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Rusza rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych

Podobnie jak w ubiegłych latach nabór do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzony w formie online poprzez stronę interneto-
wą: nabor.pcss.pl/wrzesnia. Od 16 maja dokumenty będzie można złożyć elektronicznie lub papierowo bezpośrednio w wybranej szkole. 
Kandydat wybiera maksymalnie trzy szkoły na terenie powiatu. W obrębie danej placówki nie ma ograniczenia wyboru liczby kierunków 
kształcenia. Kluczowa jest natomiast kolejność wyboru. 

Między 16 maja a 20 czerwca na-
leży złożyć wniosek o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej wraz  
z dokumentami. Wyjątkami są: od-
dział dwujęzyczny i przygotowania 
wojskowego, do których termin skła-
dania wniosków został skrócony – 
od 16 do 31 maja (po tym terminie 
będą przeprowadzone dodatkowe 
testy). 

Wnioski będzie można wypełnić 
i wysłać za pośrednictwem strony: 
nabor.pcss.pl/wrzesnia po zareje-
strowaniu się lub pobrać ze strony 
powiatu czy w sekretariatach szkół, 
a następnie wypełnić i złożyć osobi-
ście w szkole pierwszego wyboru.

Od 24 czerwca do 12 lipca bę-
dzie czas na uzupełnienie wniosku  
o świadectwo ukończenia szko-
ły podstawowej i o zaświadczenie  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

20 lipca na podstawie listy preferen-
cji kandydatów oraz liczby punktów 
zostanie ogłoszona lista kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifi-

kowanych. Listy będą wywieszone  
w szkołach, dostępne na ich stronach 
internetowych oraz po zalogowaniu 
w programie Nabór. 

Przez kolejne dwa tygodnie (od 
20 lipca do 1 sierpnia) kandyda-
ci zakwalifikowani potwierdzają 
wolę przyjęcia do szkoły poprzez 
przedłożenie oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły, wyniku egzami-
nu ośmioklasisty oraz innych doku-
mentów, np. zaświadczeń lekarskich 
o braku przeciwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawo-
du czy kierowania pojazdami. Nie-
przedłożenie ich jest jednoznaczne 
z rezygnacją z nauki w danej szkole. 
W przypadku braku możliwości do-
starczenia oryginałów należy poin-
formować o tym dyrektora.

2 sierpnia opublikowana zostanie 
lista kandydatów przyjętych i nie-
przyjętych. Następnie, jeśli w szko-
łach zostaną wolne miejsca, prze-
prowadzone będzie postępowanie 
uzupełniające zgodnie z terminami 

wskazanymi w rozporządzeniu mini-
stra edukacji i nauki.  

Szczegółowe opisy wszystkich kie-
runków kształcenia, w tym informa-
cje o przedmiotach punktowanych, 
rozszerzeniach oraz kwalifikacjach, 
dostępne są na stronie nabor.pcss.pl/

wrzesnia oraz na stronach interneto-
wych poszczególnych szkół. 

Zachęcamy też do zapoznania się 
z ofertą naboru do szkół prowadzo-
nych przez powiat wrzesiński za-
mieszczoną na stronach od 5 do 9.

Wydział Edukacji

Powiatowy punkt pomocy dla  
obywateli Ukrainy w nowym miejscu

Od piątku 29 kwietnia działa on przy ulicy Wrocławskiej 44 we Wrześni (budynek dawnej strażnicy) w dni powszednie w godz. 11-17.

W ostatnich dniach odbywały się przenosiny punktu do nowej lokalizacji, przy których pomagali strażacy i wolontariusze, w tym kilkoro osób z Ukrainy, 
które trafiły do Wrześni, uciekając przed wojną. Bez pracy wolontariuszy nie byłoby możliwe funkcjonowanie punktu także w dotychczasowym miejscu,  
w Grzymysławicach.                                                                                                                                                                                                                                                               Cd. na s.3
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Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Ozdoby na ścianach

Montaż stolarki zewnętrznej

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.

Mł. asp. Adam Wójciński z uśmiechem rozdawał apteczki zakupione przez powiat

Z motocyklistami  
o bezpieczeństwie

Za nami druga edycja wydarzenia pod nazwą „Bezpieczne dwa kółka”, która została zorganizowana 
przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni, grupę Moto-Misja i salon Motoklinika we współpracy  
z powiatem wrzesińskim i gminą Września. Odbyła się ona 24 kwietnia.

W niedzielne popołudnie na par-
kingu przy wrzesińskiej galerii Ka-
ruzela nie zabrakło atrakcji dla fa-
nów motoryzacji w każdym wieku.  
W programie imprezy znalazły się 
m.in. prezentacja strojów motocy-
klowych, a także pokazy czterokoło-
wych pojazdów Polaris oraz nowych 
motocykli Benelli. Chętni mogli 
zrobić sobie zdjęcia z maszynami,  
a nawet wybrać się na jazdę próbną. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
oglądały wnętrza wozu strażackiego 
i radiowozu. Zebrani podziwiali także 
popisy kaskaderskie wykonywane na 
motocyklu.

Główną ideą przedsięwzięcia było 
propagowanie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa na drodze. Stąd po-
kazy ratownictwa medycznego, pod-
czas których można było nauczyć się, 
w jaki sposób pomóc osobom po-
szkodowanym m.in. w zdarzeniach 
drogowych. Podczas wydarzenia roz-
dawano również apteczki zakupione 
przez powiat wrzesiński. Aspektem, 
na który zwracano szczególną uwa-
gę, była trzeźwość kierowców. Od-
wiedzający plac przy galerii mogli 
otrzymać jednorazowe alko-testy 
ufundowane przez gminę Września 
i Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Ponad-
to wydarzeniu towarzyszyła zbiórka 
charytatywna dla małej Blanki Raź-
nej z Wrześni, która w pierwszych 
tygodniach życia przeszła poważne 
operacje serca.

Na osoby, które podczas „Bezpiecz-
nych dwóch kółek” poczuły głód, 
czekały: słodki kącik, stoisko z gro-
chówką i food truck. 

Połączenie dobrej zabawy z eduka-
cją na temat bezpieczeństwa to do-
bry pomysł, który może zaowocować 
ograniczeniem zagrożeń na naszych 
drogach. Mamy nadzieję, że spotka-

my się również w przyszłym roku  
w tak samo miłej atmosferze.

Monika Tomczak 

Zapobiegają pożarom
Niedawno odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Do celów Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom” należą m.in. popula-
ryzowanie wśród dzieci i młodzieży 
zasad postępowania na wypadek 
pożaru, wiedzy na temat techniki po-
żarniczej czy historii i tradycji ruchu 
strażackiego.

26 kwietnia w Szkole Podstawowej  
w Bugaju odbyły się eliminacje po-
wiatowe zmagań. W I grupie wieko-
wej (klasy I-IV szkół podstawowych) 
najlepsza okazała się Klara Tomczak, 
drugi był Szymon Przybylski, zaś trzeci 
– Norbert Jaszczak. W II grupie wieko-

wej (klasy V-VIII szkół podstawowych) 
pierwsze miejsce zajęła Iga Trawińska, 
drugie – Jagoda Spilliaert, a trzecie – 
Szymon Nowaczyk. W III grupie wie-
kowej (szkoły ponadpodstawowe) 
triumfowała Natalia Ziółkowska, dru-
ga była Julia Waszak, zaś trzeci – Ka-
rol Szalaty. Laureaci poszczególnych 
kategorii pod koniec maja zmierzą się  
w etapie wojewódzkim.

Organizatorem turnieju jest Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej przy współpra-
cy m.in. samorządu terytorialnego.

Klara Skrzypczyk

fot. KPP
fot. KPP

Gotowi do pokazów ratowniczych

Miłośnicy tych pięknych pojazdów spotkali się przy Karuzeli

Uroczyste wręczenie nagród
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Powiatowy punkt pomocy dla  
obywateli Ukrainy w nowym miejscu
Dziękujemy wszystkim, którzy 

bezinteresownie zaangażowali się  
w pomoc innym. Dziękujemy również 
tym, którzy powiatowy punkt pomo-
cy do tej pory wsparli materialnie. 

Byli to m.in.: ochotnicze straże po-
żarne, sołectwa i koła gospodyń 
wiejskich z terenu naszego powiatu, 
gmina Nekla, Komenda Powiatowa 
Policji we Wrześni, Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej we 
Wrześni, Szkoła Podstawowa w Ma-
rzeninie, Samorządowa Szkoła Pod-
stawowa w Chwalibogowie, Samo-
rządowa Szkoła Podstawowa nr 3 we 
Wrześni, szkoły ponadpodstawowe, 
firmy i instytucje – ARKA, Optima-x 
Adam Pera, Szkoła Olimpus, Krispol, 
Hotel Kosmowski, Inalfa, Techpak, 
Browar Fortuna, KRUKPAL Mikołaj 
Krukowski, Gestamp, Spółdzielnia 
Mleczarska Września, Avocado, Aqu-
ila, Akademia Orlika Miłosław, Allflex 
Polska, a także wiele innych pod-
miotów i osób, którzy indywidualnie  
i anonimowo przekazali dary.

Obywatele Ukrainy po pomoc do 
punktu mogą zgłaszać się bezpośred-
nio. W godzinach jego pracy można 
przekazywać dary – szczegóły na ten 
dostępne są na plakacie. Najbardziej 
potrzebne są żywność o długim ter-
minie przydatności do spożycia oraz 
środki higieniczne.

(red.)

I dębowy las nie huczy
W ostatnią sobotę tak naprawdę pierwszy raz zapachniało prawdziwą wiosną. Coś dziwnego natarczywie wyciągnęło mnie z domu. Wsiadłem 

więc na rower i ochoczo śmignąłem w kierunku pobliskiego lasu.

Kiedyś przed laty, kiedy jako mło-
dzieniec mieszkałem na drugim 
końcu naszego miasteczka, wy-
cieczka na Dębinę była prawdziwą 
wyprawą. Wymagała specjalnych 
zabiegów i przygotowań: sznytek 
ze smarowidłem, gotowanych ja-
jek, ogóra, napitku w butelce po 
oranżadzie, drożdżowego placka 
i czegoś tam jeszcze, w zależności 
od bieżących zasobów przyku-
chennej spiżarni. Ponadto kocyka, 
kometki, kart do gry w wojnę, Pio-
trusia, Osła. Oczywiście też na taką 
wyprawę konieczna była zgoda 
najwyższej instancji, czyli rodzi-
cieli. Wycieczka była całodniowa, 
podróżowało się pieszo, najczę-
ściej w większej grupie dzieciaków 
i tylko z naszej ulicy, gdyż wtedy 
cały osiedlowy wszechświat dzielił 
się na autonomiczne światy ulicz-
ne. Oczywiście w centrum owego 
wszechświata była zawsze nasza 
ulica. Ci ze Szczecińskiej czy Olsz-
tyńskiej na przykład należeli już do 
zupełnie innego, rozumie się, gor-
szego świata.

