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Kolejna rocznica strajku

Pieniądze na zabytki

Przyłbice rozdane

zaprasza
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi nabór kandydatów w wieku od 6 do 15 lat na rok szkolny 

2020/2021. Zapisy trwają do 29 maja. Wymagane dokumenty należy wysyłać na adres e-mail: szkola@psmwrz.pl 
lub wrzucać do skrzynki sekretariatu w siedzibie szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Więcej na s. 5.

Harmonogram 
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Sylwetki młodych radnych
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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.

Kaskadowy pomiar prędkości
14 maja wrzesińscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczyli w wielkopolskich działa-

niach „Kaskadowy pomiar prędkości”. To właśnie łamanie przepisów dotyczących ograniczeń prędko-
ści jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych!

Podczas trwania działań wrzesiń-
scy policjanci skontrolowali łącznie 
26 pojazdów, z czego 24 kierowców 
popełniło wykroczenia w zakresie 
przekroczenia dopuszczalnej prędko-
ści. 23 zostało ukaranych mandatami 
karnymi, natomiast wobec jednego 
kierowcy zastosowaliśmy pouczenie.

Łamanie przepisów dotyczących 
ograniczeń prędkości jest jedną  
z najczęstszych przyczyn wypadków 
drogowych! W związku z tym apeluje-
my o ostrożność i rozwagę na drodze.

KPP

Zmiany organizacji pracy urzędu
Od 15 maja częściowo zmieniła się organizacja pracy Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Klienci Wydziału Komunikacji  
i Transportu mogą załatwiać osobi-
ście wszystkie swoje sprawy, z zacho-
waniem limitu osób jednocześnie 
przebywających w wydziale (wejście 
od strony parkingu wewnętrznego).

W pozostałym zakresie nadal obo-
wiązują zasady ustalone na 26 marca 
– wszystkie dokumenty są przyjmo-
wane w holu budynku głównego 
od ulicy Chopina 10 i zostają prze-
kazane do rozpatrzenia po upływie  
48 godzin, a o sposobie i czasie ich 
załatwienia informujemy telefo-
nicznie (składając dokumenty ko-
nieczne jest podanie numeru tele-
fonu celem późniejszego kontaktu  
ze strony pracowników urzędu).

Nadal apelujemy, aby wizyty  
w urzędzie miały miejsce w przypad-
ku bezwzględnej konieczności. Dla-
tego też zachęcamy do załatwiania 
spraw poprzez:
- kontakt telefoniczny pod nr 61 640 
44 44 lub w poszczególnych wydzia-
łach (spis telefonów dostępny jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej: 

www.bip.wrzesnia.powiat.pl/126,ko-
morki-organizacyjne-starostwa),
- kontakt mailowy: starostwo@wrze-
snia.powiat.pl,
- platformę ePUAP: epuap.gov.pl/
wps/portal/strefa-klienta/katalog-
-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-
-zapytania-do-urzedu/pwrzesinski.

Załatwianie spraw może ulec wy-
dłużeniu, jednak prosimy o zrozu-
mienie wobec obecnej sytuacji. 
Wprowadzone rozwiązania mają  
na celu troskę o zdrowie i ogranicze-
nie rozwoju zagrożenia epidemiolo-
gicznego.    
            (red.)  

Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Prace rozbiórkowe

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ 
Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczyste-
go gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów został przesunięty do 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:
Art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), który stanowi „Opłatę roczną 
z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie 
do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów”.
Art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.), który stanowi „Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do 
dnia 30 czerwca 2020 r.”.

Wydział Komunikacji i Transportu przez cały czas pandemii obsługuje interesantów

fot. KPP

Kontrole potwierdziły, że wielu kierowców niestety jeździ zbyt szybko
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Parada hipokrytów
Samorządowe Kolegium Odwoławcze dokonało rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dotyczą-

cej budowy kurników w Kawęczynie. Planowane kurniki spełniają surowo obwarowane w polskim prawie wymagania dotyczące ochrony środo-
wiska i nie stwarzają zagrożenia dla ludzi ani dla otaczającej przyrody. Decyzja wydana przez burmistrza, który działał w tej sprawie wyłącznie 
w oparciu o aktualny stan prawny w granicach swoich kompetencji, jest prawidłowa. Ale nie na samej decyzji chciałbym się skoncentrować.

Treściwa sesja
Dość dynamiczna nadzwyczajna sesja Rady Powiatu ze wzglę-

du na sytuację epidemiczną odbyła się 13 maja w Centrum Badań 
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Radni  
w przepisowej odległości obradowali dosłownie kilka minut. Tema-
tem przewodnim była przebudowa dwóch dróg powiatowych.

W programie znalazły się projekty 
uchwał w sprawie zmian do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Powia-
tu Wrzesińskiego na lata 2020-2027,  
a także zmiany uchwały budżetowej 
Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok. 
Obydwie podjęto jednomyślnie. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej wynikały między innymi 
z  konieczności zabezpieczenia środ-
ków na wkład własny na  zadanie   
majątkowe  „Przebudowa drogi powia-
towej nr 2159P Czerniejewo-Września  
w miejscowościach Nowy Folwark  
i Psary Polskie”. Finalizacja zadania 
pod względem finansowym planowa-
na jest w 2022 roku. Na jego realizację 
powiat podpisał umowę o dofinanso-
wanie z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego. Celem inwestycji 
jest poprawa bezpieczeństwa i uła-
twienie dostępu mieszkańcom wsi 
Psary Polskie, Nowy Folwark i Sło-
mowo do Wiejskiego Domu Kultury  
oraz przedszkola poprzez budo-
wę chodnika, a także przebudowę 
jezdni. Powiat uzyskał na ten cel 
dofinansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 – 1 205 448 zł, zaś wkład 
własny powiatu to 1 194 492,96 zł. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia  
to więc blisko 2,4 mln zł. 

Jednocześnie zabezpieczono w 2020 
roku wkład własny na zadanie mająt-
kowe „Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 2901P Zapowiednia-
-Wrąbczynek-Zagórów”. Powiat wrze-

siński pozyskał na ten cel dofinan-
sowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie 2 816 164 
zł. Wkład własny wynosi dokładnie  
1 877 442,66 zł. Całkowita wartość in-
westycji to w sumie ponad 4,5 mln zł. 

Przebudowa drogi spowodowana jest 
jej złym stanem technicznym. Przed-
sięwzięcie powiatu ma na celu przede 
wszystkim poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników tego szlaku komuni-
kacyjnego. 

Na zakończenie spotkania prze-
wodniczący Marek Przyjemski przy-
pomniał radnym o konieczności 
złożenia oświadczeń majątkowych  
do 31 maja tego roku. 

Anna Szymczak

Powiatowi radni dali zielone światło przebudowom dróg

Znacznie ciekawsze jest wszystko to, 
co wokół planowanej inwestycji działo 
się przez ostatnie lata. Myślę, że opinii 
publicznej należy się przedstawienie 
krótkiej charakterystyki osób i organi-
zacji, które w sprawę torpedowania tej 
inwestycji gorliwie się zaangażowały, nie 
ponosząc za skutki swojej aktywności 
żadnych konsekwencji. Podejmuję te-
mat tej konkretnej inwestycji nie dlatego, 
żeby to była jakaś nadzwyczajna inwe-
stycja w skali naszego powiatu, ale po 
to, żeby na tym przykładzie pokazać me-
chanizm tłamszenia przejawów rodzimej 
przedsiębiorczości. Mechanizm działań 
przeciwko żywotnym interesom naszej  
wspólnoty. 

Jeżeli nie potrafimy znaleźć skutecznych 
narzędzi, żeby się takim zjawiskom sku-
tecznie przeciwstawić, to będziemy coraz 
częściej przegrywać w międzynarodowej 
konkurencji gospodarczej. Czy ktoś z nas 
zadał sobie pytanie: dlaczego niespełna 
sześciomilionowa Dania potrafi skutecz-
nie zorganizować znacznie większą ho-
dowlę trzody chlewnej niż prawie czter-
dziestomilionowa Polska, a polscy rolnicy 
gremialnie kupują warchlaki do dalszej 
hodowli tam właśnie? Co więcej, nie jest 
to jedyna dziedzina produkcji rolnej,  
w której sympatyczni Duńczycy są po-
tentatami i biją nas na głowę. Dlaczego 
należą oni do jednych z najbogatszych 
obywateli świata, a Dania jest jednym  
z najbardziej pożądanych na Ziemi miejsc 
do zamieszkania? Odpowiedź na to py-
tanie nie jest specjalnie skomplikowana. 
Duńczycy są społeczeństwem dobrze 
zorganizowanym i pragmatycznym,  
w którym przestrzega się ustalonego 
porządku prawnego i nie podważa fun-
damentalnych zasad porządku prawne-
go i społecznego. Jedną z tych zasad jest 
reguła, że na terenach wiejskich prioryte-
tem jest produkcja rolna i wszyscy się do 
tej reguły stosują, gdyż jest to wyższa racja 
całej społeczności. I kropka, koniec dysku-
sji. Dlaczego więc podobne reguły nie 

mogą znaleźć zastosowania na naszej oj-
czystej ziemi? To dobre pytanie. Wróćmy 
więc do naszego przykładu z Kawęczyna. 

Duży przedsiębiorca rolny prowadzą-
cy swoją firmę na terenie, na którym od 
stuleci działały  duże gospodarstwa rolne: 
folwarczne, PGR, spółka rolna i ponownie 
prywatne gospodarstwo, postanowił za-
inwestować własne środki w budowę no-
woczesnych  kurników w szczerym polu 
(500 metrów od najbliższego zabudo-
wania). Wcześniej przedsiębiorca ten zli-
kwidował znajdujące się tuż pod oknami 
mieszkańców obory, w których to przez 
dziesiątki lat całymi rodzinami miesz-
kańcy Kawęczyna i okolic znajdowali 
zatrudnienie. Zgodnie z obowiązującym 
prawem wystąpił do właściwego urzędu 
o uzyskanie stosownych dokumentów. 

Fundamentalnym dokumentem jest 
w takim przypadku tzw. decyzja środo-
wiskowa. Żeby  jednak taka decyzja po-
wstała, przedsiębiorca zleca specjalistom 
sporządzenie operatu oddziaływania na 
środowisko. Jest to opasły dokument,  
w który opisane jest wszystko, co będzie 
związane z budową i użytkowaniem pla-
nowanych kurników. Ten dokument jest 
oceniany przez wyspecjalizowany urząd 
państwowy, jakim jest Regionalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska. Po długotrwałej 
i szczegółowej analizie ten urząd wydaje 
opinię pozytywną. W normalnych warun-
kach burmistrz powinien w tym momen-
cie wydać decyzję środowiskową, która 
otwierałaby drogę do uzyskania zgodne-
go z prawem pozwolenia na realizację in-
westycji. Tak by się stało we wspomnianej 
wcześniej cywilizowanej Danii, która ro-
zumie i wspiera rozwój rodzimej gospo-
darki rolnej, ponieważ jej obywatele mają 
świadomość, że tak się buduje dobrobyt 
dla wszystkich. Tak by się stało w Danii, 
ale nie tutaj. Przecież „prywaciarz” nie 
będzie się tutaj „panoszył i tuczył naszym 
kosztem” (cytaty określeń w dosłownym 
brzmieniu). Trzeba dać „bogaczowi” 
odpór. Do akcji wkraczają niezawodni 

w takich okolicznościach „społecznicy”, 
politycy, medialne sępy i bardzo, bardzo 
zatroskani ekolodzy. Za nic mają obowią-
zujące w naszym państwie prawo i decy-
zje państwowych urzędów. Wszyscy oni 
chcą zbić na tym zamieszaniu swój ka-
pitalik. Społecznicy ze stowarzyszenia za 
wszelką cenę chcą się wylansować na ry-
neczku lokalnej polityki, powołując się na 
wątpliwy interes społeczny, jednocześnie 
mając za nic istniejący porządek  prawny. 
Przecież wszystko można podważyć, nic 
ich to przecież nie kosztuje.

Ekologiczni fundamentaliści z kolei 
ideologicznie są przeciwko wszelkim 
fermom, obojętnie, dużym czy małym. 
To jest paliwo, którym się napędzają.  
W tym konkretnym przypadku organi-
zują się przeciwko fermom kurzym w ich 
okolicach. Skądinąd protestującym nie 
przeszkadza jednak, że jeden z promi-
nentnych działaczy tegoż stowarzyszenia 
zajmuje się zawodowo hurtowym eks-
portem kurczaków. Ciekawe, prawda? 

Politycy, wiadomo, nie zmarnują żadnej 
okazji, żeby wystawić swoje lico do szkieł-
ka  i pogadać na każdy temat, przeważnie 
bez sensu. Są zawsze „za” a nawet „prze-
ciw”, w zależności od okoliczności.

Medialne sępy z kolei za wierszówkę, 
czy setkę do centralnej telewizorni goto-
wi zaprzedać duszę diabłu. Chociaż w tej 
konkretnej sprawie pewna dziennikarka 
próbowała zaprzedać się nie diabłu, ale 
rzeczonemu przedsiębiorcy, za pienięż-
ną pożyczkę „na czas nieokreślony”. Po 
tej nieudanej próbie pozostały nawet  
u przedsiębiorcy podobno jakieś literalne 
ślady. Po tym wszystkim „pani redaktor” 
chyba trochę się wystraszyła, bo na jakiś 
czas zastąpił ją w krucjacie przeciwko in-
westorowi  kolega z redakcji.

Następuje zmasowany atak: protesty, 
okupacje urzędów, napastliwe artykuły, 
audycje, reportaże, hejty. Czyli swoisty 
„ostrzał artyleryjski” w celu wywarcia na-
cisku na organ decyzyjny. Po tym ataku 
organ ostatecznie ulega i wydaje decy-

zję odmowną. Kolegium odwoławcze 
jednak przywołuje organ do porządku 
i organ „umywając ręce”, wypełnia wolę 
nadzorcy. Prawo jest prawem nie ma wyj-
ścia. Chłopcy z fer…, ze stowarzyszenia 
jednak nie ustają i  jak na nieustraszonych 
skautów przystało od decyzji organu od-
wołują się do nadzorcy, czyli do Kolegium 
Samorządowego. Na to nadzorca robi 
szach mat i decyzję organu utrzymuje 
w mocy. Co dalej? Już wyobrażam sobie 
tę histerię, która ponownie rozpali do 
czerwoności emocje wszystkich aktorów 
tego teatrzyku kukiełkowego, w którym 
każdy z nich będzie chciał zostać boha-
terem pierwszego planu, żeby odegrać 
swoją rolę do końca.

