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Z życia klubów sportowych

Miesiąc na niebiesko

Powierzenie stanowisk

Kiedy ruszy punkt szczepień 
w Grzymysławicach? 

Wielu z nas z utęsknieniem wyczekuje powrotu do normalności, choć namiastki dawnej swobody i braku ograniczeń, zamkniętych szkół 
i urzędów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że niektóre praktyki i nawyki przyjęły się na zawsze lub zostaną z nami na 
długo po pandemii. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów w ostatnim roku było rozpoczęcie szczepień.
Przyspieszenie akcji szczepienia 

Polaków
Obecnie w Polsce zaszczepiono po-

nad 8 mln ludzi (w tym 2 190 295 dru-
gą dawką). W powiecie wrzesińskim 
dotychczas podano 10 474 szcze-
pionki (druga dawka – 2 373). Wiele 
osób wciąż czeka na moment reje-
stracji lub pierwszego szczepienia. 
Proces ten postępuje, jednak kluczo-
we są dostawy preparatów oraz liczba 
i wydajność zespołów je podających. 
II kwartał 2021 roku to czas planowa-
nej w Polsce intensyfikacji procesu 
szczepień. Rozszerzono katalog osób 
uprawnionych do ich kwalifikacji  
i wykonywania, planuje się możli-
wość szczepień m.in. w aptekach 
oraz zakładach pracy. 

Nowy punkt szczepień populacyj-
nych w powiecie

Niedawno zaplanowano organiza-
cję tzw. masowych punktów szcze-
pień populacyjnych. Zadanie po-
wierzono samorządom, wskazując 
minimalne normy i zasady sanitarne, 
jakie punkty te powinny spełniać. 
To duże wyzwanie organizacyjne,  
w szczególności w zakresie zapla-
nowania sprawnej obsługi osób  
w nowo powstałym punkcie, tym 
bardziej że w przypadku naszego po-
wiatu jest mowa o szczepieniu nawet 
500 osób dziennie.

Rozumiejąc znaczenie szczepień 
i potrzeby mieszkańców w tym za-
kresie, zapadła decyzja o utworzeniu 
punktu w Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w Grzy-
mysławicach pod Wrześnią. Takie 
rozwiązanie wynika przede wszyst-
kim z bardzo dobrych warunków 
do jego bezpiecznej i komfortowej 
organizacji. Mamy możliwość wyod-
rębnienia osobnego wejścia i wyj-
ścia, dysponujemy dużym i bezpłat-
nym parkingiem, przestronną prze-
strzenią wewnątrz. 

Zważając na dostępne miejsca, jest 
to najlepsza lokalizacja, która pozwa-
la na bezpieczną możliwość pogo-
dzenia bieżącej działalności placówki  
z organizacją punktu szczepień. Przy-
kładowo – wykorzystanie hal sporto-
wych w szkołach jest ograniczone 
z uwagi na zbliżające się egzaminy 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Ogromnym atutem wybranej lo-
kalizacji powinna być możliwość 
dotarcia do punktu szczepień z unik-
nięciem dużego natężenia ruchu na 
drogach wjazdowych do Wrześni. 
Tym bardziej, że punkt ma służyć 
mieszkańcom całego powiatu, któ-
rzy będą najprawdopodobniej kie-
rowani do niego przez centralny sys-
tem. Do Grzymysławic trafić mogą 
zatem także osoby z innych części 
kraju. Planowana liczba szczepień to 
około 3 000 tygodniowo, czyli około 
500 osób dziennie, co jest dużym wy-
zwaniem logistycznym. Duża prze-
strzeń wokół wybranej lokalizacji po-
zwala zapewnić komfort kierowcom  
i dostęp do parkingu.

Cd. s. 11

Środki finansowe dla organizacji pożytku publicznego 
Aktualna edycja otwartego konkursu ofert powiatu wrzesińskie-

go pokazuje, że stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje poza-
rządowe działające w naszym regionie mają ciekawe pomysły na 
to, jak wspomagać i aktywizować mieszkańców pomimo pandemii. 
Do starostwa wpłynęła wyjątkowo duża liczba ofert na realizację 
zadań publicznych w dziesięciu obszarach tematycznych.

Cieszy to, że w tym trudnym cza-
sie tak wiele organizacji pożytku 
publicznego nadal prężnie działa  
i realizuje swoje inicjatywy poprzez 
korzystanie z alternatywnych roz-
wiązań. Przywiązują one dużą uwagę 
do przestrzegania obowiązujących 
obostrzeń sanitarnych, dzięki cze-
mu w tym roku zarówno starsi, jak  
i młodsi mieszkańcy powiatu wrze-
sińskiego będą mogli w bezpieczny 
sposób uczestniczyć w zaplanowa-
nych przez nie zadaniach. Dotyczą 
one m.in.: działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym oraz niepeł-
nosprawnych, kultury, sportu, edu-
kacji dzieci i młodzieży czy pomo-
cy społecznej. Nowością związaną  
z rozstrzygniętym właśnie konkur-
sem ofert była możliwość ubiegania 
się o dotacje na zadania związane  
z ochroną środowiska, a dokładniej  
z propagowaniem postaw ekologicz-
nych i podnoszeniem świadomości 
społecznej w tym zakresie, na co 
również nie brakowało pomysłów.
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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.

16 kwietnia 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Utwardzanie i zagospodarowanie terenu przy budynku 

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy PSK ZAMKOWA

Prace rozbiórkowe

Zrekonstruowane elementy 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.)

Pijany staranował pojazdy
Policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali nietrzeźwego kierującego, który uszkodził cztery pojaz-

dy oraz dwa ogrodzenia posesji. Mężczyzna miał ponad 1,8 promila alkoholu we krwi. Za swoje nieod-
powiedzialne zachowanie stanie przed sądem.

12 kwietnia przed godziną 20 poli-
cjanci z Wydziału Prewencji Komen-
dy Powiatowej Policji we Wrześni zo-
stali skierowani na interwencję przy 
ulicy Gdańskiej. Według zgłoszenia 
po osiedlu mieszkaniowym miał po-
ruszać się pojazdem marki Honda 
nietrzeźwy mężczyzna, który spowo-
dował kilka kolizji drogowych.

Przekazane informacje wstępnie się 
zgadzały, ponieważ policjanci na uli-
cy Gdańskiej zauważyli uszkodzone 
Hondy Civic oraz Accord. Funkcjona-
riusze rozpytali ewentualnych świad-
ków tego zdarzenia, a ci szczątkowo 
opisali kierowcę oraz wskazali kieru-

nek, w którym się udał.
Podjęte natychmiast kroki przyczy-

niły się do zatrzymania 24-letniego 
mężczyzny na ulicy Kwidzyńskiej. 
Mieszkaniec Wrześni został przeba-
dany na zawartość alkoholu. Okazało 
się, że we krwi miał ponad 1,8 pro-
mila, a stężenie alkoholu miało ten-
dencję wzrostową. W kwestii posia-
danych uprawnień mężczyzna miał 
wydaną decyzję o ich cofnięciu.

Zatrzymany został przetransporto-
wany do Szpitala Powiatowego we 
Wrześni, gdzie została również po-
brana krew do badania. Następnie 
policjanci ustalili osoby, które mate-

rialnie ucierpiały w tym zdarzeniu. 
Okazało się, że 24-latek swoją Hon-
dą Accord krążył między ulicą Pilską  
a Gdańską.

Na skutek kompletnie nieodpo-
wiedzialnego zachowania zatrzy-
many uszkodził cztery pojazdy 
– dwie Hondy Civic, Fiata Punto  
i Volkswagena Tourana. Oprócz 
uszkodzenia aut zniszczone zostały 
dwa ogrodzenia posesji przy ulicy 
Gdańskiej oraz Grunwaldzkiej. 24-la-
tek za swoje postępowanie odpowie 
przed sądem.

KPP

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
będzie nieczynne w piątek 

4 czerwca (w zamian za święto 
przypadające w sobotę 1 maja).

Prom w przeglądzie technicznym
Kilka dni temu kursowanie promu rzecznego w Nowej Wsi Podgórnej zostało wstrzymane.

Przeprawa nie jest możliwa od po-
niedziałku 12 kwietnia. Tego dnia 
prom został wyciągnięty z wody. 
Wszystko po to, by przystąpić do 
jego obowiązkowego przeglądu, 
przez który nieunikniony jest przestój  
w transporcie. Ekipa Starostwa Powia-

towego we Wrześni, które zawiaduje 
pracą promu w Nowej Wsi Podgórnej, 
zaczęła od przeprowadzenia oględzin 
i pomiarów kadłuba, by móc oszaco-
wać skalę koniecznych napraw. Oglę-
dziny to pierwszy krok do przeglądu 
technicznego, który wykonuje przed-

stawiciel Polskiego Rejestru Statków.
O wznowieniu połączeń promo-

wych będziemy informować na por-
talu Facebook: www.facebook.com/
powiatwrzesinski. Zachęcamy więc 
do obserwowania naszego profilu.

Klara Skrzypczyk

Rzeczny środek transportu na „suchym lądzie”
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Praca przy „Zamkowej” wre
Zakończył się pierwszy etap remontu Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu. 6 kwietnia starosta wrzesiński przyjrzał się z bliska pracom wykonanym przy 

zabytkowej wieży.

Dawny kościół ewangelicki wybu-
dowano w 1872 roku, a siedem lat 
później wzniesiono nad nim wieżę. 
To wysokie zwieńczenie kościoła bę-
dące częścią panoramy Miłosławia 
mocno ucierpiało przez nawałnicę, 
która w 2017 roku przeszła nad po-
wiatem wrzesińskim. Wichura uszko-
dziła także attykę, którą ze względów 
bezpieczeństwa należało częściowo 

zdemontować. 
Na początku marca śremski wyko-

nawca zabrał się do pracy. Ustawił 
rusztowanie zarówno przy wieży, 
jak i attyce. Oceniono wówczas  
z bliska, jakie straty wyrządziła na-
wałnica oraz jak warunki atmosfe-
ryczne przez lata wpłynęły na zaby-
tek. W najgorszym stanie okazały 
się zwieńczenia ścian wieży przy jej 

hełmie zakończonym krzyżem. Po-
między cegłami brakowało zaprawy, 
a całe elementy wychylone były od 
pionu. Wykonawca, przy zachowaniu 
wytycznych konserwatorskich, mu-
siał rozebrać zwieńczenia i wymuro-
wać je od nowa. Naprawione zostały 
również drewniane żaluzje, które 
były pokrzywione, a ich impregna-
cję dawno zniszczyły deszcz, mróz  
i wiatr. Po zakończonych robotach 
budowlanych przy wieży ceglane 
mury zostały zabezpieczone odpo-
wiednimi środkami konserwującymi. 

Prace trwały około miesiąca, a ich 
efekt jest zdumiewający. Trudno 
dostrzec rezultat gołym okiem sto-
jąc przy PSK „Zamkowa”, ponieważ  
najistotniejsza część remontu odby-
wała się na wysokości około 30 me-
trów nad ziemią. Ten etap renowacji 
zabytkowego obiektu odebrano  
6 kwietnia. Starosta wrzesiński 
wszedł na rusztowanie wraz z wy-
konawcą oraz inspektorem nadzoru, 
którzy pokazali mu z bliska zakres 
wykonanych napraw. Przy remoncie 
starano się zachować jak najwięcej 
oryginalnych cegieł. Nowymi zastą-
piono jedynie te, które nie nadawały 
się już do ponownego użycia.

Do przeprowadzenia pozostał drugi 

Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł…
Wszyscy już jesteśmy bardzo zmęczeni, zniecierpliwieni, a nawet zdesperowani przedłużającym się ponad miarę kryzysem pandemicznym. Po 

roku walki z koronawirusem mamy najwyższe wskaźniki poziomu zachorowań i, co najsmutniejsze, rekordową statystykę umieralności (jedną  
z najwyższych w Europie). Można by ograniczyć się do tej zwykłej konstatacji, gdyby nie to, że pod tymi smutnymi ministerialnymi ciągami cyferek 
zakodowane zostały zgasłe istnienia naszych bliskich, znajomych, przyjaciół i tych, których kochaliśmy. Powiedzieć by można – bezwzględne żniwo 
zarazy. Ale czy tak do końca jest to prawdziwa teza?

Do smutnej refleksji skłoniła mnie 
opublikowana niedawno ocena 
procesu tłumienia pandemii w na-
szym kraju, przeprowadzona przez 
jednego ze światowej sławy wi-
rusologów. Naukowiec skupił się  
w głównej mierze na ponadprze-
ciętnej w naszym kraju śmiertelno-
ści pacjentów w całym okresie zma-
gania się naszych służb z pandemią. 
Postawiona przez badacza teza 
brzmi przerażająco, wskazując na 
to, że gdyby przez ponad rok trwa-
nia pandemii powstrzymano się od 
jakichkolwiek decyzji, w większości 
chaotycznych, chybionych i nie-
konsekwentnych, to śmiertelność 
byłaby zdecydowanie niższa. Mo-
menty ogłaszanych „narodowych 
lockdownów” odbieram raczej jako 
akty desperacji i bezradności niż 
skuteczny środek walki z pandemią. 
W tej materii w porównaniu z więk-
szością krajów wypadamy bardzo 
niekorzystnie, jeżeli taki eufemizm 
jest w kontekście przedstawionego 
problemu w ogóle uprawniony. 

