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Zielona szkoła

Maj otwiera Święto Pracy, zwane 
również Międzynarodowym Dniem 
Solidarności Ludzi Pracy, które jest 
obchodzone corocznie od 1890 roku, 
a w Polsce od 1950 roku ma charak-
ter państwowy. Dla Polaków to także 
dzień przystąpienia naszego kraju 
do Unii Europejskiej – w tym roku 
obchodziliśmy już 18. rocznicę tego 
wydarzenia.

2 maja przypada Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. Święto zosta-

Trwają egzaminy dojrzałości
Choć kasztany nie zdążyły zakwitnąć na początek egzaminów maturalnych, to nie można brać tego za zły omen.

Początek maja to dla większości z nas 
czas wiosennego odpoczynku – chło-
niemy promienie słońca, rozpalamy 
grilla, spotykamy się z rodziną i przy-
jaciółmi, wyjeżdżamy na kilka dni. 
Tymczasem dla młodych ludzi, którzy 
przystępują do egzaminów matural-
nych, to zwykle czas ostatnich powtó-
rek, czytania notatek, przypominania 
sobie wzorów czy przeglądania bry-
ków. Drugi rok z rzędu przeprowadza-
nie matur regulują wymagania egza-
minacyjne ogłoszone w grudniu 2020 
roku, a nie podstawa programowa. Na 

ło ustanowione przez sejm w 2004 
roku, aby przypominać o szacunku 
wobec symboli narodowych, a tak-
że propagować postawy patriotycz-
ne wśród obywateli. Nie sposób nie 
zauważyć, że w ostatnich latach Po-
lacy coraz chętniej eksponują biało-
-czerwoną, nie wstydząc się swojej 
tożsamości narodowej. Przywiązanie 
do flagi państwowej można okazać 
w bardzo prosty sposób – wieszając 
ją na posesji lub balkonie. Tego dnia 

załatwiając sprawę w Starostwie Po-
wiatowym we Wrześni, można było 
otrzymać ten najważniejszy naro-
dowy symbol. 2 maja to również 
rocznica bitwy pod Sokołowem – 
najkrwawszego starcia pomiędzy 
Polakami a wojskiem pruskim w trak-
cie Wiosny Ludów w Wielkopolsce.  
W 174. rocznicę tego wydarzenia sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz 
oraz wicestarosta Waldemar Grzego-
rek złożyli kwiaty pod sokołowskim 

pomnikiem poświęconym poległym.
Święto Narodowe Trzeciego Maja 

obchodzone jest z kolei w rocznicę 
uchwalenia konstytucji z 1791 roku. 
Ówczesna ustawa zasadnicza była 
drugim na świecie i jednocześnie 
pierwszym w Europie tego typu ak-
tem prawnym. Główną zasadą, którą 
kierowali się ustawodawcy, był mon-
teskiuszowski trójpodział władzy.

Cd. na s.3

ograniczenie wymogów wpływ miała 
pandemia COVID-19, która zmusiła 
młodzież do długotrwałej nauki zdal-
nej. W tym roku maraton maturalny 
rozpoczął się 4 maja egzaminem z ję-
zyka polskiego.

W szkołach prowadzonych przez 
powiat wrzesiński do matury przy-
stąpiło łącznie 578 osób. Oprócz te-
gorocznych absolwentów, których 
jest 508, zdają osoby, którym nie 
powiodło się w poprzednich latach 
lub które chcą poprawić swój wynik 
ze zdanego już egzaminu, a także 

absolwenci innych szkół skierowani 
na egzamin przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną (np. ze względu na li-
kwidację czy przekształcenie macie-
rzystej jednostki). W poszczególnych 
jednostkach statystyki przedstawiają 
się następująco:

- w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących do matury 
przystąpiły 202 osoby, w tym 168 te-
gorocznych absolwentów,

- w Zespole Szkół Politechnicznych 
do matury przystąpiło 185 osób,  
w tym 179 tegorocznych absolwentów,

- w Liceum Ogólnokształcącym do 
matury przystąpiło 147 osób, w tym 
123 tegorocznych absolwentów,

- w Zespole Szkół Zawodowych  
nr 2 do matury przystąpiły 44 osoby, 
w tym 38 tegorocznych absolwentów.

Ostatni dzień matur przypada  
23 maja, kiedy przeprowadzane są 
egzaminy w języku obcym dla absol-
wentów szkół lub oddziałów dwuję-
zycznych. Wyniki zostaną ogłoszone 
5 lipca. Za wszystkich zdających trzy-
mamy kciuki!

Klara Skrzypczyk

Patriotyczny maj
Pierwsze dni trwającego miesiąca to czas nie tylko odpoczynku, lecz także pielęgnowania pamięci 

o historycznych rocznicach i narodowych świętach.
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Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Ściany oddziału zostały ozdobione naklejkami

Montaż centrali wentylacyjnej i jednostek zewnętrznych do klimatyzacji  

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.

Kwalifikacja wojskowa – podsumowanie
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa przeprowadzana została na podstawie rozporządzenia mini-

stra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r.  
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Na terenie kraju trwa ona od 4 kwietnia do  
8 lipca 2022 roku.

W powiecie wrzesińskim Powiato-
wa Komisja Lekarska pracowała od  
4 do 22 kwietnia, od poniedziałku do 
piątku, w budynku Centrum Badań  
i Rozwoju Nowoczesnych Technolo-
gii w Grzymysławicach.

W tym roku do stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej wezwani zo-
stali mężczyźni urodzeni w 2003 
roku, a także mężczyźni urodzeni  
w latach 1998–2002, którzy nie mają 
określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej.

Ponadto do stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej wezwane zostały ko-
biety urodzone w latach 1998–2003 
posiadające kwalifikacje przydatne 
do czynnej służby wojskowej oraz te 
pobierające naukę w celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w roku szkol-
nym lub akademickim 2021/2022 
kończą naukę w szkołach lub uczel-
niach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicz-
nych albo będące studentkami lub 
absolwentkami tych szkół.

Z terenu powiatu wrzesińskiego  
w sumie wezwano 429 osób (kobiet 
i mężczyzn). Stawiło się 92,54%. Nie-
obecność pozostałych została uspra-
wiedliwiona.

Artur Czajkowski
Powiatowe Centrum  

Zarządzania Kryzysowego

STAROSTA WRZESIŃSKI
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
29 kwietnia 2022 roku na okres 21 dni wywieszony został na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy 
ul. Fryderyka Chopina 10, zamieszczony na stronie interne-
towej urzędu oraz stronie podmiotowej wojewody wielko-
polskiego w Biuletynie Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ  
DO SPRZEDAŻY 

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Przedmiotowy wykaz dotyczy sprzedaży nieruchomo-
ści stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  
w miejscowości Psary Polskie, gmina Września, oznaczo-
nej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 115 o po-
wierzchni 0,0002 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr PO1F/00040334/6, na poprawę warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej.

                                                                            STAROSTA

                                                                /-/ Dionizy Jaśniewicz

Co słychać na drogach?
Aktualnie prowadzone są m.in. prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej między Gu-

towem Małym a Grzybowem.

To kolejny etap inwestycji, która 
poprawi komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników tej drogi powiato-
wej. Oprócz chodnika dla pieszych 
i rowerzystów wykonane zostaną 
zjazdy, zatoka autobusowa i nie-
zbędne odwodnienia. Wydział 
Dróg Powiatowych zadba oczy-
wiście też o przydrożny rów oraz 
oznakowania poziome i pionowe. 
Koszt prac na odcinku o długo-
ści około 2,4 km wynosi ponad  
4,3 mln zł. To już trzeci etap po-
wstawania ścieżki pieszo-rowe-
rowej między Gutowem Małym  
a Grzybowem. Od 2018 roku zbu-
dowano odcinek o łącznej długości 
1,3 km, który był dofinansowany  
z środków zewnętrznych.

Lada moment Wydział Dróg Po-
wiatowych rozpocznie przebu-
dowę drogi powiatowej między 
Nowym Folwarkiem a Psarami Pol-
skimi. Inwestycja dotyczy odcinka 
od skrzyżowania powiatowej ulicy 
Jeziornej z gminną ulicą Zakątek 
w Nowym Folwarku do Wiejskiego 
Domu Kultury w Psarach Polskich. 
W ramach zadania jezdnia zostanie 
poszerzona od 5,5 do 6 m, zbudo-
wane zostaną chodniki o długości 
790 m.b., a przebudowie ulegną 
skrzyżowania. Wykonawca zadba 
też o niezbędną kanalizację desz-
czową i odpowiednie oznakowa-
nie drogi. Na realizację inwestycji 
Wydział Dróg Powiatowych pozy-
skał ponad 1,2 mln zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 przy całkowitej 
wartości zadania w wysokości po-
nad 2,3 mln zł.

Od stycznia cały czas trwają rów-
nież remonty cząstkowe. Dotych-
czas wykonano je w Bieganowie, 

Praca wre

Sokolnikach, Gałęzewicach, Żydo-
wie, Zielińcu, Borkowie, Samarze-
wie, Kołaczkowie, Pyzdrach, Nowym 
Folwarku, Stroszkach, Ciemierowie, 
Lisewie, Gozdowie, Wszemborzu, Bu-
dziłowie, Borzykowie, Podstolicach, 
Małej Górce, Targowej Górce, Lipiu, 
Wrąbczynku, Bardzie, Kokoszkach, 
Stępocinie, Osowie, Otocznej, Bie-
chowie oraz Nowej Wsi Królewskiej. 
Zakres prac warunkowany jest sta-

nem nawierzchni czy natężeniem 
ruchu na danej drodze powiato-
wej. W zależności od potrzeb re-
monty cząstkowe przeprowadza 
ekipa Wydziału Dróg Powiatowych 
skrapiarką oraz remonterem dro-
gowym lub firma zewnętrzna, 
która stosuje technologię masy na 
gorąco.

Klara Skrzypczyk
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Ważną majową datą w kalendarzu 
jest również Narodowy Dzień Zwycię-
stwa, który upamiętnia zakończenie 
II wojny światowej. Tego dnia szcze-
gólnie pamiętamy o bohaterach tych 
najtragiczniejszych chwil w historii 
Polski. Jesie-
nią 1939 roku 
ojczyzny bro-
niło wielu na-
szych rodaków, 
m.in. żołnierze 
wrzesińskiego  
68. Pułku Pie-
choty, a także 
inni mundurowi 
i cywilni miesz-
kańcy ziemi 
w r z e s i ń s k i e j . 
Przy pomniku 
pułku delegacje 
kombatantów, 
organizacji czy 
szkół 8 maja zło-
żyły okoliczno-
ściowe wiązan-
ki. Nie zabrakło 
również samo-
r z ą d o w c ó w , 
wśród których 
byli starosta 

Wrzesińscy samorządowcy 2 maja w Sokołowie

Złodzieje pamięci
Media całego świata obiegły obrazy przedstawiające rosyjskiego ambasadora, który z „zakrwawioną twarzą” przedziera się przez tłum pod war-

szawskie Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w rocznicę „pabiedy nad faszyzmem”.

Na szczęście nie była to praw-
dziwa krew, tylko czerwona farba 
wylana przez ukraińską aktywistkę 
na „namiestnika” znienawidzonego 
reżimu.

Przez myśl by mi nie przeszło, 
żeby w jakikolwiek sposób rela-
tywizować barbarzyństwo rosyj-
skich agresorów, z jakim mamy 
do czynienia w sąsiedniej Ukra-
inie. Rozumiem też rozpacz ofiar, 
które znalazły u nas schronienie, 
uciekając przed bezmiarem ru-
skiego okrucieństwa, ale napaść 
na ambasadora, nawet tak wyjąt-
kowo podłego, jakim jest amba-
sador Rosji w Polsce, nie może być  
w żaden sposób usprawiedliwio-
na. W krajach cywilizowanych od 
wieków przedstawiciele korpusu 
dyplomatycznego podlegają nad-
zwyczajnej ochronie, a miejscowa 
władza zobowiązana jest zapew-
niać im bezpieczeństwo. Wszyscy 
pamiętamy scenę z sienkiewiczow-
skich Krzyżaków, kiedy to dobro-
duszny Zbyszko cudem uniknął 
ścięcia głowy, gdy pod Krakowem 
napadł na krzyżackich posłańców 
z Malborka, aby zedrzeć im z głów 
szyszaki i jako trofeum rzucić umi-
łowanej Danusi pod nogi. Ale pań-
stwo ze swoimi służbami nie może 
zachowywać się jak naiwny sztu-
bak, gdyż urąga to powadze tego 

państwa. Tym bardziej kiedy mamy 
w niedawnej pamięci nadgorliwych 
funkcjonariuszy, którzy potrafili pa-
cyfikować bezbronne kobiety, a dzi-
siaj nie potrafią stworzyć kordonu 
ochronnego dla spodziewającego 
się prowokacji ambasadora, który 
później wykorzysta to zdarzenie na 
potrzeby swojej propagandy. Dyplo-
maci są nietykalni i kropka.