A co się dzieje w tym czasie u pragma-

tycznych Duńczyków? W tym czasie 
duńscy prywaciarze  budują już kolejne 
fermy, na które pojadą pracować dzie-
ciaki z naszego Kawęczyna, Marzenina, 
Gulczewa i nie wiadomo skąd jeszcze. 
Prawda, że jesteśmy sprytnym narodem? 
Nie damy przecież swoim burżujom bo-
gacić się naszym kosztem i zatruwać nam 
powietrza. Let it be...

Tak… Nawet nasz rodzimy Boruta by 
tego lepiej nie obstalował. Ale, ale…  
co z hamletowskim zawołaniem źle się 
dzieje w państwie duńskim? Hmm…  
Niech na całym świecie... byle polska wieś 
zaciszna, byle polska spokojna.

Starosta wrzesiński
Dionizy Jaśniewicz
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Mówić obrazami, cz. 6
W tym numerze „Przeglądu Powiatowego” Zespół Szkół im. Janusza Korczaka przygotował zagadkę związaną z obchodzonym 26 maja Dniem Matki.

Publikujemy kolejną część cyklu „Mó-
wić obrazami”. W ten sposób chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspoma-
gającej. Zabawa wykorzystująca pik-
togramy to sposób na poznanie jednej  

z metod porozumiewania się w sposób 
niewerbalny. Na poważnie i z sukce-
sami komunikacja alternatywna jest 
stosowana w Zespole Szkół im. Janusza 
Korczaka, którego niektórzy uczniowie 
zmagają się z ograniczeniami związa-

nymi z mową. Dzięki wykorzystywaniu 
znaków przestrzenno-dotykowych (np. 
przedmiotów), grafik (nie tylko pikto-
gramów, ale też obrazów czy symboli), 
znaków manualnych (gestów) osoby 
nieposługujące się mową lub mówiące 

w sposób ograniczony mają możliwość 
porozumiewania się z otoczeniem.

Społeczność szkoły zachęca do pozna-
wania zasad komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej, a jednocześnie 
wspólnej zabawy. Tym razem z przedsta-

wionych poniżej piktogramów należy 
ułożyć dwa zdania związane ze zbliża-
jącym się Dniem Matki. Zagadki zostały 
przygotowane przez  Hannę Ludwiczak 
i Renatę Jakubowską. Rozwiązanie znaj-
duje się na dole strony.     (red.)

„Nauka – to lubię!” – jest już nowy sprzęt
W ostatnim numerze „Przeglądu Powiatowego” informowaliśmy o podpisaniu umów na zakup nowych 

pomocy dydaktycznych w ramach unijnego projektu. Sprzęt komputerowy zdążył już dotrzeć do szkół.

W ostatnich dniach do czterech 
szkół: Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół 
Politechnicznych, Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 i Zespołu Szkół Spe-
cjalnych we Wrześni dotarł sprzęt 
komputerowy za niemal 70 tys. zł. Są 
to między innymi laptopy, tablety, 

Rozwiązania: 1. Kocham cię, mamo, 2. Szczęśliwa mama to radosne dzieci

projektory, rzutniki i tablice multime-
dialne oraz oprogramowanie. Sprzęt 
posłuży uczniom na zajęciach prze-
prowadzanych w ramach projektu 
„Nauka – to lubię!” – kompleksowy 
program rozwojowy szkół ponad-
gimnazjalnych oraz szkoły specjalnej 
na terenie powiatu wrzesińskiego. 

Projekt realizowany w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budże-
tu państwa.

(red.)

100. rocznica urodzin papieża
W Hufcu Pracy oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 

nie zapomniano o obchodach.

18 maja w 100. rocznicę urodzin  
Jana Pawła II w kościele Świętego 
Ducha we Wrześni została odprawio-
na msza dziękczynna za pontyfikat 
papieża Polaka.  Kadra 15-42 Hufca 
Pracy, dyrekcja Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 wraz z przedstawiciela-
mi młodzieży wyraziła wdzięczność 
za to, co Jan Paweł II uczynił dla świa-
ta, a w sposób szczególny dla Polski. 
Wspólnie modlono się również za 
uczniów, uczestników HP oraz o usta-
nie epidemii. Mszy przewodniczył ks. 

Wojciech Muchyński. Komendant HP 
Grażyna Kozanecka odczytała I czy-
tanie z Dziejów Apostolskich, a kate-
chetka Paulina Dutkiewicz modlitwę 
powszechną.

Po głównych uroczystościach wszy-
scy udali się pod pomnik Jana Pawła 
II, gdzie złożono wiązankę kwiatów.  
W delegacji wzięli udział przedstawi-
ciele kadry HP i dyrekcji szkoły, ksiądz 
Wojciech oraz młodzież HP.

Grażyna Kozanecka
komendant HP

fot. H
P

fot. H
P

Za pontyfikat Jana Pawła II dziękowano w kościele Świętego Ducha

Delegacja złożyła kwiaty pod papieskim pomnikiem

Dzięki unijnemu wsparciu szkoły idą z duchem czasu
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Rekrutacja trwa
Utworzona w zeszłym roku pla-

cówka artystyczna jest miejscem, 
gdzie utalentowane dzieci i młodzież 
mogą rozwijać swoją pasję. Publicz-
na szkoła muzyczna oferuje uczniom 
darmową naukę, która odbywa się  
w godzinach popołudniowych, trzy 
lub cztery razy w tygodniu. Obejmu-
je ona dwa cykle. Pierwszy 
z nich przeznaczony 
jest dla młodzieży  
w wieku od 
10 do 15 lat  
i trwa cztery 
lata. Z kolei 
drugi, sze-
ścioletni cykl 
s k i e r o w a n y 
jest do młod-
szych dzieci, 
które mają co 
najmniej 6, ale nie 
więcej niż 10 lat. Dzię-
ki uczestnictwu w zaję-
ciach absolwenci otrzymują 
podstawy wykształcenia muzyczne-
go umożliwiające dalszą edukację  
w tym kierunku. 

Zasady rekrutacji
Tegoroczny nabór dotyczy klas: 

fortepianu, gitary klasycznej, skrzy-
piec, akordeonu, fletu poprzecznego, 
klarnetu, trąbki, saksofonu i perkusji 
klasycznej. Aby wziąć udział w re-

krutacji, rodzic lub opiekun prawny 
kandydata do 29 maja powinien zło-
żyć odpowiednie dokumenty, które 
można pobrać ze strony interneto-
wej Powiatowej Szkoły Muzycznej 
(zakładka REKRUTACJA 2020/2021). 
Po pierwsze, jest to kwestionariusz 

kandydata. Należy wskazać  
w nim preferowany in-

strument. Po drugie, 
niezbędne jest tak-

że zaświadcze-
nie lekarskie,  

w którym 
lekarz pod-
s t a w o w e j 
opieki zdro-
wotnej po-

świadczy, że 
nie stwierdza 

przeciwwska-
zań zdrowotnych  

do podjęcia nauki 
w szkole muzycznej. 

Ponadto, w przypadku sze-
ściolatków konieczne jest dostarczenie 
zaświadczenia o gotowości do pod-
jęcia nauki w tego typu placówce wy-
stawionego przez przedszkole, do któ-
rego uczęszcza dziecko, lub przez po-
radnię psychologiczno-pedagogiczną.

Testy kompetencji muzycznych  
i wyniki rekrutacji

Do szkoły zostaną przyjęte osoby, 

które pozytywnie przejdą testy kom-
petencji muzycznych. Planowane 
pierwotnie na początek czerwca te-
sty zostają przesunięte na późniejszy 
termin, o którym zadecyduje minister 
kultury i dziedzictwa narodowego. 
Najprawdopodobniej odbędą się one 
już po zakończeniu bieżącego roku 
szkolnego. O nowym terminie szkoła 
będzie bezpośrednio informować za-
interesowanych najpóźniej na 7 dni 
przed testem. Informacja na ten te-
mat zostanie również opublikowana  
w Biuletynie Informacji Publicznej Po-
wiatu Wrzesińskiego.

Dla kandydatów w wieku od 10 do 
15 lat przewidziane są następujące 
zadania: zaśpiewanie piosenki „Śpie-
waj duszą”, wyklaskanie każdego  
z trzech podanych rytmów, określenie 
wysokości granych przez nauczyciela 
dźwięków, porównanie słuchowo 
dwóch zaprezentowanych fragmen-
tów melodii i rytmu oraz zaśpiewanie 
przygotowanej przez siebie piosenki. 
Kandydaci potrafiący już grać, mogą 
zagrać melodię na instrumencie. Na 
dzieci chcące dołączyć do młodszej 
grupy, czekają podobne ćwiczenia. 
Za każde z nich przyznawane będą 
punkty. Szczegóły dotyczące zadań 
można znaleźć na stronie interneto-
wej szkoły: psmwrz.pl.  
     Monika Tomczak

W Powiatowej Szkole Muzycznej we Wrześni 
na uczniów czeka 50 miejsc w klasie pierwszej 
w dwóch cyklach: dziecięcym – sześcioletnim 
oraz młodzieżowym – czteroletnim. Propo-
nujemy kandydatom specjalizacje: fortepian, 
gitara, skrzypce, akordeon, flet poprzeczny, 
klarnet, perkusja a od września także trąb-
ka i saksofon. Można ubiegać się również o 
przyjęcie do II klasy szkoły muzycznej, po-
siadając już podstawy gry na instrumencie. 

W chwili obecnej nauka w szkole trwa 
dalej, lecz jest prowadzona przy pomocy metod zdalnych. To niezwy-
kle trudne zadanie w wypadku zajęć artystycznych, ale kreatywność dzie-
ci i nauczycieli w tym temacie zdaje się przekraczać granice wyobraźni.

W pierwszym roku działalności w PSM uczyło się 64 uczniów prowadzo-
nych przez 8 pedagogów. W następnym roku grono uczniów powięk-
szy się do 110, a nauczycieli do 13 osób. Od grudnia 2019 roku ucznio-
wie naszej szkoły rozpoczęli aktywność sceniczną, którą niespodziewa-
nie przerwała epidemia. Do marca wzięli udział w siedmiu koncertach.

Niestety nie udało się zrealizować koncertu „Solo i w duecie” z udziałem za-
proszonych uczniów szkół muzycznych z innych miast. Nie doszedł do skutku 
koncert pt. „Szkoła Muzyczna swojemu Miastu”.  Wycieczka do interaktywne-
go muzeum Chopina w Warszawie także musi poczekać do jesieni. Koncert  
na zakończenie roku szkolnego zabrzmi online. Pierwszy rok działalności szko-
ły przyniósł nieoczekiwane zakończenie. Z niecierpliwością czekamy na po-
wrót we wrześniu do normalnego życia szkolnego oraz nowe koleżanki i ko-
legów, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole jako uczniowie i nauczyciele.

Liliana Kucza, dyrektor PSM

Barbara Zawal  
na czele Bursy Międzyszkolnej

Decyzja związana jest ze zmianami organizacyjnymi w powiato-
wej oświacie.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na 
posiedzeniu 19 maja podjął uchwałę,  
na mocy której z dniem 1 września 
obowiązki dyrektora Bursy Międzysz-
kolnej na rok powierzone zostaną Bar-
barze Zawal. Decyzja związana jest ze 
zmianami organizacyjnymi – dotych-
czas bursa wchodziła w skład Powiato-
wego Centrum Edukacji Zawodowej,  
a od nowego roku szkolnego stanie się 
samodzielną jednostką organizacyjną 

z dwiema lokalizacjami – przy ul. Sło-
wackiego i Kaliskiej (obecny internat).

Barbara Zawal z wychowywaniem 
młodzieży związana jest od lat,  
a funkcjonowanie obu obiektów jest 
jej dobrze znane. Placówką przy uli-
cy Słowackiego, która dzięki wspar-
ciu unijnemu przeszła generalny 
remont, kierowała przez ostatni rok 
szkolny. Wcześniej była kierowniczką 
internatu przy Kaliskiej.                (red.)

Harmonogram rekrutacji do szkół średnich
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2020/2021. Został on dostosowany do nowego terminu egzaminów ósmoklasisty, które 
będą się odbywać od 16 do 18 czerwca.

Uczniowie chcący ubiegać się  
o przyjęcie do jednej ze szkół ponad-
podstawowych będą musieli skła-
dać wnioski wraz z wszystkimi wy-
maganymi dokumentami zgodnie  
z podanymi poniżej terminami:

• 15 czerwca – 10 lipca: złożenie 
wniosku o przyjęcie do szkoły,

• 26 czerwca – 10 lipca: dostarczenie 
świadectwa ukończenia szkoły pod-
stawowej,

• 31 lipca – 4 sierpnia: złożenie 
zaświadczenia o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty,

• 12 sierpnia: podanie listy zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych 
kandydatów,

• 13-18 sierpnia: potwierdzenie woli 
przyjęcia do szkoły poprzez przedło-
żenie oryginału świadectwa ukończe-
nia szkoły i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu zewnętrznego 
(jeżeli dokumenty te nie zostały zło-
żone w uzupełnieniu wniosku o przy-
jęcie do szkoły ponadpodstawowej),

• 19 sierpnia: ogłoszenie listy przyję-
tych i nieprzyjętych kandydatów.

W związku z ograniczeniem funkcjo-
nowania jednostek oświaty wnioski  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawo-
wej oraz wszystkie niezbędne załączni-
ki uczniowie będą mogli przesyłać dro-

gą elektroniczną z wyłączeniem świa-
dectwa ukończenia szkoły i zaświad-
czenia o egzaminie ósmoklasisty. Te 
należy dostarczyć w formie papiero-
wej do 18 sierpnia, a w uzasadnionych 
przypadkach do 25 września. Wyniki 
postępowania rekrutacyjnego zostaną 
opublikowane najprawdopodobniej 
na stronach internetowych szkół. 

W przypadku kształcenia zawodo-
wego uczniowie w celu potwierdze-
nia woli przyjęcia do szkoły muszą 
dodatkowo dostarczyć m.in. za-
świadczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycz-
nej nauki zawodu oraz odpowiednio 
orzeczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami i orzeczenie psychologicz-
ne o braku przeciwwskazań psycho-
logicznych do kierowania pojazdem. 

W tym roku zrezygnowano z prze-
prowadzenia postępowania uzupeł-
niającego ze względu na brak moż-
liwości zrealizowania go w terminie 
przewidzianym w prawie. O przyję-
ciu osób, które nie zostały zakwalifi-
kowane w procesie rekrutacji, będzie 
decydował dyrektor szkoły.