Teraz wszyscy ulokowali całą na-
dzieję w Narodowym Programie 
Szczepień. Przyglądając się jednak 
nieporadności struktur organizują-
cych dotychczas ten program, trud-
no oprzeć się wrażeniu, że jesteśmy 
na najlepszej drodze do kolejnej 
„narodowej katastrofy”, abstrahując 

od niedostatecznej przez cały czas 
ilości dostępnych szczepionek. 

Po kilku miesiącach programowych 
szczepień efekt jest taki, że mamy 
do dzisiaj niezaszczepionych popula-
cyjnie siedemdziesięciolatków, a za-
szczepionych częściowo czterdziesto-
latków, nauczycieli, mundurowych, 
„rzeszowiaków” i całkiem liczną grupę 
zwykłych cwaniaków. Równocześnie 
wg oficjalnych statystyk mamy też 
900 tys. nieobsadzonych na kwiecień 
wolnych terminów szczepień. Czy to 
już jest chaos, czy jeszcze potrzeba 
silniejszych akordów?

Chyba jednak zaczyna docierać do 
architektów Narodowego Programu 
Szczepień, że z poziomu zbiurokra-
tyzowanej centrali nie da się skutecz-
nie osiągnąć tak pożądanej i wycze-
kiwanej odporności populacyjnej. 
Aby to osiągnąć, niezbędne jest włą-
czenie w ten proces niezasłużenie 
dotychczas ignorowanych struktur 
samorządowych.

I tutaj osobiście nasuwa mi się 
natrętnie pewne skojarzenie z hi-
storycznym już dzisiaj leitmotivem 
duetu satyrycznego Jonasz Kofta & 
Stefan Friedman …bo dobry Bóg już 
zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać 
fachowca… Samorządy są najlepiej 
zorganizowaną przez ostatnich trzy-
dzieści lat strukturą lokalną. Tylko 
poprzez wykorzystanie istniejącego 

potencjału organizacyjnego samo-
rządów można skutecznie, w krótkim 
czasie osiągnąć cel, jakim jest za-
szczepienie strategicznej części po-
pulacji w autentycznie Narodowym 
Programie Szczepień, bez prężenia 
muskułów i pompatycznego zadęcia. 

Potwierdzeniem takiego kierunku 
działania jest zaproponowana przez 
rząd sieć organizowanych przez sa-
morządy masowych punktów szcze-
pień populacyjnych. Od momentu 
ogłoszenia tego programu upłynęło 
kilkanaście dni, a samorządy, jak Pol-
ska długa i szeroka, bez złotówki do-
tacji zorganizowały pod klucz setki 
punktów szczepień z pełną kadrową 
obsadą. I tym razem rządówka nie 
nadążyła za „prowincją”. Punkty są 
gotowe do działania, co chyba prze-
raziło centralę, bo nadal czekamy na 
ich uruchomienie. Czyż nie szkoda 
tego czasu?

W naszym powiecie jest gotowy 
do działania punkt zlokalizowany  
w idealnym miejscu – Centrum Ba-
dań i Rozwoju Nowoczesnych Tech-
nologii w Grzymysławicach. Jest on 
w stanie tygodniowo zaszczepić  
3 tysiące mieszkańców. Dzisiaj 
wszystkie działające dotychczas 
punkty w powiecie szczepią 2,2 ty-
siąca osób. Jeżeli więc nie zabraknie 
szczepionek, to przy wykorzystaniu 
całego potencjału publicznych i pry-

watnych punktów szczepień do koń-
ca wakacji powiat wrzesiński osią-
gnie odporność populacyjną. 

I co wy na to? Po prostu, zróbmy to!
  Dionizy Jaśniewicz

...Bogobojny

P.S. Ten świat z kiepskiego zrobio-
ny surowca, cytując jeszcze Koftę  
i Friedmana.

etap remontu związany z rekonstruk-
cją zdobnej attyki. Jeśli pogoda na to 
pozwoli, prace mogą zakończyć się 
w maju. Obiekt, przy uwzględnieniu 
sytuacji epidemicznej, ponownie bę-
dzie mógł tętnić życiem związanym 
z wydarzeniami kulturalnymi odby-
wającymi się w jego zabytkowym 
wnętrzu. 

Przypomnijmy, że powiat wrzesiń-
ski pozyskał na remont PSK „Zamko-
wa” 250 tysięcy złotych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. In-
westycję wsparła także gmina Mi-
łosław, która przekazała na ten cel 
dotację w kwocie 56 tysięcy złotych. 

Mateusz Maserak

Pamiątkowe zdjęcie z wizji lokalnej

Widok na dach miłosławskiego zabytku
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Mówić obrazami, cz. 25

By mieć kontrolę nad dłońmi
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni oferuje szeroki wachlarz terapii poma-

gających dzieciom lepiej się uczyć i funkcjonować. Wśród tych zajęć znajduje się terapia 
ręki, którą prowadzi Marta Hedrych-Rosalska. W wywiadzie terapeutka wyjaśnia, na czym 
polegają ćwiczenia.

Czym jest terapia ręki?
Jest to program stworzony w odpo-

wiedzi na potrzebę usprawniania ma-
łej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów 
dłoni i palców. Mechanizm działania 
ręki jest bardzo skomplikowany i uza-
leżniony od sprawnego funkcjonowa-
nia poszczególnych jej elementów, któ-
re oczywiście są związane z układem 
nerwowym. Od narodzin dziecka gór-
na kończyna odpowiada za wszystkie 
procesy poznawcze. Rękoma pozna-
jemy świat, później dłonie pomagają  
w lokomocji, a w dalszym rozwoju ręce 

wykonują bardziej precyzyjne i skom-
plikowane ruchy. Ręka służy nam do 
podnoszenia, przesuwania, siłowania 
się, ale jednocześnie dłonie oraz palce 
potrafią wykonać bardzo precyzyjne  
i skomplikowane ruchy, takie jak pisa-
nie czy szycie. Za prawidłowe funkcjo-
nowanie naszej kończyny odpowiada 
kora mózgowa oraz skomplikowany 
mechanizm nerwowy. Obszar kory 
mózgowej, który jest odpowiedzialny 
za ruchy całej kończyny, a w szczegól-
ności dłoni, kciuka i palców, zajmuje 
bardzo dużą powierzchnię w stosun-

ku do pozostałych obszarów kory, 
które są odpowiedzialne za ruchy in-
nych części ciała. Samo usytuowanie 
obszaru odpowiedzialnego za ruch 
dobitnie wskazuje na ogromne zna-
czenie funkcjonalne ręki w naszym 
życiu. Podsumowując, terapia, o której 
mówimy, jest zespołem indywidualnie 
dobranych skoordynowanych działań 
i ćwiczeń umożliwiających usprawnia-
nie mechanizmów odpowiedzialnych 
za kontrolowanie ruchów kończyny 
górnej. Celem tej terapii jest stabili-
zacja mięśni ręki, obręczy barkowej, 
zwiększenie zdolności manipulacyjnej 
dłoni, ale również poprawa koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej. Terapia ręki 
nie jest tylko pojedynczym działaniem, 
ponieważ jest ona wielodyscyplinarną 
współpracą wszystkich terapeutów.  
W naszej szkole pracujemy z dzieckiem 
zespołowo – fizjoterapeuta z logope-
dą i terapeutą integracji sensorycznej. 
Dopiero taki zespół, który bada dziec-
ko i wymienia się swoimi spostrzeże-
niami, ustala plan terapii. Pracując  
z dzieckiem nie możemy zacząć od 
ręki, lecz od usprawniania całego ciała 
– od ogółu do szczegółu.

W którym momencie rodzic po-
winien zgłosić się do terapeuty  
z prośbą o pomoc? Jakie sygnały 
mogą być dla niego niepokojące?

Terapię ręki rozpoczynają głównie 

dzieci mające dysfunkcje rozwojowe. 
Są one kierowane do nas przez porad-
nie w ramach wczesnego wspomaga-
nia rozwoju. Natomiast dla rodziców 
pierwszym sygnałem mogą być in-
formacje przekazywane przez prowa-
dzących zajęcia w przedszkolu. Niepo-
kojące powinno być to, że dziecko nie 
lubi rysować, dotykać plasteliny, ma 
problem z wycinaniem, nie jest samo-
dzielne, może mieć również trudności 
manualne w ubieraniu się, zapinaniu 
guzików, sznurowaniu butów. Sygna-
łem do podjęcia działań mogą także 
okazać się problemy grafomotorycz-
ne, czyli wszystko, co jest związane  
z rysunkiem, robieniem szlaczków, 
kolorowaniem powierzchni ograni-
czonych konturem. Czasami dopiero  
w szkole okazuje się, że dziecko ma 
obniżony poziom graficzny pisma, 
litery są niekształtne, pisane wyrazy 
nie mieszczą się w liniaturze, nacisk 
na kartkę jest zbyt mocny lub słaby, co 
sugeruje obniżone lub wzmożone na-
pięcie mięśniowe. Sygnałem dla rodzi-
ca może być niezgrabność ruchowa, 
przejawiająca się np. tym, że dziecko 
ma problem ze złapaniem piłki, jeżdże-
niem na hulajnodze, rowerze. 

Jakie przykładowe ćwiczenia są 
wykonywane podczas terapii?

Ćwiczenia rozpoczynamy od uspraw-
niania motoryki dużej, a później prze-
chodzimy do motoryki małej. Nie mo-
żemy posadzić dziecka przy stoliku  
i kazać mu rysować, kiedy całe napię-
cie obręczy barkowej jest nieprawidło-
we. Zaczynamy od prostych ćwiczeń, 
polegających na rzucaniu i łapaniu 
piłki, przesuwaniu przedmiotów, ćwi-
czeń równoważnych, polegających na 
tym, że dziecko idzie stopa za stopą. 
Chociaż z punktu widzenia rodzica 
może wyglądać to dziwnie, to chodzi-
my również na plac zabaw, gdzie po-
kazujemy, jak nasza pociecha powin-
na wykonywać ćwiczenia, bawiąc się 
przy tym. Gdy pierwszy etap mamy za 
sobą, przechodzimy do zajęć uspraw-
niających mięśnie rąk. Są to np. zaba-
wy z masami plastycznymi, piaskiem 
kinetycznym, malowanie na foliach. 
Wszystkie te materiały dziecko może 
dotykać, przesypywać, co przyczynia 
się do usprawniania rotacji nadgarst-
ka. Później natomiast przechodzimy 
do typowych umiejętności szkolnych, 
czyli zamalowywania różnych kontu-
rów, wycinanek, nawlekanek, zabaw 
z pęsetą, podczas których trzeba coś 
przenieść szczypcami. W ten sposób 
dziecko ćwiczy prawidłowe napięcie 
oraz chwyt w dłoni. 

Czyli wszystkie tego typu ćwi-
czenia można wykonywać z dziec-
kiem w domu?

Tak, oczywiście. Należy podkreślić, 
że podczas terapii najważniejsza jest 
współpraca rodzica oraz terapeuty, 
który w tym przypadku jest drogo-
wskazem dla rodzica. Po przeprowa-
dzeniu diagnozy i napisaniu planu te-
rapii wszystko tłumaczymy rodzicom. 
Oczywiście najważniejszym punktem 
jest wyłączenie wszelkiego rodzaju ta-
bletów utrwalających nieprawidłowy 
chwyt, a w zamian zaproszenie dziec-
ka do zabaw, które wcale nie są skom-
plikowane. Na przykład w kuchni mo-
żemy wrzucić jakąkolwiek zabawkę do 
miski z ryżem i poprosić dziecko o od-
szukanie swojego skarbu. Pomaganie 
mamie w kuchni to ogólnie bardzo do-
bre zajęcie terapeutyczne, ponieważ 
dziecko dotyka różnych mas, poznaje 
czucie głębokie. Zapinanie klamerek 
na sznurku również może być świetną 
zabawą i ćwiczeniem jednocześnie. Do 
wielu prac domowych warto zachęcić 
pociechę, pokazując jak daną czyn-
ność powinna prawidłowo wykony-
wać. W ten sposób nieświadomie ćwi-
czy i usprawnia np. dłonie czy palce. 

Kiedy możemy zauważyć, że 
dziecko wykonujące ćwiczenia jest 
na dobrej drodze do uzyskania 
sprawności? 

Każdy mały krok do przodu prowadzi 
do celu, natomiast efekt terapii jest za-
leżny od wieku, od możliwości dziecka, 
współpracy z rodzicem. Jeśli terapeuta 
pracuje z podopiecznym godzinę czy 
dwie tygodniowo, ale w domu opieku-
nowie nie podejmują tej współpracy, 
to wiemy, że szybko do celu nie doj-
dziemy. Jeśli jednak rodzic powtarza 
z dzieckiem w domu ćwiczenia, to 
efekty zauważymy bardzo szybko. 
Przy takim działaniu często otrzymu-
jemy nagrania, na których widać, jak 
dziecko wykonuje czynność sprawia-
jącą mu niegdyś kłopot. Natomiast 
tak jak w każdej terapii, nie jesteśmy 
w stanie określić górnej granicy czasu, 
jaki jest nam potrzebny. Oczywiście  
o sprawność ręki trzeba dbać przez 
całe życie. Pracując w szkole ze star-
szymi dziećmi na zajęciach korekcyj-
no-kompensacyjnych również wpro-
wadzam różnego rodzaju ćwiczenia, 
które są związane z motoryką małą, 
ponieważ usprawnianie ciała powin-
no odbywać się cały czas. 