Jadąc terkoczącym rowerkiem po 
betonowych płytach, minąłem rezy-
dencję słoni nieafrykańskich, krosem 
pokonałem asfaltówkę i od wscho-
du okrążyłem tę odciętą autostradą 
resztówkę dębińskiego lasu. Swoją 
drogą zastanawia mnie, dlaczego nie 
poprowadzono drogi sto metrów da-
lej, żeby nie kaleczyć tej enklawy pod-
miejskiej zieleni, przecież nie było tam 
wtedy żadnych zabudowań. Może 
chodziło o to, żeby ukryć w lesie część 
tzw. wojskowego lądowiska na auto-
stradzie. Zupełnie bez sensu.

W końcu polną ścieżką przez chasz-
cze przedarłem się na kładkę nad au-
tostradą, żeby przeprawić się na dru-
gą stronę do lasu właściwego. Zaraz 
natknąłem się na pierwsze ślady na-
turalnych mieszkańców Dębiny. Ro-
werem nie dało się przejechać, trze-
ba było go przeprowadzić. Najpierw  
u podstawy kładki pojawił się solidnie 
przeorany przez dziki kawał ziemi, cał-
kiem porządna robota. Zaledwie kilka 
kroków dalej bajoro i ślady po rykowi-
sku. A więc kładka działa i zwierzaki 
przeprawiają się na drugą stronę, nic 

sobie nie robiąc z niegasnącego war-
kotu przelatujących autostradą aut. 
Kiedy już wsiadałem na rower kątem 
oka na szczycie kładki ujrzałem jesz-
cze jelonka, który podejrzliwie przy-
glądał się intruzowi na kołach.

Jadę dalej leśnym duktem, wokół 
młoda kipiąca zieleń, słońce i ten 
żywiczny, jeszcze delikatny zapach. 
Taki sam jak wtedy, kiedy z domo-
wą wałówką całą ferajną z Gdańskiej 
wędrowaliśmy, szukając miejsca 
na biwak. Jadę więc, napawając się 
chwilą i wspomnieniami. Skręcam  
w poprzeczny dukt – ani żywej du-
szy. Za plecami autostrada, gwarne 
miasteczko opodal, a tutaj taka cisza, 
aż się wierzyć nie chce, że w zaledwie 
kilka minut można rowerem uciec od 
zgiełku i zatopić się w zielonym raju.  
Dalej skręcam na rozdrożu i jadę  
w kierunku naszej dawnej pikniko-
wej polany w studębowym lesie, bo 
tak nazywaliśmy ten zakątek lasu 
pośród starych dębów. Ale coś się 
nie zgadza, las się przerzedza, robi 
się jakby jaśniej, jakoś tak pusto. Nie 
ma naszej polany, nie ma dębowego 

lasu, cały teren ogrodzony drucianą 
siatką, za którą z ziemi wystają jakieś 
kikuty udające drzewa. Zamknięta 
zona jak na poligonie, jak wydzielo-
na enklawa po jakiejś strasznej ka-
tastrofie. Ktoś zamordował nasz stu-
dębowy las i piknikowej polanki też 
już nie ma. Jak to więc teraz ma być 
dalej? Dębina bez starych dębów, 
bez polanki, to jakaś lipa a nie Dębi-
na. Gdzie teraz dzieciaki z Gdańskiej 
pomaszerują z wałówką na piknik, 
kiedy nie ma Dębiny?

Tak, ale tych dzieciaków na Gdań-
skiej też już przecież nie ma. Nie ma  
i już nie będzie.

Nagle jakiś niespodziewany smu-
teczek zaszedł nad lasem i przesło-
nił wszystko. Wsiadłem na rower  
i pojechałem dalej w stronę cmen-
tarza, nie oglądając się już za siebie. 
Furtką cmentarną wjechałem od 
strony szosy w boczną alejkę, wokół 
nagrobków krzątało się kilka osób, 
ukłoniłem się znajomej starszej pani 
i pojechałem dalej do moich, poga-
dać. Rozpaliłem niedopalony lam-
pion, pochyliłem się, poprawiłem 

rozsypane kwiaty przy epitafium, 
a kiedy podniosłem głowę do góry 
przede mną stały, jak to na Dębinie, 
dwa wiekowe dęby. Nie szumiały 
jednak, bo to chyba na nie za wcze-
śnie, ale one się jeszcze z wiosną 
rozwiną. Na pewno!

Dionizy Jaśniewicz
…dzisiaj lekko nostalgicznie

Sesja rady
o finansach

27 kwietnia w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Techno-
logii w Grzymysławicach podczas posiedzenia Rady Powiatu Wrze-
sińskiego podjęto uchwały dotyczące powiatowego budżetu. 

Sesja rozpoczęła się od przedsta-
wienia przez przewodniczącego 
rady Marka Przyjemskiego informa-
cji o działaniach podjętych od czasu 
ostatniego posiedzenia, a także spra-
wozdania starosty wrzesińskiego 
Dionizego Jaśniewicza z prac zarzą-
du. Następnie radni powiatowi prze-
szli do procedowania dwóch uchwał 
związanych z powiatowymi finansa-
mi. Były to zmiany dotyczące Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wrzesińskiego na lata 2022-2029 
oraz uchwały budżetowej na 2022 
rok, które omówiła główna księgo-
wa Anna Trubacz. Dotyczyły one 
zarówno dochodów, jak i wydatków 
budżetowych. Za przyjęciem uchwał 
zagłosowało 14 radnych, natomiast 
pięcioro wstrzymało się od głosu. 

(red.) 

Rada zgromadziła się w komplecie
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Potrzebujesz  
pomocy? 

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu  
i kierunku kształcenia. Uwierz, że istnieje wiele możliwości i no-
wych rozwiązań.

OCHOTNICZE HUFCE PRACY 
DZIAŁAJĄ Z MYŚLĄ O POTRZE-
BACH I PROBLEMACH MŁODYCH 
LUDZI: 

- pomagają uzupełnić wykształce-
nie, zdobyć zawód i znaleźć odpo-
wiednią pracę, 

- doradzają, w jakim kierunku za-
wodowym warto się kształcić, 

- organizują zajęcia kulturalne, 
sportowe i edukacyjne rozwijające 
osobowość i zainteresowania. 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE 
MOŻLIWOŚCI:

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DO-
ROSŁYCH jest przeznaczona dla 
uczestników OHP od 15 do 18 roku 
życia, mających opóźnienia szkol-
ne oraz opinię poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej. Warunkiem 
przyjęcia dla uczestników OHP jest 
umowa o przyuczenie do wykony-
wania określonej pracy na  okres 
3-22 miesięcy (wyjątkowo do jed-
nostek może zostać zrekrutowa-
na 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  FOR-
MIE KURSOWEJ dla osób po ukoń-

czeniu szkoły podstawowej. Kurso-
wa forma szkolenia zawodowego 
przeznaczona jest dla uczestników, 
jak i  absolwentów OHP oraz  mło-
dzieży korzystającej z  usług jed-
nostek rozwoju zawodowego OHP. 
Szkolenie zawodowe w  formie 
kursowej w zakresie realizowania 
obowiązku nauki jest realizowane 
w formie specjalistycznych kursów 
zawodowych lub  kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych w  jednost-
kach OHP lub w porozumieniu z in-
stytucjami posiadającymi upraw-
nienia do prowadzenia szkoleń.

W KRĘGU NASZEGO ZAINTERE-
SOWANIA 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. 

UCZESTNICY REALIZUJĄCY obo-
wiązek szkolny i obowiązek nauki 
zdobywają wiedzę ogólną w pla-
cówkach podległych samorządowi, 
czyli we Wrześni w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2, a praktyczne 
przygotowanie zawodowe na sta-
nowiskach pracy u pracodawców 
zewnętrznych, otrzymując mie-
sięczne wynagrodzenie i mając za-
pewnione ubezpieczenie.

 
Szczegółowych informacji 

udzielają pracownicy jednostki: 
15-42 Hufiec Pracy we Wrześni 

ul. Koszarowa 12,  
tel. 61 640 09 66 w. 33.

Życie w bursie to mały krok ku do-
rosłości i samodzielności, połączo-
ny z opieką wychowawców i mło-
dzieńczą radością z przebywania  
w gronie rówieśników. Dla wielu na-
stolatków uczących się poza miej-
scem stałego zamieszkania,  bursa 
staje się drugim domem, do które-
go chętnie wracają wspomnieniami 
nawet po latach.

Nauka samodzielności
Życie w bursie tak naprawdę nie 

różni się wiele od codziennego 
życia w domu rodzinnym, gdzie 
każdy ma swoje prawa, ale i obo-
wiązki. Wielu nastolatków mówi, że 
nauczyło ich ono samodzielności  
i odpowiedzialności.

Można tu polegać na wychowaw-
cach oraz swoich koleżankach i ko-
legach, ale przede wszystkim trze-
ba polegać na sobie samym. Bursa 
to kontrolowany krok w dorosłość, 
gdzie samemu trzeba zatroszczyć 
się o sprawy codzienne: organiza-
cję czasu, sprzątanie oraz pano-
wanie nad codziennymi wydatka-
mi. Samodzielne dbanie o siebie 
pod opieką dorosłych, chętnych 
do udzielenia pomocy i porad, ale 
niewyręczających w obowiązkach, 
daje przedsmak tego, jak wygląda 
dorosłość.

Bursa – miejsce spotkań
Zamieszkanie w bursie umożliwia 

zawarcie wielu nowych znajomości. 
Można tu spotkać przyjaciół na całe 
życie, poznać wielu interesujących 
ludzi, którzy mogą wnieść do naszej 
codzienności dużo nowego – cho-
ciażby ciekawe hobby. Można po-
wiedzieć, że każdy znajdzie coś dla 
siebie.  Pasjonaci czytania, sportu, 
muzyki, filmu wśród swoich rówie-
śników odnajdą pokrewne dusze.