Dużym ułatwieniem dla kandy-
datów jest możliwość skorzystania  

z rekrutacji elektronicznej poprzez 
system Nabór 2020 stworzony przez 
Poznańskie Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowe. W centralnej bazie 
zbierane są dane o kandydatach do 
wszystkich szkół ponadpodstaowych, 
następnie wyznaczony zostaje przy-
dział uczniów do poszczególnych 
klas, który zależy od liczby uzyska-
nych punktów oraz listy preferowa-
nych oddziałów. Na stronie interne-
towej nabor.pcss.pl, która zostanie 
uruchomiona 1 czerwca, będzie moż-
na znaleźć szczegółowe informacje na 
ten temat.

Przypominamy również o zmia-
nach, które zgodnie z zapowiedzia-
mi rządu mają nastąpić w oświacie 
od 25 maja. W klasach 1-3 szkół 
podstawowych będą prowadzone 
zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.  
O uczestnictwie dzieci w tych zaję-
ciach zadecydują rodzice. Dla matu-
rzystów i ósmoklasistów przygoto-
wujących się do egzaminów przewi-
dziano konsultacje z nauczycielami. 
Od 1 czerwca wszyscy uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych będą mogli skorzystać  
z podobnych konsultacji, m.in.  
w celu poprawy ocen. 

Monika Tomczak

Dok. ze str. 1

Akt powierzenia obowiązków został wręczony 21 maja

Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. mieści się przy ul. Wojska Polskiego 1 
we Wrześni, tel. 509 642 802, e-mail: szkola@psmwrz.pl
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Przyłbice rozdane
Wcześniej kojarzona przede wszystkim z rycerskimi turniejami lub pracą spawacza, dziś przyłbica 

chroni ludzkie zdrowie i życie przed niewidzialnym wrogiem. Stowarzyszenie Freelab we współpracy 
z Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wyprodukowało do tej pory 2 554 przyłbice 
ochronne, które trafiły do 114 instytucji w całej Polsce, w tym do Szpitala Powiatowego oraz Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. 
Stowarzyszenie włączyło się do 

ogólnopolskiej akcji pomocy m.in. 
dla placówek medycznych. Pomysł 
narodził się już w połowie marca.  
W kwietniu w Centrum Badań i Roz-
woju Nowoczesnych Technologii  
w Grzymysławiach ruszyła linia pro-
dukcyjna składająca się z jedenastu 
drukarek 3D. Urządzenia pracowały 
11 500 roboczogodzin, a każda z nich 
mogła wydrukować do ośmiu przy-
łbic w ciągu doby. Na ich produkcję 
zużyto 50 kilogramów filamentu 
PETG oraz 2 kilometry folii PET. Nie-
zbędne były również materiały wy-
korzystane do sterylnego zapako-
wania przyłbic. Ich wytwarzanie nie 
byłoby możliwe, gdyby nie pomoc 
darczyńców, którzy wspierali projekt 
finansowo, oraz 56 wolontariuszy 
obsługujących maszyny. Troje z nich 
pracowało na pełen etat, zajmując 
się organizacją wysyłki, przyjmowa-
niem zleceń, zamawianiem towaru  
i koordynowaniem pracy pozosta-
łych osób. 

W chwili, gdy w Polsce pojawił się 
koronawirus, szybko okazało się, 

że lekarzom, pielęgniarkom, ratow-
nikom i opiekunom medycznym 
brakuje podstawowych środków 
ochrony. Potrzebowały ich również 
osoby obsługujące interesantów, np.  
w urzędach. Przyłbice z Grzymysła-
wic chronią wielu ludzi ze wszystkich 
gmin powiatu wrzesińskiego, którzy 
w pierwszej kolejności muszą zadbać 
o własne zdrowie, by móc pomagać 

innym. Nosi je 
między innymi 
personel Szpita-
la Powiatowego, 
strażacy zawo-
dowi i ochotnicy, 
policjanci z Ko-
mendy Powiato-
wej, pracownicy 

Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych oraz Starostwa Powiatowego. 
Przyłbice powędrowały również poza 
granice powiatu, m.in. do Gniezna, 
Poznania, Środy Wielkopolskiej, Śre-
mu, Słupcy, Trzemeszna, Grudziądza, 
Raciborza, Kalisza, Rybnika, Wodzisła-
wia Śląskiego, Katowic czy Knurowa.  
14 maja odbyło się spotkanie starosty 
wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza 
z kierownikiem CBiRNT Tomaszem 
Mackiewiczem oraz Piotrem Duszyń-
skim ze Stowarzyszenia Freelab. Pod-
sumowano na nim dotychczasową 
współpracę oraz omówiono kwestie 
związane ze wspólnymi działaniami  
w przyszłości.

Monika Tomczak

„Moglibyśmy trochę podrukować dla lokalnych szpitali w okolicy”. Wszystko za-
częło się od tego zdania napisanego 22 marca przez Krystiana na grupowym czacie 
dla wolontariuszy Stowarzyszenia Freelab. Dzień później wiedzieliśmy już, że lokalne 
ośrodki medyczne zgłaszają ogromne zapotrzebowanie na środki zabezpieczające. 
Ogłosiliśmy na portalu społecznościowym, że zamierzamy pomóc medykom, drukując 
przyłbice i lawina ruszyła. Rozdzwoniły się telefony, skrzynki pocztowe wręcz zapcha-
ły się od ilości zapytań. Mieliśmy tylko trochę materiałów niezbędnych do produkcji  
ale ruszyliśmy z akcją. Ludzie zareagowali na nasz pomysł bardzo pozytywnie, wspie-
rając nas na wielu płaszczyznach (od wsparcia materiałowego, logistycznego, finan-
sowego po wsparcie duchowe). Dwa dni po starcie akcji jechaliśmy już pod Wrocław 
po 400 kg folii niezbędnej do tworzenia przyłbic. Kolejne dni to napływ zapytań o przyłbice i możliwość wsparcia 
naszej akcji. Trzy osoby pracowały praktycznie na pełen etat: odpisywały na maile, tworzyły listy zamówieniowe, 
wspierały osoby, które chciały pomóc drukować przyłbice, zajmowały się logistyką materiałów, zarządzaniem całą 
akcją, organizowaniem pracy wolontariuszy. Ogrom pracy! Pierwsze przyłbice przekazaliśmy 28 marca. Ogrom-
na radość osób, które je odbierały, dodała nam wiatru w żagle. Po dwóch tygodniach z naszej małej pracowni 
przenieśliśmy się do CBiRNT, by tam zacząć produkcję na szeroką skalę. Maszyny niestety często ulegały mniej-
szym lub większym awariom i tylko dzięki niesamowitemu wsparciu wolontariuszy – pasjonatów technologii dru-
ku 3D, którzy niejednokrotnie naprawiali maszyny do późnych godzin nocnych, mogliśmy nieprzerwanie druko-
wać przyłbice. Razem dostarczyliśmy ponad 2 500 przyłbic wszystkim tym, którzy stanęli na pierwszej linii frontu  
w walce z COVID-19, a którzy zgłosili u nas zapotrzebowanie na środki zabezpieczające. Ogromne podziękowania 
wszystkim wolontariuszom za ich wkład w całą akcję! 

Piotr Duszyński

Pandemia koronawirusa spowodowała, że odżyły w nas idee solidarności. Re-
lacje, które dotychczas były biznesowe i służbowe, zmieniły się w relacje czysto 
ludzkie, nastawione na wspólną, bezinteresowną pracę, której efektem było po-
maganie innym. Stowarzyszenie Freelab dało impuls do rozpoczęcia akcji wy-
twarzania przyłbic dla medyków (i nie tylko), która przy udziale Centrum Badań  
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii szybko przerodziła się w profesjonalną, pełnowy-
miarową linię produkującą 80 sztuk dziennie. To niesamowite, że przedsięwzięcie objęło 
swoim zasięgiem niemal całą Polskę! Kosztowało to oczywiście mnóstwo wysiłku, który 
ostatecznie dał nam olbrzymią dawkę pozytywnej energii w tych trudnych czasach.

Tomasz Mackiewicz

Co słychać  
w WSCKZiU?

Okres kwarantanny w szkołach wymusił na nauczycielach całko-
wite przemodelowanie dotychczasowych metod pracy.

Zajęcia zdalne zastąpiły te trady-
cyjne. Mikrofon, kamerka i kompu-
ter zastąpiły tablicę i kredę. Kadra 
pedagogiczna w krótkim czasie 
przyswoiła obsługę różnych progra-
mów umożliwiających komunika-
cję i pracę. Padlet, Kahoot, Discord, 
Zoom, Clickmeeting, Office 365 to 
tylko niektóre z platform, jakie z dnia  
na dzień zaczęły być wykorzystywa-
ne w nauczaniu. 

Nie inaczej było w Wielkopolskim 
Samorządowym Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego we 
Wrześni. Ze względu na różnorod-
ność nauczanych zawodów, nauczy-
ciele wybierali różne formy komu-
nikacji ze słuchaczami. Wykorzysty-
wana była droga mailowa, różnego 
rodzaju komunikatory, platformy 
quizowe itp. Największym wyzwa-
niem były zajęcia praktyczne. Przy-
szłe kosmetyczki robiły zdjęcia ma-
kijaży i konsultowały je telefonicznie  
z nauczycielami. Florystki i terapeut-

ki zajęciowe kręciły filmy instrukta-
żowe. Jeden z pierwszych dotyczył 
właśnie samodzielnego robienia 
maseczek. Filmiki te można zobaczyć  
na szkolnym profilu na facebooku 
pod adresem www.facebook.com/
wsckuwrzesnia. W trakcie kwaran-
tanny WSCKZiU udostępniało wiele 
ciekawostek związanych z nauczany-
mi zawodami oraz organizowało cy-
frowe quizy z nagrodami. Ze wzglę-
du na bardzo duże zainteresowanie 
oferowanymi kierunkami urucho-
miono również rekrutację online.

Od czwartku 21 maja wznawiane są 
zajęcia. Wszystko odbywa się oczy-
wiście przy zachowaniu odpowied-
nich procedur. 

Wciąż trwa również nabór na bez-
płatne kierunki kształcenia (szczegóły 
na plakacie na ostatniej stronie). Na 
pewno każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zapraszamy do kontaktu tel. 61 436 
48 28.                                       
                  WSCKZiU

Dobra współpraca Freelabu i CBiRNT zaowocowała realną pomocą innym Jednostka mieści się przy ul. Wojska Polskiego 2A we Wrześni
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Poznajcie młodych radnych
W zeszłym roku młodzi ludzie z naszych szkół średnich wybrali swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Powiatu Wrzesińskiego. W styczniu przedstawiliśmy sylwetki 

członków prezydium tego młodego samorządowego organu. Dziś przyszedł czas na prezentację pozostałych radnych.

Uczeń klasy o profilu matematycznym w Liceum Ogólnokształ-
cącym. Do spróbowania swoich sił w Młodzieżowej Radzie Po-
wiatu nakłonili go nauczyciele oraz koleżanki i koledzy, których 
uwadze nie uszło zaangażowanie Szymona w sprawy społeczne. 
Chciałby, aby mieszkańcy zwrócili uwagę na rozwój młodych lu-
dzi, bo to właśnie oni, jak zauważa, w przyszłości będą tworzyć 
powiat wrzesiński, trzeba więc pielęgnować ich talenty i poma-
gać w realizowaniu wymarzonych celów. Poprzez Młodzieżową 
Radę Powiatu chciałby razem z pozostałymi radnymi tworzyć 
niekonwencjonalne i nowoczesne rozwiązania, które wyróżnią 
nasz powiat na tle innych. Interesuje go wszystko to, w czym 
może działać twórczo. Szymon Musiałowski lubi łączyć sztukę 
z pomaganiem innym, co zaowocowało zaangażowaniem we 
współorganizację koncertów charytatywnych Nie Rezygnujemy 
z Marzeń.

Szymon Musiałowski

Uczeń klasy o profilu humanistyczno-geograficznym w Liceum 
Ogólnokształcącym. O pomyśle utworzenia Młodzieżowej Rady 
w naszym powiecie dowiedział się od nauczycielki historii. Jak 
mówi, pomyślał, że to dobra inicjatywa i zgłosił się do wybo-
rów. Chciałby pokazać, że głos młodzieży jest ważny, a młode 
pokolenie bardzo chętnie włącza się w sprawy mieszkańców. 
Za istotne uważa świąteczne kolędowanie na rynku, z którego 
dochód został przeznaczony na ogrzewalnię dla bezdomnych w 
naszym powiecie. Jego cele to studia na wymarzonym kierunku  
i utrzymanie kontaktu z bliskimi mu osobami. Wolny czas Marcel 
spędza głównie z przyjaciółmi, przemierzając świat na rowerze 
lub pociągiem. W domu ogląda dużo filmów i seriali. Marcel Do-
pierała działa też w młodzieżówce Lewicy Razem, robiąc rzeczy 
bardzo podobne do tych w radzie. Interesuje się głównie geopo-
lityką oraz wszystkim tym, co dzieje się na świecie. Co nietypowe, 
uważa się za entuzjastę wszelkiego rodzaju statystyk.

Marcel Dopierała

Uczęszcza do klasy o profilu technik obsługi turystycznej w Ze-
spole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Do młodzieżo-
wej rady powiatu trafiła dzięki chęci udzielania się w społeczeń-
stwie. Jak mówi, gdy tylko zobaczyła informacje o możliwości 
zgłoszenia swojej kandydatury, zrobiła to bez zastanowienia  
i poczuła, że to coś dla niej. Będąc w radzie, chciałabym wzmoc-
nić siłę głosu młodzieży w naszym powiecie oraz pokazać,  
że mimo młodego wieku można zrobić wiele. Jej celem jest po-
kazanie siły, która drzemie w młodych ludziach oraz wymyślenie 
razem czegoś, co mogłoby zjednoczyć w jakiś sposób młodzież. 
Karolina Wrzaskowska w wolnym czasie lubi spotykać się z przy-
jaciółmi, czytać książki i oglądać seriale. Do jej zainteresowań 
należą podróże, muzyka i sport.Karolina Wrzaskowska

Ucząca się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych  Anna Marciniak o planach utworzenia Młodzieżowej Rady 
Powiatu Wrzesińskiego dowiedziała się przypadkiem – tema-
tem zainteresowała ją koleżanka. Postanowiła więc zgłosić się  
do opiekuna samorządu uczniowskiego po więcej informacji.  
W radzie chciałaby przetestować swoje możliwości oraz nauczyć 
czegoś nowego, zwłaszcza w kontekście działania samorządu. 
Chciałaby wnosić coś dobrego do lokalnej społeczności i czer-
pać z tego satysfakcję. W wolnym czasie Anna Marciniak oddaje 
się lekturze książek i artykułów. Lubi historię XX wieku i muzykę, 
gra na ukulele. Interesują ją wydarzenia w Polsce i na świecie, 
zwłaszcza polityczne.Anna Marciniak

Uczęszcza do trzeciej klasy o profilu rolniczym w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących. Swoją kandydaturę na rad-
nego zgłosił, gdyż temat młodzieżowej rady bardzo go zacie-
kawił, chciał wiedzieć, na co może mieć wpływ. Przyznaje też,  
że do startu w wyborach na radnego namawiali go nauczyciele. 
Szczególnie bliskie są mu tematy związane z ekologią i pomocą 
zwierzętom. Zależy mu na organizowaniu akcji charytatywnych  
i niesieniu pomocy innym. W wolnym czasie chętnie majsterkuje, 
a do jego zainteresowań oprócz zwierząt należy szeroko pojęta 
rozrywka. 

