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Zabierz rozum na wakacje
Każdego roku, tuż przed okresem wakacyjnym, wszyscy wokół jak mantrę powtarzają, że bezpieczeństwo oraz przestrzeganie naka-

zów i zakazów to podstawa udanego wypoczynku. Czasem możemy poczuć się tym znużeni. Liczba wypadków w górach czy utonięć nad 
polskimi morzem i jeziorami pokazuje jednak, że nieustanne przypominanie o zachowaniu zdrowego rozsądku i unikaniu ryzykownych 
zachowań cały czas jest konieczne.

Fala upałów, która ostatnio nawie-
dziła nasz kraj, sprzyjała wypoczyn-
kowi nad jeziorami i Bałtykiem. Chęt-
nie korzystaliśmy z kąpieli – zarówno 
tych słonecznych, jak i wodnych. 
Niestety już podczas pierwszych 
gorących dni zaczęły docierać do 
nas przykre informacje dotyczące 
utonięć. Zapewne niektóre z nich to 
wynik nieszczęśliwych okoliczności, 
jednak w wielu przypadkach można 
mówić o brawurze czy braku rozsąd-
ku. Wchodzenie do wody pod wpły-
wem alkoholu, skakanie na główkę  
w niedozwolonych miejscach, zbyt-
nia ufność we własne umiejętności 
pływackie czy niedopilnowanie dzie-
ci to tylko niektóre z przyczyn wielu 
ludzkich tragedii. A przecież tyle się 
o tym mówi… 

Wakacje dopiero się rozpoczyna-
ją, wielu dorosłych z utęsknieniem 
czeka na zasłużony urlop, a dzieci 
niecierpliwie odliczają dni do wy-
jazdów. Aby w pełni korzystać z uro-
ków lata i zachować o nim naprawdę 
piękne wspomnienia, należy przede 
wszystkim zadbać o bezpieczeństwo 
własne i innych. W upalne dni zwróć-
my również uwagę na właściwe na-
wodnienie organizmu oraz ubiór. Nie 
zapominajmy o nakryciu głowy, kie-
dy przebywamy na pełnym słońcu. 
Chrońmy naszą skórę przed poparze-
niami słonecznymi, w czym pomoże 
stosowanie odpowiednich prepara-
tów. Nie spędzajmy zbyt wiele czasu 
na opalaniu, szukajmy zacienionych 
miejsc, by uniknąć udaru. Podczas 

zabawy w wodzie nie spuszczajmy  
z oczu naszych pociech i sami zacho-
wujmy się z szacunkiem wobec zdro-
wia i życia własnego oraz innych. 
Darujmy sobie niebezpieczne popi-
sy i ryzykanctwo. Nie wbiegajmy do 
chłodnego jeziora lub morza, kiedy 
jesteśmy rozgrzani, gdyż może się 
to skończyć wystąpieniem wstrząsu 
termicznego.

Pamiętajmy o odpowiednim za-

chowaniu na plaży, która nie należy 
tylko do nas. Nie zakopujmy śmieci  
w piasku, nie wyrzucajmy ich do 
wody, nie pozwólmy, żeby porwał 
je wiatr – to szkodzi nie tylko środo-
wisku, ale i nam samym. Kto chciał-
by spędzić wolne chwile na kocu  
w otoczeniu butelek, plastikowych 
opakowań czy zużytych pieluch? 
Palenie papierosów, odpalanie grilla 
i głośne słuchanie muzyki w otocze-
niu innych wypoczywających osób 
to również niezbyt dobry pomysł. 
Budowanie ogromnych „fortyfikacji” 
z parawanów, parasoli, namiotów  
i wicie własnego gniazda na piasku 
(najlepiej tuż przy wejściu do wody, 
tak aby utrudnić innym dostęp do 
niej) także nie ma nic wspólnego  
z dobrym wychowaniem. Na plaży 
nie jesteśmy u siebie, dlatego trak-
tujmy się z należytym szacunkiem, 
rozumiejąc przy tym, że wszyscy po-
winniśmy zadbać o to, co wspólne. 

Latem często docierają do nas hi-
storie o nieodpowiedzialnym zacho-
waniu w górach. Podróż na wysokie 
szczyty w klapkach czy szpilkach, 
niedopasowanie odzieży do warun-
ków atmosferycznych, brak odpo-
wiedniego ekwipunku i zbaczanie 
z wytyczonych szlaków może za-
kończyć się tragedią. Ludzie je wy-
znaczający doskonale wiedzą, jakie 
niebezpieczeństwa mogą czyhać na 

turystów w miejscach, w które nie 
należy się wybierać. Planując urlop  
w górach, zaufajmy ich doświadcze-
niu i trzymajmy się wytyczonych ście-
żek. Trasa nad Morskie Oko czy droga 
na Rysy to nie modowy wybieg. Jeśli 
chcemy zabłysnąć strojem lub buta-
mi, nie musimy zdobywać górskich 
szczytów, wystarczy, że umówimy się 
ze znajomymi do restauracji lub na 
imprezę. Wyprawy w góry czy w leśne 
tereny często łączą się z rozpalaniem 
ogniska. Należy pamiętać, że można 
to robić tylko w wyznaczonych punk-
tach, wyłącznie za zgodą właściciela 
terenu lub nadleśniczego. 

Obojętnie, w jakie miejsca zaprowa-
dzą nas wakacyjne przygody, zawsze 
zachowujmy się w nich z poszano-
waniem zasad bezpieczeństwa i tych 
panujących w normalnych społecz-
nych relacjach. Szanujmy swoje zdro-
wie i życie. Cieszmy się słoneczną po-
godą i nabierajmy sił na łonie natury, 
która jest naszym wspólnym dobrem. 
A to oznacza, że wszyscy musimy  
o nie dbać. Nie zapominajmy także, 
że koronawirus nagle nie zniknął, 
więc nadal powinniśmy przestrze-
gać zalecanych obostrzeń. Zróbmy 
wszystko, by niezapomniane chwile 
na długo pozostały w naszej pamięci, 
a powracające wspomnienia kojarzy-
ły się wyłącznie pozytywnie.

Monika Tomczak

Na plaży zwracajmy szczególną uwagę na to, co robią nasze pociechy

Pamiętajmy, aby nasze wakacyjne rozrywki nie były uciążliwe dla innych 
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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.

25 czerwca 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Prace wykończeniowe glazury łazienkowej

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Przygotowania do podwieszenia sufitów

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.)

Kontynuacja prac budowlanych

Dziennik budowy Zespołu 
Szkół Politechnicznych

Nie zostawiaj w samochodzie
Rozgrzany samochód jest jak termos, który trzyma temperaturę. Pozostawienie osób starszych, 

dzieci czy zwierząt w takiej nagrzanej „puszce” może być śmiertelnie niebezpieczne. Nie bójmy się na-
tychmiast reagować w takich sytuacjach. Prawo stoi po naszej stronie.
Ostatnie dni bywały już bardzo gorą-

ce. Prażące słońce sprawia, że słupek 
rtęci w termometrach szybuje w górę. 
Ciepłe dni były przez nas wszystkich 
bardzo oczekiwane, ponieważ mie-
liśmy już dość zimowego okresu. 
Jednak to piękne słońce może przy-
czynić się do wyrządzenia krzywdy 
innej istocie poprzez zostawienie jej 
w nagrzanym pojeździe. Zamierzenie 
jest pewnie takie, żeby nie zabierać ze 
sobą osoby starszej, dziecka czy zwie-
rzęcia z uwagi na ich dobro i panują-
cą na dworze temperaturę. Niestety 
nagrzany samochód jest jak termos, 
który dobrze trzyma ciepło w środku. 
Zamknięcie w takim pojeździe może 
doprowadzić nawet do śmierci.

Niestety, jak pokazują ubiegłe 
lata, takie tragedie miały miejsce.  
W związku z tym mocno akcentuje-
my zgodne z prawem postępowanie 
w stanie wyższej konieczności: jeśli 
we wnętrzu samochodu widzimy 

osobę starszą, dziecko lub zwierzę,  
a na dworze panują upały, nie wahaj-
my się zareagować. Wybijając szybę 
w takiej sytuacji, ratujemy życie i nie 
będziemy odpowiadać za zniszcze-
nie mienia. Właściciel pojazdu, który 
jest członkiem rodziny osoby starszej, 

rodzicem dziecka czy właścicielem 
zwierzęcia uwięzionego w pojeździe, 
może wręcz odpowiedzieć za naraże-
nie na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty ich życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu.                     

KPP

Serwis e-budownictwo
Serwis uruchomił Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

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

Aktualnie poprzez serwis można 
złożyć m.in. wniosek o przeniesienie 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zgłosić rozbiórkę czy zmianę spo-
sobu użytkowania budynku. Serwis 
dostępny jest pod adresem: e-bu-
downictwo.gunb.gov.pl.                 (red.)

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
Wakacje tuż-tuż, w związku z tym wrzesiński policjant z Komendy Powiatowej Policji spotkał się  

z uczniami Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3, by porozmawiać z nimi o bezpieczeństwie.
Uczniowie klas 0-5 Samorządowej 

Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni 
spotkali się z policjantem zajmującym 
się tematyką szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. Pogadanka została 
zrealizowana 16 czerwca w szkolnej 
hali sportowej. Główne hasło profilak-
tycznego spotkania brzmiało: „Kręci 
mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Podczas prelekcji zostały poruszone 
tematy rozsądnego spędzania wolne-
go czasu w kontekście nadchodzących 
wakacji, a zwłaszcza zagadnienia zwią-
zane z bezpieczeństwem nad wodą. 
Policjant przypomniał dzieciom, że 
zabawa w wodzie jest wspaniałą formą 

odpoczynku, ale może być również 
niebezpieczna. Szczególną uwagę 
zwrócono na konieczność wybiera-
nia właściwych miejsc wypoczynku 
nad wodą. Pod uwagę zawsze należy 
brać tylko plaże strzeżone, na których 
wypoczywający znajdują się pod czuj-
nym okiem ratownika. Ważne, żeby 
unikać tak zwanych „dzikich kąpielisk”.

Mundurowy uświadomił również 
uczniów wrzesińskiej trójki, jak należy 
ustrzec się przed zaginięciem na prze-
pełnionych nadmorskich plażach. Oto 
kilka cennych porad:

– Nie wolno oddalać się od miejsca 
wypoczynku;

– Ważne, by zapamiętać chociaż je-
den szczegół blisko naszego miejsca 
wypoczynku;

– Jeśli zgubimy orientację, to od razu 
poszukajmy obecnego na plaży ratow-
nika – w rozmowie z nim przyda nam 
się zapamiętany szczegół;

– Pod żadnym pozorem nie wolno 
odchodzić z plaży z osobą nieznajomą.

Na zakończenie mundurowy życzył 
uczniom wrzesińskiej trójki pięknej 
pogody oraz wspaniałych wspomnień. 
Podkreślił jednak: aby wakacje były 
udane, muszą być bezpieczne.                                                          

 KPP

Dzięki wizycie policjanta dzieci przypomniały sobie o zasadach obowiązujących m.in. podczas wypoczynku nad jeziorem  

fot. KPP
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Coś tu nieprzyjemnie pachnie
Właściwie dzisiejszy felieton miał być leciutki, radosny, taki przedwakacyjny. Pachnący miętą, nasączony dusznym aromatem kwitnącej lipy  

i upojnego jaśminu. Kiedy jednak odpaliłem mój stary, dobry tablet, żeby wyklepać na nim mój kolejny felieton, spod spodu zaczął wydobywać się 
jakiś nieprzyjemny zapach.

Zaszczepili się bez rejestracji
Blisko 80 osób skorzystało z akcji trwającej od 16 do 18 czerwca w Punkcie Szczepień Powszechnych 

w Grzymysławicach polegającej na możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19 bez wcześniej-
szej rejestracji. Chętni, którzy w godzinach popołudniowych zgłosili się do punktu, otrzymali dawkę 
szczepionki Pfizer.

W ostatnich tygodniach zaintere-
sowanie szczepieniami przeciwko 
koronawirusowi maleje. Do tego 
czasu część polskiego społeczeń-
stwa zdążyła przyjąć jedną lub obie 
dawki szczepionki, ale liczby te nadal 
nie pozwalają mówić o osiągnięciu 
odporności populacyjnej. Chociaż 
wiele z wcześniej obowiązujących 
obostrzeń zostało obecnie zniesio-
nych, to nie można jeszcze ogłaszać 
końca pandemii, a ryzyko zachorowa-
nia nadal jest duże. Ciągle słyszymy 
o nowych odmianach koronawirusa, 
które pojawiają się również w naszym 
kraju. W Polsce potwierdzono m.in. 
obecność groźnego wariantu indyj-
skiego (Delta) – bardziej zaraźliwego 
i rozprzestrzeniającego się szybciej 
niż pierwotna wersja SARS-CoV-2.  
W przypadku zagranicznych podróży 
musimy pamiętać, że w niektórych 
państwach odsetek zaszczepionych 
ludzi jest niewielki. Z tego względu 
osoby niezaszczepione, które wybie-
rają się za granicę, są bardziej nara-
żone na zakażenie. Im więcej tych, 
którzy zdecydują się na przyjęcie 
szczepionki, tym większe prawdopo-
dobieństwo, że szybciej pożegnamy 
się z pandemią.