Niezwykle interesujące jest nato-
miast zjawisko zawłaszczania przez 
niektóre nacje, partie czy organiza-
cje różnego rodzaju wydarzeń, świąt 
i rocznic, do których nie mają tak 
naprawdę żadnej legitymacji na wy-
łączność.

Takim sposobem Rosja przypisała 
sobie wyłączną chwałę za rozgro-
mienie hitlerowskiego faszyzmu  
i ustanowienie pokoju, o który zresztą 
nieustannie walczy do dzisiaj. Obec-
nie szczególnie okrutnie na ukraiń-
skiej ziemi, gdzie tak bardzo zapę-
dziła się w pogoni za faszystami, że 
morduje bez opamiętania swoich 
„niesfornych pobratymców”. Rosja  
w tej materii wyalienowała się do tego 
stopnia, że zastrzegła sobie nawet 
swoją własną datę podpisania kapi-
tulacji Niemiec (9 maja), odmienną 
niż pozostali alianci, główni aktorzy 
ostatniej wielkiej wojny. Cały świat 
zaś w rocznicę zwycięstwa nad fa-
szyzmem jakby o niej zapomniał  

i sam bezradnie przygląda się buń-
czucznej paradzie „późnych” zbrod-
niarzy na Placu Czerwonym, a z ust 
dyktatora spija słowa, którymi ten 
lży ofiarom swojej agresji i grozi za-
gładą niedawnym sojusznikom. Ale 
zuchwałość dawnego sojusznika,  
a dzisiaj wroga zagrażającego światu, 
wyrosła przecież z pobłażania przez 
wielkich tego świata chuligańskim 
występkom dyktatora poza granica-
mi „Wielkiej Rassiji” i obojętności na 
bezwzględne dławienie demokra-
cji wewnątrz. Dzisiaj są zdziwieni, że 
spacyfikowane przez tyrana społe-
czeństwo milczy w sprawie zbrod-
ni popełnianych przez żołdactwo  
z jego namaszczenia, akceptacji lub 
przynajmniej pokornego przyzwolenia.

Tak wielkie tragedie zaczynają się 
najczęściej od małych przewinień, 
które nam umykają. Kiedy się jednak 
zorientujemy, jest już najczęściej za 
późno. To jak z nowotworem – kiedy 
zignorujemy pierwsze objawy, to za-
nim się obejrzymy, jest już za późno 
na ratunek. Rak się sam nie zatrzyma, 
jeśli go w porę nie zaatakujemy, bę-
dzie toczył zdrową tkankę, aż unice-
stwi swego żywiciela.

Wróćmy jednak do tematu zawłasz-
czania pamięci przez uzurpatorów. 

W tym roku 8 maja (nie dziewią-
tego) jak zawsze pod pomnikiem  
68. Pułku Piechoty w gronie samo-

rządowców, młodzieży i kombatan-
tów oddaliśmy hołd bohaterom z na-
szej ziemi, którzy w ostatniej wojnie 
walczyli o wolną i niepodległą. Jakież 
jednak było nasze zdziwienie, kiedy 
odkryliśmy, że na głównej płycie po-
mnika „nieznany sprawca” przykleił 
wielką żelazną tablicę hołdującą jego 
bohaterskiemu przodkowi, zasłania-
jąc wygrawerowane tam nazwiska 
wspomnianych wojowników z naszej 
ziemi. Zuchwałość autora w konwen-
cji „mój prywatny bohater jest waż-
niejszy niż wasi bohaterowie” jest  
w tym kontekście zdumiewająca. Ale 
nic nie jest zupełnie przypadkowe 
i nie powstaje z niczego. Gdzieś ma 
swoje korzenie.

W przeszłości nieraz spotykałem 
się z taką oto argumentacją: my 
Polacy nie powinniśmy świętować  
8. maja jako Dnia Zwycięstwa, bo tak 
naprawdę dla nas nie jest to dzień 
chwały, tylko klęski, gdyż w rzeczy 
samej to czerwony okupant zastąpił 
brunatnego.

Jeżeli takie by przyjąć założenie, to 
co wtedy powiemy tym, którzy wal-
czyli w czasie tej strasznej wojny na 
wszystkich frontach świata. Zapytaj-
cie ich, tych ostatnich, którzy przeżyli 
wojnę, czy dla nich 8. maja był pierw-
szym dniem wolności, czy nie. Każdy 
z nich, a miałem okazję rozmawiać  
z wieloma, odpowiedziałby wszyst-

kim wątpiącym, że 8. maja był dla 
nich wszystkich i pozostaje do dzi-
siaj radosnym pierwszym dniem 
wolności. Może wolności ułomnej, 
skażonej później czerwoną zarazą, 
ale wolności. 

Przecież to dzięki ich ofierze  
i świadectwu żyjemy dzisiaj jako 
ludzie wolnej Europy, a nie podda-
ni ruskiego „wyzwoliciela”. Pamię-
tam jak świadkowie tych strasz-
nych dni przez lata powtarzali 
nam młodym jak memento: kto 
nie przeżył okrucieństwa i barba-
rzyństwa II wielkiej wojny, ten nie 
ma prawa do wyrokowania w tych 
kwestiach i basta.

Dionizy Jaśniewicz
…a moim (naszym) obowiązkiem 
jest przenosić pamięć następnym

Patriotyczny maj
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Wrze-
sińskiego Marek Przyjemski.

W obliczu aktualnej sytuacji w zaata-
kowanej przez Rosję Ukrainie wyda-
rzenia wojenne sprzed kilkudziesięciu 

lat wydają nam się dużo mniej odle-
głe. Tym bardziej należy pamiętać  
o bohaterach naszej historii i cieszyć 
się tym, że żyjemy w wolnym kraju.

Klara Skrzypczyk 
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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.

Zielona szkoła w Karkonoszach
W kwietniu uczniowie Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni spędzili w górach kilka peł-

nych wrażeń dni.

Wyjazd miał miejsce od 25 do 29 
kwietnia i został zorganizowany dzię-
ki środkom pieniężnym pozyskanym 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Ra-
zem” oraz hojności sponsorów – firm 
Art-Bud z Wrześni i Damet z Białężyc.

W tym roku uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 4 i Szkoły Przysposabia-
jącej do Pracy odwiedzili Karpacz. 
Wybrali się do „Karkonoskich Tajem-
nic”, gdzie poznali legendy o „Du-
chu Gór”. Kolejną atrakcją był udział  
w kreatywnych warsztatach dotyczą-
cych minerałów Karkonoszy. Ucznio-
wie odwiedzili również świątynię 
Wang i wyczekiwane przez najmłod-
szych uczestników zielonej szkoły 
miasteczko Western City. Wodospad 

Szklarki, Chybotek, Kopa czy Złoty 
Widok to kolejne punkty wyciecz-
ki, w której brali udział uczniowie. 
Na zakończenie uczestnicy zielonej 

Podczas wyjazdu młodzież odwiedziła wiele malowniczych zakątków

szkoły podziwiali Zamek Książ i afry-
karium. Do zobaczenia za rok!

Karolina Przysiuda, Ewa Kruszyńska,
Weronika Matuszak-Goliszewska

ZSP Września z dubletem
Niesamowitym osiągnięciem mogą się pochwalić reprezentanci Zespołu Szkół Politechnicznych  

we Wrześni, którzy do złotego medalu Licealiady w futsalu dorzucili złoty medal w piłce nożnej. Rzadko 
spotykanym dokonaniem zapisali się w historii szkolnego sportu.

Mistrzostwo Wielkopolski wśród 
szkół ponadpodstawowych w futsa-
lu zawodnicy ZSP Września zdobyli  
4 kwietnia podczas finału wojewódz-
kiego zorganizowanego w Krobi. Do 
tego historycznego osiągnięcia doło-
żyli kolejne, zdobywając 28 kwietnia 
złoty medal Licealiady w piłce nożnej. 
Finał Wojewódzki w Piłce Nożnej  
w ramach XXIII Licealiady rozegra-
no w Kaliszu. Do rywalizacji przy-
stąpiło siedem najlepszych drużyn  
z poszczególnych rejonów, na któ-
re podzielone jest województwo 
wielkopolskie w ramach rozgry-
wek prowadzonych przez Szkolny 
Związek Sportowy „Wielkopolska”. 
W pierwszym etapie zawody w Kali-
szu prowadzono na dwóch boiskach 
typu orlik. W decydującej fazie rywa-
lizacja przeniosła się na boisko głów-
ne. W drodze losowania uczestniczą-
ce w zawodach drużyny podzielono 
na dwie grupy. Reprezentanci ZSP 
Września trafili do grupy trzyzespoło-
wej, w której mieli rywalizować z dru-
żynami III Liceum Ogólnokształcące-
go w Kaliszu i Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie. Po 
wygraniu obu meczów grupowych 
wrześnianie jako pierwsi zameldo-
wali się w półfinale turnieju. Aby 
być już pewnym zdobytego medalu, 

piłkarze ZSP Września musieli poko-
nać reprezentantów Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 3 w Szamotułach. 
Mecz wygrali pewnie 4:1 i mogli szy-
kować się do pojedynku finałowego. 
Najważniejsze spotkanie turnieju,  
w którym wrześnianie zmierzyli się  
z Zespołem Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych z Kro-
bi, okazał się niezwykle zacięty.  
O jego losach zadecydowała jed-
na bramka. Szalę zwycięstwa na 
stronę drużyny z Wrześni przechy-
lił Wiktor Strzelczyk, zdobywając 
gola na trzy minuty przed zakoń-
czeniem meczu. Chwilę wcześniej 
gracze z Krobi nie wykorzystali gry 
w przewadze jednego zawodnika.  
Podczas podsumowania turnieju wy-
różnienie indywidualne, statuetkę 
dla najlepszego zawodnika turnieju, 
otrzymał Bartosz Grajkowski (ZSP 
Września).

Wyniki meczów grupowych 
Grupa A 
ZSOiZ Krobia – CKZiU Złotów 2:0 
IV LO Kalisz – ZS nr 3 Szamotuły 1:3 
ZS nr 3 Szmotuły – ZSOiZ Krobia 0:1 
IV LO Kalisz – CKZiU Złotów 1:5 
ZS nr 3 Szamotuły – CKZiU Złotów 4:3 
ZSOiZ Krobia – IV LO Kalisz3:2
Grupa B 
III LO Kalisz – ZSP Września 1:3 

ZSE-U Żychlin – ZSP Września 0:2
Półfinał A 
ZSP Września – ZSZ nr 3 Szamotuły 4:1
Półfinał B 
ZSOiZ Krobia – III LO Kalisz 4:0
Mecz o 5. miejsce 
ZSE-U Żychlin – CKZiU Złotów 3:1
Mecz o 3. miejsce 
III LO Kalisz – ZSZ nr 3 Szamotuły 2:4
Finał 
ZSP Września – ZSOiZ Krobia 1:0
Klasyfikacja końcowa turnieju 
1. Zespół Szkół Politechnicznych 

Września 
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych Krobia 
3. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 

Szamotuły 
4. III Liceum Ogólnokształcące Kalisz 
5. Zespól Szkół Ekonomiczno-Usłu-

gowych Żychlin 
6. Centrum Kształcenia Ustawiczne-

go i Zawodowego Złotów 
7. IV Liceum Ogólnokształcące Kalisz
Reprezentacja ZSP Września zagrała 

w składzie: Jan Perzyński, Mateusz 
Chojnacki, Dawid Cieślak, Mikołaj 
Czajczyński, Jędrzej Czajczyński, 
Tymoteusz Graczyk, Bartosz Graj-
kowski, Michał Mielowski, Marcin 
Spychalski, Wiktor Strzelczyk. Opie-
kunem zespołu jest Robert Czerniak.