Piotr Kozłowski

Uczennica Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 
O wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego 
dowiedziała się w szkole i postanowiła się zgłosić. Resztę, jak 
mówi, zawdzięcza wystarczającej liczbie głosów. Bardzo chcia-
łaby, żeby cała rada stworzyła silny i zgrany zespół, który będzie 
służył pomocą lokalnej społeczności. Marzy, by działalność rady 
miała realny wpływ na nasz powiat i zmieniała go na lepsze, 
zwłaszcza poprzez akcje proekologiczne, charytatywne, ale też 
typowo rozrywkowe. Do swoich osobistych celów Oliwia zalicza 
ukończenie szkoły i osiągnięcie dobrych wyników na maturze. 
Rozważa podjęcie studiów. Planuje założenie rodziny. W wolnym 
czasie chętnie ogląda filmy i seriale, czyta książki, jeździ na rowe-
rze i spędza czas z bliskimi. Do jej zainteresowań należą przyro-
da, literatura i historia lat 50-tych.Oliwia Musielewska

Dawid Helak uczy się w Zespole Szkół Politechnicznych w klasie 
o profilu technik informatyk. Młodzieżową Radą Powiatu Wrze-
sińskiego zainteresowała go nauczycielka historii. Jako radny 
chciałby przyczyniać się do pozytywnych zmian w powiecie 
wrzesińskim i odpowiadaniu na potrzeby mieszkańców, zwłasz-
cza młodzieży. Podkreśla, że należy zwracać uwagę na problemy 
młodych ludzi. Chciałby aktywnie działać w radzie i mieć wpływ 
na jej decyzje. W przyszłości planuje podjąć dobre studia i roz-
wijać się jako informatyk-programista. Wolne chwile spędza na 
czytaniu książek i pogłębianiu wiedzy w interesujących go te-
matach, takich jak sport czy historia. Chętnie ogląda wyścigi 
motorowe i zawody w skokach narciarskich. Dawid jest człon-
kiem wrzesińskiej grupy ASG i często uczestniczy w zespołowych 
grach strzeleckich na wolnym powietrzu.Dawid Helak

Mikołaj Radny uczy się w Zespole Szkół Politechnicznych  
w klasie o profilu technik budownictwa. Gdy usłyszał o pomy-
śle powstania rady, uznał, że jest to przedsięwzięcie, w którym 
warto spróbować swoich sił. Swoją działalność wiąże z chęcią 
pomagania lokalnej społeczności. Nie snuje wielkich planów na 
przyszłość, koncentrując się przede wszystkim na nauce. Lubi 
grać w piłkę i słuchać muzyki, a do swoich zainteresowań zalicza 
kinematografię.

Mikołaj Radny

Uczennica klasy o profilu technik ekonomista w Zespole Szkół 
Politechnicznych. Do rady zgłosiła się sama, a jej motywacją 
była chęć zdobycia nowych doświadczeń. W radzie zależy jej na 
zwracaniu uwagi na problemy mieszkańców powiatu, zwłaszcza 
należących do młodego pokolenia. Bliskie są jej tematy zwią-
zane z niesieniem pomocy i dbałością o ekologię. Chciałaby in-
spirować innych do aktywności społecznej. Wolny czas spędza  
z przyjaciółmi i rodziną, najchętniej na świeżym powietrzu. Lubi 
jazdę na rowerze, rozwiązywanie zagadek matematycznych  
i podróżowanie.

Oliwia Pietrzak

Uczęszcza do technikum logistycznego w Zespole Szkół Zawo-
dowych nr 2. Interesuje się sportem i, jak każda nastolatka, lubi 
spotykać się ze znajomymi. Wraz z przyjaciółką chętnie angażuje 
się w pomoc starszej sąsiadce. Swoje plany uważa za przecięt-
ne – marzy, żeby Września była czystym miastem, pełnym uczci-
wych ludzi. Do grona radnych trafiła zachęcona przez nauczy-
ciela historii. W radzie stawia na otwartość i wyrażanie własnego 
zdania – nie zamierza wstydzić się tego, co myśli, nawet jeśli inni 
są odmiennego zdania.

Patrycja Kasprzyk

Uczennica technikum logistycznego w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 2. Zgłosiła swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Po-
wiatu Wrzesińskiego, dowiedziawszy się o powołaniu tego orga-
nu od nauczyciela historii. Zależy jej na rozwoju naszego regio-
nu. Bliskie jej sercu są inicjatywy charytatywne. W wolnym czasie 
uwielbia gotować dla siebie i całej rodziny. Przygotowywanie 
potraw sprawia jej wielką przyjemność. Interesuje się literaturą.

Natalia Machajewska

Sebastian uczęszcza do technikum logistycznego w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2. Dowiedziawszy się o radzie od nauczy-
cieli, postanowił wystartować w wyborach. Zależy mu na jedno-
czeniu młodzieży i podejmowaniu inicjatyw społecznych. Chciał-
by mieć realny wpływ na rozwój powiatu wrzesińskiego poprzez 
pomysłowe projekty. Wolny czas chętnie spędza ze znajomymi. 
Interesuje się muzyką – gra, śpiewa i słucha. Lubi również mo-
toryzację.

Sebastian Fajkowski

Uczy się w technikum logistycznym w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 2. Do Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego trafiła, 
ponieważ chciała bardziej zaangażować się w działania na rzecz 
społeczności szkolnej i powiatowej. Interesuje ją praca urzędni-
cza. Uważa, że doświadczenia zdobyte w radzie mogą być przy-
datne w dorosłym życiu. Chciałaby być blisko ludzi i pomagać 
w rozwiązywaniu ich problemów. Chętnie angażuje się w dzia-
łalność społeczną. Nieobce są jej nowe wyzwania i przygody. 
Wolny czas najchętniej spędza z przyjaciółmi. Uwielbia jazdę na 
rolkach oraz słuchanie muzyki. Interesuje się strzelectwem i łucz-
nictwem. Kocha podróże.Zofia Adamczak

Uczeń technikum budownictwa w Zespole Szkół Politechnicz-
nych. O radzie dowiedział się od nauczycielki wiedzy o społe-
czeństwie. Postanowił wziąć udział w wyborach, w których zdo-
był najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów, co, jak 
przyznaje, jest źródłem ogromnej motywacji. Ma na uwadze do-
bro powiatu i jego mieszkańców. W przyszłości chciałby założyć 
firmę budowlaną. Już teraz próbuje swoich sił w tej branży, żeby 
jak najlepiej przygotować się do zawodu. W wolnych chwilach 
uprawia sport, interesują go zwłaszcza sporty walki.

Bartosz Śróda

Zebrała: Klara Skrzypczyk
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Września i powiat wrzesiński  
w czasie I wojny światowej

Września i powiat wrzesiński a działania wojenne 

Wschodnią granicą powiatu wrzesińskiego była granica państwowa, niemiecko-rosyjska. Po stronie rosyjskiej dotykało jej Królestwo Polskie, będące częścią imperium 
rosyjskiego. Września oddalona była od granicy około 20 km.

Kilkanaście godzin przed wypowie-
dzeniem przez Niemcy wojny Rosji, 
w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1914 
roku, do Wrześni przybyły trzy mniej-
sze oddziały wojsk niemieckich i ra-
zem z miejscowym 3. Batalionem 46. 
Pułku Piechoty 5 sierpnia odmasze-
rowały na wschód. Po opuszczeniu 
miasta przez regularne oddziały woj-
ska stacjonował tu krótko Batalion 
landwery nr 37, a potem utworzył 
się Batalion Pospolitego Ruszenia 
Schroda 1, który przebywał w ko-
szarach trzy tygodnie. 3. Batalion 46. 
Pułku nie powrócił już w całości do 
wrzesińskich koszar do końca wojny, 
choć oczywiście w całym tym okre-
sie były one strzeżone przez pruską 
załogę.

Działania wojenne, podobnie jak 
całe Wielkie Księstwo, ominęły tak-
że Wrześnię, ale w kolejnych tygo-
dniach wojny przez miasto przecho-
dziły liczne ciężkie formacje wojska 
niemieckiego. Władze miejskie były 
zobowiązane zapewnić mu kwatery, 
w razie potrzeby także poza kosza-
rami. 

Krytycznym dniem dla miasta był 31 
października 1914 roku, kiedy Wrze-
śni groziło wtargnięcie wojska rosyj-
skiego. Był to skutek kontrofensywy 
rosyjskiej, która nastąpiła po pierw-
szych sukcesach wojennych Niemiec 
i Austro-Węgier na terenie Królestwa 
Polskiego. Niebezpieczeństwo to 
zostało oddalone pod koniec pierw-
szej dekady listopada, po przybyciu 
oddziałów kawalerii niemieckiej, 
wycofanych z frontu zachodniego, 
oraz po powrocie wycofujących się 
spod Warszawy oddziałów 9. Armii 
Niemieckiej pod dowództwem Au-
gusta von Mackensena (1849-1945) 
– wówczas jeszcze generała kawale-
rii (od 1915 roku feldmarszałka). Było 
to jedyne zagrożenie Wrześni działa-
niami wojennymi w całym ich prze-
biegu. Z armią Mackensena przecho-
dziły przez miasto liczne oddziały,  

z których do końca grudnia 1914 
roku prawie wszystkie zajmowały  
w mieście tymczasowe kwatery.

Od listopada 1914 roku do stycznia 
roku 1915 funkcjonował w mieście 
duży i ciągle zapełniony rannymi wo-
jenny szpital polowy (lazaret). Mieścił 
się on w kilku budynkach; katolic-
kiej szkoły powszechnej (dziś SSP 1), 
progimnazjum (dziś Liceum Ogól-
nokształcące im. H. Sienkiewicza), 
Ogrodzie Różanym (Rosengarten, 
dziś w tym miejscu i budynku znaj-
duje się sala Wrzesińskiego Ośrodka 
Kultury) oraz w sali Fritza Kamińskie-
go (Kaminskischen Saal, sali balowo-
-kinowej przynależącej do hotelu 
przy Grosse Promenade, dziś ulicy 
Harcerskiej, obecnie mieści się tam 
sklep ogrodniczy).

Wśród przedsięwzięć bezpośrednio 
związanych z wojną zauważyć należy 
fakt wykonania przez pospolite rusze-
nie – już w lipcu i sierpniu 1914 roku 
– umocnień ziemnych na obrzeżach 
miasta, na wschód od Wrześni. Od 
sierpnia 1914 do 1916 roku, na terenie 
elektrowni miejskiej urządzono stację 
benzynową dla celów wojskowych. 

Mimo zajęcia przez Niemców  
w 1915 roku Królestwa Polskiego,  

a potem w tzw. akcie 5 listopada 
1916 roku, uczynienia z niego wa-
salnego państewka Niemiec, gra-
nica między Wielkim Księstwem  
a Królestwem pozostawała granicą 
państwową z posterunkami granicz-
nymi i komorami celnymi. Nadal też do 
jej przekraczania potrzebne były pasz-
porty. Straż graniczna po obu stronach 
była czujna do ostatnich dni przed wy-
buchem wojny. Granica i strefa przy-
graniczna odgrywały też swą dawną 
rolę ekonomiczną jako miejsca – mimo 
ostrych środków zaradczych – przemy-
tu i nielegalnego handlu. 

Latem 1914 roku rozpoczęła się po-
wszechna mobilizacja armii niemiec-
kiej. Oznaczała ona pobór do wojska 
starszych roczników mężczyzn (re-
zerwistów), którzy już przeszli szkole-
nie i posiadali stopnie wojskowe, tak-
że oficerskie. W kolejnych latach po-
woływano do wojska roczniki rezer-
wistów urodzonych w latach 90. XIX 
wieku, a później jeszcze starszych. 
W roku 1915 powołano mężczyzn  
z rocznika 1896, a także tzw. cofnię-
tych ze względu na przejściowo zły 
stan zdrowia lub z innych powodów, 
z roczników 1895 i 1894. We Wrześni 

taki pobór z całego powiatu odbył się 
8 lipca 1915 roku w Ogrodzie Róża-
nym (Rosengarten, dziś mieści się tu 
Wrzesiński Ośrodek Kultury). Polacy 
w niemieckich mundurach ginęli na 
wojnie, częściej jednak wracali, choć 
okaleczeni i nie w pełni zdrowi. Tra-
gedia nie ominęła właścicieli dóbr 
wrzesińskich hr. Stanisława i hr. Ma-
rii Ponińskich; 24 października 1914 
roku poległ pod Osmolinem w Króle-
stwie Polskim (obecnie w wojewódz-

twie mazowieckiem) ich syn – Feliks 
Poniński.

Już jesienią 1914 roku pojawiali się 
w powiecie wrzesińskim jeńcy wo-
jenni. Byli to najczęściej żołnierze 
armii rosyjskiej, jednak niepolskiej 
narodowości, bo takich dowódcy 
rosyjscy na front do walki z żołnie-
rzami niemieckimi, wśród których 
też było wielu Polaków, raczej nie 
wysyłali. Jeńcy wojenni przebywali  
w obozach, ale równie często miesz-
kali na wsiach u osadników (koloni-
stów) niemieckich. Wyprowadzani 
byli stamtąd do prac przy budowie 
dróg, mostów, a przede wszystkim 
do prac polowych. Ich praca miała, 
choć po części, zastąpić spowodo-
wany wojną znaczny ubytek miej-

scowych męskich sił roboczych. Zda-
rzały się ucieczki jeńców rosyjskich 
(wyjątkowo innych) bezpośrednio 
z obozów, ale przede wszystkim 
uciekali oni podczas prac polowych. 
Ukrywali się wówczas w stogach lub 
w lesie, a zdradzał ich często dym  
z ognisk. Mundur i brak znajomo-
ści języka utrudniały im skuteczną 
ucieczkę, toteż dość prędko byli 
chwytani i nie stawiali oporu.