Rozmawiała Klaudia Kubiak   

Wiosna kojarzy się nam z ciepłem i smacznymi warzywami oraz owocami wprost z ogródka. War-
to zatem przypomnieć sobie, czym są nowalijki.

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 Ludwi-
czak oraz Renata Jakubowska pro-
ponują, by przygotować wiosenną 
kanapkę. Spośród podanych pik-
togramów wybierz te, które ozna-
czają nowalijki, czyli młode wa-
rzywa, które wiosną pojawiają się  
w ogródku czy sprzedaży.             (red.)

fot. arch. projektu

fot. arch. projektu

Elementy terapii mogą być dla dziecka dobrą zabawą

Prawidłowemu funkcjonowaniu ręki sprzyjają prace z różnymi masami
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Kolejny sukces Damiana
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza Damian Błaszka zajął pierwsze miej-

sce w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

Finał pierwszej edycji Olimpiady 
Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawie-
dliwości, którego organizatorem jest 
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości  
w Warszawie, odbył się we wtorek 
30 marca. Zmagania dotyczyły nie-
zwykle wąskiej specjalizacji, a wy-
magania wobec uczniów w trzech 
etapach: szkolnym, okręgowym  
i finałowym, były bardzo duże. Uczeń 
Liceum Ogólnokształcącego im. Hen-
ryka Sienkiewicza Damian Błaszka po 
raz kolejny udowodnił, że z wiedzy  
o społeczeństwie, a zwłaszcza z za-
gadnień prawnych, jest najlepszy. 

Jego dotychczasowe sukcesy to ty-
tuły laureata w Olimpiadzie Wiedzy  
o Prawie oraz w Olimpiadzie Wie-
dzy o Prawach Człowieka w Świe-
cie Współczesnym. W zeszłym roku 
otrzymał tytuł finalisty w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Wiedzy o Spo-
łeczeństwie.

Stanowiska 
powierzone

W ostatnim numerze „Przeglądu Powiatowego” informowaliśmy 
o rozstrzygnięciu konkursów na stanowiska dyrektorów Bursy Mię-
dzyszkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we 
Wrześni. Ostatnio dyrektorki odebrały akty powierzenia obowiązków.

Przypomnijmy, że w obu przypad-
kach placówkami nadal kierować 
będą dotychczasowe dyrektorki.  
W Zespole Szkół Specjalnych im. 
Janusza Korczaka w dalszym ciągu 
będzie to Magdalena Zając, zaś Bur-
sie Międzyszkolnej – Barbara Zawal. 
Akty powierzenia obowiązków zo-
stały wręczone 12 kwietnia. Zgodnie 
z nimi nowa kadencja dyrektorek 
rozpocznie się 1 września i potrwa 
do 31 sierpnia 2026 roku.

Zarówno Magdalena Zając, jak  

i Barbara Zawal są dobrze znane  
w środowisku oświatowym naszego 
powiatu. Obie podchodzą do swojej 
pracy z sercem i zaangażowaniem, 
nic więc dziwnego, że są bardzo lu-
biane przez dzieci i młodzież. Skła-
dając gratulacje, starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz oraz naczelnik 
Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-
-Giera podkreślali dotychczasową 
dobrą współpracę, dodając, że liczą 
na jej owocną kontynuację.

Klara Skrzypczyk

fot. arch. pryw
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Kwiecień miesiącem 
świadomości autyzmu

Jak rozpoznać pierwsze sygnały autyzmu?
Naszą uwagę powinno zwrócić to, że dziecko:
• nie mówi lub ma kłopoty z mówieniem,
• nie wchodzi w relacje i interakcje z innymi ludźmi,
• przejawia stereotypowe zachowania i zabawy (np. macha rączkami, uży-

wa nietypowych przedmiotów do zabawy, układa zabawki w długie rzędy),
• nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
• nie naśladuje,
• nie wykonuje prostych poleceń (np. daj, wstań),
• ma trudność z koncentracją uwagi.

Sygnały zaburzeń ze spektrum autyzmu związane z zaburzeniami mowy  
i komunikowania się

Objawy w dużej mierze dotyczą sfery komunikacji. Dziecko może mieć problemy z nawiązywaniem kontaktów oraz 
zwykłą rozmową z innymi. Dlatego już na wczesnym etapie rozwoju trzeba zwrócić uwagę na brak gaworzenia. Poza 
brakiem początków mowy, może być to także uboga mimika i rzadkie okazywanie emocji.

Jakie inne sygnały powinny nas zaniepokoić?
- Rutynowe czynności – dziecko dobrze czuje się wykonując rutynowe czynności przez dłuższy czas, np. jego zaba-

wa przebiega w ten sam sposób, tym samym przedmiotem.
- Wpatrywanie się w jeden punkt przez długi czas. 
- Brak reakcji na osoby, z którymi rodzina ma stały, systematyczny kontakt.
- Dziecko nie lubi dotyku lub wręcz nie pozwala się dotykać. 
- Zachowania stereotypowe, czyli cyklicznie powtarzana nieuzasadniona czynność, np. machanie rękami czy krę-

cenie się w kółko przez dłuższy czas. 
- Autostymulacja, czyli dostarczanie sobie doznań sensorycznych, w czasie których dziecko nie jest w stanie skupić 

się na dostrzeganiu innych bodźców z otoczenia. Autostymulacja może występować w sposób ciągły bądź pojawiać 
się tylko w specyficznych momentach takich jak znudzenie, zaniepokojenie lub odczuwanie stresu.

- Funkcjonowanie w schemacie – dzieci mają swoje schematy zachowań, które pozwalają im odnaleźć się w typo-
wych czynnościach, jak np. picie napoju w jednym kolorze, ubieranie się w tej samej kolejności. Dzieci z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu bardzo przywiązują się do harmonogramu dnia, ponieważ daje im to poczucie bezpie-
czeństwa. Gdy wypracowany wcześniej schemat jest zakłócony, wywołuje to niepokój.

Sygnały świadczące o autyzmie mogą pojawić się przed trzecim 
rokiem życia. Zdarza się jednak, że już w okresie niemowlęcym ro-
dzice zauważają, że ich pociecha rozwija się inaczej. Nie ma jedne-
go wzorca zaburzeń, jednak niektóre zachowania dziecka powin-
ny zwrócić ich szczególną uwagę.

Zaprezentowane symptomy mogą pojawić się u dzieci z auty-
zmem w różnej konfiguracji i nasileniu. Jeżeli rodzice zauważą 
któreś z nich u swojego dziecka, powinni skonsultować się ze 
specjalistą np. psychologiem dziecięcym, lekarzem psychiatrą, 
neurologiem. 
W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu należy pamię-

tać, że im wcześniejsze wykrycie i podjęta właściwa terapia, tym 
większe szanse na lepszy poziom funkcjonowania i samodziel-
ność w przyszłości. 
Z pomocą rodzicom małych dzieci przychodzą także organi-

zacje pozarządowe. Jedną z nich jest Fundacja SYNAPSIS, któ-
ra opracowała polską wersję testu przesiewowego M-CHAT-R  
w kierunku spektrum autyzmu dla małych dzieci oraz udostęp-
nia wskazówki monitorowania rozwoju małego dziecka. Z narzę-
dziem M-CHAT-R przeznaczonym dla dzieci w wieku od 16 do 30 
miesięcy można zapoznać się na stronie: www.badabada.pl.
Diagnoza to pierwszy dokument, na podstawie którego można 

ubiegać się o pomoc z zakresu terapii, rehabilitacji i nauczania 
dziecka z ASD.

Tym razem Damian Błaszka został 
laureatem pierwszego miejsca. Oto 
jego wrażenia:

– Uczestnictwo w Olimpiadzie Wie-
dzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedli-
wości nie było dla mnie pierwszym 
tego rodzaju doświadczeniem. Już  
w pierwszej klasie brałem udział  
w konkursach o tematyce prawniczej, 
czym zapewniłem sobie możliwość 
przyjęcia na wiele uczelni wyższych 
poza kolejnością, dlatego mogę każ-
demu polecić udział w różnego rodza-
ju zmaganiach. O wiele przyjemniej 
jest przygotowywać się do matury, 
wiedząc, że niezależnie od jej wyniku  
i tak zostanę przyjęty na studia – 
mówi. – Co do samej nauki prawa, to 
należy obalić krzywdzące stereotypy. 
Wcale nie polega ona na żmudnym 
uczeniu się na pamięć treści długich 
kodeksów, ale raczej na umiejętności 
logicznego myślenia. Dzięki tej wiedzy 

wiem na przykład, jak postępować  
z nieuczciwym sprzedawcą oraz czego 
mogę żądać od swojego pracodawcy. 
Prawo reguluje wszystkie dziedziny 
naszego życia, dlatego jego dobra 
znajomość z pewnością przyniesie 
każdemu wiele korzyści – dodaje Da-
mian Błaszka.

Teresa Jabłońska

Trudności w nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem
Próby nawiązania kontaktu uśmiechem lub wypowiedzeniem imienia dziecka są nieskuteczne. Dziecko sprawia 

wrażenie nieobecnego i nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. Ma kłopot z zaangażowaniem się w zabawę lub 
wspólne aktywności z innymi osobami. Powtarzający się brak spontanicznej reakcji dziecka na podawane przed-
mioty i zabawki powinien zaniepokoić rodziców.

W Polsce żyje prawie 
milionowa społeczność osób 

z ASD i ich rodzin

Opracowała: Magdalena Zając

14 kwietnia 
sejm przyjął uchwałę dotyczącą 

strategii wobec osób ze  spektrum 
autyzmu 

Damian Błaszka

Dokument odebrała Magdalena Zając...

... oraz Barbara Zawal
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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.

Osobowość festiwalu 
nagrodzona 

Angelika Bączkiewicz, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 we Wrześni, została wyróżniona przez starostę wrzesińskiego 
Dionizego Jaśniewicza tytułem Osobowość 27. Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. 
Henryka Sienkiewicza.

Utalentowana wokalistka gościła  
w Starostwie Powiatowym 31 marca. 
Podczas spotkania ze starostą otrzy-
mała pamiątkowy dyplom i upomi-
nek będący nagrodą za emocjonują-
cy występ, który można było oglądać 
na żywo dzięki internetowej trans-
misji. Ze względu na obowiązujące 
obostrzenia tegoroczna edycja festi-
walu odbyła się bez udziału publicz-
ności, uczestnicy mogli jednak liczyć 
na wsparcie najbliższych – organiza-
torzy postarali się o przygotowanie 
krótkich filmów, na których rodziny  
i znajomi młodych artystów oka-
zali im swoje wsparcie. Uczestnicy 
konkursu musieli wykazać się nie 
tylko umiejętnościami wokalnymi 
i obyciem ze sceną, ale także do-
brą znajomością języków obcych. 

Dziewiętnaścioro uczniów z Liceum 
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół 
Politechnicznych, Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
oraz Zespołu Szkół Zawodowych  
nr 2 zaśpiewało piosenki w językach: 
angielskim, niemieckim, hiszpań-
skim i japońskim. Byli oni oceniani 
przez jury, w skład którego weszli 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz, dyrektor LO Violetta Zdunow-
ska, anglista Bartosz Chudziński, re-
daktor muzyczny Marek Jakubowski, 
a także muzycy Barbara Parzęczew-
ska, Izabela Zalewska oraz Przemy-
sław Koserczyk. Uwagę starosty swo-
ją charyzmą i energią przyciągnęła 
właśnie Angelika Bączkiewicz, która 
zajęła drugie miejsce w konkursie. 

Monika Tomczak

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 społecz-
nego w powiecie wrzesińskim. Kandydatów do tytułu 
„Człowieka Roku 2020” mogą zgłaszać stowarzyszenia, 
szkoły, instytucje  i osoby prywatne. Pisemne zgłosze-
nia kandydatów wraz z uzasadnieniem należy przeka-
zać lub przesłać do 14.05.2021 r.  na adres: Fundacja 

Dzieci 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

KAPITUŁA FUNDACJI 
DZIECI WRZESIŃSKICH 

Osobowość 27. FPO Angelika Bączkiewicz odebrała wyróżnienie 
od starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza
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Młodzież dobrze przygotowana
Niebawem rozpocznie się rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych. W tym 

numerze „Przeglądu Powiatowego” publikujemy rozmowę z dyrektorem Zespołu Szkół 
Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino Bogdanem Nowakiem, który przekonu-
je, dlaczego właśnie ta placówka zasługuje na uwagę młodych kandydatów.  

Jakie kierunki przygotowała dla 
uczniów szkoła?