ZSP

Mistrzowie z Zespołu Szkół Politechnicznych
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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

Dostawa sprzętu  
z projektu unijnego

Zestaw edukacyjny jest doskonałą pomocą dydaktyczną do nauki projekto-
wania obwodów elektrycznych, elektronicznych i logicznych. Pracownię elek-
troniczną doposażono w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego 
na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

                                                                                                                      Wydział Edukacji

Rozmowy  
o przyszłości

W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzy-
mysławicach od kwietnia trwają spotkania z udziałem ósmoklasi-
stów z lokalnych szkół podstawowych. 

Spotkania pod hasłem Cześć, jestem 
Robot. Spotkajmy się w Centrum Ba-
dań i porozmawiajmy o twojej karie-
rze zawodowej mają pomóc uczniom 
stojącym przed wyborem szkoły 
średniej w podjęciu właściwej i prze-
myślanej decyzji.

Doradztwo zawodowe to proces, 
w którym staramy się ukierunkować 
uczniów w stronę właściwej ścież-
ki edukacyjno-zawodowej. Wybór 
szkoły średniej jest zwykle ściśle 
związany z dalszą karierą zawodową, 
dlatego tak ważne jest, aby podjęta 
decyzja nie była przypadkowa. 

Podczas organizowanych spotkań 
przedstawiamy, jak wiele korzyści 
dają nowoczesne technologie, po-
ruszamy temat inżynierii odwrotnej, 
robotyki czy automatyki.

Na koniec każdej wizyty wszyscy 
uczniowie mają możliwość obej-
rzenia robotów znajdujących się 
w centrum badań „w akcji”, poznać 
procesy, które realizują, dowiedzieć 
się więcej o ich głównych zaletach  
i zastosowaniu w przemyśle. 

Spotkania będą trwały do czerw-
ca. Weźmie w nich udział blisko 120 
uczniów i ich nauczycieli.               CBiRNT

Roboty wzbudziły duże zainteresowanie

Do Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zakupiono trena-
żer układów elektronicznych za niecałe 18 000 zł.
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Duplikat (tzw. wtórnik), świadectwa dojrzałości jedynej kobiety, która zdała 
maturę we wrzesińskim gimnazjum w 1922 roku 

100-lecie pierwszej matury  
we wrzesińskim Liceum  
Ogólnokształcącym

Przed stu laty we wrzesińskim liceum przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości. Szkoła nosiła 
wówczas nazwę Państwowe Gimnazjum Zreformowane Klasyczne. Tamto gimnazjum pod względem 
organizacyjnym nie miało nic wspólnego z gimnazjami współczesnymi, też już zresztą historycznymi, 
a określenie „klasyczne” wyznaczało jego program nauczania – nacisk na język i literaturę polską oraz 
języki i kulturę klasyczną, tzn. łacińską i grecką.

Nauka w gimnazjum trwała wów-
czas osiem lat. Po ósmej klasie do 
pierwszego, historycznego egza-
minu przystąpiło ośmioro młodych 
ludzi – siedmiu mężczyzn i jedna 
kobieta. Miała wówczas 18 lat, a męż-
czyźni od 19 do 24 lat (jeden uczeń 
klasy VIII nie został do egzaminu 
dopuszczony). Spośród całej ósemki 
czterej mężczyźni rozpoczynali na-
ukę we wrzesińskiej szkole jeszcze 
w pruskim sześcioletnim progimna-
zjum, w roku wybuchu I wojny świa-
towej 1914/15, pozostali w innych 
szkołach.

Pierwsza wrzesińska matura roz-
poczęła się we wtorek 9 maja 1922 
roku. Egzaminatorami byli miejscowi 
gimnazjalni profesorowie – dyrektor 
gimnazjum Alfred Romanowicz, ks. 
Marian Jernajczyk, dr Marcin Panna, 
Michał Wąs, Karol Krzyżanowski, Lu-
cjan Kwiek i Władysław Maćkowski 
oraz wizytator z Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu dr Mieczysław Jabczyń-
ski jako przewodniczący komisji eg-
zaminacyjnej. 

Legitymacja szkolna Wacława Ziętka z ostatniego roku szkolnego przed maturą  
(ze zbiorów Liceum Ogólnokształcącego)

Autor dziękuje pani Hannie Lisiak-Góźdź za znaczący wkład w ustalenie losów 
absolwentów, w szczególności Krystyny Musiałówny (1904-1998). Z małżeństwa  
z Kazimierzem Gardułą miała ona dwoje dzieci – córkę Marię (1924-2012) i syna Jana 
(1928-1994). Krystyna Musiał-Garduła zmarła w wieku 94 lat i została pochowana  
w Poznaniu. Przeżyła swego syna Jana, dr. n. med. obecnie patrona Szpitala Miejskie-
go w Świnoujściu. Jan Garduła został pochowany w Szczecinie. Córka Krystyny, Maria, 
wyszła za mąż za Gerarda Górnickiego, pisarza, felietonistę i autora sztuk scenicznych. 
Zmarła w 2012 roku w wieku 88 lat i została pochowana przy matce w Poznaniu.

Budynek wrzesińskiego gimnazjum na początku lat 20.  
(ze zbiorów Liceum Ogólnokształcącego)

W pierwszym dniu matury odbył się 
pisemny egzamin z języka polskiego. 
Można było wybrać jeden z trzech 
tematów: 1. Francusko – polskie sto-
sunki polityczno-kulturalne w ciągu 
dziejów, 2. Znaczenie i trafność godła 
wyrytego na ratuszu w Gdańsku: „Ex 
undis vita, ex agris divitiae”, 3. „Niebo-
ska komedia” a czasy współczesne. 

10 maja przeprowadzono egzamin 
z języka łacińskiego: Przetłumaczyć z 
języka ojczystego na łaciński ustęp pt. 
„I-sza wojna punicka”, dnia następne-
go z języka greckiego: Herodot. Dzie-
je, lib. VII – VIII. Na koniec w piątek  
12 maja odbył się egzamin z mate-
matyki – cztery zadania z poszcze-
gólnych działów. 

Egzaminy ustne miały miejsce do-
piero po ponad dwóch tygodniach, 
wszystkie jednego dnia, 29 maja, 
taką też datę wystawienia noszą 
świadectwa dojrzałości. Wszyscy 
abiturienci zdali egzamin pomyślnie, 
a byli to: Aleksander Frąckowiak, Te-
lesfor Hoffmann, Antoni Śmigielski  
i Wacław Ziętek (rozpoczynali naukę 

we Wrześni) oraz Włodzimierz Kaź-
mierczak, Krystyna Musiałówna, Sta-
nisław Sibilski i Czesław Zapędowski. 

Absolwenci złożyli deklaracje co 
do przyszłych kierunków studiów: 
dwóch chciało studiować medycy-
nę, dwoje filozofię, po jednym pra-
wo, agronomię i ekonomię, jeden 
chciał zostać zawodowym oficerem. 
Większość zamierzeń zrealizowali. 
Wykonali swoją zbiorową fotografię 
(nie udało się jej odnaleźć, najstar-
sza taka fotografia pochodzi z roku 
1923). Spisali też pewne zobowiąza-
nie, zachował się jego oryginał (treść 
na ilustracji, lokal Knechtla przy Pla-
cu Wolności 16 to później Hotel Fran-
cuski, Hotel Polski Teofila Świderskie-
go, dziś budynek Harcerska 7). Spo-
tkanie zostało zrealizowane w 1932 
roku i zapoczątkowało trwającą do 
dziś tradycję zjazdów absolwentów. 

Uroczyste wręczenie świadectw 
dojrzałości odbyło się w gimnazjum 
w sobotę 17 czerwca w obecności 
Kuratora Okręgu Szkolnego Poznań-
skiego dr. Bernarda Chrzanowskiego.

Trudno dziś ustalić dokładnie, jak 
potoczyły się dalsze losy wszyst-
kich absolwentów rocznika 1922 
po maturze. Trzech z nich zginęło 
z rąk obu agresorów, którzy zaata-
kowali Polskę w 1939 roku: dwaj 
z niemieckich – Stanisław Sibilski 
(w nieznanych bliżej okoliczno-
ściach) i Czesław Zapędowski. Ten 
drugi w 1928 roku zdobył dyplom 
lekarza i w latach 30. praktykował  
w Dąbiu nad Nerem jako lekarz pry-
watny i szkolny we wsi Wiesiołów. 
Został zamordowany przez Niem-
ców jako zakładnik 15 listopada 1939 
roku. Antoni Śmigielski, absolwent 
Wydziału Rolno-Leśnego Uniwersy-
tetu Poznańskiego, zmobilizowany 
w 1939 roku, dostał się do niewoli 
sowieckiej i został zamordowany  
w Katyniu 22 kwietnia 1940 roku. Je-
dyna kobieta-absolwentka w 1923 
roku wyszła za mąż za praktykujące-
go od 1922 roku w Miłosławiu leka-
rza Kazimierza Gardułę, po 1932 roku 
mieszkała z mężem w Inowrocławiu  
i Łodzi. Kazimierz Garduła został 
jako lekarz zmobilizowany w 1939 
roku, znalazł się w niewoli radzieckiej  
i w 1940 roku został zamordowany 
w Katyniu. Aleksander Frąckowiak 
i Włodzimierz Kaźmierczak jeszcze 
po wojnie praktykowali jako prawni-
cy, podobnie jak Telesfor Hoffmann 
(zmarł we Wrześni w 1982 roku). Wa-
cław Ziętek, prawnik z wykształcenia 
był obecny w liceum wrzesińskim na 
uroczystościach 60-lecia pierwszej 
matury w 1982 roku (zmarł kilka lat 
później).

Marian Torzewski
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Zobowiązanie abiturientów do spotkania w 10-lecie matury  
(oryginał w archiwum Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni)

Dyrektor gimnazjum wrzesińskiego 
Alfred Romanowicz (ze zbiorów Liceum 

Ogólnokształcącego)

Kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego 
dr Bernard Chrzanowski  

(źródło: Wikipedia)

Z powiatowej kroniki

Oryginał świadectwa był w kolorze jasnobłękitnym, duplikat znajduje się  
w archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
Szkoła znajduje się w zaadaptowanym na cele oświatowe budynku w dawnym kompleksie koszarowym.

Budowa koszar rozpoczęła się w 1902 roku, a zakończyła w 1910. Armia pruska przebywała na tym terenie do 1918 roku.
Od 1918 do 1939 roku koszary stanowiły siedzibę 68. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Po II wojnie światowej zaś (do 

roku 1991) stacjonowały tam jednostki armii radzieckiej. 
1 lipca 1992 roku dzięki staraniom Cechu Rzemiosł Różnych oraz ZSZ w części budynków pokoszarowych zagościł 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
Waldemar Grzegorek

...oraz około 1917 roku

Kompleks koszarowy około 1915 roku...

Widok współczesny

fot. arch. W
. G

rzegorka
fot. arch. W

. G
rzegorka

fot. arch. W
. G

rzegorka



13 maja 20228 www.wrzesnia.powiat.plSprawy społeczne

15 lat tak szybko minęło…
Tworzą rękodzieło

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza emerytów i rencistów w swoje szeregi. Sekcja ar-
tystyczna – dziś sekcja rękodzieła – powita serdecznie każdego chętnego nowego członka.

Nasza sekcja powstała w 2009 roku. 
Jej założycielką była Bogumiła Fic, 
która w 2011 roku przekazała pałecz-
kę Marii Paczyńskiej. Od 2012 roku 
sekcją kierowała Grażyna Ladorska, 
a od 2018 jej liderką była Krystyna 
Parzęczewska. Obecnie sekcji prze-
wodzi Elżbieta Szymańska. 

W bieżącym roku akademickim 
zainteresowani rękodziełem spoty-
kają się w każdy wtorek o godzinie 
16. Pod opieką doświadczonych 
koleżanek byłej sekcji artystycznej 
realizujemy zaplanowane działania. 
Wykonaliśmy samodzielnie cieka-
we i pomysłowe ozdoby świąteczne  
z wykorzystaniem różnych technik 
(krasnale, aniołki, bombki, papiero-
we jaja, ażurowe i sznurkowe jajka, 
laurki, papierowe kwiatki). 