Aby ułatwić chętnym osobom do-

stęp do szczepionek oraz w trosce 
o to, by żadna z zamówionych da-
wek się nie zmarnowała, w punkcie  
w Grzymysławicach przeprowadzo-
no trzydniową akcję szczepień bez 
uprzedniej rejestracji. Cieszyła się ona 
dość sporym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców powiatu wrze-
sińskiego i okolic, pozwalając przy-
spieszyć proces szczepień w naszym 
regionie. Osoby, które skorzystały  
z takiej możliwości, nie muszą już 
czekać na wizytę w odległym termi-
nie, co jest szczególnie 
istotne w okresie plano-
wanych urlopów i wy-
jazdów. Ponadto punkt 
w Grzymysławicach na-
dal dysponuje wieloma 
wolnymi terminami, na 
które mogą rejestrować 
się osoby chętne do 
przyjęcia szczepionki. 
Można to zrobić dzwo-
niąc na całodobową 
bezpłatną infolinię (tel. 
989 lub 22 62 62 989), 
wysyłając SMS o treści: 
SzczepimySie na numer 
telefonu 664 908 556 
lub 880 333 333, a tak-
że poprzez e-Rejestra-

cję na stronie www.pacjent.gov.pl. 
Niewątpliwą zaletą lokalizacji punktu  
w Centrum Badań i Rozwoju Nowo-
czesnych Technologii jest przestronny 
budynek, w którym można komforto-
wo przeprowadzać szczepienia zgod-
nie z wszystkimi obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa. Dojazd na 
miejsce jest prosty, a kierowcy mogą 
skorzystać z dużego parkingu. Za-
dbajmy o zdrowie własne i innych, nie 
ma na co czekać!   

Monika Tomczak

W oczekiwaniu na przyjęcie szczepionki Na stoisku Spółdzielni Mleczarskiej Września 

Rolnicze święto
W niedzielę 20 czerwca w Gnieźnie odbył się jubileusz 125-lecia 

Izb Rolniczych na ziemiach polskich oraz 25-lecia działalności Wiel-
kopolskich Izb Rolniczych po ich reaktywacji.
Na wydarzeniu nie mogło zabrak-

nąć przedstawicieli powiatu wrze-
sińskiego. Po mszy odprawionej  
w gnieźnieńskiej katedrze odbyła się 
uroczystość, podczas której wręczo-
no odznaczenia m.in. dla osób zasłu-
żonych dla rolnictwa. Na placu przy 
świątyni pojawili się przedstawiciele 
powiatów z całej Wielkopolski, któ-
rzy na swych stoiskach prezentowali 

to, co najlepsze. Można było znaleźć 
tam m.in. kozie sery, miody oraz pro-
dukty pszczelarskie i mleczne. Du-
żym powodzeniem cieszyła się pyra 
z gzikiem z wrzesińskiej mleczarni. 
Do kosztowania tego przysmaku 
zachęcał starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz.

Klaudia Kubiak

Powiem wprost, zaczęło coś po-
twornie cuchnąć. Taki smoliście 
ciężki fetorek zaczął zalewać i po-
grążać coraz bardziej mój radośnie 
nastrojony zamysł przedwakacyjnej 
opowieści. Do licha, cóż to takiego 
– myślę sobie. Zaglądam na pocz-
tę, nie, to nie tutaj, wszystko w po-
rządku. Przeskakuję na WhatsApp’a, 
też nie, zbiegam na Google, czysto.  
W końcu uchylam bramkę na Face’a 
i już wszystko jasne – potworny fe-
tor, z trudem łapię oddech, klikam 
w pierwszy z brzegu post i już go 
mam. Zakładam „antycovidówkę”, 
profesjonalną FP2 i już się zagłę-
biam, a właściwie pogrążam w od-
mętach tego, co w pierwotnym od-
ruchu wywołuje uczucie niesmaku  
i zażenowania. Bohaterami tej relacji 
są ponownie „moi ulubieni projek-
tanci”. 

Trzeba przyznać, że nie próżnują,  
a w swojej profesji nadgryzania 
wrażliwej tkanki społecznej aktyw-
ności są zaiste niezrównani. Tym 
razem „majsterkowicze” napisali 
donos do ministra kultury, dziedzic-
twa i czegoś tam jeszcze na grupę 
pasjonatów zajmujących się odkry-
waniem i wydobywaniem na świa-
tło dzienne historycznych zagadek.  
W zespół wspomnianych pasjona-
tów-odkrywców szczególnie zaan-
gażowany jest cieszący się wielkim 
uznaniem i autorytetem sołtys  
i radny gminny z Psar Polskich, na 

co dzień zaś konkurent autorów listu  
w gminnym samorządzie. Dzisiaj ta-
kich paszkwilantów nazywa się eu-
femistycznie sygnalistami. Brzmi to 
może niewinnie, ale donosiciele, bar-
dziej dosadnie stygmatyzowani po-
tocznie jako „kapusie” w naszym kręgu 
kulturowym zawsze budzili szczególny 
niesmak i odrazę.

Ale do sedna. Co też takiego nasi ro-
dzimi projektanci-donosiciele wysma-
żyli w swojej epistole do ministra od 
dziedzictwa narodowego na sołtysa 
oddającego się bezinteresownie swo-
jej pasji w cieszącym się dużym zainte-
resowaniem przedsięwzięciu o nazwie 
Misja Skarb, serialu telewizyjnym FO-
KUS TV. Cytuję dosłownie za ofiarami 
paszkwilu wysmażonego przez „sy-
gnalistów”.

 „Dnia 4 czerwca 2021 r. na nasz pro-
gram został złożony wniosek o prze-
prowadzenie kontroli (tzw. donos) 
do MKiDN przez Stowarzyszenie PW 
podpisany przez prezesa, w którym 
to pan prezes żąda kontroli w naszej 
sprawie, czy oby czasem nasze działa-
nia były zgodne z prawem i czy posia-
daliśmy odpowiednie pozwolenia. Od 
razu odpowiadamy - TAK.” Dalej pan 
prezes „w swoim wniosku – donosie 
- żalach pisze (że)… „Program Misja 
Skarb […] promuje wśród swoich od-
biorców tzw. poszukiwanie skarbów, 
również za pomocą wykrywaczy me-
tali. W efekcie proceder, który powi-
nien być społecznie ograniczony, jest 

rozpowszechniany w mediach.”
Prawda, że niezły fetorek unosi się za-

raz w otoczeniu? Aż kręci w nosie.
Problem jednak w tym, że nie jest to 

pierwsze popełnienie złego uczynku 
wobec bliźnich przez nieustraszonych 
projektantów. W rzeczy samej są oni 
nałogowymi donosicielami. Donosy 
rozsyłają od dawna na „wszystkie stro-
ny świata”: do ministerstw, instytucji 
centralnych, regionalnych i lokalnych. 
Cała ta „radosna twórczość” nakiero-
wana jest generalnie na torpedowanie 
procesów administracyjnych i inwe-
stycyjnych prowadzonych w naszej 
okolicy, chociaż obleczona jest, a jakże, 
w niewinną maseczkę troski o interes 
publiczny i zwrócona na „pochylanie 
się nad problemami maluczkich”.

Takim przykładem, jednym z wielu 
zresztą, wzorcowego donosu są aż trzy 
pisma skierowane do ministra rolnic-
twa w sprawie procedowanego wła-
śnie planu zagospodarowania prze-
strzennego dla powiatowych parceli 
w Bierzglinku. Na terenie tym oprócz 
budownictwa mieszkaniowego pla-
nowana jest przestrzeń dla nowego 
Domu Pomocy Społecznej, przedszko-
la, przychodni lekarskiej i punktu han-
dlowego dla obsługi dynamicznie roz-
wijającego się nowego osiedla. W ko-
respondencji z ministrem projektant-
-donosiciel wprost zakłada bezprawne 
działania samorządu. Fragment ten 
brzmi dosłownie: „Czy Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi podejmie działania 

w związku ze wskazaną wyżej uchwa-
łą, której podjęcie służy ominięciu 
prawa…”, a w następnym piśmie po-
nagla już ministra do zdecydowanych 
działań, których efektem, jak się domy-
ślam, miałoby być zablokowanie albo 
przynajmniej opóźnienie procedury 
uchwalania planu zagospodarowania. 

Sposób działania projektantów-pasz-
kwilantów jest nietrudny do zdema-
skowania. Z jednej strony manifesto-
wana szczodrość na użytek publiczny, 
kiedy dla przykładu ofiarowują dla 
Szpitala Powiatowego pulsoksymetr 
za sto złotych polskich, o którym to 
wydarzeniu szumnie obwieszcza-
ją urbi et orbi wspomagani gorliwie 
przez lokalsów z miejscowego perio-
dyku, periodyku, który nie jest akurat 
wtedy zajęty zgłębianiem tajemnicy 
charakterystycznej fryzury starosty.  
Z drugiej zaś strony, ale już bez rozgło-
su, piszą donos do ministra na swój 
własny samorząd, żeby pozbawić go 
środków na wspieranie takich społecz-
nie ważnych przybytków jak dla przy-
kładu wspomniany wcześniej Szpital 
Powiatowy. 

Czujecie ten wzmagający się fetor, 
obskurantyzmu, obłudy i bezwstydnej 
hipokryzji?

Zapytacie z pewnością, jak się chronić 
przed tym brzydko pachnącym pro-
blemem? Jedyny pewny i skuteczny 
sposób to unikanie bezpośredniego 
kontaktu z projektantami-donosicie-
lami, czyli higieniczny dystans. Wtedy 

nawet skręcone na maxa propa-
gandowe generatory fetorku usłuż-
nych projektantom lokalsów was 
nie dosięgną.

Otwieram szeroko okno, od jutra 
wakacje, „lato pachnące miętą, lato 
koloru malin, lato zielonych lasów, 
lato kukułek i czajek…”, jak głosi 
piosenka. Ach, jak upojnie pachnie 
ta lipa tuż za oknem, chyba się za-
tracę.

Dionizy Jaśniewicz
…szczęśliwie zdystansowany

PS Kukułka kukała, że srogiego 
pana ministra odwiedził podobno 
w jego dziupli poseł niewrzesiński. 
Po co tam się fatygował?
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Mówić obrazami, cz. 30
Jaki jestem? Zastanów się chwilę, pomyśl o sobie, swoim zachowaniu w różnych sytuacjach. Czy 

zawsze reagujesz tak samo? Jak postrzegają cię rodzice, koledzy, koleżanki, nauczyciele?

Publikując kolejne materiały  
z serii „Mówić obrazami”, chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagad-
nienie komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej. Zabawa wyko-
rzystująca piktogramy to sposób 
na poznanie jednej z metod poro-
zumiewania się w sposób niewer-
balny. Na poważnie i z sukcesami 
komunikacja alternatywna jest 
stosowana w Zespole Szkół im. 
Janusza Korczaka, którego niektó-
rzy uczniowie zmagają się z ogra-
niczeniami 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 
ograniczony mają możliwość po-
rozumiewania się z otoczeniem. 
Społeczność szkoły zachęca do 
poznawania zasad komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej, 
a jednocześnie wspólnej zabawy. 
Hanna Ludwiczak oraz Renata 
Jakubowska proponują, by przyj-
rzeć się piktogramom i wybrać te, 
które najtrafniej cię opisują. Pose-
greguj je według kryterium: za-
lety, wady. Może dostrzeżesz, co 
można poprawić? Miłej zabawy.

(red.) 

Zamieszkaj z nami w Bursie, bo to dobry wybór!
Życie w Bursie to mały krok ku dorosłości i samodzielności, połączony jednak z opieką wychowawców i młodzieńczą radością z przebywania w gronie rówieśników. Dla 

wielu nastolatków uczących się poza miejscem stałego zamieszkania, Bursa staje się drugim domem, do którego chętnie wracają wspomnieniami nawet po latach.

Nauka samodzielności
Życie w Bursie tak naprawdę nie-

wiele różni się od codziennego życia 
w domu rodzinnym, gdzie każdy ma 
swoje prawa, ale i obowiązki. Wielu 
nastolatków mówi, że Bursa nauczy-
ła ich samodzielności i odpowiedzial-
ności. Można tam polegać na wycho-
wawcach oraz swoich koleżankach  
i kolegach, ale przede wszystkim 
trzeba polegać na sobie samym. Bur-
sa to kontrolowany krok w dorosłość, 
gdzie samemu należy zatroszczyć się 
o sprawy codzienne: organizację cza-
su, sprzątanie oraz panowanie nad 
codziennymi wydatkami. Samodziel-
ne dbanie o siebie pod opieką do-
rosłych, chętnych do udzielenia po-
mocy i porad, ale niewyręczających  
w obowiązkach, daje przedsmak 
tego, jak wygląda dorosłość.

Miejsce spotkań
Zamieszkanie w Bursie umożliwia 

zawarcie wielu nowych znajomości. 
Można tu spotkać przyjaciół na całe 
życie, poznać wielu interesujących 
ludzi, którzy mogą wnieść do nasze-
go życia dużo nowego – ot chociażby 
ciekawe hobby. Można powiedzieć, 
że każdy znajdzie coś dla siebie. Pa-
sjonaci czytania, sportu, muzyki, 
filmu wśród swoich rówieśników od-
najdą pokrewne dusze.

Poznanie siebie
Codzienność w Bursie to również 

szansa wypróbowania samego sie-

bie. Niejednokrotnie zmienia ona ob-
raz nas samych. Może się na przykład 
okazać, że ten, który do tej pory uwa-
żał, że bardzo lubi przebywać wśród 
rówieśników i jego kontakt z nimi 
mógłby trwać bez końca, potrzebuje 
jednak czasami również wyciszenia  
i spokoju, a dotychczas nie czuł takiej 
potrzeby. Ciągła styczność z rówie-
śnikami uczy także wielu umiejętno-
ści społecznych, jak np. rozwiązywa-
nia konfliktów, asertywności, nego-
cjacji, a także dostosowywania się do 
panujących norm społecznych.

Ktoś, kto czuwa…
Elementem składowym są także 

ludzie pracujący w Bursie. Nasto-
latkowie największy kontakt mają  
z wychowawcami. Czuwają oni nad 
bezpieczeństwem mieszkańców – 
można powiedzieć, że przejmują 
obowiązki dotychczas pełnione przez 
rodziców. To wychowawcy stają się 
tymi, do których zawsze możecie 
udać się po poradę, zwierzyć z proble-
mów, a także zwyczajnie pożartować. 
Wielu z nich ma także swoje pasje, 
zajmuje się w życiu prywatnym cie-
kawymi rzeczami jak np.: fotografią, 
grafiką, plastyką czy też jakąś dyscy-
pliną sportową. Z racji swojego hob-
by przeprowadzają oni w Bursie zaję-
cia, na które można uczęszczać oraz 
zdobywać wiedzę z różnych dziedzin. 
Niejeden nastolatek po latach stwier-
dza, że konkretnej rzeczy nauczył się 
właśnie od wychowawcy bursy.

