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Sportowcy na medal cz. 2

O filmach ich życia

Świąteczna zbiórka w ZSP

Grudniowe podarunki

Komisja konkursu „Lider wolontariatu” wybrała tegorocznych laureatów. Internauci również zagłosowali na swojego faworyta.  
Więcej na s. 3.

Liderzy wybrani

Miriam Kozłowska (pierwsza z lewej) i Agnieszka Frąckowiak to tegoroczne Liderki wolontariatu. Jan Przybylski zdobył wyróżnienie w głosowaniu internetowym

Serce dla OWDiR-u

Rozmowa  
o prawie  

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

Uwaga!
Nie zatrzymali się do kontroli

Ostatnio na terenie powiatu wrzesińskiego policjanci prowadzili trzy pościgi. Wszystkie zostały za-
kończone zatrzymaniem kierowców. W dwóch przypadkach pościg był wynikiem niezatrzymania się 
do kontroli, co jest kompletnie nieodpowiedzialne. W trzecim przypadku czynności policyjne trwają.

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji we Wrześni 5 grudnia na te-
renie powiatu wrzesińskiego pro-
wadzili aż trzy policyjne pościgi. 
Do pierwszego zdarzenia doszło  
w Pyzdrach o godzinie 3:15, gdzie 
policjanci z tamtejszego posterunku 
zauważyli, że na ich widok kierujący 
Fiatem Seicento nagle stanowczo 
przyspieszył. Po włączeniu sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych oficjalnie 
rozpoczął się pościg.

Kierujący, łamiąc przepisy drogo-
we, kompletnie nie zważał na oczy-
wiste, wydawane przez policjantów 
sygnały do zatrzymania pojazdu. 
Kontynuując ucieczkę poruszał się 
przez Borzykowo, Gorazdowo, Dłusk, 
Rataje, Pietrzyków, Szamarzewo, 
Cieśle Wielkie, Wszembórz, Spławie 
oraz Tarnową. Koniec pościgu nastą-
pił na grząskich terenach przy rzece 
Warcie. Radość z ucieczki trwała do 
godziny 14:35, gdzie w miejscu za-
mieszkania na terenie gminy Pyzdry 
został zatrzymany 24-letni kierowca.

Drugi pościg rozpoczął się o go-
dzinie 8:25 na terenach zielonych  
w miejscowości Ciemierów-Kolonia. 
Okoliczności były takie same czyli 
nagłe przyśpieszenie kierowcy Volks-
wagena Golfa. Jednak pościg skoń-

czył się szybciej z uwagi na utratę pa-
nowania nad prowadzonym pojaz-
dem i uderzeniem w drzewo. W Gol-
fie podróżowało dwóch mężczyzn, 
na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie 
ucierpiał. Kierowcą okazał się 18-la-
tek, natomiast pasażerem – 40-latek. 
Obaj są mieszkańcami gminy Pyzdry.

Powodem tego nieodpowiedzialne-

go zachowania kierowców, za które 
grozi od trzech miesięcy do nawet 
pięciu lat pozbawienia wolności, był 
brak prawa jazdy. Jeśli nie podjęliby 
próby ucieczki, to spotkanie z mun-
durowymi zakończyłoby się manda-
tem karnym.

KPP

Wypadek śmiertelny
Na drodze krajowej nr 15 w Gulczewie doszło do wypadku drogo-

wego, w którym dwie osoby poniosły śmierć. Okoliczności zdarze-
nia będą przedmiotem prowadzonego śledztwa.

10 grudnia o godzinie 10 do dyżur-
nego Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni wpłynęło zgłoszenie  
o zdarzeniu drogowym na drodze 
krajowej numer 15 w Gulczewie. 
Uczestnikami tego wypadku byli 
kierujący Oplem Astrą oraz samo-
chodem ciężarowym marki Scania  
z naczepą.

Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że 21-letni kierujący samo-
chodem osobowym jadąc w kierun-
ku Wrześni, z nieustalonych na chwi-
lę obecną przyczyn zjechał na lewą 
stronę drogi, gdzie doprowadził do 
czołowego zderzenia z kierującym 

samochodem ciężarowym jadącym 
w kierunku Gniezna. W wyniku zde-
rzenia się pojazdów kierowca oraz 
21-letnia pasażerka osobówki (oboje 
byli mieszkańcami powiatu gnieź-
nieńskiego) ponieśli śmierć.

Na miejscu zdarzenia pracowali 
wrzesińscy policjanci, strażacy oraz 
ratownicy medyczni, droga była cał-
kowicie zablokowana, w związku  
z czym zostały przygotowane objaz-
dy. Okoliczności oraz przebieg tego 
wypadku zostaną objęte prokura-
torskim śledztwem. Pojazdy zostały 
zabezpieczone na policyjnym par-
kingu.           KPP

Ukradł i uderzył
Wrzesińscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który dopuścił się trzech przestępstw na szkodę swojej 

byłej partnerki. 33-latkowi grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

4 grudnia przed godziną 17 w Ko-
mendzie Powiatowej Policji we Wrze-
śni stawiła się 33-letnia kobieta, infor-
mując o popełnionych na jej szkodę 
przestępstwach. Wszystkich czynów 
miał dopuścić się jej były partner.

Z relacji mieszkanki Wrześni wyni-
kało, że do pierwszego naruszenia 
jej praw doszło 30 listopada w jednej  
z kamienic w centrum miasta. Napast-
nik kilkukrotnie uderzył zgłaszającą 
zaciśniętą ręką oraz kopał po ciele. Ko-
bieta doznała obrażeń w postaci zła-
mania kości nosa oraz powierzchnio-

wych urazów skóry głowy. Dodatkowo 
jej ówczesny partner postanowił znisz-
czyć pokrzywdzonej dowód osobisty. 
Zrobił to poprzez spalenie go.

Po tym zdarzeniu ich wspólne drogi 
się rozeszły. Trwało to jednak tylko 
cztery dni. 4 grudnia około godziny 
10 spotkali się ponownie, co skoń-
czyło się dokonaniem przez męż-
czyznę kradzieży telefonu o wartości 
750 złotych, a następnie kolejnym 
aktem agresji wobec zgłaszającej.

Po zebraniu zeznań 33-latki wrzesiń-
scy policjanci przystąpili do ustalenia 

miejsca, gdzie przebywa mężczyzna, 
który dokonał tych przestępstw. Już 
o godzinie 18 w centrum miasta zo-
stał zatrzymany 33-letni mieszkaniec 
Wrześni. Skradziony telefon został 
odzyskany przez policjantów.

Materiały przekazano do Prokuratu-
ry Rejonowej we Wrześni, gdzie męż-
czyźnie zostały postawione zarzuty 
uszkodzenia ciała, zniszczenia doku-
mentu oraz kradzieży rozbójniczej. 
33-latkowi grozi od trzech miesięcy 
do pięciu lat pozbawienia wolności.

KPP

Zwłaszcza zimą, przy zmiennych warunkach atmosferycznych,  
trzeba zachować szczególną ostrożność

Jadący tym samochodem mieli szczęście, że uderzając w drzewo, nic im się nie stało

Malowanie ścian

fot. KPP

fot. KPP
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Nagły i niespodziewany koniec roku
Przyznam, że nie spodziewałem się takiej końcówki tego i tak już dostatecznie zwariowanego roku. 
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Członkowie jury zapoznali się  
z działaniami ośmiorga wolon-
tariuszy, które szczegó-
łowo opisane zostały 
w zgłoszeniach, 
oraz dokonali 
podziału na 
dwie kategorie 
wiekowe: mło-
dzież i osoby 
dorosłe.

W pierwszej 
kategorii do-
ceniona została 
uczennica Zespołu 
Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących Mi-
riam Kozłowska, której zaanga-
żowanie w pracę na rzecz drugiego 
człowieka jest wielowymiarowe. 
Laureatka wspólnie z ro-
dziną odwiedza Dom 
Pomocy Społecz-
nej w Mielżynie, 
a czasem za-
prasza również 
pensjonariu-
szy do swoje-
go domu. Dla 
p o d o p i e c z -
nych DPS-ów 
w Mielżynie oraz 
Strzałkowie przy-
gotowywała wiele 
ciekawych inicjatyw, 
np. Zjazd Rodzin czy zawody 

sportowe. W czasie epidemii zorga-
nizowała zbiórkę artykułów 

medycznych dla pensjo-
nariuszy. Włączyła się 

także w inicjatywę 
szycia maseczek. 

Promuje akcję 
transplantacyj-
ną „Drugie Ży-
cie”. Miriam po-
maga również  
w Schronisku 

dla Osób Bez-
domnych w Zieliń-

cu. Razem z mamą  
i siostrą przekazują 

fanty na licytacje, odzież 
dla potrzebujących. Sprząta również 

zaniedbane groby na cmentarzach. 
Angażuje się też w pracę Schroniska 

dla Zwierząt we Wrześni.
W drugiej kategorii 

wiekowej – osoby 
dorosłe, komisja 

konkursowa  wy-
łoniła kolejną 
liderkę. Została 
nią Agnieszka 
Frąckowiak – 
sołtys Biega-

nowa, prezes 
Stowarzyszenia 

„Wielkopolscy Bie-
ganie” oraz członkini 

wielu organizacji pozarzą-
dowych. Jest autorką i koordyna-

torką projektów, które dofinansowane 
były m.in. przez Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej czy Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskie-
go. Organizuje wydarzenia skierowa-
ne zarówno do dzieci, jak i seniorów,  
a stworzone przez nią projekty to 
inwestycje w lokalną infrastrukturę,  
a także wydarzenia integrujące głów-
nie mieszkańców gminy Kołaczkowo.

Dok. ze s. 1.

Liderzy wybrani

W czwartek 10 grudnia o godzinie 10 
zakończyło się także głosowanie inter-
netowe za pośrednictwem Facebooka. 
Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego 
mieli możliwość wybrania swojego 
faworyta. Największą liczbę głosów 
zdobył Jan Przybylski, aktywny miesz-
kaniec Targowej Górki, który włącza się 
w różnego rodzaju inicjatywy organi-
zowane głównie w gminie Nekla.

Konkurs po raz kolejny udowod-
nił, że w powiecie wrzesińskim nie 
brakuje osób, które bezinteresow-
nie działają na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Dziękujemy za wszystkie 
zgłoszenia i serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom. Laureatki i wyróżnio-
ny nagrody i gratulacje odebrali  
17 grudnia w Starostwie Powiato-
wym we Wrześni.      Mateusz Maserak

Kiedy już byłem przekonany, że 
przeszedłem czas zarazy suchą sto-
pą i tylko patrzeć, jak doczekam 
ozdrowieńczej szczepionki, to nagle 
trach! Dopadł mnie covid tuż przed 
świętami i zamiast zajmować się 
przedświąteczną ożywioną krząta-
niną, wylądowałem w domowej izo-
lacji. Obolały i odcięty od realu. Na 
szczęście cyfrowa cywilizacja ratuje 
nas od kompletnego wykluczenia.

Wystarczy dostęp do Internetu 
i już mamy na wyciągnięcie ręki 
namiastkę uczestnictwa w życiu. 
Mało tego, nagle, ku mojemu zdu-
mieniu, okazuje się, że już dawno 
nie doświadczałem tak ożywionych 
kontaktów towarzyskich jak na 
przymusowej izolacji, tkwiąc gdzieś 
w środku pola z dala od miejskiego 
zgiełku. Telefony, maile, paczki pod 
drzwi, przesyłki kurierskie. Znajduję 
nagle czas na rzeczy, które zanie-
dbywałem w codziennym pośpie-
chu i gonitwie „za niczym”. Wszyst-
ko to, co zdawało się mieć dla mnie 
walor konieczności i niezbędności, 
zdaje się nie mieć z tej nowej per-
spektywy większego znaczenia. 
Jest to sytuacja dość niezwykła, 
w której osiągamy stan pewnego 
dystansu do świata i konfiguruje-
my nowy porządek rzeczy i spraw, 
które nas zajmują. Niewidzialnym 
dla bystrego nawet obserwatora 

kurkiem dozujemy sobie strumień 
docierających do nas bodźców  
z toczącego się wokół nas realnego 
życia. Tym razem to nasz organizm wy-
tycza nam nowe granice aktywności,  
a nie bieg zdarzeń, któremu w innych 
okolicznościach zazwyczaj zmuszeni 
byliśmy się bezwolnie poddawać.

Ale czy tak naprawdę do końca mo-
żemy w ten sposób osiągnąć stan 
równowagi, odciąć się, zdystanso-
wać, wyciszyć emocje? Właśnie nad 
emocjami chyba najtrudniej nam 
zapanować. To jest silniejsze od nas.

W szczególny stan emocji i przy-
gnębienia wprawiła mnie, zresztą jak 
pewnie wielu z nas, cała seria poże-
gnań osób znanych i zasłużonych dla 
wrzesińskiej społeczności.

To tak jakby nagle otwarły się ze 
złowrogim zgrzytem wrota Hadesu, 
wciągając w swą mroczną czeluść 
tych, którzy przez dziesiątki lat towa-
rzyszyli nam jako twórcy i budowni-
czowie jakże różnych, ale ważnych 
dla nas wszystkich dzieł. Każdy z nich 
w zupełnie inny sposób, w różnych 
obszarach odcisnął swój ślad w na-
szej pamięci. Każdy z nich wzbogacił 
naszą zbiorowość swoją obecnością 
wśród nas i swoją aktywnością. 

Ten żałobny kondukt otworzył Zdzi-
sław Kasprzyk, nauczyciel, dyrektor  
i twórca szkoły rzemieślniczej, dalej 
w czeluści tych wrót zniknął Broni-

sław Dankowski, człowiek lewicy, 
przedsiębiorca, dwukrotny poseł na 
Sejm RP, dalej podążył za nimi Ro-
man Tutak, ostatni dyrektor Tonsilu, 
samorządowiec, współzałożyciel Unii 
Wrześnian, tam też w mrocznych 
czeluściach wrót wieczności zniknął 
Zenon Rzymski założyciel znanej 
wrzesińskiej szkoły językowej En-
glish House i społecznik zarazem,  
w tym żałobnym orszaku niespodzie-
wanie i jakże boleśnie znalazł się też 
Jarosław Gasik, właściciel rodzinnej 
firmy, przedsiębiorca, restaurator, 
twórca najpiękniejszego zakątka 
naszego miasta „Pałacu na Opieszy-
nie”. Ta śmierć szczególnie chyba nas 
wszystkich poruszyła.

