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W posiedzeniu, które odbyło się  
4 sierpnia w Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii w Grzy-
mysławicach, wyjątkowo wzięli udział 
naczelnicy wydziałów starostwa, kie-
rownicy i dyrektorzy jednostek orga-
nizacyjnych powiatu oraz zaproszeni 
goście. Wszyscy dostosowali się do 

zasad związanych z panującą pande-
mią i przede wszystkim zachowywali 
bezpieczne odległości. Przewodni-
czący Marek Przyjemski podkreślił, że 
zwiększona liczba obecnych związana 
jest z charakterem sesji absolutoryjnej  
i ujęciem w porządku obrad debaty nad 
Raportem o Stanie Powiatu za 2019 rok, 

kolejne posiedzenia zaś prawdopodob-
nie będą odbywać się jak dotychczas – 
przy znacznych obostrzeniach.

Przy okazji przedstawiania sprawozda-
nia z prac Zarządu starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz poinformował rad-
nych o zmianach w ważnym powiato-
wym projekcie oświatowym – Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego za-
twierdził dodatkowe środki na realiza-
cję projektu „Rozwój szkolnictwa zawo-
dowego na terenie powiatu wrzesiń-
skiego”. Ponad 6 mln zł ma zostać prze-
znaczonych na dalszą modernizację  
i rozbudowę Centrum Oświatowego.

Dok. s. 3

Absolutorium za rok 2019

Podczas XX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego Zarządowi zostało udzielone absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Zapraszamy  
na  

Green Book
Kino Trójka we współpracy 

ze Starostwem Powiatowym we 
Wrześni organizuje bezpłatny 
pokaz filmu Green Book w nie-
typowych warunkach.

28 sierpnia (piątek) o godz. 21 plac 
przy Centrum Badań i Rozwoju No-
woczesnych Technologii w Grzymy-
sławicach zamieni się w nietypową 
salę kinową. Widzowie rozsiądą się 
jednak w fotelach we własnych sa-
mochodach, by obejrzeć obsypany 
nagrodami Green Book. To historia 
drobnego cwaniaczka, który podej-
muje pracę w charakterze szofera 
ekstrawaganckiego muzyka. Pano-
wie wspólnie wyruszają w wieloty-
godniowe tournée, zabierając kino-
manów w niezwykłą podróż.

Bezpłatne wejściówki na pokaz kina 
samochodowego można odbierać 
we wrzesińskim Kinie Trójka przy  
ul. Koszarowej 14 (ilość miejsc jest 
ograniczona). To okazja, by nie tylko 
obejrzeć oscarowe dzieło amery-
kańskiej kinematografii, ale również 
wziąć udział w nietypowym wyda-
rzeniu. Serdecznie zapraszamy!

(red.)

Cykl
historyczny

Blisko 100 tys. zł  
na zadania  
publiczne

Pod koniec lipca Zarząd Powiatu 
Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwar-
tych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych na zlecanie zadań 
publicznych powiatu wrzesińskiego.

Dotacje przyznawane były w kilku 
obszarach – ratownictwa i ochro-
ny ludności, działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych, wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej, 
kultury, sztuki i ochrony tradycji, 
ochrony i promocji zdrowia, pomo-
cy społecznej w tym działalności na 
rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji 
życiowej, edukacji dzieci i młodzieży 
poprzez realizację projektów edu-
kacyjnych oraz działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym. Wyniki 
konkursu publikujemy na s. 12.
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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.

Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Nieodpłatna pomoc prawna 

W związku z obowiązującym stanem epidemii 
oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości in-
formujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego 
wznowiona została fizyczna działalność punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej znajdującego się 
w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Mi-
łosławskiego Centrum Kultury.
Punkt ten funkcjonuje według poniższego har-

monogramu: 

 poniedziałek:  godz. 12-16,
 wtorek:   godz.   8-12,
 środa:    godz. 12-16,
 czwartek:   godz.   8-12,
 piątek:   godz.   8-12.

Jednocześnie informujemy, że do odwołania nie 
będą funkcjonować dwa pozostałe punkty nie-
odpłatnej pomocy prawnej we Wrześni: przy  
ul. Wojska Polskiego 1 (w budynku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie) oraz przy ul. Chopina 9  
(w budynku Urzędu Miasta i Gminy). W przypadku 
tych dwóch punktów istnieje możliwość udziela-
nia porad przez telefon lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.

Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać telefo-
nicznie od poniedziałku do piątku pod nume-
rem 61 640 44 17, w godzinach 9-14. 

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemicz-
ną do 180 dni wydłuża się terminy: zarejestrowa-
nia pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, a także zawiado-
mienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestro-
wanego. Nowe przepisy obowiązują do końca roku.  
Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału Komuni-
kacji i Transportu, tel. 61 640 44 92.                (red.)

Uroczysta zbiórka
W Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa wrzesiński garnizon obchodził tegoroczne Święto 

Policji. Podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie.

Początkiem policyjnych obchodów 
Święta Policji, które przypada 24 lip-
ca, była msza w intencji wrzesińskich 
policjantów, pracowników cywilnych 
oraz ich rodzin w kościele św. Królo-
wej Jadwigi we Wrześni.

Następnie insp. Mariusz Łozowiecki, 
mł. insp. Radosław Smak oraz podinsp. 
Andrzej Bonalski złożyli kwiaty pod 
pomnikiem katyńskim na cmentarzu 
parafialnym przy ulicy Gnieźnieńskiej. 

Punktualnie o godzinie 12 w Po-
licyjnym Centrum Edukacji Bez-
pieczeństwa zebrali się zaproszeni 
goście:  starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz, burmistrzowie oraz wójt 
z powiatu wrzesińskiego. Swoją 
obecnością zaszczycili wrzesińskich 
policjantów także przedstawiciele 
duchowieństwa oraz prokuratury.

W tym roku obchody Święta Poli-
cji były znacznie skromniejsze niż  
w ubiegłym, kiedy to mijała 100 rocz-
nica powstania Policji Państwowej. 
Wszystko przez obecną sytuację epi-
demiczną. 101 rocznica zostanie dłu-
go zapamiętana w historii chociażby 
przez to, że uczestnicy obchodów  
w Policyjnym Centrum Edukacji Bez-
pieczeństwa mieli na twarzach ma-
seczki ochronne. Nie mogło to jednak 
wpłynąć na podniosłość chwili.

Podczas zbiórki wręczono odznacze-
nia związkowe. Zarząd Wojewódzki 
Niezależnego Samorządnego Związ-

ku Zawodowego Policjantów Woje-
wództwa Wielkopolskiego za zasługi 
na rzecz związku i środowiska policyj-
nego odznaczył srebrnym medalem 
asp. Adriana Melewskiego oraz brązo-
wym medalem asp. Bogusława Wójta.

W swoim wystąpieniu komendant 
powiatowy policji we Wrześni insp. 
Mariusz Łozowiecki zwrócił uwagę na 
świetną współpracę funkcjonariuszy 
z samorządowcami, a także na aktyw-
ne i efektywne wspieranie w pracy na 
rzecz wzrostu poczucia bezpieczeń-

stwa mieszkańców naszego powiatu. 
Został również przeczytany list inten-
cyjny komendanta wojewódzkiego 
policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki.

Z okazji tegorocznego Święta Policji 
na wyższe stopnie w korpusie ofice-
rów młodszych awansowany został 
jeden policjant, w korpusie aspiran-
tów 22 policjantów, w korpusie pod-
oficerów 11 policjantów, a w korpu-
sie szeregowych dwóch policjantów.

KPP

Podczas święta policji wręczono awanse zawodowe

Roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne: sanitarne i elektryczne

Seniorze, bądź czujny
Wrzesińscy policjanci apelują o zachowanie czujności w szczególności przez osoby starsze. W ostat-

nich latach właśnie seniorzy stali się grupą docelową oszustów. Rozmawiajmy z naszymi seniorami  
i uświadamiajmy ich. Wspólnie zadbajmy o nich w jesieni życia.

„Bezpieczne życie seniora” jest 
programem realizowanym przez 
wrzesińskich policjantów. Jego za-
łożeniem jest uświadamianie osób 
starszych na temat pojawiających się 
przestępstw oraz stanowcze prze-
ciwdziałanie oszukiwaniu seniorów. 
Niestety oszuści obrali sobie jako cel 
właśnie tę grupę społeczną.

W oparciu o dane na temat doko-
nanych już oszustw można stworzyć 
szablon prowadzonej rozmowy oszu-
sta z pokrzywdzonym. Po odebraniu 
telefonu może wywiązać się na przy-
kład taki dialog:

Oszust: – Dzień dobry, Policja z tej strony.
Senior: – Policja, a co się stało?
Oszust: – Proszę pana/pani, zwra-

camy się prośbą o pomoc przy za-
trzymaniu groźnego przestępcy.

Senior: – Ja mam w tym pomóc?
Oszust: – Tak, potrzebujemy pana/

pani. Sprawa jest bardzo pilna. Pro-
wadzimy czynności, w których nie-
zbędna jest pana/pani pomoc.

W tym momencie sprawcy wyko-
rzystują duże zaufanie do formacji 
policyjnej. Trzeba również wspo-
mnieć, że wariantów rozmowy jest 
kilka, dużo seniorów „nabiera się” na 
przekazanie pieniędzy na rzekomą 

pomoc wnukowi w związku z wy-
padkiem drogowym.

Po wciągnięciu seniora w rozmowę 
sprawcy zawsze proszą o przeka-
zanie pieniędzy oczywiście w celu 
uzyskania pomocy przy zatrzyma-
niu groźnego przestępcy. Kwoty 
są ogromne. Wrzesińscy policjanci, 
prowadząc działania profilaktyczne  
w tym zakresie, apelują do najbliż-
szych seniorom osób, by przypomi-
nali im o tym, że ktoś może chcieć ich 
skrzywdzić poprzez zabranie wszyst-
kich oszczędności.

Scenariusz rozmowy, który został 
przez nas stworzony, powinien się 
skończyć po słowach: – Proszę pana/
pani, zwracamy się prośbą o pomoc 
przy zatrzymaniu groźnego prze-
stępcy. Policjanci nie proszą o po-
moc w zatrzymaniu sprawców oraz 
nigdy nie informują postronnych 
osób o prowadzonych działaniach.

Policjanci radzą i proszą, by roz-
mawiać z babciami i dziadkami, że 
muszą być bardzo ostrożni. Wspól-
nie zadbajmy o nich w jesieni życia.    
             KPP

Jedna rozmowa telefoniczna może czasem zadecydować o utracie oszczędności życia
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Jednym z punktów sesji było przed-
stawienie Raportu o stanie Powiatu 
Wrzesińskiego za 2019 rok. Ten ob-
szerny dokument, zwykle przedsta-
wiany do końca maja każdego roku 
(tym razem termin został wydłużony 
ze względu na sytuację epidemicz-
ną) został udostępniony radnym, 
którzy w debacie nie zgłosili 
dodatkowych pytań.

Po udzieleniu wo-
tum zaufania 
Zarządowi Po-
wiatu Wrze-
s i ń s k i e g o 
zapoznano 
się ze spra-
wozdaniami 
z wykonania 
budżetu oraz 
f inansowym 
za zeszły rok,  
a także informa-
cją o stanie mienia 
komunalnego powiatu. 
Sprawozdaniu z wykonania 
budżetu towarzyszyła pozytywna 
opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Za udzieleniem absolutorium 

Absolutorium za rok 2019
Dok. ze s. 1

Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego 
opowiedziała się również Komisja Re-
wizyjna, której przewodniczący, rad-
ny Jarosław Czyż, wskazał, że budżet  
w 2019 roku był wykonywany zgodnie 
z prawem, w sposób celowy, rzetelny 
i gospodarny. – Nie stwierdzono nie-
prawidłowości w dokumentacji przed-

łożonej do kontroli. Komisja 
Rewizyjna opiniuje po-

zytywne wykonanie 
budżetu powiatu 

wrzesińskiego 
za 2019 rok – 
powiedział.

W dysku-
sji starosta 
w r z e s i ń -
ski Dionizy 

Jaśniewicz 
p o d k r e ś l i ł , 

że ponad 1/3 
zeszłorocznych 

finansów powiatu 
związana była z wy-

datkami inwestycyjnymi, 
a aż 32,8 mln zł udało się pozyskać 
ze źródeł zewnętrznych (na wydatki 
bieżące i majątkowe). – Chcąc pod-

sumować realizację budżetu za rok 
2019, możemy powiedzieć, że był to 
rok inwestycji, rok pełnego i pewnego 
finansowania instytucji powiatowych 
i rok, który zbudował „przyczółek” 
pod pewną realizację budżetu w 2020 
roku – zaznaczył starosta wrzesiński. 
Na koniec zeszłego roku udało się 
wypracować nadwyżkę operacyjną  
w kwocie ponad 3,5 mln zł. Na dzień 
31 grudnia 2019 roku powiat był 
właścicielem nieruchomości o po-
wierzchni ponad 326 ha i posiadał 
ponad 7 tys. udziałów w spółce Szpi-
tal Powiatowy o łącznej wartości 
około 35,4 mln zł. Po uzasadnieniach 
przedstawianych przez skarbnik Be-
atę Matuszewską Rada Powiatu za-
twierdziła sprawozdania przy pięciu 
głosach sprzeciwu.

