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Bezpieczeństwo jest ważne

Informacje sportowe

Teatr na prowincji

Od czasu pamiętnych wydarzeń, które rozegrały się w Katolickiej Szkole Ludowej we Wrześni, minęło 120 lat. Pomimo panujących ogra-
niczeń mieszkańcy powiatu godnie uczcili okrągłą rocznicę Strajku Dzieci Wrzesińskich w obronie ojczystego języka. Główne uroczystości 
odbyły się 20 maja. Więcej s. 7

Nasza skarbnik ponownie na podium
Beata Matuszewska zajęła drugie miejsce w rankingu Skarbnik 

Samorządu 2021 w kategorii powiaty. To dobrze świadczy o stanie 
powiatowych finansów. 

Wyróżnienie dla osób zajmujących 
się budżetem i finansami jednostek 
samorządu terytorialnego przyzna-
wane jest od 2018 roku. Wchodzi ono 
w skład ogólnopolskiego kongresu 
Perły Samorządu organizowanego 
przez Dziennik Gazetę Prawną, któ-
ry w tym roku odbywał się online  
w dniach 12-13 maja. Jednym z ce-
lów tegorocznej edycji było podkre-
ślenie tego, z jak wieloma trudno-
ściami musiały zmagać się samorzą-
dy w pandemicznej rzeczywistości 
2020 roku. Przy wyborze laureatów 
zwracano uwagę na kondycję finan-
sową jednostek, sposoby realizowa-

nia zadań związanych z budżetem 
oraz wykorzystywane narzędzia  
i instrumenty. Skarbnik powiatu 
wrzesińskiego Beata Matuszewska, 
która pełni tę funkcję od 14 lat, już 
w 2019 roku otrzymała wyróżnienie 
w rankingu, natomiast rok później 
zdobyła II miejsce wśród skarbników 
powiatów z całej Polski. Jej tegorocz-
ny sukces jest uhonorowaniem do-
tychczasowej pracy i troski o dobrą 
kondycję finansową powiatu, a także 
przypieczętowaniem wcześniejszych 
osiągnięć.

Mateusz Maserak

Pamiętali o bohaterskich dzieciach
120. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich

Beata Matuszewska stoi na straży powiatowych funduszy od 2007 roku

Świetne 
lacrossistki

Z powiatowych dróg
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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.

28 maja 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Prace wykończeniowe

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy PSK ZAMKOWA

Stawianie ścianek działowych

Odtworzona kratownica

Skuwanie tynków

Dziennik budowy Zespołu 
Szkół Politechnicznych

Poważny wypadek we Wrześni
Każde tego typu zdarzenie jest niestety przykrą sposobnością do przypomnienia zasad poruszania 

się na drodze. Zwracamy uwagę na konieczność zachowania minimalnych środków ostrożności.

16 maja po godzinie 10 na uli-
cy Sikorskiego we Wrześni doszło  
do zdarzenia drogowego. Uczestni-
kami wypadku był kierujący Fordem 
Fiestą oraz rowerzystka.

Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że 71-letni męż-
czyzna, jadąc Fordem Fiestą  
w kierunku Słupcy, na prostym od-
cinku drogi i na oznakowanym przej-
ściu dla pieszych potrącił kierującą 
rowerem. 74-latka akurat nieprawi-
dłowo przejeżdżała przez pasy.

W wyniku tego zdarzenia mieszkan-
ka Wrześni z ciężkimi obrażeniami 
została przetransportowana Lotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym do 
poznańskiego szpitala. 71-latkowi 
pochodzącemu z województwa ślą-
skiego zatrzymano prawo jazdy oraz 
dowód rejestracyjny.

Musimy pamiętać, że na drodze jest 
miejsce dla każdego, a co za tym idzie, 
każdy bierze pełną odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo. Starajmy się 
minimalizować skutki ewentualnych 
wypadków lub kolizji. Pamiętajmy 

przede wszystkim o dostosowaniu 
prędkości do panujących warunków 
na drodze oraz oczywiście do ogra-
niczeń określonych przepisami. Wła-
ściwie obserwujmy przedpole jazdy 
oraz zachowajmy ograniczone zaufa-
nie do innych użytkowników drogi. 
Jeśli chodzi o miłośników dwóch kó-
łek, pamiętajcie, żeby również wła-

ściwie obserwować to, co się dzieje 
na drodze. Dojeżdżając do przejścia, 
należy zejść z roweru i rozejrzeć się 
w lewo, prawo i jeszcze raz w lewo. 
Zachowanie minimalnych środków 
ostrożności pozwoli uniknąć statusu 
ofiary zdarzenia drogowego.

KPP

fot.KPP

Z biało-niebieską tarczą
Na odrestaurowanym zabytkowym Pałacu na Opieszynie zamontowana została tabliczka „Zabytek 

chroniony prawem”. 

Obiekt wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku jest jedną z bardziej charakterystycznych budowli Wrześni. Dzię-
ki przeprowadzonym w ostatnich latach gruntownym pracom restauratorskim właścicielom obiektu udało się przy-
wrócić jego pierwotny wygląd. Wnętrza pałacu zostały przystosowane do funkcjonowania hotelu i restauracji. Wyma-
gało to w dużej mierze nie tylko konserwacji, ale również częściowego odtworzenia zabytku, ponieważ jego stan, jak  
i wcześniejsze użytkowanie nie pozwoliły zachować historycznego charakteru budynku.  

Charakterystyczna tabliczka, która jest rozpoznawalnym znakiem informacyjnym umieszczanym na zabytkach, za-
montowana została 21 maja przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni po wcześniejszej konsultacji  
z wielkopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Mateusz Maserak

Niech ten wypadek będzie przestrogą dla innych
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Maszeruj razem z powiatem wrzesińskim
Zajęcia ABC Nordic Walking organizowane przez powiat wrzesiński to ogólnorozwojowa forma aktywności fizycznej, którą bez obaw można praktykować nawet w czasie 

pandemii. Mogli się o tym przekonać uczestnicy treningów, które rozpoczęły się 19 maja.

Ta coraz bardziej popularna w naszym kraju forma rekreacji narodziła się w latach 20. XX wieku w Finlandii jako całoroczny trening stosowany przez biegaczy narciarskich. W końcu „marsz z kijami” 
został doceniony przez wiele osób nieuprawiających sportu wyczynowego. Stało się tak zapewne dlatego, że nordic walking niesie ze sobą wiele korzyści dla organizmu – pozwala m.in. usprawnić 
układ oddechowy i sercowo-naczyniowy, odciążyć stawy, wzmocnić mięśnie i spalić więcej kalorii niż podczas tradycyjnego chodu. Aby jednak w pełni korzystać z jego dobrodziejstw, konieczna jest 
odpowiednia technika. Dlatego też pierwsze zajęcia ABC Nordic Walkingu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Następnie uczestnicy doskonalą prawidłowy chód. We Wrześni powstały już dwie 
grupy, które w połowie maja rozpoczęły treningi prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę. Każda z pań biorąca udział w zajęciach otrzymała odblaskowe szelki mające zapewnić im bezpie-
czeństwo poprzez zwiększenie widoczności podczas marszu odbywającego się w różnym terenie.

Przypominamy, że pełnoletni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego nadal mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Wydzia-
łem Promocji, Spraw Społecznych i Sportu pod numerem telefonu: 61 640 44 73.

Monika Tomczak

Nie ma jak u mamy…
Zaraz zaniesiesz się cichym szlochem. Wyjdziesz z domu i usiądziesz pod brzozą, którą zasadziliśmy wiele lat temu wspólnymi siłami. Zwilżysz 

tę kartkę łzami. Ach, znamy się tak dobrze – ta więź między nami… Nie umiem jej nazwać żadnym ze znanych mi słów! Jest tajemnicza, magiczna, 
jak nie z tego świata…

Patrzysz na dom. A tam pustka.  
I wiesz, że prędko tam nie zawitam. 
Ale już nie płacz. Odwiedzę Cię świ-
tem – będę świergotać poszarzały-
mi piórami na parapecie Twojego 
okna. Rozpoznaj mnie, proszę.  
I utul mocno, ukołysz swym spoko-
jem […]. Kochający syn, Juliusz.

Tak serdecznie przed dwoma 
wiekami z emigracji pisał do 
swojej ukochanej matki Juliusz 
Słowacki. Chociaż od tego wy-
darzenia dzieli nas cały ocean 
czasu, to czytając dzisiaj te słowa 
uświadamiam sobie, jak niewiele 
zmieniło się w naszym stosunku 
do niej, tej najważniejszej w ży-
ciu każdego z nas osoby. Do na-
szej mamy. Niezależnie od tego, 
ile mamy lat, czy jesteśmy daleko 
stąd, czy blisko, czy ona jest jesz-
cze z nami, czy jej już nie ma, to 
nasza więź duchowa z nią, nasze 
emocje nigdy nie umierają.

Kiedy w Dzień Matki wstąpi-
łem do znanej kwiaciarni u pani 
Oli, zastałem tam tłum klientów: 
starsi i młodsi panowie, kobiety  
w różnym wieku, a nawet dzie-
ciaki, te mniej i bardziej wyro-
śnięte. Co chwilę, niczym pszczo-
ły z ula, wyfruwały z kwiaciarni 
pękate bukiety, szeleszczące 
celofanowe zawiniątka i poje-

dyncze pąsowe róże sauté. Wszystko 
to dla nich, tych najważniejszych dla 
nas i najbliższych nam istot. I nie ma  
w tym żadnej pozy, zgrywy czy 
układnej poprawności. Przecież 
mama zawsze wie, co jest prawdzi-
we, naturalne i autentyczne. Przed 
mamą nie musimy grać żadnej roli, 
nie potrzebujemy udawać, bo ona 
przyjmuje nas zawsze takimi, jakimi 
jesteśmy. Z naszymi wadami, słabo-
ściami i zaletami. Dla niej jesteśmy 
zawsze najważniejsi. Nawet naj-
większe łotrzyki, łobuzy i twardziele 
roztapiają się przed jej obliczem jak 
masło na rozgrzanej patelni. Skąd się 
więc bierze w nich taka moc niepo-
jęta i splendor, który je niezmiennie 
otacza? Z bezinteresownej miłości, 
która niczego nie żąda, niczego nie 
zazdrości i nie oczekuje. Ona po pro-
stu jest.

A kiedy jej zabraknie? Kiedy jej już 
nie ma z nami?

To jest właśnie ten fenomen – nie-
odgadniony, metafizyczny, zniewa-
lający.

Kiedy ze wspomnianej kwiaciarni 
pojechałem wzdłuż ulicy Kościuszki 
przez rondo na obwodnicy i dalej  
w kierunku cmentarza, to wszystko 
już było dla mnie jasne. Sznur samo-
chodów wzdłuż drogi, pełen parking, 
nie było, gdzie stanąć samochodem. 

Tutaj przyjechali ci wszyscy, na któ-
rych uśmiechnięta mama w dniu 
swojego święta nie czeka już na 
progu rodzinnego domu z gorącym 
plackiem z rabarbarem.

Jak bardzo trzeba tęsknić za tą mi-
łością, za tym wielkim bezmiernym 
oceanem dobra, którego nie da się 
niczym innym zastąpić, żeby w tym 
szczególnym dniu tak gremialnie 
przyjechać właśnie tam? I ja też tam 
byłem. Dlaczego? Bo musiałem! Im-
peratyw kategoryczny! Byłem tam, 
żeby z nią pogadać, opowiedzieć jej 
tak jak zawsze o tym, co u mnie, po-
dziękować za każdy wspólny dzień 
przeżyty razem, za jej troskę, gorące 
kakao od rana i sznytki do szkoły na 
drugie śniadanie. Za wszystkie zwy-
czajne codzienne sprawy, za życie.

Jakże to fascynujące, że nie byłem 
tam sam, że były tam setki takich wa-
riatów jak ja, dla których śmierć tych 
najważniejszych dla nas osób nie jest 
końcem wszystkiego. Nie jest koń-
cem miłości, czułości i uczuć, gdyż 
one tak naprawdę nigdy nie umiera-
ją. Śmierć nie ma tu nic do tego. To 
jest takie zwyczajne, proste i piękne 
zarazem.

Dionizy Jaśniewicz 
…„czuły narrator”

P.S. I tyle…

Do ruchu mobilizuje sprzyjająca pogoda... ...i pełne energii towarzystwo
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Mówić obrazami, cz. 28
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zapraszamy do rodzinnej zabawy młodszych i star-

szych czytelników.
Publikując kolejne materiały  

z serii „Mówić obrazami”, chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnie-
nie komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej. Zabawa wyko-
rzystująca piktogramy to sposób 
na poznanie jednej z metod poro-
zumiewania się w sposób niewer-
balny. Na poważnie i z sukcesami 
komunikacja alternatywna jest 
stosowana w Zespole Szkół im. 

