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Zdrowych i spokojnych
 Świąt Wielkiejnocy, 

niosących nadzieję na lepsze 
jutro oraz siłę do podejmowania 

kolejnych wyzwań
Starosta Wrzesiński
 Dionizy Jaśniewicz 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wrzesińskiego 

Marek Przyjemski 

Bezpieczne posiedzenie rady
Marcowa sesja, z uwagi na wciąż trwającą pandemię i dodatkowe obostrzenia z ostatnich dni, ponownie odbyła się w trybie zdalnym. 

Radni obradowali 25 marca. W pro-
gramie sesji znalazły się tradycyjne 
sprawozdania z działalności prze-
wodniczącego rady i pracy Zarządu 
Powiatu. Ponadto w związku z upły-
wem połowy okresu aktualnego 
Powiatowego Programu Opieki nad 
Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego, 
radni zapoznali się z częściowym 
sprawozdaniem za lata 2018-2020. 
Realizując program, znakowano za-
bytki oraz wsparto renowację 17 
obiektów kwotą o łącznej wartości 
200 tys. zł. Obiekty zabytkowe to tak-
że walor turystyczny – wykorzystując 
dostępne narzędzia promocji, zachę-
cano miłośników historii do zgłębia-
nia wiedzy o dziedzictwie powiatu 
wrzesińskiego.

Obok części sprawozdawczej, rad-
ni podjęli cztery uchwały. Pierwsza  
z nich dotyczyła corocznego podzia-
łu środków z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na wsparcie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepeł-
nosprawnych. Do podziału w 2021 
roku były prawie 4 mln zł, z których 
większość stanowią środki na rehabi-
litację społeczną. 100 tys. zł przezna-
czono na rehabilitację zawodową, tj. 
na dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej przez osoby bezro-
botne z niepełnosprawnością oraz 
wsparcie utworzenia miejsca pracy 
dla osoby niepełnosprawnej. 

W ramach rehabilitacji społecznej 

pieniądze przeznaczono na dofinan-
sowanie działalności warsztatów te-
rapii zajęciowej w powiecie wrzesiń-
skim (2,4 mln zł). Dla przypomnienia, 
w naszym regionie są trzy takie pla-
cówki (we Wrześni, w Czeszewie i Ru-
dzie Komorskiej) dla łącznie 110 osób. 

Pozostała część działań w ramach 
rehabilitacji społecznej przy udziale 
funduszy z PFRON dotyczy wsparcia 
uczestnictwa w turnusach rehabilita-
cyjnych (450 tys. zł), likwidacji barier 
architektonicznych, komunikacyj-
nych i technicznych (350 tys. zł). To 
także środki przeznaczone na dofi-
nansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych 
(30 tys. zł) oraz zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny i przedmioty ortope-
dyczne (615 tys. zł). Podział środków 
został opracowany w uzgodnieniu ze 
Społeczną Radą ds. Osób Niepełno-
sprawnych.

Kolejna uchwała dotyczyła zmian  
w zasadach przyznawania dotacji dla 
spółek wodnych. Ma ona charakter 
porządkowy i wynika z konieczności 
dostosowania zasad do aktualnych 
przepisów Komisji Europejskiej w za-
kresie czasu obowiązywania uchwa-
ły. Zasady przyznawania dotacji dla 
spółek wodnych są w mocy do czasu 
obowiązywania ww. przepisu unij-
nego, czyli do 31 grudnia 2023 roku. 
Ponadto na skutek zaleceń Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów spółki ubiegające się o dotację 

zobowiązane będą dołączyć oświad-
czenia o pomocy de minimis w rol-
nictwie i rybołówstwie, jaką otrzy-
mały w roku ubiegania się o wsparcie 
i w ciągu dwóch wcześniejszych lat. 

W bloku uchwał budżetowych zna-
lazły się zmiany w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej na lata 2021-2029 
oraz planie finansowym na rok 2021. 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej wynikają m.in. z wydłużo-
nego czasu trwania zaplanowanych 
zadań lub zmiany podziału wydat-
ków na poszczególne lata. Pandemia 
w znacznym stopniu rzutuje na reali-
zację planów, szczególnie tych wie-
loletnich. Pojawiają się nowe koszty 
związane z sytuacją epidemiczną, 
zaś w innych miejscach powstają 
oszczędności. Zmiany w budżecie  
i Wieloletniej Prognozie Finansowej 
stanowią efekt konieczności reago-
wania na zmieniające się warunki 
otoczenia i powstające potrzeby,   
a także optymalizować realizację za-
dań powiatowych. 

Budżet na rok 2021 ulega modyfi-
kacji między innymi w związku ze 
zmniejszeniem subwencji oświa-
towej dla powiatu wrzesińskiego 
o 859 tys. zł. Planowane 41,5 mln zł 
na oświatę w powiecie wrzesińskim 
na 2021 rok w konsekwencji decyzji 
ministerialnych zmniejszyło się do 
40,7 mln. Ponadto uwzględniono 
środki otrzymane na zabezpieczenie 
domów pomocy społecznej w sytu-

acji epidemicznej, przyjęto dotacje 
z gminy Miłosław na remont Po-
wiatowej Sceny Kultury „Zamkowa”, 
zmienił się również okres realizacji 
edukacyjnych projektów między-
narodowych. Zaplanowano środki 
m.in. na modernizację infrastruktury 
teleinformatycznej w Starostwie Po-
wiatowym oraz system przeciwpoża-
rowy w Domu Pomocy Społecznej. 

Po rozpatrzeniu uchwał przewidzia-
nych w porządku obrad, radni wyko-
rzystali przysługujące im prawo do 
zapytań, wniosków i oświadczeń. Za-
interesowanie budziła m.in. wycinka 
drzew przy siedzibie Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej, kwe-
stie drogowe, toczące się postępo-
wanie restrukturyzacyjne w szpitalu  
oraz temat ubiegania się o środki  
z NFZ na oddział udarowy. Prezes 
Zbigniew Hupało poinformował  
o przygotowaniach lecznicy do ogło-
szonego konkursu, licząc na pozy-
tywny bieg spraw. Termin składania 
wniosków  mija 30 marca. Wrzesiński 
szpital jest przygotowany do realizacji 
nowego kontraktu neurologiczno-
-udarowego. Zważając na posiada-
ne zasoby kadrowe, specjalistyczny 
sprzęt i bardzo dobre warunki bytowe 
dla pacjentów, jest szansa na to, że w 
drugiej połowie roku leczenie udarów 
we Wrześni będzie możliwe. To zakres 
świadczeń zdrowotnych, na który 
mieszkańcy czekają od dawna. 

Joanna Musiałkiewicz
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Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

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.

26 marca 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Prace wykończeniowe

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy PSK ZAMKOWA

Modernizowane poddasze

Prace na wieży

Umów się przez Internet 
do Wydziału Komunikacji i Transportu

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych interesantów oraz komfort załatwiania spraw uruchomiona zo-
stała usługa internetowej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu. W paru prostych krokach można 
wygodnie umówić się na dogodny dzień i godzinę bez konieczności oczekiwania w kolejce. Interesanci chcący 
załatwić sprawę bez uprzedniego umówienia terminu w dalszym ciągu są obsługiwani według kolejki. 

Internetowa rezerwacja terminu możliwa jest na stronie: rejestracja.wrzesnia.powiat.pl.        
   (red.)

Twierdził, że leczy się marihuaną
Kryminalni zatrzymali mieszkańca Nekli, który posiadał narkotyki oraz krajankę tytoniu bez pol-

skich znaków akcyzy. Mężczyźnie zostały postawione zarzuty, do których się przyznał. Grozi mu do 
trzech lat pozbawienia wolności.

8 marca na terenie Nekli policjanci 
z Wydziału Kryminalnego Komen-
dy Powiatowej Policji we Wrześni 
zatrzymali 33-letniego mężczyznę. 
Neklanin w swoim miejscu zamiesz-
kania miał susz roślinny, sadzonki ko-
nopi oraz krajankę tytoniu. Mężczy-
zna tłumaczył się, że wszystko jest na 
jego własny zdrowotny użytek.

Podczas weryfikacji ujawnionych 

środków okazało się, że suszem jest 
środek odurzający zawierający sub-
stancję zabronioną THC o wadze 
ponad 37 gramów, zaś sześć znale-
zionych sadzonek to konopie inne 
niż włókniste. Natomiast krajanka 
tytoniu nie posiadała polskich zna-
ków akcyzy i ważyła ponad cztery ki-
logramy. Wprowadzenie jej na rynek 
skutkowałoby uszczupleniem skarbu 

państwa o kwotę 3 772 złotych.
33-latkowi na podstawie Ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii zo-
stały postawione zarzuty posiadania 
środków odurzających oraz uprawy 
konopi innych niż włókniste. Męż-
czyzna przyznał się do postawionych 
zarzutów i grozi mu do trzech lat po-
zbawienia wolności.

KPP

Zachęcamy 
do korzystania 
z serwisu 
e-budownictwo

Serwis został niedawno uruchomiony przez Główny Urząd Nad-
zoru Budowlanego.

E-budownictwo umożliwia wypeł-
nienie i złożenie wniosków związa-
nych z procesem budowlanym do 
właściwych urzędów, w tym do Sta-
rostwa Powiatowego we Wrześni. 
Dzięki temu załatwianie spraw ma 
być znacznie prostsze i bardziej jed-
nolite – coraz więcej będzie można 
załatwić bez wychodzenia z domu 
czy biura, co jest ważne zwłaszcza  

w czasie pandemii.
Aktualnie poprzez serwis można 

złożyć m.in. wniosek o przeniesienie 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zgłosić rozbiórkę czy zmianę sposo-
bu użytkowania budynku. Serwis do-
stępny jest pod adresem: e-budow-
nictwo.gunb.gov.pl.

(red.)

Dowody w sprawie

Informujemy, że kolejny numer 
„Przeglądu Powiatowego” 

ukaże się 16 kwietnia

fot.KPP
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W powiecie praca wre
Obecnie powiat wrzesiński realizuje kilka istotnych zadań w zakresie inwestycji. Toczą-

ce się prace modernizacyjne dotyczą ważnych obiektów znajdujących się na jego terenie.  
Rozmawialiśmy o nich z naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy 
Europejskich Anną Wolską-Wróblewską.

Jakie inwestycje są realizowane 
przez powiat wrzesiński w obecnej 
chwili? Na jakim etapie są prace?

Ostatni czas to przede wszystkim 
przygotowanie nowej odsłony Po-
wiatowego Centrum Edukacji Zawo-
dowej we Wrześni. Przemodelowanie 
pomieszczeń z dostosowaniem cało-
ści do nowych potrzeb sprzętowych 
to główne założenie modernizacji.  
W chwili obecnej równolegle prowa-
dzone są prace przy Powiatowej Sce-
nie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu. 
Tam realizowana jest długo przez nas 
oczekiwana odbudowa attyki oraz za-
bezpieczenia wieży. Jest to niezbędne, 
aby dawny kościół mógł być ponownie 

udostępniony po zniszczeniach z 2017 
roku spowodowanych wichurą. Temat 
był wymagający, ale szczęśliwie udało 
się przystąpić do jego realizacji.

Co jeszcze zostało do zrobienia 
w związku z wymienionymi inwe-
stycjami i na kiedy planowane jest 
zakończenie remontów?

W chwili obecnej większość po-
mieszczeń w PCEZ jest już przygoto-
wanych. Pozostało nam zadbanie  
o otoczenie budynku –  przygoto-
wanie niezbędnych dróg i ciągów 
komunikacyjnych oraz drobne pra-
ce w środku, głównie w korytarzach. 
Koniec prac planowany jest na maj 
tego roku. Jeśli chodzi o „Zamkową”  
w Miłosławiu, zakończenie prac na 
wieży planowane jest na kwiecień. 
Wtedy pozostanie nam sukcesywne 
odbudowywanie attyki.

Jakie były okoliczności zwięk-
szenia kwoty przeznaczo-
nej na remont „Zamkowej”  
i skąd pochodzą brakujące środki?

Zatroskani faryzeusze i przymilna Pchła Szachrajka
Tak naprawdę to jestem już trochę zmęczony odkrywaniem i demaskowaniem rzeczy dawno odkrytych i tak powtarzalnych jak kolejny obrót Ziemi 

wokół Słońca. Ponad pięćset lat po przewrocie kopernikańskim, do dzisiaj żyją między nami wyznawcy geocentryzmu i gorliwie przekonują do tej teorii 
nowych zwolenników.