Tegoroczna oferta szkoły jest jeszcze 
bogatsza niż w poprzednich latach. 
Mamy w tym roku zapewnione 192 
miejsca w technikum, w sześciu od-
działach, ale w siedmiu zawodach. 
Młodzieży proponujemy technika 
architektury krajobrazu, technika bu-
downictwa, technika informatyka, 
technika elektronika, technika mecha-
nika, technika ekonomistę i nowy za-
wód, w którym chcemy zacząć kształ-
cić, czyli technika rachunkowości. 
Oprócz tego przygotowujemy oczywi-
ście miejsca w branżowej szkole pierw-
szego stopnia, w trzech zawodach, 
ale dwóch oddziałach. Są to zawody 
mechatronik, operator obrabiarek 
skrawających i mechanik precyzyjny. 
Ostatni z wymienionych nauczany jest 
w klasie patronackiej takich firm jak 
Volkswagen, Gestamp i Blum, a naj-
prawdopodobniej od września rów-
nież firmy Rehau. Klasa ta to oddział 
dla młodocianych pracowników.    

Wspomniał pan, że w tym roku  
w ofercie pojawił się nowy kieru-
nek – technik rachunkowości. Bę-
dzie on połączony z technikiem 
ekonomistą, prawda?

Tak, nie chcemy pozbawiać młodzie-
ży możliwości kształcenia w zawodzie 
technik ekonomista, ponieważ to tak-
że atrakcyjny zawód. Po zmianie pod-
stawy programowej kształcenia w za-
wodach w 2019 roku pojawiła się moż-
liwość kształcenia na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej w zawodzie tech-
nik rachunkowości. Jest to kierunek, 
na którym zdobywa się umiejętności 
doceniane przez pracodawców. W tej 
chwili obsługa programów księgo-
wych jest bardzo wartościową kom-
petencją. Do tej pory elementy takiego 
kształcenia były przypisane do techni-
ka ekonomisty, natomiast po zmianie, 
o której wspominałem, przeniesiono 
je do technika rachunkowości. W tym 
kierunku do 2019 roku można było 
kształcić tylko w szkole policealnej.  
W związku z wprowadzonymi zmia-
nami wychodzimy naprzeciw oczeki-
waniom pracodawców, młodych ludzi 
oraz ich rodziców i również oferujemy 
technika rachunkowości. 

Które kierunki pana zdaniem 
mogą cieszyć się największym za-
interesowaniem?

Zapewne tak jak każdego roku, naj-
większym zainteresowaniem będzie 
się cieszył technik informatyk, gdyż 
tam z reguły zgłasza się najwięcej 
chętnych. Właśnie dlatego na ten kie-
runek mamy dla kandydatów przygo-
towanych 48 miejsc. Jest to niewątpli-
wie atrakcyjny zawód, ponieważ cały 
czas słyszymy o chęci zatrudniania 
ludzi, którzy potrafią posługiwać się 
nowoczesnymi technologiami. Poza 
tym stwarza też duże możliwości sa-
mozatrudnienia i wykonywania pracy 
na własny rachunek. Dobrym przy-
kładem wykorzystania umiejętności 
zdobytych na tym kierunku może być 
nasza nowa strona internetowa, której 
autorami są uczniowie obecnej klasy 
trzeciej. To również dobre przygoto-

wanie do podjęcia studiów wyższych. 
Nie ukrywam, że bardzo chciałbym, 
aby wszystkie oferowane przez nas 
kierunki spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem absolwentów szkół podsta-
wowych. 

   
W tym roku, wzo-

rem lat ubie-
głych, szkoła 
p r o p o n u j e 
r ó w n i e ż 
klasę pa-
t r o n a c k ą . 
Jakie są jej 
korzyści dla 
uczniów?

Korzyści jest 
wiele, jednak 
moim zdaniem 
jedną z najważ-
niejszych jest ta, że po 
ukończeniu nauki w takiej 
klasie oraz zdaniu egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w zawodzie, 
uczeń ma pewność zatrudnienia 
u solidnych pracodawców, takich 
jak Volkswagen, Gestamp czy firma 
Blum ze Swarzędza. Ci młodzi ludzie 
już we wrześniu podpisują umowy  
o praktyczną naukę zawodu. Do tej 
pory wszyscy absolwenci, którzy 
ukończyli ZSP, otrzymali oferty zatrud-
nienia i to na dobrze płatnych stano-
wiskach. Młodzi ludzie są już bezpo-
średnio przygotowani do pracy w tych 
firmach. Cenną rzeczą jest również 
to, że od pierwszego miesiąca nauki 
uczniowie odbierają wynagrodzenie. 
Co prawda nie jest ono wysokie, ale 
młodzież sama wypracowuje sobie 
kieszonkowe. Tak jak powiedziałem, 
kończąc szkołę i zdając egzamin nie 
musi się martwić o miejsce zatrudnie-
nia, gdyż ma je właściwie zagwaran-
towane. Ukończenie szkoły branżowej 
pierwszego stopnia wcale nie zamyka 
drogi do dalszego kształcenia. Można 
zdać maturę w liceum uzupełniającym 
i podjąć studia. Tak właśnie postąpiło 
wielu dotychczasowych absolwentów 
klasy patronackiej. 

Wspomniał pan, że prawdopo-
dobnie od września jedną z pa-
tronujących firm będzie Rehau. 
Czy może pan przybliżyć, co to za 
firma?

Ma swoją siedzibę blisko Śremu i zaj-
muje się produkcją np. profili okien-
nych. W tej dziedzinie jest to potentat 
na skalę światową. Rehau zaintere-
sowała się naszą współpracą z Volks-
wagenem, Gestampem oraz Blumem, 
ponieważ ma plan, aby w okolicach 
Śremu promować i reklamować na-
bór do klasy patronackiej. Kształcenie 
ogólne dla tych uczniów będzie się 
odbywało u nas w szkole, natomiast 
zawodowe w firmie Rehau, która chce 
korzystać z doświadczenia Powiato-
wego Centrum Edukacji Zawodowej 
we Wrześni oraz bazy tej jednostki po 
to, aby wykształcić swoich potencjal-
nych pracowników.   

Dlaczego młodzież powinna wy-
brać właśnie ZSP?

Najlepszym argumentem przema-
wiającym za tym, że wybór Zespo-

łu Szkół Politechnicznych to dobra 
decyzja, są absolwenci. Wystarczy 
prześledzić losy młodych ludzi, którzy 
kończą kształcenie w naszej szkole. 
Odnajdziemy ich na najbardziej pre-

stiżowych kierunkach na Po-
litechnice Poznańskiej 

takich jak informa-
tyka, budownic-

two, lotnictwo, 
automatyka, 

robotyka. Na 
Uniwersyte-
cie Ekono-
m i c z n y m  
w Poznaniu 

nasi absol-
wenci stu-

diują finanse, 
rachunkowość, 

a na Uniwersytecie 
Przyrodniczym – na 

przykład architekturę kra-
jobrazu. To świadczy o tym, że wybór 
naszej szkoły był słuszny, a uczniowie 
zostali dobrze przygotowani do podej-
mowania studiów wyższych. 

Ci, którzy nie zdecydowali się na 
kontynuację nauki, bezpośrednio po 
ukończeniu szkoły podjęli pracę za-
wodową. Wszyscy ci, którzy chcą pra-
cować, nie mają problemów ze zna-
lezieniem miejsca zatrudnienia, które 
tak właściwie już na nich czeka. Mamy 
wieloletnie doświadczenie w organi-
zacji praktyk zawodowych, współpra-
cujemy z dużą liczbą pracodawców, 
którzy bardzo chętnie przyjmują na-
szych uczniów. Jest to również dobry 
moment, by poznać swoich poten-
cjalnych przyszłych pracowników. Za-
leży nam na tym, aby nasi uczniowie 
wchodzili stopniowo na rynek pracy 
już w trakcie nauki w szkole.

Jak wygląda baza materialna 
szkoły?

Jest ona od roku uzupełniona o zna-
komite obiekty sportowe, ponieważ 
korzystamy z największej hali sporto-
wej we Wrześni oraz nowoczesnego 
kompleksu boisk. Poza tym, szkoła jest 
dobrze wyposażona w sprzęt informa-
tyczny, który cały czas unowocześnia-
my. Bardzo dobrze układa się nasza 
współpraca z Powiatowym Centrum 
Edukacji Zawodowej, szczególnie w or-
ganizacji kształcenia praktycznego. Ta 
placówka przechodzi obecnie remont 
właśnie po to, by młodzi ludzie mogli 
uczyć się w nowoczesnych warunkach. 

Jesteśmy szkołą, która będzie praco-
wać jednozmianowo, a zajęcia będą 
kończyły się około godziny 15:35. 
Mimo że mamy w tej chwili wyłączo-
ny jeden obiekt (za chwilę rozpocznie 
się jego remont), to od nowego roku 
szkolnego żadna dwuzmianowość 
nam nie grozi.

Uważam, że wystarczy śledzić wyniki 
osób, które odnoszą sukcesy na egza-
minach zewnętrznych, w konkursach, 
olimpiadach, zawodach sportowych. 
Wtedy uczniowie bez problemu znaj-
dą argumenty przemawiające za tym, 
aby na swoją szkołę wybrać właśnie 
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bo-
haterów Monte Cassino we Wrześni. 

Rozmawiała Klaudia Kubiak  

Imponujące sukcesy 
Jakuba Furmanka

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. 68. Wrzesińskiego 
Pułku Piechoty we Wrześni z dumą prezentuje ucznia klasy VII e Ja-
kuba Furmanka.

Chłopiec to tegoroczny laureat 
dwóch wojewódzkich konkursów 
językowych: z angielskiego i hisz-
pańskiego. To bardzo duży sukces, 
gdyż rzadko zdarza się, by w jednym 
roku udało się zdobyć tytuł laureata 
z dwóch przedmiotów. Te spektaku-
larne osiągnięcia spowodowały, że  
w przyszłym roku szkolnym uczeń 
zostanie zwolniony z egzaminu 
ósmoklasisty z języka angielskie-
go, otrzymując maksymalną liczbę 
punktów.

Jakub Furmanek z powodzeniem 
startuje także w konkursach z przed-
miotów ścisłych. Rokrocznie bierze 
udział w Międzynarodowym Kon-

kursie Matematycznym „Kangur”  
i zdobywa wyróżnienia bądź bardzo 
wysokie miejsca. W roku szkolnym 
2020/21 został zwycięzcą etapu re-
jonowego Wojewódzkiego Konkur-
su Matematycznego i tylko jednego 
punktu brakowało mu do finału wo-
jewódzkiego. W tym roku szkolnym 
wziął także udział w etapie szkolnym 
Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki. 

Jak na ucznia siódmej klasy rywali-
zującego głównie z ósmoklasistami, 
Kuba odnosi spore sukcesy. Poza tym 
jest też znakomitym tenisistą.

Gratulujemy i życzymy kolejnych 
osiągnięć!

SSP nr 1

fot. arch. pryw
atne

Społeczność SSP nr 1 cieszą osiągnięcia Kuby
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Germanizacja szkolnictwa 
Wrzesińska szkoła katolicka 
przed wybuchem strajku

W 1839 roku w ówczesnym po-
wiecie wrzesińskim było na wsiach  
30 szkół katolickich, a w miastach 
trzy takie placówki (we Wrześni, Mi-
łosławiu i Żerkowie). Do końca epoki 
zaboru liczba szkół w miastach pozo-
stawała niezmienna, rosła natomiast 
liczba szkół wiejskich.

Szkoła pod zaborem pruskim od 
początku miała być narzędziem 
germanizacji, ale początkowo uczyli  
w niej po polsku polscy nauczyciele. 
Pierwsza fala germanizacyjna po-
jawiła się w okresie po powstaniu 
listopadowym, jednak prawdziwy 
germanizacyjny przełom nastąpił  
w 1872 roku po zjednoczeniu Nie-
miec, kiedy weszła w życie ustawa 
o nadzorze szkolnym. Dotychczas 
funkcje nadzoru nad szkołami pełnili 
duchowni, najczęściej proboszczo-
wie, teraz szkolnictwo elementarne 
znalazło się pod kontrolą państwa.

Na szczeblu powiatu nadzór mie-
li pełnić mianowani przez władze 
powiatowi inspektorzy szkolni (Kre-
isschulinspektor). Pierwszym powia-
towym inspektorem szkolnym we 
Wrześni od 1873 roku był Hippauf. 
Nowościami wprowadzonymi do 
szkół przez inspektora były powia-
towe konferencje nauczycieli oraz 
coroczne regularne tzw. popisy, czyli 
swego rodzaju lekcje otwarte połą-
czone ze sprawdzeniem, publicznym 
pokazaniem i egzaminem z tego, 
czego dzieci nauczyły się w ciągu 
roku szkolnego. Jednak już w latach 
80. popisy były krytykowane jako 
niepokazujące prawdziwej wiedzy 
i umiejętności uczniów, ponieważ 
były wcześniej przygotowane i reży-
serowane. W maju 1877 roku nowym 
wrzesińskim szkolnym inspektorem 
powiatowym został przybyły z Mal-
borka nauczyciel gimnazjalny Hec-
kert, który kontynuował działania 
poprzednika.