Poznanie siebie
Codzienność w bursie to również 

szansa wypróbowania samego sie-
bie. Niejednokrotnie zmienia ona 
obraz nas samych. Może się na przy-
kład okazać, że ten, kto do tej pory 
uważał, że bardzo lubi przebywać 

wśród rówieśników i kontakt z nimi 
mógłby trwać bez końca, potrzebuje 
jednak czasami również wyciszenia  
i spokoju, a dotychczas nie czuł takiej 
potrzeby. Ciągły kontakt z rówieśni-
kami uczy także wielu umiejętności 
społecznych, jak np. rozwiązywania 
konfliktów, asertywności, negocjacji, 
a także dostosowywania się do panu-
jących norm społecznych.

Ktoś, kto czuwa…
Elementem składowym są także 

ludzie pracujący w bursie. Nasto-
latkowie największy kontakt mają  
z wychowawcami. Czuwają oni nad 
bezpieczeństwem mieszkańców 
– można powiedzieć, że przejmu-
ją obowiązki dotychczas pełnione 
przez rodziców. To wychowawcy sta-
ją się tymi, do których zawsze można 
udać się po poradę, zwierzyć z pro-
blemów, a także zwyczajnie pożarto-
wać. Wielu wychowawców ma swoje 
pasje, zajmuje się w życiu prywat-
nym ciekawymi dziedzinami, jak np.: 
fotografią, grafiką, plastyką czy też 
różnymi dyscyplinami sportu. Z racji 
swojego hobby prowadzą w bursie 
zajęcia, na które można uczęszczać.  
Niejeden nastolatek po latach stwier-
dza, że konkretnej rzeczy nauczył się 
właśnie od wychowawcy bursy.

Jak to jest: rygor czy samowolka?
W trosce o bezpieczeństwo i posza-

nowanie norm życia społecznego  
w każdej bursie obowiązuje regula-
min oraz harmonogram dnia.  Regu-
lamin wyznacza takie zasady, jak np. 
godziny odwiedzin osób spoza bursy, 
godziny powrotów do obiektu, zaka-

zy spożywania alkoholu oraz pale-
nia papierosów na jego terenie itp.

Harmonogram dnia wskazuje 
mieszkańcom, jak wygląda codzien-
ność: wyznacza np. godziny posił-
ków, określa, kiedy można spędzać 
czas w pokojach koleżanek i kole-
gów, a kiedy należy być już tylko  
w swoim, kiedy jest czas na zabawę  
i robienie tego, co się chce, a kiedy 
na naukę i ciszę nocną.

Zasady oraz plan dnia na początku 
mogą wydawać się zbytnią kontro-
lą i ingerencją w życie, są jednak 
konieczne dla zachowania bezpie-
czeństwa osób przebywających  
w bursie. Wychowawcy muszą wie-
dzieć, o której godzinie wyszedł ich 
wychowanek i dokąd się udał. Jeśli 
nie wraca o wyznaczonej godzinie, 
wychowawca wie, że należy to pil-
nie sprawdzić, aby zapewnić mu 
bezpieczeństwo.  Harmonogram 
dnia pozwala zaś wprowadzić ład 
w codzienne życie, zorganizować 
czas tak, aby było miejsce zarówno 
na zabawę, jak i naukę.

Dorosłość pod opieką
Można więc powiedzieć, że życie 

w bursie jest usystematyzowane. 
Pozwala na samodzielność i po-
zostawia wiele w rękach samych 
mieszkańców pod warunkiem, że 
postępują według ogólnie przyję-
tych zasad oraz norm społecznych. 
Dzięki temu wszyscy mieszkańcy 
bursy mogą przyjemnie spędzać  
w niej czas i zachować na lata wspa-
niałe wspomnienia.

Bursa Międzyszkolna we Wrześni

Zamieszkaj z nami w Bursie Międzyszkolnej, 
bo to dobry wybór!

Masz jeszcze pytania?
 tel. 509 869 201, e-mail:  dyrektor.bursa@wrzesnia.powiat.pl 
 tel. 517 030 910, e-mail: kierownik.bursa@wrzesnia.powiat.pl 
 tel. 509 869 221, e-mail: sekretariat.bursa@wrzesnia.powiat.pl  
Adres strony internetowej naszej bursy: bursa.oswiata-wrzesnia.pl

Jesteśmy też na Facebooku pod nazwą  
Bursa Międzyszkolna we Wrześni

Czekamy właśnie na Ciebie…i Ciebie też! 

Kursy mleczarskie

W ramach projektu  „Rozwój szkolnictwa zawodowego na tere-
nie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” 
w  kwietniu rozpoczęła się realizacja kursów produkcji napojów  
i deserów oraz twarogów i serów dla uczniów Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 we Wrześni w nowo wyremontowanej pracowni prze-
twórstwa mleczarskiego w PCEZ.

Wydział Edukacji
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Oferta naboru do szkół prowadzonych przez powiat wrzesiński 
na rok szkolny 2022/2023

Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej http://nabor.
pcss.pl/wrzesnia oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Dokumenty należy składać w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru w terminie:  
– od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. - wniosek wraz z dokumentami, w przypadku klasy dwujęzycznej i od-
działu przygotowania wojskowego od 16 maja do 31 maja 2022 r. 
– od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. - świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty. 

W przypadku szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych dokumenty 
należy składać w terminie: 
– od 6 do 30 czerwca 2022 r. - wniosek, 
– od 24 do 30 czerwca 2022 r. - świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne promocyjne.

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

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

klasa B – p. rozszerzone: język polski, biologia, język an-
gielski*)

1 4 lata

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

klasa D – p. rozszerzone: matematyka, geografia, język an-
gielski

1 4 lata

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

1 4 lata

klasa F – p. rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 1 4 lata

klasa G – p. rozszerzone: matematyka, chemia, język angielski 1 4 lata

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

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

1 4 lata

Technikum nr 2

technik weterynarii 2 5 lat

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 1 5 lat

technik żywienia i usług gastronomicznych 1 5 lat

technik organizacji turystyki 1 5 lat

technik hotelarstwa 1 5 lat

technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności 1 5 lat

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

Technikum nr 1

technik elektronik 1 5 lat

technik informatyk 2 5 lat

technik mechanik*) 1 5 lat

technik ekonomista 1 5 lat

technik rachunkowości 1 5 lat

technik budownictwa 2 5 lat

technik architektury krajobrazu 1 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia 
nr 1

mechanik precyzyjny (nabór w uzgodnieniu z firmą Volks-
wagen, Gestamp i Blum Polska)

1 3 lata

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wlkp.

Technikum nr 3 technik logistyk*) 1 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia 
nr 2

sprzedawca 1 3 lata

kucharz 1 3 lata

mechanik pojazdów samochodowych 1 3 lata

fryzjer 1 3 lata

wielozawodowa*) 5 3 lata

wielozawodowa***) – operator obrabiarek skrawających/
mechatronik

1 3 lata

Szkoła Podstawowa dla 
Dorosłych

klasa VIII 1

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych profil ogólny

1

*) w przypadku dużej liczby chętnych istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału
**) nauczanie dwujęzyczne – język angielski: dodatkowo 3h/tygodniowo w klasach I-III i 2h/tygodniowo  

w klasie IV; nauczanie dwujezyczne uwarunkowane jest odpowiednią liczbą zgłoszeń (30 osób) i wynikiem 
sprawdzianu kompetencji językowych – testu z języka angielskiego

***) klasa uczniowska, realizacja zajęć praktycznych w PCEZ

Muzyczne sukcesy
Dwie młode flecistki z Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia  

we Wrześni zdobyły nagrody w ogólnopolskim konkursie.

Uczennice Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia we Wrześni  
23 kwietnia wzięły udział w arty-
stycznej rywalizacji podczas X Ogól-
nopolskiego Wiosennego Konkursu 
Fletowego w Gorzowie Wielkopol-
skim. Laura Kaczmarek-Kołacka i Kaja 
Kluczyńska reprezentowały klasę fle-
tu Anity Kmiecik.

Uczestników oceniało międzyna-
rodowe jury w składzie: przewodni-
cząca Joanna Kowalczyk – flecistka 
solowa orkiestry symfonicznej Filhar-
monii Szczecińskiej, Filippo Del Noce 

– flecista solowy orkiestry symfonicz-
nej Filharmonii Szczecińskiej oraz 
Gaelle Dohen – flecistka Orkiestry 
Filharmonii Gorzowskiej. Jurorzy po-
stanowili przyznać w odpowiednich 
dla nich grupach wiekowych: I miej-
sce – Kai Kluczyńskiej oraz II miejsce 
– Laurze Kaczmarek-Kołackiej.

Wydarzenie odbyło się, jak co roku, 
w pięknym budynku filharmonii,  
a same przesłuchania młodych arty-
stów w jej stylowej sali kameralnej.

PSM

Dziewczęta mają powody do radości
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Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 
we Wrześni

oferta na rok szkolny 2022/2023

Klasa Przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 
punktowane

przy rekrutacji

A język polski, historia,  
język angielski

język polski, 
matematyka,

historia, język angielski

B język polski, biologia,  
język angielski

język polski, 
matematyka,

biologia, język angielski

C biologia, chemia
język polski, 
matematyka,

biologia, chemia

D matematyka, geografia,  
język angielski

język polski, 
matematyka,

geografia, język angielski

E
dwujęzyczna¹

język angielski – poziom 
dwujęzyczny, geografia,  
wiedza o społeczeństwie

język polski, 
matematyka,

geografia, język angielski

F biologia, chemia, język angielski
język polski, 
matematyka,

biologia, chemia

G matematyka, chemia,  
język angielski

język polski, 
matematyka,

chemia, język angielski

Tradycja i nowoczesność, 
czyli zapraszamy do Sienia

Kim jesteśmy?
Liceum Ogólnokształcące im. 

Henryka Sienkiewicza to miej-
sce nowoczesnej edukacji oraz 
skarbiec ponad stuletniej historii  
i tradycji. Dążymy do tego, aby  
w pełni zapewnić uczniom rozwój 
intelektualny i naukowy, a tak-
że wspierać ich talenty i ambicje 
tak, by być szkołą o najwyższym 
poziomie kształcenia i wychowa-
nia. Pomagamy młodym ludziom  
w dokonywaniu trafnych wyborów 
i określeniu własnej tożsamości, 
zapewniając wszechstronny roz-
wój. Kadrę pedagogiczną stanowią 
wysoko wykwalifikowani, twórczy, 
wymagający, ale troskliwi nauczy-
ciele. Większość z nich ukończyła 
nasze liceum, co tworzy niepowta-
rzalną i przyjazną uczniom atmos-
ferę. Nasi absolwenci to młodzi, 
kreatywni ludzie, przygotowani 
do studiów na wymarzonych kie-
runkach w kraju i za granicą oraz 
gotowi realizować swoje ambitne 
cele życiowe.