Wielu z nas daje się niezmiennie 
nabierać różnej maści czarodzie-
jom, konstruktorom domniema-
nych katastrof ekologicznych, 
tropicielom lokalnych układów, 
obrońcom wszystkich istot ży-
wych, społecznym niby-konser-
watorom ochrony zabytków czy 
wreszcie nieustraszonym ryce-
rzom zawłaszczania wszystkie-
go, co ma choćby jeden zielony 
listek. Jeżeli jednak myślicie, że 
przyświeca im w tym mozole ja-
kaś wzniosła idea czy szczególna 
wrażliwość, która skłania ich do 
tej nadzwyczajnej aktywności, 
to nic bardziej błędnego. Oni 
bardziej przypominają mi prze-
biegłych złodziejaszków, którzy 
naciągają na kasę ufnych starusz-
ków metodą na wnuczka czy na 
policjanta. W ich wydaniu jest to 
aktywność obliczona na zdobycie 
publicznego aplauzu ludzi ufnych 
i wrażliwych, których wkręca się 
populistycznie w obronę jakiegoś 
ważnego dla tych osób dobra. Ce-
lowo przemilczają faktyczny stan 
rzeczy czy korzyści, jakie z czę-
ściowego poświęcenia tego do-
bra mogą uzyskać wszyscy, rów-
nież ci chwilowo uwiedzeni przez 
zatroskanych o dobro wspólne 
faryzeuszy.

Chcecie przykładów? Proszę bar-
dzo: planowany zbiornik w Goz-
dowie oprotestowany przez lo-
kalnych aktywistów nie powstał, 

chociaż zabezpieczone były finanse 
na jego realizację. Dzisiaj w imieniu 
zdecydowanej większości zaintere-
sowanych mieszkańców Gozdowa 
sołtys pyta mnie, czy jest szansa na 
realizację tej inwestycji. Tak, ale cały 
proces trzeba zaczynać niemalże od 
nowa, żeby pozyskać na ten projekt 
fundusze. A to odwleka wszystko  
w czasie. Dzisiaj już wiedzą, że zostali 
oszukani przez „strażników krajobra-
zu” i stracili swoją wielką szansę.

Kolejny przykład – dzisiaj wszy-
scy podziwiają odnowiony zakątek 
Wrześni, bulwary nad Wrześnicą. 
Jeszcze kilka lat temu był to jeden 
z najbardziej zaniedbanych fyrtli 
w mieście. Tak niewiele brakowało, 
żeby projekt rewitalizacji przepadł 
wraz z dwudziestoma milionami do-
finansowania z powodu konieczno-
ści wycięcia kilku drzew, w interesie 
których „obrońcy każdego zielonego 
liścia” oprotestowali gotowy już do 
realizacji dokument. Wciągnęli w tę 
rozgrywkę zdezorientowanych wła-
ścicieli sąsiadujących posesji, którzy 
dopiero po czasie zorientowali się, że 
stali się zakładnikami przebiegłych 
eko-faryzeuszy. Czy ktokolwiek dzi-
siaj z licznie odwiedzających to uro-
kliwe miejsce zauważy ubytek kilku 
nieokazałych drzewek? Na pewno 
nie. Tym razem w ostatniej chwili 
całe przedsięwzięcie udało się obro-
nić przed „zielonymi projektantami”.

Drugiego tak obleganego rekre-
acyjnie miejsca w okolicy Wrześni 

jak Zalew Lipówka nie ma. Od kilku 
lat ta zapomniana przez ludzi oko-
lica tętni ponownie życiem dzięki 
inwestycjom samorządowym. W po-
godne dni krajobraz wokół zalewu 
przypomina ruchliwą ulicę dużego 
miasta. Tyle tylko, że zamiast samo-
chodów pomykają tam rowerzyści, 
rolkarze, miłośnicy joggingu, kijkarze 
i zwykli spacerowicze. Powstała więc 
potrzeba rozbudowy i moderniza-
cji zatłoczonej trasy. Jak to zwykle 
bywa, każda tego typu inwestycja w 
zagajonym terenie wymaga jakichś 
ofiar. Tym razem trzeba poświęcić 
kilka drzew i krzewów.  Wielu z nas 
to rozumie i gotowych jest zaufać 
inwestorowi, czyli gminie, że podob-
nie jak wcześniej dobrze wyważyła 
wszelkie racje.

Nie rozumieją tego niestety „pro-
jektanci” ochrony każdego zielone-
go liścia. Dla nich to świetna okazja, 
żeby podstawić swoją żabią nogę do 
podkucia. Rozpętano więc jakąś nie-
prawdopodobną histerię w obronie 
kilku drzew przeznaczonych do wy-
cięcia. Według wcześniej już prakty-
kowanego scenariusza próbują wcią-
gnąć w tę rozgrywkę wielu często 
słabo zorientowanych w założeniach 
projektu mieszkańców naszego mia-
steczka i kilku okolicznych wiosek. 
Odgłosy krzyczących znad Lipówki 
o ratunek drzew zwabiły nawet wiel-
kopolską posłankę, która, wyćwiczo-
na niczym Pchła Szachrajka z bajki 
Jana Brzechwy, nie odpuściła, żeby 

nie skoczyć 
do Wrześni  
i pożywić się 
co nieco.

Kilka dni 
wcześniej pani 
posłanka, nie 
zechciała wes-
przeć wrzesiń-
skiego szpitala 
s t a r a j ą c e g o 
się o kontrakt 
udarowy, kal-
kulując, że 
nie bardzo jej 
się to opłaci.  
Bezpieczniej 
przykleić się 
do dyżurnych 
kontestatorów 
z Wrześni. Taka 
n iekosztow-
na inwestycja  
w przyszłe wy-
bory. 

Wychodzi więc na to, że niektórych 
okrutnie przeraża dramat wołających 
o ratunek drzew, natomiast zdrowie 
Wrześnian dotkniętych udarem, już 
nie tak bardzo. A tak przy okazji za-
stanawia mnie tylko, dlaczego gnieź-
nieński projekt rewitalizacji Wenecji 
z wycinką kilkuset drzew (dokładnie 
686) nie zajął pani poseł tak bardzo 
jak wrzesińska Lipówka. Widocznie 
tamte drzewa nie krzyczą tak prze-
raźliwie jak nasze. 

Hmmm… Cóż, jakąż by mądrość 

Po ustawieniu rusztowań, co dało 
możliwość bezpośredniego obejrzenia 
wieży, okazało się, że zakres degra-
dacji części, która ją zabezpiecza, jest 
większy niż  pierwotnie było to zało-
żone. Wykonanie dodatkowych prac 
okazało się niezbędne. Środki na ten 
cel zostały przekazane przez poprzed-
niego właściciela „Zamkowej”,  tj. gmi-
nę Miłosław. To pierwszy taki remont 
obiektu od wielu lat. 

Jakie inne inwestycje planowane 
są w najbliższym czasie? 

W chwili obecnej jesteśmy na ostat-
niej prostej, jeśli chodzi o modernizację 
PCEZ. Kolejny etap to wyposażenie bu-
dynku w nowoczesny sprzęt gwaran-
tujący szkolenia na najwyższym po-
ziomie zawodowym dla pracowników 
z naszego powiatu oraz z całej Wielko-
polski. Następne miesiące to budowa 
nowoczesnej bazy noclegowej – bursy 
w Grzymysławiach w bezpośrednim 
sąsiedztwie Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii.

Rozmawiała Monika Tomczak

wynieść z tej przypowieści? 
Strzeżmy się zatroskanych „fary-
zeuszy” i przymilnych „Pchełek 
Szachrajek”, gdyż jako się patrzy, 
z całą pewnością coś zamierzają 
od nas wyłudzić.

      Dionizy Jaśniewicz
      ….Nieprzymilny

P.S. Czy wiecie, jak skończyła 
Pchła Szachrajka? Zajrzyjcie do 
Brzechwy.
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Mówić obrazami, cz. 24
Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe. W tym numerze poznajemy niektóre 

z nich.
Publikując kolejne materiały z serii 

„Mówić obrazami”, chcemy przy-
bliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy 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 
znaków przestrzenno-dotykowych 
(np. przedmiotów), grafik (nie tylko 
piktogramów, lecz także obrazów 
czy symboli), znaków manualnych 
(gestów) osoby nieposługujące się 
mową lub mówiące w sposób ogra-
niczony mają możliwość porozumie-
wania się z otoczeniem. Społeczność 

szkoły zachęca do poznawania 
zasad komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej, a jednocześnie 
wspólnej zabawy. Hanna Ludwiczak 
oraz Renata Jakubowska zachęcają 
do połączenia piktogramów w lo-
giczne pary tak, by powstały z nich 
tradycje oraz zwyczaje, które towa-
rzyszą nam podczas Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego.                     

 (red.)

Rozwiązanie: Malowanie pisanek; Oblewanie wodą; Jedzenie jajek; Układanie palmy; Święcenie pokarmów;Wypiekanie babki; 
Stukanie się pisankami

Stawiają na naukę i rozwijanie talentów
W połowie marca uczniowie klas ósmych przystąpili do próbnego egzaminu kończącego szkołę podstawową. Już niebawem kolejne trudne zadanie przed 

nimi – wybór szkoły średniej. W ostatnim numerze „Przeglądu Powiatowego” zaprezentowaliśmy ofertę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we 
Wrześni. Tym razem dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Violetta Zdunowska opowiada o tym, co kierowana przez nią 
szkoła może zaproponować ósmoklasistom. 

Na rok szkolny 2021/2022 Liceum 
Ogólnokształcące proponuje kan-
dydatom pięć klas o różnych pro-
filach kształcenia. Proszę opowie-
dzieć, jakie to profile.

Na przyszły rok szkolny przygotowali-
śmy ofertę dla 150 uczniów szkół pod-
stawowych. Zamierzamy utworzyć 
pięć oddziałów o różnych profilach 
kształcenia. Klasa I A będzie realizo-
wała rozszerzenie z języka polskiego, 
historii i języka angielskiego. Klasa I B 
skupi się również na języku polskim,  
a dodatkowo rozszerzać będzie bio-
logię oraz język angielski. Ten od-
dział adresowany jest również do 
dziewcząt, które chcą rozwijać swoje 
umiejętności sportowe. Jeżeli wśród 
kandydatów do tej klasy, zbierze się 
dwudziestoosobowa grupa chętnych 
do uprawiania dyscypliny sportowej, 
jaką jest lacrosse, wówczas powstanie 
oddział sportowy.  To właśnie dla tych 
uczniów w godzinach popołudnio-
wych będą realizowane treningi w wy-
miarze siedmiu godzin tygodniowo.  
Z kolei klasa I C to odział, w którym 
chemia i biologia będą nauczane na 
poziomie rozszerzonym. Zaintereso-
wanym matematyką proponujemy 
klasę I D. Oddział ten zostanie podzie-
lony na dwie grupy: pierwsza będzie 

rozszerzać matematykę i geografię, 
druga – matematykę i fizykę. Ostat-
nia klasa I E to oddział dwujęzyczny. 
Ta klasa rozszerzać będzie wiedzę  
o społeczeństwie i geografię. Zarówno 
z WOS-u, jak i geografii pewne treści 
podstawy programowej również będą 
nauczane w języku angielskim.    

Klasa sportowa z lacrosse to zu-
pełna nowość w ofercie szkoły. 
Skąd pomysł na jej utworzenie? 
Czy jednym z argumentów „za” 
była prężnie działająca drużyna 
Lax-Warriors Września, której po-
czątki wiążą się właśnie z LO?

Tak, zgadza się. Od dwóch lat prowa-
dzimy dodatkowe zajęcia dla uczniów 
naszej szkoły właśnie z lacrosse. Za-
wodniczki osiągają bardzo duże suk-
cesy. Dwanaście dziewcząt z dwóch 
grup, obecnych klas pierwszych i dru-
gich, trafiło do kadry narodowej w la-
crosse. Mam nadzieję, że ten sport bę-
dzie rozwijał się coraz prężniej, dlatego 
też wychodzimy do uczniów z propo-
zycją, aby godzin treningów lacrosse 
było jeszcze więcej. Proponujemy, aby 
jedna z grup w klasie B była właśnie 
sportowa, a dzięki wzmożonemu tre-
ningowi ta dyscyplina w naszej szkole 
będzie miała możliwość jeszcze więk-

szego rozwoju.  

Swoje miejsce w ofercie 
szkoły znalazła również 
klasa dwujęzyczna. 
Czy właśnie ten pro-
fil powinny wybrać 
osoby, które chcą 
postawić na naukę 
języka angielskie-
go?

Oczywiście, że tak. 
Uczniowie tej klasy będą 
mieć zwiększoną liczbę 
godzin z języka angielskiego 
o 14 w czteroletnim cyklu. Ponadto, 
jak już wspomniałam, w języku an-
gielskim będzie nauczana część treści 
z WOS-u i geografii. Uczniowie, którzy 
kończą klasę dwujęzyczną, mówią bie-
gle w tym języku.  

W ofercie LO nie zabraknie rów-
nież profili mat.-fiz. oraz mat.-geo., 
bardzo popularnych i często wybie-
ranych przez uczniów, prawda?