Oprócz nadzoru realizowanego  
z ramienia państwa przez inspektora 
przy szkole działał także społeczny 
organ nazywany dozorem szkolnym, 

w którym zasiadał proboszcz i kilku 
innych znaczących obywateli. W 1873 
roku dozór szkolny we Wrześni składał 
się z lekarza Melchiora Pernaczyńskie-
go, architekta Ksawerego Stelma-
chowskiego, proboszcza Floriana Sta-
blewskiego i oberżysty Plucińskiego.

Wrzesińska szkoła katolicka od 
początku zajmowała budynek przy 
ulicy Kościelnej (Katolische Kirch-
strasse, dziś Dzieci Wrzesińskich 13). 
W 1872 roku została ona opisana 
w następujący sposób (fragment  
z „Dziennika Poznańskiego” z 7 wrze-
śnia): Szczęśliwszego położenia szkoły 
jak w naszem miasteczku niełatwo kto 
znajdzie! Budynek szkolny, dość wiel-
ki, rozciąga się na szerokiej, pięknej 
ulicy. Naokoło otaczają go szanowne, 
bo stare chaty. Z sąsiedniego podwó-
rza wytryska nigdy nie wysychający 
strumień cuchnącej wody. Naprzeciw 
szkoły knajpa! Zajrzyjmy do wnętrza 
szkoły. Na dole dwie najniższe klasy, 
ciasne, w nich główek jak makówek, 
nie dziw więc, że po dwóch godzinach 
nauki parne, duszne powietrze zmitrę-
ży i osłabi dziatki a w końcu i nauczy-
ciela. Rzeczywiście warunki nauki  
w szkole były trudne z powodu ciągle 
rosnącej liczby dzieci i nienadążają-
cej za potrzebami liczby nauczycieli.

Posady nauczycielskie nie były 
równe – nauczyciele byli stopnio-
wani i stosownie do tego wynagra-
dzani, a różnica w wynagrodzeniu 
była znaczna – pierwszy nauczy-
ciel (na którym spoczywały też 
dodatkowe obowiązki) zarabiał 
znacznie więcej niż inni. Ogólnie 
nauczyciele zarabiali mało i to było 
przyczyną notorycznych braków  
w obsadzie szkół, nierzadkie było 
też występowanie nauczycieli z za-
wodu. Jedna z klas liczyła w 1876 
roku znacznie ponad 100 uczniów,  
z których większość musiała w czasie 
lekcji siedzieć na podłodze. Taki stan 
rzeczy trwał jeszcze w końcu roku 
szkolnego 1876/1877. 

Od lat 80. nauczanie wszystkich 
przedmiotów w szkole odbywało się 

już tylko w języku niemieckim, obo-
jętnie czy nauczycielem był Niemiec 
czy Polak, co sprawiało uczniom 
znaczną trudność, bo w domu czy 
na ulicy posługiwali się językiem 
polskim. To z kolei nie sprzyjało uzy-
skiwaniu przez większość uczniów 
dobrych wyników w nauce. Język 
polski został ze szkoły usunięty, za 
wyjątkiem nauki religii.

W roku szkolnym 1881/1882 we 
wrzesińskiej szkole katolickiej uczy-
ło się 519 dzieci a w roku szkolnym 
1887/1888 już ponad 600 w ośmiu 
oddziałach. Nauki udzielało sześciu 
nauczycieli mężczyzn: pierwszym 
(głównym) nauczycielem był Polak 
Andrzej Jarosz, pozostałe posady zaj-
mowali Polacy – Stefan Jarosz, Józef 
Krukowski i nauczyciel Janusz oraz 
Niemcy – zniemczony Polak Felix Kora-
lewski i Kölscher. Ci ostatni nie byli jed-
nak pierwszymi Niemcami uczącymi  
w katolickiej szkole wrzesińskiej. Był 
nim natomiast prawdopodobnie, za-
trudniony już w 1876 roku, inny na-
uczyciel, nierozumiejący ani słowa po 
polsku i nieumiejący postawić po pol-
sku najprostszego pytania.

W latach 90. liczba posad nauczy-
cielskich (w olbrzymiej przewadze 
byli to jednak Niemcy) zaczęła wresz-
cie, w zadowalającym w tamtych 
czasach tempie, rosnąć. W 1895 roku 
wszedł do nauczania w szkołach ka-
tolickich w całym Wielkim Księstwie 
Poznańskim (Provinz Posen) polski 
katechizm autorstwa wrześnianina  
z urodzenia, ks. arcybiskupa Edwarda 
Likowskiego. 

W okresie złagodzenia kursu ger-
manizacji po odejściu kanclerza Bi-
smarcka, w 1891 roku dwaj nauczy-
ciele wrzesińskiej szkoły katolickiej, 
Stefan Jarosz i Józef Krukowski, uzy-
skali zgodę od władz oświatowych 
na nauczanie w szkole języka pol-
skiego jako przedmiotu. Być może 
była to reakcja wrzesińskich władz 
oświatowych na wydarzenia, któ-
re opisywał „Dziennik Poznański”  
(z 26 kwietnia 1890 roku): Z Wrześni 
donoszą o karach sądowych, jakim 
tam w ostatnim czasie uległo wiele 
osób za obrazę nauczyciela. […] Jed-
nego z tamtejszych mistrzów szew-
skich skazano na 45 marek kary lub 
15 dni więzienia a jego córkę na 21 
marek kary lub 7 dni więzienia. Żonę 
pewnego mistrza szewskiego tamże 
skazał sąd ławniczy za przeszkadzanie  
w czasie lekcji i obrazę nauczyciela na 
2 tygodnie więzienia. Pewien robotnik 
za nieprzyzwoite słowa, któremi wołał 
z ulicy przez otwarte okno do szkoły, 
został przez policyą skazany na karę 
porządkową 5 marek lub dwa dni wię-
zienia. Pewnego dekarza z Wrześni 
skazał sąd za grożenie nauczycielowi  
i obrazę na karę więzienną 4-tygo-

dniową. Wszystkie powyższe wykro-
czenia wynikły zapewne z powodu 
tego nieszczęsnego systemu, wedle 
którego wykład nauk dla dzieci pol-
skich odbywa się po niemiecku i kar, 
jakie dzieci odbierają. Rozumiemy 
naturalne rozdrażnienie rodziców, ale 
mimo wszystko należy się mitygować, 
nie dawać się unosić bólowi, ale uda-
wać się do władz właściwych z zaża-
leniem na postępowanie nauczycieli. 
Zachowanie rodziców świadczyło  
o rosnącym napięciu z powodu bru-
talnej germanizacji dzieci.

W 1890 roku minister oświecenia 
uregulował też przepisami stosowa-
nie tzw. aresztu szkolnego wobec 
uczniów za różne ich przewinienia. 
Kara ta uznana została za dozwolo-
ną, jednak należało zwracać uwagę, 
żeby uczniowie karani aresztem ni-
gdy nie siedzieli w nim bez dozoru 
nauczyciela, żeby nie zatrzymywano 
dzieci w areszcie w czasie obiado-
wym i żeby aresztu nie przedłużano 
do czasu aż się ściemni.

W 1892 roku pierwszym nauczycie-
lem w szkole został mianowany przy-
były z Mokrego pod Toruniem Włady-
sław Schultz, który był też pierwszym 
we wrzesińskiej szkole z tytułem 
rektora (aby tytuł ten uzyskać nale-
żało zdać specjalny egzamin). Przez 
następnych kilka lat, po odejściu 
Schultza, wrzesińską szkołą znów kie-
rował nauczyciel główny (pierwszy).  
W latach 90. nowym inspektorem 
szkolnym był Niemitz. 

Na początku 1900 roku władze pru-
skie postarały się także o uregulowa-
nie zasad stosowania kar cielesnych. 
Tego rodzaju kary wobec uczniów 
były w szkołach pruskich stosowa-
ne powszechnie. Nauczyciele dość 
często nadużywali siły fizycznej, a ci  
o skłonnościach sadystycznych po-
wodowali u uczniów nawet poważ-
niejsze obrażenia ciała. Niektóre  
z takich spraw kończyły się sądzie, 
nauczyciele karani byli grzywnami, 

wyroków więzienia nie ferowano, bo 
na wsi oznaczałoby to zamknięcie 
szkoły (prawo pruskie nie przewidy-
wało zawieszenia kary). Rozporzą-
dzenie ministra pruskiego wprowa-
dzało obowiązkowe w każdej klasie 
tzw. książki karne, w których nauczy-
ciele natychmiast po lekcji mieli wpi-
sywać każdą wymierzoną uczniowi 
karę cielesną wraz z krótkim uzasad-
nieniem jej konieczności. Wizytujący 
klasę rektor szkoły czy inspektor był 
zobowiązany książkę czytać i na do-
wód tego złożyć swój podpis. W razie 
wątpliwości wizytujący przeprowa-
dzać miał rozmowę z nauczycielem. 
Za niestosowanie się do tego roz-
porządzenia (niewpisywanie kar lub 
wpisywanie nieprawdy) albo prze-
kraczanie prawa o stosowaniu kar 
wobec uczniów groziły nauczycielo-
wi konsekwencje dyscyplinarne oraz 
trwałe lub okresowe pozbawienie 
prawa wykonywania kar cielesnych. 
Nie wiadomo dziś, czy w szkole wrze-
sińskiej była taka książka. 

W lipcu 1898 roku stanowisko in-
spektora szkolnego we Wrześni objął 
dotychczasowy wyższy nauczyciel 
gimnazjalny z miasteczka Elberfeld 
z Nadrenii Północnej-Westfalii – Paul 
Winter (dziś Elberfeld jest częścią 
miasta Wuppertal). Zatwierdzony 
został na tym stanowisku w stycz-
niu 1899 roku, zastępując inspekto-
ra Niemitza. W tym samym czasie,  
1 listopada 1898 roku, kierowni-
kiem wrzesińskiej szkoły katolickiej 
z tytułem rektora został Niemiec zu-
pełnie nieznający języka polskiego, 
Bernhard Fedtke, który miał pełnić 
tę funkcję do końca epoki zaboru 
pruskiego. Obaj byli zatwardziałymi 
hakatystami.

Marian Torzewski

 Katholische Volkschule in Wreschen – budynek szkoły na początku XX w. 

cz. 2/4

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,
zrekonstruowana klasa szkolna z czasów strajku 

W epoce zaboru pruskiego, od 1793 roku szkolnictwo elementarne (podstawowe) pod nadzorem państwa oparte było nadal na zasadach wyznaniowych, ale w 1825 roku 
wprowadzono powszechny obowiązek szkolny i dopiero wobec okresu przypadającego po tym roku można używać określenia szkolnictwo powszechne. 
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Patriotyczne rocznice
Początek wiosny związany jest z wieloma historycznymi wydarzeniami o dużym zna-

czeniu zarówno dla społeczności powiatu wrzesińskiego, jak i dla wszystkich Polaków.  
W tym czasie wspominamy narodowych bohaterów, czcimy pamięć o tych, którzy odeszli w dramatycz-
nych okolicznościach i pochylamy się nad początkami polskiego państwa. 

Hołd dla dowódcy powstania
Kazimierz Grudzielski, dowódca 

Frontu Północnego w powstaniu 
wielkopolskim 1918-1919, urodził 
się w 1856 roku w Turwi w powiecie 
kościańskim. Po ukończeniu gimna-
zjum w Poznaniu wstąpił do uczelni 
wojskowej, by następnie stać się za-
wodowym żołnierzem armii niemiec-
kiej. W 1917 roku przeszedł w stan 
spoczynku i zamieszkał w Opieszynie 
– wsi, która obecnie stanowi część 
Wrześni. Od 1918 roku pełnił funkcję 
komisarza Straży Ludowej na powiat 
wrzesiński. Kilka dni po wybuchu po-
wstania wielkopolskiego Grudziel-
ski został wyznaczony na dowódcę 
północnej granicy terenu objętego 
tym zrywem. 7 stycznia 1919 roku 
na rozkaz Stanisława Taczaka, który 
kierował Dowództwem Głównym  
w Poznaniu, utworzono siedem okrę-
gów wojskowych. Dowodzenie nad II 
okręgiem obejmującym Wrześnię, 
Gniezno, Środę Wielkopolską i Wit-
kowo powierzono mieszkającemu  
w Sołecznie Grudzielskiemu, któ-
ry kierował działaniami powstań-
ców m.in. pod Szubinem. Po klęsce  
w tej bitwie dowodził zorganizowaną  
w trybie alarmowym grupą dyspo-
zycyjną. Dowódca przyczynił się do 
wyzwolenia południowo-wschod-
niej części naszego regionu spod 
władzy pruskiej. Generał zmarł 31 
marca 1921 roku w Poznaniu. Kilka 
dni później podczas uroczystego 
pogrzebu jego ciało złożono przy ko-
ściele pw. św. Filipa i Jakuba w Goz-
dowie. W 100. rocznicę śmierci Kazi-
mierza Grudzielskiego wicestarosta 
wrzesiński Waldemar Grzegorek od-
dał cześć bohaterowi i złożył kwiaty 
pod jego rodzinnym grobowcem. 
11 kwietnia pojawił się tam Adam 
Sikorski – polski historyk i dzienni-
karz, prowadzący program „Było, nie 
minęło” emitowany w TVP Historia. 
Jeden z jego kolejnych odcinków ma 

być poświęcony właśnie generałowi 
Grudzielskiemu. W nagraniu wzięli 
udział m.in. dyrektor Muzeum Re-
gionalnego im. Dzieci Wrzesińskich 
Sebastian Mazurkiewicz, lokalny hi-
storyk Bolesław Święciochowski oraz 
autor książek o powstaniu wielkopol-
skim Michał Pawełczyk.