Jak to jest: rygor czy samowolka?
W trosce o bezpieczeństwo i posza-

nowanie norm życia społecznego  
w każdej bursie obowiązuje regula-
min oraz harmonogram dnia. Regu-
lamin wyznacza takie zasady jak np. 
godziny odwiedzin osób spoza Bur-
sy, godziny powrotów do obiektu, 
zakazy spożywania alkoholu oraz pa-
lenia papierosów na jego terenie itp.

Harmonogram dnia wskazuje 
mieszkańcom, jak wygląda codzien-
ność w Bursie: kiedy są posiłki, kiedy 
można spędzać czas w pokojach ko-
leżanek i kolegów, a kiedy należy być 
już tylko w swoim, kiedy jest czas na 
zabawę i robienie tego, co się chce,  
a kiedy na naukę i ciszę nocną.

Zasady oraz plan dnia na początku 
mogą wydawać się zbytnim kontro-
lowaniem i ingerowaniem w życie, 
są jednak konieczne do zachowania 
bezpieczeństwa przebywających 
w Bursie. Wychowawcy muszą wie-
dzieć, o której godzinie wyszedł ich 
wychowanek i dokąd się udał. Jeśli 
nie wraca do wyznaczonej godziny, 
mają świadomość, że należy go szu-
kać, aby zapewnić mu bezpieczeń-
stwo. Harmonogram dnia pozwala 
zaś wprowadzić ład w codzienne 
życie, zorganizować czas tak, aby 
było miejsce zarówno na zabawę, jak  
i naukę.

Dorosłość pod opieką
Można więc powiedzieć, że życie  

w Bursie jest usystematyzowane. Po-

zwala na samodzielność i pozostawia 
wiele w rękach samych mieszkań-
ców pod warunkiem, że postępują 
według ogólnie przyjętych zasad 
oraz norm społecznych. Dzięki temu 

wszyscy mieszkańcy Bursy mogą 
przyjemnie spędzać w niej czas  
i zachować na lata wspaniałe wspo-
mnienia.

Anna Węclewska

Masz jeszcze pytania?
Zadzwoń 509 869 201 lub napisz e-mail:  

dyrektor.bursa@wrzesnia.powiat.pl 

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej naszej bursy:  
bursa.oswiata-wrzesnia.pl

Jesteśmy też na Facebooku pod nazwą 
Bursa Międzyszkolna we Wrześni
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Prawo nie sprawia mu problemów
Damian Błaszka, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza i tegoroczny maturzysta, ma wiedzę prawniczą, jakiej nie powstydziłby się profesjona-

lista. Udowodnił to, zwyciężając w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, za co nagrodzono go w połowie czerwca w Warszawie.
Skąd pomysł, żeby wziąć udział  

w olimpiadzie?
Nie była to moja pierwsza olimpiada 

prawnicza. Już wcześniej brałem udział 
w innych tego typu zmaganiach i była to 
kolejna ciekawa inicjatywa, tym razem 
zaproponowana przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Przygotowania do niej 
wymagały różnego rodzaju aktywno-
ści, ponieważ poszczególne etapy mia-
ły zupełnie inną formę. Przykładowo  
w pierwszym trzeba było zmierzyć się  
z testem wiedzy związanej nie tylko  
z prawem, ale też z jego historią, ze spra-
wami społecznymi we współczesnym 
świecie i Polsce. Kolejny etap wymagał 
napisania eseju w określonym czasie, 
więc trzeba było się wykazać lekkim pió-
rem i polotem w formułowaniu opinii, 
sądów, własnych przemyśleń. Z kolei 
finał miał formę, można by rzec, teletur-
nieju – uczestnikom na żywo zadawano 
pytania, które dotyczyły najważniej-
szych dziedzin prawa. W tym przypadku 
trzeba było zagłębić się we wszystkie 
najistotniejsze kodeksy.

Jak zrodziło się twoje zaintereso-
wanie sprawami prawniczymi?

To zaczęło się kilka lat temu od tego, że 
zaciekawiły mnie sprawy społeczno-po-
lityczne. Polityka jest zawsze związana 
z prawem, w końcu to sejm, czyli organ 
polityczny, stanowi prawo, które stało 
się przedmiotem moich zainteresowań 
jako produkt działalności legislatywy. 
Jako że mam dobrą pamięć, jego nauka 
nie sprawia mi problemów. Myślę, że 
jest to dobra forma pracy nad sobą, bo 
wymaga pewnej dokładności i rozwija 
logiczne myślenie.

W dzisiejszym świecie prawo często 
się zmienia. Do nowelizacji może dojść  
w zasadzie w ciągu kilku dni, dlatego nie 
ma sensu uczyć się na pamięć przepi-
sów, które za chwilę mogą być już nieak-
tualne. Ważne jest, żeby umieć odszukać 
odpowiedni przepis, zinterpretować go 

w kontekście innych ustaw czy orzecz-
nictwa sądów i zastosować w praktyce.

Jak wyglądało wręczenie nagród  
w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie  
i Wymiarze Sprawiedliwości?

Trzeba przyznać, że była to dobrze zor-
ganizowana uroczystość. Uczestników 
godnie przywitano i podjęto. Wydarze-
nie miało miejsce w Ministerstwie Spra-
wiedliwości. Brali w nim udział m.in. pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Marcin Romanowski, dyrektor 
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,  
a także rektor-komendant Szkoły Wyż-
szej Wymiaru Sprawiedliwości. Było to 
więc grono osób liczących się w praw-
niczych kręgach. Zaczęło się od prze-
mówienia, wręczenia zaświadczeń, 
dyplomów, pamiątkowych upominków, 
wspólnych zdjęć. Miałem też okazję 
porozmawiania w kuluarach, czy to  
z prowadzącymi uroczystość, czy z in-
nymi uczestnikami, co jest jedną z mo-
ich ulubionych części takich wydarzeń. 
Rozmowy z osobami, które interesują 
się podobnymi tematami, to zawsze 
ciekawa możliwość wymiany poglądów  
i spostrzeżeń.

Później pokazano nam akademik Szko-

ły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, 
gdzie rektor jako gospodarz zapraszał 
nas do podjęcia studiów na tej uczelni. 
Laureaci Olimpiady Wiedzy o Prawie  
i Wymiarze Sprawiedliwości są zwolnie-
ni z postępowania rekrutacyjnego na 
oferowane tam studia.

W programie był także wykład dotyczą-
cy historii żołnierzy wyklętych podczas  
II wojny światowej i w początkach PRL-u, 
co też pokazywało związek pomiędzy 
tym prawem, którego my się uczymy,  
a ówczesnym. Istnieje groźba, że podob-
ne łamanie praw człowieka może się nie-
stety kiedyś powtórzyć, dlatego tak waż-
ne jest, by uczyć się prawa, reagować na 
przykłady jego łamania i dawać wzór 
swoją postawą i wartościami.

Wspomniałeś o SWWS. Czy wybie-
rasz się na tę uczelnię?

Niestety musiałem rozczarować mi-
nistra, ponieważ wybrałem Uniwersy-
tet Jagielloński, gdzie będę studiował 
prawo. Już złożyłem swoją aplikację, 
ponieważ dzięki innej olimpiadzie je-
stem zwolniony z postępowania kwa-
lifikacyjnego. Nie muszę się martwić 
wynikami matury, co daje na pewno 
wielki komfort psychiczny – jej napi-

sanie było dla mnie formalnością czy 
wręcz przyjemnością, a nie stresem.

Zawsze myślałeś o prawie jako 
swoim przyszłym kierunku?

Poważne myślenie o prawie jako dzie-
dzinie, z którą wiążę swoją przyszłość, 
zaczęło się u mnie wtedy, kiedy zdoby-
łem wysokie miejsce w jednej z olimpiad 
prawniczych. To uświadomiło mi, że 
naprawdę mam predyspozycje do tego 
kierunku, nie jest to tylko jakieś marzenie 
czy niemożliwe do realizacji pobożne ży-
czenie. Uznałem to za dowód, że – mó-
wiąc wprost – nadaję się do tego.

Jakie jeszcze sukcesy udało ci się 
osiągnąć?

Moim największym osiągnięciem było 
zdobycie drugiego miejsca w Olim-
piadzie Wiedzy o Prawie, co udało mi 
się w pierwszej klasie liceum. Myślę, że 
nieczęsto się to zdarza. Dzięki tej olim-
piadzie miałem już zapewnione miejsce 
na UJ. Poza tym zdobyłem tytuły lau-
reata lub finalisty Olimpiady Wiedzy  
o III Rzeczypospolitej, Olimpiady Wiedzy 
o Społeczeństwie czy Olimpiady Wiedzy 
o Prawach Człowieka w Świecie Współ-
czesnym. Konkursów było naprawdę 
sporo i niektóre nawet nie były stricte 
związane z prawem, tylko z politologią 
czy stosunkami międzynarodowymi. 
Pierwsze miejsce w Olimpiadzie Wiedzy 
o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości 
jest dla mnie ukoronowaniem trzech lat 
nauki w liceum.

Prawo to jednak nie jest twoja je-
dyna pasja, prawda? Parę razy udo-
wodniłeś literackie zacięcie.

Zgadza się, brałem udział w konkur-
sach literackich, napisałem różne po-
wieści czy opowiadania, które bywały 
doceniane. Pisanie ma w pewien sposób 
związek z prawem, ponieważ też wy-
maga umiejętności dobrego wyrażania 
swoich myśli. Sprawdza się to szczegól-
nie w przypadku zawodu legislatora, 
czyli osoby, która zajmuje się tworze-
niem aktów prawnych, przy czym umie-
jętności językowe są bardzo ważne.

Chciałbyś być w przyszłości legisla-
torem?

To akurat nie jest mój kierunek. Najbar-
dziej widzę się w todze sędziowskiej. Ce-
nię ten zawód ze względu na odpowie-
dzialność, ponieważ sędziowie decydują 
o wielkich sumach pieniężnych albo 
wymierzaniu sprawiedliwości w spra-
wach karnych. Chciałbym kiedyś odcza-
rować pewne negatywne wyobrażenia 
o zawodach prawniczych, które niestety 

krążą w społeczeństwie – prawnicy nie 
są osobami pazernymi, które chcą być 
przekupywane i podejmują decyzje sa-
mowolnie, nie w oparciu o fakty, tylko  
o własne sympatie.

Gdy nie uczysz się prawa, to jak od-
poczywasz?

Odpoczynek oczywiście się należy, nie 
można siedem dni w tygodniu ciągle się 
uczyć! W wolnych chwilach lubię jeździć 
rowerem, to moja ulubiona aktywność, 
która daje mi możliwość odstresowania. 
Teraz odbywam staż w Starostwie Po-
wiatowym, co jest z kolei pewną formą 
odpoczynku od szkoły, nauką w prakty-
ce, która przebiega zupełnie inaczej, nie 
jest żmudnym uczeniem się teorii. W Po-
wiatowym Ośrodku Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej wcale się nie 
nudzę ani nie męczę. Uczę się czynności 
biurowo-kancelaryjnych i w ciekawy 
sposób zdobywam doświadczenie, któ-
rego nie zdobyłbym nigdzie indziej.

Jaką miałbyś radę dla kogoś, kto 
chce coś osiągnąć?

Potrzebne są wytrwałość i zapał. Nie 
ma niestety żadnego złotego środka, 
dzięki któremu nagle będziemy znali 
wszystkie przepisy na pamięć. Przydaje 
się też pewność siebie, ponieważ za-
wsze znajdzie się ktoś, kto powie, że nie 
ma sensu pchać się w tym kierunku, że 
konkursy są obstawione przez rodzi-
ny prawników. Muszę powiedzieć, że 
w mojej rodzinie nie ma żadnej osoby 
związanej z zawodem prawniczym i nie 
doświadczyłem gorszego traktowania  
z tego powodu. Każdy może spróbować 
swoich sił.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Koszykarska konferencja
Nauczyciele wychowania fizycznego wzięli udział w wydarzeniu dotyczącym roli koszykówki w wy-

chowaniu i kształceniu młodych ludzi.
Konferencja, która została zorgani-

zowana przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu, odbyła się 
16 czerwca w Samorządowej Szkole 
Podstawowej nr 2 we Wrześni. Propo-

zycja była skierowana do nauczycieli 
wf. szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Wprowadzenie wy-
głosił dr Jacek Jóźwiak, wykładowca  
w Zakładzie Teorii i Metodyki Zespo-

łowych Gier Sportowych Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 
a także trener klasy mistrzowskiej  
w koszykówce. Dalej uczestnicy mo-
gli dowiedzieć się więcej na temat 
gier i zabaw w nauczaniu wybranych 
elementów technicznych, naucza-
nia i doskonalenia chwytów i podań  
w koszykówce z wykorzystaniem for-
my zabawowej, a także udoskonalić 
wiedzę dotyczącą rzutów z miejsca 
i wyskoku w koszykówce. Większość 
wystąpień miała formę warsztatową, 
w której nauczycieli wsparły dwie 
grupy uczniów.

Jako ostatni tego dnia wystąpił czło-
nek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
Stefan Tomczak, który był jedną  
z osób zaangażowanych w orga-
nizację koszykarskiej konferencji. 
Opowiadał on o aplikacji wspiera-
jącej nauczycieli w przygotowaniu 
scenariuszy lekcji i zajęć sportowych. 
Jak widać, było praktycznie, ciekawie  
i z duchem czasu.

Klara Skrzypczyk

Stypendia na uczelnię 
wyższą w Poznaniu

Zapraszamy absolwentów szkół ponadpodstawowych do 
składania wniosków o przyznanie stypendium na bezpłat-
ną naukę przez okres trzech lat w Wyższej Szkole Handlu  
i Usług. Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2021 r. 
Wniosek znajduje się na stronie www.wrzesnia.powiat.pl  
(w zakładce oświata – dla ucznia, studenta i rodzica). 