Zanim z takim samym wynikiem 
udzielono Zarządowi Powiatu abso-
lutorium, w imieniu Komisji Budżeto-
wo-Finansowej i Rozwoju Lokalnego 
głos zabrał radny Janusz Balcerzak.  
W obszernym wystąpieniu wskazał fi-
nansowe wyzwania, z którymi musiał 
zmierzyć się powiat. Za największe 
uznał reformę oświaty, która spowo-

dowała znaczne zwiększenie liczby 
uczniów w naszych szkołach, co po-
ciągnęło za sobą dodatkowe koszty 
przy nieznacznym tylko zwiększeniu 
ministerialnej subwencji. W naszym re-
gionie nastąpiła także zmiana w kształ-
ceniu muzycznym – udało się powołać 
Powiatową Szkołę Muzyczną. Radny 
wspomniał też o zupełnie nowych 
zadaniach, które stanęły przed powia-
tem, chociażby związanych z transpor-
tem – przystąpieniu do Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej czy zadbaniu o 
transport publiczny po likwidacji PKS-
-u. Zmodernizowano ponad 6 km dróg 
powiatowych, sprzedano 21 działek  
w Bierzglinku (1,5 mln zł wpłynęło do 
budżetu), wypracowano bardzo niską 
stopę bezrobocia. – Inwestowanie to roz-
wój. Nie stoimy w miejscu – oby wydatki 
majątkowe były dalej na tak wysokim po-
ziomie – stwierdził Janusz Balcerzak.

Po krótkiej przerwie radni podjęli 
uchwały dotyczące wyrażenia woli 
na realizację budowy ciągu pieszo-
-rowerowego w Nekli oraz przebudo-
wy drogi powiatowej w Radomicach 
w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Dzięki temu powiat może 

złożyć wnioski o dofinansowanie 
tych zadań drogowych w roku 2021. 
Nekielski odcinek, którego dotyczyć 
ma wniosek, ma długość ok. 750 m, 
a szacunkowy koszt przebudowy to 
620 tys. zł. W Radomicach zaś Wy-
dział Dróg Powiatowych przystąpił-
by do kolejnego etapu przebudowy 
drogi powiatowej nr 2159P. Tym ra-
zem chodziłoby o odcinek o długości 
1,2 km, którego przebudowa koszto-
wałaby ok. 1,3 mln zł. W ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych można 
uzyskać do 60% dofinansowania.

Rada Powiatu Wrzesińskiego tego 
dnia zadecydowała również o tym, 
że obsługa księgowo-finansowa Bur-
sy Międzyszkolnej (która 31 sierpnia 
zostanie wyodrębniona ze struktur 
Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej i stanie się samodziel-
ną jednostką organizacyjną) będzie 
prowadzona przez Starostwo Powia-
towe. Ostatnie tego dnia uchwały 
dotyczyły tegorocznego budżetu  
i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Klara Skrzypczyk

Jarosław Czyż

W babskim gronie
Dzielą swój czas między rodzinę, pracę, przyjaciół niejednokrotnie zapominając o własnych potrzebach. Kobiety to ciche bohaterki dnia codziennego, które stają na wy-

sokości zadania, spełniając się zawodowo i rodzinnie. Mimo to im również należy się chwila wytchnienia. Z myślą właśnie o nich powiat wrzesiński przygotował spotkanie 
„Między nami kobietami”.

Na wspólne zdjęcie załapał się „rodzynek” – Łukasz Mielcarek, który tego dnia uczył panie podstaw tańca

Była to już druga edycja babskiego 
pikniku, podczas którego spotkały się 
mieszkanki powiatu do 60 roku ży-
cia. Sobotnie popołudnie 1 sierpnia 
kobiety spędziły aktywnie. Zajęcia 
odbywały się w Centrum Leśnej Przy-
gody „Szumi Bór” w Rajmundowie. 

Maria Antczak-Kretkowska instruowała i zachęcała do  uprawiania nordic walkingu

Podzielone na cztery grupy uczest-
niczki brały udział w warsztatach 
tanecznych prowadzonych przez 
instruktora tańca Łukasza Mielcarka, 
podczas których nauczyły się pod-
stawowych kroków salsy czy rumby. 
Niezwykle interesujące okazały się 

także zajęcia z fizjoterapeutką Pau-
liną Szczęsną, która uświadamiała,  
w jakiej części ciała kumuluje się stres 
i pokazywała ćwiczenia pomagające 
go neutralizować. Instruktor nordic 
walking Maria Antczak-Kretkow-
ska zapoczątkowała w niektórych 

uczestniczkach pasję do chodzenia 
z kijkami. Po wysiłku fizycznym tera-
peuta Natalia Gieburowska zachęciła 
kobiety do rozmów o stresie oraz 
podpowiadała, jak sobie z nim radzić. 
Każde zajęcia trwały godzinę z prze-
rwami na obowiązkowe uzupełnia-

nie wody oraz słodki poczęstunek. 
Mimo iż dzień był intensywny, panie 
w rozmowach często wspominały, 
że świetnie się bawią. Sobotnie po-
południe zakończyło się wspólnym 
grillowaniem. 

Klaudia Kubiak  
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Mówić obrazami, cz. 10
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka zaprasza do zabawy w antonimy.

Pogoda 
słoneczna

Publikujemy kolejną część cyklu „Mó-
wić obrazami”. Dzięki niemu chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 

jednej z metod porozumiewania się  
w sposób niewerbalny. Na poważnie  
i z sukcesami komunikacja alternatyw-
na jest stosowana w Zespole Szkół im. 
Janusza Korczaka, którego niektórzy 
uczniowie zmagają się z ogranicze-

niami związanymi z mową. Dzięki 
wykorzystywaniu znaków przestrzen-
no-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, ale też 
obrazów czy symboli), znaków manu-
alnych (gestów) osoby nieposługujące 

się mową lub mówiące w sposób ogra-
niczony mają możliwość porozumie-
wania się z otoczeniem. Społeczność 
szkoły zachęca do poznawania zasad 
komunikacji alternatywnej i wspoma-
gającej, a jednocześnie wspólnej zaba-

wy. W tym numerze Hanna Ludwiczak 
i Renata Jakubowska zachęcają do za-
bawy w antonimy, czyli wyrazy prze-
ciwstawne. Należy dobrać piktogram 
o znaczeniu przeciwstawnym do po-
danego przymiotnika.      (red.)

Aktywny wypoczynek 
uczestników hufca

Od 30 lipca do 5 sierpnia grupa 11 uczestników wraz z opiekunami wzięła udział w przedsięwzięciu 
grantowym Komendy Głównej OHP pt. „Aktywny wypoczynek z OHP – 2020 ” w formie obozu wypo-
czynkowego pt. „Z dala od COVID-19 a razem ze św. Janem Pawłem II”. 

Celem przedsięwzięcia było uczcze-
nie pamięci św. Jana Pawła II poprzez 
aktywny wypoczynek uczestników  
w górach, z dala od dużych skupisk lu-
dzi, połączony z aktywnością  sporto-
wą, krajoznawczą i kulturalną. Wypo-
czynek miał na celu integrację z mło-
dzieżą spoza hufca oraz kształtowanie 
postaw prospołecznych z umiejętno-
ścią samodzielności społecznej. Przez 
siedem dni uczestnicy mieli zapewnio-
ny ciekawy i różnorodny program pod 
okiem fachowej kadry opiekuńczo-
-wychowawczej. Przestrzegano wszel-
kich zasad wynikających z aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Wyjazd rozpoczął się zwiedzaniem 
Wadowic, miasta w którym Karol Woj-
tyła spędził pierwszych 18 lat swojego 
życia. Przewodnik poprowadził na-
szych uczestników po miejscach, któ-
re ukształtowały przyszłego papieża, 
takich jak m.in. dom narodzin, szkoła, 
kościół parafialny czy centrum kultury, 
gdzie rozbudzało się jego zaintereso-

Dzień
krótki

Sok
ciepły

Podróż
bliska

Owoce
mrożone

Piasek
suchy

Rozwiązanie: pogoda słoneczna – deszczowa, dzień krótki – długi, sok ciepły – zimny, podróż bliska – daleka, owoce mrożone – świeże, piasek suchy – mokry

wanie teatrem. W kolejnych dniach 
młodzież wraz z przewodnikiem wy-
ruszyła na szlaki tatrzańskie. Przeszła 
Szlakiem Papieskim, złożyła wizytę 
Matce Boskiej Królowej Tatr, zwiedziła 
sanktuarium na Krzeptówkach, gdzie 
znajduje się ołtarz papieski. Uczestni-
cy byli też w Dolinie Chochołowskiej, 
Kościeliskiej,  jaskiniach, Wąwozie 
Homole, Jaworki oraz przeszli trasę 
edukacyjną w Kluszkowicach i byli 
pod wodospadem Siklawica. Punktem 
kulminacyjnym wędrówek po Tatrach 
było wejście na szczyt Sarnia Skała 
(1377 metrów). Uczestnicy odwiedzili 
też bacówkę, gdzie mogli zapoznać 
się ze sposobem wytwarzania praw-
dziwych oscypków i porozmawiać  
z bacą. Atrakcją był spływ Dunajcem  
w pontonach, który zapewnił młodzie-
ży dużo niezapomnianych chwil zwią-
zanych z pokonaniem wartkiego nurtu 
rzeki i podziwiana pięknych widoków 
na całej trasie. Zachwycający okazał się 
także Zalew Czorsztyński. 

W chwilach między wyprawami na 
szlaki górskie uczestnicy mieli zapew-
niony czas na regenerację swoich nie-
co nadwyrężonych sił, zwiedzając: Za-
kopane, a wraz z nim Gubałówkę, Kru-
pówki, Wielką Krokiew. Korzystali też  
z odpoczynku na termach w Szafla-
rach. Podczas całego pobytu uczest-
nicy korzystali z zajęć sportowych 
oraz kulturalnych. Odbył się konkurs 
plastyczny na plakat o powstaniu 
warszawskim, a także fotograficzny 
pt. „Moje Tatry”. Był też wieczorek po-
łączony z dyskoteką na rozpoczęcie 
i zakończenie obozu, który został 
zorganizowany   przez uczestnika HP 
Mateusza Karbowiaka. Podczas całego 
wypoczynku nasi uczestnicy aktywnie 
angażowali się w pomoc młodszym 
grupom młodzieży, uczestniczącym  
w wyjeździe, poprzez opiekę, zwłasz-
cza podczas wędrówek górskich. Mło-
dzież z Wrześni była zachwycona taką 
forma wypoczynku i miejscami,  które 
mogli zwiedzić.                     HP                                                                                                      

Wyniki rekrutacji
3 sierpnia zakończył się nabór do Powiatowej Szkoły Muzycznej 

I stopnia we Wrześni. 
Do testów kwalifikacyjnych zgłosiło 

się 42 kandydatów. Do klas pierwszych 
przyjętych zostało 39 osób: 11 dzieci 
w wieku 6 do 9 lat w cyklu dziecięcym 
oraz 28 starszych dzieci i młodzieży  
w wieku 10 do 15 lat. Dwie osoby przyjęte 
zostały do klasy II: jedna z okolic Wrześni 
kontynuuje naukę rozpoczętą w szkole 
muzycznej w Słupcy, druga zaś zdała egza-
miny kwalifikacyjne uprawniające do nauki 
w klasie programowo wyższej. Najwięk-
szą popularnością cieszyła się klasa gitary  
a po niej fortepianu. Miłą niespodzianką jest 
wzrost zainteresowania nauką gry na akor-
deonie – w ubiegłym roku mieliśmy w klasie 
tylko 2 osoby, a obecnie przygodę z tym 
instrumentem rozpocznie 5 młodych ludzi,  
w tym trójka rodzeństwa. Nowo otwarta spe-
cjalizacja trąbki liczyć będzie 4 uczniów, po-
nadto przyjęliśmy 3 skrzypków, 2 flecistów  
i 2 perkusistów.

Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 
w PSM uczyć się będzie 100 adeptów 
sztuki muzycznej prowadzonych 
przez 14 nauczycieli.

W nowym roku nie utworzymy 
dwóch, lecz tylko jedną grupę w od-
dziale dla dzieci młodszych. Słabe 
zainteresowanie młodszych dzieci na-
uką w szkole przypisujemy skutkom 
wprowadzonych ograniczeń spowo-
dowanych epidemią COVID-19. Rodzi-
ce wielokrotnie dopytywali, czy nauka 
w nowym roku szkolnym prowadzona 
będzie online, wskazując na związane 
z tym problemy.

Mamy nadzieję, że nowy rok szkol-
ny nie przyniesie niespodzianek i po-
zwoli nam na radosne, wspólne prze-
żywanie muzyki w budynku szkoły.

Liliana Kucza, dyrektor PSM

Maturalny rezultat
W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 525 uczniów  

z wrzesińskich szkół ponadpodstawowych. Ponad 80% z nich może 
cieszyć się uzyskaniem pozytywnego wyniku. 

Z zadaniami na arkuszach egzamina-
cyjnych najlepiej poradzili sobie ab-
solwenci Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza, gdzie zda-
walność wyniosła prawie 97%. 

Jeśli chodzi o pozostałe szkoły 
ponadpodstawowe tego typu, to  
w II Liceum Ogólnokształcącym przy 
Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. gen. dr. Romana 
Abrahama maturę zdało ponad 72% 
osób, natomiast w Liceum Ogólno-
kształcącym dla Dorosłych przy Ze-
spole Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Wielkopolskich ta sztuka 
nikomu się nie udała. Z kolei wśród 
wrzesińskich techników najwyższym 
wynikiem może pochwalić się to 
działające przy Zespole Szkół Poli-

technicznych im. Bohaterów Monte 
Cassino. W szkole tej pozytywny wy-
nik z egzaminu dojrzałości uzyskało 
ponad 85% absolwentów. Nieco go-
rzej sytuacja wygląda w klasach tech-
nikum przy ZSZ. Tam maturę zdało 
ponad 82% osób. Otwartą drogę na 
studia ma za to tylko 54% tegorocz-
nych maturzystów z technikum przy 
ZSTiO. Na część absolwentów, któ-
rym nie udało się uzyskać pozytyw-
nego wyniku, 8 września czeka eg-
zamin poprawkowy. Przypominamy, 
że w tym roku matury zostały prze-
prowadzone w późniejszym niż zwy-
kle terminie, co spowodowane było 
rozwojem epidemii koronawirusa. 
Zrezygnowano także z części ustnej.