Janusza Korczaka, którego niektórzy 
uczniowie zmagają się z ogranicze-
niami związanymi z mową. Dzięki 
wykorzystywaniu znaków prze-
strzenno-dotykowych (np. przed-
miotów), grafik (nie tylko piktogra-
mów, lecz także obrazów czy sym-
boli), znaków manualnych (gestów) 
osoby nieposługujące się mową lub 
mówiące w sposób ograniczony 
mają możliwość porozumiewania się 

z otoczeniem. Społeczność szko-
ły zachęca do poznawania zasad 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej, a jednocześnie wspól-
nej zabawy. Hanna Ludwiczak oraz 
Renata Jakubowska namawiają do 
uzupełnienia piktogramami wer-
sów wiersza Włodzimierza Melzac-
kiego pod tytułem Co lubią dzieci?

 (red.)

Co ..................................................... dzieci?
 ............................................... – gdy świeci,
 deszcz – kiedy ..........................................,
 ............................................. – kiedy gada,
 mróz – kiedy .............................................,
 ............................................. – kiedy sypie.
 Każdą ............................................................
 z upałem, chłodem, o każdej porze...
 Byle na ........................................................!

Arteterapia, czyli rehabilitująca moc sztuki
Zespół Szkół im. Janusza Korczka we Wrześni oferuje szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych wspomagających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dziecka. Dzisiaj przy-

bliżymy arteterapię.

Co to jest arteterapia?
Arteterapia to terapia przez sztukę. 

Rzeźba, malarstwo, taniec czy śpiew 
otwierają nam dostęp do naszego 
wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Ar-
teterapia pomaga jednak nie tylko 
w przypadku chorej duszy – nie-
oceniona bywa również w leczeniu 
chorób fizycznych i wspieraniu dzieci  
z niepełnosprawnościami. Artetera-
pia jest dobra dla każdego i w każ-
dym wieku. Mogą z niej korzystać 
dzieci, osoby dorosłe i seniorzy.

Jak działa ten rodzaj terapii? 
Działania artystyczne są sposobem 

na wyrażenie siebie, a wie o tym do-
skonale każdy plastyk, tancerz czy 
muzyk. Wokaliści powtarzają, że do-
piero po wejściu na scenę czują, że 
żyją, że są sobą. Osoby z problemami 
natury emocjonalnej, psychologicz-
nej często dopiero poprzez sztukę są  
w stanie się otworzyć. Jest to bezcen-
ne, bo tylko wtedy terapeuta może im 
pomóc. Należy podkreślić, że w arte-
terapii nie trzeba mieć żadnych uzdol-
nień w kierunku określonej dziedziny 
sztuki, ponieważ działanie terapeu-
tyczne ma sam proces twórczy.

Arteterapia: dla kogo?
Metoda arteterapii jest właściwie 

odpowiednia dla każdego. Nie ma tu 
znaczenia ani wiek danej osoby, ani 
tym bardziej jej umiejętności w danej 
dziedzinie.

Terapia sztuką jest skuteczna 
zwłaszcza w przypadku osób ma-
jących kłopoty z komunikacją wer-
balną, zmagających się z depresją, 
nerwicami, zaburzeniami lękowymi. 
Szczególnie dobrze rozwija się i sta-

je się coraz popularniejsza artetera-
pia dziecięca. Sprawdza się u dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie, 
wspomagając terapię ręki, integrację 
sensoryczną, komunikację AAC oraz 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
Dziecka. To właśnie dzieci nadzwy-
czaj dobrze reagują na ten rodzaj te-
rapii. Dotyczy to zwłaszcza autysty-
ków, osób z zaburzeniami emocjo-
nalnymi i po traumatycznych przej-
ściach. Podobnie jak w przypadku 
starszych pacjentów, maluchy dzięki 
arteterapii stają się spokojniejsze, 
pozbywają się napięć i przeróżnych 

blokad emocjo-
nalnych. Artete-
rapia jest wspa-
niałym sposo-
bem dotarcia do 
dzieci z proble-
mami emocjo-
nalnymi, po cięż-
kich przejściach, 
autystycznych, 
ale również jest 
formą dającą 
o d p r ę ż e n i e , 
uwalniającą od 
napięcia. Dobór 
terapii uzależ-
niony jest od 
kilku czynników: 
przede wszyst-
kim od pre-
dyspozycji lub 
zainteresowań 
samego dziecka, 
ale także od in-
wencji terapeuty 
oraz jego wła-
snych umiejęt-

ności czy doświadczeń.

Jak działa arteterapia?
Ekspresja artystyczna powoduje  

w człowieku uczucie wyzwolenia. Po-
lega to na tym, że w pewnym momen-
cie, gdy intensywnie i z zaangażowa-
niem pracujemy nad swoim dziełem, 
„puszczają” blokady emocjonalne, 
nagromadzone emocje znajdują  
w końcu ujście, lęki ustępują, zmniej-
sza się napięcie. To sprawia, że dziecko 
zyskuje większą łatwość w otworzeniu 
się przed terapeutą, ale i samo zaczy-
na uświadamiać sobie podłoże swoich 
problemów, a to z kolei jest zwykle po-

czątkiem pozytywnych zmian.

Jakie są podstawowe funkcje ar-
teterapii?

Wyróżnia się trzy podstawowe 
funkcje:

– korekcyjną – odzyskanie rów-
nowagi psychicznej, rozładowanie 
frustracji, zmniejszenie lub unice-
stwienie lęków, wyleczenie depre-
sji, ułatwienie komunikacji z innymi 
ludźmi, budowanie pozytywnego 
nastawienia do świata, zmniejszenie 
poziomu agresji, podniesienie samo-
oceny itp.;

– edukacyjną – wzbogacenie życia 
wewnętrznego, zdobycie nowych 
umiejętności, poszerzenie wiedzy;

– rekreacyjną – zajęcia z arteterapii 
mogą być przecież wspaniałym spo-
sobem na spędzenie wolnego czasu, 
po prostu formą relaksu.

W naszej szkole prowadzimy różne 
formy arteterapii, wśród których są 
między innymi:

– choreoterapia – jest to terapia 
tańcem i ruchem. Umożliwia inte-
grację emocji i stanu ducha z ciałem, 
uwalnia od stresu, pozwala na porzu-
cenie dawnych wzorców ruchowych  
i naukę nowych, dzięki choreoterapii 
możliwe jest bardziej świadome do-
świadczanie własnego ciała, pokony-
wanie jego ograniczeń, wyzwalanie 
pożądanych reakcji takich jak radość, 
odprężenie, otwartość,

– muzykoterapia – jest pracą  
z głosem, która w niezwykły sposób 
otwiera dziecko niepełnosprawne, 
spokojne dźwięki wpływają na ciało 
i umysł relaksująco, bądź przeciwnie 
– pobudzająco (zależnie od efektu, 
który chcemy uzyskać), z kolei granie 
na instrumentach daje dziecku po-
czucie sprawstwa,

– bajkoterapia – w tej terapii to te-
rapeuta dobiera odpowiednie bajki 
terapeutyczne i czyta dziecku, słu-
chanie bajki wpływa kojąco, zabija 
nudę, uczy prawidłowych zachowań 
w różnych sytuacjach,

– filmoterapia – jest to terapia 
przez film, terapeuta dobiera filmy 
podejmujące tematy, które w jakiś 

sposób korelują z problemami dziec-
ka, oglądanie filmów jest wstępem 
do rozmowy lub do tematu zajęć,

– terapia przez sztuki plastyczne, 
takie jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, 
grafika, tkactwo, wycinanki, koloro-
wanki i wiele innych – przez plastycz-
ne dzieła dziecka można dowiedzieć 
się wielu rzeczy o nim samym, wyjąt-
kiem są kolorowanki, które działają 
raczej wyłącznie relaksująco, prosty 
rysunek, na którym dziecko narysu-
je swoją rodzinę, może być cennym 
drogowskazem dla terapeuty. Jak 
dziecko widzi swoją rodzinę? A jak 
siebie na jej tle? 

Arteterapia to bezpieczny, kreatyw-
ny i terapeutyczny proces wyrażania 
wewnętrznych myśli, uczuć, wspo-
mnień i doświadczeń za pomocą do-
wolnej formy sztuki. Terapia ta wyko-
rzystuje wiele technik plastycznych, 
a co najważniejsze, nikt nie musi być 
artystą, aby czerpać z niej korzyści. 

Marta Hedrych-Rosalska 
Zofia Andrzejczak-TomysKreatywnie przeprowadzane zajęcia

Bańki mydlane mogą być terapią

Uczniowie mogą pracować nad sprawnością dłoni
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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.

Potrzebujesz 
pomocy? 

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu  
i kierunku kształcenia. Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele 
możliwości i nowych rozwiązań.

OCHOTNICZE HUFCE PRACY DZIAŁAJĄ Z MYŚLĄ O POTRZEBACH  
I PROBLEMACH MŁODYCH LUDZI:

– pomogą uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód i znaleźć odpowiednią 
pracę,

– doradzą, w jakim kierunku zawodowym warto się kształcić,
– organizują zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne rozwijające osobo-

wość i zainteresowania.
 W KRĘGU NASZEGO ZAINTERESOWANIA ZNAJDUJE SIĘ PRZEDE 

WSZYSTKIM MŁODZIEŻ:
– o zmniejszonych szansach życiowych,
– pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych,
– niedostosowana społecznie,
– wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdoby-

cia przygotowania zawodowego. 

OFERUJEMY: 
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ DLA DOROSŁYCH przeznaczoną dla uczestni-

ków OHP od 15 do 18  roku życia, mających opóźnienia szkolne oraz opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Warunkiem przyjęcia dla uczest-
ników OHP jest umowa o przyuczenie do wykonywania określonej pracy 
na okres 3-22 miesięcy (wyjątkowo do jednostek może zostać zrekruto-
wana młodzież, która nie ukończyła 15 roku życia oraz młodzież, która  
w bieżącym roku ukończy szkołę podstawową i 18 rok życia – Ustawa  
z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1040).

SZKOLENIE ZAWODOWE W FORMIE KURSOWEJ po ukończeniu szko-
ły podstawowej. Kursowa forma szkolenia zawodowego przeznaczona 
jest zarówno dla uczestników, jak i absolwentów OHP oraz dla młodzieży 
korzystającej z usług jednostek rozwoju zawodowego OHP. Szkolenie za-
wodowe w formie kursowej w zakresie realizowania obowiązku nauki jest 
realizowane w formie specjalistycznych kursów zawodowych lub kwalifi-
kacyjnych kursów zawodowych w jednostkach OHP albo w porozumieniu 
z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

UCZESTNICY REALIZUJĄCY obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdo-
bywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządo-
wym, czyli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, a praktyczne przygotowanie 
zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców zewnętrznych, otrzy-
mując miesięczne wynagrodzenie, mając zapewnione ubezpieczenie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostki:
 15-42 Hufiec Pracy we Wrześni  

ul. Koszarowa 12, tel. 61 640 09 66
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Wojowniczki pokazały siłę
Uczestniczki III turnieju Polskiej Ligi Lacrosse Kobiet, który odbył się 22 maja, tym razem gościły we 

Wrześni. W sobotę na boisku przy Kosynierów walczyło 80 dziewczyn. Nasze Lax-Warriors nie zawiodły 
swoich licznych kibiców. 

Naszą ekipę w meczu z wicemistrzy-
niami Polski z Wrocławia wzmocniła 
wrześnianka Agnieszka Kosmala, 
która w swoim CV ma już mistrzow-
skie tytuły. Okazało się to jednak za 
mało, by pokonać doświadczone 
Pantery.

Sukces przyszedł wraz z drugim me-
czem. Wrześnianki, już bez Agniesz-
ki, zdecydowanie, bo aż sześcioma 
bramkami, ograły lacrossistki z Ka-
towic. Radości po drugim już zwy-
cięstwie w lidze nad Walkiriami nie 
było końca. Do fetowania wygranej 
przyłączyły się też rodziny naszych 

zawodniczek.
Dorobkiem bramkowym podzieliły 

się: Agata Bukowska (3), Zuzanna Choj-
nacka (1), Roksana Dębicka (8), Klara 
Domachowska (3), Agnieszka Kosmala 
(1), Marta Wysocka (2), Amanda Osie-
wicz (1) i Julia Wieczorek (1).

Wyniki zmagań:
Lax Warriors Września – Panters 

Wrocław 8:17
Lax Warriors – AZS Walkirie Katowi-

ce 12:6
Hussars Ladies Poznań – Panters 

Wrocław 11:7
AZS Walkirie Wrocław – Hussars La-

dies Poznań 5:22
Miejsca w tabeli:
1. Hussars Ladies Poznań 
2. Panters Wrocław
3. Lax-Warriors Września
4. AZS Walkirie Katowice 
Ranking strzelczyń:
1-2. Joanna Wawrzynów (Panters) 24
1-2. Roksana Dębicka (Lax Warriors) 24
3. Maria Grala (Hussars Ladies) 23
Za dwa tygodnie, 12 czerwca, IV tur-

niej PLLK odbędzie się we Wrocławiu, 
a w ostatni weekend czerwca ze-
społy spotkają się na wielkim finale  
w Poznaniu.                   UKS Żak

Agata Bukowska (z lewej) strzeliła w sobotę trzy gole

Dzień Dziecka po indiańsku
Uczniowski Klub Sportowy „Żak”, działający przy LO, zaprasza wszystkie dzieci, a szczególnie dziewczynki od 7 do 

15 lat, do wspólnej zabawy zręcznościowej.
Impreza o nazwie Lakrosowy Dzień Dziecka odbędzie się w sobotę, 5 czerwca, na Waltra Łąkach nad Wrześnicą, 

w pobliżu górki saneczkowej. 
Zabawy i gry z wykorzystaniem kija lacrossowego poprowadzą zawodniczki zespołu Lax-Warriors.
Tajniki tej indiańskiej gry będzie można zgłębiać od godz. 15 do 17. Na uczestników czekają drobne upominki. 

