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Co wiemy o Mikołaju?

Debata budżetowa

Szachowe rozgrywki

Kiermasz w WSCKZiU

Sportowcy na medalWyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach powiększyło się o dwie kolejne komory zrobo-
tyzowane. Jedna z nich to multistacja, w której robot wykonuje m.in. procesy klejenia, zgrzewania oraz cięcia plazmą, druga natomiast to 
komora spawalnicza metodą MIG-MAG. Cd. s.5.

Kolejne roboty w Centrum

Nowa siedziba strażaków

Zakończyła się budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Niebawem zostanie ona wyposażona w sprzęt, 
a strażacy powoli przygotowują się do przeprowadzki. Cd. s. 6.

Informacje 
z dróg



Skrót informacji z życia powiatu  
w serwisie społecznościowym 

działającym przy użyciu aplikacji  
i strony internetowej.

Zapraszamy do  
obserwowania!

Instagramowy 
profil powiatu
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Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Nieodpłatna pomoc prawna  
w powiecie wrzesińskim 
Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytyczny-

mi Ministerstwa Sprawiedliwości do odwołania nie będą funkcjonować punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wrzesińskiego.
Porady prawnej można zasięgnąć przez telefon lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Zgłoszenia w dni robocze w godz. 9-14 pod numerem 61 640 44 17.

Dyżury radnych powiatowych
Informacje dotyczące możliwości kontaktu z radnymi znajdują się w Biuletynie  

Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub są udzielane pod numerem 61 640 44 35.
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Działał w recydywie
Policjanci pionu kryminalnego zatrzymali 60-latka, który miał ponad 77 gramów przygotowanej do 

sprzedaży amfetaminy. Przestępczy proceder popełnił w tak zwanej recydywie. W związku z tym grozi 
mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

17 listopada na terenie Wrześni do-
szło do zatrzymania 60-letniego męż-
czyzny, który działając w tak zwanej 
recydywie z pełną premedytacją po-
wrócił do przestępczego procederu. 
Na jego drodze pojawili się policjanci 
z Wrześni oraz Poznania.

Podczas analizy zgromadzonych 
materiałów okazało się, że 60-latek 
chciał rozwinąć lokalny interes w za-
kresie dystrybucji substancji psycho-

tropowych. Potwierdzeniem tego 
było znalezienie w trakcie przeszuka-
nia przez kryminalnych 26 gotowych 
do sprzedaży woreczków struno-
wych zawierających amfetaminę.

Prokurator rejonowy we Wrześni 
podczas przesłuchania postawił 
mężczyźnie zarzut posiadania ponad 
77 gramów substancji psychotro-
powych oraz dziewięć zarzutów ich 
udzielenia. Ponadto prokurator wy-

stąpił z wnioskiem o zastosowanie 
wobec mężczyzny tymczasowego 
3-miesięcznego aresztu. Sąd po ana-
lizie przedstawionych materiałów 
przychylił się do wniosku. W związku 
z popełnieniem przestępstw w recydy-
wie górna granica pozbawienia wol-
ności może wynieść nawet do 15 lat.

KPP

24 grudnia (czwartek) 
Starostwo Powiatowe  
we Wrześni będzie 
nieczynne w zamian  
za święto przypadające 
w sobotę 26 grudnia.

Uwaga!

Mobilnie
i bezpiecznie

Zachęcamy do korzystania  
z bezpłatnego systemu powia-
damiania.

System, służący do ostrzegania, 
alarmowania i informowania, zo-
stał uruchomiony przez wrzesińskie 
starostwo w 2014 roku. Mieszkańcy 
powiatu, którzy się w nim rejestrują, 
otrzymują bezpłatnie wiadomości  
o zagrożeniach, konieczności ewa-
kuacji, bezpłatnych badaniach le-
karskich i programach zdrowotnych,  
a także, co istotne w ostatnim czasie, 
informacje dotyczące koronawirusa.

Korzystać z systemu można na dwa 
sposoby – poprzez aplikację BLISKO 
(Komunikator SISMS), którą moż-
na pobrać na smartfona, lub serwis 
SMS-owy. Chcąc zarejestrować się 
do systemu w tej wersji, należy wy-
słać SMS-a o treści wybranego kodu 
rejestrującego. Koszt takiej wiado-
mości jest zgodny z planem taryfo-
wym właściciela komórki i jest jedy-
nym, jaki musi ponieść mieszkaniec. 
Otrzymywane później SMS-y, infor-
mujące o spodziewanym zagrożeniu, 
są dla odbiorcy zupełnie bezpłatne.

Dodatkowe informacje na temat 
systemu można znaleźć na ulotce 
zamieszczonej obok lub na stronie 
internetowej starostwa.       (red.)

Od wtorku 1 grudnia zmieniły się godziny kursowania promu w Nowej Wsi 
Podgórnej. W dni powszednie przewóz odbywa się w godzinach 6-18 z go-
dzinną przerwą od godz. 9 do 10. W weekendy oraz dni wolne prom kursuje 
od godz. 6 do 14.                (red.)

Prom w Nowej Wsi Podgórnej  
– zmiany w kursowaniu

Szpachlowanie ścianek gipsowo-kartonowych



3Samorządbiuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Czy Ziemia jeszcze nadal jest okrągła?
Skończył się listopad, miesiąc, który z natury nastraja nas mało optymistycznie. Ten czas późnej jesieni gotowi jesteśmy tylko dlatego za-

akceptować, gdyż jest on swoistym przedsionkiem, przez który przemykamy do radosnego okresu oczekiwania, a dalej celebrowania Świąt 
Bożego Narodzenia. 
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Zmiany w budżecie powiatu
Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego po raz kolejny odbyła się zdalnie.

Zanim radni przystąpili do obrado-
wania nad kwestiami budżetowymi, 
podjęli uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i przecho-
wywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych po-
łożonych na terenie powiatu wrzesiń-
skiego. Ustalenie tych opłat, wynikające 
z ustawy, dotyczyło przyszłego roku.

Uzasadniając zmiany w budżecie, 

skarbnik powiatu Beata Matuszew-
ska wskazała, że powiat otrzymał 
dodatkowe środki od wojewody 
wielkopolskiego na realizację pro-
jektu „Aktywna Tablica” w wysokości 
112 tys. zł. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na zakup 15 interaktyw-
nych monitorów dotykowych oraz  
19 specjalistycznych laptopów dla po-
wiatowych jednostek oświatowych. 
Ponadto powiat otrzymał granty  
w ramach projektu „STOP COVID-19. 
Bezpieczne systemy społeczne  
w Wielkopolsce” w wysokości  
419 490 zł. Za tę kwotę do końca listo-
pada w środki ochrony indywidual-
nej zostaną doposażone stanowiska 
pracy w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie, Ośrodku Wspomaga-
nia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, 
Środowiskowych Domach Samo-
pomocy w Gozdowie i Pietrzykowie 
oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej  
w Rudzie Komorskiej.

Podczas nadzwyczajnego posie-

dzenia radni zdecydowali także  
o wydłużeniu Wieloletniej Progno-
zy Finansowej do 2029 roku, co ma 
związek z zobowiązaniami planowa-
nymi do zaciągnięcia przez powiat. 
Wśród pozostałych dokonanych 
zmian dominowały te dotyczące 
inwestycji drogowych. W progno-
zie znalazł się m.in. zapis dotyczą-
cy przebudowy drogi powiatowej 
Targowa Górka-Mała Górka, która 
stanowi dalszy etap inwestycji reali-
zowanej od 2007 roku. Kontynuacja 
zostanie sfinansowana w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych za kwotę 240 tys. zł. Takie 
same kwoty z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych posłużą prze-
budowom dróg w Nowym Folwarku 
oraz na odcinku między Sokolnikami 
a Szamarzewem, co również znalazło 
swoje odzwierciedlenie w WPF-ie.

Do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej dodano ponadto zapis  
o budowie boisk przy Zespole Szkół 

Zawodowych nr 2 we Wrześni. Przed-
sięwzięcie rozpoczęto w tym roku.  
W przyszłym planowane jest pod-
jęcie prac budowlanych, które mają 
być w całości sfinansowane ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Dzięki pozyskaniu 
przez powiat wrzesiński funduszy  
w ramach tego projektu, w 2021 roku 
możliwa będzie również kontynuacja 
robót budowlanych przy Powiatowej 
Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosła-
wiu. Obiekt znacząco ucierpiał pod-
czas pamiętnej nawałnicy w sierpniu 
2017 roku. Dzięki kwocie w wyso-
kości 250 tys. zł możliwe jest wzno-
wienie prac, które przyczynią się 
do odzyskania przez niegdysiejszy 
kościół ewangelicki dawnej świet-
ności. Wszystkie uchwały związane 
z budżetem powiatu wrzesińskiego 
zostały przyjęte przy pięciu głosach 
wstrzymujących.

Klara Skrzypczyk

Transmisje posiedzień są dostępne na stronie www.esesja.tv

Święty Mikołaj, choinka, deko-
racje, wigilia, prezenty i wreszcie 
Boże Narodzenie. A to nie koniec 
świętowania przecież, gdyż zanim 
odśpiewamy wszystkie kolędy, nim 
wybrzmią do końca świąteczne 
dzwoneczki, już schłodzone butelki 
szampana czekać będą na odkorko-
wanie, żeby powitać Nowy Rok. Tak 
normalnie wszystko to powinno 
nastrajać nas jakże optymistycznie 
i cieszyć po prostu.

Jednak zasadziło w nas coś, jak 
uporczywy chwast. Coś, co nie po-
zwala rozpalić tego nastroju rado-
ści. Coś, co gasi nasz zapał i jakby 
osacza nas zewsząd. Tym czymś jest 
niegasnąca zmora pandemii, której 
końca nie widać, która izoluje nas, 
pozbawia wolności i przeraża. Już 
nie występuje gdzieś daleko w sa-
nitarnych statystykach i wieściach 
ze świata. Coraz częściej dotyka 
naszych najbliższych, a w końcu  
i nas samych. Doświadczamy, że 
jest śmiertelnie niebezpieczna,  
o czym świadczy odejście osób 
nam znanych i bliskich.

Nie jest to niestety jedyny po-
wód do frasunku w tym grustnym 
czasie. Mnie osobiście jako samo-
rządowca coraz bardziej niepokoi 
i zadziwia konflikt naszego rządu 
z unijnymi strukturami w sprawie 
środków finansowych na odbudo-
wę gospodarki po pandemii oraz 
nową perspektywę unijną. Próba 
zawetowania przez Polskę i Wę-
gry nowego budżetu, jest dla nas 
grą śmiertelnie niebezpieczną. To 
Polska jest przecież potencjalnie 
największym beneficjentem nowej 
perspektywy unijnej na najbliższe 
siedem lat. Dlaczego w takim razie 

z takim impetem pędzimy na oślep 
na „zderzenie czołowe” z Unią, nie-
przyjaźnie nastawiając do siebie nie-
mal wszystkich, nawet przyjaznych 
sojuszników z tzw. „Starej Europy”. Ja 
tego nie rozumiem. Wychodzi to poza 
granice mojej percepcji. Obawiam się, 
że ostatecznie to wszystkie pozostałe 
kraje Unii zjednoczą się i znajdą roz-
wiązanie, które zapewni im finanso-
wanie na walkę ze skutkami kryzysu, 
z pominięciem awanturników, bo tak 
nas teraz we wspólnocie postrzegają. 
Nie wykluczam nawet, że sprytny Or-
ban wykona na koniec jakieś salto i się 
załapie na odjeżdżający wspólnotowy 
ekspres. My zaś zostaniemy ze swoim  
wetem jak anegdotyczny Himilsbach 
ze swoim wyuczonym angielskim, 
kiedy Hollywood rozmyślił się i nie dał 
mu angażu. Ale tu nie czas na dykte-
ryjki. Co będzie oznaczało dla nas, dla 
naszych samorządów, dla naszych 
miast, miasteczek i wsi znalezienie się 
na aucie unijnej struktury?