(red.)

fot. H
P

Młodzież z pewnością będzie dobrze wspominać te wakacje
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Talenty zauważone  
i docenione

Od siedmiu lat zdolnym absolwentom szkół powiatowych przyznawane są stypendia TALENT.  
We wtorkowe przedpołudnie 4 sierpnia ponownie kolejni młodzi i utalentowani ludzie zostali docenieni. 

W tym roku Zarząd Powiatu Wrze-
sińskiego zdecydował o wyróżnie-
niu sześciorga absolwentów szkół 
ponadpodstawowych z terenu po-
wiatu wrzesińskiego, którzy w czasie 
edukacji odznaczyli się szczególną 
pracowitością, pasją oraz sukcesami 
na płaszczyźnie szkolnej oraz poza 
nią. Prezentujemy sylwetki młodych 
wyróżnionych.

Monika Cieślak – absolwentka 
Zespołu Szkół Politechnicznych we 
Wrześni na kierunku technik eko-
nomista. Spośród wyróżnionych 
młodych ludzi uzyskała najwyższą 
średnią ocen – 5,69. Monika jest lau-
reatką Ogólnopolskiej Olimpiady In-
nowacji Technicznych i Wynalazczo-
ści Blok B. Pasjonuje się siatkówką, 
matematyką oraz bieganiem. Planu-
je rozpocząć studia na kierunku in-
żynieria zarządzania lub informatyka  
i ekonometria. Chciałaby pracować 
w międzynarodowej korporacji.

Anita Ponto – ukończyła Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 we Wrze-
śni na kierunku fryzjer. Zajęła m.in.  
I miejsce w XVI Ogólnopolskim Kon-
kursie Uczniów Rzemiosła Fryzjer-
skiego im. Stefana Siankowskiego  
w dziale damskim oraz II miejsce 
w XVII Wielkopolskim Konkursie 
Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. 
Stefana Siankowskiego w dziale mę-
skim. Interesuje się plastyką i rysun-
kiem. Planuje dalej dokształcać się  
w swojej profesji poprzez liczne kursy 

i szkolenia. Chciałaby także rozpocząć 
własną działalność w branży fryzjerskiej.

Filip Wagner – absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza we Wrześni o profilu 
matematycznym. Jego pasją są fo-
tografia oraz sport. Zdobył m.in. IV 
miejsce w Mistrzostwach Europy we 
Wrocławiu w konkurencji Drużyno-
wy Pistolet Pneumatyczny Juniorów 
(2019/2020), II miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Kobiet i Mężczyzn  
w konkurencji Pistolet Szybkostrzel-
ny 2x30 Mężczyzn (2018/2019),  
I miejsce w Finale Pucharu Polski 
w konkurencji Psz 2x30 Juniorzy 
(2019/2020), I miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w konku-
rencji Pistolet Sportowy 30+30 
(2019/2020), I miejsce w Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Wybrzeża 
w Strzelectwie Sportowym w kon-
kurencji Pistolet Sportowy 30+30 
Juniorzy (2018/2019). Filip brał rów-
nież udział w Mistrzostwach Europy 
w Strzelaniu w Bolonii (2019/2020). 
Chce kontynuować naukę na stu-
diach wyższych oraz dalej trenować 
i uprawiać strzelectwo.

Wiktor Fogt – ukończył Zespół 
Szkół Politechnicznych we Wrześni 
na kierunku technik ekonomista. 
Może się pochwalić uzyskaniem bar-
dzo wysokiej średniej ocen – 5,12. 
Jest finalistą III Olimpiady Wiedzy  
i Umiejętności Handlowo-Menadżer-
skich oraz laureatem IV Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Handlowo-
-Menadżerskich. Jego pasją jest 
ekonomia, speedcubing, łucznictwo 
oraz sport siłowy i wytrzymałościo-
wy. Planuje studia na kierunku: finan-
se, audyt, inwestycje na uniwersyte-
cie ekonomicznym.

Kacper Ziembikiewicz – absol-
went Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących we Wrześni na 
kierunku technik żywienia i usług 
gastronomicznych.  Uzyskał średnią 
ocen 5,08. Kacper zdobył IV miejsce 
w okręgowych eliminacjach Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 
Jest aktywnym wolontariuszem, za-
angażowanym w promocję szkoły 
oraz pomoc przy organizacji różnych 
imprez szkolnych i pozaszkolnych. 
Planuje rozpocząć studia w zakresie 
technologii żywności.

Patryk Ligocki – ukończył Liceum 
Ogólnokształcące im. Henryka 
Sienkiewicza we Wrześni o profilu 
psychologiczno-pedagogicznym. 
Interesuje się sportem, trenuje siat-
kówkę plażową. Jest zdobywcą m.in.  
III miejsca w ogólnopolskim Turnie-
ju Juniorów w siatkówce plażowej 
(2017/2018), I miejsca w Młodzieżo-
wym Pucharze Bałtyku – kat. kadet 
(2017/2018), IV miejsca w Finale Mi-
strzostw Polski Kadetów w Plażowej 
Piłce Siatkowej (2017/2018). Planuje 
rozpoczęcie studiów na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Pozna-
niu.          (red.) 

Nauczyciele z awansami
Pedagodzy z wrzesińskich szkół ponadpodstawowych, którzy 

pozytywnie przeszli postępowanie egzaminacyjne, 24 lipca otrzy-
mali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

W pierwszej części spotkania, które 
miało miejsce w Starostwie Powia-
towym, awansowani dydaktycy zło-
żyli ślubowanie widniejące w Karcie 
Nauczyciela. Następnie dokumenty  
z rąk starosty wrzesińskiego Dionize-
go Jaśniewicza odebrali: ksiądz To-
masz Mrug z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Henryka Sienkiewicza, 
Łukasz Korbolewski i ksiądz Marcin 

Zaborowicz z Zespołu Szkół Politech-
nicznych im. Bohaterów Monte Cas-
sino oraz Łukasz Matuszak i Tomasz 
Zajda z Powiatowego Centrum Edu-
kacji Zawodowej. W tej wyjątkowej 
dla pedagogów chwili wzięli również 
udział: dyrektor LO Violetta Zdunow-
ska, wicedyrektor ZSP Magdalena 
Kostecka, a także dyrektor PCEZ Ma-
rek Dyba.        (red.)

Powrót do szkół  
a bezpieczeństwo

Spotkanie starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza z dy-
rektorami szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek 
edukacyjnych z terenu powiatu zaowocowało postanowieniami  
w sprawie organizacji roku szkolnego w dobie pandemii.

We wrzesińskich szkołach nie brakuje zdolnych ludzi, którzy chętnie rozwijają swoje pasje
Nowy rok szkolny oznacza nowe realia i wyzwania

Gratulacje odbiera ks. Marcin Zaborowicz

Kolegium dyrektorów z 18 sierpnia 
było okazją, by wypracować wspólne 
stanowisko na temat bezpiecznego 
przeprowadzenia rozpoczęcia roku 
szkolnego. Rozmowy dotyczyły rów-
nież rozwiązań, które w trakcie jego 
trwania mają ograniczać zagrożenia 
związane z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. Na spotkaniu obecni 
byli także pracownicy Wydziału Edu-
kacji oraz Referatu Bezpieczeństwa  
i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej z dyrektorem Krzysz-
tofem Pałczyńskim na czele. Dyrek-
torzy: Violetta Zdunowska z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza, Damian Hoffmann  
z Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. gen. dr. Romana 
Abrahama, Bogdan Nowak z Zespołu 
Szkół Politechnicznych im. Bohate-
rów Monte Cassino, Maciej Mielcza-
rek z Zespołu Szkół Zawodowych nr 
2 im. Powstańców Wielkopolskich, 
Ewa Kaczmarek z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych im. Janusza Korczaka, Elż-
bieta Tomczak z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej oraz Barbara 

Zawal kierująca Bursą Międzyszkolną 
mogli we wspólnym gronie zasta-
nowić się, w jaki sposób zapewnić 
bezpieczne warunki do nauki i pracy 
swoim uczniom i pracownikom. 

Rozmowy dotyczyły przede wszyst-
kim wytycznych Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego i Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Podczas spotkania 
poruszono kwestię odpowiedniej 
organizacji działań związanych  
z dezynfekcją pomieszczeń i przed-
miotów, z których korzystać będą 
uczniowie, noszenia maseczek, jak 
również przemieszczania się grup  
z klasy do klasy i pomiędzy budyn-
kami podczas przerw. W placówkach 
będą obowiązywały wewnętrzne 
regulaminy lub procedury funkcjo-
nowania szkoły w czasie epidemii,  
z uwzględnieniem specyfiki placów-
ki oraz zalecenia wskazane w przed-
miotowych wytycznych, a także ak-
tualne przepisy prawa. W trakcie ko-
legium podkreślono także koniecz-
ność współpracy szkół z wrzesińskim 
sanepidem.

Monika Tomczak

19 sierpnia ogłoszone zostały listy kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych do powiatowych szkół ponadpod-
stawowych. W niektórych klasach są jeszcze wolne miej-
sca. Zgodnie z harmonogramem naboru od 19 sierp-
nia o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor placówki.  
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
można ubiegać się o przyjęcie do klas: licealnej (1 wol-
ne miejsce), technik żywienia i usług gastronomicznych  
(5 wolnych miejsc), technik weterynarii (7 wolnych 
miejsc), technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żyw-
ności (1 wolne miejsce), technik obsługi turystycznej  
(4 wolne miejsca) oraz technik hotelarstwa (4 wolne miejsca). 
Z kolei w Zespole Szkół Politechnicznych 1 wolne miejsce po-
zostało jeszcze w klasie technik mechanik. W Branżowej Szko-
le I stopnia nr 1 działającej przy ZSP nadal można starać się 
o przyjęcie do następujących oddziałów: mechanik precyzyj-
ny (9 wolnych miejsc), operator obrabiarek skrawających (2 
wolne miejsca) i mechatronik (2 wolne miejsca). Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2 oferuje wolne miejsca w Technikum nr 3 
(technik logistyk – 7 wolnych miejsc), a także w Branżowej 
Szkole I stopnia nr 2 (klasa wielozadaniowa – nabór otwarty).
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Wielkie zmiany w PCEZ
Od maja tego roku Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej przechodzi gruntowną modernizację. Wnętrza są przebudowywane i dostosowywane na potrzeby 

nowoczesnego kształcenia zawodowego. Projekt jest realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświa-
towego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. O dużym przedsięwzięciu, jakim jest remont PCEZ, rozmawiamy  
z dyrektorem placówki Markiem Dybą.

W Powiatowym Centrum Eduka-
cji Zawodowej istnieje 15 pracowni,  
w których może kształcić się młodzież. 
Na początku przypomnijmy, jakie to 
pracownie.

W naszych pracowniach kształcimy 
młodzież w takich zawodach jak technik 
mechanik, technik budownictwa, technik 
bezpieczeństwa i kontroli jakości, operator 
obrabiarek skrawających, mechatronik, 
mechanik precyzyjny. Centrum powinno 
być przygotowane do kształcenia w wielu 
innych zawodach, co corocznie wynika  
z zapotrzebowania na kształcenie praktycz-
ne wrzesińskich szkół. Pracowni jest więcej 
niż zawodów, w których praktycznie kształ-
cimy młodzież, ale wynika to z tego, że do 
nauki jednego zawodu potrzeba kilku takich 
pomieszczeń. Na przykład dla technika me-
chanika czy operatora obrabiarek skrawają-
cych mamy pracownie tokarek, frezarek, ob-
rabiarek ogólnego stosowania, obrabiarek 
CNC programowania CAD/CAM czy spa-
walniczą, a także, co jest podstawą każdego 
zawodu, pracownie obróbki ręcznej i mon-
tażu. Dla zawodów budowlanych posia-
damy pracownie murarską, instalatorską, 
i stolarsko-ciesielską. Zespół Szkół Politech-
nicznych, a więc i PCEZ mają bogate tradycje 
kształcenia w zawodach elektrycznych, dla-
tego dysponujemy też pracownią montażu 
elektrycznego i mechatroniczną. Niestety  
w większości zaopatrzone są w sprzęt, który 
nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniu 
nowoczesnego rynku pracy, a taki ukształ-
tował się właśnie na terenie powiatu wrze-
sińskiego. Podstawy programowe kształce-
nia w zawodach zmieniają się w ostatnich 
latach bardzo często. Wymagane jest nowe 
wyposażenie pracowni, zgodne z rozwojem 
techniki i technologii. Absolwent technikum 
czy szkoły branżowej, który będzie pracował 
w przemyśle, musi znać maszyny oraz urzą-
dzenia, które są na wyposażeniu zakładów 
przemysłowych. Naszym obowiązkiem jest 
przygotowanie  absolwenta tak, by posiadł  
kompetencje i umiejętności  potrzebne mu 
w pracy. Do tej pory zorganizowaliśmy pra-
cownie, które do niedawna nam wystarcza-

ły (korzystała z nich nawet młodzież ze szkół 
innych powiatów), na dzisiaj wymagają 
już gruntownej modernizacji, która właśnie 
się odbywa. Należy zaznaczyć, że młodzież  
z wrzesińskich szkół korzysta również z bar-
dzo nowoczesnych pracowni zlokalizowa-
nych w Centrum Badań i Rozwoju Nowo-
czesnych Technologii w Grzymysławicach. 
Również ze względu na modernizację PCEZ 
przy ul. Wojska Polskiego, znaczna ilość zajęć 
w nowym roku szkolnym będzie realizowa-
na właśnie tam.

