kucharz 1 32 3 lata

mechanik pojazdów samochodowych 1 32 3 lata

fryzjer 1 32 3 lata

wielozawodowa* 1 32 3 lata

wielozawodowa** – operator obrabiarek skrawających 1 32 3 lata

Szkoła Podstawowa dla 
Dorosłych

klasa VII 1 30

klasa VIII 1 30

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych profil ogólny

1 30

*   w przypadku dużej liczby chętnych istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału
** klasa uczniowska, realizacja zajęć praktycznych w PCEZ

Oferta naboru do szkół 
prowadzonych przez

 powiat wrzesiński 
na rok szkolny 2021/2022 

Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej 
nabor.pcss.pl/wrzesnia oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.
Dokumenty należy składać w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru w terminie: 
- od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. – wniosek i świadectwo ukończenia szkoły, w przypadku klas sporto-

wych, dwujęzycznych i oddziałów przygotowania wojskowego od 17 maja do 31 maja 2021 r.
- od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. – zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
W przypadku szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych dokumenty 

należy składać w terminie:
- od 14 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wniosek,
- od 25 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne promocyjne.

„Normalizacja i ja” we 
wrzesińskim Hufcu Pracy

Trwa kolejna, już dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
„Normalizacja i ja", w której biorą udział uczestnicy Hufca Pracy we 
Wrześni.

Organizatorem przedsięwzięcia 
jest Polski Komitet Normalizacyjny. 
Konkurs, który odbywa się w tym 
roku od 1 lutego do 30 kwietnia, 
jest skierowany do uczniów oraz na-
uczycieli szkół ponadpodstawowych 
wszystkich typów i ma zasięg ogól-
nopolski. Tegoroczny temat brzmi: 
„Znaczenie norm w rozwoju przemy-
słu przyszłości (Przemysł 4.0)”. Mło-
dzież może przedstawić swoje prace  
w kategoriach: esej, grafika i film. Dla 
nauczycieli przewidziano kategorię: 
scenariusz lekcji.

Uczestnicy naszego hufca regular-
nie uczestniczą w tym konkursie. 
Należy nadmienić, że udział w zma-
ganiach wiąże się z poszerzeniem 
wiedzy z zakresu normalizacji, na-
braniem wprawy w pisaniu esejów 
czy też nabyciem umiejętności zwią-

zanych z nagrywaniem filmików oraz 
tworzeniem grafiki komputerowej. 
Opiekunem uczestników biorących 
udział w tej edycji jest wychowawca 
Jerzy Kamiński. Jego zadanie polega-
ło na zainteresowaniu uczestników 
udziałem w zmaganiach oraz mo-
nitorowaniu pisania tekstów. Wrze-
siński hufiec zgłosił dwa eseje – Do-
minki Purczykiewicz i Filipa Tabaczki. 
Gotowe prace konkursowe wraz  
z dokumentacją przesłano do orga-
nizatora 26 kwietnia.

W realizacji konkursu Polski Komitet 
Normalizacyjny wspierają: minister 
edukacji i nauki, Ministerstwo Roz-
woju, Pracy i Technologii, Ochotnicze 
Hufce Pracy oraz Platforma Przemy-
słu Przyszłości.

Hufiec Pracy Września

Uczestników wspierał wychowawca Jerzy Kamiński

fot. H
P W

rześnia
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• ubrechtać – ubrudzić
• uhaczyć się – być osobą towarzy-

szącą (niekoniecznie potrzebną) 
• uhajtnąć – uciąć, skaleczyć się 
• ukrychnąć – ukroić 
• uleżałki – gruszki ulęgałki (nada-

jące się do spożycia po uleżeniu) 
• uliczka – furtka 
• umorusać się – pobrudzić się 
• umurzyć – pobrudzić czymś syp-

kim, np. piaskiem, kurzem 

• upitrasić – ugotować 
• uskromnić się – uspokoić się 
• uszporać – zaoszczędzić
• uślabrać – ubrudzić 
• uślumprany – umorusany, brudny 
• utonkać – umoczyć, utopić się 

Opracowała 
Monika Tomczak 

na podstawie materiałów 
Jerzego Romualda Stankiewicza

Czasami podczas rozmowy z osobą poruszającą się na wózku odczuwamy dyskomfort związany  
z tym, że nasz rozmówca musi zadzierać głowę, by móc utrzymać z nami kontakt wzrokowy. Znajduje 
się on wtedy w niezbyt wygodnym dla siebie położeniu. Z przywołanej sytuacji można łatwo wybrnąć, 
dlatego nie należy się zniechęcać i unikać interakcji.  Jeśli zapoznamy się kilkoma zasadami savoir-vi-
vre’u, kontakty z niepełnosprawnymi przestaną być dla nas źródłem stresu i napięcia. Będziemy mieć 
również pewność, że nie sprawimy komuś przykrości naszym niestosownym zachowaniem.

Odpowiednia odległość
Przywołany na wstępie przykład 

pokazuje, że brak znajomości reguł 
dotyczących zachowywania się wo-
bec niepełnosprawnych sprawia, że 
niektóre sytuacje stają się kłopotli-
we zarówno dla nich, jak i dla osób 
w pełni sprawnych. Jest to jeden  
z czynników, dla których często uni-
kamy jakichkolwiek interakcji. Pod-
czas rozmowy z kimś, kto korzysta  
z wózka, wystarczy stanąć w więk-
szej odległości od niego (cofnąć się 
o krok lub dwa). Takie rozwiązanie 
pozwoli zachować kontakt wzroko-
wy i sprawi, że obie strony będą mo-
gły przyjąć swobodną pozycję – bez 
niepotrzebnego pochylania się lub 
zadzierania głowy. Jeśli mamy taką 
możliwość, usiądźmy w pobliżu oso-
by niepełnosprawnej, co pomoże po-
rozumiewać się na jednej płaszczyź-
nie. Wtedy wszyscy na pewno poczu-
ją się bardziej komfortowo, a my nie 
będziemy postrzegani jak ktoś, kto 
chce wykorzystać tę chwilę, by oka-
zać swoją wyższość nad innymi.

Wózek to nie wieszak
Niestety niektórym z nas zdarza się 

zapomnieć, że wózek stanowi część 
przestrzeni osobistej osoby niepeł-
nosprawnej i nie należy wykorzysty-
wać go dla ułatwienia sobie jakiejś 
czynności. Nie do pomyślenia jest 
stawianie filiżanki kawy czy drinka 
na pulpicie przymocowanym do czy-
jegoś wózka lub zawieszanie torby 
na jego rączkach. Nie prośmy rów-
nież osoby, która się na nim porusza, 
o trzymanie kurtek lub płaszczy. Nie 
pchajmy wózka i nie przesuwajmy 
go, jakby był stolikiem czy szafką,  
z których nikt nie korzysta. Jeśli 

Z kulturą  
za pan brat

 Czy osoba na wózku 
może pójść na spacer?

chcesz pomóc osobie niepełno-
sprawnej pokonać jakąś barierę 
(np. zjechać z krawężnika), najpierw 
zapytaj, czy w ogóle zachodzi taka 
potrzeba, a jeśli tak, to jak zrobić to 
w odpowiedni sposób. Może okazać 
się, że przez brak naszego doświad-
czenia osoba ta wypadnie z wózka 
lub niechcący uszkodzimy sprzęt 
umożliwiający jej codzienne funkcjo-
nowanie. Należy być świadomym, że 
pomimo naszych szczerych intencji, 
ktoś może nie życzyć sobie pomocy. 
Dlatego zawsze zanim rzucimy się 
komuś na ratunek, zapytajmy, czy 
dana osoba chce skorzystać z nasze-
go wsparcia.

W zasięgu ręki
Osoby poruszające się na wózku 

nie są w stanie wszędzie dosięgnąć, 
dlatego tak ważne jest, aby umiesz-
czać przedmioty w zasięgu ich rąk, 
co sprawi, że samodzielnie będą mo-
gły poradzić sobie z różnymi czynno-
ściami. Upewnijmy się, że w dotarciu 
do konkretnych punktów czy miejsc 
nie przeszkodzą im jakieś niepo-
trzebne bariery. Jeżeli pracujemy za 
kasą lub ladą, która jest dość wyso-
ka, wyjdźmy zza niej, by obsłużyć 
osobę korzystającą z wózka. Warto 
mieć pod ręką również podkładkę do 
pisania, która ułatwi jej wypełnienie 
formularzy lub złożenie podpisów 
na dokumentach. Pamiętajmy, by 
nigdy nie zastawiać podjazdów dla 
niepełnosprawnych, aby można było 
łatwo z nich skorzystać. Do najgor-
szych zachowań kierowców należy 
parkowanie na tzw. kopertach, gdy 
nie jest się do tego uprawnionym. To 
karygodne postępowanie, o którym 
nawet się nie dyskutuje. Przy okazji 

warto jednak zwrócić uwagę na to, 
by nie zostawiać auta także zbyt bli-
sko wyznaczonego miejsca dla nie-
pełnosprawnych, gdyż muszą mieć 
oni wystarczająco dużo przestrzeni, 
by wyjść z samochodu i do niego 
wsiąść (pomiędzy pojazdami powi-
nien swobodnie zmieścić się wózek).