Nasze spotkania cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Dzielimy się po-
mysłami, znajomościami technik ar-
tystycznych, doświadczeniem, uczy-
my się nawzajem. W grupie panuje 
iście rodzinna atmosfera. Obowiązu-
je wzajemna pomoc, nieobce są nam 
życzliwość i współpraca. Bardzo się 
staramy, aby nasze dzieła były wyko-
nane perfekcyjnie, dbamy o szczegó-
ły, finezję i subtelność. Doskonalimy 
inwencję twórczą, sprawność manu-
alną, rozwijamy wyobraźnię, estety-
kę i wrażliwość na piękno. 

Sekcja ma bogatą historię. Przez 
wiele lat swojej działalności chętnie 
i z wielkim zaangażowaniem dzieli-
liśmy się z innymi swoimi umiejęt-
nościami. Prowadziliśmy warsztaty 
z dziećmi przedszkolnymi czy nie-
mieckimi seniorami z Wolfenbüttel.  
Odbyło się wiele ciekawych spotkań. 

Nasze prace wzbogacane były na-
stępującymi technikami – decoupa-
ge, hafty, powertex, filcowanie na 
mokro, szydełkowanie, ozdabianie  
z wykorzystaniem koralików i ma-
teriałów ekologicznych, 3D, ma-
lowanie, ozdoby ażurowe, kwiaty  
z krepiny, papierowa wiklina, techni-

ka sznurkowa i wiele jeszcze innych. 
Efekty naszej działalności można 
było podziwiać na kiermaszach i licz-
nych wystawach. Oto niektóre z nich 
w poszczególnych latach: 

2010 – wystawa autorska Bogumiły 
Fic, 

2011 – kiermasz bożonarodzeniowy, 
2012 – Świąteczno-wiosenne nastro-

je – wystawa w muzeum, 
2012 – Z zakamarków szuflady – wy-

stawa w muzeum, 
2012 – 5-lecie WUTW – wystawa  

w WOK, 
2014 – wystawa w Nekli, 
2015 – wystawa prac i warsztaty  

z seniorami z Wolfenbüttel, 
2015 – wystawa we Wrzesińskim 

Ośrodku Kultury z okazji zakończenia 
roku akademickiego, 

2017 – 10-lecie WUTW – wystawa  
w muzeum, 

2017, 2018 i 2019 – kiermasze 
przedświąteczne. 

Rękodzieło to wyroby wyjątkowe 
i jedyne w swoim rodzaju, mające 
walory artystyczne i wytworzone  
w sposób nieprzemysłowy. Człon-
ków naszej sekcji cechują zacięcie 
artystyczne, nieograniczone zdol-
ności manualne oraz wyobraźnia  
i kreatywność. Potrafią stworzyć coś 
z niczego. Łączą materiały tak, by po-
wstało dzieło unikatowe, oryginalne 
i niepowtarzalne. Wszystkie prace 
wykonujemy z własnych materiałów. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
spróbować swoich sił w naszej sekcji.

               Alina Maciejewska

WUTW w Nekli
Działalność Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie 

ograniczyła się tylko do miasta i gminy Września. Zainteresowanie 
stowarzyszeniem wykazali seniorzy z gminy Nekla.

W 2011 roku z inicjatywy radnego 
powiatowego Janusza Balcerzaka 
powołano do życia nekielskie koło 
WUTW, które funkcjonuje do dziś 
i liczy 28 słuchaczy. W pierwszych 
latach jego działalności opiekunem 
koła była Iwona Bączkowska. Po jej 
rezygnacji w 2017 roku funkcję tę 
pełni Jolanta Sitek.

Motto grupy brzmi: Pozytywna 
energia, radość, miło spędzony czas 
to doskonały eliksir młodości. Słucha-
cze uczestniczą w zajęciach pilatesu 
i nordic walkingu, a także w wyciecz-
kach i rajdach rowerowych. Poza tym 
urządzane są spotkania integracyjne, 
wigilijne czy z okazji zakończenia 
roku akademickiego.

Cieszy duża frekwencja na zajęciach 
i spotkaniach. Uczestniczymy w wy-
kładach plenarnych organizowanych 
przez zarząd we Wrześni, jak również 
korzystamy z wyjazdów do opery, 
kina i teatru. Staramy się włączyć  
w działalność WUTW. Gramy z Wiel-
ką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Działalnością koła interesuje się bur-
mistrz miasta i gminy Nekla, który 
bywa na spotkaniach i wspiera nasze 
funkcjonowanie. Korzystamy z bazy 
Zespołu Szkół w Nekli oraz okreso-
wego dofinansowania samorządu 
gminnego. Zapraszamy w nasze sze-
regi seniorów z gminy Nekla!

Jolanta Sitek

Dekoracje wielkanocne

Na zajęciach sekcji powstają m.in. takie wesołe skrzaty Seniorzy w Nekli też chcą być aktywni

Pamiątka z zajęć pilatesu
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Rowerem przez  
powiat i nie tylko

Mija 15 lat od powołania Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sekcja rowerowa powstała 
w 2007 roku z inicjatywy Bogusława Rylskiego oraz Tadeusza Smolińskiego i działa do dziś w ramach 
mającej szerszy zasięg sekcji turystycznej.

Pierwszym liderem sekcji rowero-
wej był jej pomysłodawca Bogusław 
Rylski. Od października 2016 roku 
przewodniczyła jej Maria Stępniak,  
a w październiku 2021 roku opie-
kunem sekcji rowerowej został Jan 
Grobelniak. Celem organizowanych 
rajdów rowerowych jest popularyza-
cja zdrowego stylu życia i zachowanie 
sprawności fizycznej przez długie lata.

Dla bezpieczeństwa uczestników 
liderka sekcji Maria Stępniak przy 
wsparciu komendanta Straży Miej-
skiej Mirosława Morawskiego opra-
cowała zasady uczestnictwa w raj-
dach rowerowych.

Wycieczkowe trasy rowerowe usta-
lane były tematycznie. Zrealizowali-
śmy rajdy szlakiem „miejsc niezwy-
kłych”. Zobaczyliśmy wszystkie drew-
niane kościoły ziemi wrzesińskiej, 
ciesząc się tym, że są czynne i pięk-
nie utrzymane. Zatrzymywaliśmy 
się przy pałacach i dworach. Zoba-
czyliśmy te popadające w ruinę, jak  
w Dzierżnicy koło Nekli, ale i te, które 
dzięki nowym właścicielom odzysku-
ją swój dawny blask.

Na rowerach często jechaliśmy nad 
Wartę nacieszyć się widokiem nad-
warciańskich łąk oraz zobaczyć jej 
dopływy: Wrześnicę, Prosnę i Lutynię. 
Niewątpliwie ciekawym miejscem 
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazo-
wego w okolicy Pietrzykowa są Białe 
Góry – wydmy śródlądowe przypo-
minające wydmy w Słowińskim Par-
ku Narodowym.

Piękną, złotą jesień witaliśmy  
w okolicy Miłosławia, objeżdżając 
stawy rybne. Podglądaliśmy licznie 

występujące tu ptactwo wodne (cza-
ple, łabędzie, gęsi, kaczki).

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się rajdy rowerowe szlakiem osad-
nictwa olęderskiego.

Udało nam się dojechać w okolice 
Słupcy na cmentarze różnych wy-
znań: katolicki, ewangelicki, żydow-
ski i prawosławny.

Na rowerach docieraliśmy do miejsc 
poza granice ziemi wrzesińskiej. Cie-
kawym wypadem rowerowym był 
rajd do ogrodu botanicznego „Elż-
bietówka” w Brzeźnie, do dawnego 
klasztoru cystersów w Lądzie, do 
niegdysiejszego pałacu biskupów 
poznańskich w Ciążeniu czy do Po-
biedzisk na jagodzianki.

15 stycznia 2017 roku oraz 14 stycznia 
2018 roku członkowie sekcji rowero-

wej datkami do puszki wsparli Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, kręcąc 
kilometry na rowerach stacjonarnych 
w galerii Karuzela we Wrześni.

Miło spędzając czas, obserwowali-
śmy, jak zmienia się krajobraz – przy-
kładowo znikają drewniane wiatraki, 
a pojawiają się nowe ogromne bu-
dowle wytwarzające energię elek-
tryczną. Niepokoiła nas masowa 
wycinka drzew przydrożnych czy za-
śmiecanie rowów oraz lasów.

Sezon rowerowy kończyliśmy  
w listopadzie rajdem z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości. Odwie-
dzaliśmy wówczas groby wrześnian 
uczestniczących w powstaniu wiel-
kopolskim. Przy grobie Feliksa Świę-
ciochowskiego spotkaliśmy się z jego 
synem, Bolesławem, który wspominał 
ojca. O swoim dziadku Stanisławie 
Robakowskim opowiadał nam Walde-
mar Robakowski, zaś Dorota Jędrzej-
czak, wnuczka Józefa Trawińskiego, 
przybliżyła nam postać dziadka.  
Z okazji Święta Niepodległości wspo-
minaliśmy w Gozdowie generała Ka-
zimierza Grudzielskiego oraz w Miło-
sławiu Władysława Wiewiórowskiego.

Do sekcji rowerowej należą osoby, 
które chcą przebywać blisko na-
tury, odkrywać piękno lokalnego 
krajobrazu i bogatej historii ziemi 
wrzesińskiej oraz lubią „pozytywne 
zmęczenie”, odczuwalne wtedy, gdy 
na rowerze pokonuje się dziesiąt-
ki kilometrów. Fotorelacje z rajdów 
rowerowych dostępne są na stronie 
internetowej: wutw.wrzesnia.pl w za-
kładce Foto Albumy.

Maria Stępniak

Jubileuszowa 
wystawa

W piątek 6 maja odbyło się uroczyste otwarcie wystawy foto-
graficznej z okazji jubileuszu 15-lecia Wrzesińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Wystawa to pięć podwójnych 
plansz z wieloma zdjęciami przed-
stawiającymi w ogromnym przekro-
ju działalność uniwersytetu dla se-
niorów. Bardzo trudno było dokonać 
wyboru fotografii. W swoich zbio-
rach mamy ich setki. Uniwersytet to 
nie tylko wykłady i wycieczki, jak się 
wydaje wielu postronnym osobom. 
Ogromną rolę odgrywa sekcja reha-
bilitacyjno-ruchowa, która oferuje 
wiele różnych zajęć aktywujących fi-
zycznie i rehabilitacyjnie. Działają też 
sekcje: fotograficzna, języków ob-
cych, historii sztuki, rowerowa, tury-
styczna, kulturalna, zdrowie a styl ży-
cia, regionalna, rękodzieła. Organiza-
torzy postanowili, że każda plansza 
poświęcona będzie innej dziedzinie 
działalności WUTW, aby oglądający 
mógł się zorientować w różnorodno-
ści działań naszego stowarzyszenia.

Wstęgę przecięli zastępca burmi-
strza Wrześni i członek Rady Pro-
gramowej WUTW Artur Mokracki, 
współzałożyciel uniwersytetu i jego 
wieloletni prezes Eugeniusz Pater-

ka oraz aktualna prezes Zarządu 
WUTW Danuta Torzewska. Podzię-
kowała ona wszystkim studentom 
zaangażowanym w powstanie wy-
stawy, „Ratuszowi” za dobrą współ-
pracę i przychylność we wszystkich 
poczynaniach, gminie Miłosław za 
wypożyczenie stojaków, a także Ra-
dosławowi Karbowiakowi, który całe 
przedsięwzięcie ujął graficznie. 

Ulica Warszawska w piątek tętniła 
życiem, bo opanowali ją podekscy-
towani studenci-seniorzy, którzy ko-
mentowali fotografie i ich tematykę, 
a także szukali siebie lub swoich zna-
jomych na zdjęciach. Jeszcze długo 
było gwarno wokół plansz i nikt się 
nie spieszył do domu. Pogoda też 
sprzyjała organizatorom. Była to oka-
zja do spotkania i wspominania.

Wystawę oglądać można do końca 
czerwca. Potem pojedzie ona do Nekli, 
gdzie znajduje się filia WUTW. Mamy 
nadzieję, że uda się ją zaprezentować 
także w Miłosławiu i Pyzdrach.