Czy wszystkich zajęć nie można było-
by przenieść do Grzymysławic?

Niestety nie, CBiRNT w Grzymysławicach 
jest bardzo nowoczesne, ale posiada inne 
pracownie niż PCEZ przy Wojska Polskiego. 
Jest doskonałym uzupełnieniem kształce-
nia młodzieży i świetnym specjalistycznym 
ośrodkiem doskonalenia zawodowego 
osób dorosłych.

Czy przy okazji modernizacji powsta-
ną nowe pracownie?

Powstaną nowe, ale przede wszystkim 
wszystkie pozostałe zostaną całkowi-
cie zmodernizowane. Wzbogacimy się  
o pracownię automatyki oraz typowo me-
chatroniczną, która zostanie połączona 
z elektroniczną. Będą to zupełnie nowe 
pracownie spełniające dzisiejsze potrzeby 
kształcenia, jak i potrzeby rynkowe. Po-
wstanie nowa pracownia obróbki cieplnej. 
Ta, którą mieliśmy do tej pory, nie była w 
pełni wykorzystywana, ponieważ maszyny 
były już bardzo stare. Praktycznie wszyst-
kie warsztaty, które powstaną, zostaną 
wyposażone w nowe maszyny, sprzęt 
komputerowy i kontrolno-pomiarowy.  
W budynku głównym PCEZ oprócz pra-
cowni do kształcenia zawodowego istniały 
również dwie sale gimnastyczne, które były 
wykorzystywane przez uczniów Zespołu 
Szkół Politechnicznych. Jak wiemy, młodzież 
może już ćwiczyć na nowo wybudowanym 
Zapleczu Dydaktyczno-Sportowym, a my 
zyskujemy dodatkowe miejsce, w którym 
powstanie pracownia montażu i obróbki 

ręcznej oraz pracownia obróbki cieplnej,  
a także nowa pracownia językowa. Oprócz 
kształcenia młodzieży prowadzimy również 
dokształcanie pracowników młodocianych, 
w ramach którego odbywają się zajęcia języ-
kowe. Dodatkowo w nowej części powsta-
nie pracownia komputerowa i jedna z sal 
lekcyjnych. Tak zwana sala ping-pongowa 
zostanie przekształcona w salę spożywczą, 
konkretnie mówiąc zyska wyposażenie do 
kształcenia w kierunku przetwórstwa mleka 
oraz technika bezpieczeństwa i kontroli jako-
ści. Powstanie również więcej pomieszczeń 
sanitarnych oraz socjalnych. Planujemy, że 
z dotychczas wykorzystywanych maszyn 
zostanie nie więcej niż 10. Mam nadzieję, że 
sprostamy wymaganiom nowoczesnego 
szkolnictwa zawodowego, jak i dynamicz-
nie rozwijającego się rynku pracy. 

Dlaczego tych kilka maszyn będzie 
dalej wykorzystywanych? Są one 
specyficzne i trudno dostępne czy po 
prostu jeszcze nie tak stare, by je wy-
mieniać?

Dysponowaliśmy maszynami prawie no-
wymi i takimi, które miały już kilkadziesiąt 
lat. Wszystkie z nich są sprawne. Pracuje  
u nas bardzo dobra kadra, która dba  
o sprzęt. Oczywiście, niektóre maszyny są 
bardziej energochłonne, niektóre już z no-
woczesnością nie mają zbyt wiele wspólne-
go, ale wszystkie działają. Zostawiamy tylko 
te, które kupiliśmy w ostatnim czasie. Są to 
m.in. trzy tokarki i dwie frezarki manualne, 
dłutownica, a także niektóre wiertarki. 

Budynek Powiatowego Centrum Edu-
kacji Zawodowej przechodzi remont 
generalny. Chyba nieuniknionym jest, 
że w trakcie prac przy tak dużym przed-
sięwzięciu pojawiają się różne nieprze-
widziane problemy.

Sam projekt modernizacji tego centrum 
powstał w 2016 roku. Wtedy udało się Sta-
rostwu Powiatowemu uczestniczyć w pro-
jekcie Modernizacja i rozbudowa Centrum 
Oświatowego w celu realizacji projektu pn. 
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na te-
renie powiatu wrzesińskiego”  i w ramach 
tego projektu powstały takie jednostki jak 
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach, Zaplecze 
Dydaktyczno-Sportowe przy ul. Wojska 
Polskiego, została zmodernizowana Bursa 
Międzyszkolna. Jednym z elementów tego 
dużego projektu jest właśnie modernizacja 
tzw. Centrum Oświatowego, czyli centrum, 
w którym odbywają się szkolenia prak-
tyczne młodzieży, osób dorosłych, jak i pra-
cowników młodocianych. Projekt remontu 
powstał 4 lata temu, a w maju 2020 roku 
przystąpiono do prac remontowych, które 
przeprowadza firma SolidDom działająca 
na wrzesińskim rynku. Pierwszym potęż-
nym problemem było przeniesienie maszyn 
i urządzeń w zupełnie inne miejsca, ponie-
waż jeszcze przez rok, dopóki na nowo nie 
będziemy mogli się wprowadzić do PCEZ, 

będziemy je wykorzystywać. Myślę, że uda-
ła nam się ta przeprowadzka, ponieważ 
pierwszym sprawdzianem były egzaminy 
zawodowe przeprowadzane już w innych 
miejscach. Niestety przez ten rok będzie bar-
dzo ciasno. Wykorzystamy pozostałe nasze 
obiekty przy ul. Wojska Polskiego, jak i ten 
nowy w Grzymysławicach, dokąd młodzież 
również będzie jeździła na zajęcia praktycz-
ne. Od maja regularnie co dwa tygodnie od-
bywają się rady budowy, w których również 
uczestniczę. Na bieżąco staramy się rozwią-
zywać powstające problemy. Cztery lata to 
długi okres, podczas którego zmieniały się 
różnego rodzaju przepisy. Wtedy budynek 
był jeszcze objęty pięcioletnią ochroną po 
projekcie termomodernizacji, podczas któ-
rego nie można było dokonywać żadnych 
zmian, szczególnie zewnętrznych. Ten okres 
już minął i wiemy, że w celu lepszej eksplo-
atacji czy funkcjonalności obiektu, trzeba 
dokonać zmian. Na przykład przesunąć 
drzwi wejściowe, by w pomieszczeniu usy-
tuować maszyny bardziej komfortowo dla 
użytkowników. Cały sprzęt niestety nie ta-
nieje, wręcz przeciwnie, ale mamy nadzieję,  
że zmieścimy się w założonym budżecie.

Przez pandemię koronawirusa mło-
dzież dopiero rozpocznie naukę w no-
wych warunkach, co nastąpi prawdo-
podobnie od września.

Wykorzystaliśmy trochę czas, gdy ucznio-
wie nie mogli chodzić do szkół i przenieśli-
śmy sprzęty do innych pomieszczeń, tak by  
w przypadku powrotu młodzieży od wrze-
śnia wszystko było gotowe do rozpoczęcia 
nauki. Nie ukrywam, że dotychczas ucznio-
wie mieli do wykorzystania na przykład 12 
tokarek, teraz będzie tylko pięć, ze względu 
na to, że więcej się po prostu nie zmieści. 
Nie da się kształcić praktycznie tylko na 
odległość, uczeń musi włączać i wyłączać 
maszyny, dobierać narzędzia i materiał, 
mocować go w maszynach. To wszystko 
może być tylko uzupełniane poprzez kształ-
cenie zdalne, ale podstawą musi być typo-
we kształcenie praktyczne na stanowisku 
szkoleniowym z maszyną, przyrządami, 
narzędziami itp. Przez prawie rok kształcenie 
zawodowe młodzieży będzie dosyć trudne. 
Chwilowo musimy  raczej zapomnieć o tym, 
że jedno stanowisko będzie przypadało na 
jednego ucznia, tak jak było do tej pory. Mu-
simy sobie przez ten czas jakoś poradzić, ale 
później będzie zupełnie inaczej.

Dokąd zostały przeniesione owe ma-
szyny?

Pracownie tokarek i frezarek manualnych 
oraz CNC zostały przeniesione do pracow-
ni instalatorskiej, która jest w budynku 
przeznaczonym do kształcenia zawodów 
budowlanych, pracownie mechatroniczna  
i elektroniczna również zostały przeniesione 
do budynku, który nie podlega w tej chwili 
modernizacji, natomiast pracownie obróbki 
ręcznej i montażu zostały przeniesione do 
CBiRNT w Grzymysławicach. 

Na kiedy planowane jest zakończenie 
robót budowlanych?

Zakończenie prac planowane jest na 
połowę maja 2021 roku, ale wykonawca 
przewiduje, że najprawdopodobniej uda 
się zejść z placu budowy wcześniej. Później 
musimy zakupić sprzęt, dlatego aktualnie 
bardzo intensywnie pracujemy nad opisami 
przedmiotów zamówienia, przygotowy-
waniem się do przetargów na meble, sprzęt 
teleinformatyczny, maszyny, urządzenia itd. 
Mamy nadzieję, że najpóźniej na następny 
rok szkolny, czyli we wrześniu 2021, centrum 
będzie gotowe.

Krótko przed epidemią rozpoczął się 
projekt „Stawiamy na kształcenie fa-
chowców”. Pierwsze kursy już zostały 
zakończone.

Tak, w ramach tego projektu mamy wiele 
zróżnicowanych kursów zarówno dla mło-
dzieży, jak i nauczycieli. Te dla pedagogów 
zaplanowane są na wrzesień i będą one 
realizowane właśnie w Grzymysławicach. 
Aktualnie ogłoszony jest przetarg na pro-
wadzenie niektórych szkoleń i egzaminów 
zewnętrznych, natomiast uczniowie mogą 
zdobywać różnego rodzaju dodatkowe 
kwalifikacje, takie jak operator wózków jez-
dniowych z wymianą butli gazowej, spawa-
nie w metodach MAG i TIG, kursy związane  
z obsługą robotów oraz wiele, wiele więcej. 
W marcu rozpoczęliśmy realizację kursów, 
niestety pandemia przerwała cykl kształce-
nia, jednak te rozpoczęte zostały dokończo-
ne w okresie wakacyjnym. Zrealizowaliśmy 
dwa kursy na operatora wózka widłowego, 
jeden spawania w metodzie MAG oraz 
dwa na uprawnienia energetyczne do 1 kV. 
Pozostałe kursy rozpoczną się od września. 
Jest ich bardzo dużo, a wśród nich także ta-
kie jak na przykład montażysta rusztowań, 
montażysta podestów ruchomych, ogólny 
kurs budowlany. W kursach uczestniczą nie 
tylko uczniowie szkoły politechnicznej, ale 
także Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, jak 
i Zespołu Szkół Specjalnych, ponieważ tam 
również odbywa się kształcenie zawodowe. 
Ze względu na to, że pierwsze kursy już zo-
stały zakończone, czekamy na zewnętrzne 
egzaminy zawodowe. 

Czy w PCEZ kształcenie zawodowe na 
odległość było dużym wyzwaniem?

Był to dla nas twardy orzech do zgryzienia. 
Czasami kształcenie zawodowe było wręcz 
niemożliwe do wykonania do odległość. 
Żeby coś dobrze zrobić, trzeba daną czyn-
ność wielokrotnie powtórzyć. Przez ogląda-
nie filmu o spawaniu, piłowaniu, nitowaniu 
czy obróbce mechanicznej nikt się tego nie 
nauczy. Oczywiście, może to być pomocne 
i wspomagać naukę. Na pewno w dzisiej-
szych czasach nie uciekniemy już od kształ-
cenia zdalnego, nawet w tym zawodowym, 
ale wtedy może być jedynie kształceniem 
wspomagającym, a nie podstawowym. 

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Wsparcie finansowe w kwocie 27 572 873,17 zł zostało przekazane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego  
na terenie powiatu wrzesińskiego. Całkowity koszt projektu to 36 010 011,40 zł. 

Dyrektor Marek Dyba przy makiecie prezentującej przyszły wygląd PCEZ-u
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Skrót informacji z życia powiatu w serwisie społecznościowym dzia-
łającym przy użyciu aplikacji i strony internetowej.

Zapraszamy do obserwowania!

Instagramowy profil powiatu

Czy zmagasz się z bardzo 
impulsywnymi reakcjami  
wobec członków rodziny?

Czy w stanie silnego zde-
nerwowania zdarzało ci się 
uderzyć lub popychać osoby 
bliskie?

Jeżeli odpowiedziałeś/aś twierdząco na 
chociaż jedno z tych pytań, to bezpłatny 
udział w programie korekcyjno-edukacyj-
nym pomoże ci w zmaganiu się z własną 
złością i agresją. Program ten stanowi cykl 
spotkań indywidualnych i grupowych, 
prowadzonych przez doświadczonych 
specjalistów z obszaru przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Specjaliści ci pomogli 
już wielu osobom w bezpiecznym obniża-
niu poziomu napięcia i stresu oraz pozna-
waniu zasad sprawiedliwej kłótni. Osoby 
dotychczas uczestniczące w programie 
zyskały możliwość nauki słuchania, rozma-
wiania i rozwiązywania sporów bez ranie-
nia innych i siebie, co sprzyjało poprawie 
ich relacji z osobami najbliższymi. 