Pójdziemy na spacer?
Osoby z niepełnosprawnościa-

mi na co dzień funkcjonują wśród 
ludzi niemających problemów ze 
zdrowiem (m.in. z poruszaniem się) 
i są przyzwyczajone do stosowania 
określonych słów i wyrażeń. W ich 
towarzystwie starajmy się używać 
naturalnego języka, ponieważ pró-
by powiedzenia czegoś w inny spo-
sób nie zawsze będą udane, a wy-
powiedziane sformułowania mogą 
zabrzmieć co najmniej dziwnie.  
W dodatku poczujemy się skrępowa-
ni, jeśli pojawią się trudności ze zna-
lezieniem odpowiedniego (według 
nas) słowa. Dlatego powiedzenie do 
osoby poruszającej się na wózku: 
„Chodźmy na spacer” nie jest czymś 
niestosownym lub obraźliwym.

Monika Tomczak

Biało-czerwona 
2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który 

ustanowiony został przez sejm w 2004 roku. Zachęcamy, aby tego 
dnia na naszych domach powiewał ten biało-czerwony symbol na-
rodowy. 

Przy tej okazji warto przypomnieć, 
że poszanowanie symboli na-
rodowych jest określone 
ustawą o godle, bar-
wach i hymnie Rze-
czypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach 
państwowych z dnia  
31 stycznia 1980 roku. 
Flaga Polski składa się  
z dwóch równej szeroko-
ści pasów – białego u góry 
i czerwonego u dołu. Święto 
ustanowiono z myślą o szacunku 
wobec flagi, a także w celu propago-
wania postaw patriotycznych wśród 
obywateli. Przypada ono pomię-

dzy Świętem Pracy obchodzonym  
1 maja, a Narodowym Świętem  

3 Maja, które są dniami 
wolnymi od pracy. 

W ostatnich dniach 
kwietnia mieszkań-
cy załatwiający swo-
je sprawy w Staro-
stwie Powiatowym 

we Wrześni mogli 
otrzymać bezpłatnie 

flagę, aby wyekspono-
wać ją  na swoich posesjach. 

Akcja organizowana jest od kilku lat, 
a zainteresowanie nią nie słabnie. 

Mateusz Maserak
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Wydarzenia strajku 
dzieci wrzesińskich

Na początku roku szkolnego 1901/1902 pruskie władze oświatowe wprowadziły nowe zasady nauczania religii – lekcje miały odbywać się w języku niemiec-
kim. Decyzja ta doprowadziła do wybuchu strajku szkolnego we Wrześni. Dwa tygodnie później, 4 czerwca 1901 roku, podobny wybuchł w szkole katolickiej  
w Miłosławiu. Wobec strajkujących dzieci stosowano podobne represje jak wobec uczniów wrzesińskich. Strajk podjęły także dzieci w szkołach wiejskich powiatu wrzesińskiego. 

Nauczanie religii w języku niemiec-
kim miało rozpocząć się od początku 
roku szkolnego 1901/1902, w kwiet-
niu 1901 roku. Podstawą nauczania 
był nowy katechizm w języku nie-
mieckim. Został on jednak do szkoły 
dostarczony z opóźnieniem i dopiero 
podczas wręczania bezpłatnych eg-
zemplarzy katechizmu na począt-
ku maja 1901 roku doszło ze strony 
uczniów do wyrażanych w różnej for-
mie protestów: jedni  odmówili przy-
jęcia katechizmu, drudzy przyjęli go, 
ale po lekcji zostawili na ławkach lub 
oddali nauczycielowi, jeszcze inni za-
brali katechizm do domów i zwrócili 
go szkole sami po paru dniach albo 
dopiero po interwencji szkoły. Do le-
gendy przeszedł spontaniczny gest 
uczennicy Bronisławy Śmidowiczów-
ny, która odebrała katechizm przez 
szkolny fartuszek.

W kolejnych dniach próbowano 
zmiękczyć opór dzieci w stosunku 
do nauki religii po niemiecku przez 
zachęcanie ich do najkrótszych na-
wet odpowiedzi w tym języku, przez 
przekonywanie i namawianie. Meto-
dy te nie przynosiły rezultatu, więc 
zaczęto stosować radykalne środki 
– chłostę i szkolny areszt. Uczniom 
najstarszych klas grożono pozosta-
wieniem w szkole mimo wypełnienia 
obowiązku szkolnego (do ukończe-
nia 14 lat). Karę chłosty zastosowano 
wobec dwojga najbardziej opornych 
uczniów – Bronisławy Śmidowiczów-
ny i Stanisława Jerszyńskiego już  
2 maja, przez co stali się oni natural-
nymi przywódcami strajku. Chłostę 
wykonywał zastępujący chorego 
rektora szkoły Bernharda Fedtke 
nauczyciel Felix Koralewski. 6 maja 
w obronie dzieci stanęli rodzice.  

10 maja zastosowano zbiorowy 
areszt dzieci, ale nie zmieniło to ich 
postawy, wobec czego 13 maja taki 
zbiorowy areszt zastosowano po raz 
drugi. W tym dniu do szkoły przybył 
powiatowy inspektor szkolny Paul 
Winter i osobiście przekonał się, że 
dzieci nie chcą odpowiadać po nie-
miecku, więc podjął decyzję o zatrzy-
maniu w szkole 23 z nich na dłużej. 

16 maja odbył się wielki wiec miesz-
kańców miasta, w którym uczest-
niczyła prawie 1/5 jego mieszkań-
ców oraz okoliczni zaangażowani 
patriotycznie ziemianie i inni ludzie  
z najbliższych wsi. Nie mogli oni po-
mieścić się w sali „Odeonu” przy uli-
cy Słupeckiej (dziś Warszawskiej 27), 
dlatego tłum zebrał się także w oto-
czeniu sali. Na wiec przybyli polscy 
posłowie na sejm pruski – ks. prałat 
Antoni Stychel, dr Zygmunt Dziem-
bowski i Józef Głębocki. Podczas wie-
cu uchwalono rezolucję potępiającą 
decyzję władz o nauczaniu religii  
w języku niemieckim. Wiec i rezolu-
cja nie wpłynęły na postępowanie 
władz pruskich. 18 maja zastosowa-
no kolejny areszt szkolny wobec gru-
py uczniów.

Punkt kulminacyjny wydarzeń na-
stąpił w poniedziałek 20 maja 1901 
roku. Opór uczniów na lekcjach re-
ligii, które usiłowano prowadzić po 
niemiecku, spowodował kolejną 
wizytę inspektora Wintera w szkole.  
O godzinie 10 rano zastosowano 
areszt wobec 26 uczniów z zada-
niem nauczenia się pieśni Kto się  
w opiekę po niemiecku. O godzinie  
12 zwolniono tych uczniów, którzy 
choć częściowo zadanie to wykonali. 
Czternaścioro dzieci, które odmówiły 
nauki religii po niemiecku, decyzją in-
spektora zostało kolejno poddanych 
chłoście, którą wymierzał nauczyciel 
Johann Schölzchen. Ilość uderzeń (od 
czterech do ośmiu) mierzono „stop-
niem hardości” uczniów. Pobite i pła-
czące dzieci opuszczały szkołę. W tej sy-
tuacji około godziny 13 przed budyn-
kiem zaczął gromadzić się liczący 100-
200 osób tłum składający się z rodzi-
ców, mieszkańców pobliskich domów  
i przypadkowych osób. Do czynnych 
wystąpień rodziców nie doszło, ale 
próbowali oni interweniować w celu 
przerwania wykonywania chłosty. 
Napiętą sytuację złagodził na chwilę 
obfity deszcz, ale zaraz po nim ulica 
Kościelna (Dzieci Wrzesińskich) znów 
zapełniła się tłumem. Nauczyciele 
wychodząc ze szkoły spotykali się  
z wrogimi okrzykami, w szczególno-
ści znienawidzeni za znęcanie się nad 
dziećmi Koralewski i Schölzchen. Kora-
lewski później poprosił nawet policję o 
ochronę swojego mieszkania i rodziny. 
Choć do żadnych rękoczynów i napa-
ści nie doszło, policja patrolowała mia-

sto nawet następnej nocy.
Demonstracja przed szkołą powtó-

rzyła się 21 maja, a w tłumie byli tak-
że koledzy i koleżanki dzieci polskich 
ze szkół ewangelickiej i żydowskiej. 
Policjanci wzywali ludzi do rozejścia 
się, a opornych spisywali, by później 
postawić ich przed sądem. Wychło-
stane dzieci jeszcze 20 maja udały się 
do wrzesińskiego lekarza dr. Ludwika 
Krzyżagórskiego, który stwierdził, 
że w stosunku do czworga zosta-
ło przekroczone prawo do chłosty. 
Bicie nie dało pożądanego przez 
Prusaków rezultatu, wręcz przeciw-
nie – do strajku przyłączyła się część 
uczniów dwóch niższych klas. Zmie-
niono więc metodę – coraz częściej  
i jak najdłużej przetrzymywano dzieci  
w szkole po lekcjach.