Oferta językowa:
- I język – język angielski
- II język – do wyboru spośród: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, 

rosyjskiego

1Nauczanie dwujęzyczne – język angielski: dodatkowo 3 h/tygodniowo  
w klasach I-III i 2h/tygodniowo w klasie IV oraz wybrane treści dwóch przed-
miotów nauczane w języku angielskim; nauczanie dwujęzyczne uwarunko-
wane jest odpowiednią ilością zgłoszeń (30 osób) i wynikiem sprawdzianu 
kompetencji językowych – testu z języka angielskiego. 

Czym dysponujemy?
• Dobrym wyposażeniem w pomo-

ce naukowe i sprzęt multimedialny 
• Pracownią komputerową
• Salą gimnastyczną oraz wielo-

funkcyjnym boiskiem sportowym ze 
sztuczną nawierzchnią

• Biblioteką przyjazną uczniom
• Dostępem do Internetu
• Sklepikiem szkolnym
• Szafkami dla każdego ucznia

• Klubem z domowym klimatem, 
gdzie można odpocząć i naładować 
się pozytywną energią

Co nas wyróżnia?
• Nasi uczniowie osiągają bardzo 

dobre wyniki na egzaminach matu-
ralnych, zarówno na poziomie pod-
stawowym, jak i rozszerzonym.

• Od lat jesteśmy wysoko klasyfiko-
wani w Rankingu Liceów Ogólno-
kształcących Fundacji Edukacyjnej 
PERSPEKTYWY i mamy prawo uży-
wać tytułu „Srebrna Szkoła 2021”.

• Co roku wielu naszych uczniów zo-
staje laureatami bądź finalistami ogól-
nopolskich olimpiad przedmiotowych 
oraz różnorodnych konkursów.

• Wiemy, jak wyzwolić potencjał ar-
tystyczny i kreatywność, stąd od lat 
organizujemy przedsięwzięcia kul-
turalne o charakterze otwartym (np. 
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej) 
oraz szkolnym (LO Potrafi, przedsta-
wienia teatralne, koncerty, prezenta-
cje prac graficznych).

• Każdego roku wielu naszych 
uczniów zdobywa stypendia za wy-
sokie osiągnięcia naukowe, sporto-
we i artystyczne.

• Zdecydowana większość matu-
rzystów kontynuuje naukę na uczel-
niach wyższych zarówno w kraju, jak 
i za granicą.

Co oferujemy?
• Szeroką ofertę kształcenia i jego 

wysoką jakość, potwierdzoną bardzo 
dobrymi wynikami uczniów.

• Duży wybór języków obcych (an-
gielski, niemiecki, francuski, hisz-
pański, rosyjski) z uwzględnieniem 
poziomu zaawansowania.

• Współpracę z wyższymi uczelnia-
mi (UAM, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu, Politechnika Poznańska).

• Spotkania z wybitnymi osobowo-
ściami oraz znanymi absolwentami LO.

• Innowacje pedagogiczne (lacros-
se), liczne projekty edukacyjne.

• Wolontariat szkolny.
• Udział uczniów w krajowych i za-

granicznych wycieczkach.
• Możliwość poszerzania swej wie-

dzy i zainteresowań na zajęciach 
dodatkowych (fizyczne, chemiczne, 
biologiczne, matematyczne, histo-
ryczne, językowe, poetyckie, poloni-
styczne, sportowe).

Wybierz mądrze i w pełni wyko-
rzystaj swój potencjał!
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Oferta naboru do klas pierwszych  
na rok szkolny 2022/2023

ODDZIAŁ

PRZEDMIOTY 
REALIZOWANE  
NA POZIOMIE 

ROZSZERZONYM

JĘZYKI OBCE PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

oddział przygotowania 
wojskowego

matematyka, informatyka,
 język angielski

język angielski, język 
niemiecki

język polski, matematyka,
 język angielski, 

informatyka

TECHNIKUM NR 2

technik weterynarii
klasa Ia TW biologia, chemia język angielski, język 

francuski
język polski, matematyka,  

biologia, chemia

technik weterynarii
klasa Ib TW biologia, chemia język angielski, język 

niemiecki
język polski, matematyka,  

biologia, chemia

technik organizacji 
turystyki geografia, język angielski, język angielski, język 

niemiecki
język polski, matematyka,  
język angielski, geografia

technik hotelarstwa geografia, język angielski język angielski, język 
niemiecki

język polski, matematyka,  
język angielski, geografia

technik mechanizacji 
rolnictwa     

i agrotroniki

matematyka, język 
angielski

język angielski, język 
niemiecki

język polski, matematyka, 
 język angielski, biologia

technik żywienia i usług 
gastronomicznych biologia, chemia język angielski, język 

francuski 
język polski, matematyka,  

biologia, chemia

technik kontroli jakości  
i bezpieczeństwa żywności biologia, chemia język angielski, język 

niemiecki
język polski, matematyka,  

biologia, chemia

Kilka słów o Zespole Szkół  
Technicznych i Ogólnokształcących
• Bazę naszej szkoły tworzą dobrze wyposażone pra-

cownie przeznaczone do realizacji przedmiotów kie-
runkowych. Szkoła dysponuje 48 salami dydaktyczny-
mi, przestrzenną czytelnią i klimatyczną świetlicą. 
• Szkoła jest położona na zadbanym terenie (3,5 ha)  

z dużą ilością zieleni i miejsca do wypoczynku na świe-
żym powietrzu, w sąsiedztwie parku i najważniejszych 
szlaków komunikacyjnych Wrześni.
• Uczniowie mają u nas świetne warunki do rekreacji 

i uprawiania sportu. Mogą korzystać z pełnowymia-
rowej sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego 
(koszykówka, siatkówka, tenis), nowoczesnej siłowni  
z 5-stanowiskową bramą R-21, salki fitness, stadionu 
lekkoatletycznego z 400-metrową bieżnią i niezależ-
nym obiektem szatniowo-sanitarnym.
• Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym 

we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Pozna-
niu, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, Uniwersy-
tetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak również 
z jednostkami wojskowymi (w tym Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz 17. Wielkopolską Bry-
gadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu).
• Od początku 2022 roku funkcjonuje u nas wirtualna strzelnica (system szkolno-treningowo „Pojedynek”).
• Możemy pochwalić się ponad 20-letnią współpracą z partnerską szkołą Geschwister-Scholl-Gymnasium Berenbastel w Garbsen (Dolna Saksonia). 
• W pobliżu szkoły znajduje się bursa po kompleksowej termomodernizacji zapewniająca 156 miejsc oraz całodzienne wyżywienie.
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Zawody godne polecenia

Krawiec
Krawiec to rzemieślnik, który zaj-

muje się głównie szyciem ubrań.  
W związku z tym musi także potra-
fić projektować odzież i wykrajać 
kawałki tkanin do jej sporządzania. 
Zadania te wymagają dużej precy-
zji i staranności. Najmniejsza różni-
ca może spowodować, że tkanina 
nie będzie układać się we właściwy 
sposób lub elementy wykroju przy 
zszywaniu nie będą do siebie paso-
wać. Zawód krawca wymaga dużej 
wiedzy o właściwościach używanych 
materiałów oraz technikach szycia. 
Narzędzia i sposób szycia muszą być 
starannie dobrane do tkanin, tak aby 
ich nie zniszczyć. Jest to bardzo kre-

atywna praca, którą 
można wykonywać, 
pracując w zakła-
dzie krawieckim lub 
prowadząc własną 
działalność.  Krawiec 
odpowiedzialny jest 
za całokształt projek-
tu od omówienia go 
z klientem, poprzez 
przymiarki, aż do od-
bioru przez zamawia-
jącego.  Jest to jeden 

z zawodów, które szczycą się bardzo 
długą tradycją. 

Zawód krawca może wykonywać 
absolwent szkoły branżowej. Naukę 
można następnie kontynuować na 
różnego rodzaju kursach i uzyskać 
tytuł mistrza w zawodzie. Dzięki 
temu młody człowiek poznaje tajni-
ki pracy w zawodzie i może tworzyć 
najbardziej wymyślne formy i kre-
acje. Zawód krawca otwiera wiele 
możliwości pracy zawodowej na 
stanowiskach takich jak szwacz czy 
krojczy.

Operator obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek to osoba, któ-

rą cechuje cierpliwość, dokładność 

oraz skrupulatność. Powinien to być 
pracownik nastawiony na ciągły roz-
wój zawodowy, a także poznawanie 
nowych technologii. Zdobytą wiedzę  
i umiejętności wykorzystuje precy-
zyjnie podczas obsługi maszyn. Za-
chętą do pracy w tym zawodzie jest 
nie tylko wynagrodzenie. Profesja 
operatora maszyn wymaga ciągłe-
go doskonalenia. Poznanie nowych 
maszyn i znajomość rysunku tech-
nicznego to tylko jedne z elementów 
składowych rozwoju zawodowego 
na tym stanowisku. Dlatego też fir-
my, wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom pracowni-
ków, często finan-
sują im specjali-
styczne szkolenia  
i studia poszerza-
jące ich wiedzę.   

Stałe zapotrze-
bowanie na ele-
menty wytwarza-
ne przez opera-
torów, zwłaszcza 
w przemyśle lot-
niczym, osobom 
pracującym w tym zawodzie gwa-
rantuje stabilność zatrudnienia oraz 
ciągły rozwój. Dzisiejszy rynek pracy 
jest rynkiem specjalistów, a operator 
maszyn musi być jednym z nich.

Mechatronik
Osoba wykształcona w tym 

charakterze może wykorzy-
stywać posiadaną wiedzę  
w projektowaniu i wdrażaniu 
nowoczesnych rozwiązań tech-
nologicznych. Układy mecha-
troniczne funkcjonują w sprzę-
tach gospodarstwa domowego, 
samochodach i innych przed-
miotach powszechnego użytku, 
a także w technologii produk-
cyjnej i przemysłowej. Mecha-
tronika to nauka stosunkowo 
młoda, bo powstała dopiero  
w latach 80. XX wieku, lecz przed 
specjalistami wykształconymi  

w tym kierunku otwierają się obecnie 
szerokie perspektywy zatrudnienia  
i rozwoju zawodowego. Mechatronik 
to zawód zaliczany do tak zwanych 
„zawodów przyszłości”.