Przez ostatnich kilkanaście lat wiel-
ki cywilizacyjny proces modernizacji 
dokonał się w głównej mierze dzięki 
środkom pochodzącym z budżetu 
Unii Europejskiej. Jak dzięki temu 
wsparciu zmieniła się i zmienia nasza 
okolica, widzimy na co dzień. Nikogo 
nie trzeba o tym przekonywać. Jeżeli 
nasi przedstawiciele zaprzepaszczą 
szansę na wyjście z kryzysu, na dal-
szą modernizację i rozwój, to ani się 
obejrzymy, jak znajdziemy się w tej 
samej sytuacji jak przed osiemdzie-
siątym dziewiątym rokiem. Zaś pro-
pagandowe historyjki o tym, jak to 
tylko najbogatsze kraje Unii odnoszą 
korzyści ze wspólnego rynku, życie 
zweryfikuje szybciej niż nam się to 
wydaje. Osłabione w wyniku pan-

demii firmy nie są w stanie 
odbudować swojego poten-
cjału bez unijnego wsparcia. 
Zaczną upadać biznesy, eks-
ploduje bezrobocie, nie bę-
dzie wpływów z podatków, 
rozpocznie się wielki kryzys.

Dlaczego o tym piszę? Po-
nieważ jeszcze nie jest za 
późno, żeby wywierać pre-
sję na szafujących naszą  
i naszych dzieci przyszłością 
nieodpowiedzialnych polity-
ków.

Tak tylko dla zobrazowania 
wielkości wsparcia, jakie tyl-
ko nasz samorząd powiato-
wy pozyskał na inwestycje 
ze środków Unii Europej-
skiej, to jest to wielkość po-
nad dwóch dużych rocznych 
budżetów. A my jesteśmy 
przecież jednymi z tysięcy 
beneficjentów. Nie jest kwe-
stią wiary, ale czystej kalkula-
cji, że samodzielnie bez soli-
darnego wsparcia funduszy 
unijnych nasze państwo nie 
jest w stanie w żaden sposób 
wygenerować choćby części 
funduszy na dokończenie 
procesu modernizacyjne-
go i uchronienie nas przed 
cywilizacyjną zapaścią. Jak-
że lubimy porównywać się  
z najbogatszymi gospodar-
kami Europy, ale nas od tego po-
ziomu dzielą jeszcze „lata świetlne”, 
zanim osiągniemy podobny poziom 
rozwoju. Przez wiele lat jesteśmy 
zdani na pomoc silniejszych gospo-
darczo sojuszników i własną ciężką 
pracę. Kto wierzy w zapewnienia 
zacietrzewionych polityków, iż to 

Unia Europejska bardziej potrzebu-
je Polski niż na odwrót, to życzę po-
wodzenia. Wygląda to tak, jakbyśmy 
chcieli  uwierzyć w tezę, że Ziemia 
jest płaską przestrzenią, która kończy 
się nagle przepastną otchłanią, która 
pochłania wszystkich nieszczęśni-
ków, czy jak kto woli głupców, którzy 

się niefrasobliwie do krawędzi tej 
otchłani zbliżą. Uwaga, już jesteśmy 
blisko.

Może tak chociaż raz w historii mo-
glibyśmy być mądrzejsi przed szko-
dą, a nie po niej?

                              Dionizy Jaśniewicz
                                    …jeszcze wierzę
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Mówić obrazami, cz. 17
W tej części cyklu „Mówić obrazami” będziemy tworzyć zbiory.

Publikując kolejne materiały z serii 
„Mówić obrazami” chcemy przybliżyć 
czytelnikom zagadnienie komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej. Za-
bawa wykorzystująca piktogramy to 
sposób na poznanie jednej z metod 

porozumiewania się w sposób nie-
werbalny. Na poważnie i z sukcesami 
komunikacja alternatywna jest sto-
sowana w Zespole Szkół im. Janusza 
Korczaka, którego niektórzy ucznio-
wie zmagają się z ograniczeniami 

związanymi z mową. Dzięki wykorzy-
stywaniu znaków przestrzenno-doty-
kowych (np. przedmiotów), grafik (nie 
tylko piktogramów, ale też obrazów 
czy symboli), znaków manualnych 
(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 za-

bawy. W tym numerze Hanna Ludwi-
czak oraz Renata Jakubowska posta-
nowiły przygotować zbiory warzyw 
i owoców. Trzeba je tylko znaleźć 
wśród rozsypanych piktogramów  
i otoczyć pętlą.                                  (red.)

Inauguracja inna niż zwykle

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego klas patronackich Volkswagen Poznań tym razem odbyło się 
w formie spotkania online.
W inauguracji wzięli udział m.in. 

starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz, wicestarosta poznański Tomasz 
Łubiński, dyrekcja oraz wychowaw-
cy Zespołu Szkół Politechnicznych 
we Wrześni oraz Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu, prezes zarządu Volks-
wagen Poznań Dietmar Mnich oraz 
przede wszystkim uczniowie klas 
pierwszych, którzy rozpoczęli naukę 
zawodów w klasach patronackich.  
W tym roku przygotowano takie 
kierunki kształcenia jak automatyk, 
elektromechanik pojazdów samocho-
dowych, operator maszyn i urządzeń 
odlewniczych oraz mechanik precy-
zyjny. Młodzież rozpoczynającą naukę 
przywitała członkini zarządu ds. perso-
nalnych i organizacji Jolanta Musielak. 

– 15 lat temu utworzyliśmy skromnie 
jedną klasę, w której było 20 uczniów. 
Przez kilkanaście lat udało nam się 
rozwinąć i uruchomić kształcenie  
w kolejnych zawodach. W naszej fir-

mie zatrudnienie znalazło prawie 500 
absolwentów. Po decyzji rozbudowy 
Volkswagena i budowie fabryki Cra-
ftera w Białężycach niedaleko Wrześni, 
rozpoczęliśmy również współpracę 
ze starostwem wrzesińskim. Staro-
sta Dionizy Jaśniewicz wspierał nas 
bardzo intensywnie. Razem z ZSP we 
Wrześni rozwijamy kolejne kierunki 
kształcenia – informowała Jolanta 
Musielak.

W tym roku w pierwszych klasach 
patronackich kształci się 139 uczniów,  
w tym pięcioro dziewcząt. Automatyk  
z elementami mechatroniki jest jed-
nym z częściej wybieranych kierun-
ków kształcenia. 

– Zbudowaliśmy w sąsiedztwie Volks-
wagena w Białężycach Centrum Ba-
dań i Rozwoju Nowoczesnych Techno-
logii. Pierwotnie roboczo nazywaliśmy 
je centrum treningowym. Ten obiekt 
dziś jest gotowy, ale paradoksalnie 
możliwość wykorzystania go na cele 

szkoleniowe jest mocno ograniczona 
przez pandemię, nad czym ogromnie 
bolejemy. Zakładamy jednak, że nie-
długo nastąpi przełom i będziemy mo-
gli wrócić do nauczania bezpośrednio 
w tych obiektach, które przygotowuje-
my. Września realizuje część projektu 
z fabryką Volkswagena, kształcimy 
mechaników precyzyjnych. Kształce-
nie zawodowe ma to do siebie, że bez 
kształcenia praktycznego jest mocno 
ułomne. Rok, który za chwilkę będzie 
się kończył, uniemożliwił intensywne 
kształcenie praktyczne, ale na pewno 
nie straciliśmy tego czasu – mówił sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. 

Podczas inauguracji poruszo-
no również temat przemysłu 4.0  
w Volkswagenie. Prowadzący wspól-
nie z uczniami zastanawiali się też 
nad tym, jak najlepiej poradzić sobie 
z nauką w nowej zdalnej rzeczywi-
stości. 

Klaudia Kubiak



„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Roz-
wój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” to projekt o wartości 47 915 056,19 zł, który jest 
dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 kwotą w wysokości 45 504 843,87 zł.
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Najnowszej generacji sprzęt do 
celów dydaktyczno-szkoleniowych 
został zaprezentowany w piątek 20 
listopada. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. starosta wrzesiński Dionizy Ja-
śniewicz oraz dyrektor Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej Ma-
rek Dyba. Kierownik CBiRNT Tomasz 
Mackiewicz wyjaśnił, do czego służą 
nowe maszyny. Następnie przed-
stawiciele wykonawcy szczegółowo 
omówili zasady działania komór 
zrobotyzowanych. Ich wystąpienie 
dopełnił pokaz możliwości zarów-
no komory spawalniczej metodą 
MIG-MAG o wartości 365 310 zł, jak  
i multistacji, która po odpowiednim 
zaprogramowaniu może wykony-
wać procesy przenoszenia detalu, 
zgrzewania oporowego, zgrzewania 

kołków, klejenia oraz cięcia plazmą. 
Koszt drugiej komory zrobotyzowa-
nej to 1 549 800 zł. 

Uczestnicy prezentacji przyglądali 
się efektom pracy robota spawalni-
czego. Bez wątpienia, tak idealnie 
równego spawu ludzka ręka nie 
byłaby w stanie poprowadzić. Zain-
stalowana w hali robotyki CBiRNT 
multistacja zainteresowała obec-
nych swoim zakresem pracy i moż-
liwościami. Prócz widocznego serca 
stacji – ramienia robota i znajdują-
cych się w jego polu stanowisk do 
poszczególnych procesów, maszynę 
skonstruowano z wielu podzespołów  
i dodatkowego osprzętu.

Oba urządzenia posiadają wy-
grodzone strefy bezpieczeństwa.  
W momencie pojawienia się w polu 

pracy robotów człowieka bądź ja-
kiejkolwiek przeszkody robot za-
trzyma się, nie doprowadzając  
w ten sposób do wypadku czy też 
awarii. 

Powoli dobiega końca wyposażanie 
Centrum Badań i Rozwoju Nowo-
czesnych Technologii w Grzymysła-
wicach. W obiekcie organizowanych 
jest wiele szkoleń praktycznych dla 
pracowników w różnych dziedzinach 
przemysłu, a do momentu przej-
ścia na nauczanie zdalne odbywały 
się również praktyki zawodowe dla 
uczniów wrzesińskich szkół po-
nadpodstawowych: Zespołu Szkół 
Politechnicznych, Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 oraz Zespołu Szkół 
Specjalnych. 

Mateusz Maserak

Nowości w Centrum

Dok. ze s. 1.

Multistacja może wykonywać procesy zgrzewania oporowego czy cięcia plazmą

Wizja lokalna – oględziny nowego sprzętu

Moc świątecznych ozdób 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego we Wrześni zaprasza do odwiedzenia mikołajkowo-
-świątecznego kiermaszu, który rozpocznie się w niedzielę 6 grudnia.