W listopadzie 1901 roku 26 osobom, 
rodzicom dzieci spisanych podczas 
zajść majowych, wytoczono proces 
przed sądem ziemiańskim w Gnieź-
nie. Wśród sędziów nie było żadnego 
Polaka. Wszystkim oskarżonym zarzu-
cano udział w zbiegowisku publicz-
nym, rzucanie kamieniami i uderza-
nie kijami w budynek szkolny, części  
z nich wtargnięcie do budynku szkol-
nego i obrazę nauczycieli. Oskarżeni 
nie przyznawali się do winy. 19 listo-
pada po pięciogodzinnej naradzie 
sąd wydał wyrok – kary były surow-
sze niż żądał prokurator a wśród nich 
bezwzględne pozbawienie wolności. 
Wyrok wydany był niewątpliwie pod 
wpływem prasy pruskiej i większo-
ści prasy ogólnoniemieckiej, która 
działaniom rodziców nadała znamio-
na ciężkich przestępstw. Surowość 
wyroku odbiła się szerokim echem  
w całym świecie, a jednak w kwietniu 
1902 roku został on zatwierdzony 
przez Sąd Rzeszy w Lipsku. Skazani 
odbyli kary, z wyjątkiem dwóch ko-
biet, które, zwolnione ze względu na 
stan zdrowia, nie zgłosiły się na dalsze 
odbywanie kary i zbiegły do Galicji. 
Opór dzieci w szkole trwał, co skut-
kowało przedłużaniem im obowiązku 
szkolnego i zakazem posługiwania się 
językiem polskim w szkole także poza 
lekcjami.

Po letnich wakacjach 1901 roku, po 
powszechnym potępieniu fizyczne-
go znęcania się nad dziećmi ustały  
w szkole wrzesińskiej tzw. łapy, ale 
nadal przetrzymywano dzieci po 
zajęciach za odmawianie odpowie-
dzi po niemiecku na lekcjach religii. 
Inspektor Winter zastosował nową 
metodę: ostrzegł, że jeśli do Wielka-

nocy 1902 roku, 
czyli do końca 
roku szkolne-
go 1901/1902 
(strajk wybuchł 
w maju 1901, 
czyli na początku 
tego roku szkol-
nego) dzieci nie 
„zaliczą” religii 
po niemiecku, to 
niezależnie od 
ukończenia obo-
wiązku szkolne-
go zostaną za-
trzymane na rok 
następny. Dla 
pomieszczenia 
dzieci o przedłu-
żonym obowiąz-
ku szkolnym we 
Wrześni (także 
w Miłosławiu) 
zbudowano spe-
cjalne 
baraki.

W lutym 1902 
roku wytoczono 
proces dr. Ludwikowi Krzyżagór-
skiemu za wystawianie pobitym 
dzieciom zwolnień lekarskich uspra-
wiedliwiających ich nieobecność  
w szkole, rzekomo nieuzasadnio-
nych. Lekarza uniewinniono. Dwa 
miesiące później postawiono przed 
sądem wrzesińskiego fotografa Szy-
mona Furmanka za wykonanie zdjęć 
strajkujących dzieci, rozpowszech-
nianych na ziemiach polskich i poza 
ich granicami w formie widokówek. 
Fotograf otrzymał kary grzywny  
i więzienia.

Po wyroku w listopadowym proce-
sie w 1901 roku powstał Komitet Nie-
sienia Pomocy dla Wrześni z główną 
siedzibą w Poznaniu oraz jego filia 
– miejscowy Komitet Wrzesiński. 
Pierwszym działaniem Komitetu było 

zorganizowanie gwiazdki dla ponad 
600 uczniów wrzesińskiej szkoły ka-
tolickiej. W 1903 roku władze pruskie 
zawiesiły działalność komitetów,  
a działaczom wytoczono proces. 
Wyroki były uniewinniające za wy-
jątkiem jednego – karę tygodnia 
więzienia otrzymał i odbył skarbnik 
Komitetu Wrzesińskiego Stanisław 
Ziołecki. 

Pod koniec tego roku szkolnego,  
w marcu 1902 roku, władze oświa-
towe w Poznaniu podjęły dwie 
ważne decyzje – o zwiększeniu we 
wrzesińskiej szkole od nowego roku 
szkolnego o siedem osób (!) kadry 
nauczycielskiej i o budowie nowego 
gmachu szkolnego we Wrześni.

Marian Torzewski

Niemieckojęzyczna wersja katechizmu 
wprowadzonego do szkół ludowych  

w 1895 roku – „Krótki rzymskokatolicki 
Katechizm zredagowany zgodnie  

z polskim Katechizmem biskupa pomoc-
niczego dr. E. Likowskiego dla archidiece-

zji gnieźnieńskiej i poznańskiej”

Autograf powiatowego inspektora 
szkolnego we Wrześni Paula Wintera, fot. 

z pruskich aktów stanu cywilnego

Ks. prałat Mieczysław Łabędzki, proboszcz wrzesiński w latach 
1892-1921, fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni

 Panorama Wrześni od strony dzisiejszej SSP 1 (widok z jej okien lub rusztowań z czasu 
budowy gmachu: 1902-1903): polna droga to dziś ulica Szkolna, wtedy Scheunen-

strasse, czyli Stodołowa, od prawej fara, budynek więzienia (bud. 1886), brak nowego 
gmachu sądu (bud. 1906), synagoga (niebieski dach), po lewej wieża kościoła ewange-

lickiego (bud. 1898), fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni

fot. ze zbiorów
 M

uzeum
 Regionalnego w

e W
rześni
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O pszczołach raz jeszcze
Wydaje nam się, że ujarzmiliśmy przyrodę i nad nią panujemy, jednak natura wciąż nas zaskakuje 

swoją zmiennością i nieprzewidywalnością.

W kalendarzu od miesiąca już wio-
sna. Do szaf powędrowały pucho-
we ubrania. Czy jednak nie nazbyt 
szybko i pochopnie? Wiosna nas nie 
rozpieszcza i niweczy nasze oczeki-
wania o pięknej, ciepłej i słonecznej 
pogodzie.

Po kilku latach wczesnych i bardzo 
ciepłych wiosen, które przychodziły 
szybko po krótkich i lekkich zimach, 
obecna jest zimna i deszczowa.  
W ubiegłym roku o tej porze, na 
przełomie kwietnia i maja już kwi-
tły rzepaki, a pszczelarze ustawiali 
swoje pasieki na rzepakowy pożytek. 
Pożytek pszczeli to zebrane przez 
pszczoły surowce pochodzenia ro-
ślinnego, wykorzystywane przez nie 
do wyrobu miodu i pierzgi. 

Wiosenny chłód i zimne noce 
spowodowały, że wiele pszczół 
nie przetrwało. Zginęły całe ro-
dziny. Niektóre straciły pszczele 
matki, inne są mocno osłabione,  
a przeciągające się chłody powo-
dują, że wolno się odbudowują. Na-
dzieję możemy pokładać w tym, że, 
jak śpiewał zespół Partita, kiedy wio-
sna buchnie majem, zrobi się ciepło  
i matki pszczele rozpoczną intensyw-
nie czerwić. Czerwienie to składanie 
przez nie jajeczek do komórek pla-
strów. 