Wydział Edukacji

Wręczenie  nagrody miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości

Damian Błaszka z dyplomem

Aktywność fizyczna jest ważną częścią wychowania dzieci i młodzieży

fot. M
inisterstw

o Spraw
iedliw

ości
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Bezpieczne dwa kółka
„Na drodze nie jesteśmy dla siebie wrogami... Każdemu zależy na bezpieczeństwie” oraz „Dla każde-

go jest miejsce na drodze” – pod takimi hasłami zorganizowane zostało pilotażowe spotkanie z moto-
cyklistami. Było mnóstwo atrakcji oraz rozmów o właściwym korzystaniu z dróg.
Niedziela 13 czerwca była wyjąt-

kowym dniem – po raz pierwszy na 
terenie powiatu wrzesińskiego zor-
ganizowano bowiem szczególne wy-
darzenie dotyczące odpowiedniego 
zachowania się na drodze. Przedsię-
wzięcie o nazwie „Bezpieczne dwa 
kółka” połączyło grupę osób oraz 
instytucji, których głównym celem 
było zwrócenie uwagi na kwestie 
związane z bezpieczeństwem. Orga-
nizatorami wydarzenia byli mundu-
rowi z Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni, Damian oraz Tomasz 
Pawłowscy z Moto-Misji oraz Piotr 
Izydorek z Motokliniki. Oprawą me-
dialną zajęli się Karol Krzeszowiec 
oraz Grzegorz Kępski, dziennikarze 
Radia Września. Do pomocy przyłą-
czyło się również Starostwo Powia-
towe we Wrześni, które zakupiło 100 
sztuk podręcznych apteczek pierw-
szej pomocy.

Główną grupą docelową niedziel-
nej akcji byli miłośnicy warczących 
dwóch kółek, czyli motocykliści. Ich 
liczne grono stawiło się na parkingu 

przy galerii handlowej Karuzela we 
Wrześni, dumnie pokazując swoje 
piękne, błyszczące maszyny. Duża 
frekwencja świadczyła o tym, że mo-
tocykliści chcą rozmawiać o właści-
wych zachowaniach na drodze, co 
zostało omówione przez sierż. szt. 
Adama Wojcińskiego.

Oprócz tego poruszone zostały te-
maty bezpieczeństwa w kontekście 
właściwego, ochronnego ubioru, 
który może czasem uratować nam 
życie lub zminimalizować skutki 
ewentualnych obrażeń. Temat omó-
wili przedstawiciele Moto-Misji oraz 
Motokliniki, prawdziwi eksperci w tej 
dziedzinie.

Aby teoria nie była nudna, dla 
uczestników niedzielnego spotkania 
zostały przygotowane różne atrak-
cje. Z Komendy Powiatowej Policji 
w Gnieźnie przyjechały policyjne 
radiowozy oraz motocykle, a z OSP 
Kaczanowo – wóz strażacki. Przy 
omawianiu tematu bezpieczeństwa 
nie mogło zabraknąć pokazu pierw-
szej pomocy. Tym zajęli się uczniowie 

liceum o profilu ratownictwo me-
dyczne z Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. dr. gen. Ro-
mana Abrahama z Wrześni.

Założeniem akcji „Bezpieczne dwa 
kółka” była również pomoc dla Olgi 
Miśkiewicz z Kiszkowa. Zorganizowa-
no licytacje i kiermasz słodkości. Do 
takiej formy charytatywnej pomocy 
przyłączyły się: policjantka z Komisaria-
tu Poznań Nowe Miasta post. Agniesz-
ka Żerko, a także Kinga Obarska, Moni-
ka Krawiec oraz Magda Szczepańska. 
Słodkości przygotowali mieszkańcy 
Poznania, Swarzędza, Gruszczyna, Ple-
wisk, Kobylnicy i Kruszewni. Swoje wy-
roby w szczytnym celu oferowała też 
Cukiernia Magdalenka.

Wszystkim, którzy włączyli się  
w pomoc dla Olgi Miśkiewicz, ser-
decznie dziękujemy. Na jej leczenie 
zebraliśmy ponad 13 tysięcy złotych. 
Trzymamy kciuki za powrót Olgi do 
zdrowia. „Bezpieczne dwa kółka” ko-
jarzone będą już na zawsze z bezpie-
czeństwem oraz pomocą dla innych.

KPP

Wirtualna strzelnica
Powiat wrzesiński na jej utworzenie pozyskał dofinansowanie  

z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dotacja udzielona przez minister-
stwo wynosi 120 tys. zł przy całkowitej 
wartości zadania w wysokości 150 tys. 
zł (pozostała kwota została zabezpie-
czona ze środków własnych na ostat-
niej sesji Rady Powiatu Wrzesińskie-
go). Celem konkursu, w ramach któ-
rego pozyskane zostało dofinanso-
wanie, jest m.in. zwiększenie dostępu 
do szkoleń strzeleckich dla uczniów 
szkół, które prowadzą działalność dy-
daktyczno-wychowawczą w dziedzi-
nie obronności państwa, na przykład 
w tzw. klasach mundurowych. Taki 

oddział funkcjonuje w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących  
i to właśnie tam powstanie wirtualna 
strzelnica. Oprócz uczniów klasy przy-
gotowania wojskowego ze strzelnicy 
będą mogli korzystać członkowie 
organizacji pozarządowych działają-
cych na rzecz obronności państwa. 
Strzelnica będzie miała charakter 
multimedialny – zostanie wyposażo-
na w specjalistyczne oprogramowa-
nie z projektorem i laserowymi symu-
latorami.                

(red.)

Młodzież z wizytą 
w miejscach pamięci

Jednym z punktów na trasie questu, w którym wzięli udział wrze-
sińscy uczniowie, było Starostwo Powiatowe.
Quest historyczny realizowany był 

w ramach projektu „Młodzież wrze-
sińska z wizytą w miejscach pamięci” 
15 czerwca. Przedsięwzięcie miało 
charakter międzyszkolny, a wzięli  
w nim udział uczniowie szkół pod-
stawowych z Wrześni. Wśród odwie-
dzanych przez nich tego dnia miejsc 
było również Starostwo Powiatowe 
we Wrześni. Za udzielenie popraw-
nej odpowiedzi na zadane pytanie 
otrzymywali tutaj literkę niezbędną 
do rozwiązania krzyżówki.

Angażująca i nietypowa lekcja hi-
storii to sposób na rozbudzanie  
w młodych ludziach zainteresowa-
nia jej kartami, zwłaszcza tymi, które 

nie należą do łatwych. Autorzy pro-
jektu duży nacisk kładą na poznanie 
dziejów Wrześni i okolic przez pry-
zmat nieistniejącej mniejszości ży-
dowskiej, a także rozumienie losów 
wojennych narodów polskiego i ży-
dowskiego przez naukę historii Holo-
kaustu. To niewątpliwie ważna misja, 
która z pewnością przyczyni się do 
kształtowania odpowiednich postaw 
wśród dzieci i młodzieży.

Projekt „Młodzież wrzesińska  
w miejscach pamięci” jest objęty pa-
tronatem honorowym starosty wrze-
sińskiego.

Klara Skrzypczyk

Podobne miejsce niebawem powstanie w ZSTiO

Uczestnicy questu ze starostą wrzesińskim Wydarzenie  zgromadziło wielu fanów dwóch kółek

Pokaz pierwszej pomocy Na policyjnym motocyklu

Apteczki rozdawane uczestnikom imprezy zakupiło Starostwo PowiatoweDo akcji włączyli się strażacy

fot. KPP
fot. KPP

fot. KPP

fot. KPP

fot. KPP

fot. arch. projektu
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Co słychać na drogach?
Praca pod chmurką w trzydziestostopniowym upale nie należy do najprostszych. Słońce i suche 

powietrze to jednak doskonałe czynniki do prowadzenia robót drogowych.
Wydział Dróg Powiatowych dosko-

nale zdaje sobie z tego sprawę, wy-
korzystuje więc sprzyjającą aurę. Na 
ostatniej sesji Rady Powiatu Wrze-
sińskiego zadecydowano o zabez-
pieczeniu 665 tys. zł na zadania dro-
gowe (głównie były to środki pier-
wotnie przeznaczone na zimowe 
utrzymanie dróg). Za te pieniądze 
zaplanowano m.in. przeprowadze-
nie remontu mostu na Prośnie w Li-
sewie. W czerwcu pracownicy firmy 
zewnętrznej wysprzątali i wykosili 
okoliczny teren oraz wyczyścili prze-
rwy dylatacyjne (celowo skonstru-
owane szczeliny, które umożliwiają 
rozładowanie naprężeń pomiędzy 
poszczególnymi elementami kon-
strukcyjnymi). 

Poważniejsze prace remontowe, 
które zostaną wkrótce rozpoczęte, 
będą obejmować m.in. zabezpie-
czenia antykorozyjne elementów 
odwodnienia, a także łożysk, po-
mostu czy dźwigarów. Sezonowe 
porządki polegające na ścinaniu 
trawy oraz czyszczeniu poszczegól-
nych elementów dotyczyły również 
mostu w Rudzie Komorskiej. Koszty 
wszystkich prac przy obu tych kon-
strukcjach wyniosą ok. 300 tys. zł.

Ostatnio odświeżono również 
odcinek drogi powiatowej mię-
dzy Podstolicami a Kokoszkami  
w Gąsiorowie. Na 1 400 metrach 
bieżących przeprowadzono tam 
prace związane z powierzchnio-
wym utrwaleniem jezdni, do które-
go wykorzystano emulsję asfalto-
wą i grysy. Remont wykonał Zakład 
Robót Drogowych Ryszard Sobczak 
z Wrześni.

Czerwcowe dni oznaczały dla 
Wydziału Dróg Powiatowych rów-

nież naprawę przepustu między 
Kołaczkowem a Wszemborzem. 
Głównymi przyczynami usterki 
było uszkodzenie rury przepusto-
wej oraz niedrożność rowu me-
lioracyjnego, co spowodowało 
podmywanie konstrukcji. W ciągu 
dwóch dni przeprowadzono głów-
ne prace naprawcze, w tym wymia-
nę rury. Drogowcom do wykonania 
została w tym miejscu nawierzchnia. 
Koszt naprawy przepustu wyniósł 
ok. 22 tys. zł.             Klara Skrzypczyk

Naprawa przepustu pomiędzy Kołaczkowem a Wszemborzem 

Wyremontowany odcinek drogi w Gąsiorowie

Wyczyszczona przerwa dylatacyjna

Atrakcje Regionów
Powiat wrzesiński jest jednym z członków Stowarzyszenia Samo-

rządowego A2-Wielkopolska, które w czerwcu promowało Wielko-
polskę na targach turystycznych w Chorzowie.

Targi Turystyki Weekendowej 
„Atrakcje Regionów” odbywały się 
od 11 do 13 czerwca w chorzowskim 
parku, który jest miejscem chętnie 
odwiedzanym przez okolicznych 
mieszkańców. Przy okazji spaceru 
lub przejażdżki rowerowej mieli oni 
okazję odwiedzić stoiska promujące 
turystyczne miejscowości w różnych 
zakątkach Polski. Wśród kilkudziesię-
ciu wystawców znalazło się Stowa-
rzyszenie Samorządowe A2-Wielko-
polska, którego jednym z członków 
jest powiat wrzesiński. Celem orga-
nizacji jest przede wszystkim pro-
mowanie terenów inwestycyjnych 
wzdłuż autostrady A2, jednak od cza-
su, gdy na jej czele stanął wicestaro-
sta wrzesiński Waldemar Grzegorek, 
stowarzyszenie zaczęło stawiać też 
na turystykę.

– Chcieliśmy zachęcić mieszkańców 
Górnego Śląska, by przyjeżdżali na 
wypady weekendowe w nasze strony, 

odwiedzali Wielkopolskę, a szczegól-
nie te gminy i powiaty, które zrzesza-
my – mówi Waldemar Grzegorek. Jak 
dodaje, zainteresowanie stoiskiem 
było spore. Odwiedzający dopytywa-
li o trasy rowerowe, atrakcje dla dzie-
ci czy historyczne zakątki, częstowali 
się folderami informacyjnymi i wiel-
kopolskimi smakołykami. Ciekawość 
gości targów wzbudziła też idea „Pu-
dełka życia”, o której opowiadał wice-
starosta wrzesiński.

Organizacja „Atrakcji Regionów” na 
świeżym powietrzu sprzyjała zacho-
waniu bezpiecznych warunków sani-
tarnych. Mimo że pandemia trwa, to 
w turystyce bez trudu można zauwa-
żyć ożywienie, na co znaczący wpływ 
miało przede wszystkim niedawne 
łagodzenie obostrzeń. Miejmy więc 
nadzieję, że przełoży się to na odwie-
dziny mieszkańców Górnego Śląska 
w Wielkopolsce i naszym powiecie.

Klara Skrzypczyk

Stoisko promocyjne Stowarzyszenia A2-Wielkopolska 

Będzie bursa w Grzymysławicach
Budowa obiektu jest częścią projektu, na który powiat pozyskał gigantyczne wsparcie z Unii Europejskiej.

Wizualizacja nowego obiektu

Pierwotny plan wcale nie zakładał 
budowy bursy w okolicy Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach, lecz 
we Wrześni. Jednak z powodu niespo-
dziewanych kłopotów z wcześniej-
szymi lokalizacjami zdecydowano, że 
nowy obiekt noclegowy powstanie 
poza miastem.

Na ponad 800 m² dostępne będą 
pokoje z 42 miejscami noclegowymi, 
a także pomieszczenia techniczne  
i gastronomiczne. Część z nich będzie 
dostosowana dla osób niepełno-
sprawnych, a cała bursa ma być przy-
jazna ich potrzebom. Na budynku 

zamontowane zostaną panele foto-
woltaiczne, celom grzewczym posłu-
ży pompa ciepła. Wszystko w trosce  
o (coraz ważniejszą w dzisiejszych 
czasach) ekologię. Teren wokół obiek-
tu zostanie zaaranżowany, by stano-
wić przyjemne i pełne zieleni miejsce 
odpoczynku.