Po zawarciu przez Niemcy pokoju  
z Rosją, w marcu 1918 roku, oba pań-
stwa rozpoczęły wymianę jeńców. 
Wówczas z niewoli rosyjskiej wróciło 
wielu Polaków walczących w armii nie-
mieckiej. Jeńcy z frontu zachodniego 
wracali po rozejmie Niemiec z państwa-
mi Ententy w listopadzie 1918 roku.

Pozostałością po ciężkich czasach  
I wojny światowej był założony przez 
Niemców na początku wojny obóz 
jeniecki pod Strzałkowem, w pobli-
żu wsi Łężec, leżącej tuż przy daw-
nej granicy prusko-rosyjskiej. Obóz 
zlokalizowany został po rosyjskiej 
stronie dawnej granicy po zajęciu 
przez Niemców ziem Królestwa Pol-
skiego. Znaleźli się w nim żołnierze 
wzięci do niewoli przez Niemców na 
różnych frontach, przede wszystkim 
jednak na froncie wschodnim. Po 
zakończeniu wojny obowiązek zwol-
nienia jeńców i likwidacji obozu, któ-
ry otrzymał urzędową nazwę Obóz 
Jeniecki nr 1 pod Strzałkowem, spadł 
na władze polskie. 

Marian Torzewski

Wymarsz garnizonu wrzesińskiego, prawdopodobnie na front 5 sierpnia 1914 roku  
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

Sterowiec i aeroplany na tle panoramy Wrześni – montaż  
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

Sterowiec na tle panoramy Miłosława – montaż  
(ze zbiorów Roberta Klimczaka)

Budynek szkoły katolickiej we Wrześni jako lazaret, przełom lat 1914/1915  
(ze zbiorów Roberta Klimczaka) 
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Dzień Zwycięstwa
Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz wicestarosta Walde-

mar Grzegorek w piątek 8 maja złożyli kwiaty pod pomnikiem 68. 
Pułku Piechoty.

W tym roku, inaczej niż w latach 
poprzednich, Dzień Zwycięstwa 
uczczono w ciszy i zadumie, bez uro-
czystości patriotycznej i wrześnian, 
którzy także upamiętniali zasługi żoł-
nierzy wrzesińskiego oddziału. Nie 
było wspólnego spotkania z komba-
tantami, mundurowymi, wspólnego 
odśpiewania hymnu oraz pamiątko-

wej fotografii. Była natomiast jesz-
cze większa niż dotychczas refleksja. 
Urzędnicy starostwa, aby pokazać,  
że sposobów na patriotyzm w cza-
sach pandemii jest wiele, przygoto-
wali filmik − akcję-recytację, w której 
czytali poezję. Materiał można zoba-
czyć na profilu facebookowym po-
wiatu wrzesińskiego.       (red.)

119. rocznica strajku dzieci wrzesińskich
Wydarzeniem, które niewątpliwie rozsławiło Wrześnię na początku XX wieku, był strajk szkolny przeciwko germanizacji prowadzonej na terenie zaboru pruskiego. Doty-

czył on przede wszystkim nauczania religii w języku niemieckim w miejscowej szkole. Do kulminacyjnych wydarzeń doszło 20 maja 1901 roku. Właśnie w tym dniu każdego 
roku w szczególny sposób czcimy pamięć o dzieciach, które stanęły w obronie ojczystej mowy.

Realizowany przez władze pruskie 
proces germanizacji z biegiem lat 
coraz bardziej się zaostrzał. 4 mar-
ca 1901 roku rejencja poznańska 
wydała rozporządzenie, zgodnie  
z którym nauka religii w klasach  
I i II (ówcześnie najwyższy poziom 
nauczania) miała być prowadzona  
w języku niemieckim. Pozostałe 
przedmioty obowiązujące w szkołach 
prowincji poznańskiej już od 1873 
roku wykładane były po niemiecku. 
W tym okresie we Wrześni funkcjono-
wała Katolicka Szkoła Ludowa, której 
rektorem był Bernhard Fedtke. W roku 
szkolnym 1901/1902 uczęszczało do 
niej 651 uczniów.

Początek strajku
Pierwsze tygodnie nowego roku 

szkolnego, rozpoczynającego się 
wtedy w kwietniu, upłynęły pod 
znakiem biernego oporu. Uczniowie 
najstarszej klasy odmówili przyjęcia 
lub zwracali otrzymane niemieckie 
katechizmy. Uchylali się również 
od odpowiedzi w języku zaborcy. 
Nauczyciele, którzy początkowo  
w łagodny sposób próbowali nakło-
nić dzieci do zmiany postępowania, 
z czasem zaczęli stosować groźby, 
kilkugodzinne areszty, a nawet karę 
chłosty. W ten sposób dwukrotnie 
ukarano Bronisławę Śmidowicz i Sta-
nisława Jerszyńskiego. Wydarzenie 
odbiło się szerokim echem wśród 
wrześnian, którzy 16 maja zorga-
nizowali wiec protestacyjny. Wzięli  
w nim udział Zygmunt Dziembowski 
i Józef Głębocki – polscy posłowie do 
niemieckiego parlamentu.

Kulminacja wydarzeń
20 maja 1901 roku do Katolickiej 

Szkoły Ludowej przybył powiato-
wy inspektor szkolny dr Paul Winter, 
którego zaniepokoiły doniesienia 
zastępcy rektora Feliksa Koralew-
skiego odnośnie zachowania dzieci. 
Zarządził on, by wobec 26 uczniów 
klasy pierwszej zastosować dwugo-
dzinny areszt, podczas którego mieli 
nauczyć się oni słów pieśni Kto się  
w opiekę w języku niemieckim. Część 
dzieci uległa naciskom i została zwol-

niona z aresztu. Wobec najbardziej 
opornej czternastki zastosowano 
chłostę. Krzyki bitych uczniów i widok 
opuszczających budynek płaczących 
dzieci spowodowały, że przed szkołą 
zaczął gromadzić się tłum. Wymie-
rzania kary jednak nie zaprzestano.  
W tym samym czasie do środka we-
szła brzemienna pani Klimasowa, 
protestując przeciwko katowaniu 
jej dziecka. Za nią udał się piekarz 
Stanisław Śmidowicz z prośbą o za-
niechanie tego procederu. Winter, 
poinformowany o tym, co działo się 
na zewnątrz, postanowił udać się 
do miejscowego magistratu, skąd 
powrócił w towarzystwie policjanta. 
Chłosta wobec ostatnich uczniów 
została dokończona. Przebywająca 
wśród zgromadzonych Nepomucena 
Piasecka wtargnęła do szkoły i obrzu-
ciła inspektora wyzwiskami. Policja 
namawiała zgromadzonych przed 
budynkiem do rozejścia się. Pomógł 
jej ulewny deszcz, który rozproszył 
tłum. Działania zaborców nie przynio-
sły oczekiwanych skutków, bo już na-
stępnego dnia do strajku przyłączyły 
się dzieci z klasy IIa i IIb. Wobec tego 
inspektor szkolny otrzymał od po-
znańskiej rejencji wskazówki, jak po-
stępować z opornymi uczniami. Za-
lecono, by dzieciom biorącym udział 
w proteście przedłużyć obowiązek 
szkolny, pomimo ukończenia przez 
nie 14. roku życia. Utrzymano także 
dotychczasowe kary. Zaczęto uza-
sadniać je wykroczeniami przeciwko 
obowiązującym w szkole przepisom. 
Dla uczniów rozpoczęły się codzien-
ne areszty pod nadzorem nauczycieli.  
W tym czasie wykonywali oni zadania 
z języka niemieckiego, rachunków 
oraz przepisywali fragmenty Biblii. 
Polacy zaczęli wypowiadać mieszka-
nia wykładowcom spotykającym się 
również z coraz większą niechęcią 
ze strony wrzesińskich kupców. Nie-
którzy z rodziców postanowili prze-
nieść dzieci do szkół znajdujących się  
w innych miastach. Strajkujący 
uczniowie zachowywali się nieprzy-
chylnie wobec kolegów, którzy nie 
przyłączyli się do protestu, za co od 29 
lipca 1901 roku groziła im kara chło-

sty. Dzieci z klasy pierwszej buntowa-
ły się nadal. 4 i 5 grudnia odmówiły 
na głos modlitwę w języku polskim, 
zagłuszając próbujących im przeszko-
dzić wychowawców. 

Proces gnieźnieński
Wydarzenia, które rozegrały się we 

Wrześni w maju 1901 roku, miały po-
ważne konsekwencje. W listopadzie 
tego samego roku w Gnieźnie odbył się 
tak zwany „wrzesiński proces szkolny”. 
W jego trakcie pozwano 26 mieszkań-
ców miasta. Zostali oni oskarżeni o bra-
nie udziału w publicznym zbiegowisku, 
które miało na celu zmuszenie urzęd-
ników państwowych do zaniechania 
czynności urzędowych. Oskarżonych 
skazano na kary grzywny oraz więzie-
nia. Nepomucena Piasecka musiała 
spędzić za kratami aż 2,5 roku. Gnieź-
nieński proces przyczynił się do na-
głośnienia sprawy wrzesińskich dzieci.  
W polskiej i zagranicznej prasie zaczę-
ły pojawiać się informacje na temat 
przebiegu uczniowskiego strajku, a we 
Lwowie i Warszawie przed niemiecki-
mi konsulatami doszło do studenckich 
manifestacji. Pod naciskiem rejencji 
poznańskiej ksiądz Jan Laskowski, 
uznawany za duchowego przywódcę 
protestujących dzieci, został przenie-
siony z Wrześni do Konarzewa.

Przełamanie oporu
W grudniu 1901 roku strajk jeszcze 

bardziej się nasilił. Było to spowodo-
wane decyzją rektora, który nakazał 
uczniom posługiwanie się językiem 
niemieckim nie tylko podczas lekcji, ale 
na terenie całej szkoły. W roku szkolnym 
1902/1903 podjęto działania mające na 
celu przełamanie oporu uczniów – za-
trudniono większą liczbę nauczycieli, 
podzielono klasy na strajkujące i nie-
strajkujące, a na koszt miasta wybudo-
wano drewniany barak z trzema izbami 
lekcyjnymi dla dzieci, którym przedłu-
żono obowiązek szkolny ze względu na 
udział w proteście. W maju 1902 roku 
strajkowało 118 na 156 uczniów star-
szych klas, wobec których nadal stoso-
wano chłostę. Dzieci z obrażeniami od-
syłano do lekarza powiatowego, dokto-
ra Michaelsohna, który miał stwierdzać, 
że przy stosowaniu kar cielesnych nie 
przekraczano żadnych granic. W ten 
sposób starano się unikać odpowie-
dzialności przed sądem. Na rodziców 
nakładano natomiast kary pieniężne 
za tak zwane „zmudy szkolne”, jak na-
zywano nieobecność dzieci w szkole. 
1 października 1902 roku mieli zostać z 
niej zwolnieni uczniowie, którzy wyco-
fają się ze strajku. W związku z tą zapo-
wiedzią w proteście wytrwało 10 dzieci  
z najstarszych klas oraz 8 uczniów klasy 
drugiej. Po zakończeniu letnich waka-
cji pozostało już tylko 14 strajkujących,  
w październiku 1903 roku było ich 6,  
a w lipcu 1904 roku już tylko 4. Nowy in-
spektor szkolny dr Theodor Krausbauer, 
który zastąpił Wintera, 30 września 1904 
roku poinformował rejencję poznańską   
o ostatecznym rozprawieniu się ze straj-
kującymi dziećmi. 

Głosy poparcia
W sprawie strajku dzieci wrzesiń-

skich głos zabrali wybitni polscy 
pisarze. Maria Konopnicka, która  

Nie mogliśmy się zgromadzić, ale mogliśmy pamiętać

w 1901 roku przebywała we Włoszech, 
rozpoczęła akcję propagandową na 
rzecz protestujących uczniów. W 1906 
roku napisała wiersz poświęcony 
strajkującym młodym Polakom zaty-
tułowany O Wrześni. Z kolei Henryk 
Sienkiewicz w 1901 roku opubliko-
wał na łamach krakowskiego „Cza-
su” list O gwałtach pruskich, a pięć 
lat później List otwarty do Wilhelma 
II, króla pruskiego, w którym krytycz-
nie odniósł się do polityki pruskiego 
zaborcy wobec polskiego narodu.   
O strajku dzieci wrzesińskich opo-
wiada najstarszy zachowany film 
fabularny polskiej produkcji Pruska 

kultura z 1908 roku. Ośmiominutowy 
obraz przez długie lata uznawany był 
za zaginiony. W 2000 roku historycy 
Małgorzata i Marek Hendrykowscy 
odnaleźli kopię filmu opatrzoną fran-
cuskimi napisami w archiwum w Bois 
d’Arcy pod Paryżem. Jego wersja cy-
frowa trafiła do Polski w 2008 roku. 
Prapremiera filmu miała miejsce 31 
stycznia 2009 roku we Wrześni. Do 
dziś można oglądać go w Muzeum 
Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich.  
    Monika Tomczak

(opracowano na podstawie
Września historia miasta 

 pod red. Mariana Torzewskiego)

Starosta i wicestarosta oddali hołd bohaterskim dzieciom wrzesińskim

O tym ważnym historycznym wydarzeniu nie zapomniała  
Młodzieżowa Rada Powiatu Wrzesińskiego
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27 maja – Dzień  
Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Został on 
ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 29 czerwca 2000 
roku. Decyzję zawarto w specjalnej uchwale na 10-lecie jego odro-
dzenia, gdyż święto upamiętnia pierwsze demokratyczne wybory 
samorządowe z 1990 roku. 

Stopniowe przekazywanie władzy 
w ręce obywateli w Polsce rozpoczę-
ło się w trakcie transformacji ustro-
jowej. W 1990 roku przywrócono 
samorząd terytorialny, który 40 lat 
wcześniej został zastąpiony przez 
system rad narodowych. 27 maja 
miały miejsce wybory do rad gmin 
i miast zarządzone przez Tadeusza 
Mazowieckiego, ówczesnego preze-
sa Rady Ministrów. Były one pierw-
szymi w pełni wolnymi wyborami 
po zakończeniu II wojny światowej. 
Głosowanie odbywało się w 47 997 
komitetach wyborczych. Wybrano 
51 987 radnych do 2 383 rad. W wy-
borach zwyciężyły Komitety Oby-
watelskie „Solidarność”, zdobywając 
około 53,1% głosów w całym kraju,  
a frekwencja wyniosła 42,27%.