81. rocznica zbrodni katyńskiej
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-

tyńskiej obchodzony corocznie 13 
kwietnia to polskie święto państwo-
we uchwalone przez sejm w 2007 
roku. Jego celem jest uczczenie 
wszystkich osób zamordowanych 
przez NKWD na podstawie decy-
zji naczelnych władz sowieckich  
z 5 marca 1940 roku zawartej w taj-
nej uchwale Biura Politycznego Ko-
mitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego. Wiosną 
tego samego roku zostało rozstrze-
lanych prawie 22 tys. obywateli 

Rzeczypospolitej. Egzekucji doko-
nywano poprzez strzał w tył głowy 
z broni krótkiej. Do ofiar należeli ofi-
cerowie, podoficerowie i szeregowi 
Wojska Polskiego, a także rezerwiści 
– nauczyciele, lekarze, inżynierowie, 
prawnicy, naukowcy, urzędnicy pań-
stwowi, przedsiębiorcy, którzy po 
agresji ZSSR na Polskę we wrześniu 
1939 roku zostali rozbrojeni przez 
Armię Czerwoną i zatrzymani jako 
jeńcy wojenni. Wśród zamordowa-
nych byli również funkcjonariusze 
Policji Państwowej, Korpusu Ochro-
ny Pogranicza, Służby Granicznej 
oraz Służby Więziennej, a także oso-
by cywilne, policjanci i oficerowie 
bez statusu jeńca osadzeni w więzie-
niach na terenie okupowanych Kre-
sów Wschodnich. Ofiary grzebano  
w masowych mogiłach w Katyniu 
pod Smoleńskiem, Miednoje, Piati-
chatkach na przedmieściach Charko-
wa, Bykowni nieopodal Kijowa oraz 
w innych nieznanych lokalizacjach. 
Dzień pamięci o tym ludobójstwie 
przypada w rocznicę opublikowania 
przez Niemców informacji o odkry-
ciu na terenie ZSRR masowych gro-
bów oficerów Wojska Polskiego, co 
miało miejsce w 1943 roku. 13 kwiet-
nia 1990 roku Michaił Gorbaczow 
przekazał Wojciechowi Jaruzelskie-
mu listy przewozowe NKWD z obo-
zów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz 
spis jeńców z obozu w Starobielsku. 

Wśród ofiar zbrodni katyńskiej zna-
leźli się również mieszkańcy powiatu 
wrzesińskiego oraz osoby związane  
z regionem, których upamiętnia mo-
nument znajdujący się na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej 
we Wrześni odsłonięty w 1995 roku. 
Na jednej z dwóch granitowych płyt, 
które wraz z krzyżem tworzą całość 
pomnika, w kolejności alfabetycznej 
wymieniono 42 nazwiska pomor-
dowanych przez NKWD. 11 kwietnia 
właśnie w tym miejscu delegacje 

lokalnych stowarzyszeń, szkół, insty-
tucji i samorządowców złożyły biało-
-czerwone wiązanki. Tego samego 
dnia w kościele farnym odbyła się 
msza święta w intencji ofiar. 

Czas ten wiąże się również  
z innym tragicznym wydarzeniem – 
10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku 
rozbił się polski samolot wojskowy, 
na pokładzie którego podróżowała 
delegacja mająca wziąć udział w ob-
chodach 70. rocznicy zbrodni katyń-
skiej. W katastrofie lotniczej zginęło 
96 osób. Wśród nich znajdowali się: 
prezydent Rzeczypospolitej Lech 
Kaczyński wraz z małżonką Marią, 
ostatni prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, wicemarszał-
kowie sejmu i senatu, parlamentarzy-
ści, dowódcy polskich sił zbrojnych, 
pracownicy instytucji państwowych, 
przedstawiciele duchowieństwa  
i organizacji kombatanckich, a tak-
że załoga samolotu. Każdego roku  
w rocznicę tego zdarzenia Polacy pa-
miętają o tych, którzy zginęli w wyni-
ku katastrofy.

Z myślą o początkach
Święto Chrztu Polski zostało usta-

nowione przez sejm w 2019 roku, 
by upamiętnić jedno z najważniej-
szych wydarzeń w historii naszego 
kraju. Chrzest przyjęty przez Mieszka 

I – księcia Polan, pierwszego histo-
rycznego władcę Polski uznaje się 
za symboliczny początek państwa. 
Według wielu badaczy proces chry-
stianizacji rozpoczął się na terenie 
dzisiejszej Wielkopolski w Wielką So-
botę 14 kwietnia 966 roku. Właśnie 
stąd wzięła się data święta. Średnio-
wieczne źródła nie są jednak zbyt 
precyzyjne w tym temacie. Pojawia-
ją się w nich dwie wersje wydarzeń. 
Pierwsza mówi o tym, że Mieszko 
został ochrzczony jeszcze przed ślu-
bem z czeską księżniczką Dobrawą 
w 960, 964 lub 965 roku. Natomiast 
druga, że doszło do tego już po ich 
zaślubinach w 965, 966 lub 967 roku. 
Niepewne jest również miejsce,  
w którym odbyła się ceremonia.  
W tym kontekście historycy najczę-
ściej wymieniają Ostrów Lednicki, 
Gniezno lub Poznań. W związku z pa-
nującą epidemią organizacja uroczy-
stych obchodów nie była możliwa. 
Uczczenie tego wyjątkowego dnia 
polegało więc przede wszystkim 
na wywieszeniu biało-czerwonych 
flag na budynkach użyteczności pu-
blicznej oraz na prywatnych domach  
i mieszkaniach, do czego również 
przyłączyli się mieszkańcy powiatu 
wrzesińskiego. Flagi pojawiły się tak-
że na budynku starostwa.

Monika Tomczak

Smaki powiatu
Lokalność i tradycja otaczają nas i są w zasięgu ręki dla każdego. 

Wystarczy tylko chcieć po nie sięgnąć.
Z miłości do lokalności rodzą się pa-

sje, ale też wzrasta zainteresowanie 
lokalnymi produktami i tradycyjną 
kuchnią. 

Nasz powiat pod względem poło-
żenia znajduje się w kolebce pol-
skiej państwowości. Na jego terenie,  
w Grzybowie, można podziwiać 
pozostałości piastowskiego grodu,  
a od pierwszej stolicy Polski, Gnie-
zna, dzieli nas żabi skok. Bohaterskie 
dzieci z Wrześni pierwsze upomniały 
się o polską mowę w 1901 roku. Hi-
storia i tradycja przeplatają się tu ze 

współczesnością i nowoczesnością. 
Tradycja to również nasze wielko-

polskie i wrzesińskie potrawy. Dania, 
które przygotowywały nasze babcie  
i mamy, i nie mam tu na myśli scha-
bowego z kiszoną kapustą. Nasze 
wielkopolskie, typowe nawet z na-
zwy, potrawy to: szare kluchy, sza-
gówki, rumpucie, polewka, naworka, 
plyndze, pyry z gzikiem, ślepe ryby 
czy szneki z glancem. 

Pamiętajmy o tradycji, o lokal-
nych producentach żywności. Teraz  
w dobie COVID-19 jest to szczegól-

nie ważne, aby wspierać wytwórców 
żywności z najbliższej okolicy. Mamy 
w naszym powiecie mleczarnię, któ-
ra produkuje świetne twarogi, masło 
czy też maślankę. W Bardzie działa 
młyn, który od ponad 150 lat dostar-
cza doskonałe mąki pszenne, żytnie, 
bezglutenowe i inne. W całym po-
wiecie mamy piekarnie i cukiernie, 
które pieką wyśmienite chleby i cia-
sta. Zakłady przetwórstwa mięsnego 
produkują smaczne wyroby według 
własnych i tradycyjnych receptur. 
Pod Wrześnią od kilku lat funkcjo-
nuje tłocznia oleju rzepakowego. 
Rzepak pochodzi z własnych upraw, 
a olej jest tłoczony na zimno. Nieda-
leko znajduje się również wytwór-
nia świetnych pierożków. Wszystkie 
pierożki są ręcznie wyrabiane przez 
przesympatyczną właścicielkę firmy. 
Pyzdry to od dawna zagłębie produ-
centów owoców i ich przetwórców, 
którzy stawiają m.in. na produkcję 
naturalnych soków.

Popularyzowaniu naturalnej żyw-
ności i prezentacji jej wytwórców  

z powiatu wrzesińskiego służyć mia-
ło Powiatowe Święto Smaków. Udało 
się zorganizować jedną edycję tego 
wydarzenia, którego gościem spe-
cjalnym był Robert Makłowicz. Nie-
stety pandemia COVID-19 pokrzy-
żowała ubiegłoroczne plany organi-
zacji kolejnej edycji festiwalu. Jeżeli 
sytuacja epidemiczna się poprawi, to 
mam nadzieję, że jeszcze w tym roku 
uda się to wydarzenie powtórzyć. 
Byłaby to doskonała okazja do za-

poznania się mieszkańców powiatu  
z lokalnymi produktami i smakami.

Na koniec krótki apel do miesz-
kańców powiatu wrzesińskiego: nie 
zapominajmy o naszej lokalności  
i wspierajmy nie tylko lokalnych pro-
ducentów, lecz także restauratorów. 
Ich branża została bardzo doświad-
czona pandemią i aby przetrwała, 
niezbędne jest jej nasze wsparcie.

Waldemar Grzegorek

Przed grobowcem Grudzielskich w Gozdowie

Pomnik katyński na wrzesińskim 
cmentarzu parafialnym

W naszym regionie nie brakuje zdrowych i naturalnych produktów
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Podmiot Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji

Ra
to

w
ni

ct
w

o

Liga Obrony Kraju – Wielkopolska Organizacja 
Wojewódzka Biuro Wielkopolskiego Zarządu 

Wojewódzkiego – Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Patriotyczne

Zawody Strzeleckie upamiętniające patriotyczne święto narodowe 2920,00 zł

N
ie

pe
łn

os
pr

aw
ni

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „Amazonki” Terapia przeciwobrzękowa i przeciwbólowa 5 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Razem” Fabryka dziecięcych uśmiechów 3 900,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Razem” Dogoterapia 1 100,00 zł

Ku
ltu

ra
 fi

zy
cz

na

Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe Turniej Open tenisa ziemnego o puchar Starosty Wrzesińskiego 2 200,00 zł

Stowarzyszenie Arsenał Polska „Przez Strzelectwo po zdrowy tryb życia” 3 000,00 zł

Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie WRZEŚNIA CUP 2021 1 600,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywny Bierzglinek” Aktywny Bierzglinek wspiera aktywny styl życia 3 165,00 zł

Stowarzyszenie Pro Bono Familiae Zawody pływackie „Września Cup” 2 646,00 zł

Stowarzyszenie Miłosław Biega Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY! 3 370,00 zł

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

Ku
ltu

ra

Fundacja Dzieci Wrzesińskich Ogólnopolski konkurs recytatorski „Kto Ty Jesteś, Człowieku?” w ramach 
Święta Teatru na Prowincji 2021 1 800,00 zł

Stowarzyszenie Chór CAMERATA CHÓR – KSZTAŁTUJE MUZYKALNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA – PRZYGOTOWANIE 
CHÓRU CAMERATA DO WYSTĘPÓW ARTYSTYCZNYCH, REPREZENTOWANIA POWIA-

TU WRZESIŃSKIEGO – NA TERENIE POWIATU I POZA JEGO GRANICAMI
5 400,00 zł

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku Września. Krótka historia. 5 000,00 zł

Stowarzyszenie Freelab Nasze, nieodkryte – audiowizualna prezentacja atrakcji powiatu wrzesińskiego 5 000,00 zł

Stowarzyszenie Mieszkańców Kołaczkowa 
„REYMONT” Monografia Kołaczkowa – druk książki 6 000,00 zł

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
w Orzechowie Orzechowskie opowieści 1 504,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywny Bierzglinek” Kultywujemy tradycję i nasze dziedzictwo z Aktywnym Bierzglinkiem 2 610, 00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajki  
w Zielińcu Makrama jako współczesne rękodzieło 2 650,00 zł

Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe – kultywowane przez 
Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” 5 000,00 zł

Zd
ro

w
ie

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku Efektywna rehabilitacja seniora w pandemii 2  700,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie Królewskim Wyginam śmiało ciało 4 800,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajki  
w Zielińcu Aktywne Niezapominajki 1 125,00 zł

Gminne Stowarzyszenie Seniorów w Nekli OTOCZMY TROSKĄ NASZE ZDROWIE, POPRZEZ WIEDZĘ, WYSIŁEK I ZABIEGI 6 375,00 zł

Po
m

oc
 sp

oł
ec

zn
a Katolickie Porozumienie Samorządowe KPS Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej 10 000,00 zł

Stowarzyszenie Strzelecko- Rekreacyjne „Ogończyk” „Kaligrafia – Remedium na nudę” 1 720,00 zł

Liga Obrony Kraju – Wielkopolska Organizacja 
Wojewódzka Biuro Wielkopolskiego Zarządu 

Wojewódzkiego – Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Patriotyczne

Przeprowadzenie cyklu treningów dla dzieci i młodzieży ze strzelectwa sportowe-
go 1 500,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Mileszanie” Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez organizację cza-
su wolnego dzieci i młodzieży 1 780,00 zł

Ed
uk

ac
ja Stowarzyszenie Freelab Wydrukuj dźwięk – warsztaty z projektowania 3D i budowy instrumentów 

muzycznych 6 985,00 zł

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Oswoić kolce 1 800,00 zł

Fundacja Nowoczesny Konin FACHMAN 1 215,00 zł

Organizacje mogły zgłaszać swoje 
oferty do 24 marca. Sporządzały je 
i wysyłały za pośrednictwem Ge-
neratora eNGO, który w znacznym 

stopniu ułatwił udział w konkursie. 
Pozwala on również na stworzenie 
sprawozdania składanego przez 
dany podmiot do starostwa po za-

kończeniu realizacji zadania. Narzę-
dzie to pomaga w eliminacji błędów 
oraz usprawnia współpracę pomię-
dzy organizacjami pozarządowymi 

a urzędem. W zamieszczonej w tym 
numerze tabeli prezentujemy roz-
strzygnięcie otwartego konkursu 
ofert na zadania z wykorzystaniem 

środków publicznych, które będą re-
alizowane do 15 grudnia tego roku.