Zapraszamy!

Stypendia na uczelnię
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu ufundowała dwa sty-

pendia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzo-
nych przez powiat wrzesiński.

Bony edukacyjne – każdy o warto-
ści 25 tysięcy złotych – pozwalają na 
bezpłatną naukę przez okres trzech 
lat studiów na wybranym kierunku  
w trybie stacjonarnym na WSHiU.

O przyznanie stypendium WSHiU 
mogą wnioskować osoby, które 
uzyskały świadectwo dojrzałości.  
W przypadku większej liczby ubie-
gających się o bon edukacyjny decy-
dować będą wyniki na świadectwie 
maturalnym. 

Warunkiem otrzymania stypendium 
WSHiU jest złożenie w Starostwie 

Powiatowym we Wrześni przy ulicy 
Chopina 10 wniosku według wzoru 
dostępnego na stronie internetowej 
www.wrzesnia.powiat.pl (w zakład-
ce oświata – dla ucznia, studenta  
i rodzica). Wniosek można także 
przesłać pocztą.

Termin składania wniosków upły-
wa 30 lipca 2021 r. 

O przyznaniu stypendium WSHiU 
kandydaci zostaną poinformowani 
telefonicznie.

Wydział Edukacji

W ubiegłym roku z bonu na uczelnię skorzystał absolwent ZSZ nr 2 we Wrześni

Młodzi fachowcy 
się szkolą

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej kolejni uczniowie mają możli-
wość uczestniczenia w przydatnych kursach.

W związku z realizacją projektu fi-
nansowanego ze środków pocho-
dzących z Unii Europejskiej – „Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie 
powiatu wrzesińskiego – stawiamy 
na kształcenie fachowców!” w ra-
mach WRPO na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 8 Edukacja, działania 
8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
do  potrzeb  rynku pracy, Poddzia-
łania 8.3.1.  Kształcenie zawodowe  
młodzieży  – w Powiatowym Cen-
trum Edukacji Zawodowej we Wrze-
śni w maju rozpoczęto kolejne edycje  
kursów: księgowości komputerowej 
dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2, spawania w metodzie 
MAG dla 11 uczniów Zespołu Szkół 

Politechnicznych i ZSZ nr 2, obsługi 
wózka widłowego z wymianą butli 
gazowych dla 14 uczniów ZSP oraz 
kurs MegaCAD dla 10 uczniów ZSP 
we Wrześni. 

Kontynuowane są też szkolenia  
z obsługi obrabiarek skrawających, 
montażu elementów pneumatyki  
i hydrauliki oraz programowania ste-
rowników i Cisco Essential, w których 
uczestniczy łącznie 66 uczniów szkół 
kształcenia zawodowego prowadzo-
nych przez powiat wrzesiński.

W najbliższym czasie rozpoczną się 
kursy na operatora podestów rucho-
mych i montera zabudowy suchej 
dla uczniów ZSP we Wrześni.

Wydział Edukacji

Prezentacja sprzętu
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Pamiętali o bohaterskich 
dzieciach
Miejscem, które niewątpliwie koja-

rzy się ze zdarzeniami sprzed ponad 
wieku, jest pomnik przy ulicy Har-
cerskiej ukazujący młodych uczest-
ników strajku. To właśnie pod nim 
mieszkańcy powiatu, przedstawicie-
le lokalnych władz, instytucji i sto-
warzyszeń najczęściej składają oko-
licznościowe wiązanki i palą znicze. 
Tak było również w tym roku. Pod 
monumentem wśród biało-czerwo-
nych kwiatów znalazły się również 
te złożone przez wicestarostę wrze-
sińskiego Waldemara Grzegorka oraz 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Wrzesińskiego Marka Przyjemskiego. 
W ten sposób samorządowcy uczci-
li pamięć o wydarzeniach z 20 maja 
1901 roku, kiedy to uczniom, którzy 
na lekcji religii odmówili udzielania 
odpowiedzi w języku niemieckim, 
została wymierzona kara cielesna,  
a przed budynkiem szkoły zebrał się 
tłum wrześnian wzburzonych całym 
zajściem (władze niemieckie ukara-
ły uczestników tego zgromadzenia 
więzieniem i grzywnami).

Ważne wydarzenie miało miejsce 
także przy ulicy księdza Jana Laskow-
skiego – duchowego przywódcy 
strajkujących uczniów. To właśnie 
tam z inicjatywy Urzędu Miasta  
i Gminy Września oraz Instytutu Pa-
mięci Narodowej została odsłonięta 
tablica, na której widnieje 117 na-
zwisk aktywnych uczestników pro-
testu, a także uczniów, którzy w tym 
czasie wspierali swoich szkolnych 
kolegów i koleżanki. Podczas pod-
niosłej uroczystości, poprowadzonej 
przez dyrektora Muzeum Regional-
nego Sebastiana Mazurkiewicza, 
odśpiewano hymn państwowy oraz 
fragment Roty Marii Konopnickiej. 
W trakcie ceremonii przemówienia 
wygłosili: burmistrz Wrześni To-
masz Kałużny, dyrektor oddziału IPN  
w Poznaniu Rafał Reczek oraz wielko-

polski kurator oświaty Robert Gaweł. 
Nową tablicę pobłogosławił ksiądz 
Mieczysław Kozłowski, a delegacje 
samorządowców, w tym również 
starosty wrzesińskiego Dionizego Ja-
śniewicza i wicestarosty Waldemara 
Grzegorka, złożyły pod nią wiązan-
ki. Następnie w Muzeum nastąpiło 
uroczyste otwarcie okolicznościo-
wej wystawy, która będzie dostępna 
dla zwiedzających do końca wrze-
śnia (więcej informacji na plakacie).  
W ramach obchodów 30 maja we 
Wrzesińskim Ośrodku Kultury od-
będzie się premierowy pokaz filmu  
w reżyserii Antoniego Wojtkowiaka 
pt. Dzieci Wrzesińskie 1901. Tego dnia 
od godziny 16 będzie on także do-
stępny w serwisie YouTube.

Pamięć o uczestnikach strajku 
uczcili również kibice Lecha Poznań 
oraz członkowie Night Runners 
Września. Wieczorem spotkali się oni 
pod pomnikiem Dzieci Wrzesińskich, 
gdzie złożyli kwiaty i odpalili czerwo-
ne race. Następnie przeszli na rynek, 

by tam ustawić się w kształt „1901” 
odnoszący się do roku, w którym 
rozgrywały się wydarzenia związane 
ze szkolnym protestem. Dodatkowo 
biegacze wyruszyli spod pomnika, 
by pokonać trzy- lub sześciokilome-
trowy odcinek w hołdzie młodym 
bohaterom. Z kolei Marcin Długosz 
(również z Night Runners Września) 
zainicjował akcję „120 km dla Dzieci 
Wrzesińskich”, która rozpoczęła się  
1 i potrwa do 30 maja. Polega ona na 
tym, aby w ciągu całego miesiąca po-
konać wspomniany dystans biegnąc, 
idąc, maszerując z kijkami lub jadąc 
rowerem. Można również zrobić 
120 pompek. Do przypominającej 
o historii regionu akcji, która jedno-
cześnie promuje zdrowy styl życia, 
przyłączył się m.in. Dionizy Jaśnie-
wicz. Starosta wybrał przejażdżkę 
rowerową.

Monika Tomczak

Hufiec Pracy 
w rocznicę strajku

20 maja 1901 roku wybuchł strajk dzieci wrzesińskich przeciwko 
germanizacji szkół.

Uczniowie Katolickiej Szkoły Ele-
mentarnej we Wrześni stanęli  
w obronie nauczania religii w ję-
zyku polskim. Strajkujące dzieci za 
ten akt spotkała kara chłosty oraz 
prześladowanie przez nauczycieli  
i pruskie władze. Przeciwstawienie 
się Prusakom w czasie zaborów było 
szczególnym przejawem walki o pol-
skość. Strajkujące dzieci wrzesińskie 
stały się symbolem walki z germa-
nizacją i o przetrwanie tożsamości 
narodowej.

W związku ze 120 rocznicą tego 

wydarzenia uczestnicy Hufca 
Pracy we Wrześni wraz z wycho-
wawcami poszli pod wrzesiń-
ski pomnik, gdzie złożyli kwiaty, 
by w ten sposób uczcić pamięć  
o bohaterskich uczniach. Młodzież 
mogła poznać bliżej historię miasta, 
z którym jest związana, jak również 
uświadomić sobie, że o to, by dziś 
móc mówić w ojczystym języku, 
ktoś musiał zawalczyć, co na pewno 
wzbudziło sporą refleksję.

Paulina Stawska
Wychowawca

fot. D
orota A

ndrzejczak-M
ucha

fot. arch. H
P

dok. ze s. 1

Powiatowa delegacja składa kwiaty pod pomnikiem

Kibice Lecha Poznań również uczcili rocznicę

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży
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DEFINICJA UPRAWNIENIA GDZIE NALEŻY SIĘ
PORUSZAĆ

PRĘDKOŚĆ ZABRANIA SIĘ! ZACHOWANIE 
WOBEC PIESZYCH

POSTÓJ

HULAJNOGA 
ELEKTRYCZNA

Pojazd napędzany elek-
trycznie, dwuosiowy,  

z kierownicą, bez siedzenia 
i pedałów, konstrukcyjnie 

przeznaczony do poru-
szania się wyłącznie przez 
kierującego znajdującego 

się na tym pojeździe.

Zakaz poruszania się 
dziecka w wieku do 10 

lat po drodze.
Wyjątek!

W strefie zamieszkania 
dziecko do 10 lat może 
poruszać się wyłącznie 

pod opieką osoby 
dorosłej.

10-18 lat – karta rowe-
rowa lub prawo jazdy 

kat. AM, A1, B1, T.

Droga dla rowerów.
Pas ruchu dla rowerów.

Jezdnia – obowiązkowo, gdy ruch 
pojazdów odbywa się po niej  

z dozwoloną prędkością nie więk-
szą niż 30 km/h oraz brakuje dro-

gi dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów.

Chodnik – dozwolone, gdy ruch 
pojazdów po jezdni odbywa się  

z dozwoloną prędkością większą 
niż 30 km/h oraz brakuje drogi 

dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów.

20 km/h
Na chodniku  

i drodze dla pie-
szych – prędkość 

zbliżona do prędko-
ści pieszego.

Ciągnięcia i holowania 
innego pojazdu.

Przewożenia innej 
osoby, zwierzęcia lub 

ładunku.
Kierowania w stanie 

nietrzeźwości, w stanie 
po użyciu alkoholu lub 

środka działającego 
podobnie do alkoholu.

Na chodniku oraz 
drodze dla pieszych 
obowiązek ustępo-

wania pierwszeństwa 
pieszemu.

Dopuszcza się postój na chodni-
ku w miejscu do tego przezna-

czonym, a w razie braku takiego 
miejsca – jak najbliżej zewnętrz-
nej krawędzi chodnika najbar-
dziej oddalonej od jezdni oraz 

równolegle do tej krawędzi, pod 
warunkiem, że nie obowiązuje 
zakaz postoju lub zatrzymywa-
nia się, a także szerokość chod-
nika pozostawiona dla pieszych 

nie jest mniejsza niż 1,5 m.

URZĄDZENIE 
TRANSPORTU 
OSOBISTEGO
 (np. segway)

Pojazd napędzany elek-
trycznie, z wyłączeniem 

hulajnogi elektrycznej, bez 
siedzenia i pedałów, kon-
strukcyjnie przeznaczony 

do poruszania się wyłącznie 
przez kierującego znajdują-
cego się na tym pojeździe.

Zakaz poruszania się 
dziecka w wieku do 10 

lat po drodze.
Wyjątek!

W strefie zamieszkania 
dziecko do 10 lat może 
poruszać się wyłącznie 

pod opieką osoby 
dorosłej.

10-18 lat – karta rowe-
rowa lub prawo jazdy 

kat. AM, A1, B1, T.

Droga dla rowerów.
Chodnik lub droga dla pieszych 
– poruszanie się jest dozwolone 
tylko, gdy brakuje wydzielonej 

drogi dla rowerów.

20 km/h
Na chodniku i dro-

dze dla pieszych 
– prędkość zbliżona 

do prędkości pie-
szego.