Wszyscy oni swoim życiem zapi-
sali fragment naszej wspólnej hi-
storii wielkopolskiego miasteczka   
na przełomie wieków. Odeszli w cza-
sie szalejącej  zarazy pozostawiając 
po sobie dorobek swojego życia  
i  pamięć zamkniętą na zawsze  
w kapsule czasu. Czasu, w którego 
małej części mieliśmy szczególne 
szczęście im towarzyszyć.

Żal mi tylko, że nie mogłem osobiście 
uczestniczyć w ich ostatniej drodze, 
może więc chociaż w ten sposób, sło-
wem pisanym przekażę im moje uzna-
nie i wyrażę szacunek dla ich dorobku.

Jest już późno, cisza grobowa wo-
koło, otwieram pocztę, a tam w pre-

zencie dla covidowca – audiobook 
od koleżanki mojej siostry. Jutro po 
śniadaniu się do niego dobiorę. Ni-
gdzie się przecież nie śpieszę, mam 

dużo czasu, tym razem również dla 
siebie.

Dionizy Jaśniewicz
….na zdalnym

Miriam Kozłowska

Agnieszka Frąckowiak

Pamiątkowe zdjęcie z wicestarostą wrzesińskim Waldemarem Grzegorkiem (z prawej)
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Mówić obrazami, cz. 18

Profesjonalizm potwierdzony certyfikatem
Zarząd Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z ogromną radością informuje, że wszystkie 

jego działania w sprawie uzyskania certyfikatu „Profesjonalny UTW” zostały uwieńczone sukcesem. 

W końcu lutego 2020 roku dwie osoby 
reprezentujące WUTW (Danuta Torzew-
ska i Bogumiła Łyskawa) uczestniczyły 
w spotkaniu roboczym w Nowym Są-
czu organizowanym przez Ogólnopol-
ską Federację Stowarzyszeń Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku. Ideą takich 
spotkań i późniejszych przedsięwzięć 
jest prawidłowe działanie uniwersyte-
tów trzeciego wieku. Każdy przystępu-
jący do certyfikacji uniwersytet musi 

poddać się bardzo szczegółowemu ba-
daniu wszystkich dokumentów i speł-
nieniu określonych kryteriów. Wkrótce 
po powrocie z Nowego Sącza zaczął 
się lockdown. Mimo odwołania zajęć  
i wycieczek zarząd pracował pełną parą. 
Trzeba było opracować wiele regula-
minów, omówić je i zatwierdzić. Jego 
magnificencja rektor Akademii Kaliskiej 
zgodził się objąć nasz uniwersytet opie-
ką naukową, podpisaliśmy porozumie-

nia o współpracy z Urzędem Miasta  
i Gminy Września, ze Starostwem Po-
wiatowym we Wrześni, z Wielkopolskim 
Samorządowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego we Wrze-
śni, z Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury. 
Współpracowaliśmy dotychczas z tymi 
instytucjami bardzo dobrze, pomagały 
nam od początku istnienia WUTW (czyli 
od 2007 roku), ale teraz zostały ustalo-
ne ramy wspólnych działań. Instytucje 
te delegowały swoich przedstawicieli 
do Rady Programowej WUTW. Rada, 
niestety, nie podjęła jeszcze pracy ze 
względu na stan pandemii. Mamy cią-
gle nadzieję, że uda się wrócić do nor-
malnego funkcjonowania i różnorakich 
działań.

Komisja nie mogła przyjechać do nas 
osobiście. Trzeba było wszystkie zgro-
madzone dokumenty zeskanować  
i przesłać e-mailem. Potem były jeszcze 
pytania o wygląd naszego biura, mate-
riały świadczące o wielorakiej działalno-
ści WUTW, fotografie szyldu, wydawnic-
twa, logo uniwersytetu i wiele innych.

Z drżeniem serca czekaliśmy na wer-
dykt jury. Komisja certyfikacyjna Ogól-
nopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku w Nowym 
Sączu, po rozpatrzeniu dostarczonych 
dokumentów, postanowiła przyznać 
naszemu uniwersytetowi Złoty Cer-
tyfikat Profesjonalnego UTW po po-
siedzeniu w dniu 27 listopada. Udział 
w certyfikacji dał nam możliwość zmie-
rzenia się z trudnym wyzwaniem, które 
trzeba było podjąć w czasie pandemii. 

Lata działania WUTW, jego dotychcza-
sowe osiągnięcia oraz bieżące starania 
zarządu sprawiły, że komisja zdecydo-
wała o najwyższym laurze. Pamiątką bę-
dzie dyplom i wspaniały grawerton, któ-
re z dumą powiesimy w naszym biurze.    
                         Danuta Torzewska

Tym razem w „Mówić obrazami” znalazły się karnawałowe piktogramy. 
Publikując kolejne materiały z serii 

„Mówić obrazami” chcemy przybliżyć 
czytelnikom zagadnienie komuni-
kacji alternatywnej i wspomagają-
cej. Zabawa wykorzystująca pik-
togramy to sposób na poznanie 

jednej z metod porozumiewania 
się w sposób niewerbalny. Na po-
ważnie i z sukcesami komunikacja 
alternatywna jest stosowana w Ze-
spole Szkół im. Janusza Korczaka, 
którego niektórzy uczniowie zmaga-

ją się z ograniczeniami związanymi  
z mową. Dzięki wykorzystywaniu zna-
ków przestrzenno-dotykowych (np. 
przedmiotów), grafik (nie tylko pik-
togramów, ale też obrazów czy sym-
boli), znaków manualnych (gestów) 

osoby nieposługujące się mową lub 
mówiące w sposób ograniczony mają 
możliwość porozumiewania się z oto-
czeniem. Społeczność szkoły zachę-
ca do poznawania zasad komunika-
cji alternatywnej i wspomagającej,  

a jednocześnie wspólnej zabawy. 
W tym numerze Hanna Ludwiczak 
oraz Renata Jakubowska postano-
wiły przygotować karnawałowy 
wiersz, który trzeba uzupełnić załą-
czonymi piktogramami.     (red.)

W karnawale, w karnawale
zawsze idziemy na ...........................
Każde ......................... duże, małe,
lubi ............................. w karnawale.
Można zmienić się w ....................................,
w ................................... można też,
są cyganki, wróżki,.........................................,
jest i batman, jest i ........................................

Rozwiązanie: W karnawale, w karnawale zawsze idziemy na bale. Każde dziecko duże, małe, lubi bale w karnawale. Można zmienić się w królewnę, w królewicza można też, są cyganki, wróżki, żabki, jest i batman, jest i jeż.

Wyjątkowa zbiórka w ZSP
Jak co roku w okresie przedświątecznym Zespół Szkół Politech-

nicznych okazał pomocną dłoń i wsparcie dla instytucji opiekują-
cych się ludźmi w potrzebie.

Tym razem zdecydowaliśmy się 
wesprzeć Dom Pomocy Społecznej 
w Mielżynie, Dom Pomocy Spo-
łecznej we Wrześni oraz Dom Matki  
i Dziecka w Gnieźnie niosący pomoc 
matkom z dziećmi, głównie ofiarom 
przemocy domowej. Wszystkie wy-
mienione instytucje najbardziej po-
trzebowały środków higienicznych 
i czystości, lekarstw, a także ubrań, 
gier i zabawek dla dzieci.

Pomimo sytuacji panującej w kraju 
i związanych z nią przeciwności nasi 
uczniowie, rodzice, dyrekcja, grono 
pedagogiczne i pracownicy szkoły 
stanęli na wysokości zadania, okazu-
jąc wyjątkowo ogromne serca i chęć 
pomocy. Efekt końcowy zbiórki prze-
szedł nasze najśmielsze oczekiwa-
nia! 14 grudnia dyrekcja szkoły oraz 
nauczyciele przy pomocy uczniów 
dostarczyli zebrane artykuły. Było ich 

tak dużo, że wszystkie samochody 
wypełnione były po brzegi. Wszyscy 
stanęliśmy na wysokości zadania! 
Pracownicy obdarowanych instytucji 
ze wzruszeniem dziękowali za okaza-
ną pomoc i wsparcie – był to najpięk-
niejszy finał całej akcji, jaki mogliśmy 
sobie wymarzyć.

Ogromnie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w prze-
bieg całej zbiórki: dyrekcji szkoły, 
uczniom, rodzicom, gronu peda-
gogicznemu i pracownikom szkoły 
za bezinteresowną pomoc. Jedno-
cześnie gratulujemy postawy ser-
ca, która jest godna naśladowania  
i pielęgnowania. Życzymy wszystkim, 
aby okazana chęć pomocy ludziom  
w potrzebie dawała siły i ogromną 
satysfakcję nie tylko w czasie świąt, 
lecz także przez wszystkie kolejne 
dni.       Społeczność ZSP

Szkolny Klub Wolontariatu prężnie działa, a młodych ludzi, którzy chcą pomóc,  
nie brakuje w ZSP

fot. W
U

TW
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Sportowcy na medal, cz. 2
W tym roku stypendia za wybitne osiągniecia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 zostały przyznane 74 młodym sportowcom. W poprzednim numerze przedstawiliśmy 

część wyróżnionych, dziś publikujemy kolejne informacje. Oprócz stypendiów przyznano również nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej dziewięciorgu trenerom. 
Oto trzech z nich.

Ten rok jest trudny pod każdym 
względem. Pandemia krzyżuje m.in. 
plany sportowców i kibiców – wie-
le zawodów zostało odwołanych  
lub odbywa się bez udziału publicz-

ności. 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. Ponadto dziewięcio-
ro trenerów otrzymało nagrody za 
osiągnięcia w działalności sportowej. 
Stypendia i nagrody przyznawane 
są w ramach Programu Rozwoju  

i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrze-
sińskim.

Klara Skrzypczyk

Gabriela Kaczmarek

Gabriela Kaczmarek jest uczennicą szó-
stej klasy sportowej Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 we Wrześni. Interesuje 
się tańcem i piłką siatkową, którą trenuje 
od dziewiątego roku życia. Reprezentu-
je szkołę na ważnych turniejach. W tym 
roku w Poznaniu wywalczyła 5. miejsce  
i została finalistką Mistrzostw Wielkopol-
ski w minisiatkówce dziewcząt rocznika 
2009 i młodszych w kategorii dwójek.  
Zdobyła także 2. miejsce w Świątecznym 
Ogólnopolskim Turnieju minisiatkówki  
w kategorii dwójek rocznika 2009 i młod-
szych (Leszno, 21 grudnia 2019 r.), a także 
3. miejsce w V Memoriale – Ogólnopolskim 
Turnieju minipiłki siatkowej dziewcząt  
w kategorii dwójek rocznika 2009 i młodszych (Środa Wielkopolska, 15-16 lutego 
2020 r.).

Gracjan Wyrozumialski

Gracjan Wyrozumialski uczy się w Samorządowej 
Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni. Ten młody 
zawodnik swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął  
w wieku sześciu lat w Szkółce Piłkarskiej Wal-
demara Przysiudy. Natomiast jego drugą wio-
dącą dyscypliną okazała się siatkówka – swo-
je pierwsze treningi rozpoczął w KPS Progress 
Września. Obecnie reprezentuje barwy Warty 
Poznań. Jego głównymi atutami są szybkość  
i lewa noga. Do najważniejszych osiągnięć Gra-
cjana Wyrozumialskiego należą: 1. miejsce  
w Mistrzostwach Wielkopolski w minisiatków-
ce chłopców rocznika 2009 i młodszych w kate-
gorii dwójek, powołanie do kadry Wielkopolski 
w piłce nożnej lewonożnych w roczniku 2010, 
powołanie do kadry powiatu wrzesińskiego  
w piłce nożnej w roczniku 2010, zdobycie Mistrzostwa Wielkopolski w piłce nożnej U8 (Tymbark 
2018), 1. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju minisiatkówki w kategorii dwójek rocznika 2009  
i młodszych (ISKRA CUP, Bydgoszcz, 16 listopada 2019 r.), 3. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Mikołajkowym minisiatkówki w kategorii dwójek rocznika 2009 i młodszych (Sulęcin, 8 grudnia 
2019 r.), a także 3. miejsce w Świątecznym Ogólnopolskim Turnieju minisiatkówki w kategorii 
dwójek rocznika 2009 i młodszych (Leszno, 21 grudnia 2019 r.).

Maja Kaczor

Maja Kaczor pochodzi z małej wioski  
w Bieszczadach i jest uczennicą klasy spor-
towej o profilu piłki siatkowej w Samorzą-
dowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni.  
W okresie ostatnich dwóch lat Maja wspól-
nie z koleżanką zdominowały gminne oraz 
okoliczne turnieje w minisiatkówce dziew-
cząt w kategorii dwójek, nie schodząc z po-
dium w żadnym z turniejów. Oto niektóre  
z jej sukcesów: dotarcie do finału i zdoby-
cie 5. miejsca w Mistrzostwach Wielkopol-
ski w minisiatkówce dziewcząt rocznika 
2009 i młodszych w kategorii dwójek (Po-
znań, 18 lipca 2020 r.), 2. miejsce w Świątecz-
nym Ogólnopolskim Turnieju minisiatków-
ki w kategorii dwójek rocznika 2009 i młodszych (Leszno, 21 grudnia 2019 r.),  
a także 3. miejsce w V Memoriale – Ogólnopolskim Turnieju minipiłki siatkowej dziewcząt 
w kategorii dwójek rocznika 2009 i młodszych (Środa Wielkopolska, 15-16 lutego 2020 r.).