Rzeczywiście, klasy z matematyką  
i geografią oraz z matematyką i fizyką 
cieszą się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Uczniowie po ukończeniu 
tego oddziału mogą uczyć się dalej 
na kierunkach politechnicznych. Jeśli 

prześledzimy ofertę szkoły, to możemy 
zauważyć, że jest ona bar-

dzo różnorodna. Od 
przedmiotów hu-

manistycznych 
po ścisłe, takie 

jak matema-
tyka, fizyka, 
biologia, che-
mia. Chcemy 

również umoż-
liwić naszym 

uczniom,  rozwi-
janie umiejętności 

sportowych i mam na-
dzieję, że także na ten profil 

znajdą się chętni. 

Warto przypomnieć, że termin 
składania wniosków do klas spor-
towej oraz dwujęzycznej jest krót-
szy niż do pozostałych grup.

Osoby, które będą chciały dostać się 
do grupy sportowej lub do klasy dwu-
języcznej, będą musiały złożyć odpo-
wiednie dokumenty w terminie od 17 
do 31 maja. 10 czerwca o godzinie 
15:30 odbędzie się test z języka angiel-
skiego dla kandydatów na uczniów 
klasy dwujęzycznej oraz próba spraw-
ności fizycznej dla uczniów do grupy 
sportowej. Pozostałe dokumenty do 

klas A, B, C oraz D można składać od 
17 maja do 21 czerwca.

Jak zachęciłaby pani młodzież do 
wyboru Liceum Ogólnokształcącego?

Nasza szkoła odznacza się wysokim 
poziomem nauczania oraz wysoką 
zdawalnością egzaminu maturalnego 
(zarówno ilościową, jak i jakościową). 
Ponad 90% naszych absolwentów 
to uczniowie studiujący później sta-
cjonarnie na wybranych przez siebie 
kierunkach. Oprócz nauki, która jest 
wiodąca w szkole, uczniowie mają 
również możliwość rozwijania swoich 
umiejętności i talentów. W naszym 
liceum realizowane są różne projekty 
oraz dodatkowe zajęcia, w których 
uczniowie chętnie uczestniczą. Dyspo-
nujemy wykwalifikowaną kadrą peda-
gogiczną. Większość nauczycieli to eg-
zaminatorzy maturalni, a zatem tym 
bardziej wiedzą, jak należy odpowied-
nio przygotować uczniów do matury. 
Liceum daje wykształcenie ogólne  
i otwiera dalszą ścieżkę edukacyjną 
dla każdego ucznia. Jeśli ktoś szuka 
szkoły, która  dobrze przygotowuje 
uczniów do egzaminu maturalnego  
i  rozwija społecznie, to zapraszamy do 
naszego liceum.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

• taśtać – nieść 
• tej – charakterystyczna forma 

zwrotu do swoich, podkreślająca 
ważność wypowiedzi 

• tetrać, stetrać – robić coś praco-
wicie, męczyć się (nad czymś)

• tonkać – moczyć 
• trzebno – trzeba 
• trzeszczok – małe hałaśliwe 

dziecko 
• trzewiki – buty 
• trzęsionka – galareta mięsna 
• tu na – częstuj się, masz (poda-

jąc coś) 

• tuk – szpik kostny lub głupek 
• tuleja – niezdara 
• tutej – tutaj 
• tyndy – tutaj (ide tyndy – idę tu-

taj, tą drogą) 
• tyta – stan upojenia alkoholo-

wego 
• tytka – torebka papierowa 

Opracowała Monika Tomczak 
na podstawie materiałów 

Jerzego Romualda Stankiewicza

Dyrektorki wybrane
W połowie marca odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów 

w dwóch powiatowych placówkach oświatowych.
W przypadku konkursu na stanowi-

sko dyrektora Zespołu Szkół Specjal-
nych im. Janusza Korczaka we Wrze-
śni wyłoniono kandydaturę dotych-
czasowej dyrektor Magdaleny Zając. 
Podobnie było w przypadku drugie-
go konkursu dotyczącego Bursy Mię-
dzyszkolnej, gdzie wyłonioną kandy-
datką również była dotychczasowa 
dyrektor Barbara Zawal.

25 marca konkursy zostały zatwier-
dzone przez Zarząd Powiatu Wrze-
sińskiego, który podjął uchwałę  
o powierzeniu funkcji obu kandydat-
kom, pieczętując tym samym ich wy-
bór. Nowa kadencja dyrektorek roz-
pocznie się 1 września i potrwa do  
31 sierpnia 2026 roku.

Klara Skrzypczyk
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Epidemia ich nie powstrzymała 
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni od lat jest organizatorem Festiwa-

lu Piosenki Obcojęzycznej. Tegoroczna 27. edycja wokalnych zmagań młodzieży transmitowana była 
przez Internet.
Festiwal Piosenki Obcojęzycz-

nej odbył się w piątek 19 marca 
we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.  
Z powodu obostrzeń epidemicznych 
nie było publiczności, która w mi-
nionych latach licznie towarzyszyła 
uczestnikom. Występy dziewiętna-
stu młodych artystów w językach 
angielskim, hiszpańskim, niemiec-
kim, a także japońskim można było 
obejrzeć za pośrednictwem Facebo-
oka, gdzie na profilu Wrzesińskiego 
Ośrodka Kultury trwała transmisja 
na żywo. Do konkursu zgłosili się 
uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego, Zespołu Szkół Politechnicz-
nych, Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących oraz Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2. Wokalistom 
przysłuchiwało się jury festiwalu,  
w skład którego weszli: starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, dyrek-
tor LO Violetta Zdunowska, anglista 
Bartosz Chudziński, redaktor mu-
zyczny Marek Jakubowski oraz troje 
doświadczonych muzyków: Barba-
ra Parzęczewska, Izabela Zalewska  

i Przemysław Koserczyk. Aby dodać 
otuchy uczestnikom, organizatorzy 
festiwalu przygotowali dla nich krót-
kie filmiki, na których ich bliscy mogli 
pokazać, że trzymają za nich kciuki.

Jury przyznało Grand Prix Festiwa-
lu Idze Iglewskiej oraz Annie War-

dęskiej, które wspólnie wykonały 
piosenkę Sisters are doin' it for them-
selves. II miejsce przypadło Angelice 
Bączkiewicz, która jest uczennicą 
ZSZ nr 2. Na podium stanął również 
Mikołaj Milczarek, który zaśpiewał 
hiszpański utwór Ella i tym samym 
zajął III miejsce. Jury przyznało rów-
nież wyróżnienia za muzyczną wraż-
liwość Agnieszce Czupryniak i Ange-
lice Kaniewskej oraz Mai Kostuch za 
walory językowo-muzyczne. Dodat-
kowo starosta wrzesiński wyróżnił 
za osobowość muzyczną Angelikę 
Bączkiewicz.

Nagrodę publiczności oraz nagrodę 
za najlepszy filmik od bliskich, które 
przyznał przewodniczący samorządu 
uczniowskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego Rafał Malinowski, otrzymał ze-
spół „Oedon” składający się z uczniów 
LO oraz ZSP. 27. Festiwal Piosenki Ob-
cojęzycznej w trudnych warunkach 
związanych z epidemią przygotowa-
ły: Kinga Dębicka i Ewa Sławska, które 
uczą języków obcych w LO. 

(red.)

Obiecujący skrzypkowie
Uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni 

Michalina Nather i Olaf Badziński wzięli ostatnio udział w konkur-
sie skrzypcowym.

Michalina Nather i Olaf Badziński re-
prezentowali powiat wrzesiński na IX 
Międzyszkolnym Konkursie Małego 
Skrzypka organizowanym przez Pań-
stwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia 
w Lesznie. Obydwoje zaprezentowali 
się znakomicie. Michalina Nather 
otrzymała pochwałę jury. Michalina  
i Olaf są uczniami drugiej klasy cyklu 
sześcioletniego w klasie skrzypiec 
Joanny Gołas. Młodym artystom 

towarzyszyła w roli akompaniatora 
Katarzyna Fleszar. Na skutek utrzy-
mującej się sytuacji epidemicznej 
przesłuchania konkursowe odbyły 
się online.

Następny konkurs z udziałem 
uczniów klasy instrumentów dę-
tych PSM we Wrześni odbędzie się  
w kwietniu w Kole.

Liliana Kucza 
Dyrektor PSM 

...i w duecie

Emocjonujący występ solo...

Michalina Nather

Olaf Badziński

Na początku marca minął już rok od pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Okres pandemii jest trudnym 
momentem dla nas wszystkich, jednak o ile dorośli lepiej radzą sobie w „nowej rzeczywistości”, o tyle dzieci i młodzież 
mogą mieć problem ze zrozumieniem tego, co dzieje się na świecie, dlaczego wprowadzane są obostrzenia, jakie 
skutki niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad. Ponadto koronawirus pozbawił dzieci i młodzież możliwości stacjonar-
nej nauki, codziennych kontaktów z rówieśnikami i zwykłej beztroski. Konieczne wspierajmy nasze pociechy w tym 
trudnym czasie.                    (red.)

Kolejny sprzęt w CBiRNT
W placówce pojawiły się nowe zestawy szkoleniowe.

Centrum Badań i Rozwoju Nowo-
czesnych Technologii w Grzymysła-
wicach dysponuje najnowocześniej-
szym sprzętem i świetnie wyposa-
żonymi pracowniami. Sama nazwa 
placówki zobowiązuje do ciągłego 
doskonalenia, dlatego mamy się 
czym pochwalić – nasz park maszy-
nowy został wzbogacony o kolejne 
zestawy szkoleniowe z zakresu stero-
wania logicznego. Są to cztery zesta-
wy wykorzystujące modułowe prze-

mienniki częstotliwości SINAMICS 
G120 firmy Siemens, cztery zestawy 
wykorzystujące system napędowy 
servo SINAMICS V90 firmy Siemens 
oraz cztery zestawy wykorzystujące 
falowniki MOVIETRAC B firmy SEW – 
EURODRIVE Polska.

Wszystkich chętnych do poszerze-
nia swojej wiedzy na temat pracy na 
tych urządzeniach zapraszamy do 
kontaktu!

CBiRNT

fot. O
lga Reszelew

ska

fot. O
lga Reszelew

ska
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Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

klasa A – p. rozszerzone: język polski, historia, język angielski 1 30 4 lata

klasa B – klasa sportowa (lacrosse), p. rozszerzone: język 
polski, język angielski, biologia*

1 30 4 lata

klasa C – p. rozszerzone: biologia, chemia 1 30 4 lata

klasa D – p. rozszerzone: matematyka, geografia 0,5 15 4 lata

klasa D – p. rozszerzone: matematyka, fizyka 0,5 15 4 lata

klasa E – klasa dwujęzyczna, p. rozszerzone: język angielski, 
geografia, WOS**

1 30 4 lata

*   klasa sportowa – wychowanie fizyczne: dodatkowo 7h tygodniowo w klasach I-III; utworzenie klasy sportowej uwarunkowa-
ne jest odpowiednią liczbą zgłoszeń (20 osób) i wynikiem prób sprawności fizycznej
** nauczanie dwujęzyczne – język angielski: dodatkowo 3h tygodniowo w klasach I-III i 2h tygodniowo w klasie IV; nauczanie 
dwujęzyczne uwarunkowane jest odpowiednią liczbą zgłoszeń (30 osób) i wynikiem sprawdzianu kompetencji językowych – 
testu z języka angielskiego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama

II Liceum Ogólnokształcące oddział przygotowania wojskowego, p. rozszerzone: 
matematyka, WOS, język angielski

1 30 4 lata

Technikum nr 2

technik weterynarii 2 64 5 lat

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 1 32 5 lat

technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 16 5 lat

technik organizacji turystyki 1 32 5 lat

technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności 0,5 16 5 lat

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

Technikum nr 1

technik elektronik 1 32 5 lat

technik informatyk 1,5 48 5 lat

technik mechanik 1 32 5 lat

technik ekonomista 0,5 16 5 lat

technik rachunkowości 0,5 16 5 lat

technik budownictwa 1 32 5 lat

technik architektury krajobrazu 0,5 16 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia 
nr 1

mechanik precyzyjny* 1 22 3 lata

operator obrabiarek skrawających 0,5 16 3 lata

mechatronik 0,5 16 3 lata

* nabór w uzgodnieniu z firmami Volkswagen, Gestamp i Blum Polska

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wlkp.