To już druga edycja tego wydarze-
nia. Głównym celem akcji jest promo-
cja placówki. Dzięki niej szkoła może 
pochwalić się pracami wykonanymi 
przez prowadzących oraz słuchaczy 
kursu florystycznego, terapii zajęcio-
wej czy krawiectwa. Podczas kierma-
szu można będzie zakupić najrozma-
itsze dekoracje, które pozwolą upięk-
szyć wnętrze mieszkania nie tylko na 
czas świąt, ale i całej zimy. 

W tym roku kiermasz łączy się  
z wręczaniem bonów podarunko-
wych o wartości 100 złotych pracow-
nikom wrzesińskiego Szpitala Powia-
towego angażującym się w walkę 
z pandemią. Otrzyma je po trzech 
pracowników każdego oddziału. Ist-
nieją różne możliwości wykorzysta-
nia bonu. Obdarowane osoby będą 
mogły przyjść do szkoły i poprosić 
o wykonanie kwiatowego bukietu 
lub dowolnej dekoracji (nie musi być 
ona związana z Bożym Narodzeniem, 
gdyż bon będzie ważny do czerwca 
przyszłego roku) albo skorzystać  

z jednego z kursów proponowanych 
przez WSCKZiU. Pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży ozdób zostaną prze-
znaczone na zakup kolejnych mate-
riałów, które posłużą uczestnikom 
różnych kursów do przygotowania 
kolejnych ozdób w przyszłym roku. 
Oficjalne otwarcie kiermaszu nastąpi 
w niedzielę 6 grudnia o godzinie 9  
i potrwa do godziny 16. Codziennie 
aż do Świąt Bożego Narodzenia moż-
na będzie odwiedzić placówkę przy 
ul. Wojska Polskiego 2a w godzinach 
jej otwarcia i zakupić wybrane deko-
racje wystawione w jednej z sal. 

Podczas akcji będzie istniała możli-
wość zakupienia podobnego bonu, 
jaki otrzymają pracownicy miejscowej 
lecznicy, który można będzie komuś 
podarować. Umożliwi on uczestni-
czenie w jednym z wybranych kursów 
(m.in. kosmetycznym, fryzjerskim, 
krawieckim, florystycznym, terapii za-
jęciowej czy administracyjnym), które 
planowane są na okres od stycznia do 
czerwca przyszłego roku.       (red.)

W WSCKZiU przygotowano wiele pięknych stroików
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Nowa siedziba strażaków
Dok. ze s. 1.

Budynek komendy PSP, w którym 
obecnie urzędują strażacy, wymagał-
by gruntownej modernizacji, która 
zapewne pochłonęłaby ogromną 
sumę pieniędzy, w związku z tym 
zapadła decyzja o wybudowaniu no-
wego obiektu. Budowa nowej straż-
nicy PSP rozpoczęła się w 2015 roku 
i została podzielona na trzy etapy. 
Obiekt stanął w Białężycach, w po-
bliżu węzła autostrady A2 oraz Wrze-
sińskiej Strefy Aktywności Gospodar-
czej. Obejmuje on parter oraz dwa 
piętra, a jego powierzchnia to 3 059 
m2. Do dyspozycji strażaków oprócz 
pomieszczeń, w których zwykle urzę-
dują, będzie również nowoczesna 
sala multimedialna. Duże wrażenie 
robi także ogromna hala garażowa, 
w której już niebawem staną wozy 

3 pytania do...  
...komendanta powiatowego 
PSP we Wrześni  
Piotra Trawińskiego 

Budynek komendy 
wydaje się być go-
towy, zatem czy po-
zostało już tylko go 

wyposażyć?
Nowa siedziba KP PSP we 

Wrześni jest ukończona  
i dokonano wszystkich 
niezbędnych odbio-
rów. Uzyskano rów-
nież pozwolenie na 
użytkowanie obiek-
tu. Obecnie jesteśmy 
na etapie realizacji 
umowy na pierwsze 
wyposażenie strażnicy.

Czy nowa lokalizacja 
strażnicy jest wygodniejsza  
i lepiej przystosowana do potrzeb 
strażaków?

W nowym obiekcie, w porównaniu 
do obecnej siedziby przy ul. Wrocław-
skiej, warunki pełnienia służby znacz-
nie się poprawią. Komenda jest insty-
tucją odpowiadającą na potrzeby po-
wiatu wrzesińskiego, a nie tylko mia-

sta Września, zatem pod względem 
skuteczności działań ratowniczo-ga-
śniczych zmiana lokalizacji będzie 
miała znaczenie. Na pewno poprawi 

się dojazd do węzła A2-K92 oraz 
wyjazd w kierunku gmin 

Nekla i Miłosław. 

Czy w nowej 
strażnicy poja-
wi się sprzęt, 
którego wcze-
śniej nie posia-
daliście?
W nowym obiek-

cie znajdą się po-
mieszczenia, których 

w starej lokalizacji nie 
było tj. sala sztabowa i sala 

edukacyjna dla dzieci z symulatorem 
zagrożeń. Dodatkowo pozyskaliśmy 
w tym roku ciągnik z przyczepą trans-
portową typu wywrotka, wyważarkę 
hydrauliczną do drzwi, namiot pneu-
matyczny oraz motopompę do wody 
czystej Tohatsu. 

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Piotr Trawiński

i sprzęt strażacki. Oprócz budyn-
ku strażacy będą mogli korzystać 
z wielofunkcyjnego boiska, które  
z pewnością przyda się przy utrzy-
maniu sprawności fizycznej oraz 
szkoleniach. W przyszłości planowa-
ne jest ulokowanie przy komendzie 
karetki pogotowia oraz przygoto-
wanie lądowiska dla śmigłowców 
ratowniczych. Budowa komendy 
została sfinansowana z budżetu pań-
stwa. Inwestycja pochłonęła około 
20 milionów złotych. Powiat wrzesiń-
ski z własnego budżetu dołożył do 
realizacji zadania 150 tysięcy złotych, 
które były przekazane w trzech tran-
szach. Z tych funduszy został pokryty 
koszt sprawowania nadzoru budow-
lanego nad realizacją inwestycji. 

Klaudia Kubiak

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni

zaprasza do udziału w konkursie,  
w którym należy odpowiedzieć na pytanie:

Ile razy należy czyścić przewody kominowe 
przy piecach opalanych paliwem stałym?

Na dwie pierwsze osoby, 
które 10 grudnia br. o godzinie 11.00  

udzielą poprawnej odpowiedzi  
dzwoniąc pod numer telefonu 61 640 45 24, 

czekają nagrody.
Zachęcamy do udziału!

fot. KP PSP
fot. KP PSP

Przestrzenny wjazd do strażackiej komendy

Wóz na wejściu przypomina o historii pożarnictwa
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Debatowali nad powiatowym budżetem
Koniec roku to nie tylko czas na dokonanie rozliczeń i podsumowań. To także okres, w którym jednostki samorządowe planują dochody i wydatki na kolejne lata. Nie ina-

czej jest w przypadku powiatu wrzesińskiego. 30 listopada radni spotkali się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, by debatować nad 
planem powiatowego budżetu na 2021 rok.

W spotkaniu radnych uczestniczyła 
skarbnik powiatu wrzesińskiego Be-
ata Matuszewska, która przedstawi-
ła najważniejsze kwestie związane 

Co słychać na drogach?
Realizacja kolejnych inwestycji drogowych dobiega końca, jednak nie oznacza to przestoju.  

Wydział Dróg Powiatowych rozpoczyna kolejne modernizacje.

Na ukończeniu są prace w Za-
powiedni, gdzie zostały wyko-
nane m.in. przepusty pod dro-
gą, a całą jezdnię poszerzono do  
6 metrów. 2,5-kilometrowy odcinek 
zyskał już również nową nawierzch-
nię składającą się z dwóch warstw 
masy asfaltowej. 

Przypomnijmy, że koszt tego za-
dania opiewał na kwotę blisko  
2 mln złotych, a powiat wrzesiński 
pozyskał na ten cel dofinansowanie  
z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 60%.

Na początku tygodnia rozpoczęły 
się natomiast prace na ulicy Nie-
podległości w Pyzdrach polegające 
na frezowaniu profilującym. Prze-
budowa drogi powiatowej będzie 
obejmowała odcinek od sygnalizacji 
świetlnej do rynku. Jezdnia zyska 
nowy asfalt, który prawdopodobnie 
zostanie ułożony w piątek 4 grudnia. 
W tym dniu przewidywane jest cał-
kowite zamknięcie drogi, a przejazd 
będzie się odbywał wytyczonymi ob-
jazdami. Zakończenie prac planowa-
ne jest na połowę grudnia. Dodajmy, 

że koszt tego zadania to 271 tys. 
złotych, z czego 71 tys. pochodzi  
z budżetu gminy Pyzdry. 

Z oszczędności powiatu udało się 
także wygospodarować ponad 56 
tys. złotych na utwardzenie kruszy-
wem początku traktu pobiedziskie-
go – od krzyżówki z drogą na Czer-
niejewo do początku lasu. Również 
w tym przypadku prace powinny 
zakończyć się w połowie grudnia. 

Klaudia Kubiak

z planem dochodów i wydatków na 
przyszły rok. Warte uwagi jest to, że 
na wydatki majątkowe (w tym inwe-
stycje) zaplanowano prawie 32 mln 

złotych. W planie budżetu zabezpie-
czono środki m.in. na wykonanie pię-
ciu inwestycji drogowych: przebu-
dowę dróg powiatowych w Szama-

rzewie, Targowej Górce, Mikuszewie 
i Nowym Folwarku, a także przebu-
dowę chodnika przy ulicy Szybskiej 
w Pyzdrach. Planowane jest również 
wykonanie dokumentacji projekto-
wej ciągu pieszo-rowerowego na od-
cinku Kołaczkowo – Zieliniec. W 2021 
roku kontynuowane będą zadania 
rozpoczęte przed 2020 rokiem, czyli 
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów pu-
blicznych Powiatu Wrzesińskiego, Bu-
dowa i wyposażenie Centrum Badań 
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 
w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie 
powiatu wrzesińskiego” oraz Moderni-
zacja i rozbudowa Centrum Oświato-
wego w celu realizacji tego samego 
projektu. W ramach inwestycji planu-
je się także roboty budowlane przy 
Powiatowej Scenie Kultury „Zamko-
wa” w Miłosławiu oraz budowę bo-
isk sportowych przy Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 we Wrześni. Część 
środków ma zostać przeznaczona na 
modernizację i przebudowę Szpitala 
Powiatowego na potrzeby oddzia-
łu pediatrycznego. Zainteresowani 
mogą zapoznać się z całością projek-
tu budżetu na 2021 rok, która została 
udostępniona w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego 

w zakładce Uchwały Zarządu 2020 
(VI kadencja).