Oczywiście stosunkowa świeżość 
tej dziedziny technologicznej, a co 
za tym idzie jej dynamiczny rozwój, 
wymagają od osób zajmujących się 
nią bezustannego poszerzania swo-
jej wiedzy i doświadczenia. Poten-
cjalni pracodawcy zwracają szcze-
gólną uwagę na kreatywność i silną 
chęć rozwoju kandydatów. Każdy 
z nich musi odznaczać się wiedzą  
z pogranicza wielu dziedzin techno-
logicznych i obsługą komputera na 
poziomie zaawansowanym. Możli-
wości zatrudnienia w charakterze 
mechatronika oferują liczne firmy, 
przedsiębiorstwa produkcyjne, in-
stytucje i organizacje należące do 
różnych branży i sektorów rynku.

Zapraszamy na naszą stronę www – profesjonalne  
informacje są umieszczone w „Informatorze zawodowym”  

i „Wirtualnych drzwiach otwartych”.
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15 lat tak szybko minęło...
Fotografia w WUTW

Emerytura wcale nie oznacza stagnacji, bezczynności czy nudy. 
Wiedzą o tym i doskonale to rozumieją członkowie sekcji fotogra-
ficznej przy Wrzesińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Sekcja fotograficzna rozpoczęła 
działalność w 2008 roku. Na po-
czątku w zajęciach uczestniczyło 
26 słuchaczy, w następnych latach 
było ich 10-12. Spotkania z fotogra-
fami-amatorami prowadzili: w latach 
2008-2011 i od 2013 roku Mirosław 
Jadryszak, znany wrzesiński pasjonat 
fotografii, oraz w latach 2011-2013 
Krzysztof Marek Nowak, wrzesiński 
fotograf. Liderami grupy byli: Barbara 
Kostecka i Krzysztof Iskrzycki.

Zajęcia odbywające się raz na dwa 
tygodnie trwają po dwie godziny lek-
cyjne i są przeplatane wyjściami do 
parku, na rynek, deptak wzdłuż Wrze-
śnicy, wyjazdami w plenery fotogra-
ficzne np. do doliny Wrześnicy, parku 
w Miłosławiu, do ujścia Wrześnicy, 
w okolice Pyzdr i do wielu innych 
miejsc. Podczas spotkań stacjonar-
nych uczymy się zasad korzystania  
z aparatu fotograficznego czy apara-
tu w smartfonie. Zapoznajemy się ze 
świadomym kształtowaniem obrazu, 
jego zapisem cyfrowym, poprawną 
ekspozycją, fotografowaniem z jed-
ną lub kilkoma lampami błyskowymi, 
robieniem zdjęć rano, wieczorem, 
a nawet w nocy, pod słońce czy ze 
słońcem. Ćwiczymy swoje zdolności 
w obróbce zdjęć w programach ta-
kich jak Photoshop czy Lightroom. 
Poznajemy różnice w obróbce pli-
ków zapisanych w formatach JPEG 
czy RAW. Uczymy się robienia zdjęć 
kolorowych, w technice czarno–bia-
łej, zgłębiamy, jak im nadać blasku 
czy „tego czegoś”, co przyciąga wzrok 
oglądającego. 

Na zakończenie każdego roku aka-
demickiego były organizowane 
wernisaże, na których prezentowa-
no efekty działań sekcji fotograficz-
nej. W ostatnim czasie, a zwłaszcza  
w okresie pandemii COVID-19, na-
sze prace są umieszczane na stronie 
uniwersytetu (wutw.wrzesnia.pl)  
w zakładce Plenery fotograficzne.

W dorobku członków sekcji foto-
graficznej są liczne wystawy oraz wy-
dawnictwa kalendarzy czy albumów 
w poszczególnych latach:

– 2009 – poplenerowa wystawa kra-
jobrazów we Wrzesińskim Ośrodku 
Kultury, a także I miejsce w konkur-

sie fotograficznym Wrześnian Obra-
zy Własne – Fotograficzna Września 
2009. Nagrodzono zdjęcie koleżanki 
Eugenii Dolaty, które zostało wydane 
w formie pocztówki.

– 2010 – wystawa Kościoły drewnia-
ne Ziemi Wrzesińskiej. Podsumowa-
niem wystawy jest wydawnictwo al-
bumowe pod takim samym tytułem.

– 2011 – wystawa fotograficzna pt. 
Architektura mieszczańska Wrześni.

– 2012 – wystawa Cztery pory roku  
w naszych obiektywach.

– 2013 – wernisaż w Wolfenbüttel 
pt.: Powiat wrzesiński w fotografii, po-
wstanie kalendarza na ten rok – Przy-
roda powiatu wrzesińskiego.

– 2014 – kalendarz na ten rok ze 
zdjęciami członków sekcji oraz nie-
mieckich seniorów z Wolfenbüttel, 
publikacja pt.: Mieszczańskie domy 
Wrześni i Miłosławia…, wydawnic-
two pt.: Dwory i pałace ziemi wrzesiń-
skiej… ocalić od zapomnienia.

– 2015 – wystawa fotografii pt.: 
Spojrzenie na dolinę Wrześnicy, wer-
nisaż fotografii w kawiarni Słodki 
Kącik, wernisaż w Klubie 3 Skrzydła 
Lotnictwa Transportowego w Witko-
wie pt.: Dwory i pałace ziemi wrzesiń-
skiej… ocalić od zapomnienia.

– 2016 – wystawa pt.: Czy tylko 

folklor…? Kapliczki, figury i krzyże 
przydrożne na Ziemi Wrzesińskiej  
w WOK-u oraz kościele pw. Świętej 
Królowej Jadwigi we Wrześni, wyda-
nie albumu pt.: Z biegiem Wrześnicy, 
w którym znalazły się zdjęcia od źró-
deł rzeki aż do jej ujścia do Warty.

– 2017 – wystawa poświęcona foto-
grafiom prezentującym grę światła 
przenikającego kolorowe szkło, wy-
danie albumu pt.: Czy tylko folklor…? 
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na 
Ziemi Wrzesińskiej.

– 2018 – w dniach 21-24 lutego we 
Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbył 
się XXV Ogólnopolski Festiwal Sztuki 
Filmowej Prowincjonalia, na którym 
sekcja fotograficzna WUTW wystawi-
ła fotografie związane z najnowszym 
albumem: Czy tylko folklor? Kapliczki, 
figury i krzyże przydrożne na Ziemi 
Wrzesińskiej. Plener fotograficzny na 
wrzesińskim rynku, wystawa zdjęć na 
stronie: wutw.wrzesnia.pl.

– 2019 – wystawy zdjęć na stronie: 
wutw.wrzesnia.pl: Przedwiośnie w do-
linie Wrześnicy, W poszukiwaniu wio-
sny, To co nas fascynuje… – wernisaż 
na zakończenie roku, Jesienny plener 
w Miłosławiu i okolicy, Nasze spotka-
nie wieczorową porą pod wrzesińską 
choinką, Września w świątecznej sza-
cie – plener na rynku.

– 2020 – wystawy zdjęć na stronie: 
wutw.wrzesnia.pl: Wiosna 2020, Lato 
2020, Zima 2020/2021.

– 2021 – wystawy zdjęć na stronie: 
wutw.wrzesnia.pl: Września w czarno 
białych kolorach, Portrety, wystawa 
zdjęć w NEXTRestoBar pt.: Września 
w czarno białych kolorach.

Osoby zainteresowane, które się 
jeszcze nie zapisały, a chcą rozwijać 
swoje umiejętności w fotografowa-
niu otoczenia, przyrody czy swoich 
bliskich, zapraszamy na nasze cieka-
we zajęcia. Sekcja fotograficzna jest 
otwarta dla wszystkich chętnych.

Krzysztof Iskrzycki

Po raz pierwszy we Wrześni zagości wyjątkowa wystawa, która 
będzie dostępna dla zwiedzających w Muzeum Regionalnym im. 
Dzieci Wrzesińskich od 6 maja do 7 sierpnia 2022 r. w godzinach 
otwarcia ekspozycji muzealnej. Będą na niej zaprezentowane ory-
ginalne grafiki autorstwa Giorgio de Chirico.

Giorgio de Chirico (1888-1978) był 
wybitnym włoskim malarzem, pi-
sarzem, scenografem teatralnym, 
rzeźbiarzem i rytownikiem. Stanowił 
ważne źródło inspiracji dla wielu eu-
ropejskich artystów doby między-
wojnia oraz nowego powojennego 
pokolenia malarzy.

Wystawa „Metafizyczna zagadka 
sztuki klasycznej złożona jest z 53 
oryginalnych prac autorstwa Gior-
gio de Chirico pochodzących z pry-
watnej kolekcji z Francji. Ekspozycja 
składa się z 26 prac z kolekcji „Iliada”, 
24 prac z kolekcji „Hebdomeros” oraz 
trzech oddzielnych prac o różnej te-
matyce. Wystawa pokazuje kluczowe 
aspekty twórczości Włocha.

Krytycy sztuki dzielą jego twórczość 
na trzy okresy: metafizyczny, klasycz-
ny i neometafizyczny. Zwolennicy 
dzieł metafizycznych umniejszają 
rolę i wartość klasycznych dzieł de 
Chirico. Koncepcja wrzesińskiej wy-
stawy opiera się na przekonaniu 
samego twórcy, który nie uznawał 
takich podziałów, uważając wszelkie 
style sztuk wizualnych za organicz-
ne i podobnie wyrażające jego arty-
styczne idee. W sztuce klasycznej de 
Chirico dostrzegał możliwość reali-
zacji pomysłów podobnych do tych, 
które znajdowały swoje odzwiercie-
dlenie w obrazach metafizycznych. 
Każda z jego prac wykonanych  
w nurcie „sztuki klasycznej” wzbudza 

poczucie, jakoby rzeczywistość i re-
alizm zostały przekute w złowieszczo 
bezgłośne i puste tło dla rozgrywają-
cych się, acz niewidzialnych drama-
tów. Swoista tajemniczość wywołuje 
nastrój nostalgii czy melancholii, tak 
jakby widz przeczuwał następstwa 
doniosłego wydarzenia – gdy czuje-
my nieuchronność jakiegoś czynu, 
przepełnia nas uczucie niepokoju.

Poprzez dzieło sztuki wymykamy 
się wszelkim ludzkim ogranicze-
niom i tworzymy metafizyczny ob-
raz prawdziwej natury rzeczy. Bez 
względu na to, jakiego języka wizu-
alnego używa, de Chirico zawsze sta-
wia sobie jeden cel.