Ciągnięcia i holowania 
innego pojazdu.

Przewożenia innej 
osoby, zwierzęcia lub 

ładunku.
Czepiania się pojazdów.

Kierowania w stanie 
nietrzeźwości, w stanie 
po użyciu alkoholu lub 

środka działającego 
podobnie do alkoholu.

Na chodniku oraz 
drodze dla pieszych 
obowiązek ustępo-

wania pierwszeństwa 
pieszemu.

Dopuszcza się postój na chodni-
ku w miejscu do tego przezna-

czonym, a w razie braku takiego 
miejsca – jak najbliżej zewnętrz-
nej krawędzi chodnika najbar-
dziej oddalonej od jezdni oraz 

równolegle do tej krawędzi, pod 
warunkiem, że nie obowiązuje 
zakaz postoju lub zatrzymywa-
nia się, a także szerokość chod-
nika pozostawiona dla pieszych 

nie jest mniejsza niż 1,5 m.

URZĄDZENIE 
WSPOMAGA-

JĄCE RUCH 
(np. deskorol-
ka, wrotki, rol-
ki, hulajnoga 
tradycyjna)

Urządzenie lub sprzęt spor-
towo-rekreacyjny przezna-

czony do poruszania się 
osoby w pozycji stojącej, 

napędzane siłą mięśni.

Bez ograniczeń 
wiekowych.

Chodnik.
Droga dla pieszych.

Droga dla rowerów – obowiązuje 
ruch prawostronny.

Na chodniku i dro-
dze dla pieszych 

– prędkość zbliżona 
do prędkości pie-

szego.

Przewożenia innej 
osoby, zwierzęcia lub 

ładunku.
Ciągnięcia pojazdu lub 

ładunku.
Czepiania się pojazdów.
Poruszania się tyłem.

Poruszania się w stanie 
nietrzeźwości, w stanie 
po użyciu alkoholu lub 

środka działającego 
podobnie do alkoholu.

Na chodniku oraz 
drodze dla pieszych 
obowiązek ustępo-

wania pierwszeństwa 
pieszemu.

W strefie zamiesz-
kania!

Pierwszeństwo przed 
pojazdem, obowiązek 

ustąpienia pierw-
szeństwa pieszemu.

Seniorzy, bądźcie ostrożni!
Wrzesińscy policjanci przekazują żelazne zasady, według któ-

rych możemy ustrzec naszych dziadków przed staniem się ofia-
rą oszustów. Porozmawiajmy z naszymi najbliższymi seniorami  
i przypomnijmy im, że oszust może podawać się za każdą osobę.

W ostatnich latach osoby zajmu-
jące się procederem oszukiwania 
ludzi wymierzyły swoje przestęp-
cze działania w najstarszą grupę 
naszego społeczeństwa. Seniorzy 
są na celowniku oszustów, którzy, 
realizując przestępczy proceder, 
wykorzystują najczęściej społecz-
ne zaufanie do służb i podają się 
za policjantów lub funkcjonariu-
szy Centralnego Biura Śledczego. 
Oprócz tego korzystają również  
z improwizowanej tragedii człon-
ków rodziny, podając się za wnucz-
ka poszkodowanego w wypadku 
drogowym.

W dobie panującego zagrożenia 
epidemiologicznego niestety wy-
zbyci z uczuć oszuści podają się 
również za służby wykonujące de-
zynfekcję pomieszczeń w związku 
z koronawirusem. Wpuszczani do 
mieszkań pod takim pozorem okra-
dają seniorów.

Oszuści są bardzo dobrze przygo-
towani do prowadzonej rozmowy  
z seniorem, na każde zadane pytanie 
starają się mieć gotową odpowiedź. 
Dlatego bardzo ważne jest, byśmy 
porozmawiali ze swoimi dziadkami  
i przekazali im, że muszą być bar-
dzo czujni i ostrożni. Przekażmy se-
niorom żelazne zasady.
Apelujemy:

• Nigdy nie podawaj przez telefon 
swoich danych osobowych!

• Nie informuj, w jakich bankach i na 
jakich lokatach gromadzisz oszczęd-
ności!

• Nie ufaj nieznanym rozmówcom!
• Pod żadnym pozorem nie pobie-

raj gotówki i nie przekazuj jej rzeko-
mym policjantom!

• Po takim telefonie zadzwoń z in-
nego aparatu i powiadom o usiło-
waniu wyłudzenia pieniędzy!
PAMIĘTAJ!

• Policja nigdy nie prowadzi dzia-
łań operacyjnych przez telefon!

• Policja nigdy nie wymaga po-
święcenia twoich oszczędności do 
jakichkolwiek celów!

• Policja nigdy nie przekazuje tele-
fonicznie informacji na temat pro-
wadzonych działań operacyjnych 
ani policjantów biorących w nich 
udział!

KPP

Rachmistrzowie nie chodzą po domach!
Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z Łobza (województwo zachodnio-

pomorskie) zapukała około 50-letnia kobieta, która podała się za rachmistrza spisowego. Oszustka, 
prosząc o szklankę wody, zmanipulowała seniorkę, aby ta wpuściła ją do mieszkania. Gdy starsza pani 
poszła do kuchni, przestępczyni ukradła pieniądze i uciekła. Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora 
przypomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach w celu przeprowadzenia spisu 
powszechnego.

W ramach ogólnopolskich kampa-
nii społeczno-edukacyjnych Solidar-
ni z Seniorami – Razem Damy Radę!, 
Stop Manipulacji – Nie daj się oszu-
kać i akcji Stop Korona-Oszustwom, 
Stowarzyszenie MANKO – Głos Se-
niora prowadzi akcję, której celem 
jest zwiększenie świadomości i edu-
kacja w zakresie weryfikacji auten-
tyczności rachmistrzów spisowych 
w trakcie trwania Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 organizowanego przez Główny 
Urząd Statystyczny.

– Na ten moment, do odwołania, 
możemy przyjąć jako stuprocentowy 
pewnik, że żaden rachmistrz nie bę-
dzie chodził po mieszkaniach. Jeżeli 
teraz ktoś przyszedłby, powołując się 
na spis powszechny, wiadomo, że jest 
oszustem. W ogóle nie chodzimy po 
domach – mówił dr Dominik Rozkrut, 
prezes Głównego Urzędu Statystycz-
nego.

– Jeśli ktoś do nas zapuka, zadzwoni 
przez domofon i powie, że jest rachmi-
strzem, to jest to oszustwo i zgłaszamy 
sprawę na policję. Rachmistrzowie do 
odwołania nie chodzą po domach. To 
bardzo ważna informacja, przekazuj-
my ją znajomym i sąsiadom – pod-
kreślał Łukasz Salwarowski, prezes 
Stowarzyszenia MANKO i redaktor 
naczelny „Głosu Seniora”.

Najbezpieczniejszą i najbardziej 

rekomendowaną metodą jest sa-
mospis internetowy przez formularz 
dostępny wyłącznie na stronie in-
ternetowej Głównego Urzędu Staty-
stycznego pod adresem spis.gov.pl. 
Osoby, które mają problem z doko-
naniem samospisu internetowego, 
powinny zasięgnąć pomocy u człon-
ków rodziny (np. dzieci czy wnuków) 
lub sąsiadów.

Osoby, które nie mają dostępu do 
Internetu, mogą spisać się przez te-
lefon, dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer: 22 279 99 99. Infolinia 
czynna jest od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach 8-18. Jest to opcja 
bezpieczna, zwłaszcza z punktu wi-
dzenia osób starszych, gdyż wtedy 
sami inicjują kontakt i nie muszą 
obawiać się, czy zgłaszająca się do 
nich osoba jest prawdziwym rachmi-
strzem spisowym.

Przed podaniem danych każdego 
rachmistrza należy zweryfikować 
samodzielnie poprzez zakładkę 
„Sprawdź rachmistrza” na stronie spi-
su lub dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numerem 22 279 99 99.

Stowarzyszenie MANKO

Wytyczne dla użytkowników jednośladów i nie tylko
20 maja weszły w życie nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch. Użytkownicy m.in. desko-

rolek elektrycznych, urządzeń samobalansujących, rolek, wrotek, deskorolek czy hulajnóg tradycyjnych są zobowiązani do zapoznania się z wprowadzonymi przepisami. Dla 
ułatwienia Komenda Powiatowa Policji we Wrześni przygotowała wygodną tabelę.

źródło: Stow
arzyszenie M

A
N

KO
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Co słychać na drogach?
Wiosną i latem ruch na drogach jest szczególnie wzmożony. Ładna pogoda zachęca do korzystania z rowerów, rolek czy deskorolek. Coraz częściej w ramach codziennej 

aktywności wybieramy również nordic walking lub zwykły spacer. Jak zatem powinniśmy zachowywać się na drogach, by pieszy, rowerzysta, kierujący autem i każdy inny 
użytkownik mogli wspólnie bezpiecznie korzystać z infrastruktury drogowej?

Dobra infrastruktura nie ozna-
cza sukcesu

Naprawiliby wreszcie tę drogę, 
bo naprawdę kiedyś dojdzie tu do 
wypadku..., Drogę nową zrobili, ale  
o garbach spowalniających już za-
pomnieli. Przecież, gdy samochody 
jeżdżą tutaj tak szybko, jest bardzo 
niebezpiecznie...

Takie zdania wielokrotnie słyszą 
osoby zajmujące się utrzymaniem 
dróg. Niestety, dopóki nie zacznie-
my stosować się do zasad ruchu 
drogowego, nawet najlepiej wy-
konana jezdnia czy zamontowane 
spowalniacze nie będą miały real-
nego przełożenia na nasze wspól-
ne bezpieczeństwo. 

– Często, po wyremontowaniu 
drogi, otrzymujemy od ludzi miesz-
kających w jej pobliżu wnioski  
o montaż w tym miejscu progów 
zwalniających jazdę samochodów. 
Bardzo rzadko jednak przychylamy 
się do takich próśb i je montuje-
my. Dlaczego? Mieliśmy ostatnio 
przykład drogi, na której na prośbę 
mieszkańców został zamontowany 
taki właśnie próg zwalniający. Po 
niedługim czasie zwrócili się z kolej-
nym wnioskiem, tym razem jednak  
o „wypłaszczenie” progów, ponie-
waż nie wiedzieli, że te generują 
hałas – mówi naczelnik Wydzia-
łu Dróg Powiatowych Bartłomiej 
Kaczmarzewski. 

Trzeba wspomnieć o tym, że nie 
na każdej drodze może być za-
montowany próg zwalniający.

– Progi zwalniające można stoso-
wać w obszarze zabudowanym na 
drogach następujących klas tech-
nicznych: lokalna (L), dojazdowa 
(D), a także w wyjątkowych przy-
padkach – zbiorcza (Z). My mamy 
drogi klasy Z. Niestety nasz ustawo-
dawca nie określił, jakie to są „wyjąt-
kowe przypadki”. Jednocześnie na-
leży zaznaczyć, że niedopuszczalne 
jest stosowanie progów zwalniają-
cych: na drogach krajowych i wo-
jewódzkich, na miejskich drogach 
ekspresowych, ulicach głównych 
ruchu przyspieszonego (GP), ulicach 
głównych (G), na ulicach i drogach 
wyjazdowych pojazdów straży 
pożarnej, stacji pogotowia ratun-
kowego itp., na ulicach i drogach, 
po których kursuje autobusowa ko-
munikacja pasażerska, z wyjątkiem 
progów wyspowych, na jezdniach 
innych niż bitumiczne, jeżeli nie 
można zastosować oznakowania 
poziomego, na łukach dróg i w in-
nych przypadkach, gdy ich obec-
ność może powodować zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
– dodaje Kaczmarzewski.

W dużej mierze po drogach po-
wiatowych jeżdżą autobusy, dla-
tego można zamontować na nich 
jedynie progi wyspowe i to tylko 
w wyjątkowych sytuacjach. Nie-
stety, takiego rodzaju spowalnia-

cze są problematyczne. Po pierwsze, 
ich koszt nie należy do najniższych 
(średnio ok. 6 tys. złotych). Po drugie, 
przejeżdżanie przez „garby” wiąże się 
z hałasem, drganiami, utrudnieniami 
przy odśnieżaniu, negatywnym od-
działywaniem na konstrukcję drogi 
oraz rozjeżdżaniem poboczy lub 
chodników przy próbach ich omija-
nia, które wcale nie należą do rzad-
kości. Dlatego jeśli montowany jest 
spowalniacz, to zwykle w zestawie ze 
słupkami na poboczach, które unie-
możliwiają jego wyminięcie. Aby 
prosta, wyremontowana droga pro-
wadząca przez teren zabudowany 
nie kojarzyła nam się z torem wyści-
gowym dla samochodów, kierowcy 
muszą bezwzględnie przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego. Nie 
pomogą w tym jednak montowa-
ne co 50 metrów progi zwalniające,  
a zmiana mentalności kierujących 
pojazdami. Zdjęcie nogi z gazu 
uchroni nie tylko przed mandatem, 
ale również niechcianym wypadkiem 
czy tragedią.    