 Dzięki programowi mogłem spojrzeć 
na swoje zachowania z punktu widzenia 
trzeciej osoby. Wiele problemów wydaje 
się prostszych do rozwiązania. Dziękuję. 
                                         Uczestnik programu

Program jest bardzo pozytywny.[…] Po-
prawię swoje funkcjonowanie w codzien-
nych relacjach z bliskimi. Bardzo dziękuję.

                     Uczestnik programu
Zachęcamy do zgłaszania się!
Więcej informacji można uzy-

skać od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 7.30 do 15.30
w Powiatowym Centrum  

Pomocy Rodzinie we Wrześni 
przy ul. Wojska Polskiego 1, 

pod numerem tel. 61 640 45 65

Wielki  
ptak

Żuraw jest dużym ptakiem, 
którego wysokość może sięgać 
130 cm.

Imponująca jest również rozpiętość 
skrzydeł żurawia, która przekracza 
200 cm. To ptak o szarym ubarwieniu 
z czarną szyją i głową, na górze której 
widoczna jest czerwona plama, oraz 
szeroką białą brwią przy oku. Nad 
ogonem ma piękny ozdobny pióro-
pusz. Żurawie pojawiają się u nas na 
przełomie lutego i marca.

Po zajęciu swoich rewirów lęgowych, 
ptaki te odbywają bardzo widowi-
skowe tańce godowe. Para wspólnie 
buduje gniazdo ukryte wśród roślin 
w niedostępnych miejscach – mokra-
dłach, śródpolnych zabagnieniach, 
podmokłych olsach i łęgach. Żurawie 
odzywają się głośnym, trąbiącym gło-
sem zwanym klangorem.

W ich menu znajdują się młode 
pędy traw, polne chwasty, zboża,  
a także drobne zwierzęta. Ptaki za-
czynają odlatywać we wrześniu  
i październiku, ale zdarza się, że z po-
wodu lekkich zim niektóre ptaki de-
cydują się pozostać w naszym kraju.

Marcin Popławski

W Szpitalu Powiatowym we Wrześni od roku wykonywane są zabiegi implantacji portów naczynio-
wych. To ułatwienie m.in. dla pacjentów poddawanych chemioterapii.

Porty naczyniowe polegają na wy-
twarzaniu na stałe dostępu do żyl-
nych naczyń krwionośnych. Stosuje 
się je u pacjentów wymagających czę-
stego pobierania krwi i podawania le-
ków drogą dożylną. Porty zakłada się 
także innym chorym, m. in. leczonym 
przewlekle, wobec których wyma-
gane jest częste podawanie prepa-
ratów. Ma to niebagatelne znaczenie 
dla cierpiących na mukowiscydozę, 
chorobę reumatyczną czy hemofilię. 
Zastosowanie znajduje też przy lecze-
niu paliatywnym, gdy konieczne jest 

podawanie leków przeciwbólowych, 
płynów lub preparatów do żywienia 
pozajelitowego. Zabieg sprawdza się 
także, gdy utrudniony lub wręcz nie-
możliwy dostęp do naczyń  jest prze-
szkodą w  leczeniu chorego i to nie 
tylko w warunkach szpitala, ale także 
hospicjum i leczenia domowego.

W przypadku pacjentów podda-
wanych chemioterapii dożylnej im-
plantacja portu naczyniowego nie 
jest niezbędna, ale stanowi duże 
udogodnienie dla pacjenta i perso-
nelu medycznego, gdyż zwiększa 

komfort leczenia a zmniejsza ryzyko 
powikłań. Poprzez umieszczenie ko-
mory portu np. w okolicy podoboj-
czykowej pacjent ma wolne ręce, co 
ma niebagatelne znaczenie dla nor-
malnego funkcjonowania, zwłaszcza 
że często port jest implantowany na 
kilka miesięcy lub dłużej (jest to uza-
leżnione od czasu trwania leczenia). 
Porty naczyniowe zmniejszają ryzy-
ko infekcji i nie powodują bólu. War-
to podkreślić, że przy chemioterapii 
zabieg jest całkowicie refundowany 
przez NFZ.        (red.)

Porty już od roku

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI
OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU 

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego grun-
tów za rok 2020 został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 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 użyt-
kowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się w terminie do 
dnia 31 stycznia 2021 r.”
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Drogi powiatowe 
Nieco ponad rok temu we wrzesińskim Starostwie Powiatowym został utworzony Wydział Dróg Powiatowych. Jednym z jego zadań jest utrzymywanie tych powiatowych 

arterii w dobrym stanie. Prace w tym zakresie realizowane są na bieżąco.

Jedną z kategorii dróg publicznych 
stanowią drogi powiatowe, które 
należą do samorządu powiatu. Za-
licza się do nich drogi łączące sie-
dziby powiatów z siedzibami gmin, 
a także siedziby gmin między sobą. 
Kategorię wprowadzono wraz z re-
formą administracyjną w 1999 roku. 
Utworzonym wówczas powiatom 

przekazano również drogi niechcia-
ne przez innych zarządców. Nie miała 
znaczenia funkcja, jaką dane odcinki 
faktycznie pełniły w sieci komunika-
cyjnej. Nowo powstałe powiaty nie 
miały rzecz jasna możliwości nego-
cjowania warunków. Na koniec 2018 
roku długość wszystkich dróg powia-
towych w Polsce wynosiła 124 572,4 

km (informacja według strony inter-
netowej Ministerstwa Infrastruktury).

W jurysdykcji powiatu wrzesińskie-
go znajduje się 319,555 km dróg. 
Najwięcej, bo aż 35% z nich znaj-
duje się na terenie gminy Września, 
20% przebiega przez gminę Kołacz-
kowo, nieco mniej, bo 19% biegnie  
w gminie Miłosław. Po 13% wszyst-

kich dróg powiatowych znajduje się 
w gminach Nekla i Pyzdry. Często 
słyszy się głosy niezadowolenia na 
temat dróg powiatowych, a przecież 
gruntowna poprawa ich stanu wy-
maga czasu oraz przede wszystkim 
ogromnych nakładów pieniędzy.

Niemałe kwoty są również przezna-
czane na bieżące utrzymanie sieci 

drogowej. W tym numerze „Prze-
glądu Powiatowego” prezentujemy 
część zadań, jakie realizuje Wydział 
Dróg Powiatowych w trosce o bez-
pieczeństwo i komfort korzystają-
cych z dróg. Wskazane kwoty doty-
czą 2019 roku.

Klara Skrzypczyk

Wymiana i montaż urządzeń  
bezpieczeństwa ruchu drogowego

28 073,60 zł 
Pod tą enigmatyczną nazwą kryją się 

wszelkie bariery ochronne, słupki przy-
drożne, poręcze czy lustra drogowe. 
Zwykle konieczna jest ich wymiana, 
gdy na przykład zostaną uszkodzone 
przy zdarzeniu drogowym.

Pomiar natężenia ruchu
32 320,48 zł

Monitorowanie natężenia ruchu dostar-
cza informacji o ruchu drogowym – ilości 
pojazdów poruszających się daną drogą 
w ciągu doby. Zgodnie z przepisami taki 
pomiar powinien odbywać się co 5 lat. 
Pozyskane informacje są wykorzystywa-
ne przede wszystkim przy podejmowa-
niu decyzji o modernizacji danej drogi.

Zakup materiałów i wyposażenia
259 557,08 zł 

Bez specjalistycznych surowców oraz narzędzi ani rusz! Wydział 
Dróg Powiatowych co roku wydatkuje środki na kruszywo i emul-
sję asfaltową, które służą do tzw. łatania dziur i wszelkich ubytków. 
Choć powiatowa ekipa dysponuje własnymi maszynami, w ciągu 
roku konieczne są zakupy drobnych narzędzi i sprzętów, a także 
materiałów do nich niezbędnych, przydatnych chociażby przy wy-
kaszaniu poboczy, takich jak żyłki tnące czy łańcuchy do pił spali-
nowych. Dużą kwotę pochłania corocznie zakup paliwa. Drogowcy 
kupują także niezbędne znaki i słupki.

Sygnalizacja świetlna  
12 958,15 zł

Sygnalizacja świetlna nie 
świeci sama z siebie. Jej 
działanie wymaga prze-
cież zasilania prądem. Sy-
gnalizacja wymaga też 
stałej obsługi elektryka, 
gdyż awaria może zagro-
zić bezpieczeństwu użyt-
kowników.

Przy sprzyjającej pogodzie remonty cząstkowe z wykorzystaniem emulsji i gry-
sów są przeprowadzane przez cały rok. W 2019 roku zakupiono 60 ton emulsji

Takie umiejscowienie barier, choć często budzi zdziwienie,  
chroni użytkowników np. przed stromym spadem

Na powiatowych drogach zlokalizowanych 
jest sześć sygnalizatorów świetlnychOstatni pomiar wykazał, że średni dobowy ruch  

na Szosie Witkowskiej to 5 719 pojazdów
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– bieżące utrzymanie

Oznakowanie poziome 
64 425,20 zł

Innymi słowy są to wszystkie symbole i napisy ma-
lowane na nawierzchni dróg. Mogą mieć znaczenie 
ostrzegawcze, zakazujące, nakazujące, informujące, 
prowadzące lub segregujące. Użytkownikom dróg 
oznakowanie poziome w postaci przejścia dla pie-
szych, strzałek kierunkowych czy linii ciągłych może 
się wydawać oczywiste, jednak tworzenie i odświeża-
nie oznakowania poziomego to bardzo istotne zada-
nie Wydziału Dróg Powiatowych.

Prom w Nowej Wsi Podgórnej
105 311,35 zł

Wydział Dróg Powiatowych zarządza promem 
rzecznym w Nowej Wsi Podgórnej. Jest to obiekt 
górnolinowy (kursujący po widniejącej nad wodą 
linie, dzięki nurtowi rzeki i ręcznemu manewrowa-
niu), który umożliwia przeprawę pojazdów, rowe-
rów i pieszych. Przeprawa możliwa jest przez cały 
rok. Prom wymaga obsługi i konserwacji, a dojazd 
oświetlenia.

Zakup usług remontowych 
794 913,83 zł

Ważnym elementem bieżącego utrzymania dróg jest wykonywanie re-
montów. Warto wspomnieć, że w słowniku drogowców oznacza to przy-
wrócenie drogi do jej pierwotnego stanu. Wiele remontów cząstkowych 
z wykorzystaniem emulsji i grysów oraz drobnych napraw nawierzchni 
jezdni i chodników przeprowadza ekipa zatrudniona na stałe w Starostwie 
Powiatowym. Niektóre usługi remontowe zostają zakupione, czyli po pro-
stu zlecone firmom zewnętrznym. Czasem remontowana jest sama na-
wierzchnia z wykorzystaniem destruktu (materiał pochodzący z rozebrania 
innej drogi) lub kruszywa. W ciągu roku przeprowadzane są remonty  prze-
pustów i mostów, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przede wszystkim 
wspomnianych nawierzchni dróg.

Prace porządkowe
473 347,52 zł

Rosnąca trawa, gęste krzaki, bujne gałęzie, spadające liście – m.in. tego typu zmia-
ny w przyrodzie wymagają stałych prac porządkowych. Część z nich wykonuje eki-
pa zatrudniona w Starostwie Powiatowym. Pracy jest niemało. Ręcznie wykaszane 
są pobocza i rowy, wycinane drzewa i odrosty, podcinane gałęzie. Ponadto Wydział 
Dróg Powiatowych dba o czyszczenie kanalizacji deszczowych, szczelin dylatacyj-
nych na mostach (czyli celowych wyrw w elementach konstrukcji), odmulanie ro-
wów czy odmalowywanie barier. Żmudne sprzątanie dróg konieczne jest zwłaszcza 
wraz z końcem zimy – nagromadzony po tej porze roku brud usuwany jest ręcznie 
przy pomocy szyp, szczotek i odrobiny krzepy. W ciągu roku wykonywane jest tak-
że równanie dróg gruntowych, które stanowią 7,2% dróg powiatowych.

Obecnie kursujący prom został zbudowany w 1975 roku

W zeszłym roku do przeprowadzania remontów  
Wydział Dróg Powiatowych zużył 490 ton kruszywa

Praca wykaszarek w 2019 roku pochłonęła 480 litrów paliwa,  
zaś dmuchawy 140 litrów

Odpowiednie przepisy określają, że pasy na przejściach dla pieszych mają wymiary 4 x 0,5  m
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Września i powiat wrzesiński  
w czasie I wojny światowej

Gospodarka i społeczeństwo w warunkach wojny (cz. 3)
W czasie wojny działały we Wrześni: cukrownia (spółka akcyjna), dwie prywatne fabryki maszyn rolniczych, których właścicielami byli Polacy – Antoni Kaczorowski i Fran-

ciszek Jaworski, oraz prywatne młyny – parowy i kilka wodnych.

Spośród służb publicznych w mieście 
warto zwrócić uwagę na ochotniczą 
straż pożarną. Nadal nie posiadała ona 
w mieście remizy i wieży obserwacyj-
nej. 23 jej członków zaciągnięto w cza-
sie wojny do wojska, dwóch z nich po-
legło, a czterech zostało ciężko rannych, 
z czego dwóch zmarło w wyniku od-
niesionych obrażeń. Rodziny zmarłych  
i poległych zostały otoczone opieką 
oraz wsparciem materialnym. Pomoc 
społeczna w mieście i gminna opieka 
nad chorymi w miarę trwania wojny 
stawała się coraz bardziej potrzebna.