Technikum nr 3 technik logistyk 1 32 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia 
nr 2

sprzedawca 1 32 3 lata

kucharz 1 32 3 lata

mechanik pojazdów samochodowych 1 32 3 lata

fryzjer 1 32 3 lata

wielozawodowa* 1 32 3 lata

wielozawodowa** – operator obrabiarek skrawających 1 32 3 lata

Szkoła Podstawowa dla 
Dorosłych

klasa VII 1 30

klasa VIII 1 30

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych profil ogólny

1 30

*   w przypadku dużej liczby chętnych istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału
** klasa uczniowska, realizacja zajęć praktycznych w PCEZ

Oferta naboru do szkół 
prowadzonych przez

 powiat wrzesiński 
na rok szkolny 2021/2022 

Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej 
nabor.pcss.pl/wrzesnia oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.
Dokumenty należy składać w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru w terminie: 
- od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. – wniosek i świadectwo ukończenia szkoły, w przypadku klas sporto-

wych, dwujęzycznych i oddziałów przygotowania wojskowego od 17 maja do 31 maja 2021 r.
- od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. – zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
W przypadku szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych dokumenty 

należy składać w terminie:
- od 14 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wniosek,
- od 25 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne promocyjne.

Działo się w WSCKZiU
8 marca w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Za-

wodowego i Ustawicznego we Wrześni miały miejsce dwa wydarzenia.

Pierwszym z nich był finał Woje-
wódzkiego Konkursu Florystyczne-
go, który organizowany był wraz  
z Departamentem Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Uczest-
nicy zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom, a same prace zachwycały 
jakością i kreatywnością.

Drugim wydarzeniem były Drzwi 
Otwarte, w ramach których można 
było uczestniczyć w praktycznych 
warsztatach przeprowadzonych przez 
nauczycieli i słuchaczy WSCKZiU. Moż-
na było między innymi przekonać się, 
co potrafią masażyści, fotografowie, 
opiekunowie medyczni, kosmetycz-

ki czy fryzjerki kształcący się w naszej 
szkole.

Na zakończenie Dnia Drzwi Otwar-
tych dyrektor Departamentu Eduka-
cji i Nauki UMWW, Dorota Kinal prze-
prowadziła z WSCKZiU losowanie 
nagród dla uczestników wydarzenia.

Główną nagrodą ufundowaną przez 
firmę „Matteo Twoje Sklepy” był 
45-calowy telewizor marki Philips.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, 
organizatorom oraz uczestnikom! 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, 
zobaczymy się w jeszcze liczniejszej 
grupie.

WSCKZiU

fot. W
SCKZiU

Drzwiom Otwartym towarzyszył m.in. pokaz fryzjerski
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Być mistrzem dla ucznia
O kształceniu zawodowym i o tym, dlaczego tak ważna jest rola nauczycieli praktycznej nauki zawo-

du rozmawiamy z dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Markiem Dybą.

Którą część edukacji zawodowej 
uważa pan za najistotniejszą?

Na pewno najtrudniejsza część edu-
kacji zawodowej to kształcenie prak-
tyczne, ponieważ sens ma to, 
co umiemy zrobić i jakie 
umiejętności posiadamy. 
Każdy z nas chciałby 
umieć wszystko zro-
bić czy naprawić 
i być technicznie 
n i e z a l e ż n y m . 
Niestety nikt nie 
umie wszystkiego. 
Czasy renesansu 
już dawno minę-
ły, a tak wszech-
stronnych ludzi jak 
Leonardo da Vinci już 
nie ma. Obecnie mamy 
czas specjalistów, nierzadko  
w bardzo wąskich obszarach 
i rynek potrzebuje takich fachow-
ców w różnych dziedzinach, któ-
rzy wykonują daną pracę dobrze,  
z wielką starannością, do czego po-
trzebne są konkretne umiejętności. 
Te właśnie umiejętności uczniowie, 
a późniejsi pracownicy, nabywają  
w trakcie szkolenia praktycznego – zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych.

Co należy do kluczowych kwestii 
szkolenia praktycznego?

Aby uczeń nabył umiejętności nie-
zbędne na rynku pracy, potrzebne są 
mistrz-nauczyciel i baza techniczna, 
gdzie będzie realizowana nauka, czy-
li maszyny, urządzenia, narzędzia, 
osprzęt. Niezbędny jest również pro-
gram, według którego realizowane jest 
kształcenie odpowiadające potrze-
bom rynku, bo tylko absolwenci wy-
posażeni w poszukiwane umiejętności 
znajdują zatrudnienie. Najdroższym 
składnikiem jest baza techniczna. 

Jak wygląda dziś ta baza w PCEZ?
Dysponujemy wyposażeniem nie-

zbędnym do kształcenia w zawodach: 
technik mechanik, mechatronik, me-
chanik precyzyjny, technik budownic-
twa, operator obrabiarek skrawają-
cych, ślusarz oraz technik bezpieczeń-
stwa i kontroli jakości. W większości 
nie jest ono najnowsze, ale jest oczy-
wiście sprawne i spełnia odpowiednie 
standardy. Wiadomo, że kto się nie 
rozwija, ten zostaje z tyłu. Jeżeli w na-
szej placówce nie zostałaby podjęta 
aktualnie realizowana inwestycja, to 
odpadlibyśmy z rywalizacji na rynku 
szkoleniowym i dalszy rozwój uczniów 
oraz osób dorosłych byłby uniemożli-
wiony. Dzisiaj jesteśmy już na finiszu 
ogromnego przedsięwzięcia realizo-
wanego przez powiat wrzesiński, czyli 
modernizacji PCEZ w ramach projektu 
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na 
terenie powiatu wrzesińskiego”.

Baza zostanie całkowicie zmoderni-
zowana. Będziemy dysponować cał-
kowicie nowymi siedmioma pracow-
niami do zawodów mechanicznych, 
czterema pracowniami do zawodów 
mechatronicznych i elektrycznych, 
pracownią spożywczą z nastawieniem 
na przetwórstwo mleka, laboratorium 

językowym i salami dydaktycznymi. 
Ogromne zmiany dotyczą również 
całego zaplecza socjalnego zarów-
no dla nauczycieli, jak i dla uczniów. 

Nowością będzie u nas 
świetlica z biblioteką 

mu l t i m e d i a l n ą , 
tak że ucznio-

wie będą mieli 
m o ż l i w o ś ć 
poczekania 
na zajęcia 
czy na przy-
kład przy-
g o towa n i a 

się do nich. W 
takim nowo-

czesnym ośrod-
ku będziemy mo-

gli kształcić młodzież  
w obecnie nauczanych 

zawodach, ale jesteśmy rów-
nież przygotowani do kształcenia  
w kolejnych. 

Praca w takich warunkach powinna 
być przyjemnością i dawać ogromną 
satysfakcję nauczycielom, dlatego też 
zapraszam, szczególnie młodych lu-
dzi, do podjęcia pracy na stanowisku 
nauczyciela praktycznej nauki zawo-
du w PCEZ.

Co według pana jest najlepsze  
w pracy nauczyciela?

Nauczanie to misja i ciągły kontakt  
z ludźmi, szczególnie młodymi. Nie ma 
czasu na jakąś większą rutynę i nudę. 
Codziennie czekają nas nowe wyzwa-
nia. W PCEZ umożliwiamy nauczycie-
lom rozwój osobisty, przeprowadza-
my w tej chwili dla nich bardzo wiele 
szkoleń. Od ubiegłego roku w ramach 
projektu „Stawiamy na kształcenie 
fachowców” realizujemy moduł do-
skonalenia zawodowego nauczycieli. 
Te kursy będą kontynuowane w tym  
i następnym roku, a więc rozwój zawo-
dowy i osobisty będą zapewnione.

Profesja nauczyciela przynosi ogrom-
ną satysfakcję. Sam jestem tego przy-
kładem, bo od 40 lat z przyjemnością 
przychodzę do pracy. To my, nauczy-
ciele, kształtujemy młodych ludzi, 
a największą satysfakcję dają nam 
różnego rodzaju spotkania po latach, 
podczas których okazuje się, że nasza 
cegiełka szkoleniowa pozwoliła komuś 
się rozwinąć i osiągnąć sukces.

Nauczyciele jakich zawodów są 
aktualnie poszukiwani przez PCEZ?

Realizujemy kształcenie zawodowe  
w zawodach mechanicznych i elek-
trycznych. Najbardziej zależałoby nam 
na podjęciu pracy przez osoby, które 
zajmowałyby się różnego rodzaju ob-
rabiarkami. Naszą specjalnością są 
obrabiarki skrawające, tokarki, frezar-
ki, strugarki, szlifierki. Wkrótce będzie-
my też dysponować jeszcze większą 
bazą maszyn sterowanych numerycz-
nie. Oprócz tego potrzebujemy na-
uczycieli zawodów mechatronicznych.

Myśli pan, że na problemy kadrowe 
w jakiś sposób wpłynęła pandemia?

Nie, od dłuższego czasu borykamy 
się z problemami kadrowymi. W PCEZ 

kilku nauczycieli to emeryci. Pracują, 
bo dla uczniów są właśnie mistrzami  
i chcą pracować, ale również dlate-
go, że nie mamy specjalnego napły-
wu młodych ludzi, co jest związane 
głównie z zarobkami. W dzisiejszych 
czasach w przemyśle można zarobić 
znacznie więcej niż w szkole, ale pan-
demia pokazała, że szkoła jest stabil-
nym miejscem pracy. Pewnie, że wy-
nagrodzenie mogłoby być wyższe, ale 
my mamy też dodatkowe możliwości: 
oprócz kształcenia uczniów prowadzi-
my szereg kursów dla osób dorosłych 
oraz kursy dla młodzieży w formach 
pozalekcyjnych. PCEZ nieraz pracuje 
do późnych godzin wieczornych czy 
popołudniowych, ponieważ prowa-
dzone są dodatkowe zajęcia.

Chciałbym zaznaczyć, że PCEZ dys-
ponuje dwoma ośrodkami szkolenio-
wymi – jednym we Wrześni przy ulicy 
Wojska Polskiego, który odpowiada 
głównie na potrzeby kształcenia mło-
dzieży, oraz drugim w Grzymysławi-
cach, czyli Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii, gdzie 
przede wszystkim odbywają się wyso-
ko specjalistyczne szkolenia zawodo-
we dla osób dorosłych. Zapraszam do 
współpracy także osoby, które są ak-
tywne zawodowo i chciałyby podzielić 
się swoją wiedzą na szkoleniach dla 
dorosłych.  

Jak aktualnie prowadzona jest 
nauka?

Nauczamy w sposób hybrydowy. 
Ze względu na prowadzoną moder-
nizację obiektu we Wrześni maszyny  

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodo-
wej we Wrześni poszukuje nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu w zawodach 
mechanicznych (preferowana obróbka skra-
waniem) i mechatronicznych. Zapewniamy 

pracę umożliwiającą rozwój zawodowy  
i osobisty w nowoczesnej placówce.

 Marek Dyba
Dyrektor PCEZ we Wrześni

i urządzenia zostały przeniesione do 
innych pomieszczeń. Są one mniejsze 
niż dotychczasowe, w związku z tym 
młodzież podzielona jest na grupy. 
Gdy część uczniów ma zajęcia w pra-
cowniach PCEZ, to pozostali uczą się 
w sposób zdalny. Nauczyciele są przy-
gotowani, wykorzystują platformę Te-
ams, posiadamy odpowiedni sprzęt – 
laptopy, kamerki, wszystko, co jest nie-
zbędne do prowadzenia kształcenia.

Na tyle, na ile reżim sanitarny nam 
pozwala, prowadzimy zajęcia w spo-
sób praktyczny. Nie można nauczyć 
nikogo wiercenia, szlifowania czy fre-
zowania jedynie pokazując mu filmi-
ki. Uczeń musi stanąć przy maszynie 
i nauczyć się ją obsługiwać. Musi też 
usłyszeć hałas, a w zasadzie tę „melo-
dię” wychodzącą z maszyny, poczuć jej 
zapach. Cieszę się, bo młodzież chętnie 

przychodzi na zajęcia praktyczne.

Na koniec wróćmy jeszcze na 
chwilę do poszukiwań nowej ka-
dry. Od kiedy przyszli nauczyciele 
mieliby rozpocząć pracę?

Zatrudnienie rozpoczynałoby się 
de facto od nowego roku szkolne-
go, ponieważ arkusz organizacyjny 
układany jest wcześniej i obowiązuje 
cały rok szkolny. W tej chwili jednak 
nasi nauczyciele są bardzo obciążeni 
i gdyby znalazł się ktoś odpowiedni, 
to znajdziemy dla niego zatrudnienie, 
umożliwimy mu przystosowanie się do 
nowych warunków. Będzie mógł sko-
rzystać ze szkoleń, możliwości rozwoju 
zawodowego i osobistego, tak żeby  
w przyszłości stać się prawdziwym mi-
strzem dla swoich uczniów. 

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Makieta Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni obejmująca powstające właśnie nowe pracownie
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Pruska i niemiecka 
polityka germanizacyjna

W II połowie XVIII wieku przestało istnieć państwo polskie. Trzy sąsiednie państwa, aspirujące do roli mocarstw w tej części Europy – Rosja oraz dwa państwa niemieckie, 
Prusy i wielonarodowa, będąca hegemonem wśród państw niemieckich Austria (jej władcy byli cesarzami I Rzeszy Niemieckiej) dokonały w trzech aktach rozbioru ziem  
Rzeczypospolitej, której terytorium było wówczas prawie dwa i pół razy większe od współczesnej Polski.