Jak sam mówił : – Każda rzecz ma 
dwa oblicza. Jedno aktualne – to, 
które zwykle widzimy i które jest wi-
dzialne dla ogółu. Drugie – widmowe 
czy też metafizyczne oblicze widziane 
tylko przez jednostki w momentach ja-
snowidzenia i metafizycznej abstrak-
cji, jak w przypadku niektórych ciał 
kryjących się pod warstwami, przez 
które nie przenika światło słoneczne. 
A jednak są one widoczne, na przy-
kład dzięki promieniom rentgena czy 
innym podobnym środkom.

Organizatorem wystawy jest Mu-
zeum Regionalne im. Dzieci Wrze-
sińskich przy współpracy z firmą Art 
Expo S.I.A i jest przeznaczona dla 
wszystkich miłośników sztuki.

(muz)

Metafizyczna Zagadka  
Sztuki Klasycznej

fot. arch. W
U
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U
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WUTW może się poszczycić wieloma publikacjami

Sesja w plenerze
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Plany repertuarowe: 
6-19 maja – IGRZYSKA ZWIERZAKÓW, DOKTOR STRANGE W MULTIWERSUM OBŁĘDU, F_CKING 
BORNHOLN

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

REPERTUAR: 29 KWIETNIA – 5 MAJA
SALA GŁÓWNA SALA KAMERALNA

SONIC 2  
SZYBKI JAK  

BŁYSKAWICA
animowany/ 
przygodowy

USA
108 min

2D dubbing

NIEZNOŚNY  
CIĘŻAR  

WIELKIEGO  
TALENTU
komedia

USA
105 min

2D napisy

RODZINNA  
ZAMIANA CIAŁ

komedia 
Francja
100 min

2D napisy

SZALONY ŚWIAT  
LOUISA WAINA

komedia 
obyczajowa 

USA
111 min

2D napisy

„X”
horror

USA
105 min

2D napisy

29.04.
(pt.) 13:00, 15:15, 17:45 20:00 16:30 18:30 20:30

30.04. 
(sob.) 13:00, 15:15, 17:45 20:00 16:30 18:30 20:30

01.05.
 (nd.) 13:00, 15:15, 17:45 20:00 16:30 18:30 20:30

02.05. 
(pon.) 15:15, 17:45 20:00 16:30 18:30 20:30

03.05. 
(wt.) 15:15, 17:45 20:00 16:30 18:30 20:30

04.05. 
(śr.) 15:15, 17:45 20:00 16:30 18:30 20:30

05.05. 
(czw.) 15:15, 17:45 20:00 16:30 18:30 20:30

Sosna i jej pędy
Otaczająca nas flora dostarcza nam mnóstwo pożywienia i na-

turalnych leków.

Koń jaki jest, każdy widzi – ten zna-
ny nam wszystkim cytat pochodzi  
z Nowych Aten Benedykta Chmie-
lowskiego z 1745 roku. Parafrazując 
go można powiedzieć, iż jak wygląda 
sosna, każdy wiedzieć powinien.

Sosna zwyczajna to drzewo, które 
wyrasta na wysokość 35 do 40 me-
trów, a spotkać je można praktycznie 
w każdym zakątku Polski. Rośnie na 
glebach słabych, piaszczystych, two-
rząc zwarte kompleksy leśne. Młode 
drzewa sosnowe mają regularną, 
stożkową koronę, natomiast u star-
szych okazów korona ta ma kształt 
parasola. Igły ma długie, sztywne, 
błyszczące, osadzone po dwie na 
pędach. Kształt i długość tych igieł są 
zdecydowanie inne niż w przypadku 
świerków i dzięki temu bardzo łatwo 
można odróżnić od siebie te dwa 
rodzaje. W szyszkach, które dojrze-
wają mniej więcej 3 lata, znajdują się 
oskrzydlone nasiona. Balsam sosno-
wy, który potocznie nazywany jest 
żywicą, występuje w całym drzewie.

Z sosny najczęściej pozyskuje się 
młode szyszki oraz pędy. Oprócz nich 
cenne są jeszcze kora, żywica oraz 
olejek sosnowy ze świeżego igliwia.

Różne wyciągi, odwary, olejki 
pozyskiwane z sosny są używane  
w medycynie i kosmetyce. Wyciągi 
z pączków i młodych pędów stosuje 
się w nieżytach górnych dróg odde-
chowych, przy stanach zapalnych 
dróg moczowych, schorzeniach pę-
cherzyka żółciowego, wątroby czy 
zaburzeniach przemiany materii. Od-
wary z igieł lub pączków znajdują za-
stosowanie w inhalacjach poprawia-
jących oddychanie i pracę górnych 
dróg oddechowych.

Olejek sosnowy ma z kolei właści-
wości rozgrzewające i odkażające. 

Stosuje się go przy chorobach skóry  
i owrzodzeniach żylakowych. Po-
mocny jest także w bólach reuma-
tycznych i nerwobólach. Wcierany  
w bolące miejsca nie tylko rozgrze-
wa, lecz także łagodzi stany zapalne. 

Wyciągi z sosny wchodzą w skład 
wielu szamponów, kremów, mydeł 
czy też płynów do kąpieli. 

Właśnie teraz jest najlepszy czas na 
zbiór młodych pędów sosny, z któ-
rych możemy zrobić syrop lub dla 
starszych – leczniczą nalewkę na spi-
rytusie. Pędy, które będziemy wyko-
rzystywali do przyrządzenia syropu 
lub nalewki powinny mieć od 10 do 
12 cm długości. Zrywamy po jednym 
pędzie z każdej gałązki i najlepiej  
z kilku drzew, aby nie zrobić szkód  
w drzewostanie. Po zebraniu pędy 
należy umyć.

Majówka z historią
Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie zapra-

sza wszystkich chętnych do zapoznania się z życiem 
dawnych Słowian. Zachęcamy do wspólnej zabawy – 
koce i kosze piknikowe mile widziane.

1 maja – Piastów Dawne Dzieje 
- Grzybowska Akademia Małego Archeologa – 

zwiedzający odkrywają „zabytki w wykopie” 
- Warsztaty garncarskie
- Strzelanie z łuku
- Malowanie farbkami
- Pokaz kowalstwa
- Gra terenowa „Katechizm polskiego dziecka” 
- Życie codzienne Słowian – „Pieczenie Słowiańskich 

Chlebków” (godz. 11.00-12.00 i godz. 13.30-15.00) 
- Oprowadzanie po wystawie: „Nóż przedmiot nie-

banalny” wraz ze spacerem po grodzie – przewod-
nik Konrad Ratajczak (godz. 12.00 i 14.30)

- Wykład „Historia hymnu” – prowadzący Sławomir 
Gronek (godz. 13.00)

2 maja – Dzień Flagi: gry i zabawy Słowian
- Grzybowska Akademia Małego Archeologa – 

zwiedzający odkrywają „zabytki w wykopie”
- Warsztaty garncarskie
- Strzelanie z łuku 
- Malowanie farbkami
- Układanie „Biało-Czerwonej Flagi”
- Gra terenowa „Poszukiwacze skarbu grzybow-

skiego grodu”
- Życie codzienne Słowian „Gry i zabawy plebej-

skie” (godz. 11.00-12.00 i godz. 13.30-15.00)
- Spacer z przewodnikiem: „Skarby Ziemi Grzy-

bowskiego Grodu” (godz. 12.00 i 14.30)
3 maja – Pod znakiem Piastowskiego Orła
- Życie codzienne Słowian „Trening wczesnośre-

dniowiecznego wojownika”
- Grzybowska Akademia Małego Archeologa – 

zwiedzający odkrywają „zabytki w wykopie”
- Warsztaty garncarskie
- Strzelanie z łuku 
- Malowanie farbkami
- Pokaz kowalstwa
- Życie codzienne Słowian – przedstawienie dla 

dzieci i młodzieży pt.: „Legendy piastowskie” (godz. 
11.00 i 14.00)

- Spacer z przewodnikiem: „W drużynie średnio-
wiecznych wojów” (godz. 12.00 i 13.00)

Każdego dnia płonie u nas ognisko – zachęcamy do zabrania 
kiełbasek! Program imprezy dostępny jest obok.

Gród w Grzybowie

Przepis na syrop z pędów sosny 
jest bardzo prosty. Potrzebujemy:

1 kg pędów
0,8 kg cukru
Zebrane pędy kroimy na mniej-

sze kawałki, układamy w słoju 
warstwami, każdą z nich przesy-
pując cukrem. Słoik zakręcamy 
i odstawiamy w nasłonecznio-
ne miejsce. Słojem należy dość 
często wstrząsać, aby cukier się 
dobrze rozpuścił. Sprawdzamy 
też, czy sok, który się tworzy, nie 
zamierza fermentować. Jeżeli za-
obserwujemy taki proces, syrop 
należy zlać do wyparzonych sło-
ików i pasteryzować.  

W sytuacjach pojawiających się 
przeziębień, katarów, kaszlu i chrypki 
stosujemy jako świetny naturalny lek 
po trzy do czterech łyżek dziennie.

Waldemar Grzegorek
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy
Staże są adresowane do osób zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.
Wysokość stypendium stażowego wynosi 1 489,00 zł/ m-c za 40-godzinny  

czas pracy. Średnia długość stażu to 4 m-ce.
Celem stażu jest m.in. przygotowanie do późniejszej pracy zawodowej.

Szczegóły www.wrzesnia.praca.gov.pl/oferty-pracy/staze  
oraz u doradcy klienta 61 640 35 41

Ogłoszenie o naborze kadry do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 
w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w 2022 roku

W związku z realizacją zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu wrzesińskiego w zakresie organizo-
wania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego  
z budżetu państwa), ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:

terapia logopedyczna, terapia neurologopedyczna, terapia surdologopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia oligofrenopedago-
giczna, terapia surdopedagogiczna, terapia tylopedagogiczna, terapia integracji sensorycznej, zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych), zajęcia reha-
bilitacji ruchowej, zajęcia terapii ręki, zajęcia z EEG BFB/neuroterapii, zajęcia Tomatisa lub inne zajęcia słuchowe, zajęcia komunikacji alternatywnej, zajęcia 
hipoterapii, zajęcia dogoterapii.

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje 
do prowadzenia powyższych zajęć.
Zajęcia będą realizowane w okresie od 1.06.2022 r. do 16.12.2022 r. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Leśna 10, 62-300 Września,  

a w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania dziecka lub miejscu ustalonym ze specjalistą.
Oferty należy składać w sekretariacie poradni do dnia 13.05.2022 r., do godz. 12.00, na formularzu ofertowym zamieszonym na stronie internetowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni: www.ppp-wrzesnia.pl (zakładka Za życiem).
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 603 993 506, e-mail: sekretariat@ppp-wrzesnia.pl.