Podstawową placówką służby zdro-
wia był szpital powiatowy. Jego ordy-
natorem był dr Julian Boening. Załogę 
szpitala stanowiło sześć sióstr miłosier-
dzia (Zakonu św. Wincentego a Paulo), 
jeden pielęgniarz (sanitariusz) i sześć 
salowych. Oprócz Juliana Boeninga, 
który przez całą wojnę był we Wrze-
śni, w mieście praktykowali dr Ludwik 
Krzyżagórski, dr Hieronim Uliszewski 
(w 1918 roku osiedlił się w mieście jako 
lekarz jego młodszy brat Florian) i sto-
matolog Jerzy Schnitter (we Wrześni 
od 1910 roku). Wszyscy trzej byli po-
wołani do wojska, czwartym lekarzem 
był dr Fischer. W szpitalu leczono rów-
nocześnie około 50 chorych. Ogólna 
liczba pacjentów w ciągu roku wzrosła 
z 362 w 1914 roku do 498 w roku 1918.

W czasie I wojny światowej nadal ist-
niały we Wrześni trzy szkoły powszech-
ne. Największą z nich była sześciokla-
sowa Szkoła Katolicka (Katholische 
Schule). W całym tym okresie liczba 
uczniów tej placówki oscylowała wo-
kół 900. Rektorem szkoły od 1898 roku 
przez cały okres wojny był Bernhard 
Fedtke. W 1914 roku grono nauczyciel-
skie składało się, nie licząc rektora, z 14 
osób – dziesięciu mężczyzn i czterech 
kobiet. Wszystkie kobiety były Niem-
kami, a wśród mężczyzn było siedmiu 
Niemców i trzech Polaków. W czasie 
wojny grono nauczycielskie zmniej-
szyło się o dwie osoby. 

Organizacja roku szkolnego w zamie-
rzeniu pozostawała niezmieniona, jed-
nak weryfikowało ją życie. Rok szkolny 
rozpoczynał się na początku kwietnia 
tuż po lub czasem krótko przed feria-
mi wielkanocnymi i tak też się kończył. 
W okresie od listopada 1914 roku do 
stycznia 1915 roku w budynku szkol-
nym zorganizowano rezerwowy szpi-
tal wojenny (lazaret). Nauczanie dzieci 
odbywało się wówczas w budynkach 
prywatnych. W latach późniejszych 
nauka była zakłócana z powodu rosną-
cych trudności ekonomicznych pań-
stwa niemieckiego.

Jak wcześniej, nad pracą szkoły kato-
lickiej w tym trudnym okresie czuwał 
dozór szkolny (Schulvorstand), w skład 
którego wchodziło z urzędu trzech 
Niemców – burmistrz Alfred Finke, 
powiatowy inspektor szkolny (Kreis-
schulinspektor) Ernst Rupke (wcześniej 
jego poprzednik Paul Hüttemann)  
i rektor Bernhard Fedkte, oraz czterech 
Polaków – mistrz kowalski Ludwik No-
wakowski, mistrz stolarski Karol Borec-
ki oraz kupcy Stanisław Waniorek i An-
toni Stein. Wojenny niedostatek skłonił 
władze miasta i aktywnych obywateli 
do zorganizowania dożywiania dzieci. 
Wojna nie przeszkadzała, a może na-
wet sprzyjała niemieckim obchodom 
patriotycznym, szczególnie w ostat-
nich jej latach. 

Nieporównywalnie, bo aż sześcio-
krotnie mniejsza od katolickiej była 
wrzesińska czteroklasowa Szkoła 
Ewangelicka (Evangelische Schule).  
W całym okresie wojny liczba uczniów 
wynosiła średnio nieco ponad 150. Do 
szkoły tej uczęszczały dzieci z wrzesiń-
skiej parafii ewangelickiej, która obej-
mowała także wsie położone w pobli-
żu Wrześni (dzieci spoza Wrześni sta-
nowiły około 13% ogółu). Grono peda-
gogiczne składało się z czterech osób: 
szkołą kierował główny nauczyciel 
Kaiser, oprócz niego pracowało jesz-
cze dwóch mężczyzn i jedna kobieta. 

Nauczyciele za wyjątkiem kierownika 
byli wielokrotnie na czas dłuższy urlo-
powani. Naukę utrudniały podobne 
sprawy jak w szkole katolickiej. Szkoła 
ewangelicka, podobnie jak katolicka, 
miała swój dozór szkolny. W 1918 roku 
zasiadali w nim sami Niemcy: z urzędu 
burmistrz i powiatowy inspektor szkol-
ny oraz rektor progimnazjum Ernst 
Klopsch, sekretarz podatkowy Märker, 
radny, mistrz blacharski Oskar Hauff, 
radny, sekretarz powiatowy Busse  
i główny nauczyciel tej szkoły Kaiser.

Wielkie trudności przeżywała wrze-
sińska Szkoła Żydowska (Jüdische 
Schule). W okresie wojny spadła jej –  
i tak już niewielka – liczba uczniów  
z 21 w roku 1914 do zaledwie 10  
w roku 1918. W pewnym okresie z po-
wodu braku nauczycieli szkołę żydow-
ską połączono z ewangelicką. W do-
zorze szkolnym w 1918 roku zasiadali:  
z urzędu burmistrz oraz wrzesiński rabin 
dr Moses Lewin, kupiec Leo Radziejew-
ski, rentier Gans, właściciel domu Louis 
Zlotnicki i nauczyciel tej szkoły Isaak.

Września posiadała też szkołę o statu-
sie progimnazjum (praktycznie od 1908 
roku, formalnie zatwierdzona przez 
władze oświatowe w Poznaniu w 1914 
roku). W latach poprzedzających woj-
nę nosiła ona nazwę Miejskiej Wyższej 
Szkoły dla Chłopców i Dziewcząt, a od 
1914 roku nazwę Miejskiej Wyższej 
Szkoły we Wrześni (Städtische Höhere 
Schule zu Wreschen). Była wówczas 
szkołą 10-klasową dla dziewcząt i 9-kla-
sową dla chłopców. Po ukończeniu 
wrzesińskiej szkoły młodzież mogła 
kształcić się dalej w innych miastach. 
Liczba uczniów wrzesińskiego progim-
nazjum w okresie wojny wzrosła z 297 
w lutym 1914 roku do 482 w listopadzie 
1918 roku. Wyraźnie wzrosła w tym cza-
sie liczba uczniów-Polaków z 34% do 
46,5% ogółu. Od 1902 roku kierował 
szkołą rektor Ernst Klopsch. Na począt-
ku roku szkolnego 1914/15 kadra na-
uczycielska liczyła 15 osób w tym sześć 
kobiet i razem z rektorem dziewięciu 

mężczyzn (w tym trzech 
nauczycieli religii). W roku 
1918 grono pedagogicz-
ne liczyło łącznie z rekto-
rem (który uczył też łaciny  
i matematyki) formalnie 
24 osoby, w tym 12 kobiet.  
W nowej sytuacji politycz-
nej, w listopadzie 1918 
roku jako nauczycielka po-
jawiła się pierwsza Polka 
– Wanda Lorkiewiczówna.  
Wojna zakłócała naukę –  
w okresie od 9 do 14 li-
stopada 1914 roku naukę 
zawieszono, bo gmach za-
jęło wojsko i funkcjonowa-
ła w nim poczta polowa. 
Później, do stycznia 1915 
roku, część pomieszczeń 
szkolnych przeznaczono 
na szpital polowy i dlatego 
nauka musiała się odby-
wać także po południu.

We Wrześni nadal funk-
cjonowała Szkoła Do-
kształcająca Zawodowa 
(Fortbildungsschule). 
Jej kierownikiem był  
z urzędu rektor szkoły ka-
tolickiej Bernhard Fedtke. 
Oprócz niego pracowało 
w niej jeszcze pięciu nauczycieli szkoły 
katolickiej. Mimo powołania do wojska 
dwóch nauczycieli szkoła pracowała 
prawie normalnie, nawet przy złej fre-
kwencji uczniów (pracujących więcej  
w warsztatach z powodu ogólnego bra-
ku rąk do pracy i pozbawionych dozoru 
ojców i majstrów będących na wojnie). 
Liczba jej uczniów wynosiła średnio 90. 
W całym okresie zaboru i w pierwszych 
latach II RP parafia wrzesińska należała 
do jednego z trzech dekanatów gnieź-
nieńskich – dekanatu św. Trójcy. Była 
jedyną parafią z powiatu wrzesińskie-
go należącą do tego dekanatu.

Dwóch arcybiskupów z tego okresu 
związanych było z Wrześnią. Pierw-
szym z nich był abp Florian Stablewski, 

który przed nominacją, przez 19 lat, 
był proboszczem wrzesińskim. Dru-
gim z nich był abp Edward Likowski, 
który urodził się we Wrześni w 1836 
roku, spędził tu wczesne dzieciństwo  
i uczęszczał do szkoły katolickiej. Para-
fią wrzesińską od 1892 roku (do śmier-
ci w 1921 roku) rządził ks. Mieczysław 
Łabędzki. W 1915 roku otrzymał tytuł 
honorowego radcy duchownego (pra-
łata). W okresie wojny posługę kapłań-
ską we Wrześni sprawowało dwóch wi-
kariuszy – od 1910 roku ks. Bronisław 
Kaźmierczak (zginął w obozie koncen-
tracyjnym w Sachsenhausen w 1941 
roku) i od 1915 roku ks. Jan Rejewski 
(zmarł w Strzelcach Wielkich w 1973 
roku). Obaj odeszli z Wrześni w roku 
śmierci proboszcza Łabędzkiego –  
w 1921, obaj też byli prefektami we 
wrzesińskim progimnazjum.

Wzorem poprzednich dziesięcioleci  
duchowni z parafii wrzesińskiej, po-
dobnie jak duchowni z parafii w po-
wiecie, byli aktywni na polu działań 
społecznych i gospodarczych.

Marian Torzewski

Wschodnia pierzeja Rynku w czasach I wojny światowej. Z prawej strony lokal Józefa Wierz-
bickiego, dziś restauracja Margeritta (ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

Nekrolog wojenny członka znanej miłosławskiej rodziny Jeziorkowskich

Dyplom dla rodziny poległego żołnierza z podpisem 
cesarza Wilhelma II (ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
we Wrześni), treść u góry: cytat z 1. listu św. Jana – „My 
także powinniśmy życie nasze oddać dla braci.” 1. J. 3. 
16, u dołu: „Pamięci fizyliera Antoniego Dymnego z 9. 
kompanii 4. Gwardyjskiego Pułku Piechoty. Umarł za 

Ojczyznę 31 sierpnia 1916 roku. Wilhelm. Król” (ze zbio-
rów Muzeum Regionalnego we Wrześni)
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Z kulturą  
za pan brat

Weselny savoir-vivre dla gości
Ślub to jedna z najważniejszych chwil w życiu, o której małżonkowie będą pamiętać już zawsze. Dla-

tego ważne jest, by nic nie zepsuło im tego wyjątkowego dnia. Dużą rolę odgrywają tutaj goście we-
selni, od których zachowania wiele zależy. By nie zostać zapamiętanym jako ktoś, przez kogo impreza 
się nie udała, warto zapoznać się z podstawowymi regułami, których powinni przestrzegać wszyscy 
bawiący się na weselu.

Zapoznaj się dokładnie z infor-
macjami zawartymi w zaproszeniu

Jeśli zaproszenie na ślub nie za-
wiera informacji na temat przyjęcia 

Nic nie powinno zakłócić młodej parze tego wyjątkowego dnia, a już na pewno nie zachowanie gości

• gajgi – skrzypce 
• galara – strach 
• galart – galareta mięsna 
• galarypa – kalarepa 
• galat, galacik - galareta 
• gamaja – gimnazjum 
• gamuła – niezdara, gamoń 
• ganc – całkiem, zupełnie 
• gapa, glapa – kruk, gawron, wrona 
• gara, garówa – upał 
• garować – leżeć w łóżku, spać 
• gaska – wąska uliczka, czasami śle-
py zaułek 
• gelejza – osoba nieporządna, nie-
zdarna, powolna 
• gemyla, gemela, gimela, gymela – 
śmietnik, bałagan 
• gibać się – kołysać się 
• gibus, ginol – wysoki człowiek 
• gichnąć – wylać, nalać, oblać 
• gideja, gidyja – kobieta wysokiego 
wzrostu 
• giglać – łaskotać 
• gilejza – niezdara 
• gira, giyra – noga 
• glajda – błoto, deszczowa pogoda, 
plucha lub niechlujna kobieta
• glanc – lukier (na glanc – na błysk) 
• glapić się – patrzeć 
• glazejki – skórzane rękawiczki 
• ględzić – marudzić 
• glizda – glista, dżdżownica 
• globusik – melonik 

• glubka – mirabelka (rodzaj śliwki) 
• głabać – kraść, brać 
• głuchacz – sygnał telefoniczny (za-
dzwonienie do kogoś i rozłączenie 
się) 
• gnyk - kark 
• golarz – fryzjer 
• gonito – berek (zabawa dziecięca) 
• gościniec – zarówno droga jak i za-
jazd, karczma 
• góra – strych (do góry – na górze, 
piętrze) 
• grajcarek – korkociąg 
• gramolić się – wchodzić na coś lub 
wchodzić gdzieś, gdzie niekoniecz-
nie jest się mile widzianym 
• graty – rzeczy, meble, rupiecie 
• grulać – gnieść 
• grycha – stara bułka 
• grygolić – bazgrać 
• guli – z powodu, z przyczyny 
• guła, gularz – indyczka, indyk (guła  
również jako niezdarna, niezaradna 
kobieta) 
• guzdrać – robić coś w bardzo wol-
nym tempie 
• guzik – włącznik, przycisk 
• gzik, gzika, gziczka – twarożek ze 
śmietaną i cebulą lub szczypiorkiem
• gzub – małe dziecko