Maksymilian Banaszak

Maksymilian Banaszak jest uczniem Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we 
Wrześni, uczęszcza do klasy o profilu piłki 
siatkowej. Jest zawodnikiem klubu siatkar-
skiego KPS Progress Września i piłkarskie-
go MKS Victoria Września. Trenować zaczął 
jako dziecko i dzięki wytrwałości i pasji do 
sportu zdobył wiele medali oraz wyróżnień  
w okolicznościowych turniejach piłki siatkowej  
i piłki nożnej. Jego największe trofea to 
puchar dla najlepszego bramkarza GIEK-
SA CUP Turnieju piłkarskiego dla dzie-
ci, zdobycie tytułu finalisty i 4. miejsca  
w Mistrzostwach Wielkopolski w mi-
nisiatkówce chłopców rocznika 2009  
i młodszych w kategorii dwójek. Ponad-
to Maksymilian Banaszak zdobył 6. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju minisiatkówki  
w kategorii dwójek rocznika 2009 i młodszych (ISKRA CUP Bydgoszcz, 16 listopada 2019 r.),  
2. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Mikołajkowym minisiatkówki w kategorii dwójek 
rocznika 2009 i młodszych (Sulęcin, 8 grudnia 2019 r.), 1. miejsce w Świątecznym Ogólno-
polskim Turnieju minisiatkówki w kategorii dwójek rocznika 2009 i młodszych (Leszno, 21 
grudnia 2019 r.) oraz 2. miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju minipiłki siatkowej w katego-
rii dwójek rocznika 2009 i młodszych (Leszno, 23 lutego 2020 r.).

Mateusz Biegański to współzałożyciel i wiceprezes 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Hwarang Września. 
Jest trenerem i wychowawcą medalistów mistrzostw Pol-
ski, pucharów Polski oraz pucharów świata w taekwondo. 
Licencjonowany trener Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego. Aktualny posiadacz stopnia mistrzowskie-
go 2 DAN w taekwondo olimpijskim. Trener wspomagają-
cy kadry wojewódzkiej. Jeden z pierwszych zawodników 
i reprezentantów UKS Hwarang Września. Od dziecka 
Mateusz Biegański jest wielkim pasjonatem wschodnich 
sztuk walk. Sportowiec, który swoją pasją stara się zarażać 
najmłodszych adeptów klubu, kierując się zasadą: „każdy 
mistrz był kiedyś uczniem, który się nie poddał…”.

Mateusz Biegański

Szymon „Dżemas” Kaczmarek to trener Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Hwarang Września. Jest 
wychowawcą medalistów wielu imprez krajowych, 
jak i międzynarodowych o charakterze mistrzowskim. 
Posiadacz stopnia mistrzowskiego 3 DAN w taekwon-
do olimpijskim, trener wojewódzkiej kadry juniorów 
młodszych, licencjonowany trener Polskiego Związku 
Taekwondo Olimpijskiego. Zawodnik pierwszego we 
Wrześni turnieju konfrontacji sztuk walki z 1990 roku. 
Zdobyte przez lata doświadczenia w innych, czasem 
odmiennych sztukach walki przekazuje aktualnie naj-
młodszemu narybkowi w świecie taekwondo olimpij-
skiego w myśl zasady „czym skorupka za młodu…”. 

Szymon Kaczmarek

Tomasz Haremza to założyciel i prezes 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Hwarang 
Września. Jest wychowawcą i trenerem wie-
lu medalistów mistrzostw Polski, pucharów 
świata i mistrzostw Europy oraz uczestników 
mistrzostw świata. Posiadacz stopnia mistrzow-
skiego 4 DAN w taekwondo olimpijskim. Jest 
trenerem i koordynatorem kadr wojewódzkich 
oraz licencjonowanym egzaminatorem klasy 
mistrzowskiej Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego. Tomasz Haremza to srebrny me-
dalista mistrzostw Polski seniorów. 

Tomasz Haremza
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Darczyńca o ogromnym sercu
W Kołaczkowie funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, który jest prowadzony przez po-

wiat wrzesiński. Okolicznym władzom i mieszkańcom powiatu placówka jest bardzo dobrze znana. Nie 
raz do OWDIR-u trafiają mikołajkowe upominki czy fundusze zebrane na pokrycie kosztów wyjazdu na 
wakacje. Pewnego dnia swoją pomoc zaoferował człowiek, który zechciał dać więcej, pozostając przy 
tym anonimowym.

Wszystko zaczęło się we wrześniu 
2019 roku, gdy współpracująca  
z OWDIR-em Fundacja CHCEmisie 
z Poznania skontaktowała Andrze-
ja Szablikowskiego (dyrektora pla-
cówki) z panią Elą, która została po-
średnikiem między kierownictwem 
ośrodka, a panem Hubertem − dar-
czyńcą. Zarówno pani Elżbieta, jak  
i pan Hubert pragną przynajmniej na 
jakiś czas pozostać anonimowi. 

− Pani Ela poinformowała mnie, że 
pan Hubert chce udostępnić miesz-
kanie w Poznaniu dla wychowanków, 
którzy opuszczają ośrodek i nie mają 
gdzie zamieszkać − opowiada dyrek-
tor OWDIR-u Andrzej Szablikowski.

W świetle prawa podopieczni mogą 
przebywać w placówce do czasu 
kontynuowania nauki. Jeśli jednak 
wychowanek ukończy 18 lat i nie 
uczy się dalej, musi opuścić dotych-
czasowe miejsce pobytu. Bardzo 
często młodzież w tym przypadku 
nie ma gdzie zamieszkać, rzadko na-
tomiast decyduje się na powrót do 
domu rodzinnego. 

− Pan Hubert udostępnił nam miesz-
kanie w Poznaniu, w którym obecnie 
mieszka troje naszych byłych wycho-
wanków, dwóch chłopaków i dziewczy-
na. Jeden z chłopców już znalazł pracę 
w Poznaniu − opowiada dyrektor.

W pomoc młodym dorosłym włą-
czyła się także wspomniana wcze-
śniej fundacja, która przejęła na sie-
bie część obowiązków związanych  
z usamodzielnieniem się byłych pod-
opiecznych. Młodzież odwiedzają 
pracownicy OWDIR-u, fundacji oraz 
pani Ela. Pomoc mogła być jeszcze 
większa, ponieważ darczyńca zapro-
ponował kolejne mieszkanie dla by-
łych wychowanków ośrodka, jednak 
dyrektor odmówił, gdyż obecnie nie 
ma ich aż tylu.  

Mieszkanie dla byłych wychowan-
ków to jednak nie jedyna rzecz, którą 
przekazał anonimowy darczyńca. 

− Pewnego dnia odezwała się do nas 
pani Ela z informacją, że pan Hubert 
chce ponownie wspomóc ośrodek. 
Wspólnie z pracownikami zastana-
wialiśmy się, o co poprosić, co by się 
szczególnie przydało, co wpisać na 
listę ewentualnych potrzeb − mówi 
dyrektor.

Na liście pojawiło się sporo rzeczy, 
nie tylko tych, które są przydatne, 
ale również takich, które po prostu 
sprawiłyby podopiecznym OWDiR-
-u radość. Dyrektor wpisał m.in. 25 
rowerów, 25 zestawów rolek, 25 po-
duszek, kołder i ręczników, 25 kom-
pletów sztućców, talerzy i kubków. 
Wszyscy sądzili, że z tej listy uda się 
panu Hubertowi przekazać jeden, 
może dwa zestawy. Okazało się jed-
nak, iż darczyńca nie tylko przekazał 
wszystko z długiej listy, lecz także 
ufundował o wiele więcej.

− Otrzymaliśmy dwa imienne vouche-
ry dla wychowanków na kurs prawa 
jazdy, pieniądze na wykupienie tele-
wizji satelitarnej dla ośrodka, w marcu 
będzie montowany bardzo duży basen, 
który latem sprawi frajdę dzieciakom − 
kontynuuje Szablikowski.

To jeszcze nie koniec. Darczyńca, 
po konsultacji z podopiecznymi pla-
cówki, wykupił w biurze podróży dla 
piętnaściorga wychowanków waka-

cje w Bieszczadach. Niestety poje-
chać będą mogli tylko ci, którzy nie 
ukończyli jeszcze 18 lat. Nikt dokład-
nie nie policzył, ile kosztują wszystkie 
przekazane przez pana Huberta dary, 
jednak dyrektor OWDIR-u szacuje, 
że (nie licząc mieszkania) mogą one 
opiewać na kwotę około 100 tysięcy 
złotych. Andrzej Szablikowski nie zna 
osobiście darczyńcy, nie rozmawiał  
z nim nawet przez telefon.

– Jedynie obiecał, że kiedyś znajdzie 
czas i przyjedzie do ośrodka – dodaje.  

Ludzi dobrej woli chcących po-
magać jest wielu, dobroć innych 
widać szczególnie przed świętami, 
jednak rzadko się zdarza osoba, któ-
ra może dać aż tyle, w zamian nie 
oczekując zupełnie niczego. Dyrek-
tor, opiekunowie i wychowankowie 
po otrzymaniu tak wspaniałej in-
formacji o chęci pomocy byli w nie 
lada szoku. Nie spodziewali się, że 
mogą dostać aż tak wiele. Ogromna 
radość zagościła w placówce, szcze-
gólnie gdy dzieci zobaczyły zapar-
kowane przed budynkiem nowe 
rowery. Jeszcze nie mogą z nich  
w pełni korzystać. Najpierw muszą 
zostać oznakowane, tak by ich użyt-
kownicy byli bezpieczni na drodze. 
Pierwsze testy jednośladów już się 
odbyły. 

– Chcemy podziękować panu Huber-
towi, ponieważ ma wielkie serce. Zrobił 
dla nas bardzo dużo – podsumowuje 
dyrektor Andrzej Szablikowski.

Tak ogromny podarunek to nie tyl-
ko upominki dla dzieci i młodzieży. 
To również motywacja dla dorosłych 
do dalszego działania i prowadzenia 
placówki. Dla podopiecznych jest to 
natomiast także sygnał, że nie są sami  
i mogą na swej drodze spotkać życz-
liwych ludzi, którzy oferują pomoc.  

Klaudia Kubiak

O bezpieczeństwie  
w powiecie

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała 14 grudnia.

Na początku głos zabrał prezes 
Szpitala Powiatowego we Wrześni 
Zbigniew Hupało, który omówił bie-
żącą sytuację związaną z funkcjono-
waniem lecznicy w czasie epidemii. 
Poinformował on członków komisji, 
że decyzją wojewody wielkopol-
skiego tzw. oddział covidowy został 
wygaszony, co ma związek przede 
wszystkim z uruchomieniem innych 
oddziałów i szpitali jednoimiennych 
w Wielkopolsce (m.in. w Słupcy). 
– Oddział wygasiliśmy 12 grudnia, 
ostatni pacjenci którzy byli na tym 
oddziale, zostali skierowani do szpitali 
ościennych, głównie do Środy Wielko-
polskiej – powiedział Zbigniew Hu-
pało. Nie oznacza to rzecz jasna, że 
tematu koronawirusa w szpitalu nie 
ma. Nadal w tzw. czerwonej strefie 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
jest 12 łóżek obserwacyjnych. Prezes 
nie wykluczył, że działalność oddzia-
łu covidowego zostanie wznowiona 
w przypadku trzeciej fali epidemii, 
która przez część specjalistów jest 
przewidywana na przełom stycznia 
i lutego. Przy lecznicy nadal funk-
cjonuje mobilny punkt pobrań, 
który pobiera wymazy w nowych 
godzinach: od pon. do pt. między 
godz. 14 a 19, w soboty, niedziele  
i dni świąteczne – między godz. 10 
a 12. Zbigniew Hupało zaznaczył, 
że w żadnym momencie szpital nie 
został bez pomocy, a oprócz tej na 
lokalnym szczeblu, zyskał chociażby 
wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Niedawno otrzymał także dwa nowe 
respiratory, które pochodziły z Agen-
cji Rezerw Materiałowych. Dużymi 
problemami nadal pozostają niedo-
bór personelu, a także wysokie ceny 
materiałów ochronnych. Dotychczas 
nie zdarzyło się jednak, by środków 
ochrony osobistej w szpitalu za-
brakło. Szpital Powiatowy powoli 
przygotowuje się do planowanych 
na pierwszy kwartał nowego roku 
szczepień przeciwko koronawirusowi.

W kolejnym wystąpieniu głos za-
brała zastępca naczelnika Wydziału 
Dróg Powiatowych Izabela Karpiń-
ska, która omówiła kwestię zimowe-
go utrzymania powiatowych dróg. 
Zapewniła, że środki na ten cel są za-

bezpieczone, a drogowcy są dobrze 
przygotowani. – W tym roku mieliśmy 
już działania związane z zimowym 
utrzymaniem – 3 grudnia – zaznaczyła.

Zastępca komendanta powiatowe-
go policji we Wrześni mł. insp. Rado-
sław Smak przedstawił ocenę stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego w mijającym roku, zaś st. bryg. 
Damian Jankowiak poinformował  
o stanie bezpieczeństwa pożarowe-
go i ratowniczego. W obradach ko-
misji wziął również udział państwo-
wy powiatowy inspektor sanitarny 
Krzysztof Pałczyński, który zrelacjo-
nował przede wszystkim, jak pande-
mia wpłynęła na pracę wrzesińskie-
go sanepidu. W dyskusji o koronawi-
rusie, wstrzymał się od wyrokowania 
na temat tego, co przyniosą kolejne 
miesiące.

Na zakończenie posiedzenia człon-
kowie komisji pozytywnie zaopi-
niowali projekt budżetu powiatu na 
2021 rok w zakresie realizacji zadań 
związanych z bezpieczeństwem i po-
rządkiem publicznym. Kierownik Re-
feratu Bezpieczeństwa Paweł Puzdra-
kiewicz omówił planowane wydatki, 
wskazując, że na zadania związane 
z bezpieczeństwem epidemicznym 
planuje się zabezpieczyć w budżecie 
powiatu 65 tys. zł.

Klara Skrzypczyk

Prezes szpitala Zbigniew Hupało

Zastępca komendanta powiatowego policji mł. insp. Radosław Smak
Rowery to prezent, który z pewnością długo posłuży wychowankom OWDiR-u

Jednoślady trzeba było koniecznie przetestować
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Niezwykłe spotkanie
W nocy z 5-tego na 6-tego grudnia dzieci z niecierpliwością wypatrują wizyty starszego pana z siwą 

brodą, który jest znany ze swojego czerwonego stroju, ale przede wszystkim z tego, iż rozdaje najmłod-
szym prezenty. Święty Mikołaj nie zawiódł i w tym roku, mimo że pandemia koronawirusa utrudniła mu 
wykonanie zadania.