Niestety wszystko wskazuje na to, że 
w tym roku pszczoły przyniosą nam 
zdecydowanie mniej pożytku. Pszcze-
la rodzina potrzebuje do przeżycia  
90 kg miodu i 30 kg pyłku. Wszystko, 
co pszczoły zbiorą ponad tę ilość, jest 
wziątkiem dla pszczelarza. 

W ekosystemie, którego znaczącym 
elementem są pszczoły, istotna jest 
współpraca pszczelarzy z rolnika-
mi i sadownikami. Zarówno rolnicy, 
jak i sadownicy, aby osiągnąć dobry 

plon z pól i sadów, stosują opryski 
przeciwko szkodnikom i chwastom. 
Niezmiernie ważne jest, aby opryski 
te były wykonywane w godzinach 
wieczornych, kiedy pszczoły już nie 
zbierają nektaru i pyłku. Przykro jest 
widzieć umierające rodziny pszczele, 
które zostały zatrute przez nieroz-
ważnie dokonane opryski. Toksyny 
zabijają pszczoły i niweczą wysiłek 
tych owadów, a także pszczelarzy, 
których spora grupa zajmuje się 
pszczelarstwem przez większość 
swojego życia. Kiedy giną ich pszczo-
ły, bardzo to przeżywają, a odbudo-
wa pasieki to trudna i ciężka praca.

W społeczeństwie wzrasta świado-
mość znaczenia pszczół dla ekosys-
temu, jednak jest to proces bardzo 
powolny. Wciąż zdarzają się przypad-
ki bezmyślnego niszczenia pasiek 
lub pojedynczych rodzin. Ustalenie 

sprawców takich aktów wandalizmu 
jest praktycznie niemożliwe. Zazwy-
czaj pasieki znajdują się z dala od 
domów i nie ma świadków ich dewa-
stacji.

Innymi wielkimi zagrożeniami dla 
pszczół są choroby i szkodniki. Do 
najbardziej niebezpiecznych należą: 
warroza (pasożytnicza i zaraźliwa 
choroba wywoływana przez roztocz 
varroa destructor przybyłą do Europy 
z Azji), nosemoza oraz zgnilec ame-
rykański lub europejski. 

Jak widać, pszczoły są narażone na 
wiele zagrożeń, z którymi bez po-
mocy ludzi trudno by było im wal-
czyć. Szczególnie ważne zadanie stoi 
przed pszczelarzami w sytuacji przy-
gotowania rodzin do rozpoczęcia 
produkcji miodu wiosną i do pomo-
cy pszczołom w walce z chorobami  
i szkodnikami. 

Ważne, abyśmy wszyscy mieli świa-
domość znaczenia tych owadów  
i tego, jak ważne zadania wykonują 
dla ludzi, jak ważny jest ich udział w 
produkcji żywności i zapewnianiu ob-
fitych plonów w sadach i na polach.

Waldemar Grzegorek

Pielgrzymka sołtysów
24 kwietnia odbyła się piąta już pielgrzymka sołtysów z woje-

wództwa wielkopolskiego do Narodowego Sanktuarium Świętego 
Józefa w Kaliszu.

Mszę w intencji sołtysów odprawił 
biskup kaliski Damian Bryl. W jej trak-
cie poświęcony został sztandar soł-
tysów powiatu kaliskiego. Podzięko-
wanie za odprawioną mszę wygłosił 
wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski.

Po liturgii nastąpiło złożenie kwia-
tów przed pomnikiem papieża, św. 
Jana Pawła II. Ostatnim punktem 
pielgrzymki było wręczenie sołtysom 
odznak honorowych „Za zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego” na 
dziedzińcu Starostwa Powiatowego 
w Kaliszu.

Organizatorami pielgrzymki sołty-
sów byli wicemarszałek wojewódz-

twa wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski, prezes Stowarzyszenia Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego 
Jarosław Maciejewski, prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski, biskup kaliski Damian Bryl,  
a także burmistrz Stawiszyna Grze-
gorz Kaczmarek.

Powiat wrzesiński reprezentowa-
li przedstawiciele gminy Miłosław 
– burmistrz Hubert Gruszczyński, 
sołtysi Jan Cicharski i Stanisław Fili-
piak – gminy Kołaczkowo – Wojciech 
Majchrzak – i gminy Pyzdry – Ryszard 
Urbaniak.

Jan Cicharski 
Sołtys Chlebowa

fot. arch. pryw
atne

Pszczoły zbierają pyłek kwiatowy na swoje odnóża

Te pożyteczne owady maja ogromne znaczenie dla ekosystemu

Powiat wrzesiński reprezentowali przedstawiciele trzech gmin
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Szczepienia w Grzymysławicach 
Dok. ze s. 1

Obiekt został przygotowany zgodnie z wszelkimi wymogami sanitarnymi. 
Zadbano szczególnie o bezpieczeństwo, a także komfort wszystkich, którzy 
będą się szczepić w Grzymysławicach. Za lokalizacją punktu w CBiRNT prze-
mawiała duża powierzchnia użytkowa oraz dogodne rozwiązania logistyczne 
i komunikacyjne pozwalające na wydzielenie miejsca dla oczekujących, sta-
nowisk szczepień oraz sali obserwacji po wykonanym szczepieniu, bez ko-
nieczności ograniczania funkcjonowania całego obiektu. 

Gotowość punktu szczepień powszechnych zgłoszona została do Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin jego uruchomienia uzależniony 
jest od decyzji wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Poznaniu podyktowanej dostawami szczepionek. Będziemy na bieżąco 
informować o sposobach rejestracji i systemie działania punktu szczepień  
w Grzymysławicach.

        (red.)

Punkt informacyjny na wejściu do obiektu Poczekalnia dla szczepionych osób

Nowe chłodziarki zagwarantują bezpieczne przechowywanie szczepionekKażde stanowisko do szczepienia oddzielone jest parawanem

Znajdź lokalizację
skanując kod QR
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 14 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy ze 
stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Kubiak użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym za kratami, by mogli znaleźć na stałe ciepły dom z kochającą rodziną. Mimo aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej adopcja odbywa się jak dotychczas. Wolny czas, którego obecnie mamy 
więcej, można wykorzystać, by przyzwyczaić nowych członków rodziny do otoczenia. Przypomina-
my – zwierzęta domowe nie zarażają koronawirusem. 

Migdałek trójklapowy
W kwietniu i maju może być piękną dekoracją ogródka.

Migdałek trójklapowy (Prunus 
triloba) to gęsty krzew, który dora-
sta do 2-3 m wysokości. Walorami 
dekoracyjnymi tej rośliny zdecy-
dowanie są ciemnobrązowe pędy 
oraz różowe, pełne kwiaty. Nie ma 
dużych wymagań glebowych, jed-
nak preferuje gleby piaszczysto-
-gliniaste o odczynie kwaśnym lub 
obojętnym. Lubi stanowisko sło-
neczne osłonięte. Niestety nie jest 
zupełnie odporny na mrozy. Może 
być też atakowany przez moniliozę 
(grzybową chorobę roślin), wtedy 
trzeba skracać pędy aż do zdrowe-
go drewna.

Ten krzew najczęściej sadzi się  
w przydomowych ogrodach. Za-
zwyczaj sprzedawany jest w formie 
piennej, chociaż w postaci krza-
czastej wygląda ciekawiej i jest ła-
twiejszy w pielęgnacji. Szczepione 
migdałki trójklapowe wymagają 
większej uwagi ze względu na to, że 
podkładki zwykle silnie przerastają 
pędami, które muszą być systema-
tycznie usuwane. W celu intensyw-
niejszego kwitnienia zalecane jest, 
żeby skrócić pędy po kwitnieniu do 
połowy.