Przetarg na wykonanie bursy  
w Grzymysławicach wygrał Zakład Bu-
dowlany Grinbud z Gniezna, któremu 
23 czerwca przekazano plac budowy. 
Firma na wywiązanie się z zadania ma 
osiem miesięcy. Powstanie nowego 
internatu wpisuje się w ogromny pro-
jekt związany z rozwojem szkolnictwa 

zawodowego w naszym powiecie, 
na który pozyskaliśmy łącznie ponad 
73 miliony złotych. Nowoczesny in-
ternat w Grzymysławicach jest przy 
tym częścią wartego ponad 42 mln 
zł Centrum Oświatowego, który obej-
muje budowę zaplecza dydaktycz-
no-sportowego przy Zespole Szkół 
Politechnicznych, remont bursy przy 
ulicy Słowackiego we Wrześni, a tak-
że finiszującą właśnie modernizację 
Powiatowego Centrum Edukacji Za-
wodowej.

Klara Skrzypczyk

 „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowe-
go na terenie powiatu wrzesińskiego” to projekt o wartości 42 386 735,19 zł, który jest dofinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 kwotą w wysokości 33 640 406,62 zł.
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Kołaczkowskie skrawki
W sobotę 12 czerwca przeprowadzony został konkurs wiedzy – Skrawek z „Historii Kołaczkowa”.

Konkurs odbył się w ramach pro-
mocji wydawnictwa pod tym samym 
tytułem, które w 2021 roku ma zostać 
wydane przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kołaczkowie i Stowarzyszenie 
„Reymont”. W komisji konkursowej 
zasiedli autorzy publikacji: Katarzyna 
Kruszyńska-Stasiak, Eugeniusz Ple-
wiński i Filip Biernat.

Uczestnicy przed przystąpieniem 
do konkursu musieli zapoznać się  
z przygotowanym wcześniej tekstem, 
którego stopień trudności dopasowa-
ny był do wieku startujących. Biorący 
udział w zabawie mieli do rozwiązania  
15 pytań testowych. Startującą mło-
dzież zdominowali uczniowie ze 
Społecznej Szkoły Podstawowej we 
Wszemborzu. Wyniki konkursu przed-
stawiają się następująco:

Kategoria uczniów klas 4-6 szkoły 
podstawowej

1. Milena Sodkiewicz, SP Bieganowo
2. Klara Tomczak, SSP Wszembórz
3. Artur Knociński, ZSP Kołaczkowo
4. Wit Bartoszewski, SSP Wszembórz
5. Nikodem Feszczuk, SSP Wszembórz

6. Adam Ziółkowski, SSP Wszembórz
7. Paweł Ziółkowski, SSP Wszembórz
8. Wiktoria Kruszyńska, SSP Wszem-

bórz
Kategoria uczniów klas 7-8 szkoły 

podstawowej
1. Dominika Przydryga, SSP Wszem-

bórz
2. Konstancja Tomczak, SSP Wszem-

bórz
3. Wiktoria Wysakowska, SSP Wszem-

bórz

4. Amelia Zielińska, SSP Wszembórz
5. Filip Krocz, SSP Wszembórz
Kategoria dorosłych
1. Andrzej Knociński
Konkurs przeprowadzono dzię-

ki współpracy ze Stowarzyszeniem 
Mieszkańców Kołaczkowa „Reymont”. 
Fundusze przeznaczone na nagrody 
zostały przekazane przez gminę Ko-
łaczkowo i powiat wrzesiński w ra-
mach otwartego konkursu ofert.

GOK Kołaczkowo

Oswajali kolce
Od kwietnia do czerwca najmłodsi uczniowie Społecznej Szkoły 

Podstawowej we Wszemborzu realizowali projekt edukacyjny, któ-
ry był dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert powiatu 
wrzesińskiego.

Celem projektu pod nazwą „Oswoić 
kolce” było zdobycie wiedzy na te-
mat sukulentów i kaktusów. Uczest-
nicy słuchali wykładów na temat 
tych roślin, oglądali filmy edukacyjne 
i wykonywali plakaty informacyjne 
dotyczące wybranej rośliny. Pod-
sumowaniem projektu był udział  
w warsztacie florystycznym, podczas 
którego dzieci własnoręcznie stwo-
rzyły oryginalne kompozycje z suku-

lentów, kaktusów i innych roślinnych 
dodatków.

Zadanie publiczne było realizowa-
ne przez Stowarzyszenie „Rodzice 
Dzieciom” we Wszemborzu i współfi-
nansowane przez powiat wrzesiński. 
Stowarzyszenie dziękuje wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
przeprowadzenia projektu.

Iwona Gabriel

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
ogłasza otwarte konkursy ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w czterech obszarach
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Nazwa zadania
Przeznaczone 

środki
Termin realizacji 

zadania
Terminy i warunki składania ofert Ogłoszenie

1. Wspieranie działań na rzecz 
mieszkańców powiatu wrzesińskiego  

w zakresie aktywności ruchowej.
20 000,00 zł

nie wcześniej niż  
2 sierpnia 2021 roku, 

a nie później niż  
15 grudnia 2021 roku

Ofertę należy przygotować i wysłać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej 
www.engo.org.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do 14 lipca 2021 r.  

do godz. 14.00. Po wysłaniu oferty nadana zostanie jej suma kontrolna.
Wysłaną w aplikacji Generator eNGO ofertę z sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez 

upoważnione osoby i wraz z wymaganymi załącznikami, złożyć w nieprzekraczalnym terminie  
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni 
(decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data upływu do urzędu).

Uchwała Zarządu Powiatu 
Wrzesińskiego  
nr 1115/2021  

z dnia 22 czerwca  
2021 roku 

 
2. Ratownictwo i ochrona ludności

Nazwa zadania
Przeznaczone 

środki
Termin realizacji 

zadania
Terminy i warunki składania ofert Ogłoszenie

1. Wspieranie działań zmierzających  
do poszerzenia wiedzy i umiejętności  

w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa  
i ochrony ludności.

7 080,00 zł

nie wcześniej niż  
9 sierpnia 2021 roku, 

a nie później niż  
15 grudnia 2021 roku

Ofertę należy przygotować i wysłać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej 
www.engo.org.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do 14 lipca 2021 r.  

do godz. 14.00. Po wysłaniu oferty nadana zostanie jej suma kontrolna.
Wysłaną w aplikacji Generator eNGO ofertę z sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez 

upoważnione osoby i wraz z wymaganymi załącznikami, złożyć w nieprzekraczalnym terminie  
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni 
(decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data upływu do urzędu).

Uchwała Zarządu Powiatu 
Wrzesińskiego  
nr 1116/2021  

z dnia 22 czerwca  
2021 roku

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa zadania
Przeznaczone 

środki
Termin realizacji 

zadania
Terminy i warunki składania ofert Ogłoszenie

1. Propagowanie kultury poprzez 
zlecenie organizacji wystaw, konkursów, 

przeglądów, festiwali: recytatorskich, 
literackich, muzycznych, plastycznych, 

fotograficznych, teatralnych, filmowych  
i innych.

2. Realizacja projektów mających na celu 
propagowanie historii i tradycji lokalnych 

oraz regionalnych.
3. Organizacja wydarzeń  

w Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa”  
w Miłosławiu.

30 000,00 zł

nie wcześniej niż  
9 sierpnia 2021 roku, 

a nie później niż  
15 grudnia 2021 roku

Ofertę należy przygotować i wysłać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej 
www.engo.org.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do 14 lipca 2021 r.  

do godz. 14.00. Po wysłaniu oferty nadana zostanie jej suma kontrolna.
Wysłaną w aplikacji Generator eNGO ofertę z sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez 

upoważnione osoby i wraz z wymaganymi załącznikami, złożyć w nieprzekraczalnym terminie  
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni 
(decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data upływu do urzędu).

Uchwała Zarządu Powiatu 
Wrzesińskiego  
nr 1117/2021  

z dnia 22 czerwca  
2021 roku

4. Ochrona środowiska

Nazwa zadania
Przeznaczone 

środki
Termin realizacji 

zadania
Terminy i warunki składania ofert Ogłoszenie

1. Realizacja projektów mających na celu 
kształtowanie postaw proekologicznych.

3 460,00 zł

nie wcześniej niż  
9 sierpnia 2021 roku, 

a nie później niż  
15 grudnia 2021 roku

Ofertę należy przygotować i wysłać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej 
www.engo.org.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do 14 lipca 2021 r.  

do godz. 14.00. Po wysłaniu oferty nadana zostanie jej suma kontrolna.
Wysłaną w aplikacji Generator eNGO ofertę z sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez 

upoważnione osoby i wraz z wymaganymi załącznikami, złożyć w nieprzekraczalnym terminie  
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni 
(decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data upływu do urzędu).

Uchwała Zarządu Powiatu 
Wrzesińskiego  
nr 1118/2021  

z dnia 22 czerwca  
2021 roku

Pełna treść ogłoszeń o otwartych konkursach ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego pod adresem https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ 
w zakładce Otwarte konkursy ofert. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu – 61 640 44 93, 61 640 45 34.

Pasjonaci lokalnej historii podczas wręczenia nagród Efektem warsztatów były piękne ogrody w szkle

fot. arch. projektu

fot. arch. projektu
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Z kulturą  
za pan brat

Czasami zdarza nam się rozmawiać z osobami, których wymowa jest bardzo niewyraźna. Nie za-
wsze wynika to jednak z czyjegoś niechlujstwa. Ograniczona zdolność prawidłowej wymowy może być 
spowodowana różnego typu niepełnosprawnościami. Warto więc zapoznać się z kilkoma wskazówka-
mi ułatwiającymi komunikację w takich przypadkach. Pozwolą nam one zachowywać się w odpowied-
ni sposób wobec osób z zaburzeniami mowy.

Savoir-vivre wobec 
osób z zaburzeniami mowy

Problemy z artykulacją często do-
tyczą ludzi mających poważne za-
burzenia słuchu, korzystających  
z protez głosowych lub jąkających 
się. Osobom, które mówią niewyraź-
nie, należy poświęcić pełną uwagę 
podczas rozmowy. Konwersację naj-
lepiej prowadzić w cichym otocze-
niu, gdzie nie będą przeszkadzały 
nam żadne hałasy i rozpraszały inne 
czynniki. Bardzo niekulturalnym za-
chowaniem jest przerywanie osobie 
z zaburzeniami mowy lub kończenie 
za nią zdań i wyrazów. Za to nie ma 
nic złego w tym, aby poprosić kogoś 
o powtórzenie czegoś, czego nie 
zrozumieliśmy za pierwszym razem. 
W takiej sytuacji przytakiwanie nie 
ma najmniejszego sensu. Za chwilę 
może okazać się, że kompletnie za-
gubiliśmy się w rozmowie. Gdy nasz 
towarzysz zorientuje się, że tylko 
udajemy, że wiemy, o co mu chodzi, 
poczuje się nieswojo lub pomyśli 
nawet, że w ogóle nie zależy nam 

na wysłuchaniu tego, co chce prze-
kazać. Jeżeli pomimo powtórzenia 
informacji nadal nie zrozumiemy 
danej osoby, możemy poprosić ją  
o zapisanie na kartce lub pokaza-
nie nam za pomocą gestów tego,  
o czym chce opowiedzieć. Podczas in-

terakcji z ludźmi mającymi problemy  
z wymową nie okazujmy niepotrzeb-
nego zniecierpliwienia i starajmy się 
włożyć maksymalny wysiłek w to, by  
w prawidłowy sposób odczytywać 
ich komunikaty.

Monika Tomczak

Superwizje w PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni od kilku lat or-

ganizuje superwizje dla pracowników ośrodków pomocy społecz-
nej z terenu powiatu wrzesińskiego.

W tym roku zaplanowano trzy spo-
tkania: w maju, wrześniu oraz listo-
padzie. Do udziału w pierwszej su-
perwizji przystąpiło łącznie 15 osób 
z gmin Nekla, Września, Pyzdry, Ko-
łaczkowo oraz Miłosław. 

Celem superwizji jest efektywna 
i skuteczna współpraca z klientem 
oraz wypracowanie jak najlepszych 
form i sposobów pracy z rodzinami 

dotkniętymi przemocą. Przeprowa-
dził je Tomasz Posłuszny – pedagog, 
edukator, specjalista i superwizor 
pracy w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, certyfikowany 
przez Instytut Psychologii Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego.

PCPR

Spotkali się przy ławeczce
W sobotę 12 czerwca odbył się piknik dla dzieci współorganizowany przez Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku i Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 we Wrześni.
Projekt był zrealizowany we współ-

pracy z Towarzystwem Inicjatyw 
Twórczych „ę” z Warszawy i Fundacją 
Polsko-Amerykańską w ramach pro-
jektu „UTW dla społeczności”. Grupa 
wolontariatu pracowała zgodnie od 
lutego tego roku, aby finał działań 
pod nazwą „Spotkajmy się na ławecz-
ce – przez zabawę do wiedzy” zreali-
zować właśnie tego dnia.

Początek pikniku to spotkanie przy 
najdłuższej wrzesińskiej ławeczce, 
gdzie dzieci ułożyły z literek hasło 
„Rocznica strajku Dzieci Wrzesińskich 
1901 – 2021”. W ten sposób WUTW 
włączył się w obchody tej ważnej 
rocznicy. Następnie kolorowy po-
chód przeszedł na teren Wrzesińskich 
Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych. 
Nauczycielki SSP nr 1 Beata Małek  
i Natalia Nather przygotowały prze-
piękne przedstawienie patriotyczne 
w wykonaniu dzieci klas zerowych, 
wiele gier, zabaw i konkursów.