Rozwożenie prezentów dzieciom 
na całym świecie to zwieńczenie ca-
łorocznej pracy Świętego Mikołaja. 
W tym roku miał on jednak utrud-
nione zadanie, gdyż przestrzegając 
obostrzeń sanitarnych związanych  
z COVID-19, nie mógł odwiedzić dzie-
ci osobiście. Na to jednak święty zna-
lazł radę − zobaczył się z dziećmi dzię-
ki połączeniu online. Pracę rozpoczął 
wcześniej, dlatego u Małych Zdobyw-
ców z przedszkola przy ulicy Leśnej 
10 we Wrześni pojawił się już w piątek  
4 grudnia. Opowiedział przedszkola-
kom o swoich zadaniach i wysłuchał 
przygotowanej specjalnie dla niego 

piosenki. Elfy Mikołaja również miały 
pełne ręce pracy, ponieważ dzięki nim 
udało się dostarczyć dzieciom poda-
runki. Prezenty przekazały także ma-
łym pacjentom Szpitala Powiatowe-
go we Wrześni (więcej na ten temat  
w tekście powyżej), gdzie w tym roku 
Święty Mikołaj również nie mógł do-
trzeć osobiście. Dzięki połączeniu in-
ternetowemu zobaczył się natomiast 
w niedzielę 6 grudnia z wychowan-
kami Ośrodka Wspomagania Dziecka 
i Rodziny w Kołaczkowie. Z dziećmi 
i młodzieżą rozmawiał o minionym 
roku oraz planach na przyszłość.

Klaudia Kubiak

Dotarł mimo pandemii
Nawet koronawirus nie może powstrzymać Świętego Mikołaja przed szerzeniem radości.

W tym roku na pediatrii we wrzesiń-
skim Szpitalu Powiatowym pomocni-
cą Świętego Mikołaja była kierownik 
oddziału Iwona Silczak. Towarzyszyły 
jej dwie Śnieżynki w osobach dyrektor 
ds. administracyjno-inwestycyjnych 
Urszuli Kosmeckiej i pełnomocnik 
zarządu ds. systemu zarządzania ja-
kością Doroty Ciechanowskiej-Kul-
czak. Wszystkim pacjentom oddziału 

przekazano życzenia przesłane przez 
Świętego Mikołaja w liście oraz wrę-
czono prezenty przygotowane przez 
Starostwo Powiatowe. Do akcji „Mi-
kołaj w szpitalu” przyłączyła się także 
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej 
we Wrześni.

Święty Mikołaj jako strażnik dobre-
go postępowania przestrzegał w tym 
roku oficjalnych zaleceń sanitarnych, 

takich jak zachowanie fizycznego dy-
stansu. Udało mu się jednak przekazać 
także upominki pacjentkom oddziału 
ginekologiczno-położniczego. Akcję 
koordynowała asystentka biura za-
rządu szpitala Renata Wojciechowska. 
Upominki zostały przekazane przez: 
Starostwo Powiatowe we Wrześni, Fir-
mę Łukasz Krzyżański – Wykończenia 
Wnętrz i Aptekę Gemini.        (red.)

Gwiazdor w DPS-ie

Święta Bożego Narodzenia tuż-tuż. Gwiazdor nie zapomniał o mieszkańcach 
Domu Pomocy Społecznej we Wrześni i z pomocą wrzesińskiego Starostwa 
Powiatowego przygotował dla nich bożonarodzeniowe upominki.            (red.)

Z myślą o emerytach
W tym roku wszystkim nam brakuje przedświątecznych spotkań 

opłatkowych. Tradycją był grudniowy opłatek emerytowanych pra-
cowników Starostwa Powiatowego, który w tym roku nie jest możli-
wy. Nie zapominamy jednak o naszych emerytach.

Życzenia, łamanie opłatkiem, upo-
minki, wspólne śpiewanie kolęd –  
w tym roku nie możemy się spotkać 
w takiej formule jak dotychczas i nie 
ma wątpliwości, że bardzo nam tego 
brakuje. Do tego wiele osób jest już 
zmęczonych pandemią, związaną 
z nią izolacją i ograniczonym kon-
taktem z innymi ludźmi. Co roku 
emerytowani pracownicy Starostwa 
Powiatowego we Wrześni cieszą się 
na tradycyjne spotkanie opłatko-
we, możliwość zobaczenia dawnych 
współpracowników i wspólnego spę-
dzenia czasu. Choć tym razem takie 
spotkanie nie jest możliwe, to nie 

zapominamy o naszych emerytach!
Świąteczna ekipa ze starostwa  

16 grudnia przygotowała dla nich 
upominki, przekonując się, że nie 
trzeba wiele, by wywołać uśmiech na 
czyjejś twarzy. Podarunki to czytelny 
sygnał – że pamiętamy o dawnych 
współpracownikach i z okazji Bożego 
Narodzenia chcemy dzielić się z nimi 
świąteczną życzliwością i ciepłem, 
mimo że to zadanie jest utrudnione. 
Sądząc po radości obdarowanych, 
udało się. Dodajmy, że upominki zo-
stały przygotowane w ramach Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych.    Klara Skrzypczyk

Upominki przekazane przez Świętego Mikołaja to dla pacjentów zawsze ogromna radość 

Przedszkolaki z „Małych Zdobywców” nie mogły doczekać się spotkania z Mikołajem

Nowoczesna technologia sprzyja rozmowom w pandemii

Pod maseczkami kryją się szerokie uśmiechy
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Czy będzie łatwiej budować?
Niedawno w „Przeglądzie Powiatowym” ukazał się wywiad z Urszulą Łabędą − naczelni-

kiem Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, która rozmawiała z nami na temat 
istotnych zmian wprowadzonych w połowie września w prawie budowlanym. Tym razem 

publikujemy wywiad z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego Krystianem Błaszczykiem.
Które z wprowadzonych zmian 

mógłby pan wskazać jako najbar-
dziej istotne dla obecnych i przy-
szłych inwestorów?

Trudno jest stwierdzić które przepi-
sy mogą stanowić uproszczenie dla 
obywateli z uwagi na to, że dzisiaj 
jeszcze nie mamy wiedzy praktycz-
nej w tym zakresie. Jednakże, moim 
zdaniem, jednym z uproszczeń, jakie 
wprowadziły przepisy, jest możli-
wość legalizacji samowoli budowla-
nych, które są użytkowane przez co 
najmniej 20 lat.  Właściciel budynku 
w takiej sprawie musi być jednak 
pewny czy dany budynek spełnia 
warunek definicji „samowoli budow-
lanej”, czyli czy został wybudowa-
ny bez jakichkolwiek dokumentów 
urzędowych. 

Samowola budowlana może zostać 
zalegalizowana, na wniosek wła-
ściciela obiektu budowlanego i po 
pozytywnym zakończeniu postępo-
wania legalizacyjnego. Nowelizacja 
przewiduje uproszczone postępo-
wanie legalizacyjne dotyczące tych 
obiektów. Wprowadza nowe wymogi 
formalne (dokumentacja legalizacyj-
na w postępowaniu uproszczonym), 
a także zwolnienie od ponoszenia 
opłaty legalizacyjnej. Decyzja lega-
lizacyjna jest wydawana, gdy z ze-
branych dokumentów  wynika, że 
nielegalnie wybudowany obiekt bu-
dowlany nie stwarza zagrożenia dla 
życia oraz zdrowia użytkujących go 
ludzi. Trzeba jednak mieć na uwadze, 
że organ nadzoru budowlanego nie 
będzie legalizować każdego obiektu. 
Dopiero po spełnieniu wszystkich 
wymogów jakie nałożył ustawodaw-
ca, taka legalizacja będzie mogła na-

stąpić. W praktyce może to oznaczać 
niekiedy gruntowny remont budyn-
ku aby nadawał się on do bezpiecz-
nego użytkowania.

Ustawa przewiduje również nowe 
kary za nielegalne użytkowanie 
budynków? Może pan wyjaśnić jak 
ta sprawa wyglądała dotychczas,  
a jak po wprowadzonych zmianach?

Przed nowelizacją, z tytułu niele-
galnego przystąpienia do użyt-
kowania obiektu budow-
lanego, w ustawie 
przewidziana była 
kara. W praktyce 
za nielegalne 
u ż y t k o w a n i e 
budynku w za-
leżności od jego 
kategorii wy-
mierzało się karę 
od kilku do na-
wet kilkudziesięciu  
tys. zł kary. Ogólnie 
stosowana jest jedna za-
sada: im większy obiekt tym 
wyższa kara (w zależności od szere-
gu współczynników). Specyfiką kary  
z tytułu nielegalnego przystąpienia 
do użytkowania była jej jednora-
zowość. Organ nadzoru nakładał ją 
bowiem za przystąpienie do użytko-
wania, co z oczywistych względów 
mogło mieć miejsce tylko raz. Po na-
łożeniu kary organ nadzoru budow-
lanego nie miał już żadnych środków 
prawnych, które mogłyby przymusić 
inwestora do legalnego zakończenia 
robót budowlanych poprzez uzyska-
nie decyzji o pozwoleniu na użytko-
wanie lub zgłoszenie zakończenia 
budowy. Nowe przepisy wprowadza-

ją w tym zakresie zmianę. Ustawo-
dawca zaopatrzył nadzór budowlany 
w środki umożliwiające wymuszenie 
na inwestorach legalnego zakończe-
nia budowy. O ile wysokość kar się nie 
zmieniła, o tyle nie będą one już jed-
norazowe. Jak wynika z przepisów,  
w przypadku stwierdzenia przez 
organ nadzoru budowlanego niele-
galnego użytkowania obiektu bu-
dowlanego pouczy on inwestora, iż 

budynek nie może być użytkowa-
ny bez uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na użyt-
kowanie lub zawia-

domienia o zakoń-
czeniu budowy. 
Jednakże w ko-
lejnych krokach 
administracyj-
nych, jeżeli inwe-

stor nie zaprze-
stanie użytkować 

obiektu budowla-
nego, będą już nakła-

dane kary. Obowiązujące 
przepisy pozwalają na wielo-

krotne nakładanie kar finansowych, 
do czasu aż użytkowanie obiektu 
budowlanego będzie odbywać się  
w oparciu o pozwolenie na użytko-
wanie lub skuteczne zawiadomienie 
o zakończeniu robót budowlanych. 

Podsumowując, czy wprowadzo-
ne zmiany pana zdaniem, będą 
działały na korzyść inwestorów?

Jak już wcześniej wspomniałem, jest 
jeszcze za wcześnie, aby odpowie-
dzieć na to pytanie. Czas zweryfikuje, 
co w nowelizacji prawa budowlanego 
stało się uproszczeniem a co nie.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Krystian Błaszczyk

Co słychać na drogach?
Na kolejnych odcinkach dróg powiatowych pojawił się nowy asfalt. Zakończyły się następne inwestycje. 

Wydział Dróg Powiatowych w ostat-
nim czasie skupił się na realizacji 
pięciu zadań. Z oszczędności, które 
powstały przy wykonaniu innych in-
westycji drogowych, na koniec roku 
udało się zrobić po jednym zadaniu 
w każdej z gmin. Dla każdego zapla-
nowano po 200 tysięcy złotych. 

W ostatnim czasie zakończono pra-
ce w Pałczynie, gdzie odcinek 495 
metrów bieżących w stronę torów 
kolejowych zyskał nową nawierzch-
nię. W tym przypadku nie została 
wykorzystana całą kwota 200 tysięcy 
złotych. Za pozostałe fundusze będą 
zakupione materiały budowlane 
na remont chodnika przy ul. Dwor-
cowej w Miłosławiu. To zadanie ma 
wykonać w przyszłym roku tamtej-
szy Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Do zakończonych robót drogowych 
można również zaliczyć kolejne 580 
metrów bieżących z kontynuacji 
trwającej przebudowy w Nowym Fol-
warku. Z nowej nawierzchni od jakie-
goś czasu korzystamy również na od-

cinku Stępocin-Targowa Górka, gdzie 
ułożono 750 metrów bieżących masy. 
Oszczędności spożytkowano także na 
realizacje zadania długo wyczekiwane-
go przez mieszkańców Pyzdr. Remont 
ulicy Niepodległości bardzo ucieszył 
pyzdrzan. Tam także zakończyła się 
modernizacja nawierzchni asfaltowej 
od rynku do świateł. Na ukończeniu 
również są prace na odcinku Sokolni-
ki-Szamarzewo, gdzie na 700 metrach 
bieżących ułożono dwie warstwy masy 
asfaltowej oraz utwardzono pobocza.

Dobiegły końca także prace w Za-
powiedni. Przypomnijmy, że wyko-
nano tam m.in. przepusty drogowe, 
a cały 2,5- kilometrowy odcinek zo-
stał poszerzony do szerokości sześciu 
metrów i zyskał nową nawierzchnię 
z dwóch warstw masy asfaltowej. 
Całość zadania opiewała na kwotę  
2 milionów złotych. Na jego reali-
zację powiat wrzesiński pozyskał  
z Funduszu Dróg Samorządowych 
dofinansowanie w wysokości 60%. 

Klaudia Kubiak

„Nie wstydź się PRZEMOCY  
– wołaj POMOCY” – wyniki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozstrzygnęło konkurs.

Komisja konkursowa w składzie: 
dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie we Wrześni Anna 
Maria Kulczyńska, specjalista pracy 
z rodziną Ilona Ratajczak, pedagog 
Kinga Śmigielska przyznała trzy na-
grody rzeczowe dla uczniów klas  
I-III oraz trzy nagrody rzeczowe dla 
uczniów klas IV-VIII. Komisja przyzna-
ła również wyróżnienia dla ośmiorga 
uczestników konkursu.