Magdalena Wojciechowicz
kl. 3TAI 

Dzień dobry, mam na imię Glo-
ria. Jestem suczką w podeszłym 
już wieku, gdyż mam jakieś dzie-
więć lat. Nazywają mnie weteranką 
schroniska, ponieważ przebywam 
w nim od października 2016 roku. 
Bardzo lubię kontakt z człowie-
kiem. Uwielbiam spędzać czas  
z moją schroniskową opiekunką oraz 
innymi wolontariuszami. Mimo wie-
ku, na co dzień jestem raczej pogod-
nym psem, jednak ostatnio zaczęło 

się ze mną dziać coś dziwnego. By-
łam smutna, nie miałam ochoty jeść, 
chciałam jedynie leżeć sama w moim 
kojcu. Moja opiekunka szybko zorien-
towała się, że „przygasłam” i stałam się 
apatyczna. Długo nie czekaliśmy, gdy 
weterynarz ustalił, że mam problemy  
z tarczycą. Teraz codziennie przyjmu-
ję leki, jednak nawet najlepsze lekar-
stwo nie zastąpi ani mi, ani żadnemu 
innemu zwierzęciu własnego domu  
i kochającej rodziny. Jestem oka-

załym pieskiem, który niewąt-
pliwie budzi respekt, ale tak 
naprawdę to tylko pozory. Po-
trzebuję dużo miłości, rodzinne-
go ciepła, przytulania, głaskania  
i opieki mojego własnego człowie-
ka. Od tak dawna jestem w schro-
nisku, że już zapomniałam, jak to 
jest, być kochaną i szczęśliwą. Jeśli 
zechciałbyś dać mi szansę, poznać, 
zaadoptować, skontaktuj się z Beni-
tą (tel. 600 116 007).                  Gloria

Schorowanym i starszym psom w schronisku żyje się szczególnie trudno

fot. Psi-jaciel

Czy można wypalać trawy i spalać inne 
odpady?

Pan Władysław robi wiosenne porządki na działce i pyta czy może, przy zachowaniu wszelkiego 
bezpieczeństwa, wypalić starą trawę i inne nieczystości ogrodowe (na przykład stare liście)?

Nie. Nikomu nie wolno wypalać czy 
spalać czegokolwiek (w tym między 
innymi trawy) na swojej nierucho-
mości, nawet właścicielowi. Jest to 
wysoce szkodliwy zabieg pod każ-
dym względem, choć pokutuje stary 
mit, że jest korzystny dla środowiska.

Ogień niszczy wszystko, co napotka 
na swojej drodze, nie tylko rośliny, 
ale i drobne zwierzęta, nie mówiąc  
o zanieczyszczaniu powietrza.

Za nieprzestrzeganie tego zaka-
zu grozi kara nagany, aresztu albo 
grzywny. Jeżeli wskutek wypalania 
dojdzie do pożaru zagrażającego 

zdrowiu lub życiu czy dużych strat 
materialnych sprawca może trafić do 
więzienia nawet na 10 lat.

Jeżeli rolnik dopuści się przekro-
czenia zakazu wypalania traw, może 
utracić dopłaty unijne.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 
16.04.2004 roku o ochronie przy-
rody (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 55  
z późn. zm.), ustawa z dnia 28.09.1991 
roku o lasach (tj. Dz. U. z 2020 roku 
poz. 1463 z późn. zm.), ustawa z dnia 
20.05.1971 roku kodeks wykroczeń 
(tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 281).
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Status zwrotu podatku
możesz sprawdzić sam

Nowa usługa umożliwia podatnikom dostęp do informacji o dokonanych zwrotach z podatków 
PIT i VAT bez konieczności osobistego kontaktu z urzędem skarbowym. Usługa jest dostępna wy-
łącznie w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

„Status zwrotu” umożliwia prze-
glądanie informacji o dokonanych 
od stycznia 2020 roku zwrotach 
z podatków PIT i VAT. W przypad-
ku PIT w usłudze dostępne są 
dane dotyczące etapu zwrotów  
z wszystkich form opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych.

Podatnik może samodzielnie 
uzyskać informację o dacie doko-
nania zwrotu, zaliczeniu nadpłaty 
na inne zobowiązania podatkowe 
lub przekazaniu jej do innego od-
biorcy, co może mieć miejsce np. 
w przypadku zajęcia wierzytel-
ności. W usłudze można również 
znaleźć informacje o sposobie 
dokonania zwrotu i ewentualnie 

naliczonej kwocie opłaty pocztowej 
(jeżeli zwrot realizowany jest prze-
kazem pocztowym). W przypadku 
zwrotu z oprocentowaniem podatni-
cy otrzymają też informację o kwocie 
wypłaconego oprocentowania.

Udostępnienie tych danych online 
sprawia, że podatnik nie będzie już 
musiał osobiście kontaktować się  
z urzędem skarbowym, aby uzyskać 
informacje o statusie swojego zwro-
tu. To kolejne ułatwienie, które przy-
śpiesza załatwianie spraw i ogranicza 
konieczność wizyty w urzędzie.

W przypadku złożenia PIT elektro-
nicznie urząd skarbowy przekazuje 
zwrot maksymalnie w ciągu 45 dni. 
W praktyce w wielkopolskich urzę-
dach skarbowych dzieje się to jednak 

dużo szybciej – średnio w ciągu 
16 dni, choć są miejsca gdzie uda-
je się to już nawet po dziewięciu 
dniach. Dłuższy czas realizacji 
wynika najczęściej ze skompliko-
wanej sytuacji podatnika (np. ob-
ciążenia tytułami egzekucyjnymi).

– Łącznie w całej Wielkopolsce 
urzędy skarbowe przekazały już po-
datnikom ponad 876 mln zł z tytułu 
nadpłaty w podatku. W samym po-
wiecie wrzesińskim było to ok. 21 mln 
200 tys. zł. – mówi naczelnik Urzędu 
Skarbowego we Wrześni Aleksan-
dra Wojciechowska.

Urząd Skarbowy 
we Wrześni

Żegnamy 
Wandę 
Biernat

Wieloletnia przewodniczą-
ca pyzdrskiego oddziału Pol-
skiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów zmarła  
17 kwietnia.

Jako szefowa Oddziału Rejono-
wego Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów  
w Pyzdrach Wanda Biernat z wiel-
kim zaangażowaniem podejmo-
wała różne inicjatywy, które miały 
na celu przeciwdziałanie osamot-
nieniu i wykluczeniu seniorów.  
Z jej inicjatywy organizowane 
były spotkania, wyjazdy i wy-
cieczki skierowane do ponad 120 
członków pyzdrskiego związku.  
Z przewodniczenia organizacji zre-

zygnowała w 2019 roku po 40 la-
tach pracy społecznej.

Wanda Biernat była osobą pogod-
ną i uśmiechniętą, świetną organi-
zatorką, która z pasją pracowała na 
rzecz innych. Miała wielkie serce,  
a praca społeczna dawała jej 
ogromną radość. Spoczęła na po-
znańskim cmentarzu na Junikowie. 
Miała 90 lat.

(red.)

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 

z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 9 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Wrze-
śnia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Gendka  
z ulicą Strzykały we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4442/5, 4442/6, 

4442/37, 4442/40, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 
Września – miasto.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej będzie przejście na własność Gminy Września działki oznaczonej nr ewidencyjnym 

4442/68, powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4442/5, 
obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu 

Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie 

mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 
Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego ob-
wieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz  

w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w spra-

wie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do dnia 13 maja 2021 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wsi 

Rataje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 741), art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tj. Dz. U z 2021 r., poz. 247), Burmistrz Pyzdr zawiadamia o:

1. Podjęciu przez Radę Miejską w Pyzdrach Uchwały 
Nr XVIII/160/2020, z dnia 27 października 2020 roku,  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2. Przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany wymie-

nionego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko ustaleń planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowań 
w terminie do 3 czerwca 2021 r. 

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zo-
staną pozostawione bez rozpatrzenia.

 Wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres: Burmistrz Pyzdr, 

ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry,
2. ustnie do protokołu,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ePUAP – 
/GiMPyzdry/SkrytkaESP, e-mail: planowanie@pyzdry.pl (bez 
konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym). 

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku 

jest Burmistrz Pyzdr.
Burmistrz Pyzdr 

 Przemysław Dębski

fot.CKSiP
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Zgłoś swoją drużynę do 
Ligi Playarena Września

Ruszyły zapisy do III edycji rozgrywek piłkarskich na orliku – 
Playarena o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września. 

Zawody przeznaczone są dla za-
wodników powyżej 16. roku ży-
cia, którzy chcą aktywnie spędzać 
piątkowe popołudnia. Rywalizacja 
będzie odbywać się pod szyldem 
rozgrywek ogólnopolskich – Ligi 
Playarena. Dzięki uczestnictwu  
w tych rozgrywkach dwie najlepsze 
drużyny reprezentujące Wrześnię 
mogą wystartować w eliminacjach 
do Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej 
Sześcioosobowej. Ponadto najlepsi 
zawodnicy mistrzostw mają szansę 
załapać się do reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że pierwszą edycję 

wygrała drużyna Kopcup.pl, a ubie-
głoroczną Wooden Villa Września.

