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Co słychać na drogach?

Zbliża się smaczna impreza

Patriotyczne święto

Podsumowanie akcji letniej

W podziękowaniu za 
tegoroczne zbiory

Zbliża się czas, w którym rolnicy kończą żniwa, czyli okres naj-
bardziej intensywnej pracy w ciągu roku. Tradycyjnie wiąże się to 
z organizacją dożynek, które ze względu na nadal występujące 
zagrożenie epidemiczne, przybierają inne, skromniejsze niż do-
tychczas formy. 

Towarzyszące nam od wielu mie-
sięcy ograniczenia nie mogą jednak 
całkowicie przesłonić chęci celebro-
wania tego ważnego dla lokalnej 
społeczności dnia. W tym roku po-
wiatowe święto plonów odbędzie się 
29 sierpnia, a związane z nim wyda-
rzenia będą miały miejsce w koście-
le farnym we Wrześni. Wszystkich 
pragnących podziękować za zebrane 

plony, które dzięki pracy i wysiłkom 
rolników z powiatu wrzesińskiego 
trafiają na nasze stoły, zapraszamy 
do udziału w mszy świętej dożyn-
kowej o godzinie 15. Uroczyste na-
bożeństwo zwieńczy występ chóru 
Camerata – początek koncertu pla-
nowany jest na godzinę 16.

Monika Tomczak

Fragment listu skierowanego do rolników:
Droga od ziarna do bochenka nie 

jest prosta – wszyscy wiemy, jak trud-
nym zajęciem jest uprawa ziemi. Nie 
jest przecież zależna tylko i wyłącz-
nie od zapału czy pracowitości czło-
wieka, lecz podlega przede wszyst-
kim prawom i kaprysom natury. Tym 
bardziej więc należy doceniać wysiłki 
tych, dzięki którym mamy dziś za co 
dziękować. Nie bez znaczenia dla 
nas wszystkich jest trwająca pan-
demia, która dobitnie pokazała, bez 
jakich sektorów gospodarki nie je-
steśmy w stanie się obejść. Jednym 

z najważniejszych z nich jest pro-
dukcja żywności. Współczesny rol-
nik bardzo często prowadzi pręż-
nie działające przedsiębiorstwo.  
W codziennej pracy niejednokrot-
nie musi sprostać wielu wyzwa-
niom, ale udowadnia też odwagę 
w inwestowaniu i skuteczność  
w pozyskiwaniu funduszy unij-
nych. Sukcesy rolników z powiatu 
wrzesińskiego są powodem do 
dumy i przykładem dla innych.

Starosta Wrzesiński
Dionizy Jaśniewicz

Od maja 2020 roku Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej przechodziło gruntowną modernizację. Niedawno zakończyły się prace 
przy tej niezwykle ważnej dla nowoczesnego nauczania zawodowego inwestycji. Więcej na s. 7

Przebudowa PCEZ na ukończeniu

Zapraszamy 
na 

film
s. 16
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Dziennik budowy boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych

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.

20 sierpnia 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Zdejmowanie warstwy humusu

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Rozprowadzanie instalacji 

Podwieszanie sufitów

Dziennik budowy Zespołu 
Szkół Politechnicznych

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Betonowanie płyty fundamentowej

Koszyk pełen a rachunek niski
Wspólne przestępcze działanie dwójki 34-latków przyczyniło się do postawienia im zarzutów kra-

dzieży. Przyznali się do popełnionych czynów. Teraz grozi im nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.
29 lipca policjanci z Wydziału Kry-

minalnego postawieniem trzech 
zarzutów zakończyli sprawę kra-
dzieży różnego rodzaju artykułów 
w jednym z wrzesińskich marketów. 
Wartość poniesionych strat wyniosła 
ponad 2 400 złotych.

Sprawcami dość dobrze zorganizo-
wanego przestępczego procederu 
byli jedna z pracownic marketu, któ-

ra sprytnie nie przepuszczała wszyst-
kich towarów wyłożonych na kasę 
przez czytnik, oraz jej znajomy z ko-
szykiem pełnym zakupów. Pozornie 
przy kasowaniu każdego z artykułów 
rozlegało się tzw. „piknięcie”, jednak 
gdy przyszło do zapłaty za wyłożo-
ny towar, to na paragonie widniała 
drobna kwota za najtańsze produkty.

Ze zgromadzonych materiałów 

wynika, że sprawcy (oboje w wieku  
34 lat) pod koniec lipca dokonali 
trzech takich akcji. Końcem kradzie-
ży było ich zatrzymanie 28 lipca. 
Zamieszkujący na terenie gminy 
Września sprawcy przyznali się do 
popełnionych czynów. Teraz grozi 
im nawet do pięciu lat pozbawienia 
wolności.

KPP

Ostrzegamy przed kolejną próbą 
oszustwa na „urząd skarbowy”

Uwaga na SMS-y z fałszywą informacją, że odbiorca musi opłacić zaległy podatek w niewielkiej 
kwocie. Aby nakłonić odbiorców do zapłaty, oszuści rozsyłają wiadomości z numeru, który iden-
tyfikuje się jako „PODATNIK”. W SMS znajduje się link do strony www – skorzystanie z niego grozi 
przejęciem konta bankowego przez przestępców.

Aby dodatkowo skłonić odbiorcę 
SMS-a do reakcji, oszuści grożą, że 
jeśli odbiorca nie zapłaci „podatku”, 
przekażą sprawę do służb windy-
kacyjnych. 

W treści wiadomości SMS umiesz-
czają link do strony internetowej, 
na której można opłacić rzekomą 
zaległość. W rzeczywistości jest to 

fałszywa strona, która podszywa się 
pod usługę PayU. 

– Jeśli wprowadzą państwo tam 
dane, przestępcy mogą przejąć pań-
stwa konto bankowe – przestrzega 
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, 
rzecznik prasowy Izby Administracji 
Skarbowej w Poznaniu

Jeśli otrzymają państwo taką podej-

rzaną wiadomość – prosimy zgłosić 
to do najbliższej jednostki policji  
i poinformować nas o tym e-mailo-
wo na adres incydent@mf.gov.pl.

Urząd Skarbowy 
we Wrześni

Nagrody w Loterii Szczepionkowej 
Resort finansów wspiera działania mające zwiększyć zainteresowanie Polaków szczepieniami 

przeciw COVID-19. Wyrazem tego jest rozporządzenie, na mocy którego nagrody otrzymane w Lo-
terii Szczepionkowej o wartości przekraczającej 2 280 zł, nie będą opodatkowane PIT.
Rozporządzenie zostało wydane 

na wniosek Totalizatora Sportowe-
go Sp. z o.o. – organizatora „Loterii 
Narodowego Programu Szczepień", 
na mocy którego nagrody otrzyma-
ne w Loterii, o wartości przekracza-
jącej 2 280 zł, nie będą opodatko-
wane PIT.

Uzupełni je rozwiązanie ustawo-

we zwalniające od podatku jednora-
zowe wygrane w loteriach promocyj-
nych o wartości niższej niż 2 280 zł.

Dzięki temu wszystkie nagrody 
otrzymane w „Loterii Narodowego 
Programu Szczepień" będą zwolnio-
ne od podatku dochodowego, czyli 
zarówno wygrane natychmiastowe 
(200 zł, 500 zł), jak i nagrody w po-

staci hulajnóg, samochodów czy 
gotówki (50 tys. zł, 100 tys. zł,  
a nawet 1 mln zł).

Rozporządzenie zostało podpi-
sane przez ministra finansów, fun-
duszy i polityki regionalnej 12 lip-
ca i weszło w życie 14 lipca 2021 r.

Urząd Skarbowy 
we Wrześni

Zasłużony dla Victorii
Zmarł Stefan Wichłacz – wieloletni piłkarz, działacz i pracownik wrzesińskiego klubu piłkarskiego. 

Przez współpracowników oraz 
członków Victorii był nazywany 
„Kierasem”. Większość swojego życia 
poświęcił piłce nożnej, trenował ko-
lejne pokolenia piłkarzy, zarządzał 
stadionem, a także dbał o sportowe 
magazyny. W czerwcu 2018 roku 
oficjalnie pożegnał się z klubem. 
Starosta wrzesiński podczas rozgry-
wanego wówczas meczu pomiędzy 
Victorią Września a LKS Gołuchów 

wyróżnił Stefana Wichłacza za jego 
ogromne zaangażowanie w rozwój 
piłki nożnej w powiecie wrzesińskim. 
Działacz zmarł 3 sierpnia i spoczął na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieź-
nieńskiej we Wrześni, a więc niedale-
ko stadionu piłkarskiego – miejsca,  
z którym przez ponad 60 lat był zwią-
zany zarówno jako zawodowiec, jak  
i pasjonat.   

(red.)
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Czekając na babie lato – podróżnicze fascynacje
Lot FR 4425, na tablicy odlotów wyświetla się lotnisko w Poznaniu, bagaże nadane, na boardingu mały tłumek pasażerów, ale idzie sprawnie. 

Gdyby nie maski na twarzach można by rzec, że wszystko jest jak dawniej, tak jakby zaraza nie istniała…

W samolocie siadam przy oknie, 
cała przestrzeń pod kontrolą. Cóż, 
koniec wakacji, czas wracać. Pogo-
da kryształowa, widoczność do-
skonała, kilkadziesiąt kilometrów 
w głąb, jak na ogromnym ekranie. 
Po kilku minutach wyrzeźbiony  
z piaskowca ląd zostawiamy za 
sobą, pod nami tylko woda, woda 
aż po horyzont. Tylko czasami na 
wielkim ekranie przemykają jak spa-
dające gwiazdy samotne wysepki  
i mikroskopijne śmieszne stateczki. 

Z bezbrzeżnej toni wyłoniła się 
Majorka. Piękna, to tutaj Fryde-
ryk Chopin w klasztorze kartu-
zów w Valldemossie na przełomie 
1838/39 spędził swoją ostatnią 
zimę. Wyjątkowo deszczowa wte-
dy aura nie nastrajała radośnie po-
ważnie już chorego mistrza. Tutaj 
skomponował na kiepskim miej-
scowym pianinie słynne Preludium 
Deszczowe Des-dur. Pianino zamó-
wione w Europie ugrzęzło w porcie 
i nie dotarło do klasztoru. Dzisiaj  
w dwóch celach klasztoru znajduje 
się muzeum poświęcone Chopino-
wi i jego muzie George Sand. Poza 
rękopisami można w nim odnaleźć 
pianino, na którym tworzył, oraz 
maskę pośmiertną i pukiel włosów 
kompozytora.