W II rozbiorze w 1793 roku Prusy za-
jęły Wielkopolskę i w ten sposób pod 
panowaniem pruskim znalazła się 
ziemia wrzesińska. Września nie była 
wówczas miastem powiatowym – jej 
terytorium należało do dwóch powia-
tów – pyzdrskiego i gnieźnieńskiego.

Od początku swego panowania Pru-
sy dążyły nie tylko do zwykłego, ad-
ministracyjnego wcielenia zabranych 
ziem do swego państwa, ale do ich 
metodycznej, stopniowej germaniza-
cji, czyli zniemczenia. W latach 1793-
1871 (z przerwą w latach 1807-1815, 
kiedy Wielkopolska znajdowała się  
w granicach Księstwa Warszawskie-
go) germanizacja była wewnętrzną 
polityką Prus. Po 1871 roku, w którym 
Prusy dokonały zjednoczenia państw 
niemieckich pod swoim przywódz-

twem, germanizacja stała się działa-
niem ogólnoniemieckim.

Na początku swego panowania 
Prusacy dokonali przeglądu tego, co 
zdobyli. Na zabranych ziemiach do-
konali spisu gospodarczego (własno-
ści ziemskiej, rzemiosła w miastach) 
oraz spisu ludności (pod względem 
liczby, wyznania, zajęć). Stąd wia-
domo, że Września liczyła wówczas 
1  216 mieszkańców, a powiatowe 
Gniezno i Pyzdry były miastami liczą-
cymi ponad 3 000 mieszkańców. 

W pierwszym okresie swego pano-
wania Prusy nie zdołały zrobić zbyt 
wiele w dziele germanizacji, zaan-
gażowane były zresztą w wojny na-
poleońskie. Pojawiło się już jednak 
wojsko pruskie i pierwsi urzędnicy 
pruscy. Prowadzono ostrożną poli-
tykę w szczególności w stosunku do 
polskiego ziemiaństwa (szlachty).

Zasadniczy przełom przyniósł rok 
1815 i następne lata. Co prawda Pru-
sy poniosły znaczące straty teryto-
rialne na ziemiach polskich na rzecz 
Rosji (m.in. wschodnią Wielkopolskę 

Herb Wielkiego Księstwa Poznańskiego

z Pyzdrami), ale nowy porządek eu-
ropejski pozwolił im na spokojną 
politykę wewnętrzną, w tym proces 
germanizacji. Władze pruskie usta-
nowiły Wrześnię miastem powiato-
wym i w 1819 roku określiły granice 
powiatu, co oznaczało awans admi-
nistracyjny miasta i przyniosło też 
jego rozwój gospodarczy.  

Pruskim jednostkom administra-
cyjnym nadano niemieckie nazwy. 
Części historycznej Wielkopolski, 
która pozostała pod panowaniem 
pruskim, nadano nazwę Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego (Großherzog-
tum Posen), które posiadało nawet 
własny herb. Po 1848 roku od nazwy 
tej odstąpiono, zastępując ją oficjal-
ną nazwą Prowincja Poznańska (Pro-
vinz Posen), choć królowie pruscy, a 
później cesarze niemieccy do czasów 
Wilhelma II w swej pełnej tytulaturze 
nazywali się książętami poznański-
mi. Na czele prowincji stał Naczelny 
Prezes (Oberpräsident), dzieliła się 
ona na dwie rejencje: bydgoską oraz 
poznańską, do której należał powiat 
wrzesiński (Kreis Wreschen).

Na czele pruskiej administracji po-
wiatowej stał landrat. Pierwszym lan-
dratem powiatu wrzesińskiego był 

Polak, ale wszyscy jego następcy do 
końca epoki zaboru byli Niemcami. 
Wszystkie urzędy otrzymały nazwy 
niemieckie (np. poczta – Postamt, 
sąd powiatowy – Kreisgericht) i obsa-
dzano je niemieckimi urzędnikami. 
Rozpoczął się proces germanizacji 
nazw miejscowości i ulic w mieście, 
w niemieckie nazwy zaopatrzono też 
sklepy i warsztaty rzemieślnicze.

Germanizacja przebiegała w róż-
nych okresach mniej lub bardziej in-
tensywnie. Po w miarę ostrożnej po-
lityce zaborcy w latach 20. XIX wieku, 
zaostrzenie kursu germanizacyjnego 
nastąpiło w latach 30., po powsta-
niu listopadowym, które co prawda 
wybuchło pod zaborem rosyjskim, 
ale Wielkopolanie wykazali znaczne 
zaangażowanie w pomoc rodakom 
zza kordonu. Wymuszone przez wy-
darzenia Wiosny Ludów 1848 roku 
ustępstwa na rzecz Polaków szybko 
zastąpiono wzmożeniem ucisku już 
w latach 50. Kolejna fala zaostrzonych 
represji wobec Polaków nastąpiła po 
powstaniu styczniowym z 1863 roku. 
Zbiegło się to z militarnymi zwycię-
stwami Prus nad Austrią – niemiec-
kim rywalem w dziele zjednoczenia 
Niemiec, i nad największym prze-

Mapa Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Prowincji Poznańskiej) po 1886 roku, podział 
na regencje i powiaty po zwiększeniu ich liczby

Kościół katolicki (fara) we Wrześni na początku XX wieku
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ciwnikiem zewnętrznym – Francją. 
Premierem Prus był wówczas Otto 
von Bismarck. Po tych sukcesach  
w 1871 roku Prusy ogłosiły powsta-
nie Cesarstwa Niemieckiego (II Rze-
szy, bez Austrii), królowie Prus zostali 
cesarzami niemieckimi, a premier 
Prus Otto von Bismarck został pierw-
szym kanclerzem Rzeszy. Będąc fak-
tycznym kierownikiem polityki Prus, 
już jako premier (od 1862) prowadził 
on wobec Polaków twardą politykę 
germanizacyjną, a po zjednoczeniu 
Niemiec przez następnych prawie 
20 lat (do 1890) ją zaostrzał. Czas ten 
nazywa się, także w dziejach Wiel-
kopolski, „epoką Bismarcka”, a jego 
politykę w Rzeszy określa się nazwą 
„Kulturkampfu”, który w skali ogólno-
niemieckiej oznaczał przede wszyst-
kim walkę z Kościołem katolickim. 
Pod zaborem pruskim, w czasach 
najbardziej brutalnej polityki germa-
nizacyjnej, Kościół postrzegany był 
jako ostoja polskości i dlatego spo-
tkały go wyjątkowe represje. Ode-
brano Kościołowi nadzór nad szko-
łami, miejsca księży zajęli państwowi 
urzędnicy – inspektorzy szkolni. Pań-
stwo mogło nie zgodzić się na obsa-
dę probostwa księdza mianowanego 
przez Kościół i mianowało wówczas 
swego kandydata, którego z kolei 
nie uznawał Kościół. Część parafii  
(a nawet oba arcybiskupstwa) pozo-
stawała nieobsadzona. Kościołowi 
odebrano część uprawnień, ustana-
wiając urzędy (Standesämter), śluby  
i metryki cywilne. Ograniczano formy 
kultu religijnego nie tylko poza ko-
ściołami, ale zakazując też śpiewania 
niektórych pieśni nawet w samym 
kościele. Boże, coś Polskę uważano 
za podburzającą ze względu na sło-
wa Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, 

Panie. Bardzo poważnie ograniczano 
działalność polskich organizacji, sto-
sowano cenzurę. Jedynym językiem 
urzędowym był niemiecki. Na wielką 
skalę germanizowano nazwy pol-
skich miejscowości (Września – Wre-
schen). Wobec niezadowalającego 
postępu germanizacyjnego w 1886 
roku powołano Komisję Koloniza-
cyjną (Ansiedlungskommission), któ-
rej zadaniem był wykup ziemi z rąk 
polskich i sprowadzanie osadników 
niemieckich. Po odejściu Bismarcka 
z urzędu kanclerskiego, ale pod jego 
patronatem, powstała w 1894 roku 
organizacja, której zadaniem było 
wzmocnienie niemieckiej świado-
mości narodowej pod pozorem jej 
zagrożenia we wschodnich prowin-
cjach państwa – Niemiecki Związek 
Kresów Wschodnich (Deutscher Ost-
markenverein) przez Polaków nazy-
wany Hakatą.

Pierwszym jednak etapem germa-
nizacji miała być szkoła zaznajamia-
jąca polskich poddanych z językiem  
i kulturą niemiecką oraz wychowująca  
w duchu lojalizmu wobec niemiec-
kiego państwa. 

Marian Torzewski

Znaczek  Hakaty

cz.1/4
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źródło: autor tekstu
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Jak znaleźć w sobie pasję?
Wszyscy mamy jakieś pasje. Jedne z nich pojawiają się w młodości, inne gdy już jesteśmy dorosłymi 

ludźmi. Często jest tak, że zaczynamy je realizować dopiero wtedy, gdy przechodzimy na emeryturę  
i mamy na nie zdecydowanie więcej czasu. Nie warto odkładać niczego na później.

Pszczelarstwo może być pasją, ale 
nie powinno się go traktować tyl-
ko jako hobby. W ulach zamknięte 
są żywe zwierzęta, owady, które 
wymagają naszego wsparcia prak-
tycznie cały rok. Jeżeli chcemy, żeby 
pszczelarskie zajęcie przynosiło nam 
satysfakcję i pożytek, musimy mu 
poświęcić dużą część wolnego czasu. 
Zaczyna się najczęściej od kilku ro-
dzin pszczelich. Kupujemy je od do-
świadczonych pszczelarzy jako tzw. 
odkład (to młode społeczności owa-
dów utworzone poprzez odłożenie 
jednej lub kilku ramek z czerwiem  
i co najmniej jednej ramki z zapasami 
pożywienia z rodziny produkcyjnej) 
lub całe rodziny gotowe do przyno-
szenia pożytku. W czasie wiosny i lata 
pszczoły wylatują na pożytek, czyli 
przynoszą do ula nektar, pyłek. Duża 
część z tego pożytku jest przetwa-
rzana na potrzeby rodziny pszczelej, 
zdecydowanie mniejsza – zbierana 
przez pszczelarza na potrzeby ludzi. 

Moja przygoda z hodowlą pszczół 
rozpoczęła się od spotkań opłatko-
wych w kole pszczelarskim. To tam 
ludzie z wieloletnim już doświadcze-
niem zainspirowali mnie nie tylko 
do zgłębienia tematu, lecz również 
zajęcia się pszczelarstwem na serio. 
Tak też się stało. Zaczęło się od na-
uki i pomocy przy pasiece u Tomka, 
kolegi po fachu i doświadczonego 
hodowcy pszczół.

Pierwszą i najważniejszą kwestią, 
zupełnie najistotniejszą dla początku 
tej przygody, bez której nie sposób 

przekuć pszczelarstwa w pasję na 
resztę życia, jest pozbycie się strachu 
przed pszczołami i ryzykiem użądle-
nia. Te piękne owady taką już mają 
naturę, że bronią się w sytuacjach za-
grożenia. Nie jest to jednak nagmin-
na praktyka, więc jeśli gdzieś w są-
siedztwie naszego domu jest pasie-
ka, to nie należy panicznie bać się jej 
mieszkańców. Drugim ważnym czyn-
nikiem budowania w sobie pasji jest 
dobry nauczyciel, osoba z doświad-
czeniem i wiedzą, która pomoże nam 
postawić pierwsze kroki w tej trudnej 
hodowli. Jeśli te dwa elementy będą 
ze sobą współgrały, to z dużą dozą 
prawdopodobieństwa zaczniemy za-
rażać się pasją pszczelarstwa, a nie-
winne z pozoru hobby może stać się 
naszym żywiołem.

Wprawdzie słowo pasja pochodzi 
od łacińskiego passio oznaczającego 
cierpienie, jednak z czasem słowo to 

nabrało odwrotnego znaczenia i od-
nosi się do czynności, które robimy 
z zamiłowaniem i które przynoszą 
nam radość, energię i poczucie speł-
nienia. Dla prawdziwego pasjonata 
jego zajęcie jest oderwaniem od rze-
czywistości, dającym uspokojenie,  
a często tzw. „ładowaniem akumula-
torów”.

Najwięcej pracy oraz zaangażowa-
nia pasieka wymaga w miesiącach 
wiosennych i letnich. Jeżeli w tym 
czasie się nie poddamy i nie znie-
chęcimy, to pszczelarstwo może 
stać się naszą pasją na długie lata. 
W moim przypadku tak się właśnie 
dzieje. Pracuję nad rozwojem pa-
sieki, a także własnych umiejętności  
oraz wiedzy na temat pszczół i go-
spodarki pasiecznej. I polecam to 
każdemu.