Obecnie w Polsce samorząd tery-
torialny ma trójszczeblową struk-
turę, na którą składa się samorząd 
gminny, powiatowy i wojewódzki. 
Obowiązuje ona od 1 stycznia 1999 
roku. Według najnowszych danych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Polska dzieli się na 
16 województw, 314 powiatów  

i 2 477 gmin. W województwie wiel-
kopolskim wydzielono 31 powiatów 
oraz cztery miasta na ich prawach. 
Działania powiatu reguluje Ustawa 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym. W skład powiatu 
wrzesińskiego wchodzi pięć gmin: 
Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry  
i Września. Jego organem prawo-
dawczym i kontrolnym jest Rada 
Powiatu Wrzesińskiego licząca  
19 radnych. Z kolei władzę wykonaw-
czą sprawuje pięcioosobowy Zarząd 
Powiatu Wrzesińskiego. Na jego cze-
le stoi starosta Dionizy Jaśniewicz.

Ustanowienie Dnia Samorządu Te-
rytorialnego ma na celu wspieranie 
rozwoju idei samorządności. Jest 
również okazją, by przypomnieć so-
bie o wszystkich radnych, wójtach, 
burmistrzach, prezydentach miast, 
starostach, marszałkach i pracowni-
kach samorządowych, którzy działali 
i nadal działają dla wspólnego dobra. 
Warto pamiętać, że to święto całej 
lokalnej społeczności kształtującej 
samorząd m.in. poprzez udział w wy-
borach.

Monika Tomczak

Blisko 230 tys. zł  
trafiło do Szpitala Powiatowego

Mieszkańcy i samorządowcy powiatu wrzesińskiego udowodnili, że najlepszą bronią w walce z ko-
ronawirusem jest ludzka solidarność. Do Szpitala Powiatowego popłynęła fala pomocy, zarówno tej 
finansowej, jak i rzeczowej. W tym trudnym dla szpitalnego personelu czasie liczy się każdy, nawet naj-
mniejszy gest. 

Już wkrótce podobny aparat USG będzie na wyposażeniu szpitala

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną  
do 180 dni wydłuża się terminy: zarejestrowania po-
jazdu sprowadzonego z terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, a także zawiadomie-
nia o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowa-
nego. Nowe przepisy obowiązują do końca roku.  
Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału Komunikacji  
i Transportu, tel. 61 640 44 92.                                 (red.)

Starostwo Powiatowe we WrześniPoczątkowo planowano, by dla 
szpitala zakupić specjalny zamgła-
wiacz służący do dezynfekcji. Na ten 
cel zebrano prawie 50 tys. zł. Pienią-
dze zostały przekazane przez Zarząd 
Powiatu oraz radnych i urzędników 
powiatu wrzesińskiego w ramach 
prywatnych darowizn (ponad 20 tys. 
zł), radnych gminy Września (ponad 
8 tys. zł), radnych gminy Nekla (850 
zł), Radę Nadzorczą Szpitala Powiato-
wego (7 tys. zł), a także przez różne 
organizacje pozarządowe (ponad 

11 tys. zł). Ze względu na panującą 
pandemię okazało się, że zakup urzą-
dzenia jest utrudniony i niemożliwy 
do zrealizowania w krótkim czasie. 
Zarząd Szpitala zdecydował więc  
o zakupie równie niezbędnego 
sprzętu, jakim jest aparat USG. Jego 
szacunkowy koszt to 78 tys. zł.

Z budżetu powiatu przeznaczo-
no 100 tys. zł na zakup stanowiska 
intensywnej opieki medycznej,  
w którego skład wchodzi łóżko, kar-
diomonitor oraz respirator. Zestaw 

kosztował nieco ponad 140 tys. zł, 
brakująca kwota pochodzi ze wspar-
cia wrzesińskich przedsiębiorców, 
którzy przekazali do szpitala czek 
wartości 60 tys. Pieniądze, których 
nie wykorzystano w całości przy 
zakupie stanowiska OIOM, również 
przysłużą się do pozyskania urzą-
dzenia USG. Ponadto Polski Związek 
Działkowców we Wrześni zadekla-
rował, że przekaże około 13 tys. zł 
na zakup artykułów niezbędnych  
w walce z panującą pandemią. Środki 
te miały być przeznaczone na organi-
zację Powiatowego Dnia Działkowca, 
który w tym roku się nie odbędzie.

W związku z epidemią szpital otrzy-
mał od podmiotów zewnętrznych 
również pomoc rzeczową. Darczyńcy 
przekazali m.in. czepki chirurgiczne, 
jednorazowe fartuchy, różnego ro-
dzaju maski ochronne, gogle i kom-
binezony, ochraniacze na buty, prze-
ścieradła, przyłbice, rękawice, ba-
wełniane koszulki, pakiety ochrony 
osobistej oraz płyny dezynfekujące 
i mydło. Ponadto szpitalowi przeka-
zano pulsoksymetr i trzy termome-
try o łącznej wartości ponad 4 tys. zł. 
Do personelu medycznego dotarły 
również artykuły spożywcze, takie 
jak woda mineralna czy przekąski,  
a lokalni restauratorzy wraz z jednym 
z przedszkoli zapewnili mu gorące 
posiłki.      Monika Tomczak

Ponad połowa z zebranych środków pochodzi  
z dobrowolnych składek różnych osób i podmiotów

Dzięki sponsorom, ludziom z szeroko otwartymi sercami, jesteśmy na krótko przed finalizacją zakupu urządze-
nia, które przenosi w nowy wymiar możliwość diagnostyki i leczenia w naszym szpitalu. Jest to aparat USG po-
magający w pracy anestezjologom i lekarzom medycyny ratunkowej, urządzenie mobilne, mogące pracować  
z zasilania bateryjnego. Służy do nieinwazyjnych badań, wykorzystuje nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego fale 
ultradźwiękowe. Aparat ultrasonograficzny, najprościej mówiąc, składa się z emitera oraz odbiornika fali ultradź-
więkowej. Emiter wysyła falę o określonej częstotliwości w stronę badanego ośrodka, która rozchodząc się w nim, 
odbija się na granicy ośrodka i wraca do odbiornika. Obraz jest przekazywany na ekran o wysokiej rozdzielczości. 
Urządzenie to w dobie COVID-19 pozwala na szybką diagnostykę zmian w płucach, co pozwala skrócić czas stwier-
dzenia, czy chory jest zakażony, czy nie. Pozwala też na szybką diagnostykę zmian urazowych u poszkodowanych  
w wypadkach, a także daje niespotykane wcześniej możliwości identyfikacji naczyń i nerwów. Ta druga możliwość 
pozwoli wykorzystać to urządzenie na bloku operacyjnym, aby zastosować blokady nerwów i splotów nerwowych  
do znieczuleń, ale też do analgezji pooperacyjnej (zniesienia czucia bólu – przyp. red.), zmniejszając ryzyko komplikacji 
u chorego i poprawiając znacząco jego komfort w tym trudnym okresie. Jest to zatem urządzenie, które można wszech-
stronnie stosować. Pozwala też szkolić rezydentów, czyli przyszłych specjalistów, którzy zastąpią obecnie pracujących. 
Serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie zakupu tego urządzenia!

lek. med. Piotr Skalski
Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego we Wrześni

Opracowano na podstawie informacji otrzymanych  
ze Szpitala Powiatowego we Wrześni

W sumie
125 tys. zł
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Nie ma jak u mamy
Jest pierwszą najważniejszą osobą w życiu dziecka, dla którego zrobi wszystko. Znie-

sie wiele nieprzespanych nocy, najpierw z powodu kolek doskwierających maluchowi, 

Trochę historii  
26 maja każdego roku obchodzi-

my w Polsce Dzień Matki. Święto  
to w naszym kraju celebrowano już  
przed wojną, jednak prawdopodob-
nie wtedy obchodzono je w różne dni 
roku. Rozmaite źródła podają, iż pierw-
szy raz Dzień Matki w Polsce obcho-
dzono właśnie 26 maja w 1914 roku 
w Krakowie. Historia tego święta sięga 
tak naprawdę już czasów starożytnych 
Rzymian oraz Greków. Wtedy czczono 
matki-boginie, które symbolizowały 
płodność oraz urodzaj. Gdy cesarstwo 
rzymskie przyjęło chrześcijaństwo, 
wprowadzono zakaz kultu innych 
bogów. Do tego święta powrócono  
w XVII wieku, gdy w Anglii utworzono 
niedzielę u matki. Wtedy jednak mat-
ka oznaczała rodzinny kościół, dlatego 
w czwartą niedzielę postu odprawiano 
modły w najbliższej katedrze.
W Stanach Zjednoczonych pierwszy 
Dzień Matki ogłosiła nauczycielka Ann 
Maria Reeves Jarvis, gdy w 1858 roku 
zapoczątkowała Dni Matczynej Pracy. 
14 lat później Dzień Matek dla Pokoju 
promowała Julia Ward Howe. Kongres 
Stanów Zjednoczonych w 1914 roku, 
uznał przypadający na drugą niedzielę 
maja Dzień Matki za święto narodowe. 
Ciekawostki

Zwyczaj wyrażania szacunku dla ma-
tek z czasem rozprzestrzeniał się na 
inne kraje, a daty celebrowania tego 
święta na całym świecie są bardzo 
różne. W kilkunastu państwach Dzień 

Matki obchodzony jest w różne dni 
marca, maja, czerwca, sierpnia, paź-
dziernika, a nawet grudnia, jednak naj-
liczniej w drugą niedzielę maja.
W XXI wieku rodzin wielodzietnych 
jest dużo mniej, niż w poprzednim 
stuleciu. Dzisiaj posiadanie trójki lub 
więcej dzieci wydaje się być trudnym 
dla rodziców zadaniem opiekuńczym i 
wychowawczym. Niewątpliwie mamą 
rekordzistką była rosjanka Wasilijewa, 
która w latach 1725-1765 urodziła 69 
dzieci, chociaż w ciąży była (tylko i aż) 
29 razy. Wszystko za sprawą tego, że 
każda z nich była mnoga. Kobieta 16 
razy urodziła bliźnięta, 7 razy trojaczki 
i 4 razy czworaczki. 

Kalifornijka Nadya Suleman także za-

pisała się do grupy rekordzistek, gdyż 
w 2009 roku, mając 33 lata urodziła 
ośmioraczki, które zostały poczęte 
metodą in vitro. 
A my tylko wam życzymy...    

Każda matka jest niczym superbo-
hater − niejednokrotnie musi pogo-
dzić opiekę nad dziećmi z dbaniem 
o dom oraz pracą zawodową. Zbyt 
rzadko jej wysiłek jest doceniany, 
nieraz natomiast uważany za coś 
oczywistego. Życzymy wam zatem, 
abyście częściej słyszały „dziękuję” od 
swoich pociech, cieszyły się wspania-
łym zdrowiem, abyście spełniały ma-
rzenia, a w waszym życiu były tylko 
słoneczne i radosne dni!

Klaudia Kubiak   

a później oczekując w oknie na powrót pociechy z imprezy. Tą osobą jest oczywiście mama − najwspa-
nialsza kobieta i prawdziwa wojowniczka.

Dlaczego nie mówimy  
„na zdrowie”, gdy ktoś kichnie?

W biurze panowała kompletna cisza, gdy pani Alicja kichnęła. 
Jej koleżankom cisnęło się na usta, by od razu powiedzieć „na zdro-
wie”. Tak przecież uczono je w domu i w szkole. Ale czy na pewno tak 
wypada?

Kichanie to czynność fizjologiczna, na którą nie powinniśmy zwracać uwagi

Większość z nas uważa, że mówiąc 
komuś „na zdrowie”, życzymy jak naj-
szybszego pozbycia się choroby. Wia-
domo, że wynika to z czystej uprzej-
mości. Brak reakcji z naszej strony 
może być nawet odebrany jako ozna-
ka gburowatości. Okazuje się jednak, 
że takie zachowanie nie jest do końca 
zgodne z zasadami savoir-vivre.

Co w takim razie robić, gdy ktoś 
kichnie?

Kichanie to nic innego jak zwyczaj-
ny odruch fizjologiczny i nie mamy 
na niego najmniejszego wpływu. 
Podczas kichania rozsiewamy za-
razki. Mówiąc „na zdrowie” wprowa-
dzamy kichającego w zakłopotanie. 
Dlaczego? W ten sposób mówimy 
mu tak naprawdę, że zauważyliśmy 
u niego objawy choroby i mamy 
świadomość, że może nas zarazić. 
Po drugie, osoba, która kicha, czę-
sto nie czuje się z tym komfortowo  
i chce to zrobić tak, by nie znaleźć się  
w centrum zainteresowania. Jeśli 
więc reagujemy w jakikolwiek spo-
sób, niepotrzebnie zwracamy uwagę 
na to, co się wydarzyło. Co zatem ro-
bić, by postąpić zgodnie z zasadami 
dobrego wychowania? Najlepiej nie 
robić nic, czyli po prostu zignorować 
czyjeś kichnięcie. Osobie kulturalnej 
nie wypada zwracać uwagi na czyjąś 

chwilową niedyspozycję. Komentu-
jąc w jakikolwiek sposób ten odruch 
fizjologiczny, możemy sprowokować 
kogoś do tłumaczenia się, a zdrowie 
należy do sfery prywatnej, o której 
nie ma obowiązku rozmawiać. Mó-
wiąc „na zdrowie”, zmuszamy ponie-
kąd do przeprosin, a kichający nie 
powinien ich artykułować. Skoro 
chce pozostać niezauważony, lepiej 
żeby przemilczał całą sytuację.

Skąd takie przyzwyczajenie?
Dawniej, gdy ludzie bardzo często 

borykali się z groźnymi dla życia cho-
robami, a przez świat przetaczały się 
liczne epidemie, mówienie „na zdro-
wie” było czymś na zasadzie zaklęcia. 
Wierzono wtedy w moc słów, które 
potrafią zmieniać rzeczywistość.  
W ten sposób chciano pokazać, że 
życzy się kichającej osobie, by nie 
spotkało jej nic złego, a wszelkie cho-
roby trzymały się z daleka. Według 
legendy, tego zwrotu po raz pierw-
szy użył papież Grzegorz I w czasie, 
kiedy w Europie szalała dżuma. Za-
lecił on, by wszyscy wierni w Rzymie 
reagowali słowami „na zdrowie”, je-
żeli ktoś kichnie w ich towarzystwie. 
Później zwyczaj ten rozpowszechnił 
się na cały kontynent. 