Przysnąłem chyba na chwilę. Gdy 
się ocknąłem, już byliśmy u pod-
nóża Alp. Monotonna równina 
przechodziła gwałtownie w po-
fałdowany niczym zmięta kartka 
papieru szaro-zielonkawy masyw 
górski przyprószony gdzieniegdzie 
puszystym cukrem pudrem. Po kil-
ku minutach po lewej stronie z tej 

pofałdowanej masy wyrosła niczym 
szpiczasta chmura świetliście biała 
postać, która w miarę przybliżania 
się rosła coraz bardziej, aż do mon-
strualnych rozmiarów, by w kulmi-
nacyjnym momencie pokazać się  
w całym majestacie, dostojnie pa-
nując nad niezmierzoną przestrze-
nią. Mont Blanc. To z pewnością z tej 
właśnie   perspektywy Pan Bóg wy-
słuchał monologu Kordiana w czasie 
jego przemiany na szczycie „Białej 
Góry”, kiedy dla ratowania zniewolo-
nej ojczyzny postanowił on poświę-
cić swe życie, aby niczym Winkelried 
jego ofiarą utorować ukochanej oj-
czyźnie drogę do wolności.

Tak to oczami swojej wyobraźni wi-
dział wieszcz narodowy Juliusz Sło-
wacki. A Słowacki wielkim poetą był. 
Ja też widziałem moimi oczami Kor-
diana na szczycie Mont Blanc i mnie 
to zachwyca. Szkoda, że współczesna 
młodzież nie czyta dzisiaj lektur, tyl-
ko bryki i się już nie zachwyca.

Myślę jednak, że nowy Pan Minister 
od szkół i nauki zrobi wreszcie z tym 
porządek i od nowego roku szkolne-
go młodzież będzie się już na nowo 
zachwycać. Tak słyszałem.

Przy okazji Pan Minister będzie 
mógł wytargać za uszy niesfornych 
dyrektorów szkół, którzy nie będą 
potrafili wzbudzić zachwytu nowy-
mi treściami edukacyjnymi u pod-
danych jego władzy dyrektorskiej 
nauczycieli. Mało tego, Pan Minister 
będzie mógł takich dyrektorów wy-
słać nawet na „zieloną trawkę” – na 
zawsze.

Jezioro Maggiore, szczelnie wcięte 
w górskie zakamarki, z perspektywy 

jedenastu tysięcy metrów wygląda 
jak wijący się zaskroniec w zielonym 
gąszczu. Ulubione miejsce Ernesta 
Hemingwaya. To w hotelu nad tym 
jeziorem pisarz oddawał się pracy 
twórczej. Akcja jego częściowo auto-
biograficznej powieści „Pożegnanie  
z bronią” toczy się właśnie tutaj. Jest 
to historia amerykańskiego żołnie-
rza, który zakochuje się w pielęgniar-
ce… Apartament, w którym tworzył 
pisarz, jest podobnież do dzisiaj do 
wynajęcia przez turystów z wypa-
sionymi portfelami. Cóż, obcowanie  
z legendą nie może być tanie.

Zanim zjadłem kanapkę z serem za-
kupioną za dziesięć Euro u przesym-
patycznej stewardessy, minęliśmy już 
Monachium, które Niemcy z jakiegoś 
im tylko znanego powodu nazywają 
München.  Kiedy spróbujecie w mia-
rę poprawnie gramatycznie sformu-
łować zdanie po niemiecku i wkleić 
tam nazwę Monachium zamiast 
München, to Niemcy będą udawali, 
że nie rozumieją, o co wam w ogó-
le chodzi. To jest München przez  
„u” umlaut i tyle. Tacy oni są i już.

Ratyzbona w porównaniu do rozle-
głego München z wysokości samolo-
tu tanich linii lotniczych wygląda jak 
niewielki, lekko przyrumieniony pla-
cek ziemniaczany lub jak ktoś woli,  
z lekka przysmażona plendza. To jed-
no z najstarszych miast niemieckich 
ma niezwykle bogatą historię. Jedna 
z hipotez zakładała (Jerzy Dowiat), 
że chrzest Polski miał miejsce w 966 
roku właśnie tutaj w Ratyzbonie,  
a nie na Lednicy.

Hmm… Chrzest Polski u Niemców 
– nigdy!  

Ale jeszcze jedna cieka-
wa historia: otóż w roku 
778 niejaki Tassilo III, ów-
czesny władca Bawarii  
i lennik Karola Wielkiego, 
został ukarany przez ce-
sarza za niesubordyna-
cję polityczną i wygnany  
z miasta.

Nie wspominałbym  
o tym historycznym wy-
darzeniu, gdyby nie za-
stanawiający zbieg oko-
liczności.

Kiedy po kilkudziesięciu 
minutach od „opuszcze-
nia przestrzeni powietrz-
nej Ratyzbony” wylądo-
waliśmy na poznańskiej 
Ławicy wpadła mi w ręce 
polskojęzyczna gazeta, 
której nazwy z oczywi-
stych względów nie wymienię, a tam 
na czołówce news: Premier RP Mate-
usz Morawiecki z nadania I prezesa 
RP wypędził z rządu wicepremiera 
Jarosława G. za niesubordynację 
polityczną. Chociaż od wypędzenia 
z Ratyzbony niesubordynowanego 
lennika Karola Wielkiego upłynęło 
trzynaście wieków, to mechanizmy 
władzy pozostają ciągle niezmienne.

Wróciłem wypoczęty i zrelaksowany 
do pracy i ach, cóż za gość. W pierw-
szej teczce z korespondencją kolej-
ny donosik na starostę do kolejnej 
instytucji. Tym razem z postulatem, 
aby te straszne felietony starosty nie 
trafiały „pod powiatowe strzechy”. 
Przyznam, że uradowało mnie to 
niezmiernie, utwierdzając moją kru-
chą wiarę w stałość pewnych zjawisk  

i rzeczy na tej ziemi. Nie przypusz-
czałem, że są jednak jacyś wierni 
czytelnicy moich grafomańskich 
popisów, poza byłym redaktorem 
naczelnym gazety lokalnej, który 
życzliwie udzielił mi kilku facho-
wych wskazówek, jak pisać, żeby 
ktoś chciał w ogóle czytać to coś. 
Za co jestem oczywiście jemu, 
czyli panu byłemu redaktorowi, 
ogromnie wdzięczny. 

Dionizy Jaśniewicz
…napełniony optymizmem  

i ciekawością świata
PS Wziąłem sobie do serca uwagi 
techniczne byłego pana redaktora 
gazety lokalnej. Z tym skracaniem 
ciągle mi jeszcze nie wychodzi, ale 
uczę się pilnie, ja ciągle się uczę…

 Do 31 sierpnia właści-
ciele lub posiadacze za-
bytków wpisanych do 
rejestru zabytków woje-
wództwa wielkopolskiego 
z terenu powiatu wrzesiń-
skiego mogą złożyć wnio-
sek o udzielenie dotacji na 
prowadzenie prac konser-
watorskich, restaurator-
skich lub robót budowla-
nych. Szczegóły znajdują 
się na stronie internetowej 
www.wrzesnia.powiat.pl 
w zakładce Zabytki. 

(red.)

Dotacje 
na zabytki
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Mówić obrazami, cz. 32

Masz 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

Kim są zawodowe skrzaty?
Jest ich już sześcioro, ale wciąż przybywają nowe. Ich domem jest 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego we Wrześni, a celem – poznawanie świata. Zawodowi 
Podróżnicy, bo o nich mowa, to maskotki tej bezpłatnej szkoły dla 
dorosłych.

Pierwsi, w czerwcu zeszłego roku, 
pojawili się Leoś Logistyk i Florcia Flo-
rystka. Kolejny był Oleś Ochraniarz. 
Niedawno do tej gromady dołączyli 
Klara Krawcowa, Mietek Medyk i Ka-
rina Kadrowa. Zawodowi Podróżnicy 
podróżują zarówno po Polsce, jak  
i poza jej granicami. Byli już w Zako-
panem, Karpaczu, Kołobrzegu, ale też 
w Hiszpanii, Turcji, na Dominikanie  
i Jamajce. W trakcie matur odwiedzili 
wszystkie szkoły średnie w powiatach 
wrzesińskim, gnieźnieńskim, słupec-
kim i średzkim.

Skrzaty w podróże zabierają się za-
równo z pracownikami, jak i ze słu-
chaczami WSCKZiU. Gdy gdzieś się 
pojawiają, wzbudzają zawsze duże 
zainteresowanie tubylców. Podró-
żowanie z nimi jest niesamowitą za-
bawą i daje wszystkim dużo radości. 
Każdy skrzat odpowiada za jeden 
z nauczanych w szkole zawodów. 
Dzięki ich relacjonowanym w me-

diach społecznościowych podróżom 
można nie tylko poznawać piękno 
świata, lecz także dowiadywać się  
o kierunkach kształcenia w WSCKZiU 
we Wrześni.

Popularność Zawodowych Podróż-
ników przerosła oczekiwania pra-
cowników szkoły. Najlepszym przy-
kładem jest przygoda, która spotkała 
ostatnio panią Krysię z sekretariatu. 
Gdy robiła zdjęcie Miecia Medyka na 
promenadzie w Gdyni, podeszła do 
niej obca kobieta i powiedziała: – A ja 
znam tego skrzata. Kiedyś trafiłam na 
niego przypadkiem na Facebooku i od 
tego czasu śledzę przygody Zawodo-
wych Podróżników.

Jeśli chcecie poznać na żywo nasze 
skrzaty albo zabrać je ze sobą w po-
dróż, to zapraszamy do naszego se-
kretariatu na ulicy Wojska Polskiego 
2a we Wrześni.

WSCKZiU

Trenowały i rekrutowały
6 sierpnia zakończył się tygodniowy pobyt amerykańskiego szkoleniowca Heatha Garlowa we Wrze-

śni, a tym samym obóz dochodzeniowy lacrossistek z drużyny Lax-Warriors. 

Zawodniczki każdego dnia ćwiczyły 
na dwóch dwugodzinnych sesjach 
treningowych. Wyjątek stanowiła 
środa (4 sierpnia) – wówczas drugą  
z nich zastąpiły drużynowym spły-
wem kajakowym z Pyzdr do Cze-
szewa. Wraz ze sztabem trenerskim 
pokonały 16-kilometrowy odcinek 
Warty.