Waldemar Grzegorek

Dobrze jest spędzać wolny czas w sposób dający prawdziwą satysfakcję

Ukazała się książka  
o aktywnych seniorach

Jednym z filarów współpracy powiatu wrzesińskiego z niemiec-
kim powiatem Wolfenbüttel jest projekt „Aktywny Senior”. Wymia-
na seniorów z obu regionów trwa już ponad dekadę. Z tej okazji 
ukazała się publikacja, którą zainteresowani mogą otrzymać nie-
odpłatnie.

Publikacja „Losy, miejsca, rzeczy-
wistość” została wydana wspólnie 
przez samorządy powiatów wrzesiń-
skiego i Wolfenbüttel. Autorką więk-
szości tekstu jest Ute Stockmann, 
która przez lata koordynowała prace 
niemieckiej grupy seniorów. Książka 
jest wprawdzie niewielka, ale opo-
wiada o projekcie o wielkim znacze-
niu. Przez dekadę polsko-niemieckiej 
współpracy senioralnej uczestnicy 
projektu „Aktywny Senior” udowod-
nili, że nigdy nie jest za późno, by re-
alizować wyjątkowe i ponadczasowe 
inicjatywy, łamać stereotypy i prze-
konywać się, że bariera językowa jest 

tylko pozorną przeszkodą.
Teraz, kiedy projekt znalazł się  

w zawieszeniu, książka przypomni 
najważniejsze dla „Aktywnych Se-
niorów” chwile i pozwoli uwierzyć, 
że wkrótce możliwa będzie dalsza 
realizacja międzynarodowych za-
mierzeń. Może też stanowić zarówno 
cenne źródło informacji, jak i piękną 
pamiątkę.

Wszystkich zainteresowanych 
otrzymaniem publikacji z uwagi 
na sytuację epidemiczną prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nume-
rem telefonu: (61) 640 44 31.

Klara Skrzypczyk

Publikacja udostępniana jest nieodpłatnie
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Z kulturą  
za pan brat

Czy osobie niewidomej można 
powiedzieć „do widzenia”?

Podczas kontaktowania się z osobami niepełnosprawnymi często obawiamy się, że zrobimy lub powiemy coś, co może zostać źle odebrane. Przez to zdarza nam się unikać 
sytuacji, w których musielibyśmy pomóc komuś, kto na co dzień mierzy się z różnymi utrudnieniami. Aby ograniczyć stres związany z takimi okolicznościami, zapoznajmy się 
z kilkoma zasadami savoir-vivre’u obowiązującymi w kontaktach z niewidomymi lub niedowidzącymi.
Opowiadaj
Jeżeli przebywamy w towarzystwie 

niewidomego, musimy pamiętać, by 
opowiadać mu o tym, co dla niego 
niedostępne – czyli o wszystkim, co 
dzieje się poza sferą słowną i dźwięko-
wą. Kiedy wchodzimy do pomieszcze-
nia, w którym przebywa osoba niewi-
doma, zasygnalizujmy jej swoje przy-
bycie, np. poprzez przedstawienie się. 
Wbrew panującemu przekonaniu nie 
zawsze jest ona w stanie rozpoznać 
swojego rozmówcę po głosie, nawet 
jeśli często się z nim kontaktuje. Jeśli 
zamierzamy opuścić dane miejsce, 
również ją o tym poinformujmy. Może 
okazać się, że nie usłyszy naszego 
odejścia i dalej będzie prowadzić 
rozmowę, z tym że już sama ze sobą. 
Kiedy zorientuje się w sytuacji, może 
poczuć się bardzo niezręcznie – prze-
cież nikt nie lubi mówić do ściany. Je-
żeli przebywasz w większym gronie  
i chcesz powiedzieć coś bezpośrednio 
do osoby niewidomej, wyraźnie jej to 
zakomunikuj, np. zwracając się do niej 
po imieniu. Podczas rozmów z niewi-
domymi unikaj sformułowań typu: 
„idź w tę stronę”, „to leży tam” albo „tu-
taj”, bo dla nich tego typu wyrażenia 
nie mają żadnego znaczenia. Zamiast 
tego opisz konkretnie trasę, np. „idź 
100 metrów prosto, urząd znajduje 
się po lewej stronie” lub „ciastko leży 
na stole nad twoją prawą dłonią”. Waż-

ne jest także to, aby przy powitaniach 
i pożegnaniach poinformować osobę 
niewidzącą, że chcielibyśmy uścisnąć 
jej dłoń. Szarpanie jej za rękę lub, co 
gorsza, wyciąganie dłoni z kieszeni 
to ogromny nietakt. Nie krępujmy się 
powiedzieć: „podaję ci rękę”.       

Używaj naturalnych zwrotów
Chociaż w rozmowie z osobą nie-

widomą lub słabowidzącą posługi-
wanie się wyrażeniami takimi jak: 
„widzieć”, „oglądać” czy „zobaczyć” 
wydaje się nie na miejscu, to należy 
ich używać zupełnie naturalnie. Nie 
próbujmy na siłę zastępować tych 
słów innymi i pytać, np. „czy słyszałeś 

ten film?”. Brzmi to po prostu dziw-
nie. Niewidzący przebywający wśród 
osób niemających problemów ze 
wzrokiem przyswajają słownictwo, 
które wiąże się z poznawaniem wzro-
kowym. Dlatego też, jeśli powiemy 
osobie niewidomej: „spójrz na to  
z innej strony”, „do widzenia” lub „do 
zobaczenia”, nie będzie to stanowi-
ło dla niej najmniejszego problemu  
i na pewno się nie obrazi. Pamiętaj-
my również o tym, by zawsze odpo-
wiadać „tak” lub „nie”, ponieważ nie-
widomy nie zobaczy naszego potaki-
wania lub kręcenia głową.

Służ ramieniem
Jednym z najgorszych zachowań 

podczas pomagania osobie niewi-
domej, np. podczas przechodzenia 
przez jezdnię, jest ciągnięcie jej za 
rękę lub popychanie przed sobą. 
Jeśli zależy nam, by poczuła się ona 
bezpiecznie i komfortowo, to po-
zwólmy jej złapać nas za bark lub 
ramię tuż powyżej łokcia (zawsze tą 
ręką, w której nie trzyma białej laski). 
Przydatne będzie również opisy-
wanie drogi i informowanie o prze-
szkodach – „teraz skręcimy w lewo”, 
„tu zaczynają/kończą się schody  
w górę/w dół”, „wchodzimy na przej-
ście dla pieszych”, „musimy ominąć 
znak/wejść na wysoki krawężnik”. Pa-
miętajmy, by dostosować się do ryt-

mu kroków osoby, której pomagamy. 
Jeżeli wskazujemy miejsce siedzące 
niewidomemu, opiszmy, gdzie do-
kładnie się ono znajduje, np. „krze-
sło jest po twojej prawej stronie/
tuż przed tobą”. Możemy także deli-
katnie położyć jego dłoń na oparcia 
krzesła czy fotela, co pozwoli mu 
zorientować się, jak usytuowane jest 
siedzenie. Należałoby także wyjaśnić, 
w jakim położeniu w stosunku do in-
nych miejsc, osób czy przedmiotów 
znajduje się niewidomy, np. „siedzisz 
w drugim rzędzie, na środku sali,  
a osoba przemawiająca stoi naprze-
ciwko ciebie, lekko z lewej strony”. 
Jeśli niewidomy znajduje się w ja-
kimś pomieszczeniu po 
raz pierwszy, opiszmy, 
jak wygląda wnętrze, 
m.in. w jaki sposób 
rozmieszczone są po-
szczególne przedmioty 
– to ułatwi mu samo-
dzielne poruszanie się. 
Zanim jednak ruszymy  
z pomocą, zapytajmy, 
czy dana osoba w ogóle 
sobie tego życzy.

Głaskanie psa prze-
wodnika

Należy pamiętać, że 
pod żadnym pozorem 
nie wolno głaskać, za-

czepiać, karmić czy inicjować zaba-
wy z psem prowadzonym w uprzęży, 
który towarzyszy osobie niewido-
mej. Choć czasem trudno się od tego 
powstrzymać, trzeba zrozumieć, że 
zwierzak wykonuje właśnie swoją 
pracę i musi być bardzo skupiony, 
by właściwie prowadzić swojego 
opiekuna. Każde, nawet najdrobniej-
sze rozproszenie czworonoga może 
okazać się bardzo niebezpieczne  
i nieprzyjemne w skutkach. W in-
terakcję z psem można wejść tylko 
wtedy, gdy zostanie on uwolniony  
z uprzęży, a jego właściciel wyrazi na 
to zgodę.

Monika Tomczak

Co słychać na drogach?
Za nami pierwsze dni wiosny, zatem możemy pokusić się o krótkie podsumowanie zimowego 

utrzymania dróg w sezonie 2020/2021.
Tegoroczna zima była zdecydowa-

nie inna od tych, do których przy-
zwyczailiśmy się w ostatnich latach. 
Częste opady śniegu oraz tempe-
ratury chwilami znacznie poniżej 
zera stopni były zaskoczeniem dla 
wielu. Dla drogowców dbających 
o utrzymanie dróg zimą zdecydo-
wanie najtrudniejszym miesiącem 
był styczeń, gdyż to właśnie wtedy 
odnotowali oni najwięcej działań, 
wśród których najczęściej pojawia-
ło się zwalczanie śliskości. Również 
na ten miesiąc przypadł największy 
odsetek sypań całościowych, czyli 
ciągłego posypywania całych dróg 
mieszaniną soli i piasku. Najwięcej 
wyjazdów odnotowano na terenie 
gminy Września, ponieważ właśnie 
tutaj znajduje się najwięcej kilome-
trów dróg powiatowych. Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w 
sezonie 2020/2021 pochłonęło 395 
860,96 zł. 

Niestety, gdy śnieg i lód się topi, 
naszym oczom ukazują się dziury 
w asfalcie. Pierwsze wiosenne dni 
sprawiły, że w każdej z gmin na 

drogach powiatowych pojawiły się 
ekipy remontowe łatające ubytki. 
Prace na dobre mogły jednak rozpo-
cząć się dopiero na początku marca, 
ponieważ właśnie wtedy swoją dzia-
łalność wznowiły wytwórnie mas 
bitumicznych. Drogowcy najpierw 
pojawili się na drogach najbardziej 
uczęszczanych oraz tych, gdzie wy-
boje były największe i uszkodzone 
zostały co najmniej dwie warstwy 

konstrukcji. Te wyrwy naprawiane 
są mieszaniną emulsji i grysu, na-
tomiast już niedługo rozpoczną się 
również remonty przy użyciu masy 
asfaltowej na gorąco, do których 
niezbędne jest wycinanie krawędzi 
starej nawierzchni. W ten sposób 
naprawiane będą najważniejsze 
drogi, na których jest duże natęże-
nie ruchu, np. drogi miejskie.

Klaudia Kubiak

Wiosenne naprawy
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Młodzi pasjonaci 
fotografii nagrodzeni

Znamy rozstrzygnięcie XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego 
Konkursu Fotograficznego „Świat w obiektywie” organizowanego 
przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. 
Jury obradujące 9 marca przyznało nagrody i wyróżnienia autorom 
najlepszych zdjęć.

Konkurs adresowany był do dzie-
ci i młodzieży, która nie ukończyła 
jeszcze 18. roku życia. Uczestnicy 
nadsyłali prace w trzech katego-
riach: „Przyroda wokół nas”, „Wyda-
rzenia” oraz „Człowiek i świat”. Do 
kołaczkowskiego ośrodka trafiły 82 
zdjęcia autorstwa 42 młodych osób 
pasjonujących się fotografią. O tym, 
do kogo powędrują nagrody, zade-
cydowało jury w składzie: Andrzej 
Szablikowski (dyrektor OWDiR), Ja-
goda Grabowska (przedstawicielka 
wychowawców OWDiR), Katarzyna 
Burchacka (przedstawicielka wycho-
wanków OWDiR), Joanna Musiałkie-
wicz (naczelnik Wydziału Promocji, 
Spraw Społecznych i Sportu Staro-
stwa Powiatowego we Wrześni) oraz 
Filip Biernat (dziennikarz „Wiadomo-
ści Wrzesińskich”).

Decyzją komisji pierwsze miejsce  
w kategorii „Przyroda wokół nas” za-
jęła Tatiana Piaseczna z Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowym Folwarku za 
pracę pt. „Las: Psary Małe – Mój Pies”. 
Nagroda za drugą lokatę powędro-
wała do Macieja Karkoszka z Zespołu 
Szkół Plastycznych im. Władysława 
Hasiora w Koszalinie, a za miejsce 
trzecie do Anny Pogorzelskiej ze 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Kawnicach, która 
wykonała zdjęcie pt. „Drzewa w lu-
strze”. Z kolei wyróżnienie trafiło do 
Szymona Bednarka również z ZSP  

w Koszalinie.
W kategorii „Wydarzenia” zwycięży-

ła Paulina Antkowiak z Obłaczkowa 
– autorka fotografii pt. „Prywatny 
deszcz”. Drugą nagrodę przyznano 
Maciejowi Karkoszce z ZSP w Ko-
szalinie, a trzecią Julii Zawadzkiej  
z Gniezna za pracę pt. „Przyjacielska 
rozgrywka”. Wyróżnione zostało rów-
nież zdjęcie pt. „Festiwal kolorów” 
autorstwa Tatiany Piasecznej z SSP  
w Nowym Folwarku. 