Dzieci i ich opiekunowie, rodzice 
i dziadkowie, wesoło spędzili czas 
na terenie Wrzesińskich Obiektów 
Sportowo-Rekreacyjnych. Nagrody 
przygotowali: WUTW, Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Września oraz 
Straż Miejska. Dużą atrakcją było 
spotkanie z sierżantem sztabowym 
Tomaszem Michalakiem, który mó-
wił dzieciom o bezpieczeństwie nad 
wodą. Te chętnie robiły sobie zdjęcia 
przy i w samochodzie policyjnym. 
Otrzymały też kamizelki odblasko-
we od policji. Opiekunowie mogli 
wypić kawę, herbatę, na wszystkich 

czekała woda mineralna i słodkości. 
Czas umilił muzyką Grzegorz Adam-
ski. Pogoda dopisała, nikt nie prze-
straszył się krótkiego czerwcowego 
deszczyku.

Wszyscy uczestnicy w doskonałych 
humorach rozchodzili się do domów. 
Ogromne podziękowania należą się 
grupie wolontariuszy uniwersytetu, 

którzy z sercem i zaangażowaniem 
włączyli się do realizacji projektu. 
Organizatorzy z przyjemnością od-
notowali obecność wiceburmistrza 
Wrześni Artura Mokrackiego oraz 
dyrektor SSP nr 1 Arlety Nowak. Idea 
„UTW dla społeczności” zdała egza-
min podczas tego pikniku.

Danuta Torzewska

Podsumowali dwa lata
Na spotkanie w pięknie odnowionym budynku Wrzesińskiego 

Ośrodka Kultury słuchacze Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pospieszyli z ogromną radością.

To właśnie tam 16 czerwca odby-
ło się podsumowanie pracy WUTW  
w ostatnich dwóch latach. W ubie-
głym roku nie dane nam się było 
spotkać z powodu pandemii. Uroczy-
stej inauguracji roku akademickiego 
2020/2021 też nie było. Słuchacze 
nie spotykali się z powodu obostrzeń 
już od połowy października. Dopiero 
w maju, kiedy nastąpiło złagodzenie 
pandemicznych obostrzeń, uniwer-
sytet zaczął tętnić życiem. Sekcja 
rowerowa pojechała na pierwszy po 
przerwie rajd. Wznowione zostały 
wyjazdy na basen do Słupcy. Sekcja 
regionalna zaprosiła chętnych do 
historycznych spacerów po Wrześni, 
które cieszyły się dużym powodze-
niem. Sekcja nordic walking spoty-
kała się nieprzerwanie, bez względu 
na pogodę, maszerując po lasach 
Nowego Folwarku. Grupa wolonta-

riatu, wspomagana czynnie przez 
Zarząd, uczestniczyła w projekcie 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” 
z Warszawy i zorganizowała dwie im-
prezy pod hasłem „Spotkajmy się na 
ławeczce”. Były to warsztaty popula-
ryzujące nordic walking dla wszyst-
kich chętnych i piknik z akcentem hi-
storycznym dla dzieci zorganizowa-
ny przy współpracy z Samorządową 
Szkoła Podstawową nr 1.

W grudniu 2020 roku Federacja 
UTW podsumowała kilka miesięcy 
przygotowań i pracy Zarządu WUTW, 
który poddał się wymogom standa-
ryzacji. Uzyskaliśmy najwyższą notę 
– „Złoty certyfikat profesjonalnego 
UTW”. Spełnienie wszystkich warun-
ków kosztowało wiele pracy w za-
ostrzonym reżimie pandemicznym, 
ale było warto.

Tradycją WUTW są wykłady. Tym ra-
zem słuchacze mogli wysłuchać nie-
samowicie interesującej prelekcji pt. 
„Bądźmy zdrowi” przygotowanego 
przez profesor Magdalenę Pisarską-
-Krawczyk, ordynator oddziału gi-
nekologiczno-położniczego Szpitala 
Powiatowego we Wrześni.

Kolejną tradycją WUTW jest nagra-
dzanie wiernych i stałych słuchaczy. 
Tak też było tym razem – wręczono 
dyplomy i srebrne indeksy słucha-
czom tego i poprzedniego roku 
akademickiego, którzy są członkami 
WUTW od 10 lat. Uhonorowano też 
wszystkich 80-latków.

Na zakończenie wszyscy chętni mo-
gli obejrzeć film „Dzieci Wrzesińskie”.

Danuta Torzewska

PS Zapisy na nowy rok akademicki 
trwają do 30 czerwca. Zapraszamy 
serdecznie wszystkich chętnych i cie-
kawych nowych wyzwań!Magdalena Pisarska-Krawczyk

Uczestnicy superwizji dyskutowali o formach pomocy rodzinom    

Goście oraz organizatorzy pikniku

fot. K. Iskrzycki

fot. K. Iskrzycki
fot. K. Iskrzycki

Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych



25 czerwca 2021Przetarg10 www.wrzesnia.powiat.pl

Starosta Wrzesiński
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej części nieruchomości

WARUNKI PRZETARGU:
1. Przetarg odbędzie się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowe-
go we Wrześni przy ulicy Chopina 10.
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.
3. W przetargu mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełno-
mocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie po-
świadczonym.
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 wpła-
cenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa.
5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni 
jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wynikiem ne-
gatywnym lub zamknięciu przetargu, zostanie 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 ra-
chunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na po-
czet ceny nabycia części nieruchomości.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 
wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
9. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami 
przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym części nie-
ruchomości, stanem prawnym części nieruchomości oraz jej przeznaczeniem.
10. Cena części nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez 
kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ, przed zawarciem aktu notarialnego, znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
11. 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.
12. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
13. 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.
14. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (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.
15. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca części 
nieruchomości.
16. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 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.
17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Oznaczenie 
nieruchomości Grądy Dolne, gmina Pyzdry, dz. 618/2
Oznaczenie 
geodezyjne

Położenie nieruchomości: Grądy Dolne, gmina Pyzdry

Numer geodezyjny nieruchomości: 618/2

Powierzchnia działki: 0,3000 ha

Księga Wieczysta KN1S/00040580/9

Opis 
nieruchomości

Przedmiotowa część nieruchomości zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości o charakterze rolnym i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. 
Działka ma kształt trapezu prostokątnego, zagospodarowana jest w jednorodny sposób. Posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej (drogi 
gminnej o znaczeniu publicznym). Klasa bonitacyjna gruntu – RVI

Przeznaczenie 
nieruchomości

Działka położona w Grądach Dolnych, oznaczona geodezyjnie nr 618/2 zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pyzdry, zatwierdzoną uchwałą nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 roku, stanowi rolniczą prze-
strzeń produkcyjną – uprawy rolne w tym trwałe; z zalesieniami planowanymi (tereny rolnicze)

Osoby, którym przysłu-
guje pierwszeństwo  
w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) minął dnia 21 maja 2021 roku

Zobowiązania i obciąże-
nia nieruchomości

Brak

Cena wywoławcza 
nieruchomości

9 360,00 zł 
(zwolnione z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) 

Kwota wadium 1 000,00 zł

Termin wpłacenia wa-
dium

do 5 lipca 2021 roku

Miejsce i termin I prze-
targu

Starostwo Powiatowe we Wrześni; 
ul. Chopina 10, pok. nr 112 
 9 lipca 2021 roku godz. 10:00
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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. 

Fado z utęsknieniem wypatruje swojego nowego właściciela

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Pan Kazimierz zamierza w tym roku (mimo że nadal trwa pandemia) spędzić 

urlop poza granicami kraju. Pyta więc, czy w razie choroby będzie mógł skorzystać  
z pomocy medycznej kraju, do którego wyjeżdża.

Rośliny działają na dotyk
Dotyk pozwala nam na poznawanie świata. Dzięki niemu je-

steśmy w stanie wyobrazić sobie przestrzeń, nie używając wzro-
ku, co najłatwiej dzieje się dzięki roślinom różnych wielkości, cha-
rakteryzujących się ciekawą fakturą.

fot. Psi-jaciel

Cześć, mam na imię Fado. Jestem 
półtorarocznym, sięgającym do 
połowy uda pieskiem o smukłej 
sylwetce. Z natury jestem bardzo 
aktywny. Szybko się ekscytuję i za-
palam do zabawy. Mój największy 
motywator to jedzenie. Za prze-
pyszne smaczki mógłbym zrobić 
chyba wszystko, dlatego też bardzo 
szybko uczę się nowych sztuczek. 
Bardzo lubię być głaskanym, szcze-
gólnie gdy mogę pół dnia przeleżeć 
z moim właścicielem na kanapie. 
Nie przepadam za tym, gdy ludzie 
zostawiają mnie na długi czas same-
go. Zwykle wtedy oczywiście śpię, 
ale pod warunkiem, że właściciel 
naprawdę mnie zmęczy na spacerze 
czy w zabawie. Jednak kiedy mam 
zbyt dużo energii i nikt się mną nie 
interesuje, to zaczynam się nudzić. 
Zdarza mi się niszczyć przedmioty  
i załatwiać się w domu. Mimo to mu-
szę wspomnieć o moich zaletach. 
Potrafię zostawać w klatce kennelo-
wej, w której jakoś dziwnie się wy-
ciszam i uspokajam. Na spacerach 
jestem raczej typem indywidualisty 
i nie zwracam uwagi na opiekuna, 
chyba, że ma ze sobą smaczki. Po-
trafię grzecznie chodzić na smyczy, 
nie ciągnę. Każdy zwierzak, którego 
napotykam na swojej drodze, jest 
moim potencjalnym kumplem do 
zabawy. Czasami zdarza mi się, że 

nie jestem w naszych psich igrasz-
kach delikatny, ale w konflikty nie 
wchodzę. Jestem przyzwyczajony do 
dzieci, jednak chyba lepiej, gdy ich 
nie ma. Zdecydowanie nie są moimi 
ulubieńcami i towarzyszami zabaw. 
Być może nie jestem materiałem na 
pierwszego psa w rodzinie, jednak 
myślę, że świetnie sprawdziłbym się 
u aktywnej, znającej się na czworo-

nogach osoby. Dodam, że cechuje 
mnie lwia odwaga – sylwestrowe 
wystrzały, podróże komunikacją 
miejską i samochodem, zatłoczone 
ulice czy wizyty u weterynarza nie 
są mi straszne. Jeśli chciałbyś mnie 
poznać, skontaktuj się z Karoliną 
(tel. 669 809 565).

Fado

Tak. Zanim wyjedziemy na wyma-
rzony i wyczekiwany urlop do jedne-
go z krajów Unii Europejskiej warto 
wyrobić sobie i bliskim Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotne-
go (EKUZ). Ta karta jest dokumen-
tem potwierdzającym to, że w razie 
potrzeby za nasze leczenie w czasie 
wyjazdu zapłaci polski Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 

Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego można wyrobić na 
kilka sposobów – chociażby drogą 
internetową czy przesyłając wypeł-
niony druk wniosku zwykłą pocztą. 
Wypełniony druk pobrany ze strony 
internetowej składamy w właściwym 
ze względu na miejsce zamieszka-

nia oddziale Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Dla nas jest to Wielkopolski 
Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy 
ulicy Grunwaldzkiej 158.

Narodowy Fundusz Zdrowia zazwy-
czaj wydaje kartę w ciągu 3 dni, ale  
w czasie wakacji może się to wydłu-
żyć nawet do 10 dni.

Jeżeli wyjeżdżamy do krajów spo-
za Unii Europejskiej, warto zapytać  
w NFZ, na jaką pomoc możemy liczyć 
i czy cały koszt ewentualnego lecze-
nia będzie nas obciążał.

Pamiętajmy o swoim bezpieczeń-
stwie nie tylko w czasie wypoczyn-
ku, ale zawsze. Oby wyżej opisana 

karta nie była potrzebna, zwłasz-
cza że przecież nadal trwa pande-
mia. Moim czytelnikom życzę do-
brego i spokojnego wypoczynku 
w letni czas!

Do zielonych ogrodów polecany jest 
bukszpan wieczniezielony w odmia-
nie Buxus sempervirens Blauer Heinz. 
Zielone rośliny o ciekawej fakturze 
liści to także: Cornus sanguinea Com-
pressa i Corylus avellana Contorta, Co-
toneaster lucidus, czyli zielony krzew  
o pięknych błyszczących liściach, 
który jesienią przebarwia się na czer-
wono, czy Ilex x meserveae Blue Angel, 
który w jesiennej odsłonie ma czer-
wone owoce. Nie mniej zachwycają 
także berberysy o zróżnicowanych 
pokrojach: kolumnowym – Berberis 
thunbergii Powwow (jesienią przebar-
wia się na różowo), rozłożystym – Ber-
beris thunbergii Green Carpet (jesienią 
zmienia kolor na czerwony), kulistym 
– Berberis thunbergii Kobold (również  
z czerwonymi przebarwieniami). Cie-
kawy pokrój mają wierzby: Salix Ery-
throflexuosa i Salix babylonica Crispa.

Rośliny o oryginalnych liściach to 
przykładowo Sorbaria sorbifolia Sem 
(jej liście są wręcz pierzaste, w przy-
padku młodych roślin charakteryzu-
jące się różowo-pomarańczowym 
odcieniem) oraz świetnie nadająca 
się do zadarniania Stephanandra in-
cisa Crispa (o drobnych liściach i fan-
tastycznym żółtym przebarwieniu). 
Rośliny o oryginalnych, strzępiastych 
liściach to z kolei Acer palmatum Dis-
sectum i Rhus typhina.

W zielonych ogrodach doskona-
le sprawdzają się trawy ze względu 
na fantastyczny pokrój. Dzięki nim 
otoczenie nabiera lekkości i elegan-

cji. Cechami tymi charakteryzują się 
Pennisetum alopecuroides Hameln, 
Carex comans Mint Curls, Miscanthus 
sinensis Gracillimus. Aranżując ogród, 
unikamy natomiast roślin kłujących, 
kolczastych, parzących i niebez-
piecznych, które mogą zniechęcić do 
wypoczynku lub wręcz wyrządzić ko-
muś krzywdę.

Pobudzenie zmysłu dotyku może 
dać poczucie spokoju, szczęścia, 
relaksu czy też bezpieczeństwa. Sy-
mulacje dotykowe mają największe 
znaczenie dla osób z dysfunkcją 
wzrokową. Osoby te odbierają świat 
najintensywniej za pomocą właśnie 
tego zmysłu. Liście, owoce, kwiaty, 
kora drzew – świat jest pełen różno-
rodnych faktur. Za pomocą dotyku 
możemy rozpoznać materiał tworzą-
cy podłoże i stwierdzić, czy w pobliżu 
znajduje się źródło.