Danuta Torzewska

Rowerem można dotrzeć w wiele ciekawych miejsc

Wystawę można oglądać na ulicy Warszawskiej we Wrześni

Każda wycieczka to przygoda i wielka frajda Moment przecięcia wstęgi
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Plany repertuarowe: 
20-26 maja – FELIX I UKRYTY SKARB
27 maja – 2 czerwca – TOP GUN: MAVERICK
27 maja – 9 czerwca – PAN WILK I SPÓŁKA
27 maja – 9 czerwca – DETEKTYW BRUNO

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

REPERTUAR: 13-19 MAJA
SALA GŁÓWNA SALA KAMERALNA

IGRZYSKA 
ZWIERZAKÓW

animacja/ 
familijny

USA
88 min

2D dubbing

DOKTOR STRANGE  
W MULTIWERSUM OBŁĘDU

fantasy/przygodowy
USA

126 min
2D/3D dubbing/napisy

IGRZYSKA 
ZWIERZAKÓW

animacja/ 
familijny

USA
88 min

2D dubbing

F_UCKING 
BORNHOLM

dramat/komedia 
Polska
95 min

„X”
horror

USA
105 min

2D napisy

13.05.
(pt.) 13:30

15:15 (2D dub.), 17:45 (3D 
dub.), 20:15 (2D nap.)

16:00 19:00 21:00

14.05. 
(sob.) 13:30

15:15 (2D dub.), 17:45 (3D 
dub.), 20:15 (2D nap.)

16:00 19:00 21:00

15.05.
 (nd.) 13:30

15:15 (2D dub.), 17:45 (3D 
dub.), 20:15 (2D nap.)

16:00 19:00 21:00

16.05. 
(pon.) 16:00

17:45 (2D dub.), 
20:15 (2D nap.)

– 19:00 21:00

17.05. 
(wt.) 16:00

17:45 (2D dub.), 
20:15 (2D nap.)

– 19:00 21:00

18.05. 
(śr.) 16:00

17:45 (2D dub.), 
20:15 (2D nap.)

– 19:00 21:00

19.05. 
(czw.) 16:00

17:45 (2D dub.), 
20:15 (2D nap.)

– 19:00 21:00

Z kulturą  
za pan brat

Jak zachować się na pogrzebie?
Uroczystość pogrzebowa to wyjątkowo trudna chwila dla osób 

z najbliższego otoczenia zmarłego. Uczestnicząc w tego typu cere-
monii, musimy wykazać się empatią, a także dobrymi manierami, 
by swoim nieodpowiednim zachowaniem nie zakłócić powagi wy-
darzenia i nie urazić niczyich uczuć. O tym, jak postępować w takich 
okolicznościach, mówią nam zasady savoir-vivre’u.

Na pogrzeb należy przybyć punktu-
alnie, najlepiej kilka lub kilkanaście 
minut przed czasem. Pomoże nam 
to w znalezieniu wolnego miejsca 
w kaplicy lub domu pogrzebowym. 
Spóźnialscy wywołują niepotrzeb-
ne zamieszanie i skupiają na sobie 
uwagę zebranych, a tę należy po-
święcić przede wszystkim samej uro-
czystości. Przyjście po czasie może 
zostać odebrane jako przejaw braku 
szacunku wobec bliskich zmarłego. 
Jeżeli nie należeliśmy do grona jego 
rodziny lub przyjaciół, nie powinni-
śmy zajmować miejsca w pierwszych 
rzędach (poszukajmy go gdzieś  
w środku lub na tyle). 

Dużą wagę musimy przywiązywać 
również do ubioru. Najlepiej wybrać 
skromne, wizytowe rzeczy w stono-
wanych kolorach, takich jak czerń, 
brąz, beż, szarość czy granat. Nie 
na miejscu będą jaskrawe barwy, 
błyszczące materiały, duże dekolty, 
odkryte palce u stóp oraz sukienki  
i spódniczki przed kolano. Unikajmy 
ekstrawaganckiej biżuterii. Najlepszy 
strój dla panów to oczywiście garni-
tur w ciemnym kolorze. Z kolei panie 
powinny wybrać suknię lub kostium 
ze spódnicą bądź spodniami. Pamię-
tajmy również o tym, by wyłączyć 
telefon. W dobrym tonie będzie 
przyjście z bukietem, wiązanką lub 
wieńcem udekorowanym pogrzebo-

wą szarfą. Zazwyczaj składają się one 
z chryzantem, lilii, kalii, goździków 
bądź róż. Kompozycję mogą tworzyć 
także ulubione kwiaty osoby, którą 
żegnamy. 

Po zakończonej uroczystości po-
dejdźmy do członków najbliższej ro-
dziny zmarłego, by złożyć im kondo-
lencje będące wyrazem wsparcia – 
zróbmy to w kilku ciepłych słowach, 
podając rękę. Należy wykazać się 
wtedy delikatnością, ale równocze-
śnie rzeczowością (nie przedłużajmy 
niepotrzebnie tego momentu). Jeżeli 
nie mamy możliwości zrobienia tego 
osobiście, wyślijmy list (odpuśćmy 
sobie maile i SMS-y). Wyjątek stanowi 
sytuacja, w której rodzina informuje 
wcześniej, że nie chce, aby składano 
jej kondolencje. Nie wypada również 
odmówić uczestniczenia w stypie, na 
którą zostaliśmy zaproszeni.

Problem może pojawić się, kiedy 
bierzemy udział w pochówku o reli-
gijnym charakterze, a zwyczaje cha-
rakterystyczne dla danego wyznania 
nie są nam znane. W takim przypad-
ku zajmijmy miejsce w tylnych sze-
regach i obserwujmy, w jaki sposób 
zachowują się inni. Jeżeli nie chcemy, 
nie musimy wykonywać żadnych 
czynności. Wystarczy, że będziemy 
stać w ciszy z głową pochyloną na 
znak szacunku.

Monika Tomczak

Starosta Wrzesiński

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 
1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  
w dniu 29 kwietnia 2022 roku, na okres 21 dni, wywieszo-
ny został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we 
Wrześni przy ul. Chopina 10, a także zamieszczony na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni: www.
bip.wrzesnia.powiat.pl, wykaz części nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonej do oddania w najem, położonej  
w miejscowości Września, gmina Września, na rzecz pana 
Andrzeja Nowaczyka prowadzącego działalność gospodar-
czą pn. Nowaczyk Andrzej Ośrodek Szkolenia Kierowców.

STAROSTA WRZESIŃSKI
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-

ściami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
6 maja 2022 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiato-
wego we Wrześni przy ul. Fryderyka Chopina 10, zamieszczony na stronie internetowej urzę-
du oraz stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO.

Przedmiotowy wykaz dotyczy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa, położonej we Wrześni, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewiden-
cyjna nr 931/9 o powierzchni 0,0315 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00001416/0. Nieruchomość nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dlatego też nie może stanowić samodziel-
nie zagospodarowanej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Przetarg ograniczony 
przeznaczony będzie dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich.

                                                                                                                                     z up. STAROSTY
                                                                                                                                        Wicestarosta

                                                                                                                             /-/ Waldemar Grzegorek
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Terapeutyczna moc sportu
W tym roku Uczniowski Klub Sportowy Kołaczkowo obchodzi 25-lecie istnienia. O początkach działalności, największych sukcesach i planach  

na najbliższą przyszłość rozmawialiśmy z jego wieloletnim prezesem Tadeuszem Kicińskim.

UKS Kołaczkowo powstał  
w 1997 roku przy ówczesnym 
Turnusowym Ośrodku Socjote-
rapii (obecnie Ośrodek Wspo-
magania Dziecka i Rodziny). Czy 
w tamtym czasie było to nowe 
rozwiązanie, czy w Polsce przy 
placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych kluby sportowe funk-
cjonowały już wcześniej?

Pierwszy uczniowski klub sportowy 
w Polsce powstał w 1994 roku. My 
natomiast byliśmy jednym z pierw-
szych, a może nawet pierwszym 
klubem, który został założony przy 
takiej jednostce. Była to więc 
nowość. Jego główne 
zadanie polegało 
na terapii po-
przez sport. 
D z i e c i a k i 
garnęły się 
do aktyw-
ności fizycz-
nej i miały 
wypełniony 
wolny czas. 
Początkowo 
w zajęciach 
s p o r t o w y c h 
uczestniczyli tylko 
wychowankowie ośrod-
ka, a po kilku latach rozszerzyliśmy 
działalność i dołączyły do nich dzieci 
z całej gminy Kołaczkowo.

Co działo się w pierwszych 
latach istnienia klubu? Jakie 
dyscypliny sportowe cieszyły 
się wtedy największą popular-
nością?

Zaczęliśmy od typowej rekreacji. 
Kiedyś Czesław Thamm organizo-
wał Osiedlowy Bieg Wrześnian. To 
były pierwsze zawody, w których 
braliśmy udział. Później, znów jako 
pierwsi w kraju, zorganizowaliśmy 
Spartakiadę Ośrodków Socjoterapii. 
To był rok 1999. W najlepszych cza-
sach do Kołaczkowa przyjeżdżało 
nawet 200 zawodników z całej Pol-
ski z różnych świetlic czy ośrodków 
socjoterapeutycznych. Wtedy po-
wstawało bardzo dużo takich placó-
wek. Przyjeżdżały do nas dzieci m.in. 
z Siemianowic Śląskich, Lublina czy 
Warszawy. Organizowaliśmy tę im-
prezę przez sześć lat. W międzycza-
sie powstała też sekcja turystyczna, 
która funkcjonuje do dzisiaj. Warto 
wspomnieć, że ostatnio (8 maja – 
przyp. red.) wzięliśmy udział w 44. 
Pieszym Rajdzie Reymontowskim,  
w którym zajęliśmy pierwsze miejsce 
wśród drużyn z gminy Kołaczkowo  
i drugie w ogólnej klasyfikacji. Zwy-
ciężyli wychowankowie z Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie. Inne imprezy z na-
szym udziałem to np. Rajd Mickiewi-
czowski w Obornikach i rajd odby-
wający się w Boszkowie.

W klubie stworzyliśmy też bardzo 
silną sekcję strzelecką, która wystę-
powała na mistrzostwach Polski 
placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, gdzie udawało się nam zwy-

ciężać. Później doszły piłka nożna, fut-
sal, piłka ręczna, warcaby, badminton, 
koszykówka, a w 2005 roku najsilniej-
sza sekcja, w której możemy pochwalić 
się największymi osiągnięciami, czyli 
unihokej. Jest to wiodąca dyscyplina 
nie tylko dla samego ośrodka. Wydaje 
mi się, że przynosi ona najwięcej sła-
wy całej ziemi kołaczkowskiej. Dzięki 
niej jesteśmy rozpoznawani w Polsce, 
a także poza jej granicami. Bierzemy 
udział w zawodach, które odbywają 
się m.in. w Czechach czy na Słowacji. 

Kołaczkowski klub ma na 
koncie wiele sporto-

wych sukcesów.  
O których  

z nich war-
to przypo-

mnieć?
Wielokrot-

nie zdoby-
w a l i ś m y 
tytuł mi-
strza Polski 

w różnych 
i m p r e z a c h 

o r g a n i z o w a -
nych dla wycho-

wanków placówek 
opiekuńczo-wychowaw-

czych. Aż dziesięć razy sięgali-
śmy po złoto w unihokeju, pięć razy 
w piłce nożnej, cztery w futsalu, trzy 
w piłce ręcznej, a dwa w koszykówce. 
Udało nam się też uzyskać tytuł mi-
strzowski w strzelectwie. Nie można 
zapominać, że bierzemy udział rów-
nież w tzw. normalnych rozgrywkach, 
głównie jeśli chodzi o unihokej. Pię-
ciokrotnie byliśmy najlepsi w Mistrzo-
stwach Polski Dzieci w tej dyscyplinie, 
a młodzicy zostali wicemistrzami 
kraju. Także w tym roku, 13 maja, po-
walczymy w finałach wojewódzkich  
o udział w turnieju ogólnopolskim, do 
którego zakwalifikują się trzy zespoły  
z Wielkopolski. Mamy świetną drużynę 
i duże szanse na awans. 

Chwalimy się również tym, że w 2012 
roku kołaczkowska drużyna reprezen-
towała Polskę na mistrzostwach świa-
ta. Kiedyś była taka tradycja, że zwy-
cięzca mistrzostw Polski dzieci z pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych 
reprezentował kraj jako zespół Polska 
II, a z pozostałych 40 drużyn wybierało 
się zawodników do reprezentacji nu-
mer I. Dwóch naszych wychowanków 
wystąpiło wtedy w pierwszej ekipie. 
Pozostali weszli w skład Polski II, któ-
rej do zwycięstwa w całym turnieju 
zabrakło odrobiny szczęścia. Wygra-
liśmy wtedy grupę, pokonując m.in. 
Finów i Kameruńczyków. O wejście do 
finału graliśmy z Holendrami. Mecz 
zakończył się remisem, więc spotkanie 
miało rozstrzygnąć się w rzutach kar-
nych. Przegraliśmy dopiero w trzeciej 
lub czwartej kolejce. O trzecie miejsce 
walczyliśmy z Rosją. Trzy minuty przed 
końcem przegrywaliśmy 1:3, ale zdo-
łaliśmy zremisować. I znów pechowo 
przegraliśmy mecz w rzutach karnych. 