W kategorii I :
I Maja Osses, Nekla
II Joanna Tasarz, Zieliniec
III Julita Müller, Grabowo Królewskie
W kategorii II :
I Igor Jóźwiak, Grabowo Królewskie
II Aleksandra Goliwąs, Kołaczkowo
III Amelia Grajek, Września
Wyróżnienia:
1. Barbara Tasarz, Zieliniec
2. Maria Goździewicz, Słomowo

3. Nadia Glapiak, Września
4. Wiktor Leciej, Kołaczkowo
5. Filip Stanisławski, Grabowo Kró-

lewskie
6. Aurelia Glapiak, Września
7. Karol Adamczak, Nowy Folwark
8. Juliusz Swędrowski, Gizałki
Serdecznie gratulujemy wszystkim 

uczestnikom konkursu! Jednocze-
śnie dyrektor oraz pracownicy Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie we Wrześni składają ogromne 
podziękowania rodzicom, nauczy-
cielom, pedagogom oraz dyrekcji 
szkół za zaangażowanie, a także 
edukowanie dzieci i młodzieży w tak 
istotnym temacie, jakim jest zjawisko 
przemocy. 

Nie bądźmy obojętni na cierpie-
nie drugiego człowieka – REAGUJ-
MY!

PCPR

Nagrodzone prace

Modernizacja drogi w Pałczynie

fot. E. Tom
czak
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Poznać kino od podszewki
Mieszkańcy Orzechowa pokazali, że utrudnienia wynikające z obowiązujących obostrzeń nie są w stanie całkowicie odciąć ich od życia kulturalnego. Dzięki przeniesieniu 

projektu „Filmy ich życia” do wirtualnej przestrzeni udało się zrealizować wszystkie działania zaplanowane przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów współpracujące  
z miejscową szkołą podstawową.

W ramach inicjatywy współfinanso-
wanej ze środków samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego zorgani-
zowano m.in. cykl pokazów filmo-
wych. Pierwsze trzy obrazy wybrane 
przez uczestników projektu zostały 
wyświetlone w nowo otwartej sali 
kinowej, na potrzeby której zaadap-
towano pomieszczenie dawnej sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II. Małe, klimatyczne 
kino wyposażone w najwyższej ja-
kości sprzęt audiowizualny jednora-
zowo może pomieścić 30 osób. I tak 
od początku października widzowie 
obejrzeli: Casablancę, Małego Puł-
kownika oraz Prawo i pięść. Przed 
każdym z seansów osoba, która 
wybrała konkretny film, opowia-
dała o własnych doświadczeniach  
z nim związanych. Natomiast historię 
wszystkich obrazów przybliżał Piotr 
Maciantowicz – filozof, filmoznawca 
i animator od początku wspierający 
lokalną inicjatywę. 

Ze względu na panujące w naszym 
kraju obostrzenia związane z roz-
przestrzenianiem się koronawirusa 
kontynuowanie projektu „Filmy ich 
życia” w przyjętej formule stało się 
niemożliwe. Trudności nie spowo-
dowały jednak jego zawieszenia, 
gdyż działania udało się przenieść 
do sieci. Członkowie Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów w Orzechowie 
stanęli przed nowym wyzwaniem. – 
Pandemia zmobilizowała nas do na-
uki korzystania z internetowych narzę-
dzi – stwierdziła prezes STER Jadwiga 
Stefańska, która zwróciła uwagę na 
pozytywny aspekt zmian wymuszo-
nych nowymi zakazami. 

Dzięki powszechnie dostępnym 
platformom internetowym dwa 
ostatnie z zaplanowanych spotkań 
odbyły się online. Tak jak miało to 
miejsce wcześniej, osoby wybiera-
jące filmy mogły podzielić się z ich 
uczestnikami odczuciami związany-
mi z konkretnym obrazem. Z kolei  
o wytypowanych produkcjach po-
nownie opowiadał Piotr Macianto-
wicz. Pierwszym z filmów obejrza-
nych w nowej formule był obraz  

z serii Pan Samochodzik wybrany 
przez Marię Synowiec, która zetknęła 
się z tą produkcją jeszcze w dzieciń-
stwie. Uczestniczka projektu wspo-
minała odwiedziny u babci w Gnieź-
nie, podczas których z bratem i ku-
zynami często wybierała się do kina 
na weekendowe poranki. To właśnie 
tam po raz pierwszy obejrzała Wyspę 
Złoczyńców. W ramach projektu zde-
cydowano się jednak na pokaz innej 
części – Pan Samochodzik i niesamo-
wity dwór. Decyzja ta była podykto-
wana związkami filmu z lokalnymi 
twórcami – muzykę do ekranizacji 
skomponował pochodzący z Wrześni 
Jarosław Kukulski, a w epizodycznej 
roli pojawiła się w niej jego córka 
Natalia (znana polska piosenkarka). 
Kompozycja Kukulskiego została 
wykonana przez grupę muzyków, 
wśród których znalazł się m.in. zna-
ny z zespołu Budka Suflera Felicjan 
Andrzejczak urodzony w Pięczkowie. 
Drugim z filmów obejrzanych przez 
uczestników projektu w domowym 
zaciszu byli Krzyżacy. Tym razem 
wybór należał do Jadwigi Stefań-
skiej, która jeszcze przed projekcją 
opowiedziała o wycieczce szkolnej 
do wrzesińskiego kina Pionier, gdzie 
po raz pierwszy zobaczyła ekraniza-
cję powieści Henryka Sienkiewicza  
w reżyserii Aleksandra Forda. Według 
niej film wywarł ogromne wrażenie 
na uczniach z jej klasy. – Po powrocie 
do Orzechowa chłopacy przez kilka ty-
godni organizowali „bitwy pod Grun-
waldem” na nadwarciańskich łąkach. 
Z kolei dziewczyny obserwowały te 
potyczki nie na żarty z wałów. Każda 
chciała być Danusią i mieć swojego 
Zbyszka – mówiła prezes STER. 

Zwieńczeniem projektu „Filmy ich 
życia” była prezentacja reportaży 
nakręconych i zmontowanych przez 
uczestników warsztatów, które pro-
wadził Tadeusz Korach – absolwent 
Uniwersytetu Artystycznego w Po-
znaniu, fotograf i filmowiec. Zajęcia 
zakończyły się jeszcze przed rozpo-
częciem pokazów filmowych. Spo-
tkanie online poprowadzone przez 
Piotra Maciantowicza odbyło się  

9 grudnia. Służyło ono podsumowa-
niu inicjatywy i umożliwiło począt-
kującym filmowcom podzielenie 
się tym, co sami stworzyli. Autorami 
jednego z reportaży są Ewa Stani-
szewska i Hieronim Konieczny. Tytuł 
– Filmy ich życia – nawiązuje oczy-
wiście do całości projektu. Dzieło 
członków Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów stanowi jego filmowy za-
pis, zawiera m.in. fragmenty spotkań 
w miejscowym kinie czy wypowiedzi 
osób wybierających poszczególne 
filmy. Obraz rozpoczyna się od wy-
wiadu z Janiną Węcławiak opowia-
dającej o wizycie w lwowskim kinie, 
gdzie w czasach swojej młodości 
obejrzała Małego Pułkownika (film 
ten był jednym z tych, które wyświe-
tlono później w orzechowskiej sali ki-
nowej). Co ciekawe, jej historia stała 
się inspiracją do realizacji projektu 
„Filmy ich życia”. Drugi z reportaży pt. 

Okruchy historii Orzechowa – powsta-
nie wielkopolskie został nakręcony 
przez Jolantę Andrzejczak-Pankow-
ską i Alicję Kowalską przy współpra-
cy uczniów klasy VIIa z miejscowej 
szkoły podstawowej. Opowiada on 
o tym, w jaki sposób lokalna społecz-
ność kultywuje pamięć o bohaterach 
zwycięskiego zrywu pochodzących  
z Orzechowa. Krótki film wzbogaco-
ny jest o piękne ujęcia miejscowo-
ści z lotu ptaka oraz o rozmowę ze 
Stanisławem Wleklińskim – synem 
powstańca Franciszka Wleklińskie-
go. Zdaniem Jadwigi Stefańskiej za-
równo seniorzy, jak i młodsi uczest-
nicy warsztatów włożyli wiele pracy  
w swoje projekty. Zdobyli oni nowe 
umiejętności i choć przez chwilę mo-
gli poczuć magię filmu, stając po dru-
giej stronie kamery.

Monika Tomczak 
Pierwsze filmowe spotkanie jeszcze stacjonarnie, w orzechowskim kinie

Internetowe spotkania nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem

fot. print screen z profilu STER na FB



18 grudnia 2020Historia10 www.wrzesnia.powiat.pl

102. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego
Powstanie wielkopolskie to jeden z niewielu zwycięskich zrywów w historii naszego narodu. W listopadzie 1918 roku granice odrodzonego po I wojnie światowej państwa 

polskiego nie były jeszcze dokładnie ustalone. Ich kwestią planowano zająć się w styczniu 1919 roku na konferencji pokojowej w Paryżu, która miała ostatecznie zakończyć 
globalny konflikt. Do tego czasu na ziemiach zachodnich narastał spór pomiędzy Polakami a Niemcami broniącymi „niemieckiego Wschodu”. 

Wybuch powstania
W atmosferze zaostrzającego się 

konfliktu 26 grudnia 1918 roku do 
Poznania przybył Ignacy Jan Pade-
rewski. Ten polski pianista i kompozy-
tor podczas I wojny światowej działał 
jako członek Komitetu Narodowego 
Polskiego z siedzibą w Paryżu. Oso-
biście przekonywał prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych Thomasa Wo-
odrowa Wilsona, by poparł ideę po-
wrotu niepodległej Rzeczypospolitej 
na mapę Europy. Przemowa, którą 
Paderewski wygłosił w stolicy Wiel-
kopolski z okna Hotelu Bazar, stała 
się impulsem do wybuchu powsta-
nia. Jego wystąpienie zakończyło się 
patriotyczną manifestacją. Spotkało 
się to z oburzeniem Niemców, którzy 
zorganizowali przemarsz oddziałów 
wojskowych przez miasto. Zrywa-
no polskie i koalicyjne flagi oraz 
napadano na polskie instytucje, co 
wywołało zamieszki. Późnym popo-
łudniem 27 grudnia 1918 roku roz-
poczęły się walki. Kierownictwo po-
lityczne nad powstaniem sprawował 
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej 
(rada była organem władzy polskiej 
dla ziem zaboru pruskiego). Jednak 
w początkowych dniach zrywu de-
cydującą rolę odgrywała w nim do-
wodzona przez Mieczysława Palucha 
Polska Organizacja Wojskowa (tylko 

formalnie podporządkowana NRL). 
Ostatecznie przywództwo nad in-
surekcją przejęła Komenda Główna 
Wojsk Powstańczych. Na jej czele sta-
nął Stanisław Taczak. Polakom udało 
się przejąć najważniejsze budynki  
w Poznaniu (m.in. dworzec kolejowy 
i pocztę) oraz aresztować niemiec-
kich przywódców. Wykorzystali to, że 
znaczna część wojsk wroga zajmo-
wała się tłumieniem działającego na 
terenie Niemiec marksistowskiego 
ruchu rewolucyjnego, którego zwo-
lennicy zwani byli spartakusowcami.

 
Przebieg działań zbrojnych 

Do 8 stycznia 1919 roku powstań-
com udało się zająć obszar central-
nej Wielkopolski, a władzę nad tymi 
terenami przejęła Naczelna Rada 
Ludowa. Kilka dni później dowódz-
two nad wielkopolską armią objął 
generał Józef Dowbór-Muśnicki, 
który przybył do Poznania wraz  
z grupą oficerów na polecenie Józefa 
Piłsudskiego. Przekształcił on luźne 
oddziały powstańcze w regularną 
armię walczącą na czterech frontach. 
Północnym dowodził Kazimierz Gru-
dzielski, zachodnim Michał Milewski, 
południowo-zachodnim Bernard Śli-
wiński, a południowym Władysław 
Wawrzyniak. W połowie miesiąca 
Niemcy podjęli kontrofensywę – za-

cięte walki toczyły się m.in. nad Odrą 
i Notecią. W takich okolicznościach 
Naczelna Rada Ludowa porozu-
miała się z Komitetem Narodowym 
Polskim w Paryżu, by ten zwrócił 
się do państw, które wyszły zwycię-
sko z wielkiej wojny, aby warunka-
mi pokoju zawartego z Niemcami  
11 listopada 1918 roku objęta została 
również Wielkopolska. Zawieszenie 
broni zostało ogłoszone 16 lutego 
1919 roku, kiedy to w Trewirze za-
warto kolejny rozejm pomiędzy en-
tentą a państwem niemieckim. Od-
działy powstańcze zostały formalnie 
uznane za część wojsk zwycięskiej 
koalicji, co miało znaczący wpływ na 
pozytywne dla Polski rozstrzygnię-
cia zawarte w traktacie wersalskim 
– najważniejszym z układów pokojo-
wych kończących I wojnę światową. 
Po 123 latach zaborów Wielkopol-
ska została przyłączona do odra-
dzającego się państwa polskiego. 

Udział Wrześnian w powstaniu
Mieszkańcy Wrześni leżącej blisko 

granicy z byłą Kongresówką, która 
w listopadzie 1918 roku stała się czę-
ścią odrodzonej Rzeczypospolitej,  
z niecierpliwością oczekiwali na roz-
wój wydarzeń. To właśnie z tamtych 
terenów dochodziły do nich głosy 
wzywające do podjęcia działań, któ-
re pozwoliłyby na przyłączenie Wiel-
kopolski do państwa polskiego. Na 
terenie miasta i całego powiatu funk-
cjonowały organizacje patriotyczne, 
takie jak Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” czy Polska Organizacja Woj-
skowa zaboru pruskiego. We Wrześni 
dochodziło do coraz ostrzejszych 
konfliktów pomiędzy organami po-
woływanymi zarówno przez Niem-
ców, jak i Polaków. Od końca listo-
pada do końca grudnia 1918 roku na 
terenie powiatu udało się utworzyć 
batalion piechoty tworzący Służ-
bę Straży i Bezpieczeństwa, który 
składał się z kompanii: wrzesińskiej, 
strzałkowskiej, borzykowskiej, mi-
łosławskiej i zapasowej. Sprawami 
wojskowymi kierował nadleśniczy  
z Miłosławia – Władysław Wiewió-
rowski. Zgodnie z zarządzeniem 
władz niemieckich w kompaniach 
SSiB miała zostać zachowana rów-
nowaga pomiędzy liczbą żołnierzy 
narodowości polskiej i niemieckiej. 
Zręczne działania strony polskiej 
polegające m.in. na podawaniu fał-
szywych danych, doprowadziły do 
tego, że w oddziałach zaczęli przewa-
żać Polacy. 