Julia Oblizajek to laureatka pierw-
szego miejsca w kategorii „Człowiek  
i świat”. Uczennica Piątkowskiej Szko-
ły Społecznej w Poznaniu zwyciężyła 
dzięki zdjęciu pt. „W świetle księżyca”. 
Nagrodę za zajęcie drugiej lokaty 
otrzymała natomiast Paulina Antko-
wiak z Obłaczkowa za fotografię pt. 
„Rewal”. Jury doceniło również zdję-
cie pt. „Głodne spojrzenie” Aleksan-
dry Goliwąs z OWDiR Kołaczkowo, 
do której trafiła nagroda za trzecie 
miejsce.

Z okazji jubileuszowej 15. edycji 
konkursu jury przyznało nagrodę 
grand prix za najlepsze zdjęcie ze 
wszystkich nadesłanych prac bez 
podziału na kategorie. Powędrowała 
ona do Pauliny Antkowiak, której fo-
tografia przedstawia polskie morze. 
Wszystkim autorom nadesłanych 
zdjęć gratulujemy udziału w kon-
kursie, a laureatom i wyróżnionym 
życzymy dalszych sukcesów! 

Monika Tomczak

Pożegnanie Krystyny Rybackiej
W sobotę 20 marca na cmentarzu św. Krzyża w Gnieźnie pożegnaliśmy naszą serdeczną koleżankę  

i przyjaciółkę Krystynę Rybacką.
Urodziła się 16 kwietnia 1947 roku  

w Bierzglinie w powiecie wrze-
sińskim jako córka Mariana i Ireny  
z d. Drożdżyńskiej. W 1961 roku 
ukończyła tamtejszą Szkołę Podsta-
wową i zdała egzamin wstępny do 
Liceum Pedagogicznego przy ulicy 
Różanej w Poznaniu. Tam w 1966 
roku zdała egzamin dojrzałości. Po 
maturze podjęła pracę nauczyciel-
ską w „swojej” szkole w Bierzglinie. 
Podwyższając kwalifikacje zawo-
dowe, po studiach odbywanych  
w latach 1968-1970, uzyskała dyplom 
Studium Nauczycielskiego nr 1 w Po-
znaniu w zakresie filologii polskiej,  
a potem po studiach w latach 1971-
1973 dyplom Wyższego Studium Na-
uczycielskiego przy Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W kolejnym etapie samokształcenia 
w 1984 roku uzyskała dyplom ma-
gisterski w zakresie filologii polskiej 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Samokształcenie łączyła z nauczy-
cielską pracą zawodową. W 1975 
roku znalazła zatrudnienie jako in-
struktorka Związku Harcerstwa Pol-
skiego i opiekunka drużyny harcer-
skiej oraz jako polonistka w Liceum 
Ogólnokształcącym we Wrześni.  
W następnych latach przeszła 
na pełen etat polonistki. W trak-
cie pracy była wielokrotnie wy-
różniana nagrodami kurato-
ra oświaty, inspektora oświaty  
i dyrektora szkoły. Doceniana za 
pracę nauczycielską przez władze 
oświatowe była równocześnie po-
ważana i lubiana przez uczniów, 

została w pamięci wielu roczników 
absolwentów liceum. Na emeryturę 
przeszła z końcem roku szkolnego 
2001/02 po 36 latach pracy nauczy-
cielskiej. Początkowo mieszkała  
w Gutowie Wielkim, potem w Gnieź-
nie, z obu tych miejsc dojeżdżała do 
pracy we Wrześni. W Gnieźnie miesz-

Krystyna Rybacka zmarła 10 marca w Gnieźnie na COVID-19

kała nadal po przejściu na eme-
ryturę, do końca życia. Jako eme-
rytka utrzymywała jednak kontakt  
z liceum, a także ożywione kontakty 
towarzyskie z dawnymi koleżankami  
i kolegami. Jej niespodziewana 
śmierć okryła nas wielkim smutkiem.

Marian Torzewski

fot. arch. pryw
atne

Bursa Międzyszkolna zaprasza

Bursa Międzyszkolna we Wrześni jest placówką zapewniającą całodobową opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamiesz-
kania. Mogą w niej mieszkać uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu wrze-
sińskiego oraz spoza jego terenu. Bursa to miejsce, które daje możliwość poznania 

nowych ludzi, uczy samodzielności, przygotowuje młodzież do dorosłego życia, 
zapewnia najlepsze warunki do nauki i wspiera rodziców w procesie wychowaw-

czym. Wychowankowie bursy mają okazję do współorganizowania i uczestniczenia 
w ciekawych zajęciach, warsztatach i uroczystościach. 

Więcej informacji na stronie internetowej: bursa.oswiata-wrzesnia.pl.

fot. arch. projektu

Znalazłeś? 
Zgubiłeś?  

Zadzwoń 
do Biura Rzeczy Znalezionych

tel. 61 640 44 73
W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia rzeczy znalezionych  

i zagubionych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie.

Jedno z nagrodzonych zdjęć
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1. Grzybowo, GAL-MED, Grzybowo 38 
(tel. 61 438 16 22)
2. Września, LEK-MED, ul. Fromborska 24 
(tel. 61 436 04 80)
3. Września, MEDINET, ul. Legii Wrzesińskiej 23c 
(tel. 61 640 00 40)
4. Miłosław, HIKOMED, ul. Wrzesińska 27 
(tel. 61 438 30 05)
5. Sokolniki, AR-MED, ul. Zdrowotna 3 
(tel. 61 438 58 59)
6. Kołaczkowo, ESKULAP, ul. Miłosławska 1 
(tel. 61 438 50 80,  612 248 198)
7. Nekla, AMICOR, ul. Poznańska 33 
(tel. 61 438 60 92)
8. Pyzdry, PRO FAMILIA, ul. Rynek 5 
(tel. 63 276 81 99)
9. Września, SZPITAL POWIATOWY, ul. Słowackiego 2
(tel. 517 745 329) 

Zapraszamy do współpracy 
organizacje pozarządowe

Jednym z zadań określonych w programie współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami poza-
rządowymi jest promowanie działalności tego typu organizacji.

Aby ten cel mógł być efektywnie re-
alizowany, niezbędne jest wzajemne 
informowanie się o podejmowanych 
działaniach. W związku z tym zachę-
camy do dzielenia się informacjami 
dotyczącymi realizowanych przed-
sięwzięć oraz fotografiami dokumen-
tującymi ważne dla danej organizacji 
wydarzenia. Nadesłane materiały 
mogą być publikowane w „Przeglą-
dzie Powiatowym”, na powiatowej 
stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych, co pozwoli na 
promowanie aktywności organizacji 
pozarządowych z terenu powiatu 
wrzesińskiego. Wspomniane mate-
riały można przesyłać na adres ma-
ilowy: biuletyn@wrzesnia.powiat.pl.

Ponadto informujemy, że na stronie 

powiatu wrzesińskiego: www.wrze-
snia.powiat.pl w zakładce Powiat/Or-
ganizacje pozarządowe zamieszczane 
są aktualne informacje ważne dla or-
ganizacji pozarządowych (w tym do-
tyczące aktualnie trwających konkur-
sów ofert powiatu wrzesińskiego oraz 
naborów do komisji konkursowych),  
a także informacje nadsyłane przez 
inne instytucje, które adresowane są 
do sektora organizacji pozarządowych.

W celu sprawnego przepływu infor-
macji pomiędzy organizacjami poza-
rządowymi i powiatem wrzesińskim 
zachęcamy do współtworzenia bazy 
kontaktowej. Stowarzyszenia, funda-
cje i kluby sportowe zainteresowane 
otrzymywaniem wiadomości na te-
mat spraw istotnych dla organizacji 

pozarządowych prosimy o wypełnie-
nie formularza zawierającego dane 
kontaktowe, którego wzór znajduje 
się we wspomnianej już zakładce na 
naszej stronie internetowej. Wypeł-
niony formularz prosimy przesłać na 
adres mailowy: monika.tomczak@
wrzesnia.powiat.pl. Posłuży on pra-
cownikom Wydziału Promocji, Spraw 
Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni do stwo-
rzenia bazy kontaktowej organizacji 
pozarządowych na potrzeby kontak-
towania się z nimi oraz przesyłania 
im ważnych informacji.

Joanna Musiałkiewicz,
Monika Tomczak

Witaj na świecie!
W Szpitalu Powiatowym we Wrześni trwa akcja upominkowa przy-

gotowana przez Starostwo Powiatowe dla noworodków i ich mam.

Jak już informowaliśmy na łamach 
„Przeglądu Powiatowego”, akcja na 
oddziale ginekologiczno-położni-
czym wrzesińskiego szpitala ma 
trwać przez cały rok. Dla noworod-
ków przygotowaliśmy powiatowe 
body, a dla ich mam kubki, z których 
przyjemnie będzie wypić coś ciepłe-

go w wolnej chwili. W lutym przeka-
zano 76 upominków, bo właśnie tyle 
dzieci narodziło się w naszym szpita-
lu. To o czworo więcej niż w styczniu.

Wszystkim noworodkom i ich rodzi-
com serdecznie gratulujemy i życzy-
my dużo zdrowia!

Klara Skrzypczyk

Trzymiesięczny Jaś w powiatowym body

Aktualne 
punkty szczepień 

w powiecie
 wrzesińskim

Oddział covidowy ponownie
w Szpitalu Powiatowym

Zgodnie z decyzją wojewody wielkopolskiego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni ponownie uru-
chomiono oddział covidowy. Funkcjonuje on od 20 marca.

Osobny oddział przeznaczony 
wyłącznie dla pacjentów zakażo-
nych wirusem COVID-19 począt-
kowo obejmował 22 łóżka (w tym 
dwa łóżka intensywnej terapii). Od  
25 marca liczba ta wzrosła o kolej-
nych 10 miejsc. Decyzja podyktowa-
na jest gwałtownym wzrostem liczby 

osób zakażonych koronawirusem. Po 
raz pierwszy oddział covidowy funk-
cjonował we wrzesińskiej lecznicy 
od połowy października ubiegłego 
roku. Podobnie, jak ma to miejsce 
teraz, był on zlokalizowany w po-
mieszczeniach byłego oddziału reha-
bilitacji ogólnoustrojowej i neurolo-

gicznej oraz na intensywnej terapii. 
O jego likwidacji w połowie grudnia 
również zdecydował wojewoda wiel-
kopolski. Było to związane z malejącą 
liczbą zakażeń. Obecna sytuacja wy-
musiła jednak powrót do rozwiązań 
obowiązujących jesienią.

Monika Tomczak

fot. arch. pryw
atne
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 14 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

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. 

Dzień dobry, mam na imię Max. 
Mam za sobą około 6-7 lat życia,  
a jego większość spędziłem nie-
stety za kratami schroniska. Pół 
roku temu zostałem adoptowany, 
jednak niezbyt długo cieszyłem 
się nowym domem. Niestety nie 
mogłem porozumieć się z małymi 
dziećmi moich właścicieli. Przez to, 
że ich nie zaakceptowałem, trafiłem 
ponownie do schroniska. Chociaż w 
nowym domu mieszkałem bardzo 
krótko, to tyle czasu wystarczyło 

mi, żebym ponownie przywiązał się 
do człowieka i przyzwyczaił do by-
cia członkiem rodziny. Zawsze sta-
rałem się być przy moim opiekunie, 
obserwować go oraz robić wszystko 
tak, aby otrzymać od niego apro-
batę. Jestem czystym psem, swoje 
potrzeby załatwiam poza domem,  
a w mieszkaniu nie robię bałaganu  
i niczego nie niszczę. Potrafię grzecz-
nie chodzić na smyczy, a gdy swo-
bodnie biegam, wracam do mojego 
pana, kiedy zawoła moje imię. Bardzo 

lubię głaskanie oraz wylegiwanie 
na ciepłym posłaniu. W stosunku 
do innych psów jestem raczej spo-
kojny. Najbardziej denerwują mnie 
te większe ode mnie lub te, które 
na mnie szczekają. Ja odpłacam się 
im tym samym. Myślę, że byłbym 
świetnym towarzyszem życia dla 
dorosłej osoby. Jeśli chciałbyś mnie 
poznać i dać mi szansę na własny 
dom, skontaktuj się z Roksaną (tel. 
692 524 568).

  Oddany Max

Max szuka domu, w którym zostanie już na stałe.

Jakie rośliny wiążą się 
z Wielkanocą?