    
Pamiętajmy o przepisach ruchu 

drogowego
Przepisy ruchu drogowego w na-

szym kraju mogą dla wielu z nas oka-
zać się skomplikowane. Dodatkowo 
dla każdego poruszającego się dro-
gą te przepisy się różnią. Do innych 
muszą stosować się kierujący samo-
chodami, a do innych piesi. Wszyst-
kie zasady zebrane są w kodeksie 
ruchu drogowego, jednak jest kilka 
reguł, które warto znać i stosować. 
Musimy pamiętać, że korzystając  
z drogi mamy obowiązek stosować 
się do poleceń wydawanych przez 
osoby kierujące ruchem, do sygna-
łów świetlnych i znaków drogowych. 
W przepisach ruchu drogowego 
pojawia się często sformułowanie 
„szczególna ostrożność”, która jest 
niczym innym jak zwiększoną uwagą 
uczestnika ruchu drogowego oraz 
koniecznością dostosowywania się 

do zmieniających się na drodze wa-
runków i sytuacji. Poruszając się po 
drodze, ufamy, że pozostałe osoby  
z niej korzystające również stosują 
się do przepisów, jednakże warto 
stosować się do zasady ograniczo-
nego zaufania. Może zdarzyć się tak, 
że inni (celowo lub przez przypadek) 
nie będą stosować się do przepisów, 
dlatego tak ważne jest zachowanie 
szczególnej ostrożności. 

20 maja weszły w życie przepisy re-
gulujące zasady korzystania z trans-
portu osobistego, czyli wszelkiego 
rodzaju hulajnóg, deskorolek, rolek, 
wrotek czy urządzeń samobalansu-
jących. Nowego rodzaju urządzenia 
służące do przemieszczania się zy-
skały w ostatnim czasie na popular-
ności, zatem konieczne było ustale-
nie przepisów regulujących zasady 
korzystania z tego rodzaju środków 
transportu. Szczegóły można znaleźć 
w przygotowanej przez policję tabeli 
(patrz strona obok). 

Na drodze nie jesteśmy sami
Jedna z ważniejszych zasad, która 

powinna nam zawsze przyświecać 
to ta, aby pamiętać o innych uczest-
nikach ruchu drogowego. Każdy  
z nas w takim samym stopniu może 
korzystać z dróg, chodników czy 
ścieżek rowerowych. Ważne, abyśmy 
zachowywali się na nich kulturalnie 
oraz stosowali się do obowiązują-
cych przepisów. Najczęściej brak 
szacunku dla innych uczestników 
ruchu drogowego wynika właśnie 
z nieprzestrzegania zasad. Przypo-
mnijmy sobie, ile razy z wściekłością 
trąbiliśmy na rowerzystę przejeżdża-
jącego przez przejście dla pieszych 
lub odgrażaliśmy się pięścią kierow-
cy samochodu, który zatrzymał się 
przed nami z piskiem opon, gdy sami 
przechodziliśmy przez jezdnię w nie-
dozwolonym miejscu? Stosując się 
do przepisów, moglibyśmy uniknąć 
wielu podobnych sytuacji. 

Klaudia Kubiak

Progi zwalniające są dobrym 
rozwiązaniem na drogach osie-
dlowych, po których poruszają 
się samochody osobowe, a także 
występuje wzmożony ruch pie-
szych. Nie są jednak skuteczne,  
a wręcz mogą być niebezpieczne 
czy uciążliwe na drogach przelo-
towych, tranzytowych, o wzmożo-
nym ruchu pojazdów ciężarowych 
czy sprzętów rolniczych. Generują 
wówczas hałas, drgania, nega-
tywnie oddziałują na konstrukcję 
jezdni, sprawiają problemy przy 
utrzymaniu dróg (np. przy od-
śnieżaniu), a przy tym nie speł-
niają przeważnie swojego głów-
nego zadania, tj. spowolnienia 
ruchu. Przy dzisiejszych silnikach  
samochodowych takie progi trze-

ba by montować właściwie, co 
100-200 m, ponieważ kierowca 
po takiej odległości jest w stanie 
rozwinąć już prędkość sprzed 
„garbu”. Żaden próg zwalniający, 
szykana czy inne spowalniacze 
nie zastąpią rozsądku i odpowie-
dzialności kierowców. Chciałbym 
również zauważyć, że jako zarząd-
cy znakujemy nasze drogi zgod-
nie z obowiązującymi przepisami,  
w punktach newralgicznych wpro-
wadzamy stosowne ograniczenia, 
które następnie policja egzekwuje 
od kierowców, ale to nie my od-
powiadamy za niestosowanie się 
do obowiązującego oznakowania. 
Nauczony doświadczeniem wiem, 
że w 90% przypadków prędkość 
na danej drodze przekraczają 
kierowcy, którzy z niej regularnie 
korzystają, tj. mieszkańcy lub oso-
by dojeżdżające konkretną trasą 
np. do pracy. Dlatego apeluję: je-
żeli chcemy, aby na drogach było 
bezpiecznie, to zróbmy przede 
wszystkim jedno… Sami o to za-
dbajmy – noga z gazu! 

Bartłomiej Kaczmarzewski
Naczelnik Wydziału 
Dróg Powiatowych

Prowadząc zajęcia z najmłod-
szymi, kładziemy duży nacisk 
na uświadamianie im, że każdy 
użytkownik ruchu drogowego 
ma wpływ na bezpieczeństwo na 
drodze. Niewłaściwe zachowanie 
znacząco przekłada się na gene-
rowanie różnego rodzaju zdarzeń. 
Nie chodzi mi tu tylko o kolizje 
czy wypadki, ale również o wzrost 
agresji i nieetycznych zachowań. 
Dlatego ważne jest, aby już od 
najmłodszych lat dzieci może  
i dorosłym potrafiły pokazać, jak 
bezpiecznie i rozsądnie korzystać  
z drogi. Dla każdego jest na niej 
miejsce. Dla pieszego na chodniku, 
dla rowerzysty na ścieżce rowero-
wej, a dla pojazdów na jezdni. 

W trakcie zajęć uczymy dzieci, jak 
„rozmawiać” z kierowcą. Podcho-

dząc do przejścia, prosimy dzieci, 
aby podnosiły jedną rączkę do 
góry, żeby zasygnalizować innym 
użytkownikom drogi swoją obec-
ność. Następnie, by rozejrzały się  
w lewo, prawo i jeszcze raz  
w lewo. Te proste ruchy mogą ura-
tować życie. Jeśli nic nie jedzie, 
możemy bezpiecznie przejść na 
drugą stronę. Podobnie jest  
w przypadku samodzielnej jazdy 
rowerem po 10 roku życia i po 
zdaniu na kartę rowerową. Przed 
„zebrą” należy się zatrzymać i wy-
konać te trzy wspomniane ruchy. 
Nie przejeżdżamy przez pasy. 
Bardzo często się zdarza, że rowe-
rzyści, rozglądając się, robią tak 
zwane „migawki” i nierzetelnie 
sprawdzają możliwość wjazdu na 
przejście.

Dużym problem w obecnych 
czasach stało się używanie tele-
fonów komórkowych, także pod-
czas przechodzenia przez pasy. 
Piesi, najczęściej patrząc w ekran 
telefonu, nie zwracają uwagi na 
nadjeżdżające samochody. Zda-
rza się, że nagle zmieniają kieru-
nek i wchodzą na pasy. Dlatego 
też pojawiły się przejścia z sygna-
lizacją świetlną w chodnikach.

sierż. szt. Adam Wojciński
Komenda Powiatowa Policji 

we Wrześni

Urządzenia spowalniające ruch nie zawsze są skuteczne
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Święto Teatru w czasach pandemii
W dniach 19-21 maja po raz siedemnasty odbyło się Święto Teatru na Prowincji organizowane przez Fundację Dzieci Wrzesińskich i Samorządową Szkołę Podstawową im. 

Polskich Noblistów w Nowym Folwarku. Tym razem całe przedsięwzięcie było wyjątkowe, bo z uwagi na pandemię COVID-19 odbyło się w trybie zdalnym po rocznej przerwie.

W ramach Święta tradycyjnie od-
był się Ogólnopolski Przegląd Twór-
czości Teatralnej Maska, który służy 
wymianie doświadczeń zespołów 
teatralnych z różnych środowisk 
wiejskich i miejskich oraz Ogólno-
polski Konkurs Recytatorski „Kto ty 
jesteś, człowieku?”. Konkursy połą-
czone były z warsztatami teatralnymi 
i recytatorskimi prowadzonymi przez 
Katarzynę Adamczyk-Kuźmicz – ak-
torkę (Mój Teatr w Poznaniu), peda-
goga, kulturoznawcę.

Warto nadmienić, że ta edycja pro-
jektu otrzymała honorowy patronat 
ministra edukacji i nauki, wielkopol-
skiego kuratora oświaty, starosty 
wrzesińskiego, burmistrza miasta  
i gminy Września, dziekana Wydziału 
Studiów Edukacyjnych UAM, Colle-
gium Wratislaviense, Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz 
Teatru Rozrywki w Chorzowie. Part-
nerami i współorganizatorami byli: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego (samorząd woje-
wództwa wielkopolskiego), Urząd 
Miasta i Gminy Września, Starostwo 
Powiatowe we Wrześni, Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, Powiatowy Bank 
Spółdzielczy we Wrześni, Parafia pw. 
Świętego Krzyża we Wrześni oraz so-
łectwa okolicznych wsi. Patronat me-
dialny nad projektem objęły: „Wieści  
z Ratusza”, „Przegląd Powiatowy”, Ra-
dio Września, NowaWrzesnia.pl, „Dy-
rektor Szkoły” i „Głos Nauczycielski”. 

W ramach przedsięwzięcia odbyło 
się spotkanie autorskie z Łukaszem 
Wierzbickim – pisarzem, podróżni-
kiem, autorem książek dla dorosłych 
i dzieci, w tym aż dwóch lektur szkol-
nych. Tematem przewodnim była 
tym razem „Afryka Kazika”. Autor 
zapoznał dzieci z historią jej powsta-
nia, przekazał ciekawostki o utworze, 
dzieci wyruszyły w pasjonującą po-
dróż po drugim pod względem wiel-
kości i chyba najpiękniejszym konty-
nencie na Ziemi.

W programie znalazły się także 
okolicznościowe wystąpienia, m.in. 
szanta teatralna Teatr przybędzie 
tu (do słów Przemysława Nowaka)  
w wykonaniu przyjaciół szkoły, pio-
senka Teatralna cud drużyna (słowa 
Jarosław Wolański, wykonanie Grze-
gorz Adamski) oraz występ chóru 
Camerata. Nie zabrakło także szkol-
nego projektu Fabryka kretywności 
2, czyli... mój jest ten kawałek teatru, 
w ramach którego odbyły się działa-
nia twórcze, konkurs na projekt lalki 
teatralnej i konkurs na najciekawszy 
filmik. Każda klasa nagrywała krót-
kometrażowy filmik nawiązujący do 
wybranego przez siebie tematu: in-
scenizacja wiersza, teledysk do wła-
snej piosenki, film reklamujący klasę, 
film promujący szkołę bądź edukację 
zdalną. Uczniowie klas 4-8 najpierw 
obejrzeli wszystkie zgłoszone do 
konkursu filmy, a następnie, głosując 
w szkole lub przez aplikację Teams, 
wybrali najlepszy.