27 grudnia 1918 roku przebywają-
cy w Poznaniu członkowie Komitetu 
Wykonawczego wrzesińskiej Rady 
Robotniczo-Żołnierskiej powołanej 
w listopadzie polecili mieszkańcom 
powiatu niezwłocznie przystąpić do 
działań zbrojnych wymierzonych 
przeciwko Niemcom. Następnego 
dnia wrzesińska kompania Służby 
Straży i Bezpieczeństwa wykorzy-
stując element zaskoczenia, oto-
czyła podczas porannego apelu 
na dziedzińcu miejscowych koszar 
około 150 nieuzbrojonych żołnierzy  
46. pruskiego pułku piechoty, a prze-
bywające w budynku niemieckie 

dowództwo podpisało kapitulację. 
Miasto zostało udekorowane pol-
skimi barwami narodowymi, rad-
ny Stanisław Smodlibowski ogłosił 
przejęcie administracji przez stronę 
polską, starostą mianowano Fran-
ciszka Czapskiego, a niemieckich 
żołnierzy rozbrojono i odesłano do 
domów. Do koszar przybyły polskie 
kompanie z Miłosławia i Borzykowa, 
które do tej pory wchodziły w skład 
SSiB. Ich przemarsz głównymi ulica-
mi miasta spotkał się z entuzjastycz-
nym przyjęciem miejscowych. 

Jednak w całej Wielkopolsce działa-
nia zbrojne trwały nadal. Od końca 
grudnia 1918 roku wrzesińskie od-
działy powstańcze walczyły przede 
wszystkim na froncie północnym 
pod dowództwem generała Kazi-
mierza Grudzielskiego. Powstańcy 
pochodzący z ziem powiatu wrzesiń-
skiego brali udział w zakończonych 
zwycięstwem krwawych walkach 
o Inowrocław, a także w bitwach 
w rejonie Szubina i Rynarzewa. 
Chociaż na terenie Wrześni i w jej 
najbliższej okolicy nie prowadzo-
no działań zbrojnych, to w wyniku 
zrywu śmierć poniosło 55 powstań-
ców wywodzących się z tych ziem. 

Powstańcze symbole
Obecnie najbardziej rozpoznawal-

nym symbolem powstania wielko-
polskiego jest czerwona chorągiew 
w kształcie prostokąta z wcięciem 
w ząb w dolnej części, na której wid-
nieje biały orzeł bez korony. Po raz 
pierwszy miano ją wywiesić w nocy  
z 27 na 28 grudnia 1918 roku w Łę-

czycy koło Puszczykowa na wieść 
o tym, co działo się w stolicy Wiel-
kopolski. W 2008 roku w ramach 
obchodów 90. rocznicy wybuchu 
powstania posłużył się nią Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu. Z cza-
sem chorągiew stała się bardzo po-
pularnym znakiem umieszczanym 
na wielu publikacjach, pamiątkach  
i stronach internetowych poświęco-
nych temu zwycięskiemu zrywowi, 
a znajdujący się na niej orzeł zyskał 
koronę.

Wiele chorągwi wykonanych dla 
ochotniczych oddziałów powstań-
czych nawiązywało do godła Naczel-
nej Rady Ludowej. Był to biały orzeł  
z otwartą koroną na głowie i długimi, 
opadającymi piórami. Podobne wi-
zerunki umieszczano na czerwonym 
tle powstańczych sztandarów, które 
służyły m.in. 1. Kompanii Średzkiej, 
Kompanii Gołanieckiej, I Bataliono-
wi Czarnkowskiemu czy 1. Pułkowi 
Strzelców Wielkopolskich. Dodatko-
wo na chorągwiach haftowane były 
ważne historyczne daty, hasła i róż-
nego rodzaju ozdobniki.

Innym bardzo ważnym symbolem 
powstania wielkopolskiego jest znak 
pamiątkowy „Wielkopolska Matkom 
Poległych” wprowadzony przez Na-
czelną Radę Ludową na wniosek ge-
nerała Józefa Dowbora-Muśnickiego. 
Odznaka miała kształt krzyża kawa-
lerskiego, którego ramiona połączo-
ne były wieńcem z gałązek wawrzy-
nu. Pośrodku, na czerwonym polu, 
znajdował się srebrny orzeł z otwartą 
koroną na głowie.

Monika Tomczak

Generał Kazimierz Grudzielski – dowódca w powstaniu wielkopolskim  
spoczywający na cmentarzu w Gozdowie  

(ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)
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Z kulturą  
za pan brat

• na jednym laczku – szybko 
• na odwyrtke – na odwrót 
• na ręby – na odwrotną stronę 
• na spróbę – na próbę 
• na szagę – na skróty 
• nabąbany – najedzony w nad-

miarze 
• nabierka – łyżka wazowa 
• nadrach – obdartus 
• nadusić – nacisnąć (np. przycisk 

dzwonka) 
• nakastlik – stolik nocny, małe biu-

reczko stojące przy łóżku 
• nałojony – pijany 
• namknąć się – usunąć, przesu-

nąć się (namknij się – odsuń się, nie 
przeszkadzaj) 

• naramki – ramiączka (koszulka na 
naramkach – koszulka na ramiącz-
kach) 

• narychtować – przygotować, na-
prawić 

• nawarka – zupa z mlekiem 
• nazad – do tyłu (komenda dla 

konia) 
• nicpota, nicpoty – nicpoń, urwis, 

nieznośny 
• nieusłuchany – niegrzeczny 
• niezgloźnie – niezgrabnie, nie-

udolnie 
• niuda – świnia 
• norać – tarzać, wytarzać, ubru-

dzić (inaczej unorać)
• nośpłat – handlarz szmatami, sta-

rzyzną, oberwaniec 
• nupel, nypel – smoczek 
• nyga – komar 
• nygus – leń 
• nyny – spanie (iść nyny – iść spać) 
• nyra, nyrol – skąpiec, dusigrosz 

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów

Jerzego Romualda Stankiewicza

Jak poprawnie wręczać  
i przyjmować prezenty?

Pani Ewelina obroniła pracę magisterską. Z tej okazji pan Jakub postanowił wręczyć bliskiej przyja-
ciółce prezent. Kobieta otrzymała od niego drogą bransoletkę i z tego powodu poczuła się niezręcznie. 
Czy odmowa przyjęcia podarunku będzie z jej strony czymś niestosownym?

Jednym z podstawowych proble-
mów związanych z wręczaniem upo-
minków jest odpowiedni wybór pre-
zentu. Czymś, o czym zawsze warto 
pamiętać, obdarowując drugą oso-
bę, są jej upodobania. O gustach się 
nie dyskutuje, dlatego nie próbujmy 
na siłę przekonywać kogoś do cze-
goś, co sami preferujemy. Postawmy 
na prezent, który niekoniecznie musi 
się nam podobać, ale za to może 
sprawić komuś radość. Zastanówmy 
się nad tym, czym interesuje się dana 
osoba, jakie kupuje ubrania, perfumy 
czy biżuterię. Jeśli nie znamy jej zbyt 
dobrze, zawsze można podpytać o to 
kogoś z jej rodziny, znajomych lub 
współpracowników. Druga z zasad 
mówi, że podarunek nie powinien 
być ani zbyt tani, ani zanadto drogi. 
Upominek za kilka złotych nie stawia 
nas w dobrym świetle. Z kolei przy-
jęcie prezentu, na który wydaliśmy 
znaczną sumę, może okazać się bar-
dzo krępujące dla obdarowanego. 
Jeżeli nie stać nas na zakup czegoś 
droższego lub żadne ciekawe roz-
wiązanie nie przychodzi nam do 
głowy, zawsze możemy wykonać coś 
własnoręcznie – ale tylko wtedy, gdy 
mamy choć minimalne zdolności 
manualne. Taki prezent na pewno 
będzie miał dużą wartość sentymen-
talną. W sytuacji, kiedy chcemy ob-
darować kogoś, kogo nie znamy zbyt 
dobrze, ciekawym pomysłem będzie 
wręczenie bonu upominkowego. 
Uratuje to nas przed podarowaniem 
czegoś nietrafionego. Lepiej nie da-
wać komuś samych pieniędzy, chyba 
że na przykład państwo młodzi po-
prosili o to w zaproszeniu ślubnym. 
Jeśli mamy bliski kontakt z daną oso-
bą, powinniśmy wiedzieć, jaki pre-

Wręczanie i przyjmowanie prezentów zawsze powinno kojarzyć się z czymś miłym

zent będzie odpowiedni. Obdarowa-
nie kogoś w taki sposób może ozna-
czać, że zabrakło nam kreatywności 
lub po prostu nie znaleźliśmy czasu 
na szukanie właściwego upominku.

Odpowiednie przygotowanie po-
darunku

Jeśli chodzi o samo wręczanie 
prezentów, to należy pamiętać, że 
zawsze przekazujemy je w opako-
waniu. Wystarczy, że podarunek 
zawiniemy w elegancki papier lub 
umieścimy go w prezentowej torbie. 
Możemy dodać też jakiś drobiazg od 
siebie, np. karteczkę z ręcznie na-
pisanymi życzeniami. Taki gest po-
każe, że naprawdę się postaraliśmy  
i poświęciliśmy dla kogoś swój czas. 
Estetyczne zapakowanie prezentu 
świadczy o naszym szacunku wobec 
obdarowanej osoby. Powinniśmy 
także usuwać ceny znajdujące się 
na przedmiotach. Do wyjątków na-
leży biżuteria, przy której zostawia-
my metki jubilerskie, w razie gdyby 
musiano dokonać jakiejś poprawki, 
np. zmniejszyć pierścionek. Cena 
powinna pozostać również na książ-
ce, dlatego nie zaklejamy jej, ani nie 
zamazujemy. Dedykując książkę, sta-
rajmy się nie pisać niczego na stronie 
tytułowej. Najlepiej będzie, jeśli dołą-
czymy do niej osobny kartonik z de-
dykacją. Podczas wręczania prezentu 
nie powinno się podkreślać faktu, 
że mieliśmy duże problemy z jego 
znalezieniem i musieliśmy poświę-
cić na to sporo czasu i energii. Takie 
zachowanie może spowodować, że 
obdarowana osoba poczuje się za-
kłopotana.

Jak zachować się po otrzymaniu 
prezentu?

W kręgu kultury europejskiej oso-

ba otrzymująca prezent powinna 
od razu go rozpakować, oczywiście 
jeśli jest to możliwe (nie wymaga 
się takiego postępowania od nowo-
żeńców podczas ich wesela). Chodzi 
o to, by wręczający upominek mógł 
być świadkiem radości tego, kogo 
obdarował. Jeśli prezent okaże się 
nietrafiony, trzeba podziękować  
i mimo wszystko uśmiechnąć się. Nie 
musimy za to silić się na wyszukane 
komplementy, aby uniknąć otrzyma-
nia czegoś podobnego w przyszłości. 
Z drugiej strony negatywne komen-
towanie otrzymanego prezentu rów-
nież jest nieeleganckie.

Przyjmować czy nie przyjmować?
Czy można nie przyjąć podarunku? 

Tak, ale wyłącznie w dwóch przypad-
kach. Po pierwsze, gdy jest to bardzo 
drogi prezent, a osoba, która nam go 
daje, nie pozostaje z nami w bliskiej 
relacji. Możliwe, że w taki sposób 
chce coś zyskać lub wzbudzić w nas 
poczucie zobowiązania. Pani Eweli-
na powinna zatem przyjąć branso-
letkę od pana Jakuba, ponieważ są 
przyjaciółmi, a wśród najbliższych 
wręczanie droższych podarunków 
jest dopuszczalne. Po drugie, nie mu-
simy przyjąć prezentu, kiedy ma on 
charakter erotyczny. Jeśli mąż poda-
ruje żonie erotyczną bieliznę, nie ma  
w tym nic złego. Gorzej jeżeli kolega 
z pracy postanowi obdarować czymś 
podobnym koleżankę. Takie zacho-
wanie jest bardzo nie na miejscu  
i jeśli kobieta postanowi nie przyj-
mować takiego podarunku, ma do 
tego prawo, a jej postawa będzie 
uzasadniona.

Monika Tomczak

Pochodzący z Nekli znawca regio-
nu jest autorem licznych prac doty-
czących powstania wielkopolskiego, 
wśród których należy wymienić ty-
tuły takie jak: Ochotnicza Kompania 
Nekielska w Powstaniu Wielkopolskim 
1918-1919, Ziemia Strzałkowska w Po-
wstaniu Wielkopolskim 1918-1919 czy 
Wspomnienia Powstańców Wielkopol-
skich 1918-1919 z Ziemi Wrzesińskiej. 
Na łamach Museionu Wrzesińskiego, 
Przeglądu Nekielskiego i Kuriera Słu-
peckiego Michał Pawełczyk publikuje 
wiele artykułów poświęconych lokal-
nej historii. Jego teksty ukazywały 
się również w „Przeglądzie Powia-
towym”. Regionalista chętnie dzieli 
się wiedzą z uczniami miejscowych 
szkół, do których jest często zapra-

szany. Na terenie powiatu wrzesiń-
skiego, m.in. w Nekli, Miłosławiu  
i Wrześni, odbywają się spotkania 
autorskie z jego udziałem. Ponadto 
Michał Pawełczyk należy do grupy 
zajmującej się znakowaniem grobów 
uczestników powstania wielkopol-
skiego. Jest również współtwórcą 
bazy zdjęć znajdujących się w po-
wiecie wrzesińskim miejsc pochów-
ku powstańców oraz współauto-
rem wielu wystaw poświęconych 
temu zwycięskiemu zrywowi. Ze 
względu na obostrzenia związane  
z rozprzestrzenianiem się koronawi-
rusa statuetki Dobosza Powstania 
Wielkopolskiego zostaną wręczone 
wyróżnionym dopiero w przyszłym 
roku.         (red.)

Jednym z tegorocznych laureatów Nagrody Honorowej Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu 
został pasjonat lokalnej historii Michał Pawełczyk.