Monika Tomczak

Z kulturą  
za pan brat

• ćknąć – cieknąć 
• ćmiki – papierosy 
• ćpnąć , ćpać – rzucić, rzucać 

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów  

Jerzego Romualda Stankiewicza

• ćwierć – konew 
• ćwok, ćmok - oferma

Stypendia dla zdolnej młodzieży
Stan pandemii oraz trudna sytuacja gospodarcza wielu młodym ludziom może pokrzyżować pla-

ny związane ze studiowaniem. Wyższa Szkoła Handlu i Usług nie chce pozostawić młodych ludzi bez 
wsparcia, dlatego ufundowała im stypendia. 

Niezwykle miłe informacje otrzymał 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz 
w środę 20 maja od Magdaleny Gór-
skiej, założycielki Wyższej Szkoły Han-
dlu i Usług w Poznaniu, która zaofe-
rowała wsparcie dla uzdolnionej mło-
dzieży z powiatu wrzesińskiego. Tego 
dnia przekazano staroście dwa bony 
stypendialne o wartości 15 tysięcy zło-
tych, których wartość odpowiada trzy-

letnim studiom na dowolnie wybra-
nym kierunku w trybie stacjonarnym 
w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Po-
znaniu. Warto nadmienić, iż do wyboru 
jest wiele zróżnicowanych kierunków. 

Aby młodzież nie musiała rezygno-
wać z dalszej edukacji oraz planów 
na przyszłość, WSHiU w tym roku 
zdecydowała się ufundować 70 sty-
pendiów dla młodych ludzi z terenu 

Wielkopolski. Każdy powiat z nasze-
go województwa otrzyma po dwa 
takie stypendia, które dalej zostaną 
przekazane kandydatom na studia. 
Aktualnie trwają ustalenia dotyczące 
tego, w jaki sposób zostanie wyło-
niona dwójka przyszłych studentów 
z naszego regionu. O wynikach roz-
mów będziemy informować.

 Klaudia Kubiak  

Czeki już czekają na przyszłych studentów
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Pamiętajmy o bezpieczeństwie 
Coraz cieplejsze dni oraz stopniowo znoszone przez rząd ob-

ostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 
zachęcają wielu z nas do ponownego spędzania czasu aktywnie na 
świeżym powietrzu. Musimy jednak zachować zdrowy rozsądek.

Kolejne etapy znoszenia ograniczeń 
powoli pozwalają nam powracać do 
częściowej normalności. Po tygo-
dniach spędzanych naprzemiennie 
wyłącznie w pracy i domu łakniemy 
pięknej pogody oraz możliwości spę-
dzania czasu na zewnątrz. Musimy 
zatem pamiętać o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa. 

W ochronie fauny i flory

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 
2000 to rejony w Polsce i Unii Euro-
pejskiej, która zakłada zwiększenie 
skuteczności ochrony fauny i flory, 
szczególnie tej, która zagrożona jest 
wyginięciem, a także niezwykle zna-
cząca dla zachowania przyrodniczego 
dziedzictwa Europy. Program Natura 
2000 ma służyć m.in. zachowaniu bądź 
odtworzeniu różnorodności przyrod-
niczej naszego kontynentu. 

Polska poprzez podpisanie w 2003 
roku Traktatu Ateńskiego (co było pod-
stawą wstąpienia do Unii Europejskiej) 
zobowiązała się do wyznaczenia na te-
rytorium naszego kraju sieci obszarów 
Natura 2000. W Polsce zajmują one 
łącznie ok. 20% powierzchni lądowej 
całego kraju. Na terenie powiatu wrze-
sińskiego występują cztery obszary, 
które należą do sieci Natura 2000. Są 
to Dolina Środkowej Warty, Grądy  
w Czerniejewie, Lasy Żerkowsko-Cze-
szewskie oraz Ostoja Nadwarciańska. 

Pierwszy z nich ma powierzchnię po-
nad 57 104 hektarów i występuje na 
terenie województwa łódzkiego oraz 
wielkopolskiego. Dolina Konińsko-
-Pyzdrska zachowała dość naturalny 
charakter, a jej zachodnia część jest 
okresowo zalewana. W dużej mierze 
teren ten to łąki i pastwiska, a także 
zarastające szuwarem starorzecza  
i zadrzewia łęgowe. Obszar ten to bar-
dzo ważna ostoja dla ptaków wodno-
-błotnych, szczególnie w czasie lęgo-
wym. Obserwatorzy na pewno odnaj-
dą tu czaplę białą, żurawia, mieszane 
stada gęsi, a także między innymi cza-
plę siwą, gęgawę, dzięcioła średniego, 
zimorodka, dudka czy pustułkę. 

Grądy w Czerniejewie, których tere-
ny znajdują się też w powiecie wrze-
sińskim, to kolejny obszar wchodzący 
w sieć Natura 2000. Znajduje się on 
wyłącznie na terenie Wielkopolski,  
a jego powierzchnia liczy ponad 1 212 
hektarów. Na system hydrologiczny 
składają się wyschnięte przez większą 
część roku cieki uchodzące do Wrze-
śnicy. Lasy w Czerniejewie przez setki 
lat były użytkowane gospodarczo, 
jednak pomimo tego należą do naj-
lepiej uchowanych w Wielkopolsce. 
Na tym terenie występują dobrze 
zachowane grądy środkowoeuropej-
skie, lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla 
wierzbowe i łęgowe lasy dębowo-
-wiązowo-jesionowe.

Do sieci Natura 2000 należą także 
Lasy Żerkowsko-Czeszewskie, które 
zajmują ponad 7 158 hektarów. Znaj-
dują się tu fragmenty obszarów za-
lewowych Warty i dolnego odcinka 

Lutyni. Rejon ten zdominowały rozle-
głe lasy łęgowe oraz grądy. Szerokie 
leśne połacie przeplatane są jednak 
łąkami oraz pastwiskami. 

W Naturze 2000 znajduje się także 
Ostoja Nadwarciańska, która leży wy-
łącznie w województwie wielkopol-
skim, w dużej mierze w gminie Pyzdry. 
Ten teren liczy 26 653 hektarów po-
wierzchni i obejmuje fragment doliny 
środkowej Warty. Obszar bogaty jest 
w różnorodną roślinność, co stanowi 
dogodne siedliska dla wielu gatunków 
zwierząt, przede wszystkim ptaków. 

Wszystkie obszary sieci Natura 
2000 są niezwykle urokliwe, a swym 
pięknem zachwyciły niejednego 
miłośnika przyrody. Zachęcamy, by 
mieć oczy szeroko otwarte i dostrze-
gać wyjątkowość miejsc, które być 
może codziennie mijamy, a do tej 
pory nie zwróciliśmy na nie uwagi.     
                                            Klaudia Kubiak

Rower jest jednym z najpopular-
niejszych środków transportu, szcze-
gólnie teraz, gdy autobusy i pociągi 
nie mogą zabierać takiej liczby pasa-
żerów jak przed epidemią. Policjanci 
natomiast przypominają − rower 
musi posiadać obowiązkowe wypo-
sażenie. Jednoślad powinien mieć 
co najmniej jedno światło pozycyjne 
o białej lub żółtej barwie, a z tyłu co 
najmniej jedno światło odblaskowe 
czerwone w innym kształcie niż trój-
kąt, oraz co najmniej jedno światło 
pozycyjne o czerwonej barwie. Po-
nadto niezbędnym wyposażeniem 
jest przynajmniej jeden skutecznie 
działający hamulec, a także dzwo-
nek bądź inny sygnał ostrzegawczy. 
Funkcjonariusze apelują również do 
wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego o wzajemną życzliwość.

Niedługo rozpocznie się również 

sezon kąpielowy nad jeziorami. My 
już teraz przypominamy o zasadach 
bezpieczeństwa nad wodnymi zbior-
nikami. Nie decydujmy się na pływa-
nie lub wyprawy kajakowe czy rekre-
ację na rowerach wodnych po spo-
życiu alkoholu. Jeśli nie czujemy się 
pewnie w wodzie, ponieważ nie po-
trafimy dobrze pływać, nie kąpmy się 

w miejscach, w których nie sięgamy 
stopami dna. Jeżeli decydujemy się 
na kąpiel w jeziorze, poinformujmy 
o tym osoby, które z nami są w tym 
momencie. Pamiętajmy również, aby 
cały czas mieć na uwadze, gdzie jest 
i co robi dziecko, którym się w danej 
chwili opiekujemy. 

Zaczynamy wracać do normal-
ności, jednak jest to nowa normal-
ność, nadal wypełniona reżimami 
sanitarnymi. Stosujmy się do zasady 
poprawnego noszenia maseczek, 
używajmy rękawiczek jednorazo-
wych, zachowujmy odstępy min. 
2 metrów, ograniczmy spotkania  
z bliskimi i znajomymi. Jeśli będzie-
my przestrzegać tych nakazów, nie-
długo wspólnie pokonamy niewi-
dzialnego wroga.   

Klaudia Kubiak 

21 maja obchodzimy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Na terenie powiatu wrzesińskiego 
również znajdują się tereny szczególnie urokliwe, które podlegają ochronie. 

Ptasi szybowiec Myszołów jest średniej wielkości ptakiem drapież-
nym występującym w naszym kraju.

wach lub słupach. Wypatrzoną ofiarę 
łapie, spadając na nią z kilku metrów. 
Zakrzywiony ku dołowi dziób i ostre 
szpony, charakterystyczne dla ptaka 
drapieżnego, ułatwiają mu rozpra-
wienie się z upolowaną zdobyczą.

Rozpiętość skrzydeł tego ptaka się-
ga prawie 140 cm, a długość ciała – 
prawie 60 cm. Samica jest nieznacz-
nie większa od samca.

W ciągu roku myszołowy wyprowa-
dzają jeden lęg. Samica składa jaja  
w gniazdach o średnicy ok. 1 m, uwi-
tych z gałęzi i ulokowanych w rozwi-
dleniach wysokich drzew. W środku 
gniazdo wyłożone jest mchem, sier-
ścią zwierząt lub innym miękkim ma-
teriałem.

Ciekawostką jest to, że trudno zna-
leźć dwa tak samo upierzone osobni-
ki. Ich ubarwienie jest bardzo zmien-
ne, od jasnego po ciemnobrązowy.

Marcin Popławski

Jego liczebność szacuje się na 40 000 
par. Nazwa wskazuje na to, że żywi się 
myszami, ale w jego menu znajdują 
się także krety, nornice, szczury, młode 
króliki i zające, a także ptaki, gady, bez-
kręgowce. Nie pogardzi też padliną.

Swoje ofiary namierza w trakcie szy-
bowania, które daje mu dobre pole 
widzenia, a także siadając na wyso-
kich punktach. Bardzo często my-
szołowa można zaobserwować, gdy 
przesiaduje na przydrożnych drze-

Mimo panujących obostrzeń rekreacja może być przyjemnością

W naszym powiecie nie brakuje pięknych zakątków

Barwy skrzydeł myszołowa tworzą prawdziwe dzieło sztuki

Nowy przeor  
na Jasnej Górze

Ojciec Samuel Pacholski, zakonnik Zakonu Świętego Pawła 
Pierwszego Pustelnika otrzymał nominację od przełożonego gene-
ralnego ojca Arnolda Chrapkowskiego oraz definitorium Zakonu 
Paulinów na przeora Jasnej Góry.

Ojciec Samuel ma 48 
lat i pochodzi z Wrześni. 
Kapłanem jest od 21 lat, 
natomiast zakonnikiem  
od 27. Studiował w Krako-
wie, Jerozolimie oraz War-
szawie. Posługę sprawował 
w Wieruszewie, Łukęcinie, 
Toruniu, Warszawie i na Ja-
snej Górze. Od 2012 roku, 
przez 6 lat był pierwszym 
paulińskim przeorem oraz 
proboszczem parafii pw. św. 
Józefa w Świdnicy. Ojciec 
Samuel od wielu lat związa-
ny jest z Drogą Neokatechu-
menalną i Stowarzyszeniem 
„Spotkania Małżeńskie”. Od 
2014 roku jest członkiem komisji 
duszpasterskiej Zakonu Paulinów,  

a od 2018 dyrektorem wydawnictwa 
„Paulinianum”.                         (red.)

fot. w
w

w
.paulini.pl

Ojciec Samuel pochodzi z Wrześni
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 12 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Elżbieta Staszak-Małecka

Czy można odmówić badania 
na obecność koronawirusa?

Najpopularniejsze rośliny wodne  
do oczek i stawów

Przygarnij mnie

Pan Krzysztof  ma wątpliwości i pyta, czy gdyby zachorował na koronawirusa, może odmówić wyko-
nania badań na jego obecność w organizmie.

Rośliny wodne, czyli hydrofity, to kwiaty dzięki którym nasze 
przydomowe stawy i oczka wodne zyskują niepowtarzalny klimat.

NIE. Osoba z podejrzeniem za-
każenia koronawirusem nie może 
odmówić poddania się badaniom,  
w tym badaniom testowym. Usta-
wa o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  
w artykule 36 wyraźnie określa prze-
słanki zastosowania środka przymu-
su bezpośredniego.

Policja, jeżeli nie będziemy chcieli 
poddać się takim badaniom, może 
zastosować wobec osoby stawia-
jącej opór środki przymusu bezpo-

średniego w postaci między innymi 
przytrzymania, unieruchomienia,  
a w razie choroby – przymusowego 
podania leków.

Nadal jesteśmy w stanie epidemii, 
dlatego mimo wprowadzanych co-
raz większych luzowań obostrzeń,  
w dalszym ciągu pamiętajmy, że 
koronawirus jest z nami. Proszę nie 
lekceważyć zasad ochrony przed nim 
oraz higieny.

Podstawa prawna: ustawa z dnia  
5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 roku, 
poz.1239).