Po zaprezentowaniu głównych za-
łożeń związanych z przyszłorocznym 
budżetem radni mieli możliwość za-
dawania pytań odnośnie planowa-
nych dochodów i wydatków. Wszel-
kie wątpliwości wyjaśniała skarbnik 
powiatu, a dotyczyły one m.in. sub-
wencji oświatowej, pomocy mate-
rialnej o charakterze motywacyjnym 
dla uczniów, środków przeznaczo-
nych na rozwój lokalnego transpor-
tu i funkcjonowanie Powiatowego 
Urzędu Pracy, utrzymania zieleni  
w miastach i gminach, remontów 
dróg powiatowych, robót budowla-
nych w dawnym kościele ewangelic-
kim w Miłosławiu, remontu oddziału 
dziecięcego w powiatowej lecznicy, 
kredytów zaciąganych przez powiat 
wrzesiński czy budowy bursy szkol-
nej w Grzymysławicach. Po zakoń-
czeniu dyskusji budżetowej odbyły 
się obrady poszczególnych komisji, 
podczas których radni mogli for-
mułować wnioski dotyczące zmian  
w planowanym budżecie, kierowane 
następnie do przewodniczącego ko-
misji budżetowej.

Monika Tomczak

Tym razem radni powiatu spotkali się stacjonarnie

Ciężki sprzęt na ulicy Niepodległości w Pyzdrach

Wolontariusz na wagę złota
Angażuje się w życie społeczne, pomaga tym, którzy akurat tego 

potrzebują, a jego działania są bezinteresowne. Tak działa wolon-
tariusz. 5 grudnia obchodzimy jego święto.

Międzynarodowy Dzień Wolontariu-
sza został ustanowiony z inicjatywy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w 1986 roku. Jest to dzień, w którym 
powinniśmy docenić trud osób dzia-
łających społecznie, nieoczekujących  
w zamian absolutnie niczego. Wolon-
tariusze działają na przeróżnych płasz-
czyznach. Spotykamy ich w schroni-
skach dla zwierząt, przy inicjatywach 
pokojowych czy niesieniu pomocy 
humanitarnej lub medycznej. Każdego 
roku setki osób włącza się w wolontariat  
i pomaga przy organizacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wo-
lontariuszem można być na co dzień 
lub okazyjnie, włączając się w róż-
ne akcje. W tym roku szczególnie 
doceniamy to, jak ważna i nieoce-
niona jest pomoc zaangażowanych 
takich osób. „Dziękuję” powinni-
śmy mówić każdorazowo, jednakże  

5 grudnia warto uhonorować wolon-
tariuszy, dlatego od kilku lat powiat 
wrzesiński organizuje konkurs „Lider 
wolontariatu”, do którego zgłaszane 
są osoby działające bezinteresow-
nie na rzecz społeczności. W tym 
roku nie było inaczej. Już niebawem 
na facebookowym profilu powiatu 
wrzesińskiego zostaną zaprezento-
wane sylwetki kandydatów, którzy 
w głosowaniu internetowym będą 
walczyć o tytuł „Lidera wolontaria-
tu”. Wolontariusz z największą liczbą 
głosów otrzyma wyróżnienie, nato-
miast komisja konkursowa zdecyduje  
o wyłonieniu laureatów wśród zgło-
szonych. Zachęcamy do śledzenia pro-
filu powiatu oraz oddawania głosów 
na kandydatów. Ogłoszenie wyników 
konkursu nastąpi do 10 grudnia.            
         Klaudia Kubiak
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Sportowcy na medal
W tym roku stypendia za wybitne osiągniecia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 zostały przyznane 74 młodym sportowcom. Przedstawiamy dziś część wyróżnionych.

Ten rok jest trudny pod każdym 
względem. Pandemia krzyżuje m.in. 
plany sportowców i kibiców – wiele 
zawodów zostało odwołanych lub 

odbywa się bez udziału publiczno-
ści. Czerpanie motywacji do pielę-
gnowania sportowego zacięcia jest 
utrudnione. Tym bardziej trzeba doce-

niać tych, którzy mogą poszczycić się 
imponującymi sukcesami sportowymi. 

74 osoby, którym nie brakuje osią-
gnięć i wielkiej pasji i którzy godnie 

reprezentują powiat wrzesiński na 
zawodach, zajmując wysokie lokaty, 
zostały wyróżnione jednorazowymi 
stypendiami. Stypendia przyznawa-

ne są w ramach Programu Rozwoju 
i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrze-
sińskim.

Klara Skrzypczyk

Alicja Bolewicz swoją przygodę z pił-
ką nożną rozpoczęła trzy lata temu  
w Szkółce Piłkarskiej Waldemara Przysiu-
dy. Pasję rozwijała również na treningach 
Akademii Młodych Orłów. W barwach 
Polonii Środa Wielkopolska dwukrotnie 
zdobyła mistrzostwo Wielkopolski w ka-
tegorii U-11 kobiet. W wieku dziewięciu 
lat otrzymała już pierwsze powołanie do 
kadry selekcyjnej Wielkopolski. 10-letnia 
obecnie Alicja Bolewicz reprezentuje bar-
wy Warty Poznań.

Alicja Bolewicz

Dagmara Haremza trenuje ta-
ekwondo olimpijskie. Jest zawod-
niczką klubu UKS Hwarang Ta-
ekwondo Olimpijskie we Wrześni. 
Uczy się w Liceum Ogólnokształ-
cącym Mistrzostwa Sportowego 
w Poznaniu. Jest wielokrotną me-
dalistką mistrzostw Polski, w tym 
czterokrotną mistrzynią Polski. 
Należy do kadry narodowej. Wie-
lokrotne stawała na podium pu-
charów świata.Dagmara Haremza

Jacek Kempiński jest uczniem drugiej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego im. 
H. Sienkiewicza we Wrześni. Interesu-
ję się historią oraz piłką siatkową, którą 
trenuje od dziesiątego roku życia, grając 
zarówno na hali, jak i w plażówkę. Repre-
zentuje szkołę na ważnych turniejach. 
Jego największe osiągnięcia to I miejsce 
w Mistrzostwach Wielkopolski w siat-
kówce plażowej młodzików, II miejsce  
w Półfinałach Mistrzostw Polski w siat-
kówce plażowej młodzików – region 
Północ, oraz miejsca 9-12 w Finałach Mi-
strzostw Polski siatkówki plażowej mło-
dzików.

Jacek Kempiński

Jakub Filipczak i Michał Fi-
lipczak to bracia bliźniacy, któ-
rzy od wczesnego dzieciństwa 
trenują  taekwondo olimpijskie. 
Są zawodnikami Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Hwarang 
Września. Wspólna sportowa pa-
sja oznacza wspólne treningi, ale 
i wzajemne motywowanie się. 
Pozwala to braciom osiągać co-
raz lepsze wyniki na zawodach. 
Największymi do tej pory osią-
gnięciami Jakuba i Michała są 
medale zdobyte na pucharach 
Polski oraz Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży.

Jacek Filipczak i Michał Filipczak

Jakub Sworek karate zaczął trenować w 2009 roku, będąc jeszcze 
w przedszkolu. Obecnie ma 3 KYU (brązowy pas) i jest zawodnikiem 
Pleszewskiego Klubu Karate. Pierwszy raz na macie stanął w 2010 
roku w konkurencji kata (walka z cieniem), ale to kumite (walka) jest 
jego ulubioną konkurencją, w której osiąga najlepsze wyniki. Od 
2014 roku startuje na zawodach zarówno w Polsce, jak i wielu in-
nych krajach Europy obok zawodników z całego świata. Do swoich 
największych osiągnięć zalicza 3. miejsce w kumite drużynowym 
na Mistrzostwach Świata w Dublinie w 2016 roku. W 2017 na Mi-
strzostwach Europy w Klużu-Napoce w Rumunii wywalczył brązowy 
medal w kumite indywidualnym oraz złoto w kumite drużynowym.  
W swoim dorobku medalowym ma też wiele osiągnięć z Polski – 
przez 10 lat wywalczył ponad 150 medali w różnych konkurencjach. 
Obecnie zajmuje czwarte miejsce w rankingu Polskiej Unii Karate. 
Jak mówi, nauczył się akceptować przegrane, walczyć i oswajać 
stres. Wie, że nie każda przegrana oznacza porażkę. Karate dla Ja-
kuba Sworka jest  pasją i sposobem na życie, które uczy dyscypliny, 
dążenia do celu i pokonywania słabości.

Jakub Sworek

Jakub Urbaniak od urodzenia mieszka we 
Wrześni. Pasja do biegania kiełkowała w nim od 
końca czwartej klasy szkoły podstawowej, by 
rozwinąć się pod koniec szóstej oraz w gimna-
zjum. To właśnie w tamtym okresie pojawiły się 
pierwsze sukcesy na poziomie wojewódzkim. 
W bieganiu po tartanie brakowało mu jednak 
wolności. Raz, przy okazji corocznych wakacji 
w Zakopanem, razem z tatą zamiast odbywania 
pieszych wycieczek, zdecydowali się pobiegać 
po górach. Kiedy skończył 16 lat (wiek upraw-
niający do udziału w większości biegów ulicz-
nych i górskich) zapisali się razem na Tatrzański 
Bieg Pod Górę, czyli bieg na Kasprowy Wierch. 
Od tamtego czasu Jakub Urbaniak jest wielkim 
entuzjastą biegów górskich i wysokogórskich.

Jakub Urbaniak

Jakub Wiśniewski jest uczniem Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkie-
wicza we Wrześni oraz absolwentem Ze-
społu Szkół w Nekli. Trenuje lekkoatletykę, 
specjalizuje się w biegach sprinterskich. 
Udział w czwartkach lekkoatletycznych był 
dla niego prawdziwym początkiem przy-
gody z lekkoatletyką i biegami. Obecnie 
trenuje biegi krótkie pod okiem olimpijczy-
ka Adama Kaczora. Największe osiągnięcia 
Jakuba Wiśniewskiego to dwukrotne zdo-
bycie 3. miejsca na Memoriale im. prof. Ber-
narda Kobielskiego (w 2016 i 2017 roku) na 
dystansie 100 m oraz 3. miejsca na Mistrzo-
stwach Wielkopolski WZLA w sztafecie  
4 x 100 metrów w 2019 roku.

Jakub Wiśniewski

Kacper Kasperski jest 
uczniem szkoły podsta-
wowej w Sokolnikach. 
Taekwondo trenuje od 
siedmiu lat. Wśród swo-
ich osiągnięć wymienia 
dwukrotne zdobycie 5. 
miejsca na tegorocznej 
oraz zeszłorocznej Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży. W swoim do-
robku ma również kilka 
medali pucharów Polski. 
Kacper Kasperski to także 
złoty medalista Między-
wojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików. Kacper Kasperski
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Krystian Haremza jest zawodnikiem taekwondo olimpij-
skiego. Trenuje w klubie AZS AWF Poznań, jest wychowan-
kiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Hwarang Wrze-
śnia. Studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego im. 
E. Piaseckiego w Poznaniu. Do swoich osiągnięć zalicza: 
5. miejsce na Mistrzostwach Europy Kadetów we Francji 
(2015) , 2. miejsce na Pucharze Świata w Warszawie (2016), 
3. miejsce na Pucharze Świata w Belgii (2018), 3. miejsce 
na Pucharze Świata w Słowenii (2018), 3. miejsce na Pu-
charze Świata w Warszawie (2017), 1. miejsce na Pucharze 
Świata w Warszawie (2018), 3. miejsce na Pucharze Świata 
w Izraelu (2018), 9. miejsce na Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Europy w Warszawie oraz Szwecji (2018, 2019),  
a także 2. miejsce na Pucharze Świata w Hamburgu (2019). 
Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski. W 2019 
roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza Polski, a w tym 
roku został mistrzem Polski seniorów oraz wicemistrzem 
Polski młodzieżowców.