Najważniejszym wydarzeniem po-
zostały oczywiście ogólnopolskie 
konkursy. Uczestnicy z całego kraju 
tym razem nadsyłali nagrania, które 
oglądano zdalnie. Konfrontacje te-

atralne i recytatorskie oceniało pro-
fesjonalne jury.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego „Kto ty jesteś, 
człowieku?” w ramach Święta Te-
atru na Prowincji 2021:

Kategoria klasy 4-6 SP
I miejsce: Zuzanna Sobańska – 

Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Umińskiego w Przedczu

II miejsce: Stanisław Czubała – Szko-
ła Podstawowa im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Święciechowie

III miejsce: Gabriela Wiśniewska – 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja 
Kopernika w Wągrowcu 

Kategoria klasy 7-8 SP i szkoły po-
nadpodstawowe

I miejsce: Antonina Olejnik – Szkoła 
Podstawowa im. prof. Józefa Zwie-
rzyckiego w Krobi

II miejsce: Martyna Słupińska – 
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Kobylnicy

III miejsce: Wiktoria Oporowska – 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
im. Powstańców Wielkopolskich  
w Brennie 

Nagrody specjalne
– Amelia Szulik – Szkoła Podstawowa  

nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
– Pola Marciniak – Szkoła Podsta-

wowa im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Święciechowie

– Maksymilian Pawlak – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie

– Maja Lewandowska – Samorządo-
wa Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Noblistów w Nowym Folwarku

– Jacek Krzyszkowski – Społeczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Ur-
szuli Ledóchowskiej w Poznaniu Spo-
łecznego Towarzystwa Oświatowego

– Weronika Dobrowolska – Szkoła 
Podstawowa im. Władysława Umiń-
skiego w Przedczu

– Zofia Żelazowska – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika  
w Wągrowcu

– Liwia Kasprzak – Młodzieżowy 
Dom Kultury w Koninie

– Monika Wysokowicz – Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Koninie

– Zofia Selwod – Szkoła Podstawo-
wa im. prof. Józefa Zwierzyckiego  
w Krobi 

Wyniki Ogólnopolskiego Przeglą-
du Twórczości Teatralnej MASKA 
2021

Kategoria przedszkola
I miejsce: Przedszkole Niepubliczne 

„Chatka Misia Uszatka” we Wrześni 
(grupa „Jeżyki”)

II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Samorządowa Szkoła 

Podstawowa im. Polskich Noblistów 
w Nowym Folwarku (klasa 0a)

Kategoria klasy I-III szkoły pod-
stawowej

I miejsce: Powiatowe Ognisko Pra-
cy Pozaszkolnej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Ludwika Holesza  
w Świerklanach (Teatr AKuKu)

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr  
3 im. M. Kopernika w Wągrowcu 
(Szkolaczki)

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. 
M. Skłodowskiej-Curie w Święciecho-
wie (Powsinoga – grupa młodsza)

Kategoria klasy IV-VI szkoły pod-
stawowej

I miejsce: Teatr „Bałałajka” – Hotel 
„pod Dębem” w Zielonej Górze

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. 
Wł. Umińskiego w Przedczu

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr  
7 im. A. Mickiewicza w Jeleniej Górze

 Kategoria klasy VII-VIII szkoły 
podstawowej i szkoły ponadpod-
stawowe

 I miejsce: Szkoła Podstawowa im. 
prof. J. Zwierzyckiego w Krobi (grupa 
teatralna „Na Fali”)

II miejsce: Teatr „Bałałajaka” z Zielo-
nej Góry – Nowosolskie Alternatyw-

ne Stowarzyszenie Artystów NASA
III miejsce ex aequo: Zespół Szkół 

Specjalnych im. Jana Brzechwy  
w Szamotułach (kółko muzyczno-te-
atralne „Maska”) oraz Szkoła Podsta-
wowa im. T. Kościuszki w Krojczynie 
(teatr „Bomba!”)

 Wyróżnienia otrzymali:
– Zuzanna Sobańska (Szkoła Podsta-

wowa im. Wł. Umińskiego w Przedczu),
– Marcin Wielebiński (Szkoła Pod-

stawowa nr 7 im. A. Mickiewicza  
w Jeleniej Górze),

– Klaudia Bednarska (Teatr „Bałałaj-
ka” z Zielonej Góry),

– Blanka Fijałkowska (Teatr „Bałałaj-
ka” z Zielonej Góry),

– Jagoda Jadłoś (Teatr „Bałałajka”  
z Zielonej Góry),

– Bruno Hryniewicz (Teatr „Bałałajka”  
z Zielonej Góry),

– Szymon Rogoziński (Teatr „Bałałaj-
ka” z Zielonej Góry),

– Michał Staniszewski (Teatr „Bała-
łajka” z Zielonej Góry),

– Aleksandra Piechocka (Szkoła 
Podstawowa im. prof. J. Zwierzyckie-
go w Krobi),

– Zofia Selwod (Szkoła Podstawowa 
im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi),

– Ignacy Wawrzyniak (Przedszkole 
Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka” 
we Wrześni),

– Stanisław Szaroleta (Przedszkole 
Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka” 
we Wrześni),

– Iga Prus (Przedszkole Niepubliczne 
„Chatka Misia Uszatka” we Wrześni),

– Lena Gabryelczyk (Przedszkole 
Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka” 
we Wrześni),

– Maja Małecka (Szkoła Podsta-
wowa im. M. Skłodowskiej-Curie  
w Święciechowie),

– Gabriela Ślaska (Szkoła Podsta-
wowa im. M. Skłodowskiej-Curie  
w Święciechowie),

– Oliwia Szułczyńska (Szkoła Pod-
stawowa im. M. Skłodowskiej-Curie  
w Święciechowie),

– Magdalena Homska (Szkoła Pod-
stawowa im. M. Skłodowskiej-Curie  
w Święciechowie),

– Mateusz Tulewicz (Szkoła Pod-
stawowa im. M. Skłodowskiej-Curie  
w Święciechowie),

– Adrian Wiśniewski (Szkoła Podsta-
wowa nr 3 im. M. Kopernika w Wą-
growcu).

  Grand Prix pierwszego dnia prze-
glądu „Maska” i statuetkę Stracha 
na Wróble otrzymał: Teatr „Bałałajka”  
z Zielonej Góry (zgłaszający Hotel 
„pod Dębem” w Zielonej Górze) za 
przedstawienie Robak Zębowy.

 Grand Prix drugiego dnia prze-
glądu „Maska” i statuetkę Stracha 
na Wróble otrzymało: Powiatowe 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. L. Hole-
sza w Świerklanach (Teatr AKuKu) za 
przedstawienie Piraci.

 Nagroda specjalna powędrowała 
do zespołu z powiatu wrzesińskie-
go, który wykazał się innowacyjnym 
podejściem do tworzywa teatralne-
go – jest to grupa „ZAMASKOWANI”  
z Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów w Nowym 
Folwarku (Problemy techniczne).

Wydarzeniem towarzyszącym 
przedsięwzięciu była III ogólnopol-
ska konferencja „Kreatywność i in-
nowacyjność w edukacji”, podczas 
której można było wysłuchać wykła-
dów online i uczestniczyć w warszta-
tach prowadzonych przez: dr Bożenę 
Kanclerz, Dorotę Tomaszewicz, Mo-
nikę Jackowską, Magdalenę Falkow-
ską, Monikę Paczkowską, Justynę 
Kurzawę, Piotra Czekierdę, Mateusza 
Kozłowskiego i Jerzego Śliwę. Te-
matyka była bardzo różnorodna: od 
warsztatu teatralnego po tutoring, 
mediacje i storytelling.

Głównym punktem podsumowa-
nia Święta Teatru na Prowincji był 
recital Marty Tadli i Kamila Franczaka 
– śpiewających aktorów Teatru Roz-
rywki w Chorzowie oraz występ on-
line zaprzyjaźnionej szkoły z Nafplio  
w Grecji, dzięki któremu projekt zy-
skał rangę przedsięwzięcia między-
narodowego.

Julianna Hauke

fot. arch. projektu

fot. arch. projektu

Nowe technologie przyszły organizatorom z pomocą

Święto Teatru na Prowincji w reżimie sanitarnym
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Z kulturą  
za pan brat

Niezbyt często zdarza nam się spotkać osobę dorosłą, która ma mniej niż 140 cm wzrostu. Jeśli jed-
nak znajdziemy się już w takiej sytuacji, zaczynamy się zastanawiać, jak odpowiednio się zachować. 
Nieznajomość grzecznościowych reguł wprawia nas w zakłopotanie, dlatego warto zapoznać się z kil-
koma podstawowymi zasadami, które obowiązują podczas kontaktów z osobami niskiego wzrostu.

N a j w a ż n i e j s z e 
jest to, by niskoro-
słych nie traktować 
jak dzieci. Dotyczy 
to m.in. używania  
w stosunku do nich 
odpowiednich wy-
rażeń, czyli pan/pani 
oraz bezpośredniego 
zwracania się do da-
nej osoby, a nie do jej 
towarzyszy. Czasami 
zdarza się, że pomi-
mo dobrych inten-
cji, zachowujemy się  
w bardzo niekultural-
ny sposób. Tak dzieje 
się np. wtedy, gdy 
osoba niskiego wzro-
stu chce sięgnąć po 
coś, co znajduje się 
wysoko na półce czy 
regale w supermar-
kecie, a ktoś zamiast 
zapytać, czy podać 
jej daną rzecz, chwyta 
ją za boki i unosi do 
góry. Może z pewnej 
perspektywy przed-
stawiona sytuacja 
wygląda komicznie, 
ale takie przypadki 
niestety się zdarza-
ją. Ludzie będący 
„ofiarami” tego typu 
pomocy czują się co 
najmniej niekomfor-
towo. Nic dziwnego, 
w ten sposób narusza 
się przecież ich stre-
fę osobistą. Dobrym pomysłem nie 
będzie również podawanie sobie 

• z gorem, z deklem – być nienor-
malnym, nienormalnie się zacho-
wywać 

• z ledwością – ledwie 
• zadziać – zagubić 
• zaklepka – zasmażka do zupy 
• zakluczyć – zamykać drzwi na 

klucz 
• zamówiony – zarezerwowany 
• zamudzać – przeszkadzać, zabie-

rać czas 
• zaś – następnie, później 
• zawdziać – ubrać, założyć na siebie
• zbańczyć – zbankrutować 
• zduczniały – nędzny, kiepski 
• zdziebko – trochę 
• ze spokojem – bez pośpiechu 

• zgrudzić się – skurczyć się 
• zimne nóżki – galareta z mięsa 
• zminąć – zmienić 
• zmir – spokój 
• zmuda/zmudzić – strata/stracić 
• znorać sie – ubrudzić się 
• zobacz to – spójrz na to, posłu-

chaj tego, zwróć uwagę na to 
• zolog – zoo 
• zrobić wyro – pościelić łóżko 
• zwięzłowato – zwięźle 
• zynder – łobuz, nierób 
• zyzol – zezowaty 

Opracowała Monika Tomczak 
na podstawie materiałów 

Jerzego Romualda Stankiewicza

ul. Koszarowa 14-16, Września, tel. 61 436 64 46
www.trojka.net.pl

REPERTUAR: 28 MAJA – 3 CZERWCA

Plany repertuarowe:
4-10 czerwca – KRUDOWIE 2 NOWA ERA (PREMIERA)
4-10 czerwca – DRUGA POŁOWA (PREMIERA)
4-17 czerwca – WOLKA

KRUDOWIE 2
 NOWA ERA

animacja, USA,
 105 min.

PREMIERA

DRUGA POŁOWA
komedia 

romantyczna, 
POLSKA, 
105 min.

PREMIERA

28.05. (pt.) 13:00     15:00     17:00 19:00     21:00

29.05. (sob.) 13:00     15:00     17:00 19:00     21:00

30.05. (nd.) 13:00     15:00     17:00 19:00     21:00

31.05. (pon.) 15:30     17:30 19:30

 1.06. (wt.) 15:30     17:30 19:30

 2.06. (śr.) 15:30     17:30 19:30

3.06. (czw.) 15:30     17:30 19:30

Savoir-vivre wobec 
osób niskorosłych

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
będzie nieczynne w piątek 

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

czegoś nad stojącą pomiędzy nami 
osobą niskorosłą, ponieważ możemy 

upuścić przekazywaną 
rzecz prosto na jej gło-
wę. Niestety to również 
sytuacja z życia wzięta.

Należy także pamię-
tać, że nie każda oso-
ba niskiego wzrostu 
akceptuje to, kiedy 
ktoś nazywa ją karłem. 
Określeniem najlepiej 
opisującym takich lu-
dzi będzie stosowane 
w niniejszym tekście 
sformułowanie – osoba 
niskorosła. Faktem jest, 
że na co dzień rzadko 
spotykamy dorosłych 
mierzących niecałe 
140 cm, jednak to nie 
usprawiedliwia zbyt 
emocjonalnych reakcji 
na ich widok, takich jak 
okrzyki zaskoczenia, 
szturchanie towarzyszy 
w celu zwrócenia uwa-
gi na obecność kogoś 
niskorosłego, wytyka-
nie palcami czy zwykłe 
gapienie się. Dobrze 
zwrócić uwagę także na 
to, by podczas rozmowy 
z taką osobą obie strony 
czuły się komfortowo.  
Z tego względu warto 
stanąć w odpowiedniej 
odległości od niskoro-
słego – tak, by nie mu-
siał on zbytnio zadzie-
rać głowy, a my pochy-
lać się w nienaturalny 

sposób.    Monika Tomczak
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Powiat wrzesiński wspólnie z Powiatową Organizacją Ligi Obrony Kraju 
we Wrześni zaprasza dzieci i młodzież szkół powiatu wrzesińskiego do 

udziału w zajęciach-treningach strzeleckich w ramach wykonania zada-
nia publicznego pt. „Przeprowadzenie cyklu treningów dla dzieci 

i młodzieży ze strzelectwa sportowego”.
Zajęcia odbywać się będą w czerwcu i lipcu br. w grupach do pięciu 

osób na terenie strzelnicy LOK we Wrześni, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu. Opiekunów Szkolnych Kół LOK uprzejmie prosimy o kontakt 

z prezesem Powiatowej Organizacji LOK we Wrześni Marianem Wojcie-
chowskim celem uzgodnień merytorycznych i organizacyjnych. 

Telefon kontaktowy: 513 184 263. 
LOK

Projekt współfinansowany przez powiat wrzesiński. 

ZAPROSZENIE

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 maja 2021 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam,

że w dniu 26 maja 2021 r. została wydana decyzja nr 373/2021, znak: 
WB.6740.43.2021, 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.