Poza zawodniczkami z Lax-Warriors 
w treningach wzięło udział również 
siedem juniorek z zaprzyjaźnionego 
klubu – Poznań Hussars Ladies. Dla 
dziewczyn była to doskonała oka-
zja do integracji, zwłaszcza, że duża 
część z nich, poza grą międzyklubo-
wą, spotyka się na boisku również 
jako polska kadra.

Jednocześnie wrzesiński klub prze-
prowadził dwutygodniową wakacyj-
ną rekrutację. Nie zabrakło chętnych 
dziewcząt, które w dwóch grupach 
wiekowych (9-12 oraz 13-15 lat) 
dzielnie stawiały czoła podstawom 
lacrosse. Ich systematyczność oraz 
zaangażowanie na treningach prze-

Dzisiaj zapraszamy do wspólnego projektowania piktogramów i gwarantujemy, nie jest to trudne 
zadanie. Tym razem to ty sam możesz być ich autorem.

Publikując kolejne materiały z serii 
„Mówić obrazami”, chcemy przy-
bliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 
jednej z metod porozumiewania się 
w sposób niewerbalny. Na poważ-
nie i z sukcesami komunikacja alter-
natywna jest stosowana w Zespole 
Szkół im. Janusza Korczaka, które-
go niektórzy uczniowie zmagają 
się z ograniczeniami związanymi 
z mową. Dzięki wykorzystywaniu 
znaków przestrzenno-dotykowych 
(np. przedmiotów), grafik (nie tylko 
piktogramów, lecz także obrazów 

czy symboli), znaków manualnych 
(gestów) osoby nieposługujące się 
mową lub mówiące w sposób ogra-
niczony mają możliwość porozumie-
wania się z otoczeniem. Społeczność 
szkoły zachęca do poznawania zasad 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej, a jednocześnie wspól-
nej zabawy. Hanna Ludwiczak oraz 
Renata Jakubowska instruują, aby 
brakujące wyrażenie przedstawić  
w formie piktogramu. Dla ułatwienia 
na dole strony znajdują się słowa, 
które należy wykorzystać w wierszu. 
Pamiętaj, aby przygotować sobie 
ołówek lub kredki.

(red.) 

Bożena Forma, „Koniec lata”:
Lato odchodzi,                         spadają

W piękne                           się układają.

Snują się                           babiego lata,

Pająk                       pajęczynę przeło-

wicie splata.

Ostatnie grzeją słońca

Drzewa na ziemię rzucają cienie.

Zachowaj w myśli o ciepłym lecie,

Na czas, gdy przyjdą                       

i zamiecie.

Podpowiedź: liście, dywany, nici, pajęczynę, 
mróz, promienie

ogromnie cieszy zarząd Lax-Warriors, 
a także same zawodniczki, które już 
zacierają ręce, aby nauczyć młodsze 
jak najwięcej. Warto wspomnieć, że 

w rekrutacji wzięło udział 67 dziew-
czyn, a więc frekwencja była świetna.

Marika Walkowiak
Kapitan Lax-Warriors Września

Intensywny trening z pewnością przyniesie efekty

Zawodniczki chłonęły wiedzę przekazywaną przez Heatha Garlowa

Maskotki WSCKZiU na grzybobraniu

fot. W
SCKZiU
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Kolejni nauczyciele z awansami

11 sierpnia w Starostwie Powiatowym we Wrześni odbyło się wręczenie awansów zawodowych nauczycielom, którzy 
pod koniec lipca zdali egzamin podnoszący ich kwalifikacje na nauczyciela mianowanego. Uroczystość poprowadziła 
naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera. Po złożeniu ślubowania z rąk wicestarosty Waldemara Grzegorka 
akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali: Monika Idczak, ks. Leszek Zych, We-
ronika Suplewska, Hanna Piątek i Ewa Kujawska z Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Agnieszka Marciniak z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymała również Marta Pietrowicz, któ-
ra była nieobecna w dniu wręczenia aktów. 

 (red.)

Udana akcja letnia
Dobiegła końca siedemnasta Powiatowa Akcja Letnia zorgani-

zowana przez Starostwo Powiatowe we Wrześni oraz Stowarzysze-
nie „Promyk”.

Blisko 90-osobowa grupa uczestni-
ków z terenu powiatu wrzesińskiego 
wypoczywała podczas dwóch ośmio-
dniowych turnusów w Bystrzycy 
Kłodzkiej, leżącej w Sudetach Środ-
kowych. Młodzież poznawała uro-
ki miasta, spacerując jego wąskimi 
uliczkami, podziwiała mury obronne 
i baszty oraz odwiedziła Muzeum Fi-
lumenistyczne, gdzie zapoznała się  
z historią ognia i zapałek.

Każdy dzień wypełniony był liczny-
mi atrakcjami i bogatym programem 
rekreacyjno-edukacyjnym. Przygoda 
kolonijna rozpoczęła się w wiosce in-
diańskiej. W Minieurolandzie uczest-
nicy zobaczyli ponad czterdzieści 
makiet najznamienitszych budowli 
z Dolnego Śląska, Ziemi Kłodzkiej, 
Europy i świata. Młodzież zdobyła 
jeden ze szczytów Korony Gór Pol-
ski – górę Jagodna (977 m n.p.m.)  
w Górach Bystrzyckich, na którym 
znajduje się wieża widokowa. Pod-

czas wycieczki do Międzygórza dzie-
ci podziwiały miejscowość, wodo-
spad Wilczki i szlakiem czerwonym 
dotarły do Ogrodu Bajek. Wycieczka 
nad Zalew w Starej Morawie, który 
położony jest w malowniczej dolinie 
rzeki Morawka, był dobrym miej-
scem na odpoczynek nad wodą, 
gdzie również można było podziwiać 
górskie widoki. Nie zabrakło również 
wizyty w Lądku Zdroju, najstarszym 
polskim mieście uzdrowiskowym, 
gdzie zaplanowano degustację 
wody uzdrowiskowej i poznanie par-
ku zdrojowego.

Na zakończenie obozu uczestnicy 
otrzymali dyplomy oraz drobne upo-
minki za udział w konkursach i zawo-
dach sportowych.

Już dziś zapraszamy do udziału  
w przyszłorocznej Powiatowej Akcji 
Letniej!

Wydział Edukacji

Razem z dziećmi latem
W okresie wakacyjnym Stowarzyszenie „Razem” działające przy Zespole Szkół im. Janusza Korczaka 

we Wrześni zorganizowało dla swoich podopiecznych półkolonie.

Odbywały się one od 12 do 16 lip-
ca. Środki finansowe na to przed-
sięwzięcie zostały pozyskane w ra-
mach ogłoszonych przez Starostwo 
Powiatowe we Wrześni otwartych 
konkursów ofert. Cieszymy się, że 
nasi uczniowie mogli skorzystać  
z aktywnych wakacji. Stowarzyszenie 
„Razem” planuje włączyć ten projekt 
w coroczny kalendarz.

W trakcie trwania półkolonii przewi-
dziano następujące atrakcje:
– „Co w trawie piszczy, a w drzewach 
śpiewa” – wyjazd do Nadleśnictwa 
Grodziec, gdzie uczestnicy zapoznali 
się z życiem mieszkańców lasu,
– „Puszek okruszek”, czyli spotkanie  
z przyjaźnie nastawionymi alpakami,
– „Wiem co jem” – wspólne przygoto-
wywanie i zajadanie się pizzą,

– „Fioletowo, kolorowo i pachnąco 
mi” – aromatoterapia na polach la-
wendowych,
– „Cała sił we mnie” – uczestnicy 
sprawdzili się podczas zabawy na 

kręglach,
– „Nasz świat – ile ma już lat!?” – we-
szliśmy w świat prehistorii w parku 
dinozaurów, wyjechaliśmy do Zauro-
landii w Rogowie.          ZSS

Uczący w powiatowych szkołach stale podnoszą swoje kompetencje

Wakacje się kończą, lecz wspomnienia zostaną
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fot. arch. projektu

Uczestnicy półkolonii miło spędzali czas, poszerzając przy okazji swoją wiedzę

Na uczestników czekało mnóstwo rozrywek
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Uroczysta zbiórka wrzesińskich policjantów
W Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w lipcu odbyły się obchody garnizonu wrzesińskiego z okazji Święta Policji 2021. Podczas uroczystej zbiórki zostały wrę-

czone akty mianowania na wyższe stopnie.

Uroczysta zbiórka miała miejsce  
w piątek 23 lipca. Początkiem poli-
cyjnych obchodów była msza święta 
w intencji wrzesińskich policjantów, 
pracowników cywilnych oraz ich ro-
dzin odprawiona w kościele św. Kró-
lowej Jadwigi we Wrześni.

Następnym punktem obchodów 
było wystawienie warty przez wrze-
sińskich policjantów, a następnie 
złożenie kwiatów pod pomnikiem 
katyńskim na cmentarzu parafialnym 
przy ulicy Gnieźnieńskiej. Wiązanka 
została złożona przez kierownictwo 
wrzesińskiej komendy: insp. Mariu-
sza Łozowieckiego, mł. insp. Rado-
sława Smaka oraz asp. szt. Marcina 
Koskę.

Punktualnie o godzinie 12 w Po-
licyjnym Centrum Edukacji Bez-
pieczeństwa zebrali się zaproszeni 
goście: starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz, wicestarosta Waldemar 
Grzegorek, burmistrz gminy Miło-
sław Hubert Gruszczyński, burmistrz 
miasta i gminy Nekla Karol Balicki, 
zastępca burmistrza miasta i gmi-
ny Września Karol Nowak, sekretarz 
miasta Pyzdry Wioletta Topór-Mench 
oraz sekretarz gminy Kołaczkowo 
Ilona Orakowska. Swoją obecnością 
wrzesińskich policjantów zaszczycili 
także kapelan wrzesińskich funkcjo-
nariuszy ksiądz Adam Zalesiak, który 
wcześniej odprawił mszę świętą, oraz 
prokuratur rejonowy z Wrześni Paweł 
Karpiesiuk.

Na tegorocznych obchodach uro-
czystości z okazji Święta Policji swo-
je piętno znacząco odbiły panujące 
ograniczenia. Z 43 awansowanych 
policjantów we wręczeniu aktów 
mianowania uczestniczyli tylko po-
szczególni mianowani w korpusach 
oraz wyznaczeni do odznaczeń, co 
oczywiście nie mogło wpłynąć w ża-
den sposób na policyjny nastrój i po-

dejście funkcjonariuszy do tego dnia. 
Podczas swojego święta mają chwilę 
na relaks, ale też refleksję nad tym, co 
było. Biorąc pod uwagę bardzo trud-
ny, bo pandemiczny, miniony rok, 
patrzymy z nadzieją na „lepsze jutro”.