Rośliny emanują zdrową energią. 
Pospolite buki poprawiają krążenie, 
wysokie, smukłe brzozy sprawiają, 
że człowiek staje się spokojniejszy, 
potężne wierzby poprawiają samo-
poczucie, a dęby wzmacniają orga-
nizm. Ludzie kochają przytulać się 
do drzew, bo te emitują korzystne 
dla zdrowia dodatnie jony. Niezwy-
kle kojące może być też dotykowe 
zetknięcie się z wodą. Warto mieć  
w ogrodzie fontannę, oczko wodne 
czy nawet niewielką kaskadę wodną. 

Maria Owczarzak
kl. 2 TAP

Informuję, iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności,  
w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpo-
częło się w 2020 roku wykonywanie opracowania pod nazwą „Wykonywanie 
Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie sta-
nu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentary-
zacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, które poza 
dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej  
i międzynarodowej (związanych z tworzeniem banku danych o lasach), będą 
również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej państwa.

W związku z powyższym proszę o umożliwienie pracownikom Biura Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział w Poznaniu wstępu na teren lasu 
oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych  
w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” za-
twierdzonej przez ministra środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie 
dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

INFORMACJA STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
w sprawie prowadzenia inwentaryzacji stanu lasu
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STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE 

STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września.
Określenie stanowiska: 
Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
2) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji  

w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 
pkt 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2052 ze zm.),

3) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach 
jednostek samorządu terytorialnego,

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z peł-
ni praw publicznych, 

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbo-
we,

6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartogra-

ficznego, k.p.a. oraz gospodarki nieruchomościami,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) dobra organizacja pracy,
4) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
5) wysoka kultura osobista,
6) sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
7) opanowanie w sytuacjach stresowych,
8) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geo-

decie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfika-

ty, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świa-

dectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-

konywania pracy na ww. stanowisku,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 
wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiato-
wy” do dnia 30 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 
62-300 Września, 

2) aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestiona-

riuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury nabo-

ru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie inter-

netowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/  
w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Staro-
stwa Powiatowego we Wrześni,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest 
wyższy niż 6%.

Starosta Wrzesiński
/-/   Dionizy Jaśniewicz

Września, 9 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ PYZDR 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż następującej nieruchomości

1. Wadium należy wpłacać wyłącznie na konto Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyz-
drach numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 do dnia 9.07.2021 r. (liczy się data wpływu na wskazane konto).

2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz opublikowane 
na stronie http://www.bip.pyzdry.pl/.

3. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycyjnym, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 15, tel.  63 276 83 33 wew. 115.

            Burmistrz Pyzdr      
              /-/ Przemysław Dębski

         
Oznaczenie nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Oznaczenie geodezyjne
Położenie nieruchomości: Wrąbczynkowskie Holendry
Numer geodezyjny nieruchomości: 320/2
Powierzchnia działki: 0,1700 ha

Księga wieczysta KN1S/00022382/9

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w gminie Pyzdry, w obrębie 
Wrąbczynkowskie Holendry. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się grunty 
orne, lasy oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. 
W odległości ok. 400 m znajduje się Samorządowa Szkoła Podstawowa we 
Wrąbczynkowskich Holendrach. Działka gruntu o kształcie trapezu, ukształtowanie 
terenu jest płaskie. Na terenie działki gruntu znajdują się liczne drzewa i krzewy oraz 
pozostałości fundamentów po dawnych budynkach. W zasięgu przedmiotowej 
działki znajdują się sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej  
i wodociągowej. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowa 
działka znajduje się na terenach objętych ochroną przyrody: Nadwarciańskim 
Parku Krajobrazowym, Pyzdrskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, Obszarze 
Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Warty” i obszar 
chroniony siedlisk „Ostoja Nadwarciańska”.
Oznaczenie klasoużytków: B - 0,1700 ha.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Pyzdry, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 
listopada 2007 r., zmienionym Uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia 23 września 2015 r. działka oznaczona numerem geodezyjnym 320/2 stanowi 
rolniczą przestrzeń produkcyjną – teren upraw rolnych oraz trwałe użytki zielone.

Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) minął dnia 11.06.2021 r.

Zobowiązania i obciążenia 
nieruchomości

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona 
ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Termin wydania nieruchomości W dniu podpisania aktu notarialnego

Cena wywoławcza 
nieruchomości

31 025,00 zł
(zwolnione z podatku VAT)

Kwota wadium 3 000,00 zł

Termin wpłacania wadium do 9 lipca 2021 roku

Miejsce i termin I przetargu

Urząd Miejski w Pyzdrach
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
Sala narad
15 lipca 2021 roku o godz. 1100

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszuku-
je stażystów do wydziałów: 
– Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, 
– Organizacyjnego, 
– Gospodarki Nieruchomościami,
– Budownictwa i Środowiska.
Jeśli masz co najmniej średnie wykształce-

nie, jesteś osobą pomocną, która nie boi się 
wyzwań, to dołącz do naszego zespołu. Zdo-
będziesz cenne doświadczenie i poznasz taj-
niki pracy w samorządzie.
CV wraz z listem motywacyjnym można 

składać w Biurze Obsługi Interesanta (wej-
ście od ulicy Chopina) lub przesyłać mailowo na adres: magdalena.smidowicz@wrzesnia.
powiat.pl. Informacji udziela naczelnik Wydziału Kadr Magdalena Śmidowicz, tel. (61) 640 
44 90. 

Stażyści poszukiwani
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Z życia klubów sportowych Dzień z królową sportu
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nekli stała się are-

ną zmagań młodych sportowców z terenu powiatu wrzesińskiego. 
17 czerwca dziewczęta i chłopcy rywalizowali podczas mistrzostw 
powiatu wrzesińskiego Szkolnego Związku Sportowego w trójboju  
i czwórboju lekkoatletycznym.

Do zmagań w trójboju lekkoatle-
tycznym, na który składa się bieg 
na 60 metrów, skok w dal i rzut piłką 
palantową, przystąpili uczniowie Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej nr 
3 we Wrześni, Zespołu Szkół w Nekli, 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Marzeninie oraz Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. 
Zarówno w kategorii chłopców, jak 
i dziewcząt najlepiej spisali się re-
prezentanci wrzesińskiej placówki. 
Wśród żeńskich zespołów drugą 
lokatę wywalczyły neklanki, a trze-
cią uczennice z Marzenina. Z kolei 
chłopcy stanęli na drugim i trzecim 
miejscu w odwrotnej kolejności. 
Uczennice i uczniowie z Kaczanowa 
solidarnie znaleźli się tuż poza po-
dium.

W przypadku czwórboju lekkoatle-
tycznego, w skład którego dodat-
kowo wchodzi bieg na 600 metrów, 
rywalizacja przebiegała nieco ina-
czej. Wśród dziewcząt wystartowa-
ły dwa zespoły reprezentujące ZS 
Nekla. Pierwszy z nich mógł cieszyć 
się ze zwycięstwa, drugi musiał po-
godzić się z zajęciem trzeciej lokaty. 
Na podium obie drużyny rozdzieliły 
uczennice z Kaczanowa. Jeśli chodzi 
o chłopców, to w zawodach wzięły 
udział cztery ekipy. Najlepszą z nich 
okazała się drużyna ZS Nekla II. Dru-
gie miejsce przypadło zespołowi  
z SSP nr 1 Września, trzecie z SSP Ka-
czanowo, a czwarte pierwszej druży-
nie z ZS Nekla.

Monika Tomczak

Mistrzowie z „Jedynki”
Podczas Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w Piłce Nożnej – 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej najlepiej zaprezentował się zespół go-
spodarzy z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.

Do współzawodnictwa przystąpiły 
jeszcze dwie drużyny ze szkół pod-
stawowych w Miłosławiu i Pyzdrach. 
Piłkarski turniej w systemie „każdy  
z każdym” rozegrano 22 czerwca na 
szkolnym orliku przy SSP nr 1. Rywali-
zacja, choć bardzo zacięta, przebiegała  
w miłej atmosferze, a zawodnicy sto-

sowali się do zasad fair play. Dzięki 
zwycięstwu w dwóch rozegranych 
spotkaniach ze złotych medali mogli 
cieszyć się uczniowie „Jedynki”. Na 
drugim stopniu podium stanęli miło-
sławianie. Krążki koloru brązowego 
powędrowały natomiast do uczniów  
z Pyzdr.                               Monika Tomczak

Na piasku i w słońcu
Boiska Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych 18 czerwca gościły uczniów szkół ponad-

podstawowych z całej Wielkopolski, którzy rywalizowali podczas mistrzostw w siatkowej piłce plażo-
wej dziewcząt i chłopców w ramach tzw. „Licealiady”.

Podczas turnieju oficjalnie otwar-
tego przez starostę wrzesińskiego 
Dionizego Jaśniewicza spotkało się 
osiem żeńskich drużyn reprezentu-
jących: Liceum Ogólnokształcące  
w Szamotułach, Zespół Szkół Geo-
dezyjno-Drogowych w Poznaniu, 
Liceum Ogólnokształcące w Turku,  
VII Liceum Ogólnokształcące w Ka-
liszu, Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kościanie, Liceum Ogólno-
kształcące Mistrzostwa Sportowego 
w Poznaniu oraz dwie wrzesińskie 
szkoły – Zespół Szkół Politechnicz-
nych, a także Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących. Najlepsze 
okazały się siatkarki z Szamotuł, które 
na podium wyprzedziły zawodniczki  
z ZSP Września oraz ZSGD Poznań. 

W kategorii chłopców we współ-

zawodnictwo włączyły się zespoły  
z liceów ogólnokształcących w Rawi-
czu, Pile, Turku, Szamotułach, Kaliszu, 
Liceum Sportowego w Poznaniu, jak 
również uczniowie ZSP i ZSTiO Wrze-
śnia. Jeśli chodzi o ostateczną klasyfi-
kację męskich drużyn, to dwa pierw-
sze miejsca wyglądały tak samo jak 
w przypadku rywalizacji dziewcząt. 
Trzecią lokatę wywalczyli natomiast 
reprezentanci LO Turek. 

Zawody zostały rozegrane tzw. sys-
temem brazylijskim („systemem do 
dwóch przegranych”). Oznacza to, 
że dany zespół odpadał z rozgrywek 
dopiero wtedy, gdy na swoim kon-
cie zanotował dwie porażki. Dzięki 
temu drużyna, która przegrała jed-
no spotkanie, nadal mogła walczyć  
o wysokie miejsce. W trakcie turnie-

jów rozgrywanych w tym systemie 
odbywa się duża liczba meczów,  
a więc do przeprowadzenia zawo-
dów potrzebnych jest sporo boisk. 
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Re-
kreacyjne to idealne miejsce do or-
ganizacji tego typu wydarzeń.

W trakcie tej sportowej imprezy pa-
miątkowe medale z okazji 65-lecia 
istnienia Szkolnego Związku Sporto-
wego „Wielkopolska” otrzymały oso-
by wyróżniające się społeczną dzia-
łalnością na rzecz organizacji sportu 
szkolnego w Wielkopolsce, w tym 
również na terenie powiatu wrzesiń-
skiego. Odznaczenia powędrowały 
do Roberta Czerniaka, Violetty Ba-
koś, Leszka Nowackiego i Tadeusza 
Kicińskiego.

Monika Tomczak

Nabór młodych sportowców
Akademia sportowa Tomasza Szymkowiaka to miejsce, w którym dzieci mogą realizować swo-

je sportowe pasje na ogólnorozwojowych zajęciach, które prowadzone były dotychczas w dwóch 
grupach. Od września będą to trzy grupy dostosowane do wieku oraz możliwości ruchowych dzieci.

Zapraszamy wszystkie dzieci bez względu na poziom 
sprawności. Zajęcia prowadzone są przez olimpijczyka 
i dziesięciokrotnego mistrza Polski Tomasza Szymko-
wiaka. Oprócz nich organizowane są bezpłatne wyj-
ścia integracyjne oraz wyjazdy na największe mitingi 
w kraju i Europie. Na naszych treningach pojawiają się 
gwiazdy światowej lekkoatletyki, które dzielą się swo-
im doświadczeniem. Organizujemy zawody sportowe 
dla dzieci oraz dorosłych.

Nabór do kolejnej grupy, która ruszy z treningami od 
września, będzie trwał przez całe wakacje. Dzieci chcą-
ce do niej dołączyć mogą przychodzić na zajęcia, które 
odbywają się w lipcu i w sierpniu w czwartki (16:30-
17:30 – grupa do lat 9, 17:30-18:30 – grupa powyżej  
9 lat) oraz w soboty (9:30-10:30 – młodsza grupa, 10:30-
11:30 – starsza grupa), by zapoznać się ze specyfiką za-
jęć i sprawdzić poziom swoich umiejętności. Taką wizy-
tę należy wcześniej zapowiedzieć, wysyłając prywatną 
wiadomość do administratora facebookowego profilu 
Akademii sportowej Tomasza Szymkowiaka.

Serdecznie zapraszam!
Tomasz Szymkowiak

Pamiątkowy medal odebrała m.in. Violetta BakośAkcja pod siatką

Podsumowanie zmagań sportowych w Nekli

Piłka nożna to jedna z dyscyplin cieszących się dużą popularnością

fot. arch. projektu
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Najlepsi w rejonie
Doskonały występ odnotowali reprezentanci powiatu wrzesiń-

skiego w Mistrzostwach Rejonu Poznań Teren Wschód w czwórboju 
lekkoatletycznym, który odbył się 8 czerwca w Jarocinie.
Drużyny dziewcząt z Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Kaczanowie  
i chłopców ze Szkoły Podstawowej  
w Nekli zakończyły rywalizację na 
bieżni, skoczni i rzutni na I miejscu 
awansując do finału wojewódzkiego. 
Trzynastoletnie wieloboistki z Kacza-
nowa, podopieczne Krzysztofa Re-
gulskiego, wystąpiły w składzie: Julia 
Olejniczak, Lena Baranowska, Micha-
lina Stępień, Martyna Wojtkowiak, 
Oliwia Kajdan i Zuzanna Andrzeja-
szek. W nekielskiej drużynie Mate-
usza Jackowskiego na najwyższym 

Z życia klubów sportowychTrzecia edycja  
Września Run Track

Cykliczna impreza sportowa organizowana przez olimpijczyka 
Tomasza Szymkowiaka cieszy się dużą popularnością wśród bie-
gaczy w każdym wieku. Zawody, które odbyły się 12 czerwca na 
stadionie przy Kaliskiej, przyciągnęły wielu miłośników aktywności 
fizycznej. Tym razem rywalizacja sportowa połączona była z upa-
miętnieniem 120. rocznicy strajku dzieci wrzesińskich.