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów  

Jerzego Romualda Stankiewicza

weselnego, to najwidoczniej nie 
jesteśmy na nie zaproszeni. Warto 
zwrócić na to szczególną uwagę, bo 
co jeśli pojawimy się na uroczystości,  

a nie będzie dla nas przygotowane-
go miejsca? Na pewno poczujemy 
się zażenowani, a co gorsze, sprawi-
my, że państwo młodzi będą bardzo 
zakłopotani. Nie dopytujmy również 
o możliwość przybycia na wesele 
przez telefon. Skoro taka informacja 
nie została zawarta w zaproszeniu, 
to oczywiste, że możemy pojawić się 
wyłącznie w kościele lub urzędzie. 
Oznacza to także, że nie musimy ku-
pować prezentu dla młodej pary ani 
też wręczać jej pieniędzy w kopercie. 
W takiej sytuacji wystarczy poda-
rować pannie młodej bukiet kwia-
tów i dołączyć kartkę z życzeniami. 
Zwracajmy uwagę również na to, czy 
zostaliśmy zaproszeni sami czy też  
z kimś. Jeżeli na zaproszeniu obok 
naszego imienia i nazwiska nie wid-
nieją dane partnera lub brakuje do-

pisku „wraz z osobą towarzyszącą”, 
nie próbujmy zabierać kogoś na siłę. 
Jeśli jesteśmy rodzicami dorosłych 
dzieci, powinny one zostać zapro-
szone osobno, dlatego nie zabiera-
my ich ze sobą. W domu zostawiamy 
również młodsze pociechy, chyba 
że na zaproszeniu pod naszym na-
zwiskiem pojawi się adnotacja „wraz  
z dziećmi”. Istotne, aby zawsze od-
powiadać na prośbę narzeczonych  
i w odpowiednim terminie skontak-
tować się z nimi, aby potwierdzić 
przybycie lub poinformować o na-
szej rezygnacji. W ten sposób ułatwi-
my parze młodej organizację wesela 
i nie narazimy jej na niepotrzebne 
koszty. Z kolei pominięcie ceremo-
nii zaślubin i przyjście wyłącznie na 
przyjęcie jest bardzo dużym nie-
taktem. Wygląda to tak, jakby czy-
jeś zaślubiny były dla nas nieważne,  
a znaczenie miały jedynie dobra zaba-
wa i jedzenie. Jeżeli nie możemy po-
jawić się w miejscu, gdzie narzeczeni 
składają przysięgę małżeńską, lepiej 
odpuśćmy sobie również wesele.

W co się ubrać?
Chociaż biel i czerń kojarzą się nam 

z elegancją, należy unikać tych kolo-
rów, kiedy wybieramy kreację, w któ-
rej pojawimy się na weselu. Pierwszy 
z nich zarezerwowany jest dla panny 
młodej (nawet jeżeli jej suknia ślub-
na jest innego koloru). Czerń to z ko-
lei niezbyt radosna barwa, kojarząca 
się raczej z żałobą. Powinniśmy więc 
postawić na mniej ponure kolory. 
Panie muszą uważać, by ich sukienki 
nie były za krótkie. Z kolei panowie 
przychodzą w garniturach i eleganc-
kich koszulach.

Jak poprawnie złożyć życzenia 
nowożeńcom?

Tutaj najważniejsza jest kolejność. 
Jako pierwsi życzenia państwu mło-
dym składają świadkowie, następnie 
rodzice, później dziadkowie, bliższa 
i dalsza rodzina, a na koniec przyja-
ciele i znajomi. Jeżeli nie mieliśmy 
okazji, by wcześniej poznać któregoś 
z nowożeńców, wypada się przedsta-
wić i wyjaśnić, kim jesteśmy.

Co za dużo, to niezdrowo
Podczas wesela zazwyczaj nie mu-

simy martwić się o to, że wyjdziemy  

z niego głodni. Stoły są suto zastawio-
ne, a po alkohol można sięgać w każ-
dej chwili. Dlatego sami powinniśmy 
wyznaczać sobie granice. Brak umiaru 
w jedzeniu i piciu bardzo źle świadczy 
o gościach. Niestosowne zachowanie 
po spożyciu zbyt dużej ilości alkoholu 
jest naprawdę żenujące. Unikać nale-
ży także namawiania współbiesiadni-
ków do picia. Uszanujmy decyzję in-
nych, przecież każdy wie, na ile może 
sobie pozwolić (przynajmniej w teo-
rii). Trzeba pamiętać również o tym, że 
zawsze ponosimy odpowiedzialność 
za osobę towarzyszącą, dlatego war-
to porządnie się zastanowić, kogo ze 
sobą zabieramy. Zmuszanie kogoś do 
tańca lub udziału w konkursie to także 
niezbyt elegancki zwyczaj. Jeśli ktoś 
nie ma w danej chwili ochoty na zaba-
wę, okażmy zrozumienie i zostawmy 
tę osobę w spokoju. 

Nie narzekaj!
To jedno z podstawowych przyka-

zań gościa, nie tylko weselnego. Na-
wet jeżeli jedzenie nam nie smakuje, 
orkiestra gra tak, że uszy więdną,  
a w sali czujemy się jak w saunie, po-
wstrzymajmy się od uszczypliwych 
komentarzy. Para młoda na pewno 
dołożyła wszelkich starań, by wszyst-
ko wypadło jak najlepiej, ale czasem 
zdarza się, że coś po prostu nie wyj-
dzie. Jeśli nasze narzekania do niej 
dotrą, będzie martwić się o to, że nie 
wszystko jest tak, jak być powinno. 
To ich, a nie nasze samopoczucie jest 
w tym dniu najważniejsze. 

Nie baw się w wodzireja
Wiele par spędza mnóstwo czasu, 

by wybrać odpowiednią orkiestrę 
lub DJ-a. Coraz częściej korzysta tak-
że z usług wodzirejów. To z tymi oso-
bami przyszli małżonkowie ustalają 
rodzaj muzyki granej na weselu oraz 
różnego typu gry i konkursy, w któ-
re angażowani będą goście, dlatego 
„pomoc” z naszej strony naprawdę 
nie będzie konieczna. Niekończą-
ce się dedykacje, prośby o zagranie 
konkretnych utworów, rozkręcanie 
własnych zabaw czy odbieranie mi-
krofonu wodzirejowi lub wydawanie 
mu poleceń to zachowania, które nie 
powinny znaleźć się w repertuarze 
dobrze wychowanego gościa. 

Monika Tomczak
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Ochotnicza Straż Pożarna Mikuszewo  Otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu 
wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r. 0,00 zł

Liga Obrony Kraju - Wielkopolska Organizacja 
Wojewódzka Ligi Obrony Kraju Otwarte zawody strzeleckie powiatu wrzesińskiego z okazji Święta Wojska Polskiego 0,00 zł

Liga Obrony Kraju - Wielkopolska Organizacja 
Wojewódzka Ligi Obrony Kraju Otwarte Zawody Strzeleckie powiatu wrzesińskiego upamiętniające 102 rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości 2 500,00 zł

N
ie
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łn
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ni

 

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „Amazonki”  Terapia przeciwobrzękowa i przeciwbólowa 3 000,00 zł

Asy WRZESIŃSKIE Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom ze Spektrum Autyzmu Wieloaspektowe ujęcie zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych - warsztaty dla 

rodziców i nauczycieli 2 250,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Kołaczkowo”  III Integracyjny Turniej w Warcabach Klasycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - 
„Wrzesińska Warcaba 2020” 2 340,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Razem”  Puszek okruszek – zajęcia z zakresu zooterapii, rozwijające kondycję psychofizyczną dzieci  

z niepełnosprawnościami 2 400,00 zł

Ku
lt

ur
a 
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Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie Pierwszy Krok z Królową Sportu 1 400,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Milesza” Targowa 
Górka Jesienny Turniej Piłki Siatkowej 2 330,00 zł

Klub Piłkarski Września Rozwój futsalu na terenie powiatu wrzesińskiego 3 600,00 zł

Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe Turniej Open tenisa ziemnego o puchar Starosty Wrzesińskiego 1 700,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Zasutowo Organizacja Turnieju Badmintona -

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Razem” Turniej Mikołajkowy 5 400,00 zł

Stowarzyszenie Pro Bono Familiae Zajęcia treningowe dla dzieci uzdolnionych ruchowo: neuro - trening z elementami treningu 
mentalnego 2 000,00 zł

Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci  
i młodzieży z powiatu wrzesińskiego 1 000,00 zł

Ku
lt

ur
a 

Stowarzyszenie PRO ARTE Meloteczka i Meloteka - cykl koncertów edukacyjnych dla rodzin z dziećmi 4 860,00 zł

Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” 5 600,00 zł

Gminne Stowarzyszenie Seniorów w Nekli „Powróćmy jak za dawnych lat” – wieczór z muzyką piosenką i poezją z okazji dnia seniora 6 900,00 zł

Stowarzyszenie Chór CAMERATA Śpiew łączy pokolenia - przygotowanie chóru CAMERATA do występów artystycznych. 
Reprezentowania powiatu wrzesińskiego - na terenie powiatu i w kraju 7 100,00 zł

Fundacja Dzieci Wrzesińskich Ogólnopolski konkurs recytatorski „Kto Ty Jesteś, Człowieku?” w ramach Święta Teatru na Prowincji 2020 1 800,00 zł

Fundacja Tornister Młode Media Otwarty konkurs na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego  
w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r. 5 000,00 zł

Zd
ro

w
ie Stowarzyszenie Aktywne Grabowo 

Królewskie Ponadczasowa moda – ciało, umysł, duch, uroda 3 500,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie 
Królewskim Siła pisana szminką II 3 000,00 zł

Po
m
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 s
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łe
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Katolickie Porozumienie Samorządowe KPS
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej 
sytuacji życiowej

6 000,00 zł

Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne 
„Ogończyk” Kaligrafia alternatywą na nudę 4 000,00 zł

Ed
uk

ac
ja

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Wakacyjne laboratorium - warsztaty z eksperymentami 0,00 zł

Stowarzyszenie PRO ARTE „Meloludki” cykl warsztatów edukacyjno-muzycznych dla dzieci 5 do 7 lat 0,00 zł

Stowarzyszenie Freelab Warsztaty z projektowania 3D 2 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Razem” Samodzielni w urzędzie 0,00 zł

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne 
„NDM” „KLOCKOWE L-MASZYNY” – warsztaty techniczne dla dzieci 0,00 zł

Em
er

yc
i 

Fundacja Region Razem Senior na fali 3 000,00 zł

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „Amazonki” Zdrowe stopy to życie bez bólu 2 800,00 zł

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wrześni Senior Aktywny 2 790,00 zł

PRERiI Warszawa Odział Rejonowy Września 
Koło nr 5 Kołaczkowo „Aktywny senior nad jeziorem” - piknik w Sokolnikach 4 360,00 zł

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku RUCH TO ZDROWIE 2 800,00 zł

Przyznano środki na zadania publiczne
Realizacja niektórych zadań, na które przyznana została dotacja, już się rozpoczęła. Organizacje pożytku publicznego dotowane przedsięwzięcia mogą realizować naj-

później do 15 grudnia. Oprócz dotrzymania terminu w tym roku ważne jest także dostosowanie się do obowiązujących norm bezpieczeństwa i rekomendacji głównego in-
spektora sanitarnego oraz przepisów Ministerstwa Zdrowia. Suma dotacji przyznanych w tej edycji otwartych konkursów ofert wynosi 95 430 zł.
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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

Przygarnij mnie

Maseczki a koronawirus
Pan  Stanisław ma wątpliwości i pyta, czy nadal należy nosić maseczkę i stosować się do obostrzeń 

sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa, bo coraz mniej osób zasłania nos i usta.
Tak. Lato w pełni, ale pandemia 

koronawirusa trwa w najlepsze, 
choć wielu z nas, co łatwo za-
uważyć, nie przestrzega nakazu 
noszenia maseczki w miejscach 
publicznych – sklepach, lokalach 
gastronomicznych, środkach ko-
munikacji publicznej, kościołach 
czy urzędach i wszędzie tam, gdzie 
nie można utrzymać co najmniej 
1,5-metrowego dystansu. Czyżby-
śmy  przyzwyczaili się do istniejącej 
sytuacji i myśleli, że zagrożenie już 
minęło?

Zagrożenie jest – dla własne-
go bezpieczeństwa nadal nale-

ży obowiązkowo nosić maseczkę  
i  przestrzegać podstawowych wy-
mogów ochronnych i sanitarnych. 
Jeżeli będziemy te nakazy lekcewa-
żyć, grozi nam kara w postaci man-
datu. Jeżeli odmówimy przyjęcia 
mandatu za nieprzestrzeganie wy-
mogów sanitarnych, policja skieruje 
wniosek o ukaranie do Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej.

Nadal jesteśmy w stanie epidemi 
dlatego mimo pewnych luzowań  
w dalszym ciągu pamiętajmy, że 
koronawirus jest z nami. Proszę nie 
lekceważyć żadnych zasad higieny 
oraz ochrony przed nim.

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  ze zm.) oraz przepisy roz-
porządzeń Rady Ministrów wydane 
na czas epidemii koronawirusa.