Czas trwania rozgrywek to maj – li-
piec tego roku. Liga rozgrywana bę-
dzie w piątki od godz. 18 na orliku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
nr 6 przy ulicy Słowackiego 41. Ilość 
miejsc jest ograniczona do ośmiu 
drużyn. Zapisy przyjmowane są do  
3 maja. Więcej informacji można zna-
leźć na plakacie. Szczegóły oraz zapi-
sy pod numerami telefonu: 693 597 
199 lub 513 721 127.

Piotr Jędraszak

Kopali z ogromną radością
W ostatni weekend kwietnia swoje rozgrywki wznowiła Liga ExtraFox, w której mamy swoich repre-

zentantów w postaci zespołu w kategorii 2010 i młodsi.

W pierwszym turnieju, który odbył 
się w Nekli, wzięły udział cztery ze-
społy: Płomień Nekla, dwa zespoły 
Foxów i nasza drużyna, Warta Pyzdry. 
Rozgrywki przeprowadzano w syste-
mie każdy z każdym. Bardzo dobrze 
zaprezentowaliśmy się w pierwszym 
i drugim meczu, wygrywając mecze 
z Fox II i Płomieniem Nekla odpo-
wiednio 2:1 i 4:0. W ostatnim meczu 

szybko straciliśmy trzy bramki i wy-
dawało się, że będzie trzeba zadowo-
lić się drugim miejscem, ale zespół 
pokazał charakter i odrobił stratę. 

Takie turnieje sprawiają zawodni-
kom dużo frajdy. Właściwie nie pro-
wadzimy dla nich tabel rezultatów 
i nie czujemy presji na wynikowe 
zmierzenie zespołu, mamy tylko 
ewidencję strzelców. Celem ligi jest 

doświadczanie rywalizacji i rozwój 
poprzez praktykowanie wyuczonych 
elementów w grze. Zawodnicy oczy-
wiście sami prowadzą sobie tabelę, 
licząc kto wygrał, kto przegrał, ale 
dla nas zwycięzcą jest każdy, komu 
chciało się wstać w sobotę trochę 
wcześniej i przyjść doświadczać ry-
walizacji. 

Warta Pyzdry

fot. arch. projektu

Liga zainaugurowała rozgrywki w piątek 23 kwietnia na stadionie miejskim w Miłosławiu.
To już druga edycja. Projekt Miło-

sławskiej Młodzieżowej Ligi Podwór-
kowej opiera się na:

– stworzeniu trzech lub czterech ze-
społów z zawodników chętnych do 
udziału w rozgrywkach,

– rozgrywaniu kolejek ligowych cy-
klicznie, systemem „każdy z każdym” 
w piątki lub soboty, od drugiej poło-
wy kwietnia do końca listopada 2021 
roku,

– rozgrywaniu meczów na różnych 
lokalnych boiskach (boisko trenin-
gowe na stadionie miejskim, boisko  
z naturalną nawierzchnią za pałacem, 
orlik 2012, boisko w Bugaju, boisko 
przy ulicy Mostowej, lokalne boiska 
w Skotnikach, Biechowie i inne),

– prowadzeniu szczegółowych sta-
tystyk (wyniki, strzelcy bramek, skła-
dy itp.) w celu wyłonienia mistrza ligi, 
króla strzelców, zawodników najbar-
dziej zaangażowanych.

W rozgrywkach ligi, oprócz obo-
wiązkowego udziału wszystkich za-
wodników trenujących w zespole 
Młodzik D2 FA Orlik Miłosław, mogą 
brać udział wszyscy chętni chłopcy,  
jak również dziewczęta z roczników 

od 2007 do 2011.
Projekt Miłosławskiej Młodzieżowej 

Ligi Podwórkowej realizowany jest 
we współpracy z MLKS Orlik Miło-
sław, Urzędem Gminy w Miłosławiu  
i Miłosławskim Centrum Kultury.

Do udziału w rozgrywkach zgłosiły 
się trzy zespoły: Team Ibarbo, Team 
Predator, FC Banany.

Kornel Karakulski
Koordynator projektu

Miejsce Pkt.
Bramki

Z S B

1. TEAM 
IBARBO

6 8 6 +2

2.TEAM 
PREDATOR

3 5 2 +3

3. FC 
BANANY

0 5 10 -5

Błękitni znowu w grze
W ubiegły weekend dziecięce i młodzieżowe zespoły Ludowego 

Klubu Sportowego Błękitni Psary Polskie rozegrały swoje pierwsze 
spotkania po wiosennej przerwie spowodowanej obostrzeniami. 
Młodzi piłkarze powrócili na boiska z dużym entuzjazmem.

W ramach II ligi okręgowej D2 Mło-
dzik Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej 24 kwietnia drużyna z Psar 
rozegrała mecz wyjazdowy z Soko-
łem Kleczew. Tego dnia lepsi okazali 
się gospodarze, którzy zwyciężyli 
7:1. Jedyną bramkę dla Błękitnych 
zdobył Hoffmann. Drugi zespół na 
tym samym szczeblu rozgrywkowym 
wybrał się do Orzechowa, by zmie-
rzyć się z tamtejszą Spartą Sklejką. 
Tym razem spotkanie układało się po 
myśli młodych zawodników z Psar  
i zakończyło się ich wygraną 8:0. Gole 
strzelali: Radziński, Orwat, Jóźwiak, 
Kubasik (x2), Marciniak (x2) i Kozera. 

Dzień później w rozgrywkach II ligi 
okręgowej C2 Trampkarz Błękitni 
podejmowali na własnym obiekcie 
rywali z Osieka Wielkiego. Mecz za-
kończył się wynikiem 2:1 dla drużyny 
z powiatu wrzesińskiego, dla której 
obie bramki zdobył Synkoradzki.   

Monika Tomczak

fot. arch. projektu

Z życia klubów sportowych
Miłosławska Młodzieżowa 
Liga Podwórkowa 2.0

Dzieci z gminy Miłosław chętnie uczestniczą w sportowych rozgrywkach 

Pamiątkowe zdjęcie
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Z życia klubów sportowych

Rzucać młotem 
tak jak mistrz

Dzieci trenujące w Akademii Lekkoatletycznej Tomasza Szym-
kowiaka miały okazję poćwiczyć nowe umiejętności pod okiem po-
chodzącego z Poznania Szymona Ziółkowskiego. 

Cenne wskazówki od doświadczonego sportowca

Mistrz olimpijski z Sydney, złoty 
medalista Mistrzostw Świata w Lek-
koatletyce 2001 i wielokrotny mistrz 
Polski seniorów w rzucie młotem 
odwiedził młodych sportowców  
z powiatu wrzesińskiego 22 kwietnia. 
Zarówno młodsza, jak i starsza grupa 
dzieci trenujących w Akademii mo-
gła się przekonać, że nie jest to tak 
łatwa dyscyplina, jak mogłoby się 
wydawać kibicom śledzącym spor-
tową rywalizację przed telewizorami. 
Ćwiczenia z olimpijczykiem na pew-
no przyniosły dzieciom dużo frajdy, 
pozwoliły również zapoznać się z od-
powiednią techniką rzutu młotem. 
Zajęcia na stadionie lekkoatletycz-
nym przy Kaliskiej były dobrą okazją, 
by oderwać się od ekranu kompu-
tera lub laptopa i aktywnie spędzić 
wolny czas. 

Szymon Ziółkowski pojawił się we 
Wrześni jako ambasador programu 
Lekkoatletyka dla każdego!, który 
realizowany jest przy finansowym 
wsparciu Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu oraz 
sponsorów, a także przy zaangażo-
waniu jednostek samorządu teryto-
rialnego. Jego cel to popularyzacja 
tej dyscypliny sportu wśród najmłod-
szych oraz zachęcanie ich do prowa-
dzenia zdrowego stylu życia i naby-
wania nowych fizycznych umiejęt-
ności. Na co dzień młodzi lekkoatleci  
z terenu naszego powiatu trenują 
pod okiem Tomasza Szymkowiaka 
– olimpijczyka z Pekinu i wielokrot-
nego mistrza Polski seniorów spe-
cjalizującego się głównie w biegu na  
3 000 metrów z przeszkodami. 

Monika Tomczak

fot. arch. projektu

Młodzi piłkarze Victorii 
znów na boiskach

Po trzytygodniowym przestoju związanym z wprowadzeniem obostrzeń sanitarno-epidemiologicz-
nymi wznowione zostały piłkarskie rozgrywki drużyn dziecięcych i młodzieżowych. W ostatnim czasie 
najmłodsi zawodnicy MKS Victoria Września rozegrali kilka ligowych meczów.  