Wielkanocy towarzyszą rośliny, które szczególnie kojarzą się  
z tym świątecznym czasem oraz charakteryzują się chrześcijańską 
symboliką. 

Najbardziej powszechną rośliną 
wielkanocną jest bukszpan wiecznie-
zielony (Buxus sempervirens), którym 
dekorujemy koszyczki wielkanocne 
bądź stroiki lub wianki. Ta roślina jest 
symbolem nieśmiertelności.

Potoczne „bazie kotki’’, czyli wierz-
bowe witki, są również kojarzone ze 
Świętami Wielkiejnocy, a szczegól-
nie z rozpoczynającą Wielki Tydzień 
Niedzielą Palmową. To właśnie  
z nich najczęściej wytwarza się pa-
lemki, które upamiętniają wjazd 
Jezusa do Jerozolimy. Warto wie-
dzieć też, że „bazie kotki” symboli-
zują życie, które potrafi odrodzić się  
w trudnych warunkach. Wiąże się to 
z tym, że gałązki wierzby wsadzone 
w ziemię szybko się zakorzeniają  
i tym samym dają nowe plony.

Wielkanocy często towarzyszy 
również pieprzyca siewna (Le-
pidium sativum), czyli rzeżucha. 
Może być ona nie tylko świetną 
dekoracją, lecz także smacznym 
dodatkiem do sałatek czy kanapek. 
Rzeżuchę siejemy w naczyniach 
wypełnionych wilgotną watą i pod-
lewamy codziennie przez siedem 
do dziewięciu dni.

Nie można zapomnieć też o ro-
ślinach cebulowych, które kwitną 
wiosną, takich jak tulipany, narcyzy, 
krokusy bądź hiacynty. Stanowią 
one ozdobę ogródków oraz mogą 
pięknie uzupełniać wnętrza na-
szych domów. 

Weronika Duszyńska
kl. 3TAI

Jak płacić?
Pan Stefan zapytał, czy sprzedawca może odmówić przyjęcia płatności gotówką?

Nie, w Polsce banknoty i monety 
są legalnym środkiem płatniczym  
i sprzedawca ma obowiązek przyjąć 
je od konsumenta.

Od wybuchu pandemii minął już 
rok. W tym czasie zalecane jest pła-
cenie kartami bankowymi zamiast 
gotówką. Podkreślam – jest to tylko 
zalecenie.

Jeśli jednak sklep nie przyjmuje 

gotówki (chociaż powinien) jest zo-
bowiązany wyraźnie powiadomić  
o tym klientów, wywieszając stosow-
ne ogłoszenie w widocznym miejscu. 

Podstawa prawna: artykuły 31 i 32 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 
z 2020 roku poz. 2027 ze zm.). 

KAPITUŁA FUNDACJI 
DZIECI WRZESIŃSKICH 

ogłasza wybory „CZŁOWIEKA ROKU 2020” 
Powiatu Wrzesińskiego – działacza społecznego.  
Do tego zaszczytnego tytułu mogą kandydować 
osoby, które w ostatnim czasie przyczyniły się do 
rozwoju kultury, oświaty oraz różnych dziedzin 
życia społecznego w powiecie wrzesińskim. 
Kandydatów do tytułu „Człowieka Roku 2020” 
mogą zgłaszać stowarzyszenia, szkoły, instytucje  
i osoby prywatne. Pisemne zgłoszenia kandyda-
tów wraz z uzasadnieniem należy przekazać lub 
przesłać do 14.05.2021 r.  na adres: Fundacja Dzie-
ci Wrzesińskich, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września 
lub mailowo – biuro@fdw.org.pl, fdwlpylak@o2.pl. 
Regulamin Konkursu – www.fdw.org.pl.

Bolesław Święciochowski 
Przewodniczący Kapituły FDW 

Lilla Pylak 
Prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich
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Kolejne sukcesy Hwaranga
Zawodnicy wrzesińskiego UKS Hwarang w ostatnim czasie wystąpili w Pucharze Polski Juniorów 

oraz II Pucharze Polski Kadetów w Taekwondo Olimpijskim.

Puchar Polski Juniorów odbywał 
się od 12 do 14 marca w Warszawie. 
Wrzesińskiego Hwaranga reprezen-
towało sześć zawodniczek – Wiktoria 
Grześkowiak, Jagoda Chmielewska, 
Sara Surtel, Iga Bachorska, Nikola Ha-
remza i Patrycja Kasperska.

 Nikola Haremza startująca w kate-
gorii -63 kg wywalczyła 1. miejsce, 
podobnie jak startująca w kategorii 
+68 kg Patrycja Kasperska. 2. miejsce 
zaś zdobyła Wiktoria Grześkowiak, 
która startowała w kategorii -42 kg.

Turniej w Warszawie był pierwszym 
sprawdzianem przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Polski Juniorów, które 
są przewidziane na maj. 

Tydzień później, od 19 do 21 marca 
również w Warszawie, odbył się II Pu-
char Polski Kadetów w Taekwondo 
Olimpijskim będący eliminacją do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
Na matach w hotelu Sangate wystą-
piło blisko 400 młodych zawodników.

UKS Hwarang Września reprezen-

towali: Alicja Muchowicz, Martyna 
Zielińska, Jakub Filipczak, Michał 
Filipczak, Adam Andrzejak, Kacper 
Kasperski, Adrian Stengert i Dominik 
Knopkiewicz. 

2. lokatę w kategorii -49 kg zajął 
Kacper Kasperski, zaś 3. miejsce 
wywalczyli Michał Filipczak w kate-
gorii -65 kg oraz Alicja Muchowicz  
w kategorii +59kg.

Z dwóch turniejów eliminacyjnych 
zostaną wyłonieni najlepsi zawod-
nicy, którzy wystartują w czerwcu  
w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży (Mistrzostwa Polski Kade-
tów). Zawodnicy powalczą o pierw-
sze koła olimpijskie, które tradycyjnie 
wręcza się stającym na podium. Sam 
start naszych zawodników uważamy 
za bardzo udany. Cieszą bardzo dobre 
walki, a porażki posłużą analizie sła-
bych i mocnych punktów. Od ostat-
nich zawodów już widać progres.

UKS Hwarang Września

Młodzi zawodnicy taekwondo olimpijskiego

Z wywalczonym medalem
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Powiatowy Urząd Pracy we Wrze-
śni informuje, iż nabór wniosków  
o wsparcie w ramach Tarczy Antykry-
zysowej na instrumenty wymienio-
ne w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw, tj.

1. Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek na ubez-
pieczenia społeczne dla mikroprzed-
siębiorców, małych i średnich przed-
siębiorców (art. 15 zzb)

2. Dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodar-
czej dla przedsiębiorców samoza-
trudnionych (art. 15zzc)

3. Niskooprocentowana pożyczka  
z Funduszu Pracy dla mikroprzedsię-
biorców (art. 15zzd)

4. Niskooprocentowana pożyczka  

z Funduszu Pracy dla organizacji po-
zarządowych (art. 15zzda)

5. Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek na ubez-
pieczenia społeczne dla organizacji 
pozarządowych (art. 15zze)

6. Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
składek na ubezpieczenia społecz-
ne dla kościelnej osoby prawnej 
działającej na podstawie przepisów  
o stosunku Państwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych ko-
ściołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania, oraz jej jednostce or-
ganizacyjnej (art. 15zze2) 

trwa do 10 czerwca 2021 r.
 

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni
  Eugeniusz Wiśniewski

Sprawami związanymi z Tarczą Antykryzysową zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy
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Starostwo Powiatowe  
ul. Chopina 10, 
62-300 Września 
tel. 61 640 44 44
fax 61 640 20 51
starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek-piątek 7.00 do 15.00

Wydział Komunikacji  
i Transportu 
rejestracja  –  61 640 44 09
prawo jazdy –  61 640 44 07
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.30 do 15.30
wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

Wydział Budownictwa  
i Środowiska
godziny urzędowania:
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7.00–10.00
tel. 61 640 44 57

Wydział Promocji, Spraw Społecz-
nych i Sportu
tel. 61 640 45 34

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27
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Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Wojska Polskiego 2, 
tel. 61 640 35 35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania  Niepełnosprawności 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 56

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego 
ul. 3 Maja 3, 
tel. 61 640 45 45

Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna we Wrześni 
ul. Leśna 10, 
tel. 61 102 13 90

Powiatowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 1
tel. 509 642 802

Ośrodek Wspomagania Dziecka 
i Rodziny w Kołaczkowie
pl. Reymonta 4,
tel. 61 438 53 47

Urząd Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1,
tel. 61 640 40 40, 
fax 61 640 40 44

Urząd Gminy Kołaczkowo
pl. Reymonta 3,
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 438 53 24, 
fax 61 438 53 21

Urząd Gminy Miłosław
ul. Wrzesińska 19,
62-320 Miłosław
tel. 61 438 20 21, 
fax 61 438 30 51

Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10,
62-330 Nekla
tel. 61 438 60 11, 
fax 61 438 64 90

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1, 
62-310 Pyzdry
tel. 63 276 83 34, 
fax 63 276 83 33

Urząd Skarbowy we Wrześni
ul. Warszawska 26, 
tel. 61 435 91 00

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Słowackiego 2, 
e-mail: psse.wrzesnia@pis.gov.pl
 
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii we Wrześni
ul. Kaliska 1,
tel. 61 436 19 38

Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego we Wrześni  
tel. 61 640 44 33

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne
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Dotacje dla klubów przyznane
W tegorocznym budżecie powiatu wrzesińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania 

i rozwoju sportu zabezpieczono łącznie 150 tys. złotych. Dotacje pochodzące z tych środków zostały 
przyznane 26 lokalnym klubom sportowym, które w odpowiednim terminie złożyły prawidłowo wypeł-
nione wnioski.

Kluby działające na terenie nasze-
go powiatu prowadzą szkolenie  
w różnych dyscyplinach sportowych 
i kategoriach wiekowych. Największą 
popularnością w regionie niezmien-
nie cieszą się piłka nożna, siatkówka, 
a także lekkoatletyka. Warto jednak 
zaznaczyć, że wiele lokalnych orga-
nizacji z powodzeniem angażuje się 
w propagowanie bardziej niszowych 
konkurencji, takich jak: badminton, 
futsal, kolarstwo, koszykówka, sza-
chy, tenis stołowy, taniec, karate, ta-
ekwondo olimpijskie czy lacrosse.

Do największych beneficjentów 
dotacji w 2021 roku należą: Wrze-
siński Ludowy Klub Piłki Siatkowej 
Progress (24 tys.), Miejski Klub Spor-
towy Victoria Września (20 tys.) oraz 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
Orkan Września (10 tys.). W marcu 
ich przedstawiciele spotkali się ze 
starostą wrzesińskim Dionizym Ja-
śniewiczem, by podpisać stosowne 
umowy na dofinansowanie realizacji 
zaplanowanych zadań publicznych  
w zakresie piłki siatkowej, piłki noż-
nej i lekkiej atletyki. 

Znaczna część wnioskodawców, do 
których trafi wsparcie finansowe z po-
wiatowego budżetu, to uczniowskie 
kluby sportowe. Wśród nich znajdują 
się: UKS Zasutowo, UKS Szkółka Ko-
larska, Międzyszkolny Klub Sportowy 
Września, UKS Żak, UKS Wrzesińska 
Akademia Szachowa, UKS Grodzia-
nie Grzybowo, UKS Karate Tradycyj-
nego Orzeł, UKS Hwarang Taekwon-
do Olimpijskie, UKS Tiger Team, UKS 
Olimp (będzie realizować dwa zada-
nia – jedno dotyczące lekkoatletyki,  
a drugie piłki siatkowej), UKS Jedyn-
ka i UKS Milesza Targowa Górka.

Ponadto powiat dofinansuje zada-
nia zaplanowane na ten rok przez: 
Klub Piłkarski Września, Sportowy 

Klub Taneczny Alchemia, Wrzesiński 
Klub Karate, Akademię Lekkoatle-
tyczną Tomasza Szymkowiaka, Klub 
Sportowy Zjednoczeni Września, 
Klub Sportowy Kosynier Sokołowo, 
Miejski Klub Sportowy Warta Pyz-
dry, Klub Sportowy Sparta Sklejka 
Orzechowo, Ludowy Klub Sportowy 

Błękitni Psary Polskie, Gminny Klub 
Sportowy Płomień Nekla oraz Miej-
ski Ludowy Klub Sportowy Orlik Mi-
łosław, który również otrzyma środki 
na realizację dwóch zadań związa-
nych z piłką nożną i piłką siatkową.

Monika Tomczak

Starosta Dionizy Jaśniewicz (z lewej) oraz wiceprezes klubu Orkan Przemysław Pawlak

W środku prezes Victorii Września Eugeniusz Nowicki

Z życia klubów sportowych

Umowę podpisuje prezes KPS Progress Robert Wardak