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 19 sierpnia 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1474 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,
że w dniu 23 lipca 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta  

i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbu-
dowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 

-   dz. 146/4, 122/4, 119/2, 123/2, 119/1, 122/1, 123/1 obręb: 303005_5.0333 Psary 
Polskie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

-   dz. 89/1, 97, 91, 92/2, 92/1, 94 obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewi-
dencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej będzie przejście na własność Gminy Września powstałych w wyniku podzia-
łów geodezyjnych działek w obrębie 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewiden-
cyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, oznaczonych nr ewidencyjnymi:

- 91/1  powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 91,
- 92/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 92/1,
- 92/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 92/2,
- 94/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 94,
- 94/2 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 94.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowa-

nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stano-
wiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, 
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność 
prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty uka-
zania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowe-
go we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biulety-
nach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 Kpa umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebra-
nych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia  
w sprawie oraz składać wnioski   i zastrzeżenia w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego  
z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 6 sierpnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,
że w dniu 29 lipca 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Pyzdr 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gmin-
nej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 429, 431, 400/1, 206, 207/2, 
207/1, 208, 212, obręb: 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewiden-
cyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski. 

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej będzie przejście na własność Gminy Pyzdry powstałych  
w wyniku podziałów geodezyjnych działek w obrębie 303004_5.0718 
Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski, 
oznaczonych nr ewidencyjnymi:

- 431/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 431,
- 212/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 212,
- 207/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 207/1,
- 207/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 207/2,
- 208/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 208.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowa-

nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stano-
wiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, 
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność 
prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty 
ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Po-
wiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, 
w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 Kpa umożliwia się stronom wypowiedzenie 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona 
może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia  
w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego  
z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

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.

Dzień dobry, mam na imię Oreo 
i liczę sobie około 6-7 lat życia. Je-
stem wesołym psiakiem, chociaż 
w schronisku przebywam już od 
września 2015 roku, czyli prawie 
całe moje życie. Wolontariusze 
mówią, że jestem bardzo ładny, co 
można zobaczyć na fotografii załą-
czonej do mojego opisu. Przykro 
mi, ponieważ jestem oryginalnie 
umaszczony, a nikt do tej pory nie 
zwrócił na mnie uwagi i nie zechciał 
mnie adoptować. Kilka lat temu nie 
byłem tym samym psem, którym je-
stem obecnie. Dobrzy ludzie, którzy 
opiekują się mną i moimi kolegami 
zza krat postarali się, żebym stał się 

lepszym zwierzęciem. Kiedyś bałem 
się ludzi, nie chciałem mieć z nimi 
kontaktu. Żeby dali mi spokój, po-
mrukiwałem złowrogo i pokazywa-
łem zęby, a gdy widziałem inne psy, 
reagowałem paniką i głośnym szcze-
kaniem. Na szczęście na mojej dro-
dze pojawili się wolontariusze oraz 
opiekunka, która szczególnie mocno 
zaangażowała się w sprowadzanie 
mnie na właściwe tory. Teraz potrafię 
chodzić na smyczy i uczę się pierw-
szych komend. Nie boję się już ludzi, 
wręcz przeciwnie, kontakt z nimi 
sprawia mi przyjemność, chociaż do 
niektórych osób muszę się dłużej 
przekonywać. Uwielbiam pieszczo-

ty – głaskanie, drapanie za uszkiem 
oraz przy ogonie. W schroniskowym 
opiekunie nareszcie widzę kolegę 
i towarzysza. Kiedyś bardzo słabo 
dogadywałem się z innymi psami. 
Zwykle na nie warczałem i szczeka-
łem. Po pewnym czasie jednak to 
się zmieniło, teraz zwykle mijam je 
na spacerach bez zainteresowania. 
Mam nadzieję, że gdy przeczytałeś 
mój opis, zabiło ci mocniej serce, ze-
chcesz mnie poznać i dać mi szansę 
na kochający dom. Skontaktuj się 
z Oliwią (tel. 514 660 935) i spytaj 
kiedy możemy się zobaczyć, a być 
może nawet rozpocząć proces ad-
opcyjny.            Słodki Oreo

Oreo z nadzieją wypatruje kochającego domu
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Zakręceni w pomaganiu
W ostatnich tygodniach metalowe pojemniki w kształcie serca zdobyły ogromną popularność. Chęć 

pomagania nadal nie słabnie, gdyż na terenie naszego powiatu powstało kolejne miejsce, w którym 
można składować plastikowe nakrętki. 

Pierwsze metalowe serce na nakręt-
ki powstało w Nekli. Mieszkańcy tej 
gminy bardzo chętnie włączyli się  
w akcję zbierania kapsli do tego 
nietypowego pojemnika. Nie trze-
ba było długo czekać, by pojawiły 
się głosy z prośbą o usytuowanie 
podobnych zbiorników w innych 
miejscowościach. Niedługo później,  
w ślad za Neklą poszła Września, 
która również zaopatrzyła się w me-
talowe serducho. Nakrętkowa ak-
cja nabrała tempa i spodobała się 
również Pyzdrom. Władze tej gminy 
także zdecydowały się na tego typu 
zbiornik. Czerwone serce stanęło 
pod koniec lipca przy przedszkolu 
„Bajkowy Świat”. Wszystkie z trzech 
kontenerów bardzo szybko wypeł-
niają się nakrętkami. 

Przypomnijmy, że zbieranie plastiko-
wych kapsli łączy w sobie dwa ważne 
elementy: pomoc potrzebującym oraz 
recykling. Zebrany przez mieszkańców 
Pyzdr i okolic towar zostaje przekazany 
firmie przetwarzającej odpady, a otrzy-
mane w zamian pieniądze pomogą 
dzieciom z tejże gminy w walce z po-
ważnymi chorobami.      Klaudia Kubiak Mieszkańcy gminy chętnie zbierają nakrętki

W 100-lecie  
Cudu nad Wisłą

Wrześnianie w Święto Wojska Polskiego złożyli kwiaty pod po-
mnikiem 68 Pułku Piechoty.

Święto Wojska Polskiego to uro-
czystość ustanowiona przez sejm  
w 1992 roku dla uczczenia Sił Zbroj-
nych Rzeczpospolitej Polskiej. Ob-
chodzona jest 15 sierpnia na pamiąt-
kę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej  
z 1920 roku, która miała miejsce pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej.

– Bitwa Warszawska była wydarze-
niem przełomowym w historii naszego 
narodu. Starciem dwóch cywilizacji – 
czerwonego terroru i bezprawia oraz 
wartości patriotycznych, europejskich 
i chrześcijańskich. Była także momen-
tem, w którym cały naród wszystkich 
stanów społecznych porzucił nieistot-
ne spory i uprzedzenia, autentycznie 
jednocząc się we wspólnym ratowaniu 

świeżo odzyskanej niepodległości – 
mówił prowadzący uroczystość Szy-
mon Adamczyk. Podkreślił przy tym, 
że wśród bohaterów, którzy przy-
czynili się do odparcia bolszewickiej 
nawały, byli mieszkańcy ziemi wrze-
sińskiej.

Uczestnicy spotkania, wyrażając 
hołd i wdzięczność, złożyli pod po-
mnikiem okolicznościowe wiązanki 
kwiatów. Podczas uroczystości nie 
mogło zabraknąć odśpiewania hym-
nu. Wybrzmiała również Rota. Na 
obchody Święta Wojska Polskiego 
zaprosili burmistrz Wrześni, Wrze-
sińskie Towarzystwo Kulturalne oraz 
Towarzystwo Unia Wrześnian.

Klara Skrzypczyk

Zmarł Feliks Dominiczak
Wieloletni urzędnik struktur powiatowych i gminnych oraz we-

teran II wojny światowej miał 97 lat.

Feliks Dominiczak urodził się 
22 sierpnia 1922 w Śniadkowie 
Dolnym. Podczas II wojny świa-
towej walczył w Armii Krajowej, 
uczestnicząc m.in. w akcji „Burza” 
w okręgu warszawskim. Od 1944 
roku był żołnierzem w Wojsku Pol-
skim. Przeszedł w stan spoczynku 
w 1948 roku. Odznaczony m.in. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski oraz Złotym Krzy-
żem Zasługi.

Po wojnie ukończył zootechnikę 
na Wyższej Szkole Rolniczej w Po-
znaniu. W latach 60. i 70. kierował 
Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa 
w powiecie wrzesińskim. W tym 

czasie zaangażowany chociażby  
w budowę wrzesińskiego zalewu. Na 
przełomie lat 70. i 80. pełnił funkcję 
naczelnika miasta i gminy Pyzdry.

Zaangażowany społecznik. Działał 
w Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. Ponadto był 
inicjatorem utworzenia Towarzystwa 
Przyjaciół Pyzdr oraz współzałożycie-
lem Rodzinnego Ogrodu Działkowe-
go im. Wojska Polskiego we Wrześni.

Zmarł 2 sierpnia w słupeckim szpi-
talu, niecałe trzy tygodnie przed 98 
urodzinami. Spoczął 10 sierpnia na 
wrzesińskim Cmentarzu Komunal-
nym.

(red.)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
we Wrześni organizuje 24 września wyjazd dla osób 
niepełnosprawnych na Termy Uniejów. Zapisy w biurze 
przy ulicy Ogrodowej 6.

Poczet sztandarowy Polskiego Związku Działkowców

fot. arch. pryw
atne

fot. arch. pryw
atne

Konkurs rysunkowy  
rozstrzygnięty

Do siedziby organizatora – 
Szpitala Powiatowego we Wrześni 
– wpłynęło kilka ciekawych prac.

Celem konkursu pt. „Bezpieczne wa-
kacje” było upowszechnianie zasad 
bezpiecznego wypoczynku dzieci. 
Jury wybrało trzy najciekawsze prace. 
Dzięki wsparciu Starostwa Powiato-
wego we Wrześni dyrektor ds. admi-
nistracyjno-inwestycyjnych Urszula 
Kosmecka wręczyła zwycięzcom  
i uczestnikom nagrody i dyplomy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pod-
jęli wyzwanie i wzięli udział w kon-
kursie. Oto lista zwycięzców:

I miejsce – Wojciech Nowicki
II miejsce – Martyna Tłoczek
III miejsce – Wiktoria Stangierska
Gratulujemy i zachęcamy do wzię-

cia udziału w kolejnych konkursach!
Szpital Powiatowy

W charakterze dowódcy  
plutonu zwiadu konnego

Pamiątkowe zdjęcie



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
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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 Ligi Playarena
Ostatnia w tym roku kolejka Ligi Playarena o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września za nami. 

Tegoroczna edycja zakończyła się zwycięstwem drużyny Wooden Villa.

W zmaganiach trwających 10 ty-
godni brało udział osiem zespołów. 
Ostatnie mecze zostały rozegrane 7 
sierpnia na orliku przy ul. Juliusza Sło-
wackiego we Wrześni. W pierwszym 
ze spotkań tegoroczni triumfatorzy 
pokonali 7:5 zajmujący czwarte miej-
sce Miskant Centrum Ogrodnicze. 
Tak wysoka liczba bramek wynikała 
z ofensywnego stylu gry reprezen-
towanego przez obie ekipy, które 
jeszcze przed rozegraniem meczu 
były pewne swoich pozycji w ligo-
wej tabeli. W spotkaniu decydującym  

o wicemistrzostwie Fundamenty ule-
gły 2:6 zwycięzcom poprzedniej edy-
cji – zespołowi Capri Lucca, musiały 
więc zadowolić się zajęciem najniż-
szego stopnia podium. Z kolei MDT 
Design Team po sześciu kolejkach bez 
wygranej mógł cieszyć się ze zwycię-
stwa nad Bad Boys, w skutek czego 
„źli chłopcy” zajęli ostatnią pozycję  
w ostatecznym zestawieniu. Nato-
miast MDT zakończyło sezon na pią-
tym miejscu. W ostatnim z rozegra-
nych tego dnia meczów Elektromar-
ket, który zajął szóstą lokatę, pewnie 

pokonał Motoklinikę Bertus 4:1. Prze-
grani uplasowali się na przedostatniej 
pozycji w tabeli końcowej. Na zakoń-
czenie rozgrywek przyznano również 
nagrody indywidualne. Najlepszym 
zawodnikiem i jednocześnie królem 
strzelców został Kamil Klechammer 
z Wooden Villa, któremu w ostatnim 
meczu udało się trafić do siatki aż 
sześć razy. Wśród bramkarzy najbar-
dziej wyróżnił się Marcin Siepielski. 
Z kolei tytuł najsympatyczniejszego 
gracza powędrował do Krzysztofa 
Majchrzaka.          (red.)

Triumf FC Kryształków  
i Drużyny Pierścienia

15 sierpnia rozegrano turniej piłkarski „Piłka Łączy Pokolenia”, którego organizatorem było Gminne 
Zrzeszenie LZS we Wrześni. 

12 drużyn seniorskich i 5 młodzie-
żowych z terenu naszego powiatu 
rywalizowało na boisku w Węgier-
kach. Wśród seniorów najlepsi oka-
zali się piłkarze zespołu FC Kryształki, 

którzy w finale pokonali drużynę LZS 
Białężyce 1:0. W rywalizacji młodzie-
ży pierwsze miejsce zajęła Drużyna 
Pierścienia. Pierwsza edycja imprezy 
cieszyła się sporym zainteresowa-

niem lokalnych ekip (na boisku poja-
wiło się blisko 200 zawodników), dla-
tego w przyszłym roku planowane są 
kolejne rozgrywki.

(red.)

fot. arch. projektu
fot. arch. projektu

Zakończenie ligi zwieńczyło wspólne zdjęcie

Sportowego ducha widać było gołym okiem