               Wicedyrektor PP-P we Wrześni
                                  Agnieszka Marciniak
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Przygarnij mnie

Ten piesek zasługuje na miłość

Znalazłeś? Zgubiłeś?  

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy ze 
stowarzyszeniem Psi-jaciel Klara Skrzypczyk użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym za kratami, by mogli na stałe znaleźć ciepły dom z kochającą rodziną.

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.

Chrabąszcz majowy 
– wróg ogrodników!

W ciepłe, majowe wieczory często je widujemy. Wiele osób na 
ich widok ucieka jak najdalej się da.

Chrabąszcz majowy (Melolontha 
melolontha) jest chrząszczem na-
leżącym do rodziny żukowatych. 
Osiąga ok. 20-30 mm i jest większy 
od swoich krewniaków guniaka 
czerwczyka (Amphimallon solstitia-
le), który ma złotawo-brązowe za-
barwienie i pojawia się w czerwcu, 
oraz ogrodnicy niszyczylistki (Phyl-
lopertha horticola) z wyraźnie czar-
ną głową. Chrabąszcz majowy ma 
dwie pary skrzydeł – jedne zwane 
pokrywami chronią te błoniaste, 
dzięki którym latają. 

Na głowach dorosłych osobni-
ków znajdują się czułki, po których 
można rozpoznać i odróżnić samca 
i samicę. Larwy są wygięte w literę 
C i charakteryzują się brązowawą 
głową oraz kremowym zabarwie-
niem ciała. Dorosłe chrabąszcze 
oraz ich larwy (pędraki) są bardzo 
żarłoczne, przez co powodują duże 
straty w uprawach. Na powierzch-
nię wychodzą w kwietniu lub maju. 
Wtedy też przez miesiąc obserwu-
je się największą liczbę osobników 
dorosłych, które w tym czasie ko-
pulują i składają jaja. Zaczynają 
wtedy objadać młode liście drzew. 
Przy bardzo silnej inwazji może 
dojść nawet do ogołocenia całych 
drzewek z liści (gołożerów). Jednak 
o wiele większym zagrożeniem dla 
upraw są larwy chrabąszcza ma-

jowego, czyli pędraki. Żerują one 
w glebie, podgryzając korzenie 
roślin, co prowadzi do rozmaitych 
szkód, m.in. więdnięcia i zamiera-
nia wschodzących roślin, głębokich 
wyżerek w korzeniach marchwi, 
buraków i bulwach ziemniaków, 
uszkodzenia korzeni drzew owoco-
wych, co prowadzi do zasychania 
pojedynczych gałęzi, a czasem ca-
łych drzewek. Podgryzanie korzeni 
trawy wiosną i latem prowadzi do 
więdnięcia i zamierania murawy.

Okres larwalny trwa 3-4 lata. To 
czas, kiedy rozwijające się larwy 
zmieniają swoje rozmiary i wyrzą-
dzają w przyrodzie najwięcej szkód. 
Oprócz strat w ogrodzie niektó-
rzy ogrodnicy obawiają się także 
ugryzień chrabąszcza majowego. 
Dobrze wiemy, że chrząszcz ten 
potrafi być bardzo uciążliwy dla 
człowieka – wplątuje się we włosy, 
wydaje nieprzyjemny dźwięk i lata 
natarczywie wokół nas. Na szczę-
ście gustuje tylko w liściach roślin 
i ludzie nie muszą się go obawiać.

Aby nasz ogród nie został do-
szczętnie zniszczony przez tego 
niechcianego szkodnika, należy jak 
najszybciej się go pozbyć za pomo-
cą środków owadobójczych.

Kinga Grzegorzewicz
kl. III Ap 

Czy należy stawić się w sądzie?
Pani Wanda dostała wezwanie do sądu jako świadek na rozprawę w sprawie 

konfliktu sąsiedzkiego. Pyta, jakie będą dla niej konsekwencje, jeśli nie stawi 
się na wyznaczony termin rozprawy?

Zasada jest taka – każdy obywatel 
jest zobowiązany stawić się w sądzie, 
jeżeli otrzyma wezwanie. Nie wolno 
odmówić składania zeznań w cha-
rakterze świadka. Ten przepis nie ma 
zastosowania tylko do członków naj-
bliższej rodziny.

Za niestawienie się w sądzie gro-
zi grzywna w wysokości do trzech 
tysięcy złotych. Następnie sąd po-
nownie wezwie świadka, a jeśli ten 
nadal się nie stawi, to może otrzymać 

grzywnę, a na końcu zostać przymu-
sowo doprowadzony do sądu. 

Podstawa prawna: artykuł 163 par.1 
i artykuł 274 par. 1 ustawy z dnia  
17 listopada 1964 roku Kodeks po-
stępowania cywilnego (t.j. Dz.U.  
z 2021 roku poz.1805 z późn. zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

Hej, jestem Fafik. Jestem dojrza-
łym psiakiem w typie yorka. Do 
schroniska trafiłem w marcu tego 
roku. Przyznam, że nie radziłem 
sobie w zimnym kojcu i nie korzy-
stałem z budy. Na szczęście szybko 
przeniesiono mnie do domu tym-
czasowego, gdzie moim opieku-
nom udało się poznać mnie lepiej.

Początkowo skupiałem się na swo-
ich nowych czworonożnych kum-
plach, po kilku dniach tuptałem już 
jak cień za opiekunką. Nie sposób 
było nie dostrzec moich dobrych 
manier, jestem bardzo grzeczny, spo-
kojny i zachowuję czystość w domu.

Jak wspomniałem, nie jestem 
już młodym psem, chyba mam 
problemy ze słuchem, co jednak 
absolutnie nie przeszkadza mi  
w codziennym funkcjonowaniu. 
Bardzo stresuje mnie obcinanie 
sierści przy pyszczku, chyba wręcz 
mam jakąś traumę z tym związaną. 
Jednak, gdy mój fryzjer czy opie-
kun znajdzie odpowiedni sposób, 
żeby wykonać podstawową pielę-
gnację, to myślę, że jakoś poradzi-
my sobie z moim lękiem.

Jestem bardzo łagodny, pozna-
łem kilkoro małych dzieci, a raz na-
wet na spacerze prowadziła mnie 
dwuletnia dziewczynka. 

Moi opiekunowie dobrze wie-
dzą, czego się po mnie spo-
dziewać przez to, że mieszkam  

fot. Psi-jaciel

w domu tymczasowym. Marzę jednak  
o tym, by mieć swojego człowieka, 
u którego zostanę na zawsze. Jeśli 

chcesz mnie adoptować, skontak-
tuj się z Agatą (tel. 785 299 967).

Fafik

Zadzwoń do Biura Rzeczy Znalezionych
tel. 61 640 44 73

lub zajrzyj do nas:

Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu  
Starostwa Powiatowego we Wrześni,
ul. Chopina 10 
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Z życia klubów sportowych

Dzień z królową sportu
W Mistrzostwach Powiatu Wrzesińskiego Szkolnego Związku Sportowego w Drużynowej Lidze Lek-

koatletycznej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej, które zostały rozegrane 22 kwietnia we Wrześni, wzięły 
udział zespoły reprezentujące szkoły podstawowe z naszego regionu.

W rywalizacji dziewcząt najlepsze 
okazały się uczennice Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej w Kacza-
nowie. Drugą lokatę zajęły młode 
lekkoatletki z Samorządowej Szko-
ły Podstawowej nr 2 we Wrześni. 
Trzecie miejsce na podium należało 
do reprezentantek Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni. 
Pomimo tego, że na wyniki poszcze-
gólnych ekip pracowały wszystkie 
zawodniczki, to warto zwrócić uwa-
gę także na indywidualne osiągnię-
cia. Najlepszy rezultat w biegu na 
100 metrów uzyskała Paulina Mench 
(SSP nr 2 we Wrześni), na 300 metrów 
Lena Baranowska, na 600 metrów Ni-
kola Urbaniak (obie z SSP w Kaczano-
wie), na 1 000 metrów Maja Kozłow-
ska (Samorządowa Szkoła Podstawo-
wa nr 1 we Wrześni), w skoku wzwyż 
Julia Olejniczak (SSP w Kaczanowie), 
w skoku w dal Amelia Brandt (SSP nr 

3 we Wrześni), w rzu-
cie oszczepem Lena 
Jabłońska (Samorzą-
dowa Szkoła Podsta-
wowa w Marzeninie), 
w pchnięciu kulą Julia 
Gaszczyk (SSP nr 2 we 
Wrześni), a sztafetę 
4x100 metrów zdomi-
nowały sportsmenki  
z SSP nr 2 we Wrześni.

Wśród chłopców 
najwięcej punktów 
wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół 
w Nekli. Tuż za nimi uplasowali się 
zawodnicy z Kaczanowa. Lekkoatle-
ci z SSP nr 2 we Wrześni zakończyli 
rywalizację z brązowymi medalami.  
W biegu na 100 metrów najlepszy 
był Witold Dębicki (ZS w Nekli), na 
300 metrów Bartosz Trzebiatowski 
(SSP nr 1 we Wrześni), na 600 metrów 
Krzysztof Baum (ZS w Nekli), na 1 000 

metrów Kacper Chałupniczak (SSP nr 
1 we Wrześni), w skoku wzwyż Igor 
Surdyk (SSP w Kaczanowie), w sko-
ku w dal Maciej Danielski (SSP nr we 
Wrześni), w rzucie oszczepem Oskar 
Grzybowski (ZS w Nekli), w pchnięciu 
kulą Mateusz Woźniak (ZS w Nekli),  
a w sztafecie 4x100 metrów zwycię-
żyli biegacze z ZS w Nekli.

Monika Tomczak

Białężyce prowadzą  
z kompletem punktów

W niedzielę 24 kwietnia na boisku w Chociczy Wielkiej rozegrano III kolejkę Letniej Ligi LZS o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Kolejne emocje piłkarskie związane 
z Letnią Ligą LZS o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Września miały miej-
sce w minioną niedzielę na boisku  
w Chociczy Wielkiej, gdzie gospoda-
rzami były drużyny Białężyc. Roze-
grano cztery z pięciu zaplanowanych 
spotkań. Mecz Gozdowo – Ostrowo 
Szlacheckie na prośbę drużyny Goz-
dowa zostanie rozegrany w innym 
terminie.