Monika Tomczak

Środki finansowe dla organizacji pożytku publicznego 
Aktualna edycja otwartego konkursu ofert powiatu wrzesińskiego pokazuje, że stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe działające w naszym regionie 

mają ciekawe pomysły na to, jak wspomagać i aktywizować mieszkańców pomimo pandemii. Do starostwa wpłynęła wyjątkowo duża liczba ofert na realizację zadań pu-
blicznych w dziesięciu obszarach tematycznych.

Dok. ze s. 1
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Podmiot Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji

Em
er

yc
i

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „Amazonki” Zdrowe stopy to życie bez bólu 2 500,00 zł

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
w Orzechowie Gliniany zwierzyniec 2 080,00 zł

PRERiI Warszawa Odział Rejonowy Września ul. 
Ogrodowa 6, Koło nr 5 Kołaczkowo „U sąsiada” – piknik w Chlebowie 3 000,00 zł

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Pyzdrach Aktywni emeryci 2 500,00 zł

Stowarzyszenie Strzelecko- Rekreacyjne „Ogończyk” „Kaligrafia – Szyk i Elegancja” 3 000,00 zł

Sportowy Klub Taneczny „Alchemia Września” Organizacja Zajęć dla Seniorów z terenu powiatu wrzesińskiego 2 000,00 zł

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Zarząd Rejonowy z Siedzibą we Wrześni „Wrocław dla Seniora” 2 520,00 zł

Fundacja Region Razem SENIOR NA FALI III 2 400,00 zł

W
yp

oc
zy

ne
k

Sportowy Klub Taneczny „Alchemia Września” Organizacja wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
wrzesińskiego 3 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Razem” RAZEM z dziećmi latem – edycja 2021 2 000,00 zł

O
ch

ro
na

 
śr

od
ow

is
ka Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

w Orzechowie Ekologia przy stole 3 500,00 zł

Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne Szkoła jako miejsce budowania i propagowania postaw proekologicznych po-
przez świadomą ochronę środowiska – materiały do pracy z uczniami 8 040,00 zł

Stan przygotowań
Od momentu sygnałów na temat 

punktów szczepień masowych upły-
nęły dwa tygodnie. Ostateczny ter-
min zgłaszania punktów do wojewo-
dy minął 8 kwietnia. Do tego czasu 
przygotowano obiekt, uzupełniając 
niezbędne wyposażenie, by spełnić 
wymogi sanitarne, planując ścieżki 
wejścia i wyjścia, organizując stano-
wiska szczepień i przede wszystkim 
pozyskując dodatkowy personel. 
Punkt jest na dzień dzisiejszy przygo-
towany, by ruszyć. Gotowość została 
zgłoszona do Urzędu Wojewódzkie-
go – czekamy na zielone światło do 
otwarcia i rozpoczęcia szczepień. 

Kluczowe kwestie
Dla powodzenia i sprawnego zor-

ganizowania punktu niezbędne są 
nieprzerwane dostawy szczepionek  
i odpowiednia liczba zespołów do ich 
podawania. Szczepienia wykonywać 
ma personel Szpitala Powiatowego, 
jednak zasoby te nie są wystarczają-
ce, aby zapewnić trzy tysiące szcze-
pień tygodniowo. Na zaproszenie do 
współpracy w punktach szczepień 
masowych odpowiedziało ponad 30 
osób. To ratownicy medyczni, farma-
ceuci, pielęgniarki, położne, higie-
nistki szkolne, fizjoterapeuci. Punkt 
najprawdopodobniej będzie działać 
przez kilka miesięcy, zatem im więk-
sza liczba osób chętnych do współ-
pracy, tym lepiej. Pozwoli to na zapla-
nowanie grafików, tak by obciążenie 
związane z dodatkową pracą nie ro-
dziło dyskomfortu oraz przekładało 
się na wysoką jakość szczepień. Dużą 
przeszkodą jest wciąż nieznany ter-
min startu, co utrudnia planowanie 
pracy i zapełnienie grafiku zespołów 
szczepiących.

Pierwotna data uruchomienia 
punktów szczepień masowych oscy-

Dok. ze s. 1

STATYSTYKI DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ
Polska Wielkopolska powiat wrzesiński

Liczba wykonanych szczepień 8 223 370 707 111 10 474
Liczba szczepień 1 dawką 6 033 075 519 912 8 101
Liczba szczepień 2 dawką 2 190 295 187 199 2 373
Dzienna liczba szczepień 243 919 21 944 449
Dane na dzień 15.04.2021 wg www.gov.pl/web/szczepimysie

Kiedy ruszy punkt szczepień w Grzymysławicach? 
lowała wokół 20 kwietnia, dziś sły-
szymy o maju. Czekamy na szczegóły 
dotyczące zasad zapisów na szcze-
pienia i przede wszystkim terminu 
uruchomienia punktu. Teoretycznie 
może on ruszyć już od 26 kwietnia 
– jest przygotowany pod względem 
technicznym, organizacyjnym i ka-
drowym. Czekamy na weryfikację 
służb wojewody i sanepidu.

Poza wszystkimi wspomnianymi 
aspektami związanymi z powodze-
niem akcji punktów szczepień maso-
wych, najistotniejszym czynnikiem 
warunkującym przeprowadzenie 
szczepień na taką skalę jest wzajem-
na wyrozumiałość i życzliwość. Dziś 
mamy jeszcze wiele niewiadomych 
na temat funkcjonowania punktu 
szczepień masowych i systemu za-
pisów. Zadbaliśmy jednak o to, by 
warunki były tam maksymalnie kom-

fortowe dla wszystkich. Nie unik-
niemy problemów, które przyniesie 
przyszłość, ale przy odrobienie wy-
rozumiałości uda się rozwiązać więk-
szość z nich. Wspólnym dobrem nas 
wszystkich jest zdrowie i bezpieczeń-
stwo, o które samorząd powiatowy 
chce zadbać. 

Joanna Musiałkiewicz

Mapa dojazdu do punktu w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
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Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

B. Przetarg w dniu 5 maja 2021 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/72 0,0934 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 99 994,00 zł + VAT 5 000,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 kwietnia 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 2.12.2020 r., II przetargi – 27.01.2021 r., III przetargi – 17.03.2021 r.

G. Przetarg w dniu 5 maja 2021 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/154 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 106 632,00 zł + VAT 5 332,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/156 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 106 632,00 zł + VAT 5 332,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/165 0,1026 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 81 249,00 zł + VAT 4 063,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 kwietnia 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 3.12.2020 r., II przetargi – 28.01.2021r., III przetargi – 17.03.2021 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) minął dnia 21 października 2020 roku. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

WARUNKI PRZETARGÓW
1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10.
2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – które wniosą wadium  
w pieniądzu w wyznaczonym terminie.
3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby osobiście albo poprzez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym.
4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znaj-
dowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa.
5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, której wadium dotyczy.
6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub zamknięciu przetargu, zo-
stanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Starostwa Powiatowego we Wrześni.
7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia części nieruchomości.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
10. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym części nieruchomości, stanem prawnym części nieru-
chomości oraz jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
11. Cena części nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ znajdowała się na rachunku bankowym orga-
nizującego przetarg ustny nieograniczony.
12. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przy-
stąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.
13.  Organ uprawniony jest do żądania od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.  
W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
14. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
15. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, 
umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech mie-
sięcy poprzedzających dzień przetargu.
16. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) chcąc nabyć część nieruchomości, zobowiązany 
jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.
17. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca części 
nieruchomości.
18. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca części nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
19. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
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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. 

Co jest lepsze – zaliczka czy zadatek?
Pani Kamila sprzedaje dom i chce z kupującym podpisać tak zwaną umowę przedwstępną. Zasta-

nawia się więc, czy kupujący powinien wpłacić jej w związku z taką umo-
wą zaliczkę czy zadatek?

Obydwa rozwiązania są możliwe, 
mają ten sam cel – zabezpieczają 
wykonanie umowy, w tym przy-
padku sprzedaż nieruchomości.

Częściej stosowany jest zadatek. 
Przy zadatku kupujący musi liczyć 
się z tym, że jeśli nie wywiąże się  
z umowy kupna, sprzedający może 
odstąpić od niej i zatrzymać wpła-
cone pieniądze.

Gdy umowa zasadnicza zostanie 
bez problemów podpisana u nota-
riusza, zadatek będzie zaliczony na 
poczet uzgodnionej ceny domu.

Podstawa prawna artykuł 394 usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ko-
deks cywilny (Dz. U. z 2020 roku poz. 
1740 z późn. zm.) 

Pnącza jako rośliny 
do zadarniania

Soczysta zieleń, wspaniałe kwiatostany i nieziemska woń. 
Znacie pnącza?

Przedstawiam dwie odmiany tych 
roślin zadarniających, które kochają 
wiosenne słońce. Każda z nich jest 
wyjątkowa i oryginalna. Podpowia-
dam nie tylko, jak je pielęgnować  
i gdzie sadzić, lecz także jak doko-
nać najlepszego wyboru pnącza.

Przywarka japońska (łac. Hydran-
gea hydrangeoides)

Przywarka japońska lubi cieniste, 
półcieniste, osłonięte stanowiska. 
Najlepiej czuje się w próchniczych, 
żyznych i umiarkowanie wilgotnych 
glebach. Mimo że pnącze uznane 
jest za roślinę mrozoodporną, jest 
narażona na przemarznięcie. Cię-
cie wykonujemy według uznania, 
ponieważ ma ono za zadanie po-
prawić wygląd pnącza i nadać mu 
oryginalności.

Pnącze to rośnie wolno, wspina 
się za to na wysokość nawet sze-
ściu metrów. Liście ma owalne  
i ząbkowane, a kwitnie w czerwcu-
-lipcu. Na ten moment warto cze-
kać, ponieważ wygląd drobnych, 
baldachogroniastych, zwisających 
kwiatów w kolorze kremowym oraz 
przyjemny, miodowy zapach wyna-
gradzają czekanie i wszystkie trudy 
pielęgnacji. Najpiękniejsze w przy-
warce japońskiej są działki kwiatów 
płonnych o białej barwie. Roślina 
świetnie nadaje się jako ozdoba 
altan, tarasów, ścian, balkonów, ale 
sprawdza się również jako roślina 
okrywowa.   

Winobluszcz pięciolistkowy (łac. 
Parthenocissus quinquefolia)

Co najważniejsze, owoce wino-

bluszczu pięciolistkowego są tru-
jące. To pnącze akceptuje każde 
stanowisko. Może rosnąć w słońcu, 
półcieniu lub cieniu, na przecięt-
nych, przepuszczalnych glebach. 
Pnącza posadzone na słońcu jesie-
nią zmieniają barwę na szkarłatno-
czerwoną. Jeśli ziemia będzie miała 
za mało składników odżywczych, 
roślina będzie się przebarwiać już 
w sierpniu. Na pędach winoblusz-
czu pięciolistkowego powstają ko-
rzenie przybyszowe, co daje moż-
liwość rozmnażania pędu. Roślina 
jest mrozoodporna.