Krystian Haremza

Łukasz Kosmowski uczęszcza do 
Liceum Ogólnokształcącego im. Hen-
ryka Sienkiewicza we Wrześni. Inte-
resuje się sportem, trenuje siatków-
kę plażową i halową. Wśród swoich 
największych osiągnięć wymienia: 
Mistrzostwo Wielkopolski Młodzików  
w siatkówce plażowej (2019), II miej-
sce w Półfinale Mistrzostw Polski Mło-
dzików w siatkówce plażowej (2019), 
IX miejsce w Finale Mistrzostw Polski 
Młodzików w siatkówce plażowej 
(2019), wicemistrzostwo Wielkopolski 
kadetów w siatkówce plażowej (2020), 
a także IV miejsce w Mistrzostwach 
Wielkopolski Kadetów w siatkówce 
halowej (2020).

Łukasz Kosmowski

Michalina Rakowska jest uczennicą Liceum Ogól-
nokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. 
Trenuje siatkówkę plażową w Uczniowskim Klubie Spor-
towym Olimp Września. Na swoim koncie ma wiele osią-
gnięć: III miejsce w XVII Młodzieżowym Pucharze Bałtyku 
im. W. Klęsk w siatkówce plażowej w kategorii młodziczek 
(Kołobrzeg 2017), I miejsce na XIX Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w piłce siatkowej plażowej dziewcząt (Września 
2018), I miejsce na Mistrzostwach Wielkopolski w siatków-
ce plażowej młodziczek (Września 2018), III miejsce na Mi-
strzostwach Wielkopolski w siatkówce plażowej kadetek 
(Września 2018), II miejsce podczas Finału Ogólnopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej (Strzelin 
2018), I miejsce w XVIII Młodzieżowym Pucharze Bałtyku 
im. W. Klęsk w siatkówce plażowej w kategorii młodziczek 
(Kołobrzeg 2018), I miejsce w Półfinale Mistrzostw Polski 
w siatkówce plażowej w kategorii młodziczek (Puck 2018), 
III miejsce na Mistrzostwach Polski Młodziczek w siatków-
ce plażowej Wawa Wake (Bielawa 2018), III miejsce w Mi-
strzostwach Wielkopolski w siatkówce plażowej kadetek 
(Września 2019), a także II miejsce w Mistrzostwach Wiel-
kopolski w siatkówce plażowej kadetek (Września 2020).

Michalina Rakowska

Olga Bachorska ma 19 lat.  
Taekwondo trenuje od dziewią-
tego roku życia. Obecnie jest 
studentką Wyższej Szkoły Ban-
kowej w Poznaniu. Taekwondo 
jest dla niej nie tylko sportem  
i ciężką pracą, ale również pasją, 
dzięki której poznaje nowych 
ludzi, a także stale się rozwija. 
Jej największym sukcesem jest 
wicemistrzostwo Polski senio-
rów zdobyte w Toruniu w 2019 
roku. Jest również medalistką 
pucharów Polski. Jak mówi, 
sukcesy zawdzięcza ciężkiej 
pracy, w którą wkłada całe swo-
je serce, rodzicom, którzy moty-
wują ją i wspierają, jak również 
trenerowi, który poświęca dużo 
czasu na przygotowanie fizycz-
ne i psychiczne Olgi Bachorskiej 
do zawodów.

Olga Bachorska

Patrycja Kasperska jest uczennicą 
Liceum Ogólnokształcącego im Hen-
ryka Sienkiewicza we Wrześni. Trenu-
je taekwondo w Uczniowskim Klubie 
Sportowym Hwarang Września. To 
tegoroczna wicemistrzyni Polski ju-
niorów (kat. -68 kg) oraz brązowa me-
dalistka mistrzostw Polski seniorów 
(kat. -73 kg). W zeszłym roku zdobyła 
brązowy medal mistrzostw Polski ju-
niorów (kat. -63 kg) oraz kilka medali 
pucharów Polski.

Patrycja Kasperska

Weronika Przybysz jest człon-
kiem kadry narodowej w taekwon-
do olimpijskim. Jednym z jej naj-
większych osiągnięć jest brązowy 
medal mistrzostw Europy w 2019 
roku. Na swoim koncie ma też wie-
le medali wywalczonych w pucha-
rze świata. Jest aktualną mistrzy-
nią Polski juniorów (kat. +68 kg) 
oraz seniorów (kat. -67 kg).

Weronika Przybysz

Wiktoria Dams ma 17 lat i od pięciu tre-
nuje lekkoatletykę. Jej największym osią-
gnięciem jest udział w mistrzostwach 
Polski, gdzie razem z koleżankami zdo-
była złoty medal w sztafecie 4 x 400 m 
oraz brązowy medal w sztafecie 4 x 100 
m. W tym roku brała udział w lekkoatle-
tycznych mistrzostwach Polski do lat 
18, które odbywały się w Radomiu. Jak 
mówi,  na swoim koncie ma sporo mniej-
szych osiągnięć, ale to właśnie te dwa 
dały jej najwięcej satysfakcji i utwierdziły 
w przekonaniu, że ciężka praca i treningi 
dają efekty. Do jej zainteresowań oprócz 
sportu należą muzyka i fotografia.

Wiktoria Dams

Wiktoria Grześkowiak jest za-
wodniczką Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Hwarang Września. 
Taekwondo to jej największa pa-
sja, a dzięki regularnym treningom 
udało jej się osiągnąć takie sukcesy 
jak medale pucharów i mistrzostw 
Polski w swojej kategorii wiekowej 
i wagowej. Trenować zaczęła jako 
dziecko i dzięki wytrwałości może 
się dalej rozwijać oraz osiągać ko-
lejne sukcesy. Wiktoria Grześkowiak
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Święta w czasie pandemii
Rozpoczął się adwent. Dla chrześcijan jest to czas radosnego oczekiwania i przygotowania do przyjścia na świat zbawiciela. W okresie przedświątecznym często jednak 

zapominamy o ich celu, popadając w zakupowy szał, lecz czy słusznie?

Za nami czarny piątek i cyberpo-
niedziałek, czyli dni największych  
w ciągu roku wyprzedaży. Trady-
cyjne ogromne obniżanie cen pro-
duktów przywędrowało do nas ze 
Stanów Zjednoczonych, jednak  
w Polsce dopiero zyskuje na popular-
ności. Niewątpliwie jest to okazja do 
„upolowania” w korzystnych cenach 
na przykład świątecznych prezen-
tów. Galerie handlowe miesiąc przed 
świętami zwykle pełne są kupują-
cych. W tym roku przez pandemię 
centra w Polsce zamknięto. Znaczna 
część sprzedaży przeniosła się do In-
ternetu, jednak większość ludzi z na-
dzieją wypatrywało tego, czy centra 
zostaną na nowo uruchomione, by 
można było zrobić świąteczne zaku-
py. Ostatnią decyzją rządu galerie od 
28 listopada zaczęły ponownie dzia-
łać, jednak w najwyższym reżimie 
sanitarnym. Aby zmniejszyć liczbę 
odwiedzających centra handlowe 
jednocześnie zadecydowano, iż  
w grudniu kupujący będą mieli do 

dyspozycji aż trzy niedziele handlo-
we – 6, 13 i 20 grudnia. 

Mniej okazji do zrobienia zakupów 
stacjonarnie to również mniejszy 
kontakt ze świątecznymi reklamami 
i piosenkami w sklepach. To jednak 
nie uchroni nas przed nimi w telewi-
zji i radiu. Wśród utworów zwiastują-
cych okres świąteczny niezmiennie 
króluje Last Christmas grupy Wham!, 
a także All I Want For Christmas Is You 
Mariah Carey. Oczywiście nikt po 
usłyszeniu tych piosenek nie biegnie 
kupić choinki, jednak dla wielu są to 
znaki, że trzeba na przykład rozpo-
cząć poszukiwania prezentów. 

Być może w tym roku na przygo-
towanie świąt przeznaczymy mniej 
pieniędzy niż w latach ubiegłych. 
Średnio Polacy na ich organizację  
wydają od 1 500 do 1 800 złotych.  
W tym roku kupimy mniej prezentów, 
ale również mniej jedzenia. Przyczy-
ną może być wprowadzone ograni-
czenie do pięciu liczby osób znajdu-
jących się przy świątecznym stole. 

Do limitu nie wliczają się osoby orga-
nizujące spotkanie, a także ze sobą 
zamieszkujące. Rząd zachęca jednak 
do pozostania w domach i spędzenia 
świąt w kameralnym gronie. W tym 
roku zdecydowanie bardziej powin-
niśmy docenić obecność rodziny oraz 
możliwość spędzenia tego wyjątko-
wego czasu w gronie najbliższych.  
W święta chętnie spędzamy czas 
wspólnie oglądając filmy. Home Alo-
ne – któż nie kojarzy tego tytułu? Ke-
vin sam w domu to amerykański film 
fabularny z 1990 roku, który podbił 
serca widzów na całym świecie, rów-
nież w Polsce. Ekranizacja okazała 
się być tak dużym sukcesem, że od 
tamtego czasu wielu Polaków nie 
wyobraża sobie świąt bez tej kome-
dii. Od 30 lat Kevin bawi widzów do 
tego stopnia, że gdy w Polsce które-
goś roku nie przewidziano w okresie 
świątecznym emisji filmu, sądząc, 
że się on znudził, stacja telewizyjna 
otrzymywała listy i maile z pytania-
mi, dlaczego komedia w tym roku 

nie została zaprezentowana. Pamię-
tajmy, że nawet najwięksi miłośnicy 
pysznego jedzenia i oglądania fil-

mów powinni zrobić sobie przerwę  
i na przykład wybrać się na spacer. 

Klaudia Kubiak  

Od biskupa Miry do reklamy Coca-Coli,  
czyli skąd wziął się Święty Mikołaj

Starszy pan z długą białą brodą, którego przybycia z utęsknieniem wypatrują najmłodsi na całym świecie, to jedna z postaci najmocniej zakorzenionych w kulturze maso-
wej. Święty Mikołaj niosący wór prezentów, wchodzący do domów grzecznych dzieci przez komin i przemieszczający się saniami zaprzęgniętymi w latające renifery to obraz 
dobrze znany każdemu z nas. Jest on mieszanką historii, legendarnych podań, lokalnego folkloru i… marketingowej wizji koncernu Coca-Cola.

Święty Mikołaj – kiedy historia łą-
czy się z legendą

Mikołaj z Miry, zwany również Mi-
kołajem z Bari, to święty czczony 
zarówno przez Kościół katolicki, jak  
i Cerkiew prawosławną. Według 
przekazów, które powstały w epoce 
średniowiecza, żył on na przełomie 
III i IV wieku (choć źródła historyczne 
z tego okresu milczą na jego temat). 
Mikołaj miał być biskupem Miry – 
starożytnego miasta leżącego we 
wschodniej Licji (dzisiejsza Turcja). 
Zgodnie z najstarszymi tekstami opi-
sującymi żywot świętego urodził się 
on w szlachetnej i bogatej rodzinie. 
Po śmierci matki i ojca rozdał cały 
odziedziczony po nich majątek, za-
słynął z pomocy najuboższym i ze 
stawania w obronie pokrzywdzo-
nych. Wkrótce Mikołaj wykazujący 
się wyjątkową pobożnością objął 
biskupi tron, a jego działalności na 

rzecz biednych i odrzuconych towa-
rzyszyły opowieści o niezwykłych 
wydarzeniach i cudach. 