Wielu naszych wychowanków to re-
prezentanci kraju. Do tej pory zawod-

nicy z Kołaczkowa powoływani są na 
konsultacje polskiej kadry, a niektórzy 
należą do kadry Wielkopolski.

Nasza drużyna występuje w wielu 
ogólnopolskich, a także ogólnoeuro-
pejskich turniejach, które rozgrywane 
są, np. w Czechach i na Słowacji. Mie-
liśmy też zaproszenia do Szwajcarii 
i na Litwę, ale niestety ze względu na 
zbyt duże koszty nie udało się nam 
tam pojechać. W tej chwili najprężniej 
działają najmłodsze grupy grające  
w unihokeja. Ze starszymi zawodni-
kami jest już trochę gorzej, bo częściej 
rezygnują ze sportu albo przechodzą 
do innych klubów. Dzięki temu jednak, 
że w najbliższym czasie organizujemy  
u siebie Ogólnopolski Turniej Uniho-
keja z okazji 25-lecia UKS Kołaczkowo, 
reaktywowała się drużyna najstar-
szych zawodników unihokejowych, 
czyli ludzi, którzy dzisiaj mają po 26, 
27 lat. Ta „stara” ekipa wystąpi w tym 
wydarzeniu w kategorii open.

Jeśli mówimy już o jubileuszo-
wym turnieju, to czy mógłby pan 
opowiedzieć o tym, co będzie się 
działo podczas imprezy?

Będą to zawody rozgrywane w cią-
gu dwóch dni, 21 i 22 maja, w czterech 
kategoriach wiekowych. Najmłodsza 
kategoria to dzieci z rocznika 2012  
i młodsze. Następna to młodzicy z rocz-
nika 2009 i młodsi, a kolejna juniorzy  
z rocznika 2005 i młodsi. Te trzy grupy 
będą rozgrywały swoje mecze w sobo-
tę. Natomiast w niedzielę w kategorii 
open zmierzą się zawodowcy. Swój 
udział w zawodach zapowiedziały 
drużyny z polskiej ekstraligi. Już dzisiaj 
zapraszam wszystkich do przybycia  
w tych dniach do Kołaczkowa. Warto się 
przekonać, czym w ogóle jest unihokej, 
nazywany czasem hokejem podłogo-
wym. Uważam, że to naprawdę ciekawa 
dyscyplina, którą w tej chwili uprawia 
bardzo dużo dzieciaków, a Wielkopol-
ska pod tym względem zajmuje drugie 
miejsce w kraju, zaraz po Mazowszu. 
Oprócz typowej rywalizacji sportowej na 
gości czeka także wiele innych atrakcji. 
Będą zabawy i gry rekreacyjne, paint-
ball laserowy, kino, wycieczka katama-
ranem po Warcie, zwiedzanie muzeów  
w Pyzdrach i w Kołaczkowie, grochówka, 
grill itd. Główna impreza będzie odbywa-
ła się na terenie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego oraz Ośrodka Wspomagania 
Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

W planowanych rozgrywkach nie 
może zabraknąć gospodarzy. Jak 
w tej chwili wygląda sytuacja, je-
śli chodzi o funkcjonowanie klubu  
i jego sekcji?

Tak, jak powiedziałem wcześniej, nasz 
klub nie jest przeznaczony wyłącznie 
dla wychowanków OWDiR-u. Obecnie 
jest ich zaledwie 14, w tym dużą część 
stanowią maluchy, co sprawia proble-
my w przypadku chęci utworzenia ja-
kiejkolwiek drużyny. Kłopotu nie ma je-
dynie w kwestii unihokeja. Nasz turniej 
będzie przeprowadzony w systemie 
3+1, czyli trzech graczy w polu plus 
bramkarz. Ośrodek jest w stanie spo-

kojnie taki zespół wystawić. Natomiast 
w pozostałych dyscyplinach łączymy 
się z innymi placówkami lub tworzymy 
drużyny, w których występują dzieci 
z Kołaczkowa i okolic uczęszczające 
na nasze zajęcia. W tej chwili prowa-
dzę je ja oraz Marcin Siemiątkowski  
z Bieganowa. Wcześniej wspierała nas 
również Karolina Łukasik, która szkoli-
ła dzieci i młodzież w piłce ręcznej. Naj-
większą nagrodą są dla nas uśmiech 
dzieciaków i ich zadowolenie. Wydaje 
mi się, że najlepszym lekarstwem na 
nudę, która panuje wśród młodzieży, 
jest aktywność, a przede wszystkim 
sport. 

Od wielu lat pełni pan funkcję 
prezesa kołaczkowskiego klubu. 
Jakie ma pan plany na najbliższy 
czas?

W końcu będę musiał kiedyś zrezy-
gnować z bycia prezesem. Nie chcę 
całkowicie rozstawać się z klubem  
i ze sportem, ale w tym roku planuję 
przekazać stery w ręce młodszych. Co 
prawda jest z tym mały problem, ale 
zawiązała się grupa rodziców, którzy 
chcą wszystko poprowadzić dalej. To 
fajni ludzie, chętni do działania. Nadal 
będę angażować się w zajęcia z uniho-
keja. Prowadzę też reprezentację Polski 
dzieci z domów dziecka w piłce noż-
nej, której zgrupowania odbywają się  
w ośrodku w Ząbkach koło Warszawy. 

Myślę, że warto postawić na sport 
przez małe „s”, sekcje dla najmłodszych, 
rekreację i oczywiście mój ukocha-
ny unihokej, którego Kołaczkowo jest 
ostoją. Współcześnie dużym wyzwa-
niem jest zachęcenie najmłodszych do 
uprawiania sportu. Wpływa na to wie-
le czynników, m.in. komputeryzacja. 
Dzieci wolą siedzieć w telefonach i grać  
w gry niż trochę się poruszać, a to nie 
jest dobre dla ich zdrowia. Okres pan-
demii również nie sprzyjał aktywności 
fizycznej. Chociaż myślę, że jeśli w ta-
kich małych społecznościach zaoferuje 
się coś dzieciom, to one chętnie z tego 
skorzystają. Moim marzeniem jest, żeby 
to wszystko nadal trwało, żeby odby-

wało się wiele atrakcyjnych imprez 
i uczestniczyło w nich jak najwięcej 
młodych sportowców.  

 
Wspomniał pan o tym, że 

sport może być skuteczną te-
rapią. Czy udało się to panu 
zaobserwować w trakcie swojej 
wieloletniej pracy?

Kiedyś napisałem pracę zatytuło-
waną „Wpływ sportu na obniżenie 
agresji wśród dzieci z placówek 
opiekuńczo-wychowawcz ych”. 
Mogłoby się wydawać, że nie ma 
to żadnego związku, ale jednak 
ten wpływ istnieje. Jeśli dzieciom, 
które nie miały w życiu łatwo, da 
się jakieś zajęcie i pokaże, że są  
w czymś dobre, to dzięki temu le-
piej funkcjonują i mają lepsze po-
dejście do nauki. Wielu naszych 
wychowanków dostaje dużą szan-
sę na rozwój poprzez sport, chociaż 
może nie każdy ją wykorzystuje. Ci, 
którym się udało, zrobili uprawnie-
nia instruktorskie, kursy trenerskie, 
szkolą nowe pokolenia zawodni-
ków, mogą zakładać szkółki, dzie-
lą się swoją pasją, podjęli pracę 
i czerpią z niej satysfakcję. Mają 
poukładane życie i są zadowole-
ni. Cieszy mnie, że nasi zawodnicy 
przekazują dzieciakom to, co kie-
dyś sami otrzymali. Ich przykład 
udowadnia, że aktywność fizyczna 
prowadzi nie tylko do samorealiza-
cji w sporcie, ale pomaga również  
w osiąganiu sukcesów w innych 
dziedzinach życia. Dzieci, które do 
nas trafiają i łapią bakcyla, zaczy-
nają zauważać, że można robić  
w życiu coś fajnego i to z sukcesa-
mi. To na pewno pozytywnie wpły-
wa na ich samoocenę. Aktywność 
sportowa w dużej mierze przyczy-
niła się do tego, że wybrały dobrą 
drogę i poukładały sobie wiele 
spraw. Praca z dziećmi i młodzieżą 
nie kończy się po ośmiu godzinach. 
Trzeba w niej dawać od siebie na-
prawdę wiele.

Rozmawiała Monika Tomczak

Wiodącym sportem uprawianym przez członków UKS Kołaczkowo jest unihokej
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STAROSTA WRZESIŃSKI
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
6 maja 2022 roku na okres 21 dni wywieszony został na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy 
ul. Fryderyka Chopina 10, zamieszczony na stronie interne-
towej urzędu oraz stronie podmiotowej wojewody wielko-
polskiego w Biuletynie Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ 
DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Przedmiotowy wykaz dotyczy sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrze-
śni, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka 
ewidencyjna nr 931/90 o powierzchni 0,0711 ha, dla któ-
rej Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044886/8.

                                                                       z up. STAROSTY
                                                                           Wicestarosta

                                                               /-/Waldemar Grzegorek

2 maja minął termin na złożenie zeznania PIT za 2021 rok. Podatnicy rozliczający PIT-37 lub  
PIT-38, którzy zapomnieli o tym terminie, mogą jednak spać spokojnie. Krajowa Administracja Skarbo-
wa (KAS) już zatwierdziła w usłudze Twój e-PIT ich automatycznie wygenerowane zeznania podatkowe. 
Jeżeli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi ich o koniecz-
ności dopłaty.

Jeśli podatnik nie złożył samodziel-
nie swojego rozliczenia, to jego ze-
znanie PIT-37 lub PIT-38 zostało 
automatycznie zaakceptowane  
w usłudze Twój e-PIT i jest uznane za 
złożone 2 maja.

Jeśli z PIT wynika nadpłata po-
datku, to zwrot otrzymamy najpóź-
niej do połowy czerwca (tj. w ciągu  
45 dni od złożenia zeznania). Ze sta-
tystyk administracji skarbowej wyni-
ka jednak, że zazwyczaj termin ten 
jest o wiele krótszy – nadpłaty do 
kwoty 5 tys. zł z większości zeznań 
PIT-37 złożonych przez usługę Twój 
e-PIT zwracane są w ciągu 7 dni.

Jeżeli z rozliczenia wynika niedo-
płata podatku, to urząd skarbowy 
powiadomi nas o konieczności do-
płaty. Od momentu otrzymania tej 
informacji mamy 7 dni na zapłatę. Po 
upływie tego czasu będą naliczane 
odsetki. W ubiegłorocznym rozlicze-
niu KAS wysłała łącznie ponad 133 
tys. takich powiadomień.

Nie tylko dla bezrobotnych
Urząd pracy to instytucja wspierająca nie tylko osoby poszukujące pracy. To również miejsce wy-

miany kontaktów pomiędzy pracodawcą a kandydatem do pracy. Możliwości w tym zakresie jest wiele, 
zarówno o charakterze finansowym jak i pozafinansowym.

Dofinansowanie szkoleń pracowników
Jednym z zadań Powiatowego 

Urzędu Pracy jest wspieranie praco-
dawców poprzez dofinansowywanie 
szkoleń pracowników z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Pula środ-
ków na rok 2022 w ramach limitu 
podstawowego została rozdyspo-
nowana. Nie wszyscy ubiegający się 
otrzymali wsparcie, niemniej jednak 
liczba złożonych wniosków świadczy 
o dużych potrzebach w tym zakresie, 
jest również podstawą do ubiegania 
się przez nas o dodatkowe fundu-
sze. Dysponujemy jeszcze środkami  
z tzw. Rezerwy KFS, która zostanie 
uruchomiona w drugiej połowie 
roku. By się o nie ubiegać należy speł-
niać warunki określone w ogólno-
polskich wytycznych, a każdy powiat 
otrzymuje pulę do wykorzystania  
w swoim regionie. Więcej informacji 
na ten temat pojawi się podczas uru-
chomienia naboru wniosków.