Winobluszcz pięciolistkowy jest 
bardzo silny i odporny. Rośnie szyb-
ko, bo aż 1-2 m rocznie. Pędy wspi-
nają się za pomocą przylg, korzeni 
czepnych i rozwidlonych, wijących 
wąsów. Liście są złożone z pięciu 
podłużnych, piłkowanych i ostro 
zakończonych listków, mają szary 
spód i ciemnozieloną powierzch-
nię. Jesienią zmieniają barwę na 
ciemnozieloną, pomarańczową, 
purpurową lub szkarłatnoczerwo-
ną, lecz niestety opadają przed 
zimą. Kwiaty rośliny są niepozorne, 
zielonkawe, kwitnienie przypada 
na okres od końca lipca do począt-
ku sierpnia. Są one miododajne. 
Winobluszcz pięciolistkowy bardzo 
dobrze sprawdza się do obsadzania 
ogrodzeń, okrywania ścian, altan, 
pergoli, ale można go także sadzić 
na balkonach i tarasach w dużych 
skrzyniach lub donicach.

Julia Kończak
kl. 2TA

Cześć, mam na imię Rocky. Od 
trzech lat jestem mieszkańcem 
schroniska. Gdy tu trafiłem, byłem 
bardzo bojaźliwy. Stresowała mnie 
nowa sytuacja, nowe otoczenie, 
ludzie i inne zwierzęta. Zanim po-
jawiłem się w psierocińcu, miałem 
raczej nikły kontakt z człowiekiem. 
Nadal jestem cichym, spokojnym 
pieskiem, jeszcze trochę wycofa-
nym i ostrożnym. Staram się nie 

narzucać innym, potrzebuję czasu 
na to, by komuś zaufać. Bardzo lubię 
chodzić na spacery i biegać, ponie-
waż mam w sobie mnóstwo energii. 
W stosunku do innych psów jestem 
raczej pozytywnie nastawiony. Dużą 
przyjemność sprawia mi głaskanie 
oraz przytulanie. Bardzo miłe jest to 
uczucie w serduszku, które ludzie 
nazywają miłością. Chciałbym takim 
uczuciem obdarzyć mojego nowe-

go opiekuna, kogoś, kto mnie za-
adoptuje. Myślę, że najlepszy był-
by dla mnie dom w spokojnej oko-
licy, gdzie idąc na spacer niewiele 
rzeczy mogłoby mnie rozproszyć. 
Jeśli zechciałbyś mnie poznać, po-
kochać i zaadoptować, skontaktuj 
się z Benitą (tel. 600 116 007).

 Radosny Rocky

Rocky przyzwyczaił się już do życia w schronisku, jednak wolałby mieć własny dom i opiekuna 

fot. Psi-jaciel

Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje o możliwości uzy-

skania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje 
z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Na podstawie § 2 uchwały nr 12/III/2018 Rady Powiatu Wrze-
sińskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku spółki wodne mogą 

otrzymywać dotację celową z przeznaczeniem na realizację 
robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód  
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowa-
nie inwestycji położonych na terenie powiatu wrzesińskiego 

w wysokości 30% wartości wykonywanych robót.

Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
w terminie do 30.04.2021 r. 
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Z życia klubów sportowych

Nie mają respektu dla starszych
Nowa we Wrześni, młoda w Polsce, a na świecie jedna z najstarszych. Lacrosse jest dyscypliną z długą 

brodą. 

W 131. rocznicę pierwszego na 
świecie meczu lacrosse kobiet, który 
miał miejsce w Szkocji, na polskich 
ligowych boiskach zadebiutowały 
wrzesińskie licealistki. Zawodniczki 
UKS Żak – występujące pod nazwą 
Lax-Warriors – 27 marca zagrały 
swoje dwa pierwsze pojedynki z se-
niorkami. W pierwszych starciach 
musiały mierzyć się z mistrzyniami 
Polski z Poznania i wicemistrzyniami 
z Wrocławia.

Kilkanaście miesięcy wcześniej  
w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Henryka Sienkiewicza zbiegiem 
różnych okoliczności podjęto pró-
bę zaszczepienia pewnej nowalijki.  
O dziwo, na twardym i konserwatyw-
nym gruncie wrzesińskiego sportu 
przyjęła się szczepka. Lacrosse, bo 
tak z francuska nazywa się ta z po-
zoru dziwaczna dyscyplina, polega 
na grze kijami zakończonymi sznuro-
wanymi koszyczkami. To nimi chwyta 
się, przenosi, podaje i rzuca piłeczką. 
Prześmiewcy nazywają lacrossistki 
„łapiącymi motyle”, doszukując się 
podobieństw do hasających po łące 
entomologów.

Dyscyplina się przyjęła, bo jak ina-
czej tłumaczyć to, że w styczniu tego 
roku amerykański trener Jay Watts 
powołał do kadry Polski juniorek 
U-20 aż 13 dziewczyn Żaka. Stanowią 
one ponad połowę kadry. Grupa ma 
przygotowywać się do zbliżających 
się mistrzostw Starego Kontynentu.

Dla celów szkoleniowych zarząd 
klubu podjął decyzję o zgłoszeniu 
dziewczyn do rozgrywek seniorskich. 
Wrześnianki miały w boju pobierać 
naukę od najlepszych polskich la-
crossistek, pokornie znosząc bardzo 
wysokie porażki. Polityka wsadzenia 
na wysokiego konia miała przynieść 
efekty dopiero za dwa-trzy lata. Mia-
ła, bo dziewczyny są niecierpliwe. 
Już w pierwszych meczach turnieju 
w Poznaniu postawiły się swoim pro-
fesorkom, walcząc zażarcie o każdą 
piłkę, a że lacrosse to sport kontakto-
wy, trochę siniaków po obu stronach 
zanotowano. Wrześnianki liczą sobie 
średnio ledwie 16 lat i przynajmniej 
o dziesięć ustępowały przeciwnicz-
kom. W obu spotkaniach obejmowa-

Zespół Lax-Warriors w całej okazałości. Po ostatnim meczu dziewczyny zebrały wiele gratulacji za swoją postawę

ły nawet prowadzenie, przez długie 
fragmenty meczów toczyły wyrów-
naną walkę, w końcowym efekcie 
przegrały, bo ambicja – co zrozumia-
łe – nie mogła jeszcze iść w parze  
z umiejętnościami taktycznymi  
i technicznymi. Nie wyniki były jed-
nak najważniejsze dla kadry szkole-
niowej. Wrzesińscy trenerzy rotowali 
ośmioosobowym zespołem i rzucili 
w bój wszystkie 20 zawodniczek. 
Każda miała okazję posmakować li-
gowego lacrosse.

Wrześnianki poważnie rywalizowały 
z trzecią drużyną, choć tylko kore-
spondencyjnie. W Poznaniu swoje 
mecze z tymi samymi drużynami co 
Lax-Warriors zagrała ekipa AZS Wal-
kirie Katowice. Ostatecznie lepsze, 
szczególnie w liczbie strzelonych bra-
mek, były licealistki z Sienkiewicza.

24 kwietnia w Katowicach wrze-
śnianki zagrają w drugim ligowym 
turnieju. Tego dnia zmierzą się z go-
spodyniami i raz jeszcze z Panters 

Wrocław. Będzie ciekawie.
Plany Lax-Warriors sięgają znacznie 

dalej niż tylko do najbliższych me-
czów ligowych. Jeszcze w tym roku 
nasze lacrossistki zagrają w mistrzo-
stwach Polski juniorek, w których wy-
stąpią w roli faworytek. W kalendarzu 
jest też październikowy Puchar Polski 
i Międzynarodowy Turniej Lacrosse 
„Neighbours Cup” pod patronatem 
honorowym marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego. Część z dziew-
czyn weźmie udział w zgrupowaniu 
kadry narodowej.

Na horyzoncie są już Mistrzostwa 
Europy i Mistrzostwa Świata Junio-
rek. Wrześnianki myślą też poważnie 
o starcie w Igrzyskach Olimpijskich. 
W 2028 roku, gdy zawody czterolecia 
odbędą się w Los Angeles, lacrosse 
ma powrócić do rodziny olimpijskich 
dyscyplin. Oby sportowa ambicja 
zawiodła kilka zawodniczek Żaka do 
Miasta Aniołów.

UKS Żak Września

Alarm pod wrzesińską bramką. Rywalkę próbuje zatrzymać Julia Wieczorek. 
Bronią także Marika Walkowiak (10) i Klara Domachowska (5)

I turniej Polskiej Ligi Lacrosse Kobiet
Lax-Warriors Września – Hussars Ladies Poznań 7:16
Panters Wrocław – AZS Walkirie Katowice 12:2
AZS Walkirie Katowice – Hussars Ladies Poznań 1:16
Lax-Warriors Września – Panters Wrocław 8:17

1. Hussars Ladies Poznań 
2. Panters Wrocław 
3. Lax-Warriors Września 
4. AZS Walkirie Katowice

Juniorki z medalami
Z marcowego Pucharu Polski Juniorów w taekwondo olimpij-

skim z medalami wróciły trzy zawodniczki UKS Hwarang Września.

Puchar Polski Juniorów odby-
wał się 26 i 27 marca w Warszawie.  
W reżimie sanitarnym rywalizowało 
ponad 300 zawodników i zawodni-
czek. UKS Hwarang Września repre-
zentowały: Wiktoria Grześkowiak, Ja-
goda Chmielewska, Nikola Haremza, 
Iga Bachorska, Sara Surtel i Patrycja 
Kasperska. 2 miejsce wywalczyły 
Wiktoria Grześkowiak w kategorii 
-42kg oraz Nikola Haremza w kate-
gorii -63kg, zaś 3 miejsce w kategorii 

+68kg zdobyła Patrycja Kasperska.
Dla juniorów był to kolejny spraw-

dzian, po którym następuje czas 
analizy startów i szlifowania sła-
bych stron. Dobremu treningowi 
na pewno nie służy zamykanie sal 
sportowych. Taka ingerencja w plany 
treningowe źle wpływa na zawodni-
ków, którzy są w toku przygotowań 
do kolejnych ważnych startów.

UKS Hwarang Września
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Dotacje ministra na
sportowe inicjatywy 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu ogłosiło nabór 
wniosków do programu „Sportowe 
Wakacje+”. Jest on skierowany do 
organizacji pozarządowych, które  
w ramach swojej działalności statu-
towej mają uwzględnione zadania 
w zakresie upowszechniania sportu  
i kultury fizycznej. 

Dofinansowanie może zostać udzie-
lone m.in. na organizację otwartych, 

ogólnodostępnych zajęć sportowych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
turniejów, eventów, konkursów i in-
nych wydarzeń sportowych.

Termin składania wniosków upły-
wa 9 maja. 

Szczegóły znajdują się na stronie 
internetowej Ministerstwa: www.
gov.pl/web/kulturaisport w zakładce 
Aktualności.

Z niemal każdych zawodów wrzesiński Hwarang wraca z sukcesami

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu14 kwietnia 2021 roku, na okres 21 
dni, wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we 
Wrześni przy ul. Chopina 10, a także zamieszczony na stronie: www.bip.
wrzesnia.powiat.pl, wykaz części nieruchomości powiatu wrzesińskiego 

przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w miejscowości Orze-
chowo, gmina Miłosław, na rzecz gminy Miłosław.
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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

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promo-
cji,  Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Klaudia Kubiak

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

www.wrzesnia.powiat.pl
biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Wojska Polskiego 2, 
tel. 61 640 35 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. 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

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2021 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 7 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 233/2021, znak: WB.6740.11.2021, 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie drogi gminnej łączącej ulicę Paderewskiego z ulicą Cyrkoniową we Wrześni

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 866, 890/7, 890/45, obręb: 303005_4.0500 Września, 
jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Powstała w wyniku podziału geodezyjnego działka oznaczona nr ewid.: 890/97 (powstała z podziału geodezyjnego 
działki oznaczonej nr ewid. 890/7), obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – 

miasto, staje się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.
Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, 

w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decy-
zję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, wysokość odszkodowania 

powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: 
poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za 
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiado-

mienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze 
obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a., doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwiesz-

czenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wrze-
śnia, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów i prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

STAROSTA WRZESIŃSKI
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-

mi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia  
9 kwietnia 2021 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Po-

wiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Przedmiotowy wykaz dotyczy części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa, położonej w miejscowości Grądy Dolne, gmina Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie jako 

działka ewidencyjna nr 618/2 o powierzchni 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00040580/9.

STAROSTA
/-/ Dionizy Jaśniewicz

Zmarł Grzegorz Dobrosielski
Samorządowiec i społecznik odszedł niespodziewanie w wieku 63 lat.

Grzegorz Dobrosielski przez 
ostatnich 10 lat pełnił funkcję 
sołtysa Grzybowa. Od 2014 roku 
zasiadał również we wrzesińskiej 
Radzie Miejskiej. Jego działalność 
sięga jednak lat. 80, kiedy to anga-
żował się w sprawy „Solidarności”. 
Przez całe życie leżało mu na sercu 
przede wszystkim dobro drugie-
go człowieka – chętnie działał na 
rzecz lokalnej społeczności, o którą 
dbał z pełnym oddaniem.

Zostanie zapamiętany nie tylko 
jako zaangażowany społecznik, sa-

morządowiec i biz-
nesman, lecz także 
po prostu jako do-
bry, pogodny czło-
wiek, pełen energii 
i zaangażowania. 
Grzegorz Dobrosiel-
ski zmarł 26 marca. 
Spoczął na cmen-
tarzu parafialnym  
w Grzybowie.

    (red.)




