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Dzień Dziecka

Święto strażaków w Białężycach
Powiatowy Dzień Strażaka obchodzony był w wyjątkowych okolicznościach, bowiem w tym roku minęło 70 lat od powołania Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Uroczysta zbiórka, która odbyła się 28 maja w nowej siedzibie wrzesińskiej straży, 
była okazją do wręczenia funkcjonariuszom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Przewodzący uroczystości młodszy 
kapitan Robert Brzymyszkiewicz roz-
począł zbiórkę od złożenia meldunku 
brygadierowi Tomaszowi Grelakowi 
– przedstawicielowi wielkopolskiego 
komendanta wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Następnie minutą ciszy uczczono 
pamięć o strażakach, którzy przegrali 
walkę z koronawirusem. Ze względu 
na epidemię w święcie wzięli udział 
jedynie funkcjonariusze miejscowej 
komendy oraz kilku gości: staro-
sta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, 
burmistrz miasta i gminy Września 
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta  
i gminy Miłosław Hubert Gruszczyń-
ski, burmistrz miasta i gminy Pyzdry 
Przemysław Dębski, burmistrz mia-
sta i gminy Nekla Karol Balicki, wójt 
gminy Kołaczkowo Teresa Waszak 
oraz wiceprezes Zarządu Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
druh Michał Stefański. 

Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił komendant powiatowy 
starszy brygadier Piotr Trawiński. 
Odniósł się on do 70-letniej historii 
wrzesińskiej straży zawodowej, która 
została utworzona 16 kwietnia 1951 

roku zgodnie z decyzją komendanta 
głównego. Wtedy jednostka nosiła 
nazwę Powiatowej Komendy Straży 
Pożarnych przy Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej, a jej działania 
obejmowały obszar powiatu. Pierw-
szym dowódcą wrzesińskich straża-
ków był kapitan pożarnictwa Feliks 
Roszak.

Podczas przemowy komendant 
Trawiński podziękował funkcjona-
riuszom z PSP oraz druhom z OSP za 
codzienny trud i poświęcenie. Wyra-
zy wdzięczności popłynęły również 
w stronę lokalnych samorządowców 
i instytucji współpracujących ze stra-
żą. Głos zabrał także starosta Dionizy 
Jaśniewicz. Włodarz powiatu przy-
pomniał o okolicznościach powsta-
wania nowej strażnicy w Białężycach  
i podziękował funkcjonariuszom za 
służbę, dzięki której każdy mieszka-
niec naszego regionu może czuć się 
bezpiecznie. Przemawiający Michał 
Stefański podkreślił natomiast waż-
ność współpracy pomiędzy zawodo-
wymi strażakami a ochotnikami.

Podczas apelu wrzesińskim funk-
cjonariuszom wręczono odzna-
czenia i awanse na wyższe stopnie 
służbowe. Postanowieniem ministra 

spraw wewnętrznych i administra-
cji brązową odznaką „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” odzna-
czeni zostali: młodszy kapitan Anna 
Kasprzak oraz ogniomistrz Grzegorz 
Zaworski. Komendant główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej rozkazem 
personalnym nadał stopień aspiran-
ta Sławomirowi Pruchnikowi. Z kolei 
wielkopolski komendant wojewódz-
ki Państwowej Straży Pożarnej nadał 
stopień starszego ogniomistrza Prze-
mysławowi Filipiakowi, ogniomistrza 

Józefowi Czubkowi oraz sekcyjnego 
Przemysławowi Grześkowiakowi. 
Natomiast stopień starszego straża-
ka został nadany przez komendanta 
powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej Pawłowi Fiszerowi. Ponadto 
podczas wojewódzkich obchodów 
Dnia Strażaka, które odbyły się 14 
maja w Poznaniu, minister spraw we-
wnętrznych i administracji nadał sto-
pień starszego brygadiera Piotrowi 
Trawińskiemu.

Monika Tomczak

To pierwsze ważne strażackie święto w nowej komendzie

Szczepić się czy też nie? Oto jest pytanie!

Ponad rok temu, na początku pandemii koronawirusa, w obiegu krążyło powiedzenie głoszące, że po raz pierwszy w życiu nic nie robiąc 
i siedząc w domu, można uratować życie. Teraz warto wyjść z domu i to nie tylko przez wzgląd na poluzowanie obostrzeń. Warto wyjść, by 
się zaszczepić, a tym samym dać sobie szansę na normalne życie. Więcej na s. 11

Inwestycja w geodezji

Człowiek 
Roku
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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.
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Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego systemu powiadamiania.

System, służący do ostrzegania, 
alarmowania i informowania, zo-
stał uruchomiony przez wrzesińskie 
starostwo w 2014 roku. Mieszkańcy 
powiatu, którzy się w nim rejestrują, 
otrzymują bezpłatnie wiadomości  
o zagrożeniach, konieczności ewa-
kuacji, bezpłatnych badaniach le-
karskich i programach zdrowotnych,  
a także ważnych wydarzeniach  
(w tym kulturalnych) w regionie.

Korzystać z systemu można na dwa 
sposoby – poprzez aplikację BLISKO 
(Komunikator SISMS), którą moż-
na pobrać na smartfona, lub serwis 
SMS-owy. Chcąc zarejestrować się 

do systemu w tej wersji, należy wy-
słać SMS-a o treści wybranego kodu 
rejestrującego. Koszt takiej wiado-
mości jest zgodny z planem taryfo-
wym właściciela komórki i jest jedy-
nym, jaki musi ponieść mieszkaniec. 
Otrzymywane później SMS-y, infor-
mujące o spodziewanym zagrożeniu, 
są dla odbiorcy zupełnie bezpłatne.

Dodatkowe informacje na temat 
systemu (w tym kody rejestracyjne) 
można znaleźć na stronie interneto-
wej starostwa, a także na ulotkach 
kolportowanych w całym powiecie.

(red.)

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Wymiana okien

Montaż profili

Dziennik budowy Zespołu 
Szkół Politechnicznych

Pomaszerowali w las
Pogoda nareszcie zaczęła sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Jednak nie tylko od aury za-

leży, czy chce się nam ruszyć z domu i robić coś dobrego dla naszego zdrowia. Świetnym motywatorem 
jest grupa zaangażowanych i pełnych zapału osób.

Dzięki zajęciom pod nazwą ABC 
nordic walking organizowanym 
przez Starostwo Powiatowe we 
Wrześni mieszkańcy powiatu mogą 
nauczyć się odpowiedniej techni-
ki marszu z kijkami, a także zadbać  
o własną kondycję i dobre samopo-
czucie. We Wrześni od połowy maja 
działają dwie grupy, które poznają 
tajniki tej formy rekreacji, dobrze 
się przy tym bawiąc. 7 czerwca roz-
poczęły się kolejne zajęcia – do tre-
ningów prowadzonych przez wy-
kwalifikowaną instruktorkę dołączyli 

mieszkańcy Czeszewa. To doskonała 
okazja, by szlifować formę, korzy-
stając przy tym z walorów przyrody 
naszego regionu. W okolicy nie bra-
kuje pięknych miejsc, dzięki którym 
każda aktywność fizyczna zamiast 
być uciążliwym wysiłkiem, staje 
się przyjemnością. Przekonała się  
o tym czeszewska grupa, która po 
rozgrzewce na placu za świetlicą 
wiejską wyruszyła w stronę miejsco-
wych lasów. Entuzjastów rekreacji 
na łonie natury nie brakuje, a chęt-
nych do udziału w treningach można 

Z tej zmotywowanej czeszewskiej ekipy warto wziąć przykład

znaleźć w każdej grupie wiekowej. 
Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni 
w zakupione przez powiat odbla-
skowe szelki sprawiające, że podczas 
marszu, biegu czy jazdy na rowerze 
stają się oni bardziej widoczni dla in-
nych uczestników ruchu.

Pełnoletni mieszkańcy powiatu 
wrzesińskiego zainteresowani udzia-
łem w bezpłatnych zajęciach mogą 
kontaktować się z Wydziałem Pro-
mocji, Spraw Społecznych i Sportu, 
dzwoniąc pod numer: 61 640 44 73.

Monika Tomczak
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Sporo zmian w powiatowym budżecie
Posiedzenie Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyło się 1 czerwca.

Sesję, która odbyła się w trybie 
zdalnym, rozpoczęto symboliczną 
minutą ciszy. Tak uczczono pamięć 
zmarłego niedawno Władysława 
Ossolińskiego, radnego powiatowe-
go w latach 2002-2006.

Na początku radni tradycyjnie wy-
słuchali sprawozdań. Te, które zostały 
ujęte w porządku obrad, a dotyczyły 
realizacji programu współpracy po-
wiatu wrzesińskiego z organizacja-
mi pozarządowymi oraz działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie we Wrześni za 2020 rok, były 
przekazane członkom rady wcześniej 
i nie wzbudziły u nich dodatkowych 
pytań. Wśród uchwał znalazła się de-
cyzja o zmianach podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych na 
zadania z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, którą uza-
sadniała dyrektor PCPR Anna Maria 
Kulczyńska. Dzięki jednomyślnemu 
przyjęciu uchwały pieniądze zosta-
ną przeznaczone na dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych  
i komunikacyjnych.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły re-
alizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy projektów współfinansowa-
nych przez Unię Europejską. Zmiany 
dotyczyły przyznanych zwiększeń 
kwot na realizację projektów. Głów-

nym celem pierwszego z nich jest 
wzrost zatrudnienia bezrobotnych  
z powiatu wrzesińskiego znajdują-
cych się w trudnej sytuacji na rynku 
pracy. Drugi zaś jest realizowany 
przede wszystkim z myślą o bez-
robotnych poniżej 29. roku życia.  
W obu tych przypadkach radni nie 
mieli wątpliwości. Odpowiadając 
na ich pytania, dyrektor PUP Euge-
niusz Wiśniewski przyznał, że pan-
demia nie pozostała bez wpływu na 
sytuację na rynku pracy w naszym 
powiecie. – Liczba bezrobotnych 
wzrosła. Na dzień dzisiejszy mamy za-
rejestrowanych 1 675 osób. W stosun-
ku do analogicznego roku ubiegłego, 
jest to o 100 osób więcej, natomiast 
bezrobocie znacznie wzrosło w 2020 
roku. Na początku roku było przeszło 
1 100 bezrobotnych, a pod koniec roku 
liczba ta wynosiła ponad 1 600 osób – 
powiedział.

Tradycyjnie rada przystąpiła do pro-
cedowania uchwał budżetowych.

Niektóre zapisy w budżecie do-
tyczyły m.in. zwiększenia środków 
związanych z realizacją zadań rzą-
dowych, takich jak utrzymanie nie-
ruchomości należącej do Skarbu 
Państwa czy organizacja punktu 
szczepień w Grzymysławicach. Duża 
zmiana w powiatowych finansach 
związana była z realizacją projektu 
modernizacji i rozbudowy Centrum 

Oświatowego. Rozpoczęcie budo-
wy wartej ponad 8 mln zł bursy  
w Grzymysławicach, która stanowi 
część tego projektu, planowane jest 
wprawdzie lada moment, lecz wy-
konawca na wywiązanie się z tego 
zadania będzie miał osiem miesięcy. 
Spowodowało to konieczność prze-
niesienia środków na rok 2022.

W budżecie znalazł się też zapis  
o zabezpieczeniu 200 tys. zł na pierw-
szy etap prac związanych z wdroże-
niem nowego układu wysokościo-
wego. Powiat wrzesiński otrzyma 
na tę inwestycję 96 tys. zł refundacji 
od głównego geodety kraju. Więcej 
piszemy o tym w osobnym artykule  
w tym numerze „Przeglądu Powia-
towego”. Spora kwota, bo 100 tys. 
zł, została przeznaczona na zadanie 
majątkowe związane z Ośrodkiem 
Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. 
Istniejący aktualnie OWDiR zosta-
nie podzielony na dwie placówki,  
z których każda będzie miała maksy-
malnie 14 podopiecznych. Uchwa-
ła zabezpieczyła również 30 tys. zł 
na zadanie „Strzelnica w powiecie 
– utworzenie wirtualnej strzelni-
cy w powiecie wrzesińskim”, które 
stanowią zabezpieczenie wkładu 
własnego – powiat wnioskuje o do-
finansowanie z Ministerstwa Obrony 
Narodowej w wysokości 120 tys. zł. 
Planowana strzelnica ma być utwo-

(Bez)bolesne ukłucie
Trzecia fala pandemii za nami. Stopniowo, dzień po dniu, zmieniała się treść rządowych komunikatów, a krzywa wykresów zachorowań i śmierci 

z powodu zarazy pikowała w dół. Jak na spóźnioną wiosnę wszyscy czekaliśmy na znoszenie kolejnych ograniczeń i powrót normalności. Otwierają 
się restauracje, hotele, obiekty sportowe, dzieciaki wracają do szkoły.