Moment uroczystej zbiórki był 
okazją do wręczenia odznaczeń 
Związków Zawodowych Policjantów. 
Zarząd Wojewódzki Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodo-
wego Policjantów Województwa 
Wielkopolskiego za zasługi na rzecz 
NSZZ oraz wielkopolskiej policji 
odznaczył medalem XXX-lecia po-
wstania NSZZP: Justynę Walińską, 
Jonasza Stramczewskiego, Milenę 
Markiewicz, Adama Wojcińskiego, 
Krzysztofa Wójta, Piotra Nawrockie-
go, Sebastiana Walińskiego, Tomasza 
Jadczaka, Marcina Wojciechowskie-
go, Krzysztofa Krawca. Brązowymi 
medalami NSZZP odznaczono zaś: 
burmistrza gminy Miłosław Huberta 
Gruszczyńskiego oraz przewodniczą-
cą Zarządu Terenowego Związków 
Zawodowych Pracowników Policji 
we Wrześni Annę Muchę-Olejniczak.

Komendant powiatowy policji we 
Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki, 
korzystając z podniosłej chwili, po-
dziękował przedstawicielom samo-
rządu oraz policyjnym związkom 
zawodowym. W swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na świetną współ-
pracę z samorządowcami, a także 
na aktywne i efektywne wspieranie 
funkcjonariuszy w pracy na rzecz 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego powiatu.  
W wyrażeniu wdzięczności pomo-
gły wręczone zaproszonym gościom 
symboliczne, choć bardzo wymowne 
statuetki. Dodatkowo insp. Mariusz 
Łozowiecki uroczyście podziękował 
księdzu Adamowi Zalesiakowi za 
odprawienie mszy świętej w intencji 

policjantów garnizonu wrzesińskie-
go i ich rodzin.

Z okazji tegorocznego Święta Policji 
w Komendzie Powiatowej Policji we 
Wrześni z dniem 24 lipca 2021 roku 
mianowanych na wyższe stopnie zo-
stało łącznie 43 policjantów: trzech 
w korpusie oficerów młodszych,  
25 w korpusie aspirantów, siedmio-
ro w korpusie podoficerów, ośmioro  
w korpusie szeregowych.

Komendant wojewódzki policji  
w Poznaniu w korpusie oficerów 
młodszych na stopień komisarza po-
licji mianował podkomisarzy: Leszka 
Miedzińskiego, Bartosza Staszew-
skiego i Sebastiana Walińskiego. 
W korpusie aspirantów na stopień 
aspiranta sztabowego awansowano 
starszych aspirantów: Marcina Koskę, 

Krzysztofa Krawca, Marcina Nawroc-
kiego i Marcina Tomaszewskiego. Na 
stopień starszego aspiranta awan-
sowani zostali aspiranci: Magdalena 
Górska, Damian Łyskawiński, Adrian 
Melewski, Waldamer Nather i Piotr 
Nawrocki. Na stopień aspiranta mia-
nowano młodszych aspirantów: 
Jarosława Jabłońskiego, Karola Kra-
sińskiego, Annę Prauzińską, zaś na 
stopień młodszego aspiranta sier-
żantów sztabowych: Arkadiusza Bła-
żejewskiego, Arkadiusza Frątczka, 
Tomasza Malinę, Milenę Markiewicz, 
Mariusza Michalaka, Tomasza Micha-
laka, Łukasza Obarskiego, Mariusza 
Sworackiego, Michała Tabaczkę, To-
masza Tatarkiewicza, Adama Woj-
cińskiego, Krzysztofa Wójta, a także 
Macieja Żuchowskiego. W korpusie 

podoficerów komendant wojewódz-
ki mianował na stopień sierżanta 
sztabowego starszych sierżantów: 
Przemysława Andrzejewskiego, Ka-
rolinę Budzyńską, Annę Kasprowicz, 
Łukasza Matuszaka i Michała Wójta, 
zaś na stopień sierżanta starszych 
posterunkowych Marcela Górskiego 
i Piotra Ogrodowczyka.

Komendant powiatowy policji we 
Wrześni w korpusie szeregowych na 
stopień starszego posterunkowego 
mianował posterunkowych: Patryka 
Bartkowiaka, Dawida Bryka, Domini-
ka Chromińskiego, Anitę Garbaciak, 
Paulinę Maciejewską-Lazarek, Annę 
Piasecką, Julię Tadeusz oraz Michała 
Zalewskiego.

KPP

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zbiórki z okazji Święta Policji

Wręczenie odznaczeń związkowych



720 sierpnia 2021biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Inwestycje

Co słychać na drogach?

Umowa na osnowę
W lipcu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej została podpisana umowa na inwentaryzację  
i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wyso-
kościowej na terenie naszego powiatu. Na to zadanie otrzymamy 
96 tys. zł refundacji z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Osnowa wysokościowa to sieć 
punktów o ustalonych rzędnych wy-
sokościowych względem poziomu 
morza. Wspomniane punkty, które 
fachowo nazywane są reperami, 
mają postać wystających z ziemi bol-
ców lub umieszczonych na budyn-
kach znaków i służą do wykonywania 
pomiarów geodezyjnych. Dotych-
czas poziomem odniesienia układu 
wysokościowego w Polsce był układ 
wysokości Kronsztad w Rosji. Aktu-
alnie trwają prace nad wdrożeniem 
polskiego układu wysokościowego 
(ma on zostać całkowicie wprowa-
dzony do 2023 roku). Stąd też kolej-
na inwestycja w Powiatowym Ośrod-

ku Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej.

Dzięki podpisanej 23 lipca umowie 
jeszcze w tym roku przeprowadzona 
zostanie inwentaryzacja istniejących 
reperów (których w całym powiecie 
jest 1 176) oraz projekt modernizacji 
osnowy. Ten etap będzie kosztował 
200 tys. zł. Część tej kwoty – 96 tys. 
zł – powiat otrzyma z Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii jako 
refundację. W przyszłym roku plano-
wane jest założenie nowych reperów  
w niezbędnych miejscach i transfor-
macja całej dotychczasowej bazy.

Klara Skrzypczyk

Okres wakacji nie dla wszystkich oznacza odpoczynek. Pracownicy drogowi realizują kolejne pla-
nowane na ten rok inwestycje.

Pod koniec lipca zakończyły się 
prace w Nowym Folwarku na dro-
dze prowadzącej przez las w kie-
runku Czerniejewa. Modernizacja 
dotyczyła prawie półkilometrowe-
go odcinka i stanowiła ostatni etap 
prac wykonywanych sukcesywnie 
od kilku lat. Ułożono tam warstwę 
wyrównawczą i ścieralną jezdni  
i splantowano, czyli wyrównano po-
bocza. Koszt tego zadania to blisko 
200 tys. zł. 

Aktualnie trwa przetarg na prze-
budowę blisko 800 metrów drogi  
w Psarach Polskich od domu kultury 
do ul. Zakątek. Finalnie, wszystkie 
etapy tej części zadania mają za-
mknąć się w Nowym Folwarku przy 
lesie.

W ostatnich dniach zakończyły się 
także prace przy przebudowie dro-
gi z Mikuszewa do Sarnic. Ułożono 
tam ok. 600 mb nowej nawierzchni, 
a pobocza utwardzono. 

Ponadto ekipy drogowe uporały 
się z malowaniem poziomego ozna-
kowania oraz drugim w tym sezonie 

koszeniem poboczy.
Klaudia Cicha 

Od maja 2020 roku Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej przechodziło gruntowną moderniza-
cję. Niedawno zakończyły się prace przy tej niezwykle ważnej dla nowoczesnego nauczania zawodo-
wego inwestycji.    

Powiat wrzesiński stawia na kształ-
cenie zawodowe, dlatego też wyko-
rzystuje nadarzające się okazje do 
pozyskiwania funduszy zewnętrz-
nych pomagających tworzyć, mo-
dernizować czy wyposażać placówki 
edukacyjne. Z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego 2014+ 
udało się sięgnąć po dokładnie  
33 640 406,62 zł. Kwota ta została 
przeznaczona na gruntowny remont 
Powiatowego Centrum Edukacji Za-
wodowej, budowę zaplecza dydak-
tyczno-sportowego przy Zespole 
Szkół Politechnicznych, remont bur-
sy przy ul. Słowackiego oraz budowę 
nowej bursy, która powstaje przy 
Centrum Badań i Rozwoju Nowocze-
snych Technologii w Grzymysławi-
cach. Projekt o całkowitej wartości  
42 386 735,19 zł zł wpisuje się w reali-
zowany program „Rozwoju szkolnic-
twa zawodowego na terenie Powiatu 
Wrzesińskiego”.

Gruntowna przebudowa PCEZ roz-
poczęła się robotami rozbiórkowymi 
w maju ubiegłego roku. W istnieją-
cych dotychczas 15 pracowniach 
kształcono w takich zawodach jak 

np. technik mechanik, technik bu-
downictwa, technik bezpieczeństwa 
i kontroli jakości, operator obrabiarek 
skrawających, mechatronik czy me-
chanik precyzyjny. Dzięki pozyska-
nym funduszom udało się nie tylko 
zmodernizować sale do praktycznej 
nauki zawodów, ale także zaadap-
tować dwie stare sale gimnastyczne 
na pracownię montażu i obróbki 
ręcznej, pracownię obróbki cieplnej, 
a także pracownię językową. Do-
tychczasowa tak zwana sala ping-
-pongowa została przekształcona  

w salę spożywczą, którą wyposażono 
w sprzęt niezbędny do kształcenia  
w kierunku przetwórstwa mleka oraz 
kontroli jakości. Dodatkowo w PCEZ 
powstały pracownie automatyki, 
mechatroniki (która jest połą-
czona z elektroniczną), kom-
puterowa oraz sala lekcyjna.

Wszystkie pomieszczenia 
zostały wyposażone w nowe 
maszyny, sprzęt komputero-
wy oraz kontrolno-pomiarowy. 
Z dotychczas użytkowanych po-
zostały jedynie te, które zostały za-
kupione w ostatnim czasie, czyli trzy 
tokarki, dwie frezarki manualne, dłu-
townica, a także niektóre wiertarki.

Prace modernizacyjne w Powiato-
wym Centrum Edukacji Zawodowej 
zwieńczyło utwardzenie terenu wo-
kół budynku oraz aranżacja zieleni. 
Przebudowa obiektu została zakoń-
czona i od początku nowego roku 
szkolnego w PCEZ będą mogły roz-
począć się zajęcia. 