Środki na doposażenie lub utwo-
rzenie stanowiska pracy

Chcąc utworzyć nowe miejsce pracy, 
jest możliwość uzyskania wsparcia 
na poniesienie kosztów z nim zwią-
zanych przy zadeklarowaniu zatrud-
nienia na tym stanowisku przez okres 
dwóch lat. W 2022 roku wsparcie 
można uzyskać w wysokości do 22 
tys. zł. To ciekawa forma dla przedsię-
biorstw, które wraz z rozwojem firmy 
tworzą nowe miejsca pracy.

Szkolenia przyszłych pracowników
W ramach wsparcia osób bezro-

botnych, dysponujemy środkami 
na szkolenia. Osoba zainteresowa-
na podjęciem pracy w danej branży 
może wziąć udział w szkoleniu gru-
powym lub indywidualnym. Po tym 
drugim należy podjąć zatrudnienie. 
Optymalne rozwiązanie to takie, gdy 
pracodawca i przyszły pracownik 
wspólnie proponują rodzaj i tematy-
kę szkolenia.

Pośrednictwo
Doradztwo zawodowe i pośred-

nictwo pracy polegają na pomocy 
w doborze kandydata na dane sta-
nowisko. Obecnie nie jest to łatwe 
zadanie, gdyż liczba osób zareje-
strowanych w urzędzie pracy nie 
jest duża, ponadto połączenie ocze-
kiwań obu stron to duże wyzwanie. 
Niemniej jednak urząd pracy i baza 
ofert są ogólnodostępne, również 
dla osób niezarejestrowanych. Pracy 
poszukują tam również osoby zain-
teresowane zmianą pracodawcy oraz 
studenci.

Dialog i wymiana doświadczeń
Warta uwagi jest również wymiana 

informacji o sytuacji na rynku pra-
cy, dostępnych formach wsparcia 
z  innych źródeł niż Fundusz Pracy 
oraz możliwych kierunkach rozwo-
ju i szkoleń. Dialog w tym zakresie 
ma ogromne znaczenie dla rozwoju 

regionu oraz może przynieść wiele 
korzyści w zakresie dostosowania się 
do zmieniających warunków otocze-
nia. Pandemia i wojna na Ukrainie 
znacząco zmieniły kształt sektora 
przedsiębiorstw, wskazały na obsza-
ry wymagające uwagi, nauczyły re-
agowania na sytuacje niecodzienne 
oraz kryzysowe. Jednym z tematów 
na linii pracodawca – urząd pracy 
jest kwestia zatrudniania cudzoziem-
ców: zasady, zmieniające się przepisy 
i obowiązki pracodawcy to istotne 
tematy ostatnich miesięcy i lat. Do-
brym krokiem do budowania współ-
pracy może być udział w Powiato-
wym Dniu Pracodawcy, zaplanowa-
nym na 20 maja, do udziału w którym 
serdecznie zapraszamy (szczegóły 
na plakacie). Ze względów organiza-
cyjnych konieczna jest wcześniejsza 
telefoniczna rejestracja na spotkanie.

Chcąc budować dobre relacje  
i zasady partnerskiej współpracy  
z przedsiębiorcami w powiecie 
wrzesińskim, zapraszamy do skła-
dania ofert pracy w celu rozpo-
wszechnienia ich wśród osób zain-
teresowanych podjęciem pracy lub 
zmianą zatrudnienia. Propozycje 
pracy zamieszczamy również na 
profilu społecznościowym naszego 
urzędu, docierając tym samym do 
wielu potencjalnych kandydatów. 

Informacje o wszelkich możli-
wych formach współpracy znaleźć 

Przypomina-
my, że poda-
tek PIT płaci-
my do urzędu 
s k a r b o w e g o 
wyłącznie na 
indywidualny 
rachunek po-
datkowy (tzw. 
mikrorachu-
nek podatko-
wy). Jest on 
wskazany po 
zalogowaniu 
w usłudze Twój e-PIT, ale jego numer 
można również sprawdzić w genera-
torze dostępnym na stronie podatki.
gov.pl lub uzyskać w urzędzie skar-
bowym (wystarczy podać swój nu-
mer PESEL lub NIP).

Korekta zeznania
Gdyby okazało się, że zeznanie PIT 

trzeba skorygować, to można to zro-
bić poprzez usługę Twój e-PIT, system 

można na naszej stronie wrzesnia.
praca.gov.pl w zakładce Dla praco-
dawców i przedsiębiorców. Zapra-
szam również do współpracy i kon-
taktu z pośrednikami pracy: Beata 
Gomuła, tel. 61 640 35 39, Izabela 

Kocjan, tel.  61 640 35 40, Natalia 
Głowacka, tel. 61 640 35 38.

 Joanna Musiałkiewicz
 zastępca dyrektora PUP

Twój e-PIT już trafił  
do urzędu skarbowego

e-Deklaracje lub też w sposób trady-
cyjny na papierowym formularzu.

W usłudze Twój e-PIT istnieje opcja 
korekty zeznania, zarówno zaak-
ceptowanego przez podatnika, jak 
i zaakceptowanego automatycznie. 
Składając korektę, można zmienić  
w zeznaniu m.in. dane dotyczące ulg 
czy organizacji pożytku publicznego, 
której przekazujemy 1% podatku. 

Urząd Skarbowy we Wrześni
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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.

Zaszczepienie psa
Pan Konstanty pyta, czy ma obowiązek zaszczepienia przeciwko wściekliźnie 

psa, którego przygarnął i którym chce się opiekować. 

Tak, szczepienie przeciw wście-
kliźnie jest obowiązkowe dla psów, 
które ukończyły trzeci miesiąc życia. 
Zastrzyk powinien być wykonany  
w ciągu 30 dni od tej daty. Należy 
też pamiętać, że to szczepienie jest 
cykliczne, powinno być powtarzane 
nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Za-
szczepione zwierzę jest wpisywane 
do rejestru prowadzonego przez le-
karzy weterynarii. Właściciel czy inny 
opiekun psa otrzymuje specjalne 
zaświadczenie albo weterynarz od-
notowuje fakt podania szczepionki 
w paszporcie zwierzęcia.

Przypominam, że obowiązek za-
szczepienia psa spoczywa nie tylko 
na właścicielu, ale także na każdym 
opiekującym się nim.

Kto nie wywiązuje się z tego obo-
wiązku, popełnia wykroczenie, za 
które grozi kara grzywny do 1 000 
złotych.

Podstawa prawna ustawa z dnia  
11 marca 2004 roku o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 
roku poz.1421) oraz ustawa z dnia  
20 maja 1971 roku kodeks wykro-

Rozmowy o majówce
Trwają przygotowania do corocznego pikniku organizacji pozarządowych w Gorzycach. Zapowia-

da się dobra wspólna zabawa przy sprzyjającej pogodzie. Szczegóły omówiono 10 maja na spotkaniu  
w bursie przy ul. Słowackiego we Wrześni.

Wydarzenie przy wsparciu Staro-
stwa Powiatowego we Wrześni or-
ganizują Stanisław Filipiak, który od 
lat przewodzi UKS Diabły oraz prze-
wodnicząca Forum Organizacji Po-
zarządowych Powiatu Wrzesińskie-
go Teresa Piskorż związana również 
m.in. z Kołem Emerytów i Rencistów 
Solidarność TONSIL. W tym roku 
piknik przybierze nazwę „Majów-
ka na sportowo i wesoło” i taki też 
będzie charakter imprezy. Nie za-
braknie drobnych konkurencji, tań-
ców i wspólnej biesiady okraszonej 
uśmiechami i radością ze spotkania. 
Organizatorzy zapewniali, że po pan-

demicznej przerwie takie inicjatywy 
cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem, i tak też jest w tym przypadku. 
W mgnieniu oka zaproszone organi-
zacje wytypowały liczne grupy, które 
przyjadą do Gorzyc. Inicjatorzy nie 
zapomnieli również o transporcie 
dla uczestników, który po raz kolej-
ny zapewni Urząd Miasta i Gminy 
Września. Majówka to również for-
ma rehabilitacji społecznej, która po 
dwóch latach licznych obostrzeń jest 
bardzo ważna dla zdrowia osób star-
szych i niepełnosprawnych, dlatego 
wydarzenie zostanie wsparte finan-
sowo przez Powiatowe Centrum Po-

Spotkanie wielkanocne
28 kwietnia Koło Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność TONSIL SA zorganizowało spotkanie wiel-

kanocne, które było także okazją do świętowania jubileuszy jego członków. 

Jubilatom życzenia złożyli m.in. sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz 
oraz zastępca burmistrza miasta  
i gminy Września Artur Mokracki. 

Zaproszenie na spotkanie przy-
jął też ks. Czesław Kroll, który wraz 

Szkodniki kasztanowca
Kasztanowca czerwonego (Aesculus ×carnea), który dorasta 

do 20 metrów, charakteryzują piękne ozdobne kwiaty.

Drzewo cechuje się prostym 
pniem oraz dużą, wznoszącą się 
ku górze koroną. Jest ona jednak 
mniejsza niż u kasztanowca bia-
łego. Kora jest brunatno-zielona,  
a z biegiem lat przybiera barwę cał-
kowicie brunatną. Liście są pięcio-
palczaste, jesienią opadają zielone. 
Kwiaty są nierównomiernie zabar-
wione na czerwono, kwitnie obficie 
od maja do lipca. 

Kasztanowiec jest mrozoodporny 
do -30°C, ma umiarkowane wyma-
gania glebowe. Ważne, by gleba 
była wilgotna, a stanowisko sło-
neczne lub półcieniste. Dzięki ta-
kim wymaganiom to drzewo ideal-
nie nadaje się do miast lub parków, 
jest odporne na spaliny.

Roślina ta dość często jest atako-
wana przez szrotówka kasztanow-
cowiaczka, odmianę motyla lubują-
cą się w kasztanowcach. Zimuje on 
w liściach opadłych z kasztanow-
ców. Jego pierwsze okazy pojawiają 
się już w kwietniu – można je zaob-
serwować na korze i liściach. Składa 
jaja pojedynczo wzdłuż głównych 
nerwów liści, choć dojrzalszy szro-
tówek wgryza się w blaszkę liścia  
i tam rozwija. Jego żerowiska ko-
loru jasnobeżowo-brązowego 
osiągają 3-4 cm długości, przez co 
stają się widoczne na opanowanym 
drzewie. Dorosłe larwy przeobraża-
ją się w kolebce we wnętrzu miny.  
W naszych warunkach klimatycz-
nych cykl rozwojowy szrotówki 
kasztanowcowiaczka trwa 3 lata.

W ciągu wegetacji drzewa liście 
stopniowo zapełniają się szrotów-
ką, nawet do 100 żerowisk na jed-
nym liściu. Na przełomie czerwca  
i lipca liście zarażonych drzew żółk-
ną, a następnie opadają. Obniża to 
walory estetyczne drzewa oraz po-
woduje osłabienie drzewa. 

Niestety nie ma jeszcze metody 
zwalczania tego szkodnika, jednak 
można mu zapobiegać poprzez do-
kładne grabienie i kompostowanie 
liści po ich opadnięciu. 

Następnym szkodnikiem wystę-
pującym na kasztanowcu czerwo-
nym jest mszyca, która jest nad wy-
raz niebezpieczna przez to, że może 
przenosić różne choroby wirusowe 
i grzybicze.  Aby rozpoznać wystę-
powanie mszycy należy zwrócić 
uwagę na pędy oraz liście, które 
ulegają zmarnowaniu. Oznaką ich 
występowania są również mrówki, 
które żyją w symbiozie z mszycami.

Zwalczanie mszycy można prze-
prowadzić chemicznie, wykonując 
oprysk po wieczornym oblocie 
pszczół, lub w sposób ekologiczny, 
czyli poprzez wprowadzenie natu-
ralnych wrogów mszyc takich jak 
biedronki, pluskwiaki, gąsieniczki  
i pająki. 

Chorobą grzybową, która często 
atakuje kasztanowca czerwonego 
jest mączniak prawdziwy. Jego ob-
jawem jest biały, mączniakowi na-
lot na liściach, ale także na kwiatach 
i pąkach.  Powoduje on zahamowa-
nie wzrostu rośliny, następnie jego 

osłabienie, a nawet obumarcie. 
Przyczyną pojawiania się mącz-
niaka jest duża wilgotność i ciepłe 
temperatury. 