Kult świętego narodził się w IX wie-
ku, kiedy to chrześcijanie obrządku 
zachodniego i wschodniego zaczęli 
oddawać mu cześć. 6 grudnia w Kon-
stantynopolu obchodzono święto 
Mikołaja, które stanowiło element 
przygotowań do Świąt Bożego Na-
rodzenia. Było ono celebrowane 
również w Europie Zachodniej, m.in.  
w Neapolu. W 1222 roku na synodzie 
w Oksfordzie podniesiono rangę 
święta do najwyższej. Z kolei podczas 
soboru watykańskiego II wydano za-
rządzenie, zgodnie z którym dokona-
no rewizji kultu świętych w Kościele 
katolickim. Jej skutkiem było usunię-
cie z liturgicznego kalendarza wspo-
mnień postaci, których istnienia nie 
dało się historycznie udowodnić. 
Na tej liście znalazł się także święty 

Mikołaj, jednak znaczna część wier-
nych stanęła w obronie jego kultu. 
Papież Paweł VI postawił na kompro-
mis – choć zniósł święto obchodzone  
6 grudnia, to tego dnia zezwolił na 
tzw. wspomnienie dowolne. 

W ikonografii Mikołaj przedsta-
wiany jest jako mężczyzna z długą 
brodą, ubrany w biskupie szaty. 
Zazwyczaj ma on włożoną mitrę, 
czyli wysokie liturgiczne nakrycie 
głowy. W jednej ręce trzyma księgę,  
a w drugiej pastorał – długą, bogato 
zdobioną laskę biskupią. Już w śre-
dniowieczu był on uznawany za pa-
trona najmłodszych. Istnieją zapiski 
mówiące o tym, że w XII wieku póź-
nym wieczorem 5 grudnia francuskie 
zakonnice zostawiały prezenty pod 
drzwiami domów, w których miesz-
kały ubogie dzieci. Natomiast od XV 
wieku w polskich, czeskich, austriac-
kich, niemieckich, holenderskich  

i belgijskich źródłach możemy zna-
leźć wzmianki na temat związku kul-
tu świętego z wręczaniem podarun-
ków. W nocy z 5 na 6 grudnia osoba 
przebrana za biskupa obdarowywała 
dobrze zachowujące się dzieci owo-
cami, bakaliami, ciastkami i cukierka-
mi. Natomiast niegrzecznych czekało 
uderzenie pastorałem.

Starszy mężczyzna w czerwonym 
stroju

Święta Bożego Narodzenia i okres je 
poprzedzający to czas, w którym dzie-
ci na całym świecie czekają na wizytę 
znanego z wielu baśniowych podań 
pana w podeszłym wieku, którego 
środkiem transportu są ogromne sa-
nie ciągnięte przez zaprzęg reniferów. 
Według niektórych legendarnych 
przekazów zamieszkuje on fińską La-
ponię lub biegun północny, a w co-
dziennej pracy polegającej na pako-
waniu prezentów wspomaga go gru-
pa małych elfów. Dzięki wieloletniej 
kampanii marketingowej takie wy-
obrażenie Świętego Mikołaja prawie 
całkowicie wyparło z powszechnej 
świadomości tradycyjny wizerunek 
biskupa z Miry słynącego z hojności. 
Wywodzi się ono z brytyjskiej i amery-
kańskiej kultury, skąd rozpowszechni-
ło się na cały świat. W znacznej części 
Europy (w tym również w Polsce) mi-
kołajki nadal obchodzone są 6 grud-
nia. Rankiem tego dnia na grzeczne 
dzieci czekają prezenty ukryte, np. 
w butach, pod poduszką czy w wiel-
kich skarpetach. Wpływ anglosaskiej 
kultury na europejską tradycję spo-
wodował, że Święty Mikołaj coraz 
częściej utożsamiany jest z postacią 
wręczającą podarki również w wigilij-
ny wieczór 24 grudnia. 

Co zaskakujące, w Holandii wie-
rzono, że Sinterklaas (postać wzo-
rowana na tradycyjnych przedsta-
wieniach biskupa z Miry) przybywa 
z południowych ciepłych mórz, po-
dróżując żaglowcem, a w niesieniu 
wielkiego worka wypełnionego pre-
zentami pomaga mu ciemnoskóry 
sługa nazywany Zwarte Piet. Zwy-
czaje oparte na tej tradycji kultywuje 
się tam również współcześnie. Popu-
larny dziś wizerunek Świętego Miko-
łaja przyjął się dopiero w XIX wieku 
po opublikowaniu wiersza Clementa 
Moore’a pt. Noc wigilijna, zgodnie  
z którym mieszka on na biegunie 
północnym, a do dzieci dociera dzię-
ki saniom ciągniętym przez osiem 
reniferów. Okazuje się, że posiada-
jące obfite poroże zwierzęta muszą 
być samicami (i to prawdopodobnie 
spodziewającymi się młodych), po-
nieważ na początku zimy samce gu-
bią swoje wieńce. Dodatkowo są one 
zbyt wycieńczone po trwającym od 
sierpnia do listopada okresie godo-
wym, by brać udział w podróży liczą-
cej tysiące kilometrów. Wyobrażenie 
starszego pana w czerwonym stroju  
i elfiej czapce z pomponem na gło-
wie zostało stworzone dopiero  
w 1930 roku przez Freda Mizena na 
potrzeby reklamy napoju amery-
kańskiego koncernu Coca-Cola. Od 
tego czasu na stałe zagościło ono 
w kulturze masowej. Popularnym 
zwyczajem stało się również pisanie 
listów do Świętego Mikołaja, w któ-
rych dzieci proszą go o dostarczenie 
wymarzonych prezentów. Można je 
wysyłać na adres: Santa Claus, Arctic 
Circle, 96930 Rovaniemi, Finlandia.

Monika Tomczak

Pamiętajmy, że w święta to nie zakupy powinny być najważniejsze
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Pomaganie potrzebą serca
Okres świąteczny to magiczny czas, który wzbudza w nas chęć po-

magania innym. Szczególnie w tym roku, podczas walki z pandemią, 
mogliśmy dostrzec bezinteresowność i dobre serca wielu ludzi, któ-
rzy na przykład szyli maseczki czy organizowali zbiórki najpotrzeb-
niejszych artykułów dla medyków. Jeśli również chcecie włączyć się 
w pomoc innym, podpowiadamy, w jaki sposób możecie to uczynić.  

Lubimy pomagać, a szczególnie 
przed świętami. Wtedy również po-
wstaje dużo akcji charytatywnych, 
w których chętnie bierzemy udział. 
W wielu marketach ustawione są 
koszyki, do których można wkładać 
długoterminowe artykuły spożyw-
cze (takie jak na przykład ryż, kasza, 
mąka, cukier, konserwy) czy środ-
ki czystości. Wszystko jest później 
przekazywane najuboższym rodzi-
nom. Możemy również wziąć udział 
w projekcie społecznym Szlachetna 
Paczka. Wolontariusze konsultują 
się z potrzebującymi i tworzą listy 
najpotrzebniejszych przedmiotów, 
a darczyńcy tworzą z nich paczki. 
W tym roku finał Szlachetnej Paczki, 
czyli przekazanie rodzinom poda-
runków odbędzie się w weekend 12  
i 13 grudnia. Święta Bożego Narodze-
nia dzieciom kojarzą się ze Świętym 
Mikołajem oraz prezentami. Paczka 

Z kulturą  
za pan brat

• macać się z głupim bez ściane – 
być nienormalnym, zgłupieć 

• macoszka – bratek 
• majsel – przecinak 
• maluda – dziecko 
• mamisz – lekkoduch lub małe 

dziecko 
• mana – drużyna sportowa 
• mantel – płaszcz 
• manygować – lenić się, włóczyć 

się bez celu 
• manyle – odzież 
• marać – szukać, grzebać 
• maryjanka - majeranek 
• mączka/mączkować – krochmal/

krochmalić 
• mączyty – mączysty 
• mądre drzewo – poziomica 
• mela – dziewczyna 
• melki – cukierki 
• melona baba – babka ucierana 

(rodzaj ciasta)
• menel – typek, żul 
• merknąć się – zorientować się 
• metryka – akt chrztu 
• męgla – magiel 

• miałki – sypki, płytki 
• miągwa – osoba płaczliwa, narze-

kająca 
• mieć dolinę – mieć złe samopo-

czucie, depresję 
• migana – zabawa z tańcami 
• miyndzy – między 
• mlostek – kamienny garnek do 

mleka, śmietany 
• młodzie – drożdże 
• modra kapusta – czerwona kapusta 
• modrak – bławatek, chaber 
• modrakowy – niebieski 
• modre/modrzyć – farbka do bar-

wienia tkanin/barwić farbką 
• mora – zmora, duch 
• motorowy – motorniczy 
• mrzygłód – niejadek, ktoś wychu-

dzony 
• myrdać, merdać – mieszać 
• myrdyrda, merdyrda – zasmażka
• myrlać, merlać – wydawać dźwię-

ki nieprzyjemne dla słuchacza
Opracowała Monika Tomczak  

na podstawie materiałów  
Jerzego Romualda Stankiewicza

Kto pierwszy powinien 
podać rękę?

Dziś pan Krzysztof uczestniczy w spotkaniu pracowników firmy, w której pracuje. Przed salą zebra-
ła się już grupa osób czekających przed drzwiami wejściowymi. Znajdują się w niej zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni. Pan Krzysztof wyciąga rękę na przywitanie tylko do swoich kolegów, natomiast panie 
wita głośnym „cześć”. Czy w zaistniałej sytuacji na pewno zachował się odpowiednio i zgodnie z tym, 
co mówi savoir-vivre?

Zacznijmy od początku. Istnieją 
dwa aspekty, na które zwracamy 
szczególną uwagę przy przywita-
niach. Są to: płeć oraz wiek. Savoir-
-vivre uczy, że podczas powitania 
pierwsza rękę powinna wyciągać ko-
bieta lub osoba starsza. Zatem, jeśli 
mamy do czynienia ze spotkaniem 
osób tej samej płci, o pierwszeń-
stwie będzie decydował wiek. A co 
w sytuacji, kiedy młoda kobieta wita 
się z wyraźnie starszym mężczyzną?  
W takim przypadku to pan powinien 
podać dłoń jako pierwszy. Możliwe 
jest jednak odstępstwo od tej reguły. 
Jeśli mężczyzna uchodzi za dżentel-
mena i uzna, że wypada, aby to ko-
bieta (choć młodsza) pierwsza wycią-
gnęła rękę, będzie czekał na ruch z jej 
strony. Przy każdym takim zdarzeniu 
najważniejsza będzie obserwacja 
reakcji drugiej osoby i odpowiednie 
wyczucie. Natomiast, niezależnie 
od wieku i płci, przyjmowanie gości 
przez gospodarza także wiąże się  
z pierwszeństwem wyciągania dłoni 
na przywitanie. Dlatego wchodząc 
do czyjegoś domu, powinniśmy za-
czekać, aż taki gest zainicjuje osoba, 
która nas wita. Tak dzieje się w życiu 

towarzyskim. W życiu zawodowym 
istnieje pewna znacząca różnica. Tu-
taj o tym, kto pierwszy podaje dłoń, 
decyduje ranga. Zatem to przełożony 
zawsze będzie inicjował przywitanie. 
W przypadku spotkania osób zajmu-
jących podobne stanowiska przyjęło 
się, że to panie mają pierwszeństwo.