Klaudia Cicha  

Prasa krawędziowa CNC

Tokarka CNC

Pomieszczenia sanitarne

Przebudowa PCEZ na ukończeniu

Aranżacja zieleni

Formalności związane z inwestycją

Ciężki sprzet na powiatowych drogach
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Tanecznie w Gorzycach
Piękna, słoneczna pogoda dopisała podczas pikniku członków 

Forum Organizacji Pozarządowych.

Tradycyjne spotkanie w Gorzycach 
w tym roku odbyło się w sobotę  
14 sierpnia. Po oficjalnym otwarciu 
uczestnicy pikniku mogli kosztować 
tradycyjnego ciasta drożdżowego  
z owocami, a później kiełbaski z grilla 
oraz zupy z kuchni polowej. O to, aby 
biesiadującym niczego nie zabrakło, 
dbali organizatorzy: przewodnicząca 

Forum Organizacji Pozarządowych 
Teresa Piskorż, sołtys Gorzyc Stani-
sław Filipiak wraz z małżonką, a także 
pomagające im mieszkanki wsi. Miłą 
atmosferę zafundował prowadzący 
piknik muzyk, dzięki któremu boisko 
przy altanie wnet wypełniło się tań-
czącymi parami. 

Klaudia Cicha

Ryba nieźle brała
Pod koniec lipca rozegrano zawody w wędkarstwie spławiko-

wym o puchar starosty wrzesińskiego.

Zawody odbyły się 25 lipca na 
zbiorniku Lipówka we Wrześni. Ry-
walizacja trwała cztery godziny  
w sześciu sektorach. Ryby brały re-
welacyjnie – złapano ponad 132 kg. 
Na zakończenie zostały wręczone 
pamiątkowe medale, puchary oraz 
indywidualne nagrody dla zwycięz-
ców sektorów przekazane przez sta-
rostę wrzesińskiego.

W klasyfikacji drużynowej pierw-
sze miejsce zajęło koło nr 36 Orze-
chowo z wynikiem 10 punktów, na 
drugim miejscu znalazło się koło  

nr 24 Pyzdry z wynikiem 11 punktów, 
a na trzecim – koło nr 135 Września  
z wynikiem 15 punktów. W klasyfi-
kacji sektorowej pierwsze miejsca 
zajęli:

A. Marek Mrozik – Orzechowo,
B. Przemysław Brzeziński – Września,
C. Krzysztof Nowicki – Pyzdry,
D. Jerzy Józefiak – Orzechowo,
E. Kamil Chaciuk – Pyzdry,
F. Jerzy Dębski – Pyzdry.

Mariusz Góral
Sekretarz koła PZW 

nr 135 Września

Zagrali turniej dla Alusi
15 sierpnia na boisku w Węgierkach rozegrano II edycję turnieju „Piłka Łączy Pokolenia”. Oprócz 

sportowej rywalizacji zbierano środki na operację 4-letniej Alicji Bartkowiak.

W tym roku turniej rozgrywany był 
aż w trzech kategoriach wiekowych: 
seniorów, młodzieży z roczników 
2006-2009 oraz dzieci z roczników 
2010-2012. Podczas wydarzenia 
zbierano środki na operację 4-letniej 
Alicji Bartkowiak. Łącznie do puszek 
trafiły 1 233,49 zł.

– Serdecznie dziękuję wszystkim 
zawodnikom i kibicom za tak liczny 
udział w turnieju i spore datki do pu-
szek. Uśmiech małej Alusi i pozytywna 
energia jej rodziców, mimo ogrom-
nych przeciwności losu, które ich spo-
tkały, to piękna lekcja życia dla nas 
wszystkich. Cieszę się, że kolejna spor-
towa inicjatywa organizowana przez 
nasze stowarzyszenie zapisała się na 
stałe w kalendarzu imprez sportowych  
w gminie Września. Już teraz zapra-
szam na trzecią edycję naszego turnie-
ju – mówi Piotr Jędraszak, prezes za-
rządu Gminnego Zrzeszenia LZS we 
Wrześni i organizator turnieju.

Turniej „Piłka Łączy Pokolenia” 
wspierali burmistrz miasta i gminy 
Września Tomasz Kałużny, Urząd 
Miasta i Gminy we Wrześni, Koło Go-
spodyń Wiejskich w Węgierkach oraz 
Firma Handlowa Kop-Cup Wojciech 
Kopaczewski.

Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS 
pragnie serdecznie podziękować 
osobom pomagającym przy organi-
zacji turnieju. Byli to: Wiktoria Kazi-
mierczuk, Martyna Duszka, Dorota 
Jędraszak, Jarosław Kurowski, Bog-
dan Walczak, Jacek Kanior, zawodni-
cy drużyny LZS Węgierki.

W klasyfikacji końcowej w kategorii 
roczników 2010-2012 na pierwszym 
miejscu uplasował się zespół z Wę-
gierek, a za nim – z Ostrowa Szlachec-
kiego. Za najlepszego strzelca uzna-
no Antoniego Rogowicza z Ostrowa 
Szlacheckiego, królem strzelców 
został Adam Lis z Węgierek, a najlep-
szym bramkarzem – Wojciech Dur-

kowski, również z Węgierek.
W kategorii roczników 2006-2009 

najwyższą lokatę zajęła drużyna  
z Bierzglina. Na drugim miejscu zna-
lazło się Gozdowo, na trzecim Bardo, 
zaś na czwartym – Węgierki. Najlep-
szym zawodnikiem w tej katego-
rii został Kamil Nowak z Gozdowa, 
królem strzelców – Igor Grabarek 
z Bierzglina, a najlepszym bramka-
rzem – Oskar Mosiński z Bierzglina.

Wśród seniorów najlepszą drużyną 
okazał się Coffik Team, a drugi był ze-
spół z Węgierek. Na trzecim miejscu 
znalazł się zespół FC Brzozowa, zaś 
czwarte zajął Obli United. Za najlep-
szego zawodnika uznano Dawida 
Sękowskiego z Coffik Team. Królem 
strzelców został Grzegorz Lipiecki  
z Węgierek, a najlepszym bramkarzem 
– Bartosz Bajka, także z Węgierek.

LZS Gminy Września

Strażacka rywalizacja pod siatką
W 7. Mistrzostwach Polski 

Strażaków Państwowej Straży 
Pożarnej w Siatkówce Plażowej 
rozegranych we Wrześni wzięło 
udział 29 drużyn z całej Polski. 
Najlepsi okazali się reprezen-
tanci Szkoły Centralnej PSP  
w Częstochowie.
Impreza sportowa zorganizowana 

przy wsparciu powiatu wrzesińskie-
go i gminy Września trwała od 16 do 
18 sierpnia. Wszystkie spotkania roz-
grywane były na boiskach przy ulicy 
Gnieźnieńskiej. W turnieju zwyciężyli 
asp. Jędrzej Brożyniak i mł. asp. Alek-
sander Niczke z Częstochowy. Dru-
gie miejsce na podium zajęli strażacy  
z województwa opolskiego – st. kpt. 
Bartłomiej Baniak i mł. asp. Marcin 
Melnarowicz, a trzecie przedstawi-
ciele Podlasia – asp. Mariusz Szlejter 
i mł. ogn. Michał Netter. Wielkopolski 
duet uplasował się na czwartej pozy-
cji. Medalistom nagrody wręczyli sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, 
bryg. Robert Natunewicz – zastępca 
wielkopolskiego komendanta woje-
wódzkiego PSP oraz st. bryg. Damian 
Jankowiak – zastępca komendanta 
powiatowego PSP. Zawodnicy zgod-
nie podkreślali, że rywalizacja była 
zacięta, a wydarzenie zostało zorga-
nizowane na najwyższym poziomie. 

Monika Tomczak

Spotkania w Gorzycach sprawiają uczestnikom mnóstwo radości

Zwycięzcy na podium wraz z organizatorami

Końcowe zmagania siatkarzy

Jeden z wędkarskich zespołów 

fot. PZW
 Koło Pyzdry

Uczestnicy i sympatycy turnieju pozują do pamiątkowego zdjęcia z Alusią i jej bliskimi

fot. LZS G
m

iny W
rześnia
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Święto Wojska Polskiego
Wrześnianie nie zapomnieli o 101. rocznicy Cudu nad Wisłą.

15 sierpnia przypada Święto Woj-
ska Polskiego – uroczystość ustano-
wiona przez sejm w 1992 roku dla 
uczczenia Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Tego dnia w 1920 
roku podczas zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej polska armia powstrzyma-
ła bolszewicką ofensywę.

Wśród bohaterów, którzy przyczy-
nili się do zwycięstwa sprzed 101 lat, 
byli także mieszkańcy ziemi wrzesiń-
skiej, o czym przypomniał Szymon 

Adamczyk, który poprowadził uro-
czystość patriotyczną pod pomni-
kiem 68. Pułku Piechoty we Wrześni. 
Pojawiły się tam poczty sztandaro-
we, przedstawiciele samorządów, 
organizacji i szkół oraz mieszkańcy 
powiatu. Grono nie było może licz-
ne, ale bez wątpienia wrześnianie 
godnie upamiętnili rocznicę Cudu 
nad Wisłą. Delegacje, wyrażając hołd  
i wdzięczność bohaterom, złożyły 
pod pomnikiem okolicznościowe 

wiązanki kwiatów. Odśpiewano 
hymn i Rotę. Po uroczystości uczest-
nicy udali się do wrzesińskiej fary, 
gdzie odprawiona została msza  
w intencji Obrońców Ojczyzny.

Na obchody Święta Wojska Polskie-
go zaprosili burmistrz Wrześni, Wrze-
sińskie Towarzystwo Kulturalne oraz 
Towarzystwo Unia Wrześnian.

Klara Skrzypczyk

Seans w kameralnym gronie
Od otwarcia kina w Orzechowie minął już prawie rok. W tym czasie nowoczesne pomieszczenie 

przeznaczone do pokazów filmowych, wyposażone w najwyższej jakości sprzęt audiowizualny, dzięki 
szczególnemu urokowi zdążyło już zyskać wielu miłośników. Pomimo innowacyjnych rozwiązań miej-
sce to przypomina niewielkie kina z tradycjami czarujące niepowtarzalnym klimatem.