Dobosz Powstania Wielko-
polskiego dla nekielskiego 
regionalisty

Michał Pawełczyk
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Nie bądźmy obojętni
Nadchodzi okres zimowy, czyli bardzo ciężki czas dla osób bez-

domnych. Policjanci oraz strażnicy miejscy apelują o to, aby nie 
przechodzić obojętnie wobec osób siedzących lub śpiących na ław-
ce w parku czy pod blokiem.

Nieuchronnie zbliża się okres,  
w którym temperatura na dworze 
jest bliska zeru lub spada poniżej 
zera. W takich okolicznościach naj-
bardziej zagrożone na wychłodzenie 
są osoby starsze, bezdomne oraz 
będące pod wpływem alkoholu.  
W związku z tym funkcjonariusze 
policji oraz straży miejskiej z Wrześni 
zwracają się z apelem do wszystkich, 
aby wobec takich osób nie przecho-
dzić obojętnie.

Jeśli zauważymy osobę siedzącą lub 
leżącą na przykład na ławce w parku, 
pod blokiem czy na przystanku auto-
busowym, nie odwracajmy wzroku. 
Sprawdźmy, co się z nią dzieje. Za-
pytajmy, czy nie potrzebuje pomocy. 
Możemy również zadzwonić na po-
licję, pogotowie, do straży miejskiej. 
Każdy taki sygnał zostanie sprawdzo-
ny, a każdej osobie udzielona ade-
kwatna pomoc.

Policjanci wspólnie ze strażnikami 
miejskimi także w tym okresie czę-
ściej podejmują działania zmierzające 
na zminimalizowania ewentualnego 
zjawiska wychłodzenia osób bez-

domnych. Funkcjonariusze kontrolują 
miejsca grupowania lub przebywania 
osób zagrożonych tym zjawiskiem.

Od 1 października do 30 kwietnia 
przyszłego roku całodobowo pod ad-
resem Zieliniec 73 dostępne jest po-
mieszczenie pełniące funkcję „ogrze-
walni”. Osoby, które zgłoszą się tam 
po pomoc będą mogły schronić się 
przed zimnem. Ponadto w każdy po-
niedziałek w godzinach od 17 do 19, 
czwartek w godzinach od 10 do 12 
oraz w sobotę w godzinach od 10 do 
12 we Wrześni przy ulicy Harcerskiej 
3 będzie wydawana odzież dla osób 
bezdomnych. Z uwagi na zaistniałą 
sytuację epidemiologiczną przed od-
biorem odzieży należy zapoznać się  
z instrukcją jej wydania.

Choć obecna pogoda może spra-
wiać wrażenie, że temat wychłodzeń 
nas w ogóle nie dotyczy, to należy 
pamiętać, że aura jest nieprzewidy-
walna i może sprawić nam dużą nie-
spodziankę. Słoneczny dzień może  
w krótkim czasie zmienić się w mroź-
ny i bardzo niebezpieczny.

KPP

Przedświąteczny  
poradnik podatkowy 

Kupujesz prezenty lub sprzedajesz świąteczne upominki? Sprawdź jakie formalności podatkowe 
mogą się z tym wiązać. 

Grudzień to czas przedświątecz-
nych zakupów, które w czasach pan-
demii coraz chętniej robimy przez 
Internet, często korzystając również 
z zagranicznych portali zakupowych. 
Na co zwracać uwagę, by nie dać 
się oszukać i zamiast wymarzonego 
markowego produktu nie trafić na 
podróbkę? 

Jeśli kupujesz towar od sprzedaw-
cy spoza Unii Europejskiej, mu-
sisz wiedzieć, że każda paczka po 
przekroczeniu polskiej granicy jest 
kontrolowana przez Krajową Ad-
ministrację Skarbową pod kątem 
bezpieczeństwa zawartych w niej 
towarów (zgodność z normami UE) 
oraz ochrony własności intelektual-
nej. Jeśli okaże się, że produkt, który 
kupiłeś jest podróbką, paczka jest 
zatrzymywana, a ty ponosisz kon-
sekwencje. Tracisz więc pieniądze  
i zakupiony towar. Jak się przed tym 
uchronić?

Sprawdź od kogo kupujesz 
Internetowe oferty kuszą atrakcyj-

nymi cenami, często niższymi niż  
w sklepach stacjonarnych. Warto jed-
nak uważać na te wyjątkowo tanie – 
znacząco niższa cena może bowiem 
świadczyć o tym, że nie mamy do 
czynienia z oryginalnym towarem. 

Zanim klikniesz „Kupuję”, sprawdź 
też regulamin sklepu internetowe-
go, aby upewnić się, że nie ma w nim 
zapisów ograniczających prawa kon-
sumenta lub świadczących o tym, 
że sprzedawca w rzeczywistości jest 
jedynie pośrednikiem w transakcji  
z innym podmiotem. Ta ostatnia sy-
tuacja powinna wzbudzić szczegól-
ną czujność. Zwróć też uwagę, skąd 
jest wysyłany towar (czy jest to Pol-
ska, jeden z krajów Unii Europejskiej, 
czy też dostawca spoza UE – w każ-
dym z tych przypadków obowiązują 
inne przepisy, szczególnie w kwestii 
opłaty cła i podatków). W przypad-
ku przesyłek spoza Unii Europejskiej  
z cła zwolnione są towary o wartości 
do 150 EUR, ale trzeba także pamię-
tać o innych podatkach.

Sprzedajesz? Nie zawsze musisz 
zakładać firmę

• Przedświąteczny czas to też dla 
wielu dobra okazja do tego, by prze-

kuć swoje talenty, pasje i zaintere-
sowania na dodatkowe środki – np. 
sprzedając ręcznie robione ozdoby 
świąteczne, stroiki czy choinki. Moż-
na to robić legalnie i bez konieczno-
ści rejestrowania działalności gospo-
darczej. Przepisy podatkowe dają 
bowiem taką możliwość w czterech 
sytuacjach: sprzedaż runa leśnego – 
jagody, grzyby, zioła rosnące dziko 
w lasach można sprzedawać bez pła-
cenia podatku dochodowego pod 
warunkiem, że uzbieramy je sami lub 
z udziałem członków najbliższej ro-
dziny. Zwolnieniu temu nie podlegają 
już jednak dochody ze sprzedaży in-
nych pozyskiwanych z lasu roślin czy 
surowców (np. kory, igliwia, choinek);

• Sprzedaż okazjonalna – to zwy-
kle jednorazowa lub sporadyczna 
sprzedaż, najczęściej swojego ma-
jątku prywatnego np. ubrań, książek 
czy sprzętów domowego użytku. 
Jeśli sprzedawane przedmioty były  
w twoim posiadaniu dłużej niż sześć 
miesięcy, nie musisz rozliczać podat-
ku od uzyskanego dochodu. Jeśli 
sprzedasz towar przed upływem pół 
roku, to zysk musisz opodatkować  
i wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36;

• Działalność nierejestrowana – to 
taka forma działalności gospodar-
czej, w której możesz robić wszystko 
to, co robi przedsiębiorca, a pomimo 
tego nie podlegasz prawie żadnym 

obowiązkom (takim jak np. wpis do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej 
CEIDG czy rejestracja jako płatnik 
ZUS). Są jednak dwa warunki, które 
musisz spełnić: w żadnym miesiącu 
kalendarzowym twoje przychody 
nie mogą przekroczyć połowy płacy 
minimalnej (w 2020 roku – 1 300 zł),  
w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy) 
nie prowadziłeś firmy. Prowadzenie 
działalności nierejestrowanej nie 
zwalnia z płacenia podatku od do-
chodów, jednak formalności z tym 
związane są ograniczone do mini-
mum, a koszty i przychody rozlicza 
się tylko raz w roku w ramach zezna-
nia PIT-36; 

• Rolniczy handel detaliczny –  prze-
pisy o rolniczym handlu detalicz-
nym ułatwiają rolnikom sprzedaż 
produktów i żywności pochodzącej 
z własnych upraw lub hodowli od-
biorcom bez pośredników. Działal-
ność w takiej formie możliwa jest po 
uprzedniej rejestracji u powiatowe-
go lekarza weterynarii lub inspekto-
ra sanitarnego. Ten rodzaj sprzedaży 
nie jest opodatkowany, o ile nie prze-
kroczysz limitu 40 tys. zł rocznie. Jeśli 
przychody są wyższe – musisz opła-
cić 2% ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych. Musisz też pro-
wadzić księgowość – w uproszczonej 
formie (np. zeszytu).

Urząd Skarbowy we Wrześni

Niewielki gest może niekiedy znaczyć wiele dla drugiego człowieka

Oddawaj krew  
i zyskaj w PIT 

Krew i jej składniki (osocze, płytki krwi) to lek, którego nie da się zastą-
pić sztucznymi preparatami. Jej oddawanie to bezcenna pomoc dla wielu 
chorych (w tym również dla zmagających się z COVID-19), często ratująca 
im życie. Darowiznę na cele krwiodawstwa można m.in. odliczyć od do-
chodu w PIT. W tym roku z ulgi tej skorzystało prawie 19 tys. Wielkopolan. 

Osoby, które oddają krew lub jej 
składniki, mogą skorzystać z odli-
czenia w swoim zeznaniu rocznym 
PIT. Ulga przysługuje zarówno krwio-
dawcom, jak również ozdrowieńcom 
COVID-19, którzy oddają honorowo 
osocze. Za oddanie krwi jak i jej skład-
ników przysługuje ta sama stawka re-
kompensaty, tj. 130 zł za 1 litr. 

Odliczyć można wartość faktycznie 
dokonanej darowizny, jednak nie 
więcej niż 6% dochodu/przychodu 
darczyńcy. Trzeba też pamiętać, że 
w 6-procentowym limicie uwzględ-
nia się łącznie wysokość wszystkich 
darowizn – obok krwiodawstwa 
również na cele kultu religijnego, 
na działalność pożytku publicznego 
oraz na kształcenie zawodowe. 

Aby skorzystać z ulgi trzeba uzyskać 
zaświadczenie o ilości oddanej krwi 
lub jej składników ze stacji krwio-
dawstwa. Darowiznę można odliczyć 
wykazując ją w zeznaniu PIT-36, PIT-

37 lub PIT-28. W rozliczeniu PIT za 
2019 rok w Wielkopolsce podatnicy 
odliczyli w ten sposób ponad 4,26 
mln zł (to o 280 tys. zł więcej niż rok 
wcześniej). 

Poza ulgą w PIT honorowym krwio-
dawcom przysługuje także posiłek 
regeneracyjny i zwolnienie z pracy  
w dniu, w którym oddaje się krew lub 
jej składniki. Można też uzyskać bez-
płatne wyniki badań laboratoryjnych 
i zwrot kosztów dojazdu do stacji 
krwiodawstwa. Zasłużonemu hono-
rowemu krwiodawcy - czyli takiemu, 
który łącznie oddał już 5 lub 6 litrów 
krwi (limit odpowiednio dla kobiet  
i mężczyzn) – przysługują dodat-
kowe benefity takie jak tańsze leki, 
możliwość skorzystania poza kolej-
nością ze świadczeń ambulatoryj-
nych w placówkach medycznych, czy 
też zniżki w komunikacji miejskiej.

Urząd Skarbowy we Wrześni
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Rzecznik konsumenta radzi

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

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

Porządki świąteczne
Pani Katarzyna pyta, czy można trzepać dywan na balkonie, ponieważ jej sąsiadka mieszkająca pię-

tro wyżej robi to notorycznie. Wyrzuca również okruchy z obrusów. Te nieczystości lądują na balkonie 
pani Kasi mimo zwracanych uwag. Czy regulują to przepisy prawa?

Roślinne dekoracje  
bożonarodzeniowe

Święta Bożego Narodzenia za pasem. Wokół nas pojawia się 
coraz więcej świątecznych dekoracji i ozdób, które przypominają 
nam o magii świąt. Być może potrzebujecie kilku pomysłów, jak 
samodzielnie zastosować elementy roślinne w dekoracjach bożo-
narodzeniowych. 

Niepowtarzalny, jeden z najpo-
pularniejszych intensywnych za-
pachów zapewni nam cynamon 
(cinnamomum cassia) – naturalny 
produkt z wysuszonej kory cyna-
monowca (z której wytwarzane są 
olejki eteryczne). Do ozdób wyko-
rzystywane są niewielkie kawałki 
zwinięte w rulonik. Cynamon ma 
rdzawy kolor, a dzięki zawartości 
olejku cynamonowego – charakte-
rystyczny słodko-korzenny, lekko 
piekący smak i silny aromat. Laski 
cynamonu stosuje się jako pach-
nące ozdoby choinkowe. Dzięki 
przyjemnemu zapachowi używany 
jest również jako element stroików 
świątecznych, które zdobi swym 
kolorem oraz kształtem. Zapach 
świecy połączony z podgrzanym 
cynamonem wspaniale podkreśla 
atmosferę świąt. Poza tym cynamon 
jest cennym składnikiem ciast, dań 
mięsnych i nalewek.

Kolejnym elementem dekoracyj-
nym o intensywnym zapachu jest: 
anyż gwiaździsty (gwiazdkowy). 
Te wysuszone owoce wiecznie zie-
lonego drzewa o nazwie badian 
właściwy (Illacium verum Hook f.) 
mają wygląd charakterystycznych 
ośmioramiennych gwiazdek wypel-
nionych brązowymi nasionami. Są 
one często używane jako element 
dekoracyjny stroików lub ozdób 
(można stworzyć własną bomb-
kę). Popularny jest także gwiezdny 
okrąg (wianek z anyżu), zawieszony 
na drzwiach wejściowych, by witał 
gości pięknym zapachem.

Tradycyjnymi dekoracjami będą 
również orzechy. Orzech włoski 
(Junglans regia) to owoc liściastego 
drzewa z rodziny orzechowatych, 
który ma zdrewniałą, owalną skoru-
pę. Natomiast orzech laskowy (Cory-
lus avellana) jest owocem leszczyny 
(krzewu z rodziny brzozowatych), 
który otacza zdrewniała skorupka, 
mająca jasnobrązowy kolor i dość 
zmienny kształt, zależnie od gatun-
ku. Oba te orzechy mają różnorodne 
zastosowanie w świątecznych deko-
racjach – własnoręcznie wykonywa-
nych choinkach, wiankach, świecz-
nikach, bombkach.