Spotkanie po dłuższej przerwie
Pierwszy mecz ligowy w rundzie 

wiosennej mają za sobą młodzi za-
wodnicy Victorii, którzy biorą udział 
w rozrywkach ligi okręgowej w ka-
tegorii trampkarz młodszy. Na mecz 
udali się 24 kwietnia do Kłecka, gdzie 
zmierzyli się z tamtejszą Lechitą. 
Mimo wyrównanej gry obu zespo-
łów i stworzeniu przez wrzesińską 
drużynę kilku groźnych akcji pod 
bramką przeciwnika, to gospodarze 
byli tego dnia lepiej dysponowani. 
Kończyli swoje akcje z większą sku-
tecznością, w wyniku czego zawod-
nicy Victorii przegrali 5:1. Jedyną 
bramkę dla wrzesińskiego zespołu 
zdobył z rzutu karnego Kacper Bro-
niarczyk. Victoria zagrała w składzie: 
Broniarczyk, Szymański, Brzóstowicz, 
Grobelski, Jaworski, Niewiedziała, 
Nowaczyk, Szuba, Maćkowiak, Mać-
kowiak, Sucholas, Kołtuniak, Piskoż  
i Skwira.

Marcin Siemiątkowski
Remis juniorów młodszych
W ostatnią sobotę drużyna junio-

rów młodszych grająca w wojewódz-
kiej lidze juniorów zremisowała na 
wyjeździe ze Szkołą Futbolu z Lubo-
nia 1:1. Bramkę na wagę remisu zdo-
był Mikołaj Focht. Victoria zagrała  
w składzie: Kryszka, Wysocki, Pruch-
nik, Skrzypczak, Rozmiarek, Pokła-
decki, Frątczak, Małek, Strzelczyk, 
Czajczyński, Focht, Gonet, Kołodziej-
czak, Gajownik, Dziekan, Czopek  
i Ściernicki. Kolejne spotkanie zespół 
rozegra 1 maja również na wyjeździe, 
a jego przeciwnikiem będzie Akade-
mia Piłkarska Reissa.

Robert Bobkiewicz
Tylko punkt w Ostrowie
Z dalekiego Ostrowa podopiecz-

ni Janusza Hofmana z drużyny ju-
niorów starszych przywieźli tylko 
punkt, choć do 93 minuty spotkania Juniorom starszym z wrzesińskiej Victorii do zwycięstwa zabrakło niewiele

fot. Victoria W
rześnia

prowadzili 2:1. W doliczonym czasie 
gry gospodarze zdołali zremisować. 
Spotkanie rozpoczęło się od ataków 
gości, ale pierwszą bramkę powinni 
zdobyć Wrześnianie – po uderze-
niu Mateusza Chojnackiego piłka 
przeleciała około 10 metrów ponad 
bramką rywali. Kilka minut później 
gospodarze objęli prowadzenie. Wy-
nikiem 1:0 zakończyła się pierwsza 
część spotkania. Zawodnicy Victorii 
„budzili się” bardzo powoli, co było 
spowodowane długą podróżą (nie-
którzy z nich wyjechali z Wrześni 
już o godz. 8). Swój mecz juniorzy 
rozgrywali o godz. 16. Po męskiej 
rozmowie w szatni w drugiej części 
spotkania można było oglądać inne 
oblicze zespołu, który bardzo szyb-
ko najpierw doprowadził do remisu 
po bramce Huberta Bartkowskiego,  
a następnie po trafieniu Jakuba Mar-
ciniaka wyszedł na prowadzenie. 
Zabrakło już czasu na zdobycie zwy-
cięskiej bramki. Biorąc pod uwagę, że 
drużyna grała na wyjeździe, należy 
cieszyć się ze zdobytego punktu. Na 
uwagę zasługuje fakt, że był to piąty 
mecz, w którym zawodnicy trenera 
Hofmana nie ponieśli porażki. Teraz 

czas na występ na własnym boisku  
i na zwycięstwo.

Janusz Hofman
Porażka z liderem na początek
W pierwszym meczu po przerwie 

zimowej zespół prowadzony przez 
trenera Lisieckiego występujący 
w Lidze Wojewódzkiej Trampkarz 
C2 podejmował lidera rozgrywek 
Polonię Środa Wielkopolska. Już  
w trzeciej minucie spotkania piłka-
rze z Wrześni objęli prowadzenie po 
bardzo dobrej kontrze, którą wykoń-
czył Mikołaj Palpuchowski. Niestety  
w kolejnych 15 minutach meczu 
zespół Victorii popełnił dwa indywi-
dualne błędy w defensywie i stracił 
dwie bramki. W drugiej połowie dru-
żyna gości dołożyła jeszcze jedno 
trafienie ze stałego fragmentu gry  
i lider wywiózł z Wrześni trzy punkty. 
Victoria wystąpiła w składzie: Wa-
gner, Drozdowski, Kozubiński, Ma-
kowski, Krzyżański, Śliwiński, Purol, 
Danielski, Chałupniczak, Tabaczka, 
Palpuchowski, Kryszak, Karwacki, 
Parus, Bogdański, Podczasiak, Maj-
chrowski i Kapsa.

Paweł Lisiecki

W podziękowaniu 
za wsparcie

Klub Piłkarski Wooden Villa/Lucart Energy Września w swoim de-
biutanckim sezonie w rozgrywkach wielkopolskiej II ligi futsalu za-
jął wysokie, bo drugie miejsce. Po ostatnim gwizdku przyszedł czas 
na podsumowania.

Drużyna z Wrześni w końcowej 
tabeli ustąpiła jedynie bardziej do-
świadczonemu zespołowi KKF Auto-
mobile Torino z Konina. W kolejnym 
sezonie minimalnym celem dla klubu 
będzie wyrównanie tego osiągnięcia. 
Piłkarze na pewno powalczą o awans 
do wyższej ligi. 

27 kwietnia w Starostwie Powia-
towym gościł wiceprezes zarządu  
KP Września Piotr Jędraszak. Starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz otrzy-
mał z jego rąk pamiątkową statuetkę, 
która jest wyrazem podziękowania 
dla powiatu za wsparcie klubu w za-
kończonym sezonie oraz rozwoju fut-
salu w naszym regionie.   

Monika Tomczak

Siatkarskie 
rozgrywki

Zawodniczki UKS OLIMP Wrze-
śnia zagrały na XXIV Ogólnopol-
skim Turnieju Piłki Siatkowej.

W sobotę 24 kwietnia siatkarki 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
OLIMP, działającego przy Samorzą-
dowej Szkole Podstawowej nr 6 we 
Wrześni, uczestniczyły w XXIV Ogól-
nopolskim Turnieju Piłki Siatkowej 
w Ostrzeszowie. Była to pierwsza 
od dłuższego czasu okazja do za-
prezentowania się w hali (przerwa  
w rozgrywkach spowodowana była 
obostrzeniami sanitarnymi).

W turnieju wzięło udział 16 zespołów 
z całej Polski.  W grupie eliminacyjnej 
nasze siatkarki wygrały 2:0 ze Strzał-

Po dłuższej przerwie siatkarki wróciły na parkiet

Futsal prężnie rozwija się 
w naszym regionie

kowem oraz przegrały 0:2 z Kaliszem 
i Wrocławiem (II miejsce w turnieju). 
Po wyjściu z grupy z trzeciego miejsca 
uległy 1:2 siatkarkom z Koła. W ostat-
nim meczu turniejowym nasz zespół 
przegrał 0:2 z Głogowem, zajmując 
ostatecznie XII miejsce. Nagrodą indy-

widualną dla najlepszej zawodniczki 
zespołu wyróżniona została Sandra 
Imiełowska. Wszystkim naszym siat-
karkom należą się słowa pochwały, 
gdyż cały zespół zagrał z dużym po-
święceniem.