Jak witamy się z grupą?
Wracając do sytuacji związanej z za-

chowaniem pana Krzysztofa, znalazł 
się on w często spotykanym położe-
niu, w którym nie każdy potrafi się 
odnaleźć. Niestety, nasz bohater po-
stąpił dość nieelegancko. Co w takim 
razie powinien zrobić po zbliżeniu 
się do grupy współpracowników? 
Wyciągnięcie ręki do panów było 
jak najbardziej na miejscu. Jednak  
w stosunku do pań powinien zacho-
wać się inaczej, a mianowicie po-
dejść do każdej z nich, powiedzieć 
cześć lub dzień dobry, a następnie 
czekać na to, jak dana kobieta zare-
aguje. Jeśli wyciągnie dłoń, to wypa-
da ją po prostu uścisnąć. Pomijanie 
koleżanek podczas przywitania jest 
bardzo niekulturalne, jednak samo 
zainicjowanie podania ręki powinno 
leżeć po stronie kobiety.

Imadło czy śledź?
Jak mocno uścisnąć czyjąś dłoń, by 

odpowiednio się zachować? Na pew-
no nie za mocno. Zbyt lekki uścisk też 
nie należy do przyjemnych – przy-
pomina dotykanie śledzia wyjętego  
z wody. Gest ten powinien być wyko-
nany zdecydowanie, z umiarkowaną 
siłą. Dynamiczne potrząsanie czyjąś 
ręką przez minutę również jest nie na 
miejscu. Należy pamiętać, że nigdy nie 
podajemy dłoni grzbietem do góry, 
jakby w oczekiwaniu na pocałunek. 
Podczas powitania zawsze warto za-
chować kontakt wzrokowy z drugą oso-
bą i delikatnie się do niej uśmiechnąć.

Zbędny komentarz gorszy niż 
nieznajomość zasad

Jak się zachować, gdy ktoś niezna-
jący manier wyciągnie do nas rękę 
jako pierwszy, chociaż nie powinien 
tego robić? Gorsze od jego błędu bę-
dzie odrzucenie takiego gestu. Przy-
mknijmy wtedy oko na tę „niepra-
widłowość” w etykiecie i uściśnijmy 
dłoń. Komentowanie takiej sytuacji 
w towarzystwie również nie należy 
do kulturalnych zachowań, dlatego 
lepiej ugryźć się w język.

Monika Tomczak

Poznanie zasad obowiązujących podczas witania się pozwala uniknąć kompromitujących sytuacji

dla dzieciaka na święta od strażaka  
to akcja, podczas której strażacy zbie-
rają nowe zabawki, książki, gry plan-
szowe, gryzaki, grzechotki oraz przy-
bory szkolne dla małych pacjentów 
szpitali. Podarunki na pewno umilą 
dzieciom czas spędzony w lecznicy. 
Bardzo popularne są również zbiórki-
-cegiełki, które polegają na wysyłaniu 
sms-ów lub drobnych przelewów 
fundacjom zbierającym fundusze na 
leczenie chorych podopiecznych. 

W trudnym okresie zimowym po-
mocy potrzebują również bezdomne 
zwierzęta. Wolontariusze w schroni-
skach na pewno będą wdzięczni za 
przekazanie karmy, siana czy starych 
kocy lub kołder do wyścielenia bud. 
Prawdziwym prezentem jednak bę-
dzie odpowiedzialna i kochająca ro-
dzina, która zaadoptuje i zaopiekuje 
się czworonożnym podopiecznym 
schroniska.       Klaudia Kubiak

Koronawirus udowadnia, że ludzie mają dobre serca



4 grudnia 2020 www.wrzesnia.powiat.pl12 Obwieszczenia

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 3 grudnia 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 2020 
r. poz. 1363 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 5 listopada 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy 

Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na

rozbudowie drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową  
nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 
0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegająca na budowie dodatkowych jezdni

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 
- 4442/65, 828/15, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 

Września – miasto;
- 200/22, 200/20, 200/21, obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewiden-

cyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;
- 178, 177/46, 177/44, 177/45, 176/4, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka 

ewidencyjna: 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 podziałów 
geodezyjnych działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:
- 200/25 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 

200/22,
- 200/23 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 

200/20,
obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września 

– obszar wiejski;
- 177/49 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 

177/44,
- 177/53 i 177/54 powstałych w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr 

ewid. 177/46, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 
Września – obszar wiejski.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-

cji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu 
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia 
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nierucho-
mościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane 

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejsze-
go obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych 
urzędów oraz w prasie lokalnej.
Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebra-

nych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnie-
nia w sprawie oraz składać wnioski  i zastrzeżenia w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r.
Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 3 grudnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 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 5 listopada 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej polegającej na

rozbudowie drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę powiatową  
nr 2162P (ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15 na odcinku od km 1+288 do km 1+899  

i od km 2+383 do km 2+518 polegająca na budowie dodatkowych jezdni
na działkach oznaczonych numerami ewid.: 
- 154/2, 133/2, 132/26, 132/27, 131/2, 154/4, 149/2, 149/4, 153/1, 130/9, 130/7, 159/3, 160/3, 

160/2, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – ob-
szar wiejski;

- 317/2, 317/3, 313/3 obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 
Września – obszar wiejski.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bę-
dzie przejście na własność Gminy Września powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych 
działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:

- 132/28 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 132/27,
- 131/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 131/2,
- 149/6 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 149/4,
- 153/4 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 153/1,
- 130/12 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 130/9,
- 130/10 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 130/7,
- 159/4 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 159/3,
- 160/4 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 160/3,
obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar 

wiejski;
- 317/4 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 317/3, obręb: 

303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-

westycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące 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 przed-
miotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna 
dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. 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 28 grudnia 2020 r.

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

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2020 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) 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 3 grudnia 2020 r. została wydana decyzja nr 974/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 397546P w obrębie skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 2917P, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 

- 135, 134/5, obręb: 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo;
- 10/6, 8, obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.
Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:
- 135/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 135, obręb 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,
- 10/7 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 10/6, obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, stają się z mocy prawa własnością Gminy Kołacz-

kowo z dniem kiedy decyzja ta stała się ostateczna.
Decyzji niniejszej nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. W związku z tym zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy niniejsza decyzja:
- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Wójta Gminy Kołaczkowo,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
Termin wydania nieruchomości Wójtowi Gminy Kołaczkowo ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji 

rygoru natychmiastowej wykonalności.
Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 60 

dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
w którym niniejsza decyzja  stała  się  ostateczna  wysokość  odszkodowania  powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości.
Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty 

otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty 

ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaczkowo, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, 
prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”. 
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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

Idą święta, czas zacząć zakupy – przypomnienia
Przed nami czas wzmożonych zakupów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem. 

Choć w tym roku będzie z pewnością inaczej niż dotychczas, to należy się przygotować. Handlowcy 
znów będą nas zachęcać promocjami, rabatami czy innymi warunkami zakupów. Jak uniknąć błędnych 
decyzji?

Burak zwyczajny  
–  cenne warzywo 

Tematykę buraka poruszamy, dlatego że to niedoceniane wa-
rzywo w listopadzie (a dokładnie 24 listopada) doczekało się swo-
jego święta. Niepozorne, a bogate w witaminy i minerały. 

Pierwsze wzmianki na temat bu-
raków znajdujemy już w Babilo-
nii, następnie w starożytnej Grecji  
i Rzymie. W XII wieku był dobrze zna-
ny we Francji i Niemczech. W 1753 
roku Karol Linneusz sklasyfikował tę 
roślinę, umieścił w systematyce oraz 
nadał nazewnictwo łacińskie. 

W Polsce burak pospolity jest upra-
wiany jako roślina jednoroczna,  
a siew uzależniony od przeznacze-
nia i wykorzystania poszczególnych 
części. Pierwszy termin siewu może 
już przypadać na  połowę kwietnia  
i tak można kontynuować wysiewa-
nie aż do lipca. Najwcześniej zbie-
rzemy liście, np. na botwinkę lub do 
sałatek, wtedy też są najsmaczniej-
sze. Późniejsze zbiory dostarczą nam 
smacznych korzeni, które możemy 
przygotować według własnego gustu.

Jak można wnioskować, buraki ćwi-
kłowe mają jadalną część liściową, 
tworzącą rozetę liści o spłaszczonych 
ogonkach z całobrzegą lub pofalo-
waną blaszką liściową, oraz spichrzo-
wy korzeń. Stąd też ich podział – na 
liściowe i korzeniowe. Wyróżniamy 
także buraki pastewne, które upra-
wia się i wykorzystuje jako pokarm 
dla zwierząt, oraz buraki cukrowe,  
z których wytwarza się cukier. 

Zastosowanie buraków jest szero-
kie, w wielu dziedzinach życia moż-
na spotkać się z ich wykorzystaniem 
– głównie do konsumpcji, ale szero-

ki wachlarz produktów z buraków 
można znaleźć w przemyśle farma-
ceutycznym czy kosmetycznym.

Warto wymienić tutaj właściwości 
lecznicze, które buraki zawdzięcza-
ją betalainie – czerwonemu barw-
nikowi, którego po raz pierwszy 
wyekstrahowano właśnie z buraka 
pospolitego. Głównie wpływa na 
poprawę odporności i spowolnie-
nie procesów starzenia. Ponadto 
obniża ciśnienie krwi i łagodzi dole-
gliwości związane ze zgagą.

Warto podkreślić, że burak jest 
środkiem krwiotwórczym, ale nie 
jest to równoznaczne z zawartością 
żelaza, którego nie jest aż tak dużo 
(więcej żelaza ma np. soja czy faso-
la). Stymuluje produkcję czerwo-
nych krwinek i oczyszcza organizm 
z toksyn oraz ma działanie odkwa-
szające.  Dodatkowo korzeń zawie-
ra kwas foliowy, beta-karoten, wita-
minę A i B1, to bomba witaminowa 
i antyoksydantowa. 

Z minerałów można wymienić: 
wapń, potas mangan, magnez, 
miedź, fluor oraz sód. Buraki są przy 
tym są niskokaloryczne. Każdy, kto 
chce podnieść odporność orga-
nizmu i stosuje zdrową dietę, nie 
powinien unikać buraków ćwikło-
wych, szczególnie na surowo.

Architektura krajobrazu 
ZSP Września 

Zwrot towaru
Sprzedawca nie ma obowiązku 

przyjęcia nietrafionego zakupu. Jest 
to jego dobra wola. Warto więc, 
zwłaszcza przy kupowaniu prezen-
tów, zapytać sprzedawcę, czy w razie 
gdy uznamy zakup za nietrafiony, 
przyjmie zwrot towaru albo wymieni 
go na inny, a w końcu czy odda pie-
niądze. Należy też pamiętać, że nie-
które z sieci handlowych przyjmują  
z powrotem zakupione towary, ale to 
wynika z ich wewnętrznych regula-
minów sprzedaży.