Następnym akcentem, który znaj-

duje zastosowanie w bożonaro-
dzeniowych ozdobach jest szyszka 
sosny żółtej (Pinus ponderosa). Jest 
jedną z najpiękniejszych natural-
nych elementów wykorzystywa-
nych w dekoracjach bożonarodze-
niowych. Charakteryzuje się jasno-
brązowym kolorem oraz jajowatym 
kształtem. Ma od 8 do 15 cm dłu-
gości. Charakteryzują ją piramidki, 
które mają atrakcyjne, kolczaste 
wyrostki. Występuje w zachodnich 
rejonach Ameryki Północnej, ale 
spotkamy ją również na terenie 
Polski. Okazały, nietuzinkowy wy-
gląd szyszek sosny żółtej pasuje do 
świątecznych stroików (szczegól-
nie komponuje się ze świerkiem). 
Szyszka sama w sobie cieszy oko  
i może ozdobić cały dom (np. stół, 
schody itd.).

Motywem zdobniczym mogą 
okazać się także owoce buka po-
spolitego (Fagus sylvatica). Drobne 
kanciaste orzeszki zwane bukwią 
najczęściej rosną po dwa w kolcza-
stych okrywach w kształcie gwiazd-
ki. Najładniej prezentują się w fazie 
rozłożonych łusek. Swoim niezwy-
kłym wyglądem owoce buka po-
spolitego doskonale wkomponują 
się w świąteczne stroiki. Są wielko-
ści orzecha laskowego, dlatego mo-
żemy je zastosować jako niewielki 
element w dekoracjach.

Niebanalnym pomysłem zdob-
niczym będzie jałowiec pospolity 
(Juniperus communis) – krajowy ga-
tunek charakteryzujący się igłami 
równowąskimi lub lancetowatymi, 
sztywnymi, ostrymi i kłującymi, któ-
re osadzone są na pędach w okół-
kach po trzy sztuki. Ich górna strona 
jest charakterystycznie wgłębiona  
i ma szeroki, biały pasek nalotu wo-
skowego. Pędy wykorzystujemy do 
dekoracji świerku, a szyszkojagody 
po wysuszeniu do przyprawiania 
potraw świątecznych.

W dzisiejszych czasach nietrud-
no znaleźć inspiracje, a dekoracje 
świąteczne mogą okazać się tanie  
i łatwe w przygotowaniu. Wy-
starczą dobre chęci i niewiel-
kim wysiłkiem można po-
dziwiać efekty swoich prac. 
   Weronika Grępka, kl. 2TA 

TAK. Trzepanie dywanów na bal-
konie jest zakazane. Można to robić 
w miejscach specjalnie w tym celu 
wyznaczonych. Ponadto na balko-
nie nie można wywieszać ciężkich 
przedmiotów czy nimi rzucać, nie 
należy wylewać płynów, wyrzucać 
nieczystości czy doprowadzać do 

wypadania takich przedmiotów. Gro-
zi za to kara grzywny do 500 złotych 
lub kara nagany.

Podstawa prawna artykuł 75 ustawy 
z dnia 20 maja 1970 roku kodeks wy-
kroczeń (Dz.U. z 2019 roku poz. 821)

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy ze 
stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Kubiak użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym 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.

Cześć, jestem Tornado. Mam za-
ledwie osiem tygodni i szukam ro-
dziny, która mnie pokocha. Chociaż 
jestem jeszcze malutki, to mam w 
sobie mnóstwo energii. Uwielbiam 
się bawić i biegać. Dopiero zaczy-
nam naukę dobrych manier, ale 
przyznaję, że całkiem mi się ona 
podoba. Aktualnie szukam opie-
kuna, który poświęci mi swój czas 
i pomoże wdrożyć się we wszyst-
kie zasady obowiązujące w doro-
słym (ludzkim i psim) życiu. Moja 
nowa rodzina musi mieć również 
do mnie dużo cierpliwości, gdyż 
wszystko jest dla mnie nowością. 
Jestem energicznym psem, więc 
opiekunowie powinni być zaan-
gażowani w moje wychowanie  
i pełni wytrwałości. Mam nadzieję, 
że nie zrażą się, jeśli zdarzy mi się 
stoczyć poważną bitwę z kapciem 
albo wrócę ze spaceru cały w bło-
cie. W końcu jestem jeszcze dziec-
kiem. Mam nadzieję, że znajdzie 
się rodzina, której się spodobam. 
Zdecydowanie nie chciałbym być 
prezentem świątecznym, chyba że 
takim, który zostanie w adopcyjnej 
rodzinie już na zawsze. Chociaż je-
stem tylko szczeniakiem, to wiem, 
że nieudane prezenty w postaci 

zwierząt często stają się bezdom-
ne lub trafiają do miejsca zwanego 
schroniskiem. Jeśli podobam ci się  

i chcesz mnie przygarnąć skontak-
tuj się z Sandrą (tel. 502 690 314).    
             Energiczny Tornado

fot. Psi-jaciel

Szczególnie młode psy  źle znoszą pobyt w schronisku
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Żegnamy  
Jarosława Gasika

Wrzesiński przedsiębiorca miał 56 lat.

Jarosław Gasik wraz z rodziną prowadził restaurację oraz lokal gastro-
nomiczny we Wrześni, słynące z pysznego jedzenia i profesjonalnej 
obsługi. By uzupełnić ofertę swojej firmy, w ostatnich latach zakupił 
niszczejący pałac na Opieszynie z przeznaczeniem na kompleks hotelo-
wo-restauracyjny. Zabytek po gruntownym remoncie odzyskuje dawną 
świetność i ponownie staje się prawdziwą perełką Wrześni, co nie było-
by możliwe bez starań Jarosława Gasika. Poza gastronomią jego pasją 
była muzyka – był gitarzystą zespołu Milord, który przed laty wystąpił 
na opolskim festiwalu.

Był życzliwym i serdecznym człowiekiem, który wśród pracowników 
uchodził za dobrego szefa. Spoczął na wrzesińskim cmentarzu komu-
nalnym. Na wieść o śmierci Jarosława Gasika jego przyjaciele uruchomi-
li internetową zbiórkę, by wesprzeć ukończenie przebudowy pałacu na 
Opieszynie.                     (red.)

Zmarł Zenon Rzymski
Był znanym w regionie popularyzatorem na-

uki języka angielskiego oraz założycielem szkoły 
językowej English House.

Początki działalności Studia Języków Obcych En-
glish House wiążą się z powstaniem Klubu Ję-
zykowego „Horizon”, który został założony przez 
Zenona Rzymskiego w 1991 roku. W swojej pra-
cy dzielił się wiedzą zdobytą dzięki pobytom  
w Stanach Zjednoczonych, gdzie zainspirował się efek-
tywnymi metodami przyswajania języków obcych. Jego 
praca była wielokrotnie wyróżniana nagrodami Wielko-
polski Filar Biznesu oraz Wielkopolska Jakość.

Zenon Rzymski dzielił się swoją pasją z innymi, chęt-
nie organizując imprezy popularyzujące kulturę innych 
państw i naukę języków obcych. Zostanie zapamiętany 
jako człowiek uśmiechnięty i pełen pasji, który dzielił się 
z innymi doświadczeniem i dobrym słowem.  
                           (red.)

Fotografia w oknie restauracji Jarosława Gasika

Zatrzymany w policyjnym areszcie
Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Kołaczkowie zatrzymali mężczyznę, który posiadał ponad 500 gramów marihuany oraz ponad 19 gramów amfetaminy. Według 

obowiązujących przepisów 27-latkowi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

11 grudnia policjanci z Posterunku 
Policji w Kołaczkowie w jednej z miej-
scowości na terenie gminy zatrzyma-
li do kontroli kierującego Peugeotem 
106. Podczas weryfikacji okazało się, 
że 27-latek nie ma uprawnień do 
kierowania pojazdami. W związku  
z tym wykroczeniem został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 500 
złotych. Dużym zaskoczeniem dla 
policjantów było to, że mieszkaniec 
gminy Kołaczkowo był strasznie zde-
nerwowany i szybko chciał podpisać 
nałożony mandat.

Wyczuleni na takie zachowa-
nie mundurowi, mając informacje  
o wcześniejszych konfliktach męż-
czyzny z prawem, postanowili 
sprawdzić również jego samochód, 
aby znaleźć przyczynę tak nienatu-
ralnego zachowania. Kolejnym kro-
kiem policjantów było sprawdzenie 

garażu mężczyzny, bardzo blisko od 
miejsca przeprowadzonej kontroli. 
Tam policjanci z Kołaczkowa znaleźli 
woreczek strunowy z suszem roślin-
nym o wadze ponad grama. Podczas 
przeszukania miejsca zamieszkania 
27-latka w ręce funkcjonariuszy wpa-
dło ponad 500 gramów marihuany 
oraz ponad 19 gramów amfetaminy.

Mieszkaniec gminy Kołaczkowo zo-
stał zatrzymany w policyjnym aresz-
cie. Następnie 27-latka doprowa-
dzono do Prokuratury Rejonowej we 
Wrześni, gdzie został mu postawiony 
zarzut posiadania znacznej ilości 
środków odurzających oraz substan-
cji psychotropowych. Na tę chwilę 
27-latek otrzymał policyjny dozór 
oraz zabezpieczenie majątkowe na 
kwotę 10 tysięcy złotych. Mężczyźnie 
grozi nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.           KPP

Nie żyje Roman Tutak
Samorządowiec, który przez wiele lat 

związany był z Tonsilem, miał 81 lat.
Roman Tutak nie był rodowitym września-

ninem, ale to właśnie z Wrześnią wiązała się 
większość jego życia. Po ukończeniu studiów 
inżynierskich na Politechnice Poznańskiej pra-
cował w Tonsilu, z którym związał większość 
swojego życia zawodowego. W ostatnich 
latach istnienia zakładów pełnił funkcję ich 
prezesa.

Był samorządowcem i jednym z założycieli 
Towarzystwa Unia Wrześnian. W latach 1994-
1998 zasiadał w radzie miejskiej i zarządzie 
gminy. Roman Tutak jako doradca burmistrza 
miał znaczący wpływ na rozwój inwestycyj-
ny gminy Września. Sportowiec – zawodnik  
i trener drużyny koszykarskiej Zjednoczonych 
Września.

Wśród przyjaciół i współpracowników ucho-
dził za błyskotliwego rozmówcę i duszę towa-
rzystwa. Zmarł 8 grudnia i spoczął na wrzesiń-
skim cmentarzu komunalnym.

                                           (red.)

Materiał dowodowy w sprawie

Roman Tutak był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego  
im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni – tu na 100-leciu szkoły

fot. KPP



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
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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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Medale w Spale
Podczas tegorocznych Czwartków Lekkoatletycznych zawodnicy z Wrześni zdobyli trzy srebrne medale.

Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa 
Czwartków Lekkoatletycznych odby-
ły się 7 grudnia. Miejscem zmagań 
najmłodszych lekkoatletów był kul-
towy Ośrodek Przygotowań Olim-
pijskich w Spale. 250 zawodników  
z 26 jednostek rywalizowało na bieżni  
i skoczniach w kategoriach dziewcząt 
i chłopców roczników 2008 oraz 2009.

Znakomicie spisali się reprezentan-
ci Wrześni, zdobywając trzy srebrne 
medale.

Dwunastolatka Julia Olejniczak  
w konkursie skoku wzwyż pokonała 
poprzeczkę na wysokości 145 cm. 
Mateusz Maleszka (rocznik 2009) – 
dwukrotny medalista – przebiegł 
dystans 60 m w czasie 8,79 i skoczył 
w dal na odległość 4,25 m. Wszystkie 
rezultaty są rekordami życiowymi 
młodych sportowców trenujących 
pod okiem Krzysztofa Regulskiego 
w lekkoatletycznej grupie Szkolnego 
Klubu Sportowego w Samorządowej 
Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

(red.)

Zwycięstwo w świetnym stylu
W szlagierowym meczu VI kolejki Fox Travel II Wielkopolskiej Ligi Futsalu KP Wooden Villa/Lucart 

Energy Września wygrał w Koninie z miejscowym KKF Automobile Torino aż 8:2.

W sobotę 12 grudnia zmierzyły się 
dwie niepokonane do tej pory dru-
żyny: KKF Automobile Torino Konin 
oraz KP Wooden Villa/Lucart Energy 
Września. Można się zatem było spo-
dziewać wspaniałego futsalowego 
widowiska. I takie też było.

W piątej minucie meczu Jakub Mi-
chalak wyprowadził zespół gości na 
prowadzenie. Chwilę później Kamil 
Klechammer podwyższył wynik spo-
tkania na korzyść KP Wooden Villa/
Lucart Energy Września. Bramkę kon-
taktową dla koninian strzelił Mateusz 
Mroziński. Następne minuty to już 

świetna gra wrześnian, którzy strze-
lili trzy bramki. Ich autorem był Ka-
mil Klechammer. Kat koninian przy 
strzeleniu czwartej bramki niestety 
doznał kontuzji i nie był w stanie 
kontynuować gry. Piłkarze z Konina 
nie stwarzali sobie zbyt wielu oka-
zji strzeleckich, a jeśli już do nich 
dochodziło, to świetnie w bramce 
gości spisywał się Marcin Siepielski. 
Do przerwy wynik spotkania już się 
nie zmienił i wrześnianie schodzili do 
szatni wygrywając 5:1.

Druga część meczu rozpoczęła się 
świetnie dla KP Wooden Villa/Lucart 

Energy Września. Ich kapitan Łukasz 
Fechner strzelił szóstą bramkę dla 
swojego zespołu. Gospodarze od-
powiedzieli tylko jednym trafieniem 
Damiana Markiewicza z rzutu wolne-
go. Końcówka meczu należała rów-
nież do wrześnian. Siódmą bramkę 
dla KP Wooden Villa/Lucart Energy 
Września zdobył Łukasz Zugaj. Wynik 
spotkania ustalił Krzysztof Kozłowski. 
W derbach regionu wygrali września-
nie i to oni utrzymali fotel lidera Fox 
Travel II Wielkopolskiej Ligi Futsalu. 

Piotr Jędraszak

Mateusz Maleszka i Julia Olejniczak

fot. arch. K. Regulskiego

fot. arch. drużyny

Radość po zwycięskim meczu