Orzechowskie kino mieści się  
w dawnej sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II. Ka-
meralna sala kinowa jest przezna-
czona maksymalnie dla 30 widzów. 
Została w niej wydzielona również 
specjalna przestrzeń dla osób nie-
pełnosprawnych. Miejsce to po-
wstało dzięki udziałowi w projekcie 
„Małe kino społecznościowe szansą 
na rozwój zasobów kulturalnych 
województwa wielkopolskiego”. Był 
on realizowany przez gminę Miło-
sław dzięki dofinansowaniu z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Kulturalna placów-
ka działająca w największej wsi po-
wiatu wrzesińskiego współpracuje  
z ogólnopolską siecią Kino za Rogiem.  
19 sierpnia rozpoczęła ona pokazy fil-
mowe. Jako pierwszy zaprezentowa-
ny został obraz w reżyserii Jana Holo-
ubka pt. „25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy”. Film ten można 
będzie zobaczyć jeszcze 22 sierpnia. 
Z kolei 21 sierpnia na ekranie pojawi 
się produkcja pt. „Był sobie pies”, a 

tydzień później wyświetlona zosta-
nie jej druga część. Pokazy filmu „Lo-
kal zamknięty” zaplanowano na 26  
i 29 sierpnia. Koszt biletów to 10 lub  
8 złotych w zależności od seansu. 
Można je rezerwować od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8 do 15, 
dzwoniąc pod numer telefonu 606 
607 306 i odebrać pół godziny przed 
rozpoczęciem pokazu. W budynku, 
w którym mieści się sala kinowa, 
znajduje się również pomieszczenie 
zwane klubem filmowym. To właśnie 
w nim istnieje możliwość organizacji 
kameralnych, zarówno prywatnych, 
jak i bizneso-
wych spotkań 
p o ł ą c z o n y c h 
z projekcją fil-
mów. – Do orze-
chowskiego kina 
z a p r a s z a m y 
wszystkich chęt-
nych, bez wyjąt-
ku. Aby obejrzeć 
seans nie trzeba 
być mieszkań-
cem wioski, ani 
nawet naszej 

gminy czy najbliższej okolicy – mówi 
Rafał Zięty, radny powiatu wrzesiń-
skiego zaangażowany w powstanie  
i działalność tego wyjątkowego miej-
sca. Okazuje się, że oglądanie filmów 
na dużym ekranie wcale nie musi 
wiązać się z wyjazdem do większego 
miasta i niemałymi kosztami. W wol-
nym czasie warto skorzystać z moż-
liwości zobaczenia znanych obrazów 
w kinie „po sąsiedzku”, które oprócz 
wrażeń kulturalnych oferuje nam 
niepowtarzalną atmosferę. 

Monika Tomczak

Piknik „Na Skarpie”
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie 

brali udział w letnim rajdzie pieszo-rowerowym zakończonym 
wspólnym poczęstunkiem.  

Aktywność fizyczna na świeżym 
powietrzu, uczestnictwo w konkur-
sach i wspólne spędzanie wolnego 
czasu to doskonały pomysł na udane 
popołudnie. Przekonali się o tym ci, 
którzy spotkali się podczas Pikniku 
„Na Skarpie” zorganizowanego przez 
ŚDS w Gozdowie. Na uczestników 
tej sportowej imprezy czekały różne 
atrakcje zachęcające do rozwijania 
sprawności ruchowej. W zaplanowa-
nym rajdzie pieszym udział wzięło 20 
osób. Natomiast siedmioro chętnych 
zdecydowało się na pokonanie wy-
znaczonej trasy rowerem. Wszyscy 
mogli uczestniczyć w konkurencjach 
sprawnościowych pozwalających 
nie tylko na zwiększenie zręczności, 
ale także na społeczną integrację. W 
tym dniu placówkę odwiedził m.in. 

wicestarosta wrzesiński Waldemar 
Grzegorek, który spotkał się z uczest-
nikami ŚDS oraz z jego kadrą, w tym 
kierownik Dorotą Szykowną.

Monika Tomczak

Delegacja wrzesińskich kombatantów

Uczestnicy rajdu rowerowego
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STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH 
Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska: 
Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat 

1.Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1)posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie 
zadań na stanowisku lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wyko-
nywanie zadań na stanowisku oraz 3-letni staż pracy,
2)posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych,
3)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4)nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7)nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)prawo jazdy kat. B.
2.Wymagania dodatkowe:
1)znajomość kosztorysowania, 
2)umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
3)doświadczenie w wykonawstwie lub pracach drogowych,
4)samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
5)dobra praktyczna znajomość obsługi komputera.
3.Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1)organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie robót wykonywanych przez pracowników go-
spodarczych i sezonowych,
2)prowadzenie spraw związanych z gospodarką paliwową i materiałową,
3)prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych kontroli stanu dróg, drogowych 
obiektów inżynierskich oraz przeprawy promowej,
4)prowadzenie spraw związanych z badaniem wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego,
5)prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi działań na drogach powiatowych,
6)prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami na drogach powiatowych, w tym 
dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, 
7)kontrolowanie zabezpieczenia robót w trakcie budowy lub utrzymania dróg,
8)kontrolowanie i dokonywanie odbiorów robót wykonywanych na drogach powiatowych,  
w tym odbiorów pogwarancyjnych i odbiorów pasa drogowego,
9)kontrolowanie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
10)wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zarządzania, 
utrzymania i ochrony dróg powiatowych,
11)współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z:
a)ewidencją dróg, obiektów mostowych, przepustów i promu oraz sporządzaniem informacji  
o drogach powiatowych,
b)utrzymaniem zieleni przydrożnej,
c)dokonywaniem okresowych pomiarów ruchu drogowego,
d)opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej,
e)ograniczaniem niszczenia dróg przez ich użytkowników,
f )eliminowaniem zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.
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 (certyfikaty, zaświadczenia),
6)kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub za-
świadczeniem o zatrudnieniu,
7)oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku podinspektora,
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 prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowa-
dzenia 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 – Podinspektor w Wydziale Dróg Powiatowych” do dnia 3 wrze-
śnia 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 kwestionariuszu będzie uznany 
za brak spełnienia wymagań formalnych,
2)prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kan-
dydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3)informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej www.bip.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tabli-
cy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,        
4)wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym 
opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.
                                  Starosta Wrzesiński

  /-/ Dionizy Jaśniewicz
Września, 16 sierpnia 2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO 

ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH 
Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska: 
Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy – 1/1 etat 

Wymagania dla kandydatów:
1)posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych,
2)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5)jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.
6)nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)prawo jazdy kat. C+E, T lub B,
8)kurs drwala, kurs na piły,
9)znajomość obsługi maszyn drogowych (remonter) lub doświadczenie w drogownictwie.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1)utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urzą-
dzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w szczególności:
 – wykonywanie remontów cząstkowych jezdni emulsją i grysami,
 – wykonywanie remontów cząstkowych chodników,
 – demontaż, montaż i naprawa poręczy, barier, znaków drogowych oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego,
 – sprzątanie pasa drogowego,
 – koszenie trawy w pasie drogowym,
2)utrzymywanie zieleni przydrożnej, w szczególności:
 – karczowanie, wycinanie i podcinanie krzewów rosnących w pasie drogowym,
 – wycinanie odrostów drzew i krzewów,
3)wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
4)przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
5)obsługa remontera drogowego,
6)wykonywanie doraźnych napraw powierzonego sprzętu. 

Wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
dokumenty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą 
informacyjną, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe – certyfikaty, 
zaświadczenia, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyko-
nywania pracy na stanowisku robotnika gospodarczego należy złożyć osobiście lub pocztą  
w zamkniętej kopercie do dnia 3 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 
62-300 Września.

    Starosta Wrzesiński
  /-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, 16 sierpnia 2021 r.

Czy masz problem z kontrolą złości?
Czy zdarzyło ci się zmusić najbliższą osobę do robienia rzeczy 

dla niej poniżających?
Czy zdarzyło ci się uderzyć najbliższą osobę i mimo obiecania 

sobie, że to ostatni raz, sytuacja się powtórzyła?

Jeśli odpowiedziałeś/aś twierdząco na co najmniej jedno z pytań, istnieje ryzyko, że sto-
sujesz przemoc wobec najbliższej osoby. Nie czekaj i zgłoś się do bezpłatnego programu 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Udział w programie pozwoli ci znaleźć rozwiąza-
nia w radzeniu sobie z własną złością i agresją. Program składa się z cyklicznych spotkań 
indywidualnych i grupowych, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów w za-
kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wielu uczestników poprzednich edycji dzię-
ki udziałowi w programie poznało bezpieczne mechanizmy obniżenia poziomu napięcia  
i stresu oraz zasady sprawiedliwej kłótni. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z na-
uki słuchania, rozmawiania i rozwiazywania sporów bez zadawania bólu sobie i innym, co 
wpłynęło na poprawę ich relacji z osobami z najbliższego otoczenia.

Nie walcz z rodziną – zawalcz o rodzinę. Pomożemy ci w tym.
Przyjdź i skorzystaj!

Nie zwlekaj i zgłoś się już dziś!
Więcej informacji można uzyskać 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30

pod numerem tel. (61) 640 45 65.
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Z kulturą  
za pan bratW teatrze i kinie

Miłośnicy przedstawień teatralnych i filmu powinni pamiętać, że tak jak w codziennym życiu, rów-
nież w ich ulubionych świątyniach sztuki obowiązują zasady savoir-vivre’u. Spektakl czy seans ma sta-
nowić przyjemność dla wszystkich odbiorców, dlatego ważne jest, aby osoby obecne w teatrze czy kinie 
potrafiły odpowiednio się zachować.

Stosowny ubiór
Teatr to wyjątkowe miejsce, w któ-

rym ludzie spotykają się z kulturą  
i sztuką. Z tego względu bardzo duże 
znaczenie ma nie tylko to, co dzieje 
się na scenie, ale również wszystko 
poza nią. Jedną z rzeczy, na którą 
należy zwrócić uwagę, wybierając 
się na przedstawienie teatralne, jest 
właściwy ubiór. Jeśli chodzi o ko-
lor, to najbezpieczniejszą opcją za-
równo dla pań, jak i panów będzie 
klasyczna czerń lub granat. Kobiety 
powinny postawić na odpowiedniej 
długości suknie czy spódnice lub 
eleganckie spodnie. W przypadku 
panów najlepiej sprawdzi się garni-
tur lub wyjściowe spodnie i koszula. 
W niektórych teatrach, np. w związku 
z uroczystą premierą, wymagane są 
stroje wieczorowe. Jeżeli pojawimy 
się w drzwiach budynku, mając na 
sobie nieodpowiednie ubrania, mo-
żemy nie zostać do niego wpuszcze-
ni. Ważne jest również to, by nasza 
kreacja była skromna, bez zbędnych 
czy ekstrawaganckich dodatków. Pa-
miętajmy także o tym, by nie zabie-
rać na widownię odzieży wierzchniej.