Na startach biegów na 60, 100, 200, 
300 i 600 metrów stawiło się 130 
młodych zawodników. Konkuren-
cje z ich udziałem rozgrywane były 
przez około godzinę. Na każdego 
z uczestników Września Run Track 
III im. Dzieci Wrzesińskich czekał 
pakiet startowy i pamiątkowy me-
dal. Najlepsi początkujący biegacze 
otrzymali statuetki. Jednym z wrę-
czających nagrody był członek Za-
rządu Powiatu Wrzesińskiego Stefan 
Tomczak. 

Podczas imprezy objętej patrona-
tem honorowym starosty wrzesiń-
skiego pogoda nie rozpieszczała 
dorosłych, których konkurencje 
rozgrywane były zaraz po dekoracji 
medalowej dzieci. Bardziej doświad-
czeni sportowcy rywalizowali ze 
sobą i ze strugami deszczu na znacz-
nie dłuższych dystansach – mieli 

do pokonania 5 lub 10 kilometrów.  
Na przebiegnięcie tych odcin-
ków znalazło się 80 chętnych  
z terenu naszego powiatu i spoza 
regionu. Najlepszy na 10 tys. me-
trów okazał się Marcin Stokow-
ski z Pobiedzisk reprezentujący 
LKS Atletę Gniezno. Najszybszym  
z wrześnian był natomiast Łu-
kasz Szlachetka. Z kolei pierw-
sze miejsce na dystansie 5 tys. 
metrów zajął Filip Jańczak ze 
Środy Wielkopolskiej. Wśród ko-
biet zwyciężyła Żaneta Obara  
z Nekli, która wzięła udział we wszyst-
kich edycjach biegu. Tomasz Szym-
kowiak zapowiada, że już planowane 
są kolejne. Jeżeli obostrzenia na to 
pozwolą, możliwe, że będzie mogło 
wziąć w nich udział jeszcze więcej 
biegaczy.

Monika Tomczak

Sportowcy na zakupach
Powiat wrzesiński dofinansował w tym roku 29 zadań publicznych realizowanych przez lokalne klu-

by sportowe. Dzięki przekazanym środkom niektóre z nich mogły zakupić potrzebny sprzęt i stroje dla 
swoich zawodników.

UKS Wrzesińska Akademia Sza-
chowa szkoląca pasjonatów tej dys-
cypliny zakupiła specjalne zegary, 
które posłużą dzieciom i młodzieży 
podczas nauki oraz w trakcie za-
wodów. Nowe urządzenia pomogą 
początkującym szachistom realizo-
wać pasję i rozwijać umiejętności.  
Z kolei z nowych strojów sportowych 
mogą cieszyć się podopieczni GKS 
Płomień Nekla. Młodzi piłkarze mieli 
już okazję rozegrać pierwsze spo-
tkania w żółto-czarno-niebieskich 
kompletach. Na zakup sportowego 
ubioru postawił również UKS Hwa-
rang Taekwondo Olimpijskie Wrze-
śnia. Nowe dresy zostały przekazane 
już zawodnikom. Mamy nadzieję, 
że zarówno niedawno zakupione 

stopniu podium stanęli: Eryk Jasiński, 
Krzysztof Baum, Olgierd Jackowski, 
Paweł Waliszka, Mieszko Solecki, Ka-
rol Handkiewicz. Finał wojewódzki, 
który rozgrywany był 18 czerwca  
w Pile, również okazał się szczęśliwy 
dla dziewcząt z Kaczanowa, które po 
zaciętej rywalizacji wywalczyły trzecie 
miejsce. W klasyfikacji indywidualnej 
zawodów złoto zdobyła Lena Bara-
nowska. Chłopcy z Nekli zajęli osta-
tecznie siódmą lokatę.

Krzysztof Regulski

wyposażenie, jak i stroje sprawią, 
że uczestnictwo w zajęciach i zawo-
dach stanie się dla naszych lokalnych 

sportowców jeszcze przyjemniejsze.
Monika Tomczak

Nasi w światowej czołówce
Czerwiec jest dla Hwaranga miesiącem intensywnych startów w imprezach rangi mistrzowskiej.

Od 14 do 16 czerwca w Sofii odbył 
się Puchar Świata G1. Przed igrzyska-
mi olimpijskimi najlepsi zawodnicy 
na świecie szukają możliwości star-
tów, których nie było ze względu na 
COVID-19. Do stolicy Bułgarii zjecha-
ła czołówka światowego taekwondo. 
Nasz kraj reprezentowało troje Hwa-
rangów – Weronika Przybysz (-67kg), 
Dagmara Haremza (+73kg) i Krystian 
Haremza (+87kg). Nasi młodzi za-
wodnicy zaprezentowali się napraw-
dę świetnie. Weronika została sklasy-
fikowana na 5. miejscu, wygrywając  
z Niemką Celine Schmidt 6-4 i ulega-
jąc zwyciężczyni kategorii Rosjance 
Yulii Zaitsevej 12-20. Dagmara zajęła 
także 5. miejsce po wygranej z Ro-
sjanką Kristiną Adebaio 11-10 i ule-
gła Niemce Lorenie Brandl 2-3. Kry-
stian przegrał swoją pierwszą walkę 
z Turkiem Emre Kutalmis Atesli 0-11. 

Z kolei od 18 do 20 czerwca w War-
szawie odbyły się Finały Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. Wśród 60 
zawodników reprezentujących Wiel-
kopolskę znalazło się czterech Hwa-
rangów – Dominik Knopkiewicz, Kac-
per Kasperski, Jakub Filipczak i Alicja 
Muchowicz (nie wystąpił Michał Fi-
lipczak leczący zapalenie płuc). Kie-
rownikiem ekipy był trener Tomasz 
Haremza, koordynator szkolenia 
wojewódzkiego. Dominik Knopkie-

wicz zajął 3. miejsce, a Kacper, Jakub 
i Alicja zajęli miejsca 5. Nasi zawod-
nicy zdobyli dla klubu 18 punktów 
Systemu Sportu Młodzieżowego, co 
w połączeniu z juniorami i młodzie-
żowcami daje 118,5 punktów. 

Po raz kolejny reprezentacja wo-
jewództwa wielkopolskiego była 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży bezkonkurencyjna, wy-
przedzając na podium mazowieckie  
i warmińsko-mazurskie.

Intensywny okres startowy do-
biegł końca. Przyszedł już czas na 
„roztrenowanie” i upragnione waka-
cje. Szkolenie zarówno w klubie, jak  

i województwie daje efekty, co widać 
po wynikach. Młodzieżowcy z Hwa-
ranga z dużymi sukcesami startują 
już na świecie na równi z seniorami. 
Nasze najbliższe plany to obozy ka-
dry narodowej w Pucku i klubowy  
w Stroniu Śląskim. Pod koniec sierp-
nia nasi zawodnicy wystartują w Mi-
strzostwach Europy U21 w Tallinnie, 
a wrzesień rozpoczniemy Pucharem 
Świata G1 w Warszawie.

W październiku zaś w Bornym Suli-
nowie odbędą się Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzików, gdzie 
wystartują nasi najmłodsi adepci.

UKS Hwarang 

Do startu, gotowi, start...

Młodzi zawodnicy Płomienia w nowych strojach 

Dresy Hwarangów świetnie się prezentują Zegary szachowe

Pamiątkowe zdjęcie z turnieju Zawodnicy Hwaranga ani przez chwilę nie myślą o odpoczynku
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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 Społecznych 
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: 
Mateusz Maserak

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
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Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa

Z życia klubów sportowych

Rewelacyjny start zawodników Orkana
Nasi podopieczni z LUKS Orkan Września z Mistrzostw Polski LZS w Słubicach, które odbywały się 

od 4 do 6 czerwca, przywieźli aż osiem medali. Dla niektórych świetny występ stał się przepustką do 
udziału w imprezach jeszcze wyższej rangi. 

Dwie zawodniczki wrzesińskiego 
klubu, Marika Majewska w biegu na 
100 metrów przez płotki oraz Marta 
Zimna w biegu na 100 metrów, wy-
pełniły na tych zawodach minimum 
na Mistrzostwa Świata U20, które 
odbędą się w sierpniu w Nairobi  
w Kenii. Druga z wymienionych spor-
tsmenek w biegu na 200 metrów 
wypełniła także minimum na Mi-
strzostwa Europy U20 w Tallinie w Es-
tonii (impreza będzie miała miejsce  
w lipcu). Podczas wcześniejszych za-
wodów ta sztuka udała się już Marice 
Majewskiej (również w biegu na 100 
metrów przez płotki). 

W Słubicach zdobyliśmy łącznie 
osiem medali (cztery złote, dwa 
srebrne i dwa brązowe) oraz pecho-
we dla każdego sportowca cztery 
czwarte miejsca, dwa miejsca pią-
te, dwa miejsca szóste oraz jedno  
12 miejsce. Wśród wszystkich klu-
bów z Polski w klasyfikacji medalo-

wej zajęliśmy czwartą, a w klasyfika-
cji punktowej piątą lokatę. Jest to dla 
klubu ogromne osiągnięcie. 

Zdobycze naszych zawodników to:
• złote medale:
- Marika Majewska, 100 metrów 

przez płotki (rekord życiowy: 13,56 
s) – minimum na mistrzostwa świata 
w Kenii w Nairobi (trener A. Pujdak),

- Marta Zimna, 100 metrów (rekord 
życiowy: 11,69 s) – minimum na mi-
strzostwa świata w Nairobi w Kenii 
(trener A. Pujdak),

- Martyna Guzowska, 400 metrów  
z czasem 55,73 s (trener A. Pujdak),

- sztafeta 4x100 metrów (rekord 
życiowy: 46,71 s) w składzie M. Ma-
jewska, M. Zimna, M. Guzowska,  
W. Dams (trener A. Pujdak),

• srebrne medale:
- Marta Zimna, 200 metrów (rekord 

życiowy: 24,03 s) – minimum na mi-
strzostwa Europy w Tallinie w Estonii 
(trener A. Pujdak),

- Martyna Guzowska, 400 metrów 
przez płotki z czasem 61,73 s (trener 
A. Pujdak), 

• brązowe medale:
- Zuzanna Kniat, rzut młotem z wy-

nikiem 50,78 m (trener P. Pawlak),
- Wiktoria Dams, 400 metrów z cza-

sem 56,70 s (trener A. Pujdak).
Pozostałe miejsca:
- Mikołaj Rewers – czwarte miejsce 

w pchnięciu kulą 6 kg (rekord życio-
wy: 16,11 m) (trener P. Pawlak),

- Mikołaj Rewers – czwarte miejsce 
w rzucie dyskiem 1,75 kg z wynikiem 
49,26 m (trener P. Pawlak),

- Wiktor Grzegorek – czwarte miej-
sce w biegu na 110 metrów przez 
płotki (rekord życiowy: 15,08 s) (tre-
ner A. Kaczor),

- Paweł Wróbel – czwarte miejsce  
w biegu na 200 metrów (rekord ży-
ciowy: 22,65 s) (trener A. Kaczor),

- Zuzanna Kniat – piąte miejsce w 
pchnięciu kulą 4 kg z wynikiem 11,56 
m (trener P. Pawlak),

- Marika Majewska – piąte miejsce  
w biegu na 200 metrów (rekord ży-
ciowy: 25,05 s) (trener A. Pujdak),

- Kacper Olejniczak – szóste miejsce 
w biegu na 110 metrów przez płot-
ki (rekord życiowy: 16,43 s) (trener  
A. Pujdak),

- Paweł Wróbel – szóste miejsce  
w biegu na 100 m (rekord życiowy: 
11,15 s) (trener A. Kaczor), 

- Hubert Knopkiewicz – 12. miejsce 
w rzucie młotem 6 kg z rezultatem 
44,36 m (trener P. Pawlak).

Dziękujemy za wsparcie naszego 
klubu przez instytucje samorządowe 
i wojewódzkie, bez których nie było-
by to możliwe. Podziękowania kie-
rujemy do: miasta i gmina Września, 
Starostwa Powiatowego we Wrześni, 
samorządu województwa wielkopol-
skiego, Wielkopolskiego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych, 
Programu „Lekkoatletyka dla każde-
go" oraz Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki.

Przemysław Pawlak
wiceprezes LUKS ORKAN WRZEŚNIA 

Wrócili z medalami
Turniej o Puchar Burmistrza 

Lubienia Kujawskiego w Karate 
Tradycyjnym odbył się 19 czerw-
ca.

W zawodach, które były rozgrywane 
w formule kumite (walka), brali udział 
sportowcy z województwa kujaw-
sko-pomorskiego oraz zaproszone 
kluby z innych regionów. Zawodnicy 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Karate Tradycyjnego „Orzeł” Września 
wywalczyli cztery medale – jeden 
złoty i trzy brązowe. Złoto w grupie 
wiekowej 14-15 lat zdobyła Kornelia 
Kaźmierczak, zaś brązy to zasługa Pa-
tryka Duszy, Marceliny Stajkowskiej 
(grupa wiekowa 12-13 lat) oraz Mai 
Duszy (grupa wiekowa 10-11 lat). 

Mariusz Węglewski

Marika Majewska (z prawej) podczas zawodów w Słubicach

Na trzecim miejscu podium stanął Patryk Dusza
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