Przemysław Motyl

fot. arch. projektu
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Starostwo Powiatowe  
ul. Chopina 10, 
62-300 Września 
tel. 61 640 44 44
fax 61 640 20 51
starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek-piątek 7.00 do 15.00

Wydział Komunikacji  
i Transportu 
rejestracja  –  61 640 44 09
prawo jazdy –  61 640 44 07
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.30 do 15.30
wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

Wydział Budownictwa  
i Środowiska
godziny urzędowania:
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7.00–10.00
tel. 61 640 44 57

Wydział Promocji, Spraw Społecznych 
i Sportu
tel. 61 640 45 34

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

Wydział – Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej 
tel. 61 640 44 82

Wydział Inwestycji, Zamówień Pu-
blicznych i Funduszy Europejskich
tel. 61 640 44 29

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promo-
cji,  Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Klaudia Kubiak

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

www.wrzesnia.powiat.pl
biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Wojska Polskiego 2, 
tel. 61 640 35 35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania  Niepełnosprawności 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 56

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego 
ul. 3 Maja 3, 
tel. 61 640 45 45

Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna we Wrześni 
ul. Leśna 10, 
tel. 61 102 13 90

Powiatowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 1
tel. 509 642 802

Ośrodek Wspomagania Dziecka 
i Rodziny w Kołaczkowie
pl. Reymonta 4,
tel. 61 438 53 47

Urząd Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1,
tel. 61 640 40 40, 
fax 61 640 40 44

Urząd Gminy Kołaczkowo
pl. Reymonta 3,
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 438 53 24, 
fax 61 438 53 21

Urząd Gminy Miłosław
ul. Wrzesińska 19,
62-320 Miłosław
tel. 61 438 20 21, 
fax 61 438 30 51

Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10,
62-330 Nekla
tel. 61 438 60 11, 
fax 61 438 64 90

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1, 
62-310 Pyzdry
tel. 63 276 83 34, 
fax 63 276 83 33

Urząd Skarbowy we Wrześni
ul. Warszawska 26, 
tel. 61 435 91 00

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Słowackiego 2, 
e-mail: psse.wrzesnia@pis.gov.pl
 
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii we Wrześni
ul. Kaliska 1,
tel. 61 436 19 38

Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego we Wrześni  
tel. 61 640 44 33

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa

Wystartowała Letnia Liga LZS 
W niedzielę 25 kwietnia na boisku w Ostrowie Szlacheckim odbyła się I kolejka Letniej Ligi LZS  

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września. 
W tym roku do rozgrywek zgłosiło 

się 10 drużyn, które zagrają syste-
mem „każdy z każdym” mecz i re-
wanż. Czeka nas zatem aż 18 ligo-
wych kolejek. A co się działo w pierw-
szej inauguracyjnej kolejce?

Już w drugiej minucie Dominik 
Chromiński – zawodnik Psar Pol-
skich – otworzył wynik spotkania  
i to on jest autorem pierwszej bram-
ki w tegorocznych rozgrywkach. Do 
przerwy Psary Polskie prowadziły  
z Obłaczkowem 3:1. Po przerwie do-
minacja Psar była jeszcze większa. 
Drużyna wygrała aż 8:1. Zdecydowa-
ne zwycięstwo Psar Polskich w pierw-
szym meczu świadczy o tym, że aktu-
alny mistrz Halowej Ligi LZS o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Września 
ma apetyt również na mistrzostwo  
w lidze na boiskach trawiastych.

Spotkanie obrońcy mistrzowskie-
go tytułu – Białężyc z beniaminkiem 
rozgrywek – Gozdowem – zaczęło 
się sensacyjnie. Jako pierwszy w tym 
meczu bramkę zdobył Grzegorz Gro-
blewski i Gozdowo sensacyjnie wy-
szło na prowadzenie. Co ciekawe, ten 
zawodnik jeszcze rok temu reprezen-
tował barwy drużyny z Białężyc. Pod 
koniec pierwszej połowy obrońca 
tytułu znalazł sposób na obronę be-
niaminka. Adam Stasiak w przeciągu 
dwóch minut zdobył dwie bramki  
i wyprowadził Białężyce na prowa-
dzenie. Obrońca tytułu nie wypuścił 
już zwycięstwa z rąk i wygrał osta-
tecznie 5:1.

Zapowiadany na hit I kolejki mecz 
pomiędzy dwiema drużynami, któ-
re zawsze walczyły o miejsca na 
podium, czyli Sędziwojewem i So-
łecznem, nieco rozczarował. Mało  
w tym spotkaniu było składnych ak-

cji, sporo niedokładności, a zawod-
nicy dodatkowo musieli walczyć  
z silnie wiejącym wiatrem. Do prze-
rwy żadna z drużyn nie była w stanie 
strzelić bramki. 

W drugiej części spotkania Bartosz 
Boroniec – Król Strzelców Letniej Ligi 
LZS w poprzednim sezonie – wziął 
sprawy w swoje ręce i dwukrotnie 
pokonał bramkarza rywali. Więcej 
bramek w tym meczu nie padło i Sę-
dziwojewo wygrało z Sołecznem 2:0.

W spotkaniu Ostrowa Szlacheckie-
go z Bierzglinem główną rolę odgry-
wał silnie wiejący wiatr. W pierwszej 
połowie grający „z wiatrem” piłkarze 
z Bierzglina objęli prowadzenie za 
sprawą Kamila Skibińskiego. W dru-
giej połowie po zmianie stron to pił-
karze z Ostrowa Szlacheckiego mieli 
przewagę i trafili trzykrotnie do siatki 
rywali. Do wyrównania doprowadził 
Michał Pirański, drugą bramkę dla 
gospodarzy zdobył Grzegorz Parus,  
a wynik meczu ustalił Michał Jarząbek.

Takie mecze jak spotkanie Barda  
z Węgierkami zapamiętuje się na 
długo. Drużyna Barda, która zade-
biutowała w rozgrywkach Letniej 

Ligi LZS rok temu, nie była w stanie  
w poprzedniej edycji odnieść żadne-
go zwycięstwa. Po pierwszej poło-
wie, po dwóch trafieniach Grzegorza 
Lipieckiego niewiele wskazywało 
na to, żeby Bardo odniosło pierw-
sze historyczne ligowe zwycięstwo. 
A jednak! Już po pierwszych pięciu 
minutach drugiej połowy zawodni-
cy z Barda wyrównali dzięki trafie-
niom Adama Jałochy i Adriana Hof-
mańskiego. Potem sporą przewagę 
uzyskali podrażnieni piłkarze Wę-
gierek. Niestety dla nich piłka za nic  
w świecie nie chciała znaleźć drogi 
do siatki drużyny z Barda. Po strza-
łach Grzegorza Lipieckiego i Jakuba 
Kazimierczuka piłka zatrzymywała 
się na poprzeczce i słupku, i wyla-
tywała w pole. Zawodnicy z Barda 
bronili się nieraz całym zespołem 
na swojej połowie i nie byli w stanie 
utrzymać się dłużej przy piłce. Aż do 
ostatniej minuty meczu: wzorowa 
wyprowadzona kontra zakończona 
trafieniem Adama Jałochy sprawiła, 
że to Bardo sensacyjnie wygrało ten 
mecz odwracając losy spotkania. 

Piotr Jędraszak

Drużyna z Sołeczna startująca w Letniej Lidze LZS
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Historyczne zwycięstwo lacrossistek
W sobotę, 24 kwietnia, w Katowicach rozegrano II turniej Polskiej Ligi Lacrosse Kobiet. Debiutujące 

w rozgrywkach wrzesińskie licealistki odniosły swoje pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach.
Dziewczyny z Sienia po ponad czte-

rogodzinnej jeździe busem wybiegły 
na boisko przeciwko gospodyniom, 
lacrossistkom AZS Walkirie. Tylko do 
początku drugiej kwarty wygrywa-
ły katowiczanki. Później na boisku 
dominowały już zawodniczki Lax-
-Warriors Września. Zdobyły siedem 
kolejnych goli i w pewnym momen-
cie prowadziły nawet 9:4. Mecz osta-
tecznie zakończył się zwycięstwem  
zawodniczek z Witkowskiej 12:9.

Wrześnianki straciły w spotkaniu 
wiele sił, a swój drugi mecz musiały 
zagrać ledwie 10 minut po zakoń-
czeniu pierwszego. W dodatku zmie-
rzyły się z bezsprzecznie najlepszą 
drużyną kraju, obrończyniami tytułu 
mistrzyń Polski, zawodniczkami Hus-
sars Ladies Poznań. Ta porażka była 
wkalkulowana w plany.

Po meczu trzeba było szybko wska-
kiwać do busa. Droga powrotna mi-
nęła jednak w dobrych humorach, 
bo przed młodziutkimi zawodnicz-

kami (15-17 lat) otworzyła się real-
na szansa walki o brązowy medal 
mistrzostw kraju seniorek. Byłby to 
pierwszy taki krążek w historii wrze-
sińskiego sportu.

Lax-Warriors Września

1. Hussars Ladies Poznań
2. Panter Wrocław
3. Lax-Warriors Września
4. AZS Walkirie Katowice

Z życia klubów sportowych

Dla zawodniczek Lax-Warriors turniej w Katowicach okazał się udany