Przybycie na miejsce
Do teatru należy wybrać się z od-

powiednim wyprzedzeniem. Poru-
szający się autem muszą pamiętać, 
że zaparkowanie samochodu w jego 
pobliżu, szczególnie w dużych mia-
stach, może okazać się niełatwym 
zadaniem. W związku z tym warto 
wyjechać wcześniej, by na czas zna-
leźć wygodną lokalizację. Wcześniej-
sze wyjście z domu umożliwi nam 
spokojne odebranie biletu, pozo-
stawienie płaszczy i kurtek w szatni,  
a także zajęcie miejsca na widowni 
bez zbędnego zamieszania i prze-
ciskania się. Punktualne przybycie 
na spektakl jest wyrazem szacun-
ku wobec występujących artystów. 
Spóźnieni mogą wejść na salę dopie-

ro w trakcie przerwy w sztuce. Jeśli  
w naszym rzędzie siedzą już inni wi-
dzowie, a my musimy ich minąć, by 
dotrzeć do naszych foteli, zawsze 
odwracamy się przodem do nich. 
Przechodząc obok, możemy delikat-
nie skinąć głową, aby w ten sposób 
wyrazić wdzięczność za ich uprzej-
mość. Werbalne podziękowania wo-
bec każdej mijanej osoby spowodują 
niepotrzebny gwar. Jeżeli przestrzeń 
pomiędzy rzędami jest wąska, wi-
dzowie zasiadający już na swoich 
miejscach powinni wstać, by przepu-
ścić tych, którzy dopiero przybyli. Na 
widownię nie należy wnosić jedzenia 
i napojów. 

Zachowanie podczas spektaklu
W trakcie przedstawienia niedo-

puszczalne są jakiekolwiek rozmowy. 
Do cichej wymiany zdań może dojść 
jedynie podczas przerw. Bardzo 
nieeleganckie będzie również uży-
wanie telefonu komórkowego czy 
opuszczenie sali podczas spektaklu. 
To ostatnie zachowanie może nie tyl-
ko przeszkadzać innym w odbiorze 
sztuki, ale także rozpraszać aktorów. 
Jeżeli chcemy wyrazić nasz podziw 
dla występujących na scenie, na 
końcu spektaklu możemy bić brawo, 
jednak wiwaty, okrzyki i gwizdy są 

niestosowne. Widownię opuszczamy 
dopiero wtedy, gdy zapalone zosta-
ną światła.

Kinowy savoir-vivre
Zasady grzecznościowe obowiązu-

jące w kinie są bardzo podobne do 
tych, które dotyczą teatrów. Da się 
jednak zauważyć kilka różnic. Wy-
bierając się na seans filmowy, nie 
musimy zakładać garnituru czy ele-
ganckiej sukni, wystarczy bardziej 
wygodne, codzienne ubranie. Raczej 
nie zostawiamy kurtek i płaszczy  
w szatni, której zazwyczaj nie znaj-
dziemy w kinie. Na salę możemy 
wnieść przekąski i napoje – w tym 
przypadku powinniśmy pamiętać, 
żeby nie szeleścić papierkami i jeść 
tak, by nie przeszkadzać innym. 
Podczas seansu, podobnie jak ma 
to miejsce w trakcie spektaklu, nie 
wypada prowadzić rozmów czy też 
korzystać z telefonów komórkowych 
– dodatkowe światło może zakłó-
cać innym oglądanie filmu. Jeśli na 
ekranie dzieje się coś zabawnego, 
postarajmy się o to, by nasz śmiech 
nie zagłuszył głosu aktorów. Do ka-
rygodnych zachowań należy także 
pozostawianie po sobie śmieci czy 
opieranie nóg o fotel osoby siedzącej 
przed nami.         Monika Tomczak

Już 12 września we Wrześni po raz drugi odbędzie się Powiatowe 
Święto Smaków, na które serdecznie zapraszamy!

Pierwsza edycja tej smacznej im-
prezy odbyła się w 2019 roku. Wów-
czas dla mieszkańców powiatu go-
tował znany dziennikarz i podróżnik 
Robert Makłowicz. Tym razem, po 
dwóch latach spowodowanej pan-
demią przerwy, gotującą gwiazdą 
Powiatowego Święta Smaków bę-
dzie Karol Okrasa, który podczas 
trzech pokazów (o godz. 13, 15 i 17) 
zaprezentuje próbkę swojej kulinar-
nej wirtuozerii.

Dużą zmianą względem pierwszej 
edycji będzie lokalizacja – na II Po-
wiatowe Święto Smaków zaprasza-
my do parku im. Dzieci Wrzesińskich. 
Główna alejka wiodąca do amfite-
atru i plac przy nim zamienią się  
w pełne pyszności targowisko. Swoje 
stoiska będą mieli producenci regio-
nalnej żywności, lokalni wytwórcy 
czy sadownicy. Na kramikach poja-
wią się sery twarogowe, podpuszcz-
kowe i dojrzewające, piwo, wędliny, 
pieczywo, owoce, kiszonki, prze-
twory mięsne, pierożki, oleje, miody 
oraz wyroby pszczelarskie, owocowe 
wina i wiele więcej. Oprócz zrobienia 
zakupów będzie również możliwość, 
by co nieco posmakować. Na pewno 
zadbają o to m.in. członkinie kół go-
spodyń wiejskich z terenu naszego 
powiatu. Wśród ich przysmaków na 

pewno nie zabraknie potraw z wiel-
kopolskiej pyry, które wezmą udział 
w plebiscycie na najlepsze danie. 
Jednym z jurorów tego konkursu ma 
być oczywiście Karol Okrasa.

Wicestarosta wrzesiński Waldemar 
Grzegorek, pomysłodawca Powia-
towego Święta Smaków podkreśla, 
że celem wydarzenia jest przede 
wszystkim promocja produktów 
lokalnych i stawianie na to, co wiel-
kopolskie. Nie brakuje u nas ekolo-
gicznych wyrobów, które powstają 
przy wielkiej staranności i miłości do 
tradycji. Zapraszamy, by poznawać 
smaki, kosztować, kupować to, co re-
gionalne i spędzić miłe popołudnie 
na Powiatowym Święcie Smaków. 
Oprócz jedzenia nie zabraknie mu-
zycznych wrażeń, a zwieńczeniem 
całej imprezy będzie występ Wrze-
sińskiej Orkiestry Dętej.

– Serdecznie zapraszam mieszkań-
ców powiatu wrzesińskiego oraz 
wszystkich zainteresowanych do 
odwiedzenia parku im. Dzieci Wrze-
sińskich we Wrześni 12 września od 
godziny 12 na II Powiatowym Święcie 
Smaków – mówi wicestarosta Wal-
demar Grzegorek. – Będzie smacznie, 
wesoło, kolorowo i bez deszczu – za-
pewnia z uśmiechem.

Klara Skrzypczyk

Pyszne wydarzenie
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Położenie
Ozn. księgi 
wieczystej

Oznaczenie 
działki

Pow. działki 
w ha

Przeznaczenie 
nieruchomości

Forma sprze-
daży nierucho-

mości

Wartość 
nieruchomości 

w zł
Podstawa sprzedaży Uwagi

Pietrzyków 
Kolonia

KN1S/00030538/7 166 0,3100

brak planu zago-
spodarowania prze-

strzennego w studium 
– rolnicza przestrzeń 
produkcyjna – teren 
upraw rolnych w tym 

trwałych

W drodze 
przetargu

17 546,00*

Uchwała Nr XXI/187/2021 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 

kwietnia 2021 r. w sprawie sprze-
daży niezabudowanej nierucho-

mości gruntowej
o numerze geodezyjnym 166, 

położonej w obrębie Pietrzyków 
Kolonia

-

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje prawo do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Po upływie powyższego terminu zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony.
* zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 (ustawa o podatku od towarów i usług - tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
          Burmistrz Pyzdr

/-/ Przemysław Dębski

BURMISTRZ PYZDR 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości         

Oznaczenie nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Pyzdry

Numer geodezyjny nieruchomości: 1120/1, 1120/2

Powierzchnia działki 1120/1 - 5,2892 ha
Powierzchnia działki 1120/2 - 18,2629 ha
Łącznie 23,5521 ha

Księga wieczysta KN1S/00023997/0

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w południowej części miasta Pyzdry. W bezpośrednim oraz dalszym otoczeniu nieruchomości znajdują się 
łąki, pastwiska oraz rzeka Warta. Wzdłuż północno-zachodniej granicy nieruchomości przebiega wał przeciwpowodziowy, a wzdłuż wschodniej granicy przebiega 
droga wojewódzka nr 442, łącząca Wrześnię z Kaliszem, wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki gruntu nr 1120/2 został utworzony nasyp ziemny, na 
którym znajduje się droga gruntowa. W dalszej odległości znajduje się zurbanizowany obszar miasta Pyzdry, tereny użytkowane rolniczo oraz lasy. Działki gruntu 
tworzą kompleks o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego, ukształtowanie terenu jest lekko pofałdowane, w zachodniej i południowej części działki nr 
1120/2 znajdują się zbiorniki wodne oraz drzewa i krzewy pochodzące z samosiewu. Działka gruntu nr 1120/1 w chwili obecnej wykorzystywana jest jako pole 
uprawne, natomiast działka gruntu nr 1120/2 wykorzystywana jest jako łąka. Przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się słabą i bardzo słabą jakością gleby wg 
wskaźnika bonitacji oraz średnim poziomem kultury rolniczej. Dojazd do działek gruntu realizowany jest drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona 
jest na terenach objętych ochroną przyrody: Nadwarciański Park Krajobrazowy, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Natura 2000. Zgodnie z danymi 
zawartymi na mapach zagrożenia powodziowego przedmiotowa działka znajduje się na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
wału przeciwpowodziowego. 
Oznaczenie klasoużytków dz. 1120/1: Ps V – 5,2604 ha,Ps VI – 0,0288 ha;
Oznaczenie klasoużytków dz. 1120/2: N - 4.1676 ha, Ls V - 0.4835 ha, Ps VI - 2.6478 ha, Ps V - 10.9378 ha, dr - 0.0001 ha, W - 0.0261 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. obszar działki gruntu oznaczony numerem 
geodezyjnym 1120/1 stanowi rolniczą przestrzeń produkcyjną – teren upraw rolnych w tym trwałych z szatą roślinną – lasy i zadrzewienia, obszar mokradeł,  
w całości znajduje się w granicach zespołu stanowisk archeologicznych; obszar działki gruntu oznaczony numerem geodezyjnym 1120/2 stanowi rolniczą przestrzeń 
produkcyjną – trwałe użytki zielone z szatą roślinną – lasy i zadrzewienia, obszar mokradeł oraz zasoby wodne – zbiorniki wodne.

Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu

Działka gruntu stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.) 
i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy zawarte ww. ustawie oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Na podstawie art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dzierżawcy gruntu przysługuje prawo pierwokupu.
Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarby Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony  
w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2,  
a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Zobowiązania i obciążenia 
nieruchomości Nieruchomość nie jest objęta umową dzierżawy.

Termin wydania nieruchomości W dniu podpisania aktu notarialnego.

Cena wywoławcza 
nieruchomości

711 273,00 zł
(zwolnione z podatku VAT)

Kwota wadium 70 000,00 zł

Termin wpłacania wadium Do 14 października 2021 roku

Miejsce i termin I przetargu

Urząd Miejski w Pyzdrach
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
Sala narad
20 października 2021 roku o godz. 10

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.pyzdry.pl/.
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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 kolejnych podopiecznych schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy ze 
stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Cicha 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. 

Narodowy Spis Powszechny trwa 
– nie zwlekajmy z tym obowiązkiem

Pani Katarzyna pyta, czy udział w Narodowym Spisie Powszechnym, który trwa 
od 1 kwietnia tego roku, jest konieczny.

Tak, udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym jest naszym ustawo-
wym obowiązkiem. Do 30 września 
bieżącego roku należy wziąć w nim 
udział. Spisem objęte są ludność  
i mieszkania. Jest on przeprowadza-
ny przez Główny Urząd Statystyczny. 
Jeszcze raz podkreślam, że każdy 
pełnoletni obywatel ma ustawowy 
obowiązek w tym zakresie.

Spisać można się na kilka sposo-
bów. Zalecany jest tak zwany samo-
spis internetowy. W tym celu należy 
wejść na stronę spis.gov.pl i wypełnić 
formularz. Taka forma spisania się 
daje możliwość wzięcia udziału w lo-

terii (szczegóły na stronie loteria.spis.
gov.pl).

Można spisać się też przez telefon, 
dzwoniąc pod numer 22 279 99 99, 
albo w najbliższym urzędzie miasta 
lub gminy. Zbierane dane są poufne.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 
9 sierpnia 2019 roku o Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań 2021 r. (Dz. U. z 2019 roku 
poz. 1775 ze zm.) oraz artykuły 56, 57 
i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 
roku o statystyce publicznej (Dz. U.  
z 2020 roku poz.443 ze zm.)

Dzień dobry, nazywamy się Bruce 
i Jackie. Jesteśmy trzymiesięcznym 
rodzeństwem, które niedawno 
zostało oddane do schroniska. Lu-
dzie, którzy tutaj pracują, od razu 
się nami zajęli. Nie chcieli, abyśmy 
z dzieciństwa pamiętali kraty, za 
którymi uwięzieni są nasi starsi 
koledzy, więc od razu zostaliśmy 
przetransportowani do domu tym-
czasowego. Pracownicy schroniska 
mówili, że muszą nas odpowiednio 
przygotować do adopcji, dlatego 
weterynarz podał nam niezbędne 
lekarstwa, żebyśmy byli zdrowi. 

Jesteśmy bardzo radosnymi pie-
skami, które z nadmiaru energii 
trochę rozrabiają, lecz pozostawio-
ne same sobie nie są już tak weso-
łe i piszczą z lęku. Z dnia na dzień 
stajemy się jednak coraz bardziej 
odważni. Wolontariusze mówią, że 
jesteśmy przeuroczymi psiakami, 
a my każdego człowieka darzy-
my ogromną miłością. Twierdzą, 
że nasze przyszłe rodziny muszą 
być przygotowane na wszystko, 
co może zaoferować szczeniak, 
czyli na pogryzione kapcie oraz 
załatwianie się w domu, ale też na 
mnóstwo  radości i wspólnie spę-
dzany czas. Opiekunowie na pew-
no musieliby nauczyć nas, jakie 

zasady panują w domu, czego nie 
wolno robić, jak prawidłowo zacho-
wuje się wzorowy pies. Ludzie, którzy 
się nami tymczasowo zaopiekowali, 
nie znają naszych rodziców, ale mó-
wią, że prawdopodobnie będziemy 

psami średniej wielkości lub duży-
mi. Jeśli chcielibyście nas poznać, 
skontaktujcie się z Oliwią (514 660 
935).

Bruce i Jackie

Praca sezonowa z EURES
Europejska Sieć Służb Zatrudnienia EURES prowadzi kampanię 

informacyjną na temat pracy sezonowej w Unii Europejskiej w ra-
mach ogólnoeuropejskich działań koordynowanych przez Europej-
ski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomo-
ści wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich 
praw, obowiązków i możliwości. 

Każdego roku do 850 tys. obywa-
teli UE podejmuje pracę sezonową 
w innym państwie członkowskim. 
Pracownicy sezonowi zatrudnieni za 
granicą mają dostęp do szerokiego 
zestawu praw, ale biorąc pod uwa-
gę tymczasowy charakter ich pracy, 
są bardziej narażeni na niepewne 
warunki życia i pracy. Pandemia CO-
VID-19 pogorszyła warunki pracow-
ników sezonowych i naraziła ich na 
zwiększone ryzyko dla zdrowia.

Aby podnieść świadomość pracow-
ników sezonowych i zatrudniających 
ich pracodawców na temat istnieją-
cych praw, obowiązków i usług do-
radczych, Europejski Urząd ds. Pracy 
we współpracy z Komisją Europej-
ską, państwami członkowskimi, sie-
ciami unijnymi działającymi w zakre-
sie swobodnego przepływu pracow-
ników oraz partnerami społecznymi 
rozpoczął kampanię informacyjną 
nt. pracy sezonowej w UE. Polska 
zaangażowała się w nią, ponieważ 
odpowiada ona na wyzwania wielu 
polskich pracowników, którzy podej-
mują pracę sezonową w innych pań-
stwach członkowskich UE.

Polska kampania skierowana jest 
do pracowników sezonowych za-
trudnionych w UE głównie w branży 
rolno-spożywczej oraz w miarę moż-
liwości do innych branż charaktery-
zujących się sezonowością podej-
mowania pracy za granicą 

– Pracownicy sezonowi stanowią 
trzon podstawowych sektorów naszej 
gospodarki, a my z przyjemnością 
wypełniamy naszą misję, wspierając 
ich – powiedział Cosmin Boiangiu, 

dyrektor wykonawczy Europej-
skiego Urzędu ds. Pracy. – Państwa 
członkowskie UE i partnerzy społeczni 
wiedzą, że mogą liczyć na Europejski 
Urząd ds. Pracy, jeśli chodzi o podno-
szenie świadomości w zakresie praw 
i obowiązków oraz wspieranie egze-
kwowania przepisów unijnych i krajo-
wych. Uczciwe zatrudnienie nie kończy 
się po sezonie. 

W ramach kampanii polska sieć 
EURES uruchomiła od 19 lipca 2021 
r. działania skierowane do osób zain-
teresowanych pracą sezonową takie 
jak przykładowo: spotkania informa-
cyjne, warsztaty, prelekcje, webina-
ria on-line, publikacje na stronach 
internetowych i w mediach społecz-
nościowych. Działania te będą pole-
gały na przekazywaniu przydatnych 
informacji na temat warunków pracy 
i zabezpieczenia społecznego oraz 
promocji usług sieci EURES, w tym 
poszukiwania bezpiecznej pracy za 
granicą w państwach członkowskich 
UE – praktyczne informacje skiero-
wane do pracowników sezonowych 
oraz aktualne informacje na temat 
wydarzeń, które odbywać się będą  
w ramach kampanii w Polsce. 

Zachęcamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej eures.praca.gov.pl, 
gdzie będą publikowane różnego ro-
dzaju informacje w ramach kampa-
nii, w tym o wydarzeniach realizowa-
nych przez urzędy pracy i Ochotnicze 
Hufce Pracy na terenie kraju. 

Kampania informacyjna sieci EURES 
potrwa do końca października 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy 
we Wrześni

Informuję, iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności,  
w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, roz-
poczęło się w 2020 roku wykonywanie opracowania pod nazwą „Wyko-
nywanie 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 pań-
stwa.

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

INFORMACJA STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
w sprawie prowadzenia 

inwentaryzacji stanu lasu

To rodzeństwo czeka na odpowiedzialne rodziny

fot. Psi-jaciel
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Z życia klubów sportowych

Siatkarze Progressu 
jedni z najlepszych 
w naszym kraju

Trzecie miejsce w finale Wielkopolski kadetów, szybki awans pod-
czas półfinału Polski oraz ciężka przeprawa po miejsce w najlepszej 
12 ogólnokrajowego finału – tak w skrócie wyglądała tegoroczna 
przygoda dwóch młodych wrześnian: Łukasza Kosmowskiego oraz 
Jacka Kempińskiego w rozgrywkach piłki siatkowej plażowej.

W półfinale Polski rozegranym  
w Warszawie zawodnikom trafiła się 
przystępna drabinka, dzięki czemu 
awans do finału był szybki i przy-
jemny. Łukasz i Jacek wykazali się 
ogromną determinacją i pokazali, na 
co ich stać. W trakcie zawodów pod-
czas gry z zespołem z Ostródy usta-
nowili rekord punktowy – I set 21:04, 
II set 21:15.

Podczas finału Polski w Mysłowi-
cach los klasycznie odegrał się na 
wrześnianach za dogodny układ 
meczów na poprzednich rozgryw-
kach. Jadąc na zawody, młodzi siat-
karze wiedzieli już, że ich pierwszym 
oponentem będzie najlepszy zespół 
w Polsce pochodzący z klubu SMS 
Spała. Jednak spotkanie z tak do-
świadczoną ekipą okazało się dla 
nich czystą przyjemnością. Słowa Łu-
kasza: – Taki wynik brałbym w ciemno 
– mogą oznaczać tylko tyle, że pomi-
mo porażki zawodnicy byli zadowo-
leni ze swojej gry na boisku. Wyniki 
poszczególnych setów to 15:21 oraz 
10:21.

Turniej rozgrywany był systemem 
brazylijskim, który polega na tym, 
że jeżeli zawodnicy przegrają jeden 
mecz, to kolejna porażka wyklu-
cza zespół z rozgrywek. Wiadomo, 

Popłynęli z prądem Warty
Na początku sierpnia Uczniowski Klub Sportowy Żak zorganizował dwa spływy kajakowe z