Wadliwy zakup
Po podłączeniu sprzętu w domu 

okazuje się, że ten nie  działa, albo za-
kupiona zabawka nie ma wszystkich 
elementów. Co robić? W takich sy-
tuacjach nie ma możliwości zwrotu 
towaru. Należy zgłosić sprzedawcy 

reklamację jako niezgodność towaru 
z umową. Odpowiedzialność sprze-
dawcy trwa dwa lata w przypadku 
rzeczy nowej i rok w przypadku rze-
czy używanej, ale konsument musi 
pamiętać, że w ciągu roku od ujaw-
nienia się wady, powinien ją zgłosić 
sprzedawcy, wybierając między bez-
płatną naprawą, wymianą towaru na 
nowy, obniżeniem ceny a zwrotem 
ceny zakupu. 

Co z dowodem zakupu?
Dla skutecznego złożenia reklama-

cji należy sprzedawcy przedłożyć 
dokument zakupu. Jest to zazwyczaj 
paragon, ale też każdy inny doku-
ment potwierdzający zakup w tym 
wydruk z terminala czy wyciąg z kar-
ty kredytowej.

Jeżeli będziemy pamiętać o tych 
podstawowych przypomnieniach, to 

myślę, że zakupy w tym szczególnym 
czasie będą dla nas i naszych bliskich  
przyjemnością, a święta, chociaż 
inne niż do tego przywykliśmy, wy-
jątkowym czasem.

Podstawa prawna ustawa z dnia 30 
maja 2014 roku o prawach konsu-
menta (Dz.U. poz 827 ze zm.).  

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

Uwaga interesanci  
Wydziału Komunikacji i Transportu

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. Przypomina-
my – zwierzęta domowe nie zarażają koronawirusem.

Dzień dobry, mam na imię Pusia. 
Jestem małym, trzymiesięcznym 
szczeniaczkiem, ale już nie mogę 
się doczekać, gdy będę dorosłym 
psem. Wolontariusze opowiadają, 
że będę mogła ważyć nawet 25kg! 
Moja mama jest owczarkiem dłu-
gowłosym, a tata chyba amstaffem. 
Bycie dużym psem jest super, teraz 
jest ze mnie tylko malutka kuleczka. 
Wszystkie moje siostry, które były 
pod opieką domów tymczasowych, 
znalazły już własną, kochającą ro-
dzinę. Tylko ja zostałam. Moi obecni 
opiekunowie mówią, że jestem wy-
jątkowa, ale tak naprawdę sama nie 
wiem dlaczego. Jestem zwykłym 
wesołym dzieckiem, które chce 
się ciągle bawić. Wolontariusze 
wspominali, że właśnie przez moją 
wyjątkowość nie mogę znaleźć ro-
dziny. Gdy robiono mi badania oka-
zało się, że mam... jak to się nazy-
wa? Szmery na serduszku! Niezbyt 
rozumiem, co to oznacza, ale pan 
kardiolog stwierdził, że prawdopo-
dobnie mam wadę serca. W grud-
niu będę miała kolejne badania, po 
których wolontariusze dowiedzą 
się, jakie będę musiała przyjmować 
leki. Słyszałam, jak mówili, że praw-
dopodobnie już do końca życia! 
Zupełnie nie rozumiem dlaczego. 
Dobrze się czuję, a moje serdusz-

ko, mimo że ma wadę, to kocha tak 
samo mocno jak to zdrowe. Opieku-
nowie powtarzają, że muszę unikać 
nadmiernych wysiłków i stawiać się 
u weterynarza na regularnych kon-
trolach, dlatego szukają dla mnie 

wyjątkowej rodziny, która będzie 
o mnie bardzo dobrze dbała i mnie 
kochała. Jeśli chcesz mnie poznać, 
skontaktuj się z Karoliną (669 809 
565) albo Florką (505 902 559). 

Wyjątkowa Pusia

Wada serduszka, którą ma Pusia, utrudnia jej znalezienie  
kochającej i odpowiedzialnej rodziny

fot. Psi-jaciel
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Od redakcji: powiat posiada 320 km dróg, w tym około 20 km dróg gruntowych.  
Na zdjęciu modernizowana droga gruntowa do Kolonii Janowskiej. Aktualne zdjęcie
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Nowy pomnik nagrobny  
Bronisławy Śmidowicz Matuszewskiej

W przyszłym roku będziemy obchodzić 120 rocznicę strajku szkolnego dzieci wrzesińskich. W związ-
ku z tym Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich podjęło różne działania, mające na celu godne 
upamiętnienie tego znamiennego wydarzenia w historii naszego miasta i regionu.

W 2019 roku, na wniosek Sebastiana 
Mazurkiewicza, dyrektora Muzeum 
Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich, 
groby uczestników strajku szkolnego 
dzieci wrzesińskich znajdujące się na 
terenie gminy Września zostały wpi-
sane do ewidencji grobów wetera-
nów walk o wolność i niepodległość 
Polski prowadzonej przez Instytut Pa-
mięci Narodowej – Komisję Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu. W 2020 r. podjęta została decyzja  
o odbudowie zniszczonego pomnika 
nagrobnego Bronisławy Śmidowicz 

Matuszewskiej, inicjatorki strajku 
szkolnego w 1901 roku, znajdującego 
się na cmentarzu parafialnym przy  
ul. Gnieźnieńskiej 4 we Wrześni. 

Muzeum Regionalne im. Dzieci 
Wrzesińskich po uzgodnieniach  
z Instytutem Pamięci Narodowej 
– Biurem Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa przystąpiło do odbudowy 
pomnika. Znacznie zniszczony po-
mnik nagrobny wykonany z lastry-
ka został rozebrany. W jego miej-
sce wybudowano nowy pomnik  
z granitu nawiązujący kształtem do 

pierwszego pomnika. Zachowano 
treść dawnego napisu. Koszt bu-
dowy nowego pomnika wyniósł  
6 900 zł. Instytut Pamięci Narodowej  
w Warszawie udzielił wrzesińskiemu 
muzeum dofinansowania tych prac  
w wysokości 4 000 zł. Pozostała 
kwota w wysokości 2 900 zł pokryta 
została z budżetu Muzeum Regional-
nego im. Dzieci Wrzesińskich. Dzięki 
temu osoba, której działania przy-
czyniły się do walki o przetrwanie 
polskości w okresie zaborów, została 
godnie upamiętniona.      (muz)

Szpitalny zamgławiacz

Nowoczesny i funkcjonalny, bo przenośny aparat do dezynfekcji został 
zakupiony z budżetu powiatu wrzesińskiego. Koszt zamgławiacza wyniósł 
blisko 33,5 tys. zł. Nowy sprzęt z pewnością przyda się w walce z epidemią 
i zwiększy komfort pobytu pacjentów we wrzesińskim Szpitalu Powiato-
wym.                       (red.)

Zmarł Bronisław Dankowski

Samorządowiec, poseł i działacz Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej zmarł 2 grudnia w wieku 76 lat.

Po ukończeniu liceum pracował 
w Środzie Wielkopolskiej w bran-
ży przemysłu metalowego. Póź-
niej kierował Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej we Wrześni oraz prowa-
dził własną działalność. Należał 
do struktur Związku Zawodowe-
go Metalowców, Związku Zawo-
dowego Pracowników Gospodar-
ki Komunalnej i Terenowej. Przez 
wiele lat był aktywnym działa-

czem lewicy. Kandydując z listy 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
w 1997 roku zdobył mandat po-
sła. W 2001 roku uzyskał reelekcję. 
W latach 2006-2014 był radnym 
Rady Miejskiej we Wrześni. Za za-
sługi w działalności związkowej  
w 1996 roku został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi. Społecz-
nik, niezwykle ceniony za zaan-
gażowanie w sprawy związkowe  
i samorządowe.                                (red.) 
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Bronisława Śmidowicz Matuszewska spoczywa na wrzesińskim cmentarzu parafialnym



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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Redakcja: Wydział Promocji,  Kultury  
i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni
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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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Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Wrześnianin zwycięzcą Września Cup
28 listopada w Sędziwojewie odbył się Turniej Szachowy Września Cup 2020. 

Do podwrzesińskiej wsi przyjechali 
zawodnicy ze Środy Wielkopolskiej, 
Śremu, Święciechowej, Ślesina, Koni-
na, Kalisza, Gniezna, Milicza, Zakrze-
wa, Legnicy, Bydgoszczy, Trzemesz-
na, Nekli oraz Wrześni. Zawodnicy 
rywalizowali w szachach szybkich na 
dystansie siedmiu rund po 15 minut 
dla zawodnika na partię. Turniej był 

bardzo wyrównany i zacięty, a w wal-
ce o zwycięstwo do ostatniej rundy 
liczyło się aż sześciu zawodników. 
Ostatecznie zwyciężył wrześnianin 
Krzysztof Zakrzewicz przed Kacprem 
Ugorkiem (KTS Kalisz) i Damianem 
Szymkowiakiem (UKS Skoczki Świę-
ciechowa). Wszyscy zawodnicy grali 
w jednej grupie, a klasyfikacje prowa-

dzono w kilku kategoriach wiekowych.
Imprezę zorganizowało Stowarzy-

szenie Pomagam Aktywnie we współ-
pracy z UKS Wrzesińską Akademią 
Szachową jako zadanie publiczne 
dofinansowane ze środków Gminy 
Września.

Jacek Zieliński

Szachy są świetną lekcją logicznego myślenia
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Wieści z piłkarskich boisk
Lokalne drużyny dostarczają nam wielu sportowych emocji. W ostatnim czasie zespoły powiatu 

wrzesińskiego wzięły udział w różnych rozgrywkach.

W ramach VIII kolejki Halowej Ligi 
LZS o Puchar Burmistrza Miasta  
i Gminy Września rozegrano pierw-
sze „parafialne derby”. 21 listopada 
do rywalizacji tradycyjnie przystąpiło 
10 zespołów. Swoje spotkania wy-
grały ekipy z Węgierek, Psar Polskich, 
Ostrowa Szlacheckiego, Sędziwojewa 
i Sołeczna. Ostatnia z wymienionych 
drużyn pokonała rywali z Gozdowa 
aż 14:1. Po ośmiu kolejkach na pierw-
szym miejscu tabeli uplasowała się 
drużyna z Psar Polskich.

Z kolei 22 listopada piłkarze lokal-
nego zespołu KP Wooden Villa/Lucart 

Energy Września wystąpili w elimi-
nacjach pucharu Polski na szczeblu 
województwa wielkopolskiego, które 
odbyły się w Koninie. Drużyna musia-
ła radzić sobie bez kontuzjowanego 
kapitana Patryka Kwiatkowskiego, 
a jej zawodnicy podczas rozgrzewki 
włożyli koszulki z napisem „Patryk 
– wracaj do zdrowia”. Wrześnianie 
przegrali dwa z trzech rozegranych 
meczów i zakończyli udział w turnie-
ju. Rzecznik prasowy zespołu Piotr Ję-
draszak podkreślił, że turniej pozwolił 
piłkarzom na zdobycie nowego do-
świadczenia, które będzie procento-

wać w przyszłości. Choć wynik nie był 
satysfakcjonujący, to szkoleniowcy 
nie kryli zadowolenia z postawy i za-
angażowania swoich graczy. 

W rozegranym 29 listopada ligowym 
spotkaniu w Czerwonaku drużyna KP 
Wooden Villa/Lucart Energy Września 
zmierzyła się z zespołem KKS Jurand 
Koziegłowy. Mecz zakończył się dla 
niej zwycięstwem aż 12:7. Dzięki ko-
lejnej wygranej wrześnianie umocnili 
się na pozycji lidera.
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