Mączniaka zwalczyć można w spo-
sób chemiczny poprzez oprysk na 
roślinie, z której wcześniej usunięte 
zostały porażone części. Pamiętaj-
my, aby je spalić. W trosce o ekolo-
gię należy zapobiegać tej chorobie 
poprzez używanie środków wzmac-
niających odporność roślin. 

Następną chorobą grzybową 
występującą u kasztanowca czer-
wonego jest plamistość liści. Jego 
objawy można dostrzec w drugiej 
połowie lata – to okrągłe lub owal-
ne plamy na liściach o nieregular-
nych brzegach, przeważnie ciem-
ne. Z czasem plamy się gromadzą 
i wzrastają, wskutek czego liście 
opadają. Grzyb ten nie jest bardzo 
niebezpieczny, ale należy go zwal-
czyć, by nie szpecił liści.  W tym celu 
można się posłużyć środkami grzy-
bobójczymi, które dają najlepszy 
efekt przy pierwszych objawach 
choroby. Sposób ekologiczny wy-
maga trochę więcej pracy i czasu, 
ale również działa, a polega na sys-
tematycznym grabieniu liści spod 
drzewa i paleniu ich, by choroba się 
nie rozprzestrzeniała. 

Ostatnim szkodnikiem jest przę-
dziorek, dość powszechny paję-
czak u roślin liściastych. Żeruje on 
na spodniej części liścia, wysysając 
z niego soki. Pierwszym objawem 
jego występowania są malutkie, 
żółte punkciki na wierzchniej stro-
nie liścia. Z czasem przebarwienia 
pokrywają cały liść, a on więdnie 
i opada. Przyczyną pojawiania się 
przędziorków może być zbyt sucha 
i ciepła gleba, najczęściej dzieje się 
to latem, przy suchej i gorącej po-
godzie. Gdy wystąpią pierwsze zna-
ki żerowania tego pajęczaka, należy 
sięgnąć po środki przędziorkobój-
cze. Zabieg usuwania szkodnika 
wykonujemy w maju i w czerwcu. 
Przędziorek tak jak szrotówek ma 
tych samych naturalnych wrogów, 
co również może pomóc zwalczyć 
szkodnika.

Kasztanowiec czerwony to piękne, 
ozdobne drzewo, które jest narażo-
ne na wiele chorób oraz szkodników, 
więc trzeba pamiętać o wzmacnia-
niu odporności rośliny oraz częstych 
przeglądach liści i kwiatów, zwłasz-
cza w okresie letnim.

Małgorzata Maleszka
kl. 2TA 

Uczestnicy wydarzenia cieszyli się, że mogli się spotkać

Stanisław Filipiak i Teresa Piskorż

mocy Rodzinie we Wrześni ze środ-
ków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

(red.)

z przewodniczącą Teresą Piskorż 
wspominał patrona koła ks. Jerzego 
Popiełuszkę. 

Spotkanie przyniosło wiele rado-
ści uczestnikom, którzy po czasie 
pandemii mogli ponownie spędzić 

razem czas. Członkowie bardzo 
serdecznie powitali nowych pod-
opiecznych, po czym wzięli udział we 
wspólnej zabawie tanecznej.

Wiktoria Rybka

czeń (t. j. Dz.U. z 2021 roku poz. 2008 
z późn.zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka
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Z życia klubów sportowych

Wywalczyły 
awans do finału

7 maja w Środzie Wielkopolskiej odbył się turniej półfinałowy Mi-
strzostw Wielkopolski Kinder Joy of Moving w piłce siatkowej w kate-
gorii „dwójki”, w którym wzięły udział reprezentantki UKS Jedynka.

Zawodniczki Jedynki występujące 
w składzie: Ewa Karska, Zofia Pecy-
na, Claudia Kępczyk, Julia Kamińska 
i Maja Wardeńska rozegrały świetne 
zawody i w pięknym stylu awanso-
wały do wielkiego finału. Dziewczyn-

ki bardzo ambitnie walczyły o każdą 
piłkę w obronie, co owocowało sku-
tecznymi kontrami. Finał wojewódz-
ki odbędzie się 28 maja w Kostrzynie 
Wielkopolskim.

Ilona Zielińska-Czubek 

Ligowe sukcesy
Reprezentanci UKS Wrzesińska Akademia Szachowa zakończyli udział w tegorocznej Wielkopolskiej 

Lidze Juniorów, która odbyła się w Ostrowie Wielkopolskim.

W zmaganiach mogli uczestniczyć 
szachiści do lat 18. Trenerzy z Wrześni 
postanowili wystawić w rozgrywkach 
dwa zespoły – pierwszy – składający 
się z najbardziej doświadczonych za-
wodników – oraz drugi – składający 
się głównie z 8- i 9-latków. 

Zespół I w dziewięciu kolejkach za-
notował pięć zwycięstw, jeden remis 
i trzy porażki, co przełożyło się na 
fantastyczne piąte miejsce w gronie 
19 drużyn. Względem całego sezo-
nu należy zauważyć świetne wyniki 
indywidualne – na pierwszej desce 
Igor Wardęski w dziewięciu rundach 
uzbierał aż 6,5 pkt. co było drugim 
wynikiem w lidze. Na drugiej sza-
chownicy miejsce trzecie zajął Antek 
Szczygielski, zdobywając 6 pkt., a na 
szóstej szachownicy miejsce piąte  
z dorobkiem 6 pkt. zdobyła Martyna 
Stanisławczyk. Reszta drużyny doło-
żyła swoją cegiełkę i bardzo dobry 
wynik stał się rzeczywistością. Skład 
UKS Wrzesińska Akademia Szacho-
wa I: Igor Wardęski, Antoni Szczy-
gielski, Arkadiusz Plucinski, Szymon 
Maciocha, Aniela Długosz, Martyna 
Stanisławczyk, Jan Przybylski, Alicja 
Matuszewska. 

Drużyna II zdobyła pojedyncze 
punkty na szachownicach, ale nie 
uzyskała punktów meczowych.  

Z różnych względów na żaden z wy-
jazdów nie udało się skompletować 
pełnego składu, ale mimo wszystko 
zdobyte doświadczenie powinno za-
procentować w występach ligowych 
za kilka lat. Skład UKS Wrzesińska 
Akademia Szachowa II: Antoni Dłu-
gosz, Jerzy Nowak, Krystian Wrza-
skowski, Ignacy Krempa, Emilia Plu-
cinska, Livia Hernacka.

Piąte miejsce to najwyższa lokata 
naszej drużyny w historii, poprzed-
nie starty – jeszcze przed pandemią 
– kończyliśmy na miejscach: 19 (na 

22 drużyny) i 16 (na 17 drużyn).
Czołówka ligi: 
1. UKS Dragon Smolice 16 pkt. 
2. KTS Kalisz IV 16 pkt. 
3. KTS Kalisz V 14 pkt. 
4. KSz Orły Pleszew 12 pkt. 
5. UKS Wrzesińska Akademia Sza-

chowa I – 11 pkt. 
6. MGOK Gambit Ślesin – 9 pkt. 

Wystartowało 19 drużyn.
Zadanie publiczne współfinanso-

wane przez powiat wrzesiński i gmi-
nę Września.

Jacek Zieliński

Orły na Silesia Cup
Z ważnych zawodów reprezentanci Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego „Orzeł” 

Września przywieźli 10 medali.

Międzynarodowy Puchar Woje-
wództwa Śląskiego w Karate Trady-
cyjnym – Silesia Cup 2022 odbył się 
8 maja w Bytomiu. Uczestniczyło  
w nim ponad 650 zawodników  
z Polski, Ukrainy, Litwy i Czech, którzy 
reprezentowali 37 klubów. Nie zabra-
kło przedstawicieli Uczniowskiego 

Klubu Sportowego Karate Tradycyj-
nego „Orzeł” Września.

Z zawodów przywieźliśmy 10 me-
dali: dwa złote, cztery srebrne oraz 
cztery brązowe. I miejsce zdobyły 
Hanka Szymkowiak, Karolina Cieślak 
w kumite, II – Amelia Dermiago, Han-
ka Szymkowiak w kata oraz Mateusz 

Stępniak i Zuzanna Zdunek w kumi-
te, III – Maja Dusza, Mateusz Stęp-
niak, Karolina Cieślak w kata oraz 
Jakub Nowak w kumite. Wszystkim 
zawodnikom gratulujemy startu!

Mariusz Węglewski

Pierwszy i drugi zespół szachistów

Do następnego etapu dziewczyny wchodzą z optymizmem

Takie wyniki, jak te w Bytomiu, to sama radość
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Rowerowe zmagania
8 maja na teren toru rowerowego „Małpi Gaj” we Wrześni wró-

ciła impreza kolarska. Po 11 latach przerwy to kultowe miejsce po-
nownie wraca na mapę wyścigów XC. 

Poznańskie Towarzystwo Cyklistów 
zorganizowało Wyścig kolarski XCO 
pod patronatem honorowym sta-
rosty wrzesińskiego Dionizego Ja-
śniewicza. W imprezie wzięło udział 
prawie 100 zawodników, zawody 
ukończyło 73.

W wyścigu mógł sprawdzić swoje 
możliwości każdy chętny: amatorzy, 
zawodowcy, wśród których gościliśmy 
Bartka Miklera i Jakuba Antkowiaka, 
przedszkolaki, młodzież szkół podsta-
wowych, szkółki kolarskie, mastersi.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspar-
li organizację tej wyjątkowej imprezy, 

bez sponsorów i przychylności od-
powiednich urzędów, w tym również 
Wrzesińskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji kierowanego przez Mariusza Pierz-
chlińskiego, impreza nie nabrałaby tak 
wyjątkowego charakteru.

Za przygotowanie trasy odpowie-
dzialny był Zbigniew Ogrodowicz, 
który jest autorem toru. To właśnie 
on zapoczątkował wyścigi w „Małpim 
Gaju”. Mamy nadzieję, że impreza 
wróci w to miejsce i będzie odbywała 
się cyklicznie.

Agnieszka Rychel

Kolarze na trasie wyścigu

fot. arch. PTC
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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

Majowe zawody
1 maja na strzelnicy Ligi Obrony Kraju przy ul. Ogrodowej we Wrześni odbyły się Otwarte Zawody  

w Pojedynku Strzeleckim o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Przy pięknej pogodzie i znakomi-
tej frekwencji kibiców rywalizowało  
16 drużyn. Po zaciętych eliminacjach 
i emocjonującym finale, najlepszą 
okazała się drużyna LOK Pałczyn (Ka-
tarzyna Świtek-Zielińska, Krzysztof 
Grzegorczyk, Marcin Grzegorczyk) 
przed zespołem SOS FORT Słupca 
(Piotr Błoniewski, Mikołaj Hypki, Pa-
tryk Ryźlak) i drużyną ABSOLWENCI 
(Przemysław Śmidowicz, Marcel La-
biak, Marcin Latecki).

Zawody były okazją do dekoracji  
i nagrodzenia najlepszych zawodni-
ków Ligi Strzeleckiej LOK oraz szkol-
nej Ligi Strzeleckiej edycji 2021/2022. 
Puchary, dyplomy oraz nagrody 
najlepszym zawodnikom wręczyli 
wicestarosta wrzesiński Waldemar 
Grzegorek oraz zastępca burmistrza 
Wrześni Artur Mokracki.

Andrzej Idziak Dekoracja najlepszych

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Rataje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Pyzdry zawiadamia o  wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego wsi Rataje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 
maja do 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 
1, 62-310 Pyzdry oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyz-
drach bip.pyzdry.pl. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy: osobiście, w siedzibie Urzędu w godzinach przyjmowania interesantów, po uprzed-
nim umówieniu się, telefonicznie pod nr 63 276 83 33 wew. 115 oraz przez adres e-mail: 
planowanie@pyzdry.pl lub za pomocą platformy epuap na adres GiMPyzdry/SkrytkaESP 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 31 maja 2022r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyz-
drach w sali narad.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, 

kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi do miejscowego planu należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmi-
strza Miasta Pyzdry na adres ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry lub elektronicznej za 
pomocą platformy epuap na adres GiMPyzdry/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. Zgodnie z art. 40 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy 
oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do proto-
kołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, 
adres ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry lub adres e-mail: planowanie@pyzdry.pl,  
w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Pyzdry
Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

                                                  Burmistrz Miasta Pyzdry

                                                      Przemysław Dębski
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