W pierwszym meczu Białężyce, 
mistrz Letniej Ligi LZS z 2020 roku, 
podejmowały Sędziwojewo, mistrza 
Letniej Ligi LZS z roku 2019. W tym 
spotkaniu zdecydowanie górą byli 
zawodnicy Białężyc, którzy wygrali 
aż 5:0. Na postawę drużyny Sędzi-
wojewa miały z pewnością wpływ 
braki kadrowe i gra bez nominalne-
go bramkarza, którego zastępował 
zawodnik z pola, Paweł Chlebowski. 
Pierwsza drużyna Białężyc ma za to 
świetny początek ligi. Z kompletem 
zwycięstw prowadzi po III kolejkach 
w ligowej tabeli.

W drugim spotkaniu beniaminek 
Białężyce II podejmował obrońcę 
mistrzowskiego tytułu – Sołeczno. 
Co ciekawe w ligowej tabeli znacz-
nie wyżej przed spotkaniem była 
ta pierwsza drużyna, która miała 
na koncie sześć punktów, a obroń-
ca mistrzowskiego tytułu zaledwie 
jeden. W tym meczu bardzo długo 
utrzymywał się bezbramkowy remis. 

W drugiej połowie znacznie bardziej 
doświadczony zespół Sołeczna był  
w stanie przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść i zdobył pierwszy 
komplet punktów w tym sezonie.

W trzecim meczu drugi z beniamin-
ków – Kaczanowo – grał z Węgierka-
mi, których zespół, bardziej doświad-
czony, dominował niemal przez całe 
spotkanie i pewnie wygrał 6:1.

W czwartym spotkaniu zmierzyły 
się dwie drużyny, które do tej pory 
nie zdobyły nawet punktu. To był naj-
bardziej wyrównany pojedynek w tej 
kolejce.  Minimalnie lepszym okazał 
się zespół Barda, który zdobył pierw-
sze ligowe punkty w tym sezonie. 

Gutowo Małe z trzema porażkami na 
koncie zamyka ligową tabelę.

W klasyfikacji strzelców prowadzą 
Pavlo Iarmoliuk z Sołeczna oraz Mi-
chał Borecki z Białężyc. Obaj zawod-
nicy mają na koncie cztery strzelone 
bramki w tym sezonie.

IV kolejka Letniej Ligi LZS o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Września 
została zaplanowana na niedzielę 
8 maja. Areną zmagań będzie po-
nownie boisko w Chociczy Wielkiej. 
Szczegółowy terminarz na stronie 
internetowej rozgrywek: www.lzsw-
rzesnia.ligspace.pl.

Piotr Jędraszak

Koszykarski turniej
W dniach 22-24 kwietnia we Wrześni odbył się turniej półfinało-

wy o awans do koszykarskiej 2. Ligi Mężczyzn. W trzydniowej rywa-
lizacji udział wzięły zespoły KKS Siechnice, Gim92 Warszawa, MKS 
Skawa Wadowice oraz gospodarz – MKS Września.

Kibice zgromadzeni w hali Samorzą-
dowej Szkoły Podstawowej nr 6 byli 
świadkami sześciu emocjonujących 
widowisk. Wrześnianie, prowadzeni 
przez trenera Zbigniewa Rakowskiego, 
rozpoczęli zmagania od piątkowej po-
rażki z drużyną z Siechnic. Natomiast 
sobota i niedziela przyniosły miejsco-
wym fanom dużo radości, ponieważ 
MKS zwyciężył odpowiednio z ekipą 
warszawską oraz wadowicką i tym 
samym zagwarantował sobie udział 
w turnieju finałowym, który zaplano-
wany jest na 6-8 maja. Gospodarze 
zakończyli rywalizację na drugim miej-
scu, ustępując jedynie drużynie KKS 
Siechnice, która w miniony weekend 
była niepokonana. Na ostatnim stop-
niu podium znalazł się zespół Gim92 
Warszawa, a tabelę zamknęli koszyka-
rze MKS Skawy Wadowice.

Dla wrzesińskiego basketu jest to 
największy sukces w historii, ponie-
waż nigdy klub z naszego miasta nie 
był tak blisko awansu do 2. ligi.

MKS Września odniósł nie tylko 
ogromny sukces drużynowy, lecz 
także sporo indywidualnych. Co 
prawda tytuł Najlepszego Zawod-
nika Turnieju trafił do Maksymilia-
na Otręby (KKS Siechnice), jednak  
w pierwszej piątce zawodów znalazło 
się dwóch podopiecznych Zbignie-
wa Rakowskiego – Tomasz Makowski 
oraz Hubert Konowalski. Ponadto 
specjalne wyróżnienia otrzymało aż 
trzech zawodników MKS Września 
– Filip Andrzejewski, Witold Nowak 
oraz Dariusz Szeszycki.

MKS Września

fot. A
. Sobczak

fot. arch. M
KS W

rześnia

Widowiskowa akcja

Kolejne rozgrywki odbędą się 8 maja
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Starostwo Powiatowe  
ul. Chopina 10, 
62-300 Września 
tel. 61 640 44 44
fax 61 640 20 51
starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek-piątek 7.00 do 15.00

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

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

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

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promocji,  
Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Monika Tomczak

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

BURMISTRZ PYZDR ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż następujących nieruchomości:

Oznaczenie 
nieruchomości

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o numerze geodez. 
1118/9 i 1118/17 
obręb m. Pyzdry o łącznej pow. 64,0957 ha

Księga wieczysta KN1S/00023997/0
Cena wywoławcza 
nieruchomości

1 653 669,00 zł
(zwolnienie z podatku VAT)

Kwota wadium 83 000,00 zł na konto Gminy i Miasta Pyzdry 
nr 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 płatne do 25 maja 2022 roku

Miejsce i termin I 
przetargu

Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, 
Sala narad 31 maja 2022 roku o godz. 1000

1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyz-
drach oraz opublikowane na stronie www.bip.pyzdry.pl.
2. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycyjnym, Gospodarki Nieruchomościami 

i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 15, tel. 63 276 83 33, wew. 115.

                           Burmistrz Pyzdr  
                     /-/ Przemysław Dębski

Znakomita passa  
sportowców ZSP trwa

Po mistrzostwie województwa zdobytym przez drużynę Zespołu Szkół Politechnicznych w futsa-
lu przyszedł czas na sukces siatkarzy. Podczas organizowanej we własnej hali imprezy reprezentanci 
szkoły wywalczyli brązowy medal.

Reprezentacja ZSP Września wy-
stąpiła w składzie: Kamil Błaszczyk, 
Wiktor Chwiłkowski, Filip Fibich, Ja-
kub Kubczak, Mateusz Manikowski, 
Andrzej Rewers Szymon Molski oraz 
Adam Janiak, Oskar Radniecki, Mi-
chał Zerner i Hubert Knopkiewicz.

W Finale Wojewódzkim w Piłce 
Siatkowej Chłopców rozgrywanym  
27 kwietnia w ramach XXIII Licealiady 
udział wzięły cztery najlepsze druży-
ny z dwóch wcześniej rozegranych 
półfinałów. Do rywalizacji w hali 
sportowej ZSP we Wrześni przystąpi-
ły drużyny I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Szamotułach, Zespołu Szkół 
Geodezyjno-Drogowych w Pozna-
niu, Liceum Ogólnokształcącego 
Szkoły Mistrzostwa w Pile i Zespołu 
Szkół Politechnicznych we Wrześni. 
Najpierw rozegrano mecze półfinało-
we systemem „na krzyż", biorąc pod 
uwagę miejsca zajęte przez uczest-
niczące zespoły w dwóch turnie-
jach półfinałowych. Grano zgodnie 
z przepisami gry ustalonymi przez 
SZS „Wielkopolska". Przed rozpoczę-
ciem rywalizacji organizator usta-
lił kolejność rozgrywania meczów. 
Przy obecności opiekunów drużyn 
uczestniczących w zawodach odbyła 
się przedmeczowa odprawa.           

Podczas uroczystego otwarcia za-
wodów w hali ZSP pojawiło się wielu 
zaproszonych gości. Wśród nich zna-
leźli się: starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz, burmistrz miasta i gminy 
Września Tomasz Kałużny, przewod-
niczący Rady Miejskiej we Wrześni 
i zarazem dyrektor ZSP Bogdan No-
wak, prezes SZS „Wielkopolska" Zdzi-
sław Urbańczyk, członek zarządu SZS 
„Wielkopolska" Jarosław Graczyk, 
prezes pierwszoligowego klubu siat-
kówki Krispol Września Robert War-

dak oraz trener pierwszego zespołu 
Krispol Września Marian Kardas.  
Zawodom przyglądała się bardzo 
liczna społeczność szkolna, któ-
ra momentami liczyła ponad 400 
osób. Turniejowe mecze prowadziło 
dwóch licencjonowanych sędziów: 
Justyna Jastrzębska i Stanisław Ste-
fański. Dzięki uprzejmości klubu siat-
karskiego Krispol Września zawody 
rozegrane zostały na specjalnej na-
wierzchni, boisku używanym do roz-
grywek w PlusLidze Siatkówki. 

  
Klasyfikacja końcowa turnieju
1. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogo-

wych Poznań 
2. I Liceum Ogólnokształcące Sza-

motuły 
3. Zespół Szkół Politechnicznych 

Września
4. Liceum Ogólnokształcą-

ce Mistrzostwa Sportowego Piła  
 
Po zakończeniu rozgrywek odbyło się 
ich uroczyste podsumowanie. Każda 
z uczestniczących drużyn otrzymała 
pamiątkowe grawertony, a trzy naj-

lepsze – medale ufundowane przez 
SZS „Wielkopolska". Dodatkowo za-
wodnikom i trenerom wszystkich 
zespołów przekazano nagrody rze-
czowe ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe we Wrześni, Urząd Miasta 
i Gminy we Wrześni, Radę Rodziców 
Przy ZSP Września, prezesa Krispolu 
Września oraz MPT PIK – Dystrybuto-
ra Artykułów Spożywczych.

Na koniec wręczono wyróżnienia 
indywidualne. Statuetkę dla najlep-
szego zawodnika LO SM Piła otrzy-
mał Igor Bartol, ZSP Września – Ja-
kub Kubczak, I LO Szamotuły – Igor 
Szymkus, ZSG-D Poznań – Tymon 
Maciejewski-Nowak. Z kolei statu-
etkę dla najlepszego zawodnika  
z Wrześni ufundowaną przez burmi-
strza Tomasza Kałużnego otrzymał 
Filip Fibich (ZSP Września). Nagrodę 
MVP turnieju ufundowaną przez pre-
zesa klubu Krispol Września otrzymał 
Alan Okoń (ZSG-D Poznań). Turniej 
przeprowadził nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w ZSP we Wrześni Ro-
bert Czerniak. 

ZSP

Pamiątkowe zdjęcie