Powstała w wyniku podziału geodezyjnego działka oznaczona  
nr ewid.: 4442/68 (powstała z podziału geodezyjnego działki oznaczo-
nej nr ewid. 4442/5), obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewi-

dencyjna: 303005_4 Września – miasto, staje się z mocy prawa własno-
ścią Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września 
ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodo-
wanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość od-
szkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia,  

w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się 
ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż  

w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, 
wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiato-
wego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 

do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, 
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem, 
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty 

otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz 
jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze 

obwieszczenie. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a., doręczenie zawiadomienia 
stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się 
niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września,  
w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów i prasie lokalnej 

„Przegląd Powiatowy”.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
z siedzibą przy ulicy Ogrodowej we Wrześni organizuje 

wyjazd na termy do Uniejowa w dniu 
23 czerwca 2021 r. Zapisy w biurze.

Swoje dane w urzędzie skarbowym 
zaktualizujesz online

Podatnicy, którzy muszą zmienić swoje dane w urzędzie skarbowym, mogą to teraz zrobić elek-
tronicznie w serwisie e-Urząd Skarbowy. Dotychczas zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 było do-
stępne wyłącznie w formie papierowej.

Udostępnienie usługi złoże-
nia zgłoszenia aktualizacyjnego 
ZAP-3 w e-Urzędzie Skarbowym 
umożliwia podatnikom szybkie  
i wygodne zaktualizowanie swo-
ich danych dotyczących adresu 
zamieszkania, danych kontakto-
wych (numeru telefonu, adresu 
e-mail, adresu elektronicznego na 
ePUAP) oraz osobistego rachun-
ku bankowego, na który dokony-
wane będą zwroty podatków lub 
nadpłat.

– To kolejne ułatwienie dla klien-
tów KAS, którzy nie będą musieli 
już osobiście składać zgłoszenia 
ZAP-3 w swoim urzędzie lub wysy-
łać druku pocztą. Podatnicy mają 

teraz możliwość wglądu i aktualiza-
cji swoich danych z każdego miejsca  
i o każdej porze – mówi Małgorzata 
Spychała-Szuszczyńska, rzecznik Izby 
Administracji Skarbowej w Poznaniu.

To także usprawnienie pracy urzę-
dów skarbowych, które nie będą już 
musiały gromadzić i przetwarzać pa-
pierowej dokumentacji. 

– Tylko do połowy maja do wielko-
polskich urzędów wpłynęło w sumie 
ponad 24 tys. papierowych zgłoszeń 
ZAP-3, z czego niespełna 500 szt. to 
zgłoszenia złożone przez podatników 
powiatu wrzesińskiego. Każdy z do-
kumentów musiał być ręcznie wpro-
wadzony do systemu elektronicznego. 
Teraz zgłoszenia te będą automatycz-

nie trafiać do naszych baz danych 
– wyjaśnia naczelnik Urzędu Skar-
bowego we Wrześni.

Przypomnijmy, że zgłoszenie 
ZAP-3 przeznaczone jest dla osób 
fizycznych, które spełniają łącznie 
następujące kryteria:

• są objęte rejestrem PESEL,
• nie prowadzą działalności go-

spodarczej,
• nie są zarejestrowanymi po-

datnikami podatku od towarów  
i usług,

• nie są płatnikami podatków,
• nie są płatnikami składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz 
zdrowotne.

Urząd Skarbowy we Wrześni

STAROSTA WRZESIŃSKI
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 28 maja 2021 roku na okres 21 dni wywieszony 
został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, zamieszczony na stronie inter-

netowej urzędu oraz stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Przedmiotowy wykaz dotyczy sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej 
w miejscowości Węgierki, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 349/3 o po-

wierzchni 0,0179 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr PO1F/00051801/1, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

STAROSTA
/-/ Dionizy Jaśniewicz
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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. 

Cześć mam na imię Bolt i mam 
około siedmiu lat. W schronisku 
początkowo krótko mieszkałem, 
ponieważ stosunkowo szybko zo-
stałem adoptowany. Myślałem, 
że zostanę z nową rodziną już na 
zawsze, a moje życie będzie bez-
troskie. Niestety cieszyłem się nią 
zaledwie trzy miesiące. Jestem 
bardzo radosnym psem i mam 
mnóstwo pozytywnej energii, dla-
tego kiedy zostawałem sam na 

wiele godzin, szukałem sobie zajęcia  
i czasami uciekałem. Potrzebuję 
dużo spacerów, zabaw oraz zainte-
resowania. Chociaż nie jestem już 
najmłodszym pieskiem, to czasami 
duchem i zachowaniem bliżej mi do 
szczeniaka niż psa seniora. Myślę, 
że byłbym doskonałym kompanem 
dla osoby aktywnej i idealnie spraw-
dziłbym się jako towarzysz podczas 
wspólnego biegania czy spacero-
wania. Sądzę, że bez problemu za-

rażę Cię pozytywną energią oraz 
radością. Podobno nikt nie jest  
w stanie oprzeć się urokowi moje-
go uśmiechniętego pyszczka. Jeśli 
chciałbyś zyskać supertowarzysza 
do wspólnych treningów, zabaw,  
a co najważniejsze wiernego przy-
jaciela na całe życie, skontaktuj się 
z Joanną (tel. 660 437 625).     

 Aktywny Bolt

Bolt na pewno zmotywuje do wspólnych ćwiczeń

fot. Psi-jaciel

Rośliny mające wpływ 
na zmysł smaku

Wielu z nas myśli, że na smak mogą oddziaływać tylko rośli-
ny o owocach jadalnych, na przykład agrest lub porzeczka. Na 
szczęście tak nie jest! Przedstawiam klika roślin ozdobnych, któ-
rych kwiaty nadają się do jedzenia.

Należy zaznaczyć, że nie wszyst-
kie odmiany podanych poniżej ro-
ślin są jadalne oraz nie wszystkie 
części danej rośliny nadają się do 
spożycia. Musimy również zwró-
cić uwagę na to, że niektóre rośli-
ny mogą być do siebie podobne 
albo nawet nie do rozróżnienia, 
tak jak na przykład mniszek le-
karski i mlecz. Mlecz jest trujący, 
natomiast mniszek lekarski, jak 
sama nazwa mówi, nadaje się 
do konsumpcji przez człowieka. 
Należy zawsze sprawdzić daną 
roślinę przed spożyciem, a nawet 
zebraniem.

Co możemy przygotować  
z fiołka, jakie ma właściwości  
i jak smakuje?

Najsmaczniejsze i najzdrowsze 
są fiołki wonne, które mają inten-
sywny i słodki smak. Z tych rośli-
nek możemy przyrządzić lody, 
słodkie nadzienie do bułeczek, 
możemy je zastosować jako do-
datek do sałatek, aromatyzować 
nimi ocet i cukier, ponieważ mają 
nie tylko słodko-kwaśny smak, ale 
również cudowną woń. Idealnie 
nadają się na konfitury, syropy  
i herbatki.

Fiołek wonny działa wykrztuśnie, 
napotnie i odkażająco. Trzeba jed-
nak uważać, bo co za dużo, to nie-
zdrowo. Przedawkowanie obja-
wia się nudnościami, wymiotami  
i biegunką. Ważne jest, aby zbie-
rać fiołki z czystego środowiska, 
na przykład naszego ogrodu lub 
miejsc osłoniętych przed spalina-
mi samochodowymi.

Jak macierzanka piaskowa 
wpływa na zdrowie?

Macierzanka ma korzenny  
i gorzkawy smak, jednak nie jest 
tak ostra jak inne zioła, dlatego 
można z niej parzyć herbatę. To 

dobre lekarstwo na dolegliwości 
trawienne, pobudzające między 
innymi produkcję soków trawien-
nych, co pozytywnie wpływa na 
wątrobę. Napar z tej roślinki po-
maga oczyścić drogi oddechowe. 
Macierzanka działa antybakte-
ryjnie, wycisza przed snem oraz 
ma wiele innych niesamowitych, 
pozytywnych działań na organizm 
człowieka.

Jakie części aksamitki rozpierz-
chłej są jadalne? Jak smakują?

Jadalną część rośliny stanowią 
płatki, ponieważ dno kwiatowe 
może być gorzkie w smaku. Liście 
natomiast mogą być używane 
jako przyprawa. Aksamitki roz-
pierzchłe mają lekko cytrusowy, 
ożywczy smak. Nie warto zniechę-
cać się do aksamitek przez ich kon-
trowersyjny zapach (w szczegól-
ności tych o ciemnych kolorach), 
ponieważ roślina jest źródłem 
luteiny – organicznego związku 
chemicznego, żółtego barwnika. 
Kumuluje się on w organizmie, 
szczególnie w plamce żółtej oka. 
Jego niedobory mogą prowadzić 
do poważnych chorób oczu. Co 
istotne, luteina reguluje cykl mie-
siączkowy, a jej niedobory mogą 
doprowadzić do powstania lub 
zaostrzenia się zespołu napięcia, 
zwanego popularnie PMS. Luteinę 
poleca się szczególnie osobom 
pracującym lub przebywającym 
w pomieszczeniach ze sztucznym 
oświetleniem, spędzającym długi 
czas przed komputerem, palącym 
i pijącym napoje zawierające kofe-
inę oraz genetycznie zagrożonym 
jaskrą lub zaćmą. Aksamitkami 
rozpierzchłymi możemy dopra-
wiać zupy, ryby, sałatki i desery.

Julia Kończak 
kl. 2TAP

Jak sprawdzić, czy osoba zmarła miała 
rachunek w banku?

Panu Stefanowi zmarł daleki krewny, kuzyn, którego ten jest prawdopodobnie jedynym spadko-
biercą. Pyta więc, w jaki sposób może sprawdzić, czy zmarły miał konta w bankach?

Jako spadkobierca pan Stefan 
może w dowolnym banku, w tym 
również SKOK-u, nie będąc jego 
klientem, złożyć wniosek o udziele-
nie informacji o rachunkach banko-
wych zmarłego kuzyna.

Do wniosku koniecznie należy 
dołączyć tytuł prawny do spadku,  
a więc prawomocne postanowienie 
sądu o stwierdzeniu nabycia spad-
ku albo akt notarialny poświadcza-
jący dziedziczenie.

Instytucja bankowa, do której pan 
Stefan złoży wniosek, skieruje go 
do Centralnej informacji o rachun-

kach bankowych. Wniosek wymaga 
opłaty według taryfy własnej banku. 
Centralna informacja przysyła zapy-
tanie do wszystkich banków, w tym 
SKOK-ów, a te mają trzy dni na prze-
słanie odpowiedzi.

Następnie na ich podstawie przygo-
towywana jest zbiorcza informacja, 
którą pan Stefan odbierze w banku, 
w którym został złożony wniosek.  

W ten sposób również wszyscy 
mogą szukać informacji o własnych 
rachunkach, o których może zapo-
mnieli.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe 
(Dz.U. z 2020 roku pozycja 1896).

Z wielu roślin można przygotować zdrowe napary
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Z życia klubów sportowych

Awans naszych siatkarek
W sobotę 22 maja w Gostyniu 

odbył się turniej ćwierćfinałowy 
Mistrzostw Wielkopolski w Mini-
siatkówce Kinder 2021. Bardzo 
dobrze zaprezentowały się na 
nim siatkarki z klasy Va repre-
zentujące UKS OLIMP Września 
działający przy SSP6 Września.

Nasze dwie pary: Nadia Gościmska 
i Oliwia Janowska, a także Jagoda 
Dutkiewicz i Emilia Listopad zajęły 
odpowiednio IX i XII miejsce wśród 
dziewiętnastu występujących par  
i awansowały do turnieju półfinało-
wego, który odbędzie się na począt-
ku czerwca. 

Jeszcze lepiej w drugim ćwierćfina-
le, który rozegrany został w Lesznie, 
zaprezentowała się uczennica klasy 

Miłosławska Młodzieżowa Liga Halowa
Jej ostatnia, 28 kolejka zo-

stała rozegrana w poniedziałek  
10 maja.

Miłosławska Młodzieżowa Liga Halo-
wa to projekt, który w swojej formule 
przypomina Miłosławską Młodzieżo-
wą Ligę Podwórkową. W rozgrywkach 
ligi, oprócz obowiązkowego udziału 
wszystkich zawodników trenujących 
w zespole Młodzik D2 FA Orlik Miło-
sław, mogą brać udział zarówno wszy-
scy chętni chłopcy, jak i dziewczęta  
z roczników od 2007 do 2011.

Projekt Miłosławskiej Młodzieżo-
wej Ligi Halowej realizowany jest we 
współpracy z Klubem MLKS Orlik Mi-
łosław, Urzędem Gminy w Miłosławiu 
oraz Zespołem Szkolno-Przedszkol-
nym w Miłosławiu.

Do rozgrywek przystąpiły cztery ze-
społy: YOLO DENTYŚCI,  FC ORZECHY, 
TEAM IBARBO, TEAM PEKKA.

Kolejki ligowe rozgrywane były sys-
temem „każdy z każdym”, dwa razy 
w tygodniu: w środy w godz. 15.30-
17.00 i piątki w godz. 15.00-16.30. 
Inauguracja rozgrywek miała miej-
sce 20 listopada w hali sportowej  
w Bugaju. Rozgrywki trwały sześć 
miesięcy z przerwami spowodowa-
nymi brakiem możliwości konty-

nuowania rozgrywek wynikającym  
z wprowadzonych obostrzeń.

Po rozegraniu ostatniej, 28 kolejki 
nastąpiło uroczyste zakończenie roz-
grywek, połączone z wręczeniem me-
dali dla wszystkich zawodników oraz 
pucharu dla „Króla strzelców”, który 
przypadł w udziale Adrianowi Skrzyp-
czakowi reprezentującemu zespół 
TEAM PEKKA. Adrian w całych roz-
grywkach zdobył łącznie 70 bramek! 
W końcowej klasyfikacji zwyciężyła 
drużyna TEAM IBARBO. Drugie miej-

Karatecy w Toruniu
W sobotę 8 maja wrzesińskie Orły wybrały się do Torunia, gdzie 

odbył się VIII Turniej Karate Tradycyjnego i Fudokan Toruńskiego 
Smoka 2021.

W zawodach wystartowało 170 
zawodników z 26 klubów, którzy ry-
walizowali w różnych grupach wie-
kowych. Zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Karate Tradycyj-
nego „Orzeł” Września wywalczyli 
łącznie 19 medali.

Złoto zdobyli: Urszula Szymkowiak 
(konkurencja kata), Marcelina Staj-
kowska (podwójne, w konkurencjach 
kata oraz kumite), a także Mateusz 
Stępniak (kata). Srebro wywalczyli: 
Jan Szymkowiak (konkurencja ki-
hon), Maja Dusza (kata), Patryk Dusza 

(kumite), Jakub Nowak (kata), Maria 
Stajkowska (podwójne, w konkuren-
cjach kata oraz kumite) oraz Aniela 
Bączkowska (kumite). Brąz zaś zdo-
byli: Jakub Jasiński (kihon), Patryk 
Dusza (kata), Amelia Dermiago 
(kata), Jakub Nowak (kumite), Korne-
lia Kaźmierczak (podwójne, w konku-
rencjach kata oraz kumite), Mateusz 
Stępniak (kumite) oraz Aniela Bacz-
kowska (kumite).

Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my startu!

Mariusz Węglewski

Błękitni nie zwalniają tempa
Odkąd ruszyły dziecięce i młodzieżowe rozgrywki piłkarskie, młodzi piłkarze Błękitnych Psary Pol-

skie nie mają czasu na nudę. Praktycznie każdy weekend upływa im pod znakiem sportowej rywaliza-
cji. Nie inaczej było również 22 i 23 maja.

Na boisku w Psarach Polskich pierw-
szy zespół młodzików występujący  
w II lidze okręgowej D2 rozegrał spo-
tkanie z inną drużyną z terenu po-
wiatu wrzesińskiego – Spartą Sklejką 
Orzechowo. Błękitni zwyciężyli 2:1 
dzięki bramkom Jakuba Jarząbka  
i Wojciecha Nowaczyka. Gola dla przy-
jezdnych zdobył Stanisław Kościański.

Drugi zespół grający na tym samym 
szczeblu rozgrywkowym podjął  
u siebie drużynę MKS OLE! Polonia 
Golina. Również w tym spotkaniu 

Błękitni okazali się lepsi, zwyciężając 
5:2. Bramkarza rywali dwukrotnie 
pokonał Mateusz Radziński, a hattric-
kiem popisał się Feliks Orwat.

Juniorzy młodsi, którzy w meczu ligi 
okręgowej B2 z lokalnym rywalem 
Orlikiem Miłosław zanotowali trzy 
bramki, również mogli cieszyć się  
z wygranej. Na listę strzelców wpisali 
się: Eryk Podlewski, Wiktor Bukow-
ski i Wojciech Fimiak. Miłosławianie 
dwukrotnie trafiali do siatki za spra-
wą Mateusza Przybyłowicza oraz 

Marcina Tomaszewskiego.
Szczęście nie uśmiechnęło się na-

tomiast do trampkarzy Błękitnych 
występujących w II lidze okręgowej 
C2, którzy przegrali spotkanie z War-
tą Kramsk 4:1. Honorowego gola dla 
drużyny z Psar Polskich zdobyła Wik-
toria Nowaczyk. Młodzi zawodnicy 
na pewno wyciągną odpowiednią 
lekcję z tej porażki i do kolejnych 
spotkań przystąpią z podniesioną 
głową.    Monika Tomczak

sce zajął TEAM PEKKA, a trzecie YOLO 
DENTYŚCI.

Medale i statuetka za tytuł „Króla 
strzelców” zostały ufundowane przez 
Radę Rodziców Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego im. Wiosny Ludów 
w Miłosławiu i Agencję Reklamową 
PRINTER. W imieniu zawodników  
i organizatora serdecznie dziękujemy 
za finansowe i materialne wsparcie.

Kornel Karakulski
Organizator i koordynator 
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Va Pola Wojciechowska grająca z Ma-
tyldą Gruszczyńską. Siatkarki zajęły 
III miejsce tuż za zespołami z Jarocina 
i Rokietnicy.

Wszystkim dziewczętom gratuluje-
my i życzymy powodzenia w turnieju 
półfinałowym i awansu do finałów!

Przemysław Motyl

Sport daje dużo radości

Miejsca na podium motywują do dalszej pracy

Ligowe rozgrywki były przede wszystkim dobrą zabawą
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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
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we Wrześni, ul. Chopina 10
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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

Zmiana na pozycji wicelidera  
w Letniej Lidze LZS

23 maja na boisku w Gutowie Wielkim odbyła się V kolejka Letniej Ligi LZS o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Września.

Jak co niedzielę zawodnicy Letniej 
Ligi LZS rozgrywali ligową kolejkę. Po 
kilku latach przerwy piłkarskie zma-
gania wróciły na boisko w Gutowie 
Wielkim. Co działo się działo podczas 
tej kolejki?

Do spotkania z Psarami Polskimi 
zawodnicy Bierzglina przystąpili bez 
zmienników, co w starciu z liderem 
rozgrywek stawiało ich w bardzo trud-
nej sytuacji. Piłkarze Psar Polskich, do-
brze wyszkoleni technicznie, na po-
czątku meczu mieli sporo problemów, 
by przystosować się do specyficznych 
warunków na boisku w Gutowie Wiel-
kim. Co prawda, trawa na boisku była 
skoszona, ale niezebrana, co sprawia-
ło, że ciężko było grać piłką po takim 
podłożu. Zawodnicy z Psar Polskich 
po kilku minutach odnaleźli sposób 
na zdobywanie bramek i rozpoczęli 
swój festiwali strzelecki. Do przerwy 
prowadzili 5:1. W drugiej połowie pił-
karze Bierzglina opadli z sił i dali sobie 
strzelać kolejne bramki. Ostatecznie 
Psary Polskie rozgromiły Bierzglin aż 
11:2, a Dominik Chromiński, dzięki 
czterem trafieniom w tym spotkaniu, 
prowadzi w klasyfikacji Króla Strzel-
ców rozgrywek.

Mecz Białężyc z Sołecznem, zapo-
wiadany jako hit tej kolejki, swoją dra-
maturgią i przebiegiem nie zawiódł 
kibiców. Obie drużyny jak tlenu po-
trzebowały punktów, ale z respektem 
i szacunkiem dla rywala przystąpiły do 
spotkania. Pierwsza bramka była dość 
kuriozalna. Nieporozumienie pomię-
dzy obrońcą, a bramkarzem Sołeczna 
wykorzystał Arkadiusz Nowak, który  
z najbliższej odległości wpakował piłkę 
do bramki. Potem nastąpił lepszy okres 
gry Sołeczna. Aktywny Pavlo Iarmoliuk 
najpierw wyrównał, a potem wypro-
wadził swoją drużynę na prowadzenie. 
Wynikiem 2:1 dla Sołeczna zakończyła 
się pierwsza połowa meczu. W drugiej 
połowie zawodnicy Białężyc długo nie 
mogli sforsować szczelnej defensywy 
Sołeczna. Dopiero piękny strzał pod 
poprzeczkę Adama Stasiaka znalazł 
drogę do bramki strzeżonej przez 
Dawida Krzyżanowskiego. Gdy wy-
dawało się, że to spotkanie zakończy 
się remisem, w końcówce meczu na 
rajd zdecydował się Krzysztof Pijacki. 

Były zawodnik miejscowego Gutowa 
Wielkiego minął kilku obrońców i pre-
cyzyjnym strzałem wyprowadził swój 
zespół na prowadzenie. Zawodnikom 
Sołeczna zabrakło już czasu, by wy-
równać i w tym ciekawym oraz emo-
cjonującym meczu Białężyce pokonały 
Sołeczno 3:2.

Spotkanie Obłaczkowa i Barda było 
spektaklem jednego aktora. Dawid 
Witkowski niczym profesor ogrywał 
obrońców Barda i mocnymi oraz 
precyzyjnymi strzałami co chwila 
gnębił bramkarza Barda Wawrzyńca 
Wasielewskiego. Dawid Witkowski 
zdobył w tym meczu cztery bramki 
i to głównie dzięki jego skuteczności 
Obłaczkowo odniosło pierwsze zwy-
cięstwo w tym sezonie. Piątą bramkę 
dla Obłaczkowa zdobył Kamil Słyk. 
Dla Barda bramki zdobywali: Adam 
Jałocha (dwie) oraz Damian Ludwi-
czak (jedną).

Zgodnie z przewidywaniami mecz  
z Gozdowem przebiegał pod dyktan-
do zawodników z Ostrowa Szlachec-
kiego. Od początku spotkania objęli 
oni prowadzenie, które systematycz-
nie powiększali. Po trzy bramki dla 
swojego zespołu zdobyli: Maciej Ry-
backi oraz Bartosz Orwat, po bramce 
dołożyli jeszcze Aleksander Kaczor 
i Kamil Jóźwiak. Honorowe trafienia 
dla Gozdowa zdobyli bracia Kroto-
szyńscy: Michał i Mateusz. Dzięki 

temu zwycięstwu Ostrowo Szlachec-
kie awansowało na drugie miejsce  
w ligowej tabeli.

Przed spotkaniem Węgierek z Sę-
dziwojewem faworytem meczu była 
druga z wymienionych drużyn, któ-
ra przed tą kolejką miała na koncie 
komplet punktów. Spotkanie zaczę-
ło się niespodziewanie od bramki 
dla zespołu z Węgierek. Grzegorz 
Lipiecki bezpośrednio z rzutu roż-
nego pokonał bramkarza Sędziwo-
jewa. Zawodnicy mistrza Letniej Ligi 
LZS z sezonu 2019 ambitnie walczyli  
o odrobienie strat. Aż w końcu Łu-
kasz Wojciuszkiewicz doprowadził 
do wyrównania. Do przerwy wynik 
się już nie zmienił i było 1:1. Bohate-
rem spotkania okazał się Grzegorz Li-
piecki. Po przerwie najlepszy strzelec 
Węgierek wykorzystał sytuację „sam 
na sam” z bramkarzem Sędziwojewa 
i wyprowadził swój zespół na prowa-
dzenie. Było to już dziesiąte trafienie 
tego zawodnika w tym sezonie. Wy-
nik do końca meczu już się nie zmie-
nił i Węgierki dość niespodziewanie 
ograły Sędziwojewo 2:1.

Już w niedzielę 30 maja ponownie 
na boisku w Gutowie Wielkim VI ko-
lejka rozgrywek, a w niej m.in. poje-
dynek lidera – Psary Polskie z wiceli-
derem – Ostrowem Szlacheckim.

Piotr Jędraszak
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Drużyna z Białężyc

Reprezentanci Węgierek



UWAGA!
Nawiązując do komunikatów dotyczących możliwości szczepień 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, informujemy, 

że przybycie do punktu szczepień bez wcześniejszego umówienia, 
może wiązać się z koniecznością chwilowego oczekiwania, ponadto 
godziny pracy punktu są zróżnicowane w poszczególnych dniach.

Chcąc zapewnić szybkie i sprawne zaszczepienie oraz skrócić czas 
pobytu w punkcie, istnieje możliwość zaplanowania szczepienia  

w punkcie szczepień populacyjnych 
w Grzymysławicach dla zainteresowanych osób ze znacznym stop-

niem niepełnosprawności oraz ich opiekunów.

Szczepienie jest możliwe do zrealizowania w krótkim, dogodnym dla 
osoby niepełnosprawnej terminie. 

W tym celu można zgłaszać osoby z orzeczeniem  
o niepełnosprawności telefonicznie 

w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu 
Starostwa Powiatowego

 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-13:00 
pod nr 61 640 44 64.

Osoba zgłoszona otrzyma wiadomość zwrotną z terminem 
i godziną szczepienia.

Przychodząc na szczepienie należy okazać ważną legitymację os. nie-
pełnosprawnej lub dokument potwierdzający ważne orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności.