W otaczającej przestrzeni po rocz-
nej przerwie z pewnym niedowie-
rzaniem obserwujemy zmieniający 
się społeczny krajobraz. Wokół nas 
pojawiają się pozbawione masek 
twarze, które, uwolnione ze szma-
cianych przepasek, cieszą się od-
zyskaną wolnością, są pogodne  
i uśmiechnięte. Jakby naprzeciw 
tej cudownej odmianie nadchodzi 
też przełom pogodowy. A jeszcze 
do tego długi weekend, wyjazdy  
w Polskę, tłumy w kurortach, ki-
piące gośćmi sezonowe ogródki, 
po prostu high life. Rzuciliśmy się 
wszyscy w otchłań odzyskanej 
wolności. Wszystko zdaje się krzy-
czeć: nie ma zarazy, zniknęła jak zły 
sen, ulotniła się jak kamfora. Hulaj 
dusza – piekła nie ma.

Ale, ale, ale… Czy to rzeczywiście ko-
niec apokalipsy: testów covidowych, 
kwarantanny, respiratorów, życia na 
zdalnym, locdownu i bolesnych po-
żegnań oraz strachu? Czy faktycznie 
w covidowym piekle ogień wygasł 
już pod kotłami? Na pewno nie. To 
tylko złudne wrażenie, że koronawi-
rus opuścił nas na zawsze i za chwilę 
sczeźnie na wygnaniu.

Jedyną ścieżką wiodącą nas do 
upragnionej wolności, do powro-
tu do normalności jest gremialne 
przejście przez ucho igielne szcze-
pień masowych.

Kiedy jeszcze niedawno pogrąże-

ni byliśmy w otchłani ciemnej nocy 
pandemii, wówczas ukłucie szcze-
pionkowej igły stanowiło przedmiot 
powszechnego pożądania. Pragnę-
liśmy jak najszybciej zapisać się na 
termin, gotowi byliśmy pokonać 
dziesiątki kilometrów, aby tylko się 
zaszczepić i uciec przed zarazą na 
własnych nogach. Powstało kilkaset 
masowych punktów szczepień utwo-
rzonych przez samorządy we wszyst-
kich powiatach i dużych polskich 
miastach (pisałem o tym niedawno 
w felietonie „Bo dobry Bóg już zrobił, 
co mógł”).

Uruchomienie tych punktów przy-
niosło spodziewany przełom w walce 
z pandemią. Dzisiejsze otwarcie i tzw. 
luzowanie obostrzeń jest w znacz-
nej mierze skumulowanym efektem 
utworzonych przez samorządy ma-
sowych punktów szczepień. W na-
szym punkcie w Grzymysławicach 
zaszczepiliśmy do tej pory w krótkim 
czasie, bo przez miesiąc, prawie sie-
dem tysięcy pacjentów. 

Warunkiem uzyskania tzw. zbioro-
wej odporności populacyjnej jest za-
szczepienie zdecydowanej większości 
mieszkańców. Dzisiaj w skali kraju 
jesteśmy na poziomie 50% wyszcze-
pionych i zapisanych do systemu. 
Niestety tempo i skłonność do za-
szczepienia się zaczynają gwałtownie 
spadać. Wielu z nas uwierzyło w to, 
że pandemia się skończyła, więc po 

co się szczepić. Pomijam oczywiście  
w tym bilansie zdeklarowanych an-
tyszczepionkowców i wiernych wy-
znawców teorii spiskowych. Jeżeli 
jednak w okresie nadchodzącej kani-
kuły nie zaszczepimy dodatkowych 
trzydziestu procent populacji, to  
z gwarantowaną pewnością po wa-
kacjach pogrążymy się ponownie  
w czarnej nocy covidowego lockdow-
nu. 

Odpowiedzią na te rozterki ma być 
nowa odsłona Narodowego Pro-
gramu Szczepień (swoją drogą, nie 
wiem, dlaczego wszystko musi być 
teraz narodowe, może inaczej nie 
osiągnie swojej mocy…).

Ale nie czas na żarty, bo problem 
jest poważny i wymaga działań nad-
zwyczajnych. Stąd nowa ofensywa 
rządowo-samorządowa zmierzająca 
do podsycenia gasnącego płomie-
nia zainteresowania szczepieniami.  
W nowym programie rząd proponuje 
szereg zachęt, które przypominają mi 
co prawda trochę darmowe zaprosze-
nie do objazdowego lunaparku albo 
cyrku „AS” pod namiotem. Ale cóż, nie 
ma co kręcić nosem i się wymądrzać, 
tylko trzeba działać, skutecznie.

Ci z nas, którzy dadzą się namówić 
na uzupełnienie populacyjnej więk-
szości zaszczepionych, mogą liczyć 
na superatrakcyjne bonusy i nagrody: 
samochody elektryczne, hulajnogi, 
vouchery, sprzęt elektroniczny czy po 

prostu kaskę i to 
nawet do miliona 
złotych polskich 
prosto na konto. 
Fiu, fiu, fiu…

Ponadto nama-
wia się do progra-
mów promują-
cych szczepienia 
celebrytów, któ-
rych dopiero co 
poddawano pu-
blicznemu linczo-
wi i grillowaniu za 
to, do czego pró-
buje się ich dzisiaj 
z a a n g a ż o w a ć , 
czyli do promo-
cji szczepień. Ale 
cóż, cel jest szla-
chetny, a wyzwa-
nie wielkie. Nie 
bądźmy małost-
kowi i spuśćmy 
zasłonę milczenia 
na chwile słabo-
ści i złe uczynki 
maluczkich. Jeżeli jednak te trochę 
jarmarczne sztuczki mają przekonać 
tych nieprzekonanych i zabezpieczyć 
nas przed jesiennym powrotem do 
lockdownu, to ja jestem za.

Ponadto potrafię się zdobyć na swo-
isty heroizm. Jestem gotowy ponieść 
„osobistą ofiarę” i przedłużyć mój eks-
peryment unikania wizyty u fryzjera 

na czas zarazy nawet do końca wa-
kacji.

Dam szansę tym niezdecydowa-
nym na podjęcie wyzwania. Ja się 
nie strzygę, a wy się szczepicie. 
Myślę, że to uczciwa transakcja.

Dionizy Jaśniewicz
…zaszczepiony dubeltowo. 

rzona w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących. Zmiany doty-
czyły też m.in. funkcjonowania Sta-
rostwa Powiatowego we Wrześni. 
Za 25 tys. zł mają zostać zakupione 
akcesoria komputerowe, cztery pętle 
indukcyjne oraz tabliczki na drzwi  
z transkrypcją, co ma związek z za-
pewnianiem dostępności osobom 
niewidomym i głuchym.

Decyzją radnych 665 tys. zł przezna-
czono na drogi powiatowe. W więk-
szości są to środki, które pierwot-
nie zabezpieczone były na zimowe 
utrzymanie dróg w ostatnim sezo-
nie, a nie zostały wykorzystane. Za te 
pieniądze będą pokrywane wydatki 
bieżące: remont mostu na Prośnie 

w Lisewie, utwardzenie dróg grun-
towych i poboczy, remonty chod-
ników, uszczelnianie przepustów, 
zakup znaków drogowych, części 
zamiennych do pojazdów i sprzętu. 
Zaplanowane zadania majątkowe 
dotyczą aktualizacji dokumentacji 
projektowej wrzesińskiego odcinka 
– czyli ulicy Kościuszki – drogi powia-
towej Września – Gozdowo – Grabo-
szewo (25 tys. zł) oraz przebudowy 
drogi powiatowej Witkowo – Wrze-
śnia (300 tys. zł). To drugie zadanie 
oznacza dokończenie modernizacji 
Szosy Witkowskiej do przejazdu kole-
jowego. Uchwały budżetowe zostały 
podjęte przy dwóch głosach wstrzy-
mujących się.  Klara Skrzypczyk

Dyrektor PCPR Anna Maria Kulczyńska uzasadnia uchwałę
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Mówić obrazami, cz. 29
Niebawem rozpocznie się lato, które oznacza przyjemny wakacyjny czas. Odpoczywajcie bez-

piecznie!
Publikując kolejne materiały z serii 

„Mówić obrazami”, chcemy przybli-
żyć czytelnikom zagadnienie ko-
munikacji alternatywnej i wspoma-
gającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 
jednej z metod porozumiewania się  
w sposób niewerbalny. Na po-
ważnie i z sukcesami komunika-
cja alternatywna jest stosowana  
w Zespole Szkół im. Janusza Kor-
czaka, którego niektórzy ucznio-

wie zmagają się z ograniczeniami 
związanymi z mową. Dzięki wyko-
rzystywaniu znaków przestrzenno-
-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, lecz 
także obrazów czy symboli), znaków 
manualnych (gestów) osoby niepo-
sługujące się mową lub mówiące  
w sposób ograniczony mają możli-

wość porozumiewania się z otocze-
niem. Społeczność szkoły zachęca 
do poznawania zasad komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej, 
a jednocześnie wspólnej zabawy. 
Hanna Ludwiczak oraz Renata Ja-
kubowska zachęcają do uzupełnie-
nia piktogramami wiersza Doroty 
Gellner Portret lata.      (red.) 

Oto ......................................na obrazku,
grzywka z ................................................,
kapcie z ....................................................,
Złote .................................., złote szelki,
no i ..................... jak .................................
To jest właśnie portret .........................
Nad portretem ................................lata
a na ramach, jak to latem wciąż 
rozkwita ..................... za .........................

Bajkoterapia, czyli pomaganie poprzez czytanie
Wszyscy od dawna wiemy, że czytanie książek niesie ze sobą wyłącznie korzyści – pobudza wyobraźnię, poszerza zasób słów… Warto zatem zadbać o dobre na-

wyki dziecka, by już od najmłodszych lat sięgało po ciekawą lekturę w wolnym czasie. Nie każdy jednak wie, że czytanie bajek może być pomocne przy radzeniu sobie  
z różnymi problemami młodych czytelników. W Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni jest to jedna z wykorzystywanych terapii.

Co to jest bajkoterapia? 
Bajkoterapia jest metodą wyko-

rzystywaną do pracy z dziećmi  
w wieku przedszkolnym i szkol-
nym, które na tym etapie rozwoju 
są wrażliwe na wszystkie formy 
sztuki. Na ich psychikę szczegól-
nie oddziałuje literatura. Książki 
są źródłem wrażeń, wzruszeń oraz 
przeżyć. Bajkoterapia jest odmia-
ną biblioterapii, która polega na 
wykorzystywaniu bajek i baśni  
w celach terapeutycznych. Za jej 
pomysłodawcę uznawany jest Bru-
no Bettelheim. Przeprowadził on 
wiele badań, dzięki którym stwier-
dził, że opowieści muszą przede 
wszystkim zaciekawić odbiorcę  
i uruchomić wyobraźnię, wówczas 
będą pozytywnie wpływały na 
czytelnika. Dzięki bajkom dziecko 
poznaje kulturę, obyczaje, histo-
rię, rozwija wyobraźnię i swoje za-
interesowania, a także wzbogaca 
słownictwo. Bajki terapeutyczne 
wyzwalają różnego rodzaju emo-
cje, pozwalają odreagować, a także 
spojrzeć na dany problem z innej 
strony. Dzięki nim dziecko potrafi 
odnaleźć swoje zachowania i pro-
blemy w historii bohaterów, a na 
podobną do swojej sytuację spo-
gląda z perspektywy obserwatora. 

Jak działa ten rodzaj terapii?
Bajki wpływają na psychikę dziec-

ka poprzez identyfikację z bohate-
rem – czytelnik w głównej postaci 
może zobaczyć siebie. Pozwalają 

Czytanie bajek to nie tylko przyjemność, 
lecz także trening dla naszego mózgu i emocji

rozpoznać problemy młodego czło-
wieka oraz sposoby radzenia sobie  

z nimi. Wspierają rozwój emocjonal-
ny oraz społeczny poprzez wyjaśnia-

W dzisiejszych czasach wybór wartościowych lektur jest ogromny

nie pojęć i odczuć. Bohaterowie 
bajek terapeutycznych skłaniają 
do refleksji, a także do aktywnego 
pokonywania napotkanych trudno-
ści. Dzięki temu w psychice dziecka 
pojawiają się pozytywne myślenie  
i motywacja do pokonywania trud-
ności. Bajki sprawiają, że dzieci za-
czynają rozumieć świat, w którym 
żyją, oraz potrafią radzić sobie z na-
potkanymi przeszkodami.  

Jakie są rodzaje bajek terapeu-
tycznych?

Bajki terapeutyczne ze względu na 
swoje oddziaływania dzieli się na 
bajki relaksacyjne, psychoedukacyj-
ne oraz psychoterapeutyczne.

Celami bajek relaksacyjnych są 
uspokojenie i odprężenie odbior-
cy. Przedstawiona w nich historia 
zawsze dzieje się w miejscu dobrze 
znanym dziecku, ale jednocze-
śnie spokojnym, przyjaznym oraz 
bezpiecznym. Bohater wszystki-
mi swoimi zmysłami doświadcza 
miejsca, w którym przebywa, co 
sprawia, że również dziecko odbie-
ra bajkę wszystkimi swoimi zmy-
słami. Przekazywane treści mają za 
zadanie odprężyć całe jego ciało, 
a także unormować oddech. Im 
jest on głębszy, tym łatwiejsze jest 
uspokojenie odbiorcy oraz popra-
wa jego samopoczucia. Wszystkie 
zmartwienia oraz lęki są wycisza-
ne, schodzą na dalszy plan. Dziec-
ko, które ma spokój wewnętrzny, 
łatwiej radzi sobie z trudnościami, 
jakie go spotykają.

Celem drugiego rodzaju bajek – 
psychoedukacyjnych –  jest wpro-
wadzanie pozytywnych zmian w za-
chowaniu odbiorcy. Bohater przed-
stawiony w bajce zawsze przeżywa 
problem podobny do tego, jaki trapi 
dziecko. Dzięki temu zdobywa ono 
ważne doświadczenie, które uczy, 
jakie wzory postępowania należy  
w danym momencie zastosować. 
Tego typu bajki wspomagają pro-
ces dorastania dziecka, wskazują 
nowe wzory myślenia o sytuacjach 
dla niego trudnych.

Trzeci rodzaj – bajki psychotera-
peutyczne – zawierają zupełnie inny 
sposób myślenia sprawiający, że 

sytuacje trudne dziecko odczuwa  
w absolutnie inny, nowy sposób. 
Zastępczo zaspokajają potrzeby 
dziecka, dowartościowują je, za-
pewniają poczucie zrozumienia 
poprzez akceptację. Budują pozy-
tywne emocje, dają nadzieję oraz 
opowiadają o przyjaźni bohaterów. 
Przekazują wiedzę o lękach dziec-
ka oraz wskazują sposoby radze-
nia sobie z nimi. Głównym celem 
tych bajek jest osłabienie strachu 
u dziecka.

Jak czytać bajkę terapeutyczną?
Podczas lektury należy obser-

wować dziecko i jego reakcje.  
W bajkoterapii czytający powinien 
umieć zwracać uwagę na to, co 
bardziej zaakcentować, na co poło-
żyć nacisk, co jest ważne. Nie nale-
ży przerywać czytania. Po przeczy-
taniu bajki dziecko powinno samo 
zacząć rozmowę na jej temat. Jeżeli 
tego nie zrobi, trzeba dać mu czas, 
zadać pytania, które skłonią do 
dyskusji. 

Warto wiedzieć, jakie bajki czytać 
dzieciom. Jeżeli rodzic chce pod-
jąć taką terapię „na własną rękę”,  
a chce to zrobić dobrze, może 
skonsultować się z terapeutą, któ-
ry wytłumaczy, jak poprawnie po-
dejść do tematu. Bajki powinny być 
dobrane odpowiednio do wieku 
dziecka, a także problemów i trud-
ności, z którymi się boryka.

Bajkoterapia swoim przekazem 
pomaga dziecku i pobudza jego 
ciekawość. Główny problem przed-
stawiony w bajce staje się bliższy 
jego sercu, dzięki czemu lepiej ra-
dzi sobie ze swoimi problemami. 
Wykorzystując bajki do celów te-
rapeutycznych, oddziałujemy nie 
tylko na zmianę postawy dziecka, 
lecz także na jego wyobraźnię oraz 
moralność. W trudnych sytuacjach 
życiowych ten rodzaj terapii ma za 
zadanie wspierać odbiorcę i kom-
pensować jego niezaspokojone 
potrzeby oraz oczekiwania. Głów-
nym celem bajkoterapii jest spra-
wienie, aby dziecko uwierzyło we 
własne siły i swoją wartość.

Izabela Webner
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Czerpiąc od najlepszych
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wesprze powiat ostrowski w realizacji projek-

tu kształcenia zawodowego.

To, że w powiecie wrzesińskim 
kształcenie zawodowe ma się dobrze, 
to żadna tajemnica. Teraz z naszych 
doświadczeń skorzystać będą mogli 
młodzi ludzie z Mazowsza. 31 maja 
w Ostrowi Mazowieckiej gościli: czło-
nek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
Stefan Tomczak, dyrektor Powiato-
wego Centrum Edukacji Zawodowej 
Marek Dyba oraz kierownik Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii Tomasz Mackiewicz. Wi-
zyta była związana z zawarciem po-
rozumienia, którego stronami byli: 
PCEZ, Starostwo Powiatowe w Ostro-

wi Mazowieckiej, Zespół Szkół Nr 1 
w Ostrowi Mazowieckiej oraz firmy 
Forte, ALPLA, ROLSTAL i Schneider, 
dotyczącego wspólnej realizacji pro-
jektu kształcenia zawodowego.

Ostrowski projekt opiera się na mo-
delu kształcenia dualnego – w Zespo-
le Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 
powstanie klasa patronacka dla przy-
szłych ślusarzy i operatorów obrabia-
rek skrawających. Przypomnijmy, że 
taki model z powodzeniem funkcjo-
nuje w Zespole Szkół Politechnicz-
nych we Wrześni, gdzie pod patro-
natem Volkswagena, Gestampu lub 

firmy Blum młodzież uczy się zawodu 
mechanika precyzyjnego. 

Współpraca z Powiatowym Cen-
trum Edukacji Zawodowej we Wrze-
śni nie zostałaby nawiązana, gdyby 
nie ciche wsparcie Polsko-Niemiec-
kiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
PCEZ dysponuje wykwalifikowaną 
kadrą, dobrym zapleczem dydak-
tycznym i bezcennym doświadcze-
niem w kształceniu zawodowym. Nie 
da się więc ukryć, że w tym ważnym 
dla Ostrowi Mazowieckiej projekcie 
jest bardzo istotnym partnerem.

Klara Skrzypczyk

To naprawdę dobra wiadomość 
dla kształcenia zawodowego  
w Polsce. Cztery firmy z Ostrowi 
Mazowieckiej podpisały z powia-
tem ostrowskim, Zespołem Szkół  
nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i Po-
wiatowym Centrum Edukacji Zawo-
dowej we Wrześni wielostronne po-
rozumienie. Cel jest jasny: wspólnie 
wykształcić nowe pokolenie spe-
cjalistów z zakresu mechatroniki, 
ślusarstwa i obróbki skrawaniem. 
PCEZ we Wrześni będzie odpo-
wiadać za zajęcia z teorii zawodo-

wej, które zostaną zorganizowane  
w Centrum Badań i Rozwoju Nowo-
czesnych Technologii w Grzymysła-
wicach.

Projekt „Dualna Ostrów" jest wy-
jątkowy, ponieważ opiera się na 
współpracy ponadzakładowej  
i ponadpowiatowej. Z jednej strony 
czterech pracodawców wypraco-
wało jednolitą i bardzo atrakcyj-
ną ofertę dla absolwentów szkół 
podstawowych oraz przygotowało 
swoje zakłady na przyjęcie pra-
cowników młodocianych, z drugiej 
zaś – kursy teorii zawodowej będą 
organizowane w oparciu o poro-
zumienia starostw ostrowskiego  
i wrzesińskiego.

Teraz pozostaje nam trzymać kciu-
ki za udaną rekrutację do dualnej 
klasy branżowej w Ostrowi Mazo-
wieckiej!

Tomasz Mackiewicz
Kierownik CBiRNT

Bardzo się cieszę, że mogłem 
wziąć udział w zapoczątkowaniu 
współpracy pomiędzy edukacją  
a przemysłem w wymiarze po-
nadregionalnym. Z Ostrowią Mazo-
wiecką dzieli nas aż 360 km.

Kształcenie zawodowe musi być 
nastawione na potrzeby lokalnego 
rynku pracy. W działania te idealnie 
wpisuje się system dualny, który 
polega na nauce zawodu organi-
zowanej przez pracodawcę oraz 
kształceniu teoretycznym i ogól-
nym w systemie szkolnym lub for-
mach pozaszkolnych.

W tym systemie kształci się  
w określonym zawodzie nawet nie-
wielką liczbę młodocianych, którzy 
fachu uczą się u pracodawcy, a więc  

w warunkach, w jakich mogą póź-
niej pracować na stałe, stając się 
przez to szybciej pełnowartościo-
wymi pracownikami. Obawę pra-
codawców może budzić to, że nie 
zawsze w danym zakładzie są nie-
zbędne maszyny, urządzenia, na-
rzędzia kontrolno-pomiarowe, a na 
samo przeszkolenie młodocianego 
pracownika nie ma wystarczająco 
dużo czasu. Zaproszenie Powiato-
wego Centrum Edukacji Zawodo-
wej do współpracy to więc właści-
wa droga. Jesteśmy obecnie naj-
większym centrum szkoleniowym 
w Polsce. Po kończącej się właśnie 
modernizacji w PCEZ przy ul. Woj-
ska Polskiego będziemy dyspono-
wać ponad 20 specjalistycznymi 
pracowniami. Mamy doświadczo-
ną kadrę, dajemy też możliwość 
zakwaterowania. 

Jestem przekonany, że nasza 
współpraca z powiatem ostrow-
skim zostanie przekuta w sukces 
młodocianych i ich pracodawców, 
a przez to nas wszystkich.

Marek Dyba
Dyrektor PCEZ

Stypendia na uczelnię 
wyższą w Poznaniu

Zapraszamy absolwentów szkół ponad-
podstawowych do składania wniosków  
o przyznanie stypendium na bezpłatną na-
ukę przez okres trzech lat w Wyższej Szkole 
Handlu i Usług. Termin składania wniosków 
upływa 30 lipca 2021 r. Wniosek znajdu-
je się na stronie www.wrzesnia.powiat.pl  
(w zakładce oświata – dla ucznia, studenta  
i rodzica). 

Wydział Edukacji

Współpraca pomiędzy powiatami pozwoli młodym ludziom lepiej odnaleźć się na rynku pracy

Mocni z samorządu
31 maja odbyła się III edycja Powiatowego Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym „Samo-

rządność bliżej nas”.

Organizatorem konkursu było sto-
warzyszenie Samorządny Powiat,  
a jego celem – popularyzacja wiedzy 
o samorządzie szkolnym i terytorial-
nym (gmina, powiat, województwo), 
zainteresowanie dzieci i młodzieży 
z powiatu wrzesińskiego problema-
tyką samorządową i lokalną oraz za-
chęcanie ich do zaangażowania się 
w rozwój samorządności. Konkurs 
obejmował wiedzę z zakresu: organi-
zacji, funkcjonowania, kompetencji, 
dochodów jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz finansów publicz-
nych i był adresowany do uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych. W szkołach podstawowych 
przeprowadzono go w dwóch kate-
goriach – uczniów klas IV-VI i VII-VIII.

W związku z trwająca pandemią 

Covid-19, w tym roku szkolnym od-
był się tylko jeden etap powiatowy. 
W komisji konkursowej pracowali: 
Aleksandra Głowacka, Grzegorz Kaź-
mierczak, Halina Kotyk z Samorząd-
nego Powiatu; Aneta Murawiecka  
z Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących i Małgorzata Korfini-
-Stachnik z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 3.

W konkursie wzięło udział 10 szkół 
podstawowych i trzy szkoły ponad-
podstawowe z naszego powiatu. Wy-
niki przedstawiają się następująco:

Szkoły ponadpodstawowe
1. Bartosz Filipiak (LO)
2. Kacper Paterski (LO)
3. Mateusz Chojnacki (ZSP)
Wyróżnienie: Kornelia Małek (ZSTiO)

Szkoły podstawowe
Klasy IV-VI
1. Aleks Piendyk (SSP nr 1)
2. Justyna Karwacka (SSP nr 3), Julia 

Stempniewicz (SSP nr 3)
3. Jan Rzymski (SSP nr 3)

Klasy VII-VIII
1. Joanna Dąbek (SSP Nowy Fol-

wark)
2. Jagoda Frydryszak (SSP nr 2)
3. Zofia Winowicz (SSP Miłosław)
Wyróżnienia: Zofia Wyglądacz (SSP 

nr 2), Oliwia Półrol (SSP nr 3)
Gratulujemy wszystkim uczestni-

kom konkursu!
Małgorzata Korfini-Stachnik
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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 przypadał 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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Co słychać na drogach?
Po zakończonych wiosennych porządkach nadszedł czas, aby zająć się remontami oraz przebudo-

wywaniem dróg. 
Podobnie jak w ubiegłym roku 

zdecydowano, że w każdej z pięciu 
gmin naszego powiatu zostanie 
wykonana jedna duża inwestycja, 
której koszt powinien zamknąć się 
w kwocie 240 tys. złotych. Więk-
szość z zaplanowanych na ten rok 
zadań to kontynuacje rozpoczętych 
już inwestycji. Aktualnie ogłoszony 
jest przetarg na dalszy ciąg prze-
budowy drogi wiodącej przez las  
w Nowym Folwarku (gm. Września), 
w kierunku Czerniejewa. Trwają 
również prace nad przygotowa-
niem niezbędnej dokumentacji do 
przetargów na kontynuację prze-
budowy drogi Sokolniki-Szamarze-
wo (gm. Kołaczkowo), kontynuację 
przebudowy drogi Targowa Górka-
-Mała Górka (gm. Nekla), przebudo-
wę drogi Mikuszewo-Sarnice (gm. 
Miłosław) oraz kontynuację prze-
budowy chodnika na ul. Szybskiej 
w Pyzdrach. 

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
Wrzesińskiego zostały również za-
planowane środki finansowe na 
dokończenie przebudowy ul. Szosa 
Witkowska do przejazdu kolejowe-
go. Na ten cel udało się zabezpie-
czyć 300 tys. złotych. Ponadto 25 

tys. złotych zostanie przeznaczonych 
na aktualizację dokumentacji projek-
towej niezbędnej do przebudowy  
ul. Kościuszki we Wrześni.

Pod koniec roku powinny również 
rozpocząć się przygotowania do ko-
lejnej dużej inwestycji, tym razem 
na odcinku Psary Polskie-Nowy Fol-
wark. Do realizacji planowana jest 
m.in. przebudowa jezdni, budowa 

chodnika oraz wykonanie kanaliza-
cji. Kosztorys został przygotowany 
na kwotę 2,4 mln złotych. Około 
50% tej sumy zostanie pokryte  
z dofinansowania ze środków unij-
nych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Klaudia Kubiak

W ubiegłym roku na drodze w Nowym Folwarku 
położono 580 m nowej nawierzchni

Wygląda jak dawniej
Zakończone zostały prace naprawcze przy attyce Powiatowej 

Sceny Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

Trwający od marca remont dawne-
go kościoła ewangelickiego w Miło-
sławiu składał się z dwóch etapów. 
Jeden z nich był związany z reno-
wacją wieży, której zwieńczenie wy-
magało wzmocnienia i uzupełnienia 
zaprawą, a zniszczone cegły – zastą-
pienia nowymi. Naprawiono również 
drewniane żaluzje, a całość zabezpie-
czono odpowiednimi środkami kon-
serwującymi.

Druga część remontu PSK „Zamko-
wa” obejmowała naprawę frontowej 
ściany z attyką, która, tak jak wieża, 
mocno ucierpiała podczas nawałni-
cy w 2017 roku. Ze względów bez-
pieczeństwa należało ją wówczas 
częściowo zdemontować, ponieważ 
silny wiatr uszkodził ceglane kratow-
nice, a cała attyka wystająca ponad 
dach obiektu była odchylona od 
pionu. Projekt budowlany zakładał 
wykorzystanie zabezpieczonych po 
demontażu cegieł oraz zwieńczeń 

filarów, aby w jak największym stop-
niu zachować zabytkowy charakter 
budynku. Zadaniem wykonawcy ro-
bót, prócz uzupełnień zaprawy, było 
odtworzenie pierwotnego kształtu 
attyki w oparciu o dokumentację 
techniczną oraz fotografie sprzed 
nawałnicy. 

Przypomnijmy, że powiat wrzesiń-
ski pozyskał na remont PSK „Zamko-
wa” 250 tysięcy złotych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. In-
westycję wsparła także gmina Mi-
łosław, która przekazała na ten cel 
dotację w kwocie 56 tysięcy złotych.

Odbiór prac konserwatorskich od-
był się 31 maja i tym samym naprawa 
uszkodzeń wywołanych przez na-
wałnicę została zakończona. Obiekt, 
przy uwzględnieniu sytuacji epide-
micznej, ponownie będzie mógł tęt-
nić życiem kulturalnym. 

Mateusz Maserak

Osnowa do wymiany
W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej cały czas prowadzone są pręż-

ne inwestycje. Lada moment wydział przystąpi do inwentaryzacji i opracowania projektu modernizacji 
szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie naszego powiatu.

Czym jest osnowa wysokościowa? 
Mówiąc w skrócie, jest to sieć punktów  
o ustalonych rzędnych wysokościo-
wych względem poziomu morza. 
Wspomniane punkty, które facho-
wo nazywane są reperami, mają po-
stać wystających z ziemi bolców lub 
umieszczonych na budynkach znaków  
i służą do wykonywania pomiarów geo-
dezyjnych. Dotychczas poziomem 
odniesienia układu wysokościowego 
w Polsce był układ wysokości Kronsz-
tad w Rosji. Aktualnie trwają prace 
nad wdrożeniem polskiego ukła-
du wysokościowego (ma on zostać 
całkowicie wprowadzony do 2023 

roku). Stąd też kolejna inwestycja  
w Powiatowym Ośrodku Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W podjętej na ostatniej sesji Rady 
Powiatu Wrzesińskiego uchwale bu-
dżetowej ujęta została kwota w wy-
sokości 200 tys. zł na pierwszy etap 
przystosowania całej osnowy wyso-
kościowej w powiecie wrzesińskim. 
Część tych środków – 96 tys. zł – po-
wiat otrzyma z Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii jako refunda-
cję. W pierwszym etapie inwestycji, 
który będzie przeprowadzony w tym 
roku, zostaną wykonane inwentary-
zacja istniejących reperów (których 

w całym powiecie jest aż 1 176) oraz 
projekt modernizacji osnowy. Zada-
nie z pewnością nie będzie łatwe, bo 
część reperów, które widniały na bu-
dynkach, zamaskowano na przykład 
przy ocieplaniu. Nie da się ukryć, że 
znacznie utrudnia to geodetom pra-
cę w terenie.

Przetarg na ten etap inwestycji 
zostanie ogłoszony lada moment.  
W przyszłym roku planowane jest za-
łożenie nowych reperów w niezbęd-
nych miejscach i transformacja całej 
dotychczasowej bazy.

Klara Skrzypczyk

Reper znajdujący się na murze wrzesińskiej fary

Zabytek znów może cieszyć oczy przechodniów 

Odnowiona attyka stała się perłą w krajobrazie miasta
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Rozpoczęli nową przygodę
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu ,,UTW dla społeczności” zaprosił wrze-

sińskich seniorów i nie tylko na plenerowe warsztaty ,,Rozpocznij przygodę z nordic walking”. Była to 
pierwsza część projektu pod hasłem ,,Spotkajmy się na ławeczce”. Warsztaty odbyły się 29 maja nad 
Zalewem Lipówka. Brało w nich udział ok. 50 seniorów.

Uniwersytet zaprosił wrześnian na 
bezpłatne zajęcia związane z nauką 
techniki poruszania się z kijkami od 
podstaw. Głównymi celami impre-
zy były: integracja seniorów i innych 
zainteresowanych, promowanie 
zdrowego stylu życia i zachęcanie 
mieszkańców powiatu do aktywne-
go spędzania czasu. Teraz, w okresie 
pandemii, to ważny aspekt działania 
dla każdego: wstać z fotela, wyjść z 
domu, spotkać się w grupie i mieć 
chociaż minimum ruchu na otwartej 
przestrzeni.

Niezwykle ważne było też moty-
wowanie do działania i przeszkole-
nie wolontariuszy, którzy pomagali  
w realizacji projektu. Większość z nich 
należy do sekcji nordic walking przy 
WUTW. Maria Łapawiec stworzyła 
grupę entuzjastów chodzenia z kijka-

mi, która przygotowała trasę na spa-
cer, posprzątała teren przy ławeczce, 
wypożyczyła sprzęt i pomagała pro-
wadzącej trening w przekazywaniu 
prawidłowej techniki marszu. Zajęcia 

prowadziła Maria Antczak-Kretkow-
ska. Jeszcze przed krótką rozgrzew-
ką, uczestnicy warsztatów dostali 
dokładną instrukcję, jak prawidłowo 
poruszać się z kijkami (swoje umie-
jętności doskonalili na 3-km trasie 
pod opieką wolontariuszy).

Uczestnikom warsztatów wręczono 
certyfikaty udziału, zaproszono ich 
też na minipoczęstunek. W prezencie 
każdy otrzymał album fotograficzny 
wydany przez WUTW. Pogoda i hu-
mory wszystkim dopisały. Ogromne 
podziękowania należą się Marii Ła-
pawiec za pomysł i jego realizację 
oraz włożoną pracę. Sponsorami wy-
darzenia byli: Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę”, Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności oraz UTW dla 
społeczności.    WUTW

fot. Krzysztof Iskrzycki
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Teresa Piskorż 
Człowiekiem Roku

Decyzja Kapituły Fundacji Dzieci Wrzesińskich, która przyznaje 
to prestiżowe wyróżnienie, została ogłoszona kilka dni temu.

Teresa Piskorż jest 
aktualną przewodni-
czącą Forum Organi-
zacji Pozarządowych 
Powiatu Wrzesińskie-
go oraz Koła Emery-
tów i Rencistów „Soli-
darność” we Wrześni  
i Wielkopolsce, która 
od 30 lat pracuje na 
rzecz innych. Prze-
wodnicząc Forum, co 
roku organizuje wy-
jazdy wypoczynkowe 
i rehabilitacyjne dla 
osób starszych, cho-
rych i niepełnospraw-
nych, współpracując 
przy tym z Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Starostwem Powiatowym we 
Wrześni. Współorganizuje pikniki  
i spotkania członków organizacji po-
zarządowych zrzeszonych w Forum, 
wspiera ich w załatwianiu spraw, 
zwłaszcza prawnych i zdrowotnych. 
Wyróżniono ją medalem za zasługi  
w Działalności Organizacji Poza-
rządowych Województwa Wielko-
polskiego oraz honorową odznaką 
„Semper Fidelis” przyznawaną przez 
Krajowy Sekretariat Organizacji Eme-

rytów i Rencistów „Solidarność”. Jak 
czytamy w zamieszczonej na stronie 
internetowej Fundacji Dzieci Wrze-
sińskich rekomendacji, szczególnie 
należy podkreślić działalność Teresy 
Piskorż jako przewodniczącej Forum 
na polu organizacji, rehabilitacji i wy-
poczynku członków organizacji.

Uroczystość związana z przyznaniem 
tytułu Człowieka Roku 2020 planowa-
na jest na przełom czerwca i lipca. 
    Klara Skrzypczyk

Dzień Dziecka w WSCKZiU
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni swoją ofertę 

na co dzień kieruje do dorosłych. Jednak z okazji Dnia Dziecka placówka zaprosiła do siebie najmłodszych, 
organizując dla nich mnóstwo atrakcji, a przy okazji promując nauczane w WSCKZiU kierunki.

1 czerwca przez cały dzień Wielko-
polskim Samorządowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego we Wrześni rządzili najmłodsi. 
Do południa goście zorganizowa-
nego Dnia Dziecka przybywali cały-
mi grupami głównie z okolicznych 
przedszkoli. Później wielu uczestni-
ków wzięło udział w przygotowanych 
atrakcjach w towarzystwie swoich ro-
dziców. Pracownicy WSCKZiU zapro-
ponowali najmłodszym m.in. warsz-
taty plastyczne i krawieckie, lekcje 
kodowania, gry komputerowe i plan-
szowe czy pokazy pierwszej pomo-
cy. Pleciono warkoczyki i malowano 
buzie, a w różnych sceneriach studia 
fotograficznego można było zrobić 
sobie świetne zdjęcie. Nie zabrakło 
też konkursów i niespodzianek.

Dzień Dziecka był kolejną po Dniu 
Matki nietypową okazją dla WSCKZiU 
do szerokiego otwarcia drzwi. Pla-
cówka w swojej bogatej ofercie skie-
rowanej do dorosłych ma liczne kwa-
lifikacyjne kursy zawodowe, liceum, 
szkołę policealną, a także tematyczne 
szkolenia. Jak widać, jej pracownicy 
z chęcią dzielą się także swoją pasją 
i wiedzą z najmłodszymi. Będą mogli 
się oni o tym przekonać także pod-
czas wakacyjnych półkolonii, na któ-
re zaprasza WSCKZiU. Szczegóły na 
plakacie zamieszczonym na ostatniej 
stronie.   Klara Skrzypczyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zaprasza do składania 
wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd". Przypominamy, że wnio-
ski w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
obsługuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych znajdujące się na ul. Wojska Pol-
skiego 1, 62-300 Września, telefon: 61 640 45 61 lub 61 640 45 52.

Przypominamy o ważnych terminach naborów w programie na 2021 rok:
Zakończenie naboru wniosków w Module I programu nastąpi 31 sierpnia 2021 r.
Wnioski o wsparcie finansowe na I semestr roku akademickiego 2021/2022 

przyjmowane będą do 10 października 2021 r.
W związku z przystąpieniem powiatu wrzesińskiego do SOW – System 

Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON – wnioski w zakresie 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” składać można drogą elek-
troniczną za pośrednictwem platformy SOW.

Wnioski w Module I można składać w następujących obszarach:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie  

i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzy-
skaniu prawa jazdy).

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społe-
czeństwie informacyjnym (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramo-
wania).

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowa-
no nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w zakupie skutera inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do 
wózka ręcznego).

4. Obszar D (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku 
lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej www.pfron.
org.pl lub www.pcprwrzesnia.pl w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych  
w zakładce Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Aktywność fizyczna jest dobra nie tylko dla ciała, ale też dla ducha

Przed rozpoczęciem marszu należy pamiętać o rozgrzewce

Dyrektor Urszula Kropaczewska zadbała, by najmłodszym niczego nie brakowało

Na dzieci czekało wiele różnych atrakcji
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Święto wszystkich dzieci w atmosferze radości
Uśmiechy na dziecięcych twarzach to wspaniały widok. Dzień Dziecka obchodzony w różnych formach na nowo nam o tym przypomniał. Starostwo Powiatowe we Wrześni 

przygotowało dla najmłodszych mieszkańców powiatu wiele niespodzianek, dzięki którym to święto stało się jeszcze bardziej wyjątkowe.

Jak co roku upominki powędrowały 
do małych pacjentów Szpitala Po-
wiatowego we Wrześni. Na oddział 
pediatryczny trafił zestaw dużych, 
kolorowych klocków. Ma on pomóc 
dzieciom choć na chwilę zapomnieć 
o chorobach i urazach, z którymi 
przyszło im się mierzyć. Najmłodsi 
mogli liczyć również na coś słodkiego. 
Życzenia w imieniu starosty wrzesiń-
skiego Dionizego Jaśniewicza, a tak-
że wspomniane prezenty przekazała 
lecznicy naczelnik Wydziału Promocji, 
Spraw Społecznych i Sportu Joanna 
Musiałkiewicz podczas spotkania  
z dyrektor ds. administracyjno-inwe-
stycyjnych Urszulą Kosmecką i kie-
rownik oddziału Iwoną Silczak.

Z kolei przy Zespole Szkół im. Janu-
sza Korczaka we Wrześni powstała 
kolorowa „Fabryka uśmiechu dziec-
ka”, w której każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. W wyznaczonych stre-
fach najmłodsi poznawali smak i za-
pach witamin, tworzyli dzieła sztuki, 
uczestniczyli w różnych zabawach 
i grach sportowych oraz korzystali 
z fotobudki. Młodym uczestnikom 

imprezy zupełnie nie przeszkadzał 
niewielki deszcz. Wydarzenie zosta-
ło zorganizowane przez działające 
przy szkole Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Razem”. Realizacja tego zadania pu-
blicznego była możliwa dzięki jego 
dofinansowaniu z budżetu powiatu 
wrzesińskiego w ramach otwartego 
konkursu ofert. W tym wyjątkowym 
dla dzieci dniu szkołę odwiedził 
włodarz powiatu wraz z naczelnik 
Wydziału Edukacji Olgą Kośmińską-
-Gierą. Przy okazji wizyty bibliotecz-
ka działającego w placówce przed-
szkola „Mali Zdobywcy” wzbogaciła 
się o zakupione przez powiat książki 
ułatwiające rehabilitację oraz wcze-
sne wspomaganie rozwoju m.in.  
u dzieci mających problemy z wyra-
żaniem emocji, a także o publikacje 
wykorzystywane w tzw. bajkoterapii 
(o której piszemy więcej na stronie 
4). Taki upominek na pewno urozma-
ici pracę z dziećmi uczestniczącymi  
w zajęciach edukacyjno-terapeu-
tycznych i pozwoli osiągać jeszcze 
lepsze efekty specjalistycznego na-

uczania.
Tego dnia powody do radości mie-

li także wychowankowie Ośrodka 
Wspomagania Dziecka i Rodziny  
w Kołaczkowie, których również od-
wiedził Dionizy Jaśniewicz. Starosta 
złożył dzieciom i młodzieży życze-
nia, przekazując im sprzęt sportowy 
umożliwiający grę i zabawę, także na 
świeżym powietrzu. Upominek ma 
zachęcić wychowanków ośrodka do 
ruchu i aktywnego spędzania wolne-
go czasu, a także do integracji.

Na dzieci, które 1 czerwca towa-
rzyszyły rodzicom załatwiającym 
sprawę w Starostwie Powiatowym, 
czekały kolorowe balony i słodkie 
upominki. Wczesnym popołudniem 
pracownicy starostwa pojawili się 
na ulicy Warszawskiej i w jej okoli-
cach, by poczęstować napotkanych 
małych przechodniów powiatowymi 
krówkami i wręczyć im balony. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu na niejednej 
dziecięcej twarzy zagościł szczery 
uśmiech.

Monika Tomczak

Kolorowa strefa przy Zespole Szkół im. Janusza Korczaka

Spotkanie podopiecznych ODWIR-u ze starostą wrzesińskim

Okazały prezent dla małych pacjentów

Podczas tego wyjątkowego święta nie mogło zabraknąć balonówDrobne upominki dla dzieci rozdawane były w starostwie... ... i na ul. Warszawskiej 
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• żdżarty – żarłoczny 
• żdżarty gatunek – żarłok 
• żgajek, żgaj – chłopak, zadziorny 

wyrostek 
• żgak, żgok – kolec, drzazga, zadra 
• żgnąć – donieść na kogoś 
• żłopać – pić 
• żnąć – udawać kogoś 
• żuć – dusić coś w sobie, ukrywać 

niezadowolenie 

• żybura – brudna, bardzo mętna 
ciecz 

• żyć na knebel – żyć z partnerem 
bez ślubu 

• żyć na kreche – żyć na kredyt 
• żydek – mały nóż, kozik 

Opracowała Monika Tomczak 
na podstawie materiałów 

Jerzego Romualda Stankiewicza

Pszczoły kontra człowiek
W starciu pomiędzy pszczołami a człowiekiem te pożyteczne owady niestety zawsze przegrywają.

Wiosna w pełni, a właściwie już 
prawie lato. Zimne dni i noce już za 
nami, a w pasiekach trwa pierwsze 
miodobranie. Wcześniej pszczelarze, 
którzy prowadzą pasieki wędrowne 
(czyli takie, które przewozi się z miej-
sca na miejsce bliżej kwitnących ro-
ślin miododajnych), wywieźli swoje 
pszczele rodziny na kwitnący rzepak.

Bardzo ważna, a wręcz niezbędna, 
jest ścisła współpraca pszczelarzy  
z rolnikami. Jak wiadomo, wszystkie 
rośliny, które uprawiane są na polach, 
podlegają różnym zabiegom i opry-
skom stosowanym przeciwko szkod-
nikom i chorobom roślin. W przypad-
ku roślin kwitnących i miododajnych, 
takich jak rzepak, opryski te powinny 
być wykonywane w odpowiednim 
czasie i o odpowiedniej porze dnia. 
W przeciwnym razie stanowią bardzo 
duże zagrożenie dla pszczół. Źle wy-
konany oprysk może spowodować 
wytrucie milionów z nich.

Każdego roku wielokrotnie zdarza 
się, że opryski robione są w ciągu dnia, 
a nie w godzinach późnowieczornych. 
Pszczoły, siadając na tak potraktowa-
ne kwiatostany, pobierają wraz z nek-
tarem i pyłkiem trujące substancje, 
które przenoszą do ula, co w krótkim 
czasie powoduje zatrucie i degradację 
całych rodzin pszczelich.

Niezwykle drastyczna sytuacja zwią-
zana z zatruciem pszczół miała miej-
sce w tym roku na Dolnym Śląsku.  
W wyniku zatrucia zginęło 245 
pszczelich rodzin. Wszystko przez to, 
że jeden rolnik pod Świdnicą wykonał 
oprysk rzepaku o niewłaściwej porze 
dnia i zakazanym środkiem. W wyni-
ku tego zdarzenia zginęło ponad 7,5 

mln pszczół. Straty właścicieli ośmiu 
pasiek zostały oszacowane na 560 
tysięcy złotych. Za ten czyn sprawcy 
grozi kara do ośmiu lat pozbawienia 
wolności – prokuratura postawiła mu 
zarzut doprowadzenia do katastrofy 
ekologicznej w wymiarze lokalnym  
i niszczenie ekosystemu. 

Dane o zatruciach i podtruciach 
pszczół w Polsce są alarmujące.  
W 2019 roku odnotowano 1 500 za-
truć rodzin pszczelich i aż 32 tysiące 
podtruć. Taki przypadek podtrucia 
przydarzył się też pszczelarzowi  
z naszego powiatu. Dziewięć jego 
rodzin zostało poważnie osłabionych 
w wyniku niewłaściwie wykonanego 
oprysku rzepaku. Ich odtworzenie 

potrwa długo – do pełnej sprawno-
ści dojdą dopiero w przyszłym roku.

Rolnicy, sadownicy i pszczelarze po-
winni ze sobą ściśle współpracować. 
Aby tak się działo, potrzebna jest 
ciągła edukacja i przepływ informa-
cji pomiędzy wszystkimi zaintereso-
wanymi. Do świadomości ludzi po-
winno dotrzeć to, jak ważna jest rola 
pszczół w ekosystemie i gospodarce. 
Dzięki pszczołom powstaje jedna 
trzecia żywności na świecie. Te pra-
cowite owady przynoszą wymierne 
korzyści nam wszystkim i wszyscy na 
ich pracy zyskujemy.

Waldemar Grzegorek

W Miłosławiu  
też strajkowali

Strajk Dzieci Wrzesińskich to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w historii naszego powiatu. Warto przy okazji pamiętać, że do sław-
nych protestów z 1901 roku przyłączyli się również miłosławscy 
uczniowie.  

Historyczny budynek szkoły w Miło-
sławiu podczas zaborów był świad-
kiem heroicznej postawy uczniów 
sprzeciwiających się nauce religii  
w języku niemieckim. To właśnie 
przed nim z okazji 120. rocznicy pa-
miętnych wydarzeń z udziałem straj-
kujących dzieci uroczyście otwarto 
okolicznościową wystawę. 2 czerwca 
na skwerze przy ulicy Zamkowej ze-
brali się samorządowcy, nauczyciele  
i uczniowie miejscowej szkoły pod-
stawowej, a także mieszkańcy mia-
sta. Przemówienie wygłosił burmistrz 
Hubert Gruszczyński. Włodarz gminy 

przypomniał, jak ważnym punktem 
na mapie Europy stał się Miłosław 
za sprawą uczniowskich protestów. 
O przebiegu strajku opowiedziała 
zebranym emerytowana dyrektor 
szkoły Elżbieta Gajewicz – znaw-
czyni lokalnej historii. Uroczystość 
uświetnił występ szkolnego chóru, 
który odśpiewał Rotę autorstwa Ma-
rii Konopnickiej. Następnie oddano 
cześć bohaterskim dzieciom, skła-
dając biało-czerwone wiązanki pod 
pamiątkową tablicą wmurowaną we 
frontową ścianę budynku. 

Monika Tomczak

Wystawę można oglądać przed historycznym budynkiem szkoły przy ul. Zamkowej 

Trudno będzie szybko odbudować pszczelą społeczność
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Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że w związku z pozyska-
niem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej dla 
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujący pracy 
prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży.

Miejsce składania wniosków: PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 61 640 35 58.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej www.września.praca.gov.pl 
w zakładce dokumenty do pobrania – pracodawcy i przedsiębiorcy – staż.

  Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni
  /-/ Eugeniusz Wiśniewski

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że w związku z pozy-
skaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne                
lub poszukujące pracy prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na 
podjęcie działalności gospodarczej.

Miejsce składania wniosków: PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 61 640 35 58. 

Wnioski są dostępne na stronie internetowej www.września.praca.gov.pl 
w zakładce dokumenty do pobrania – bezrobotni i poszukujący pracy – 
dotacje.

Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni
  /-/ Eugeniusz Wiśniewski

Ostatnie pożegnanie 
Władysława Ossolińskiego

Były radny powiatowy i sołtys Otocznej zmarł 16 maja w wie-
ku 75 lat. 

W wyborach samorządowych 
przeprowadzonych 27 październi-
ka 2002 roku Władysław Ossoliński 
zdobył mandat do Rady Powiatu 
we Wrześni z ramienia Samoobro-
ny. Zawodowo związany był z ko-
lejami państwowymi. Udzielał się 
również społecznie, pełnił funkcję 
sołtysa Otocznej. Często podró-
żował rowerem, był spokojnym 
i obowiązkowym człowiekiem – 
tak wspominają go członkowie 
Rady Powiatu we Wrześni kaden-
cji 2002-2006. W poniedziałek 31 
maja spoczął na cmentarzu komu-
nalnym we Wrześni.

(red.)

Znalazłeś? 
Zgubiłeś?  

Zadzwoń 
do Biura Rzeczy Znalezionych

tel. 61 640 44 73
W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia rzeczy znalezionych  

i zagubionych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie.

 Już w najbliższą niedzielę 13 czerwca, na parkingu Galerii Karuzela we Wrześni, wszyscy fani dwóch kółek i warczą-
cych silników będą mogli spotkać się na imprezie poświęconej motocyklom. W programie przewidziano szkolenia 
i kursy dla młodzieży, pokazy ratownictwa medycznego oraz motocyklowej mody. Nie zabraknie również prezentacji 
różnego rodzaju motocykli. Podczas spotkania zostanie omówiony temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Imprezie 
towarzyszyć będą licytacje dla Olgi Miśkiewicz z Kiszkowa, która choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Spotka-
nie, oczywiście w reżimie sanitarnym, rozpocznie się o godzinie 14:30.               (red.)

Szczepić się czy też nie? 
Oto jest pytanie!

dok. ze s. 1

Szczepienia w Polsce trwają już 
szósty miesiąc. Od początku tej akcji 
media wielokrotnie pytały Polaków, 
dlaczego chcą się zaszczepić. Odpo-
wiedzi było tyle, co ankietowanych. 
Jedni mówili po prostu, że chronią 
się tym samym przed zachorowa-
niem, inni wskazywali, że marzą  
o bezproblemowym wyjeździe na 
wczasy, jeszcze innych pandemia do-
tknęła osobiście, odbierając im życie 
bliskiej osoby.

Koronawirus dla milionów ludzi 
okazał się bowiem dramatem. Każ-
da cyferka w chłodno skalkulowanej 
statystyce zgonów oznacza życie, 
które nie musiałoby jeszcze gasnąć. 
Oznacza tragedię umierającego zwy-
kle samotnie człowieka, ale i całej 
rodziny, raczej nieprzygotowanej na 
jego nagłe odejście, pewnej, że ma 
jeszcze czas na spotkanie, rozmowę, 
zwyczajne, lecz wiele znaczące gesty.

Czasu nie da się cofnąć, jednak 
życie toczy się dalej i by wróciło na 
swoje tory, warto zadbać o to, by dać 
się odnotować w innej statystyce 
– osób zaszczepionych, co obecnie 
wcale nie jest takie trudne. Atmosfe-
ra z początkowej fazy realizacji pro-
gramu szczepień, gdy jakakolwiek 
dawka wydawała się Świętym Gra-
alem, poszła już w zapomnienie. Te-
raz nietrudno znaleźć wolny termin 

w którymś z okolicznych punktów.  
W działającym od 5 maja Punkcie 
Szczepień Populacyjnych, który 
został zorganizowany w Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach 
szczepionki podawane są bez więk-
szych zakłóceń. CBiRNT zgodnie  
z przewidywaniami okazało się od-
powiednią lokalizacją do sprawnego 
i bezpiecznego prowadzenia szcze-
pień. Powierzchnia obiektu zapew-
nia możliwość zachowania reżimu 
sanitarnego i daje komfort osobom 
szczepionym, ale i zespołom szcze-
piącym. Kolejka oczekujących prze-
suwa się sprawnie, nikt nie musi się 
tłoczyć ani w budynku, ani na parkin-
gu, który też nie jest bez znaczenia. 
Zachęcamy, by skorzystać z dostęp-
nych terminów, których na czerwiec 
nie brakuje. Preparat, który aktualnie 
jest podawany w punkcie w Grzymy-
sławicach to produkt firmy Pfizer. 

Już za kilka dni będzie można za-
szczepić się przeciwko COVID-19 bez 
uprzedniej rejestracji: Punkt Szcze-
pień Populacyjnych zaprasza 16, 17  
i 18 czerwca od godz. 15 do 17 nieza-
rejestrowanych wcześniej chętnych. 
W każdym z tych terminów przygoto-
wanych zostanie 50 dawek szczepion-
ki. Wystarczy mieć ze sobą dowód 
osobisty. Kto pierwszy, ten lepszy!

Tym, którzy wolą zarejestrować się 
na szczepienie, przypominamy, że 
rejestracja odbywa się na kilka spo-
sobów. Zdecydowanie najwygodniej 
jest skorzystać ze strony www.pa-
cjent.gov.pl lub bezpłatnej infolinii 
pod numerem 989. 

Wszyscy już jesteśmy zmęczeni 
pandemią i wiążącymi się z nią ogra-
niczeniami, które rozpanoszyły się 
w naszym życiu. Teraz, gdy poluzo-
wanie obostrzeń przyniosło nieco 
oddechu, a do tego pogoda zdecy-
dowanie się poprawiła, zaczęliśmy 
snuć wakacyjne plany. Na przełom 
czerwca i lipca planowane jest udo-
stępnienie Unijnego Certyfikatu Co-
vid (potwierdzającego szczepienie), 
który będzie respektowany podczas 
odprawy granicznej. Jeśli kogoś 
nie przekonuje argument, że warto 
się zaszczepić, żeby nie umrzeć, to 
może przekona go to, że warto się 
zaszczepić, żeby wyjechać na urlop. 
Po pandemicznym stresie naprawdę 
się nam to należy.

Klara Skrzypczyk
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Starosta Wrzesiński
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej części nieruchomości

WARUNKI PRZETARGU:
1. Przetarg odbędzie się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowe-
go we Wrześni przy ulicy Chopina 10.
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.
3. W przetargu mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełno-
mocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie po-
świadczonym.
4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni  
nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpła-
cenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa.
5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni 
jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wynikiem ne-
gatywnym lub zamknięciu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich 
konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub 
zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia ra-
chunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na po-
czet ceny nabycia części nieruchomości.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 
wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
9. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami 
przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym części nie-
ruchomości, stanem prawnym części nieruchomości oraz jej przeznaczeniem.
10. Cena części nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez 
kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ, przed zawarciem aktu notarialnego, znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
11. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przy-
stąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.
12. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
13. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, 
umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech mie-
sięcy poprzedzających dzień przetargu.
14. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) chcąc nabyć część nieruchomości, zobowiązany jest 
przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.
15. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca części 
nieruchomości.
16. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca części nieruchomości 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Oznaczenie 
nieruchomości Grądy Dolne, gmina Pyzdry, dz. 618/2
Oznaczenie 
geodezyjne

Położenie nieruchomości: Grądy Dolne, gmina Pyzdry

Numer geodezyjny nieruchomości: 618/2

Powierzchnia działki: 0,3000 ha

Księga Wieczysta KN1S/00040580/9

Opis 
nieruchomości

Przedmiotowa część nieruchomości zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości o charakterze rolnym i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. 
Działka ma kształt trapezu prostokątnego, zagospodarowana jest w jednorodny sposób. Posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej (drogi 
gminnej o znaczeniu publicznym). Klasa bonitacyjna gruntu – RVI

Przeznaczenie 
nieruchomości

Działka położona w Grądach Dolnych, oznaczona geodezyjnie nr 618/2 zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pyzdry, zatwierdzoną uchwałą nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 roku, stanowi rolniczą prze-
strzeń produkcyjną – uprawy rolne w tym trwałe; z zalesieniami planowanymi (tereny rolnicze)

Osoby, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w 
nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) minął dnia 21 maja 2021 roku

Zobowiązania i obciąże-
nia nieruchomości

Brak

Cena wywoławcza 
nieruchomości

9 360,00 zł 
(zwolnione z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) 

Kwota wadium 1 000,00 zł

Termin wpłacenia wa-
dium

do 5 lipca 2021 roku

Miejsce i termin I prze-
targu

Starostwo Powiatowe we Wrześni; 
ul. Chopina 10, pok. nr 112 
 9 lipca 2021 roku godz. 10:00
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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

Przypominamy jednego z podopiecznych schroniska dla zwierząt we Wrześni, który nadal czeka 
na nowego właściciela. We współpracy ze stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Kubiak użycza głosu 
naszym czworonożnym przyjaciołom zamkniętym 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. 

Cześć, nazywam się Afera. Jestem 
suczką w typie husky, a moim zna-
kiem szczególnym są wyjątkowe, 
dwukolorowe oczy. Na początku 
znajomości może się wydawać, że 
jestem spokojnym psem do przy-
tulania, ale tak naprawdę pod tą 
puszystą sierścią kryje się piesek 
o trudnym charakterze. W kon-
taktach z ludźmi nie jestem raczej 
wylewna, nie każdego człowieka 
jestem w stanie zaakceptować. Na 
moje zaufanie trzeba sobie zasłu-
żyć. Staram się trzymać dystans 
wobec innych, nie przepadam za 
okazywaniem uczuć, głaskaniem 
czy przytulaniem. Rzadko prze-
konuję się do ludzi i pozwalam im 
się ze mną zaprzyjaźnić. Wiem, że 
jestem raczej trudnym i smutnym 
psem, ale sporadycznie opiekunom 
w schronisku udaje się zauważyć 
moją radość. Gdy wolontariusze 
zbliżają się do kojca ze smyczą, 
wiem, że to może oznaczać tylko 
jedno – wyjście na spacer. Przyzna-
ję się, jestem raczej dzikim psem  
i mam zapędy do ucieczek, dlatego 
potrzebuję bardzo odpowiedzial-
nego przewodnika, który sprowa-
dzi mnie na właściwą drogę. Trudny 
ze mnie zwierzak i chyba opieku- Afera szuka cierpliwego i konsekwentnego człowieka

fot. Psi-jaciel

Czy można biwakować w lesie?
Pani Kasia korzystając z pięknej pogody chce ze znajomymi spędzić kilka dni ina-

czej niż zazwyczaj. Pyta więc, czy może wyjechać na biwak do lasu i czy będzie to 
legalne. 

Tak, od 1 maja bieżącego roku 
można legalnie biwakować w lesie, 
choć nie w każdym miejscu. Każdy 
nocleg należy zgłosić mailowo na 
adres właściwego nadleśnictwa 
nie później niż w dniu rozpoczę-
cia wypoczynku. W jednym miej-
scu maksymalnie może nocować 
do dziewięciu osób, nie dłużej niż 
dwie noce z rzędu. Gdyby osób 
było więcej, a czas biwakowania 
dłuższy, konieczne jest uzyskanie 
zgody nadleśniczego.

Obowiązuje najważniejsza za-
sada – lasu nie wolno niszczyć. 
W wyznaczonych miejscach jest 
możliwe rozpalenie ognia i korzy-
stanie z kuchenek turystycznych. 
Można pozyskać na własny użytek 
leśne owoce, grzyby czy zioła, oby 
były jadalne i nie podlegały ochro-

nie gatunkowej. Pamiętajmy, aby 
wszystko, co przynieśliśmy ze sobą, 
zabrać z powrotem. Jeśli zabieramy 
na wyprawę psa, należy trzymać go 
cały czas na smyczy.

W przypadku zagrożenia zdrowia 
czy innego niebezpieczeństwa nale-
ży znaleźć najbliższy słupek oddzia-
łowy i podać osobom przyjmującym 
zgłoszenie numery, które są na nim 
widoczne.

W lesie zachowujemy ciszę, a w tro-
sce o bezpieczeństwo swoje i dzikich 
zwierząt zachowajmy też odpowied-
ni dystans.

Dane geograficzne obszarów, na 
których można biwakować, znajdują 
się na stronach internetowych nadle-
śnictw w zakładce Turystyka, a dalej 
Program „Zanocuj w lesie”.

Pamiętajmy: nie jesteśmy jedyny-

mi, którzy korzystają z tego miej-
sca. Miłego pobytu w lesie i nieza-
pomnianych wrażeń!

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 
września 1991 roku o lasach (Dz.U. 
z 2020 roku pozycja 1463) oraz De-
cyzja nr 155 z dnia 21 października 
2019 roku i Decyzja nr 12 z dnia 15 
lutego 2021 roku Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych.

nowie w schronisku właśnie dlate-
go dali mi na imię Afera, ale myślę,  
że i ja zasługuję na miłość, chociaż 
może na trochę inną, taką z ogra-
niczoną ilością uścisków. Gdybym 
trafiła do nowego domu, powinnam 
tam pozostać jedynaczką, ponieważ 
nie akceptuję innych psów. Jak wcze-
śniej wspomniałam, nie jest fanką 

przytulania i czasami bywam nie-
cierpliwa, dlatego szukam rodziny 
bez małych dzieci. Jeśli chciałbyś 
mnie adoptować, stać się moim 
przewodnikiem, który na nowo 
nauczy mnie kochać, zadzwoń do 
Agaty (tel. 785 299 967) lub Oli (tel. 
724 135 335).                     

      Nieufna Afera

Rośliny działają na wzrok
Dzięki zmysłowi wzroku możemy podziwiać przestrzeń krajo-

brazową. Widzimy, jak się zmienia i jaką ma formę w danym okre-
sie. Każda z pór roku charakteryzuje się różnorodnymi kolorami, 
które dominują nad innymi.

Wiosną możemy zaobserwować 
młode, jasnozielone liście drzew  
i krzewów oraz charakterystyczne 
kolory kwiatów, np. forsycji mającej 
piękne żółte zabarwienie, narcyzów, 
oznaczających tę porę roku kroku-
sów czy przebiśniegów.

Latem ogród jest w pełni życia, dla-
tego możemy w nim zobaczyć róż-
norodne kolory przyrody.

Jesienią dominują intensywne czer-
wienie, brązy, pomarańcze oraz żółcie.

Zimowy ogród pokryty jest bia-
łą pierzyną, przez którą przebijają 
brązowe gałęzie drzew i krzewów 
oraz zieleń roślinności iglastej. Na 
tle śniegu pięknie prezentują się od-
miany o pędach czerwonych. Czer-
wone gałązki są charakterystyczne 
dla wielu odmian derenia białego. 
Odmiana Kesselringii ma pędy pur-
purowo-brązowo-fioletowe, Sibiri-
ca – szkarłatnoczerwone, koralowe,  
a odmiana Kelsey’s Dwarf – inten-
sywnie czerwone.

Wzrok pozwala nam doświadczyć 
ogrom (lub minimalizm) przestrze-
ni, w której się znajdujemy. Oko od-
biera nie tylko kolor zmieniającej się 
wraz z porami roku przyrody, lecz 
także pokrój i kształt przede wszyst-
kim form naturalnych, który wpływa 
całościowo na postrzeganie przez 
nas otoczenia.

Ciemnozielone iglaki lub brązo-
wa kora dekoracyjna to idealne 
tło dla roślin o jasnych pędach, np. 
derenia rozłogowego w odmianie 
Flaviramea, która ma cytrynowo-
żółte gałązki. Derenia warto często 
przycinać, co przyczyni się do za-
gęszczenia krzewu. Jasne pędy ma 
także wierzba biała, inaczej zwana 
srebrną ze względu na zielono-
-szare liście. Złocisto-żółte pędy 
są charakterystyczne dla odmiany 
Vitellina. Złotą korę ma także lipa 
szerokolistna w odmianie Aurea. 
Młode pędy tej odmiany są żółte. 
Ciekawe, pomarańczowo-brązo-
wo-ceglaste pędy ma tawulec Ta-
naki. Pełne uroku są także rośliny  
o żółtych pędach, choć w ogrodzie 
dobrze prezentują się także rośliny  
o pędach intensywnie zielonych, 
które swoją urodę ukazują dopiero 
po opadnięciu liści, ponieważ wio-
sną i latem giną w gąszczu zieleni. 
Ciemnozielone gałązki żarnowca 
miotlastego czasem przemarzają 
w czasie najbardziej srogich zim, 
ale do momentu wystąpienia sil-
nych mrozów ta roślina może sta-

nowić ciekawą ozdobę otoczenia. 
Złotlin japoński o pomponiastych, 
żółtych kwiatach wygląda pięknie 
także zimą, a to za sprawą długich, 
cienkich, jasnozielonych pędów. 
Niektóre odmiany derenia białego 
(np. Aurea) także mają jasnozielone 
gałązki. Zielone pędy są również 
ozdobą kokornaka wielkolistnego  
i szczodrzeńca wczesnego w od-
mianie Allgold, rośliny o dekoracyj-
nej korze, która może być prawdzi-
wą ozdobą drzew i krzewów. Brzoza 
brodawkowata ma białą korę i bia-
ło-kremowe pędy. Ciekawie wyglą-
da również trzmielina brodawkowa-
ta, której seledynowe pędy pokryte 
są czarnymi brodawkami. Ozdobna 
przez cały rok jest też trzmielina 
oskrzydlona: oprócz zielonkawych 
kwiatów, fioletowych owoców i li-
ści przebarwiających się jesienią na 
czerwono, ma wzdłuż pędów kor-
kowe narośla, które przypominają 
kształtem skrzydła.

Pędy niektórych drzew i krzewów 
liściastych mają nie tylko piękne ko-
lory, ale i kształty. Silnie poskręcane 
pędy leszczyny pospolitej (odmia-
na Contorta) wyglądają najpiękniej 
właśnie zimą, kiedy nie przykry-
wają ich liście. Krzew ten nadaje 
się do małych ogrodów, ponieważ 
bardzo wolno rośnie. Dekoracyjne 
gałązki leszczyny często są wyko-
rzystywane do tworzenia suchych 
bukietów. Pięknie powyginane ga-
łązki ma również robinia akacjowa 
w odmianie Tortuosa. Niezwykle 
dekoracyjne pędy ma także wierzba 
mandżurska (również odmiana Tor-
tuosa). Falisto powykręcane gałązki 
charakteryzują się do tego cieka-
wym kolorem – żółtym lub oliw-
kowozielonych, na stanowiskach 
słonecznych przybierając barwę 
czerwoną.

Bardzo popularne są rośliny lecz-
nicze i zioła poprawiające wzrok 
i mające dobroczynny wpływ na 
oczy. Należą do nich m.in. warzywa 
bogate w beta-karoten, świetlik łą-
kowy, chaber bławatek, rumianek, 
borówka amerykańska czy pyłek 
pszczeli. Rumianek pospolity to zie-
le, które ma różne zastosowania, ale 
głównie łagodzi podrażnienia oczu 
i to z właściwości antyseptycznych, 
które zawdzięcza wysokiej zawarto-
ści olejku eterycznego, jest najbar-
dziej znane.

Weronika Grępka
kl. 2TAP
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Zapisz drużynę na 
nocny turniej

26 czerwca odbędzie się III Turniej Nocny o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Września. Trwają zapisy drużyn na to wydarzenie.

Po ogromnym sukcesie organiza-
cyjnym w ubiegłym roku, czas na 
kolejną edycję wyjątkowego połą-
czenia piłkarskich zmagań i pikniku 
na świeżym powietrzu. Spotykamy 
się jak zawsze w pierwszą sobotę po 
zakończeniu roku szkolnego, czyli  
26 czerwca na gościnnym terenie 
orlika znajdującego się przy szkole  
w Nowym Folwarku.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej 
edycji wzięły udział aż 23 drużyny 
m.in. z Wrześni, Słupcy, Gniezna, Ko-
nina, Środy Wielkopolskiej czy Kroto-
szyna. Najlepszą okazała się drużyna 
Ignasiak, która w finale pokonała Dy-
namo Konin. Trzecie miejsce w tur-
nieju przypadło zespołowi Colorex/
Bis Energetyk.

Piotr Jędraszak

Nowy lider Letniej Ligi LZS
W niedzielę 6 czerwca na boisku w Sędziwojewie rozegrano VII kolejkę Letniej Ligi LZS o Puchar Burmi-

strza Miasta i Gminy Września. Uzyskane w niej rezultaty sprawiły, że mamy nowego lidera rozgrywek.
Zgodnie z zapowiedzią miniona 

kolejka rozgrywek dostarczyła wie-
lu emocji i ciekawych rozstrzygnięć. 
Nowym liderem została drużyna 
LZS Ostrowo Szlacheckie, która wy-
grała z Sędziwojewem. Psary Polskie 
– dotychczasowy lider – przegrały  
z obrońcą mistrzowskiego tytułu, 
Białężycami. Rezultaty ostatniej ko-
lejki sprawiły, że pomiędzy liderem  
a czwartym zespołem ligi są zaledwie 
cztery punkty różnicy, co sprawia, że 
walka o mistrzostwo będzie w tym 
sezonie niezwykle interesująca.

Spotkanie Sołeczna z Węgierkami 
rozpoczęło się od bramki dla tego 
drugiego zespołu. Autorem gola był 
najlepszy strzelec tej drużyny – Grze-
gorz Lipiecki. Potem jednak na bo-
isku dominowali już zawodnicy z Sę-
dziwojewa, którzy zdobyli aż siedem 
bramek. Łupem podzielili się: Pavlo 
Iarmoliuk (3), Jakub Zakrzewicz (2), 
Dawid Święcicki oraz Eryk Wawrzyn. 
Dzięki temu wysokiemu zwycięstwu 
Sołęczno awansowało na V miejsce  
w ligowej tabeli.

Pojedynek lidera rozgrywek po VI 
kolejkach – Psar Polskich – z obrońcą 
mistrzowskiego tytułu – Białężycami 
– dostarczył wszystkim wielu emo-
cji, a wynik był otwarty do ostatniej 
sekundy tego spotkania. Psary Pol-
skie przystąpiły do tego meczu bez 
zmienników, a przy tym gra toczyła 
się w blisko trzydziestostopniowym 
upale, co postawiło ich przed bardzo 
trudnym zadaniem. Pierwsi bramkę 
w tym meczu zdobyli zawodnicy Bia-
łężyc, a jej autorem był Adam Rybac-
ki. Do przerwy wynik spotkania się już 
nie zmienił mimo kilku dobrych sytu-
acji dla jednej i drugiej drużyny. Po 
przerwie śmielej zaatakowali piłka-
rze Psar Polskich. Przyniosło to efekt 
w postaci bramki wyrównującej. Jej 
autorem był Dominik Chromiński. 
Na sześć minut przed zakończeniem 
spotkania jeden z zawodników Bia-
łężyc otrzymał czerwoną kartkę i ta 
drużyna zgodnie z regulaminem mu-
siała grać mając o jednego zawodni-
ka w polu mniej. Wydawało się, że to 
doskonała sytuacja dla zawodników 
Psar Polskich, by przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść. Piłka 
nożna lubi jednak zaskakiwać. Zbyt 

krótkie podanie obrońcy Psar Pol-
skich przejął Krzysztof Pijacki, który 
popędził na bramkę strzeżoną przez 
Ireneusza Małeckiego, wygrał poje-
dynek „sam na sam” z bramkarzem i 
strzelił gola dla Białężyc. Piłkarze Psar 
Polskich do końca meczu dążyli do 
zdobycia wyrównującej bramki, ale 
tym razem ta sztuka im się nie udała. 
Była to pierwsza porażka Psar Pol-
skich w tym sezonie.

Wobec tej porażki stawką po-
jedynku Ostrowa Szlacheckiego  
z Sędziwojewem był fotel lidera 
rozgrywek. Od samego początku 
spotkania lepsze wrażenie sprawiali 
zawodnicy Ostrowa Szlacheckiego. 
Byli oni częściej przy piłce, stwarzali 
sobie lepsze sytuacje strzeleckie, ale  
w pierwszej połowie spotkania nie 
potrafili wykorzystać tej przewagi. 
Do przerwy mieliśmy zatem rezultat 
0:0. Początek drugiej połowy to po-
pis gry Ernesta Soboczyńskiego. Za-
wodnik Ostrowa Szlacheckiego zdo-
był dwie bramki w pierwszych pięciu 
minutach drugiej połowy. Zawodni-
cy Sędziwojewa ambitnie walczyli 
o odrobienie strat, ale to nie był ich 
dzień. Pod koniec spotkania Maciej 
Rybacki zdobył trzecią bramkę dla 
Ostrowa Szlacheckiego, które wygra-
ło to spotkanie 3:0. Dzięki temu zwy-
cięstwu to właśnie drużyna Ostrowa 
Szlacheckiego została nowym lide-
rem Letniej Ligi LZS.

Pojedynek dwóch najsłabszych 
do tej pory drużyn – Obłaczkowa 
i Gozdowa – to festiwal strzelecki 
tego pierwszego zespołu. Pierwszą 
bramkę zdobył doskonale znany 
wrzesińskim kibicom Krzysztof Gra-

czyk, były zawodnik Victorii Września 
oraz zespołów futsalowych Techpak  
i Gestamp Września. Sześć bramek  
w tym meczu zdobył Dawid Wit-
kowski. Dzięki swoim golom został 
współliderem klasyfikacji strzelców. 
Ósme trafienie dla Obłaczkowa  
w tym meczu dorzucił Tomasz Wa-
raczewski. Gozdowo odpowiedziało 
zaledwie trzema trafieniami, a ich 
autorami byli Michał Mierzwa (2) 
oraz Emil Haller.

W spotkaniu z Bierzglinem drużyna 
Barda wystąpiła w nowych strojach. 
Przed meczem Tomasz Swancar 
(sołtys tej miejscowości i zarazem 
kierownik drużyny) powiedział, że 
nowe stroje wpłyną motywująco na 
zespół i że jego zawodnicy zdobędą 
trzy punkty. Słowa sołtysa okazały 
się prorocze. Bardo zagrało bardzo 
ambitnie i skutecznie. Najpierw 
Adam Jałocha strzałem głową zdobył 
pierwsza bramkę dla swojego zespo-
łu. Chwilę później Damian Swancar 
podwyższył prowadzenie Barda. Do 
przerwy ten zespół prowadził 2:0. Po 
przerwie cały czas Bardo dyktowało 
warunki na boisku. Kolejne trafienia 
dla swojego zespołu zdobyli Adrian 
Hofmański i ponownie Adam Jało-
cha. Dzięki temu zwycięstwu Bardo 
przełamało serię czterech porażek  
z rzędu i zajmuje VII miejsce w ligo-
wej tabeli.

Najbliższa kolejka spotkań Letniej 
Ligi LZS zostanie rozegrana w niedzie-
lę 13 czerwca. Areną zmagań będzie 
ponownie boisko w Sędziwojewie.

Piotr Jędraszak

Sportowa rywalizacja 
pod siatką

Juniorzy z Szamotuł pokazali, że w naszym regionie to oni rzą-
dzą na piachu i podczas zawodów we Wrześni sięgnęli po medale  
w każdym kolorze.

Turniej finałowy o mistrzostwo 
Wielkopolski juniorów w siatkówce 
plażowej, który w miniony weekend 
odbył się na piaszczystych boiskach 
Wrzesińskich Obiektów Sportowo-
-Rekreacyjnych, zdominowany został 
przez zawodników UKS Szamotula-
nin. Zawodnicy tego klubu zapełnili 
całe podium. Złoto wywalczyli Jakub 
Hajduk i Kacper Taudul. Srebro po-
wędrowało do Kamila Małeckiego  
i Jędrzeja Bąkiewicza. Natomiast brą-
zowe krążki zawisły na szyjach Dawi-
da Helaka i Igora Szymkusa. Najlep-
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szym wrzesińskim zespołem okazała 
się para Łukasz Kosmowski/Jacek 
Kempiński, sklasyfikowana ostatecz-
nie na szóstym miejscu. Zdobywcy 
pierwszej lokaty w turnieju zapewnili 
sobie bezpośredni awans do finału 
mistrzostw Polski, natomiast zawod-
nicy z miejsc od drugiego do czwar-
tego rywalizować będą w półfina-
łach. Finałowy turniej wojewódzki  
w kategorii kadetów odbędzie się  
14 i 15 czerwca, również we Wrześni.

Robert Wardak

Przewodząca ligowej tabeli drużyna z Ostrowa Szlacheckiego

Września kolejny raz gościła u siebie najlepsze wielkopolskie siatkarskie duety



15Sport i informacje11 czerwca 2021biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

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

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

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

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

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

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Z życia klubów sportowych

Mistrzowie z Hwaranga
W dniach 28-30 maja w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzo-

stwa Polski w Taekwondo Olimpijskim. 
Pierwsi w szranki stanęli juniorzy  

i juniorki, a wśród nich pięć zawod-
niczek UKS Hwarang Września: Wik-
toria Grześkowiak, Sara Surtel, Iga 
Bachorska, Nikola Haremza i Patrycja 
Kasperska. Tytuł mistrzyni Polski ju-
niorów w kategorii +68 kg wywalczy-
ła Patrycja Kasperska. Wicemistrzynią 
Polski juniorów w kategorii -42 kg zo-
stała Wiktoria Grześkowiak. Brązowy 
medal Mistrzostw Polski Juniorów w 
kategorii -52 kg przypadł Sarze Sur-
tel. Nikola Haremza zajęła 5. miejsce, 
a Iga Bachorska – 9.

Niedziela należała do młodzieżow-
ców i w tej grupie wiekowej wystar-
towali: Weronika Przybysz, Dagmara 
Haremza i Krystian Haremza, repre-
zentujący barwy AZS AWF Poznań. 
Młodzieżową mistrzynią Polski  
w kategorii -67 kg została Weronika 
Przybysz, w kategorii +67 kg zaś – 
Dagmara Haremza. W kategorii +80 
kg młodzieżowym mistrzem Polski 
został Krystian Haremza.

Ze względu na COVID-19 nasz 
klub prowadził szkolenie zawod-
ników zgodnie z obowiązującymi 
na daną chwilę przepisami. Trudno 
było pogodzić plan treningów z ich 
ciągle zmieniającymi się warunka-
mi i kalendarzem imprez Polskiego 
Związku Taekwondo Olimpijskiego. 
Staraliśmy się przygotować formę na 
najważniejsze imprezy i to nam się 
udało. Cztery tytuły mistrzów Polski, 
wicemistrzostwo i brąz to spełnienie 
z nawiązką naszych sportowych ma-
rzeń. Nasi zawodnicy dostarczyli nam 
wiele emocji i wzruszeń. W kategorii 
juniorów kobiet zajęliśmy 4. miej-

sce w kraju, a w młodzieżowcach 2., 
więc widać, że nasze szkolenie idzie 
w dobrym kierunku. Mamy zdol-
ną młodzież, a i trenujących dzieci 
przybywa. Nawiązaliśmy współpracę  
z AZS AWF Poznań, gdzie pod okiem 
Łukasza Schefflera studiuje i trenuje 
Krystian Haremza będący prekur-
sorem wszelkich naszych działań. 
Możliwość kontynuowania trenin-
gów połączona ze studiami to nasz 
cel, ponieważ młodzież wchodząca  
w dorosłość zazwyczaj kończyła 
sportową karierę. Teraz dajemy jej 
możliwość pójścia o krok dalej.

Bezkonkurencyjne okazały się na-
sze dziewczyny: Weronika Przybysz, 
Patrycja Kasperska i Dagmara Ha-

remza, które naprawdę ciężką co-
dzienną pracą pokazały, że nie mają 
sobie równych w Polsce. Wiktorii 
Grześkowiak także zabrakło niewie-
le, a Sara Surtel – najmniej doświad-
czona ze wszystkich – sprawiła nam 
niespodziankę, zdobywając brąz. 
Wkrótce troje Hwarangów – Weroni-
ka Przybysz, Dagmara Haremza i Kry-
stian Haremza – wystartuje w Pucha-
rze Świata G1 Multi Games w Sofii. 
Później nastąpi już „roztrenowanie” 
i rozpoczniemy drugą cześć sezonu 
obozami w Pucku i Stroniu Śląskim, 
a we wrześniu Pucharem Świata  
w Warszawie.

UKS Hwarang

Karatecy z kolejnymi medalami
29 maja w Pile odbył się X Ogólnopolski Otwarty Turniej Karate Tradycyjnego. Zawody zorganizowa-

ne zostały w hali sportowo-widowiskowej przez pilski Klub Karate Tradycyjnego Shoto.

W turnieju uczestniczyło 11 klubów, z których wystartowało 250 zawodników. Klub UKS KT „Orzeł” Września repre-
zentowało 19 karateków, którzy wywalczyli 23 medale: sześć złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Złoto 
zdobyli: Małgorzata Stępniak w konkurencji kata oraz Maja Dusza, Aniela Bączkowska, Karolina Cieślak, Kornelia Kaź-
mierczak i Mikołaj Wolniak w kumite. Srebrne krążki wywalczyli: Zuzanna Zdunek i Jan Szymkowiak w kihon, Patryk 
Dusza, Marcelina Stajkowska, Hanka Szymkowiak oraz Zuzanna Zdunek w kata, a także Maria Stajkowska i Hanka 
Szymkowiak w kumite. Brązowe medale zaś zdobyli: Amelia Dermiago, Mateusz Stępniak, Aniela Bączkowska, Kamil 
Sobczak, Maria Stajkowska, Karolina Cieślak, Kornelia Kaźmierczak i Mikołaj Wolniak w kata oraz Marcelina Stajkowska 
w kumite. Wszystkim startującym zawodnikom gratulujemy!

Mariusz Węglewski

fot. arch. projektu

fo
t. 

ar
ch

. p
ro

je
kt

u

Na zdjęciu Marcelina Stajkowska, która z turnieju przywiozła srebro w technice kata

Każde zawody z udziałem zawodników Hwaranga kończą się dla nich dużym sukcesem