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

Cześć, nazywam się Afera. Jestem 
suczką w typie husky, a moim zna-
kiem szczególnym są wyjątkowe, 
dwukolorowe oczy. Na początku 
znajomości może się wydawać, że 
jestem spokojnym psem do przy-
tulania, ale tak naprawdę pod tą 
puszystą sierścią kryje się piesek 
o trudnym charakterze. W kon-
taktach z ludźmi nie jestem raczej 
wylewna, nie każdego człowieka 
jestem w stanie zaakceptować. Na 
moje zaufanie trzeba sobie zasłu-
żyć. Staram się trzymać dystans 
wobec innych, nie przepadam za 
okazywaniem uczuć, głaskaniem 

czy przytulaniem. Rzadko przekonu-
ję się do ludzi i pozwalam im się ze 
mną zaprzyjaźnić. Wiem, że jestem 
raczej trudnym i smutnym psem, ale 
sporadycznie opiekunom w schroni-
sku udaje się zauważyć moją radość. 
Gdy wolontariusze zbliżają się do 
kojca ze smyczą, wiem, że to może 
oznaczać tylko jedno – wyjście na 
spacer. Przyznaję się, jestem raczej 
dzikim psem i mam zapędy do ucie-
czek, dlatego potrzebuję bardzo od-
powiedzialnego przewodnika, który 
sprowadzi mnie na właściwą drogę. 
Trudny ze mnie pies i chyba opieku-
nowie w schronisku właśnie dlate-

go dali mi na imię Afera, ale myślę,  
że i ja zasługuję na miłość, chociaż 
może na trochę inną, taką z ogra-
niczoną ilością uścisków. Gdybym 
trafiła do nowego domu, powinnam 
tam pozostać jedynaczką, ponie-
waż nie akceptuję innych psów. Jak 
wcześniej wspomniałam, nie jest 
fanką przytulania i czasami bywam 
niecierpliwa, dlatego szukam rodzi-
ny bez małych dzieci. Jeśli chciałbyś 
mnie adoptować, stać się moim 
przewodnikiem, który na nowo na-
uczy mnie kochać, zadzwoń do Aga-
ty (tel. 785 299 967) lub Oli (tel. 724 
135 335).                          Nieufna Afera

Poza funkcją dekoracyjną te kwiaty 
o mięsistych liściach i kolorowych 
kwiatostanach napowietrzają zbior-
niki wodne i eliminują glony. Najpo-
pularniejsze rośliny wodne to:
• Hiacynt wodny

Jest rośliną jednoroczną. Ma mię-
siste liście w kolorze soczystej zie-
leni i piękne białe lub jasnofioleto-
we kwiaty, których średnica sięga 
5 cm. Ich system korzeniowy jest 
gęsty, pierzasty i ma fioletowe za-
barwienie. Hiacynty nie wymagają 
szczególnej pielęgnacji, po zakupie 
sadzonki umieszczamy ją na wodzie,  
a roślina sama się rozrośnie. Gatu-
nek ten nie jest podatny na choroby 
ani szkodniki, jest jednak wrażliwy 
na niskie temperatury. Już niewielki 
przymrozek może stanowić poważ-
ne zagrożenie dla hiacynta wodne-
go. Poza funkcją dekoracyjną, hia-
cynt jest też rośliną, która oczyszcza 
zbiornik wodny i spowalnia rozrost 
glonów. Z końcem sezonu letniego 
warto wyłowić ich kłącza i wrzucić je 
do kompostownika. Zyskamy w ten 
sposób wartościową dla gleby zielo-
ną masę.
• Moczarka kanadyjska

Jest jednym z najstarszych i najbar-
dziej znanych gatunków bylin wod-
nych. Kwitnie od maja do sierpnia  
i ma drobne białe kwiaty. Ma długą 
i smukłą łodygę oraz zielone liście 
ułożone w okółku. Białe korzenie 
moczarki pełnią funkcję zakotwicza-
jącą, dzięki czemu roślina swobod-
nie unosi się na wodzie. Moczarka 
wodna pozytywnie wpływa na bio-
top zbiorników wodnych. Produku-
je duże ilości tlenu oraz pochłania 

związki azotowe i wapń – sprzyjają-
cy twardości wody.
• Mięta wodna

Ma różowe lub liliowe kwiaty, któ-
re skupione są wokół łodygi. Całość 
tworzy kulisty kwiatostan, utrzy-
mujący się od lipca do września lub 
października. Jej atutem jest wysoka 
tolerancja na różne warunki. Bez tru-
du poradzi sobie jako roślina pod-
wodna (na głębokości blisko 1 me-
tra), na pływających wyspach bądź  
w wilgotnym otoczeniu stawu. Do-
brze znosi zimę, dzięki czemu jest 
rośliną wieloletnią. Podobnie jak 
hiacynt usuwa nadmiar związków 
pokarmowych z wody, a jej mięto-
wo-pieprzowy zapach wypełnia po-
wietrze rześkim aromatem. Szybko 
się rozrasta i nie wymaga szczegól-
nej pielęgnacji. Wystarczy regular-
ne, powtarzane raz w roku usuwanie 
rozłogów i dzielenie kęp mięty na 
mniejsze.
• Rzęsa wodna

Należy do najmniejszych roślin na 
świecie. Wysokość, jaką może osią-
gać, jest uzależniona od gatunku, 
ale zwykle nie przekracza 5-6 mm 
(jeden z gatunków dorasta mak-
symalnie do ok. 10 mm). Mimo to 
potrafi zająć ogromne obszary wod-
ne, niemal całkowicie zarastając ich 
powierzchnię gęstym kożuchem. 
Taka sytuacja jest możliwa dlatego, 
że rzęsa wodna, która trafi na odpo-
wiednie warunki środowiskowe, ma 
niebywałą zdolność szybkiego, we-
getatywnego namnażania się.

Klaudia Bartkowiak
Anna Banaszak

klasa 3TA

Afera szuka cierpliwego i konsekwentnego człowieka

fot. Psi-jaciel

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie po-
wiatu wrzesińskiego do odwołania nie funkcjonują punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej.
Istnieje możliwość udzielania porad przez telefon  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku  

pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00-14:00.
Aktualnie nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie 

uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej 
jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą 

innych osób w ciągu ostatniego roku.
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Witraże zostaną odnowione
Zabytkowy kościół w Targowej Górce z 1840 roku mocno ucier-

piał podczas nawałnicy, która kilka lat temu wyrządziła wiele szkód 
na terenie całej Polski. Powiat wrzesiński wesprze finansowo prace 
przy renowacji witraży.

Parafia pw. św. Michała Archanioła 
w Targowej Górce złożyła wniosek  
o dofinansowanie prac renowa-
cyjnych dwóch okien witrażowych  
w nawie kościoła. Te bogato zdobione 
okna mają około 60 lat i zostały moc-
no nadwyrężone przez warunki at-
mosferyczne. Prace renowacyjne oraz 
montaż dodatkowego oszklenia po-
mogą w zabezpieczeniu zabytkowe-
go obiektu przed dalszą degradacją. 

19 maja w Starostwie Powiatowym 
we Wrześni proboszcz parafii ks. Ra-
fał Hordik oraz starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz podpisali umowę 

dotacyjną, na podstawie której pra-
ce konserwatorskie zostaną wsparte 
kwotą 10 tys. zł z budżetu powiatu 
wrzesińskiego. To kontynuacja prac 
związanych z usunięciem szkód wy-
wołanych nawałnicą w 2017 roku. 
Przypomnijmy, że w dużej mierze 
ucierpiał wówczas przede wszyst-
kim dach świątyni. Powiat przekazał  
w 2018 roku środki finansowe, które  
przyczyniły się do naprawy powsta-
łych uszkodzeń.

Mateusz Maserak

Kolejna książka  
Michała Pawełczyka

Gmina Miłosław postanowiła wspomnieć bohaterów sprzed stu 
lat, publikując książkę autorstwa Michała Pawełczyka Ziemia mi-
łosławska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Wspomnienia  
i życiorysy II.

Obszerna publikacja jest pierwszą 
tak szczegółowo opisującą życiorysy 
powstańców wielkopolskich związa-
nych z ziemią miłosławską. Jak we 
wstępie do publikacji pisze burmistrz 
Miłosławia Hubert Gruszczyński – 
Opracował ją wybitny regionalista Mi-
chał Pawełczyk, który pochylił się nad 
uczestnikami powstania, często cichy-
mi bohaterami tamtych wydarzeń,  
z naszych miłosławskich terenów. Je-
stem przekonany, że lektura tej książki 
pozwoli czytelnikowi odkryć meandry 
uczestników Powstania Wielkopol-
skiego i spojrzeć na sprawy powstania  
z bardzo szerokiej perspektywy. Jak 
mówił Józef Piłsudski: „Naród, który nie 
szanuje swej przeszłości nie zasługuje 
na szacunek”. Wierzę zatem, że młode 
pokolenie zaczerpnie z tej publikacji 
wiedzę o historii, motywach, odczu-
ciach społecznych, które zadecydowały  
o zwycięskich zrywach w latach 1918-
1919. Książkę można było wygrać  
w losowaniu zorganizowanym przez 
gminę. Jednocześnie Michał Paweł-
czyk przygotował wykład online 
poświęcony miłosławskiej tematyce 
powstańczej. Urząd po zakończeniu 
stanu epidemicznego zapowiada 
spotkanie autorskie połączone z pro-
mocją książki. 

Przypomnijmy, że prezentowali-
śmy wcześniejszą publikację Mi-

chała Pawełczyka Wspomnienia po-
wstańców wielkopolskich 1918-1919 
z ziemi wrzesińskiej wydaną w 2018 
przy finansowaniu Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Prawie 
200-stronicowa książka wpisywała 
się w działania powiatu wrzesińskie-
go związane ze 100-leciem wybuchu 
powstania wielkopolskiego i stano-
wiła hołd złożony powstańcom.

Anna Szymczak

Powracają biblioteki
Znoszenie obostrzeń związanych z koronawirusem to ulga także dla moli książkowych. Czytelnicy, 

na razie w ograniczony sposób, mogą ponownie wypożyczać książki.  

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Biblioteki Narodowej biblio-
teki zostają ponownie otwarte. Co 
prawda czytelnicy mogą z nich ko-
rzystać wyłącznie dostosowując się 
do nowego regulaminu. W Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Września 
przed wejściem do budynku każdy 
użytkownik ma obowiązek zasłonie-
nia nosa oraz ust, a także dezynfek-
cji rąk. Zmiany nastąpiły także w sa-
mym wypożyczaniu oraz zwracaniu 
egzemplarzy. Aktualnie czytelnicy 
nie mają wolnego dostępu do księ-
gozbioru, a wybrany tytuł podaje 
bibliotekarz. Książki można także 
zamówić telefonicznie bądź mailowo 
(wszystkie niezbędne kontakty moż-
na znaleźć na stronie www.bibliote-
ka.wrzesnia.pl). Zamówione pozycje 
bądź audiobooki należy odebrać  
w ciągu dwóch dni. Obowiązują tak-
że limity wypożyczeń książek i audio-
booków. Aktualnie to trzy egzempla-
rze. Zwrot oraz odbiór wypożyczeń 
odbywa się na piętrze biblioteki 
głównej z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa. Zwracający powinien 
pokazać bibliotekarzowi książkę ko-

dem do czytnika, a po zeskanowaniu 
kodu tytuł należy umieścić w przygo-
towanym przez bibliotekę kartonie. 
Następnie książki zostają poddane 
10 dniowej kwarantannie. Czytelnia, 
w tym także usługi komputerowe, 
kserograficzne oraz wypożyczenia 
prasy, jest nieczynna aż do odwoła-

nia. Ponadto nie ma także możliwo-
ści zamawiania egzemplarzy przez 
katalog online. 

Bibliotekarze uspokajają, wszystkie 
zasady mają charakter tymczasowy  
i będą znoszone zgodnie z zalecenia-
mi właściwych służb. 

Klaudia Kubiak

Dzięki podpisanej umowie witraże nabiorą nowego blasku

Publikacja to kolejne cenne źródło  
wiedzy o naszej historii 
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września, która realizuje zadania  
biblioteki powiatowej, mieści się przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 13

Burmistrz  Pyzdr
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem  nieruchomości  

położonej w Pyzdrach dz. cz. 1498 

 Nieruchomość przeznaczona do najmu:

 *Do ustalonego czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Najem nieruchomości położonej w Pyzdrach dz. cz. 1498 przeznaczona będzie na prowadzenie działalności go-
spodarczej.
Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć zł 00/100) można wpłacać na konto Gminy i Miasta Pyzdry prowa-
dzone w Banku Spółdzielczym we Wrześni, oddział w Pyzdrach na numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130  
do dnia 2.06.2020 r. (liczy się data wpływu na wskazane konto) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.
Przetarg odbędzie się dnia 9.06.2020 r. w sali narad w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach przy ul. Taczanow-
skiego 1, o godz. 10.00.
I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Pyzdrach dz. cz. 1498 , odbył się 3.04.2020 r.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu 
miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej 
– poświadczonej notarialnie).
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, do-
wód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są 
okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu 
działalności.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone 
zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Więcej  informacji  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach w biurze nr 15 lub pod nr telefonu  63 276 83 
33, wew. 115.
Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej: www.pyzdry.pl/bip

      Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Nr 
geodezyjny

Położenie
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości w 

m/ha

Księga
wieczysta

MPZP Miesięczny
czynsz w zł

cz. 1498 Pyzdry 11 m2 KN1S/00023997/0

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

i usługowej
29 MN/U

99,00



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  
– 61 640 45 40

Wydział Budownictwa, 
Środowiska i Rolnictwa
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7-10
tel. 61 640 44 32
Referat Środowiska i Rolnictwa  
– 61 640 45 15

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 23
Referat  Kontroli,  Obsługi Rady 
i Zarządu – 61 640 44 22

Wydział Nieruchomości
tel. 61 640 44 13
Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Referat Kadr
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,  Kultury  
i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Grzegorz Kolecki

tel. do redakcji:   
61 640 44 31, 61 640 45 12
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. Wrocławska 42, 
tel./fax 61 640 32 06

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
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Podsumowanie  
Powiatowej Akademii Ruchu

Zajęcia ruszyły 25 lutego i tym razem 
odbywały się we Wrześni oraz Targo-
wej Górce. Mieszkańcy powiatu mieli 
możliwość wzięcia udziału w nastę-
pujących zajęciach: fitball, aerobik, 
fitness z elementami tańca, zdrowy 
kręgosłup oraz podstawy tańca.  
Te ostatnie stanowiły zupełną nowość 
dla zainteresowanych Powiatową 
Akademią Ruchu. Jak zwykle możli-

wość skorzystania z bezpłatnych za-
jęć ogólnorozwojowych cieszyła się 
olbrzymim powodzeniem. Na zajęcia 
zapisało się 220 osób.

Niestety, w związku z epidemią ko-
ronawirusa i wprowadzonymi środ-
kami ostrożności, 10 marca zajęcia  
w ramach Powiatowej Akademii Ru-
chu zostały zawieszone. Być może 
jednak ta wyjątkowo krótka edycja 

sprawiła, że niektórzy uczestnicy 
postanowili na stałe wprowadzić ak-
tywność fizyczną do swojego życia. 
Mamy nadzieję, że pandemia bę-
dzie stopniowo słabnąć i już za parę 
miesięcy będziemy mogli zaprosić 
mieszkańców powiatu na jesienną 
edycję Powiatowej Akademii Ruchu.

Klara Skrzypczyk

Koronawirus pokrzyżował wiele planów. Przerwał m.in. VIII edycję Powiatowej Akademii Ruchu, 
która po raz kolejny spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców powiatu.

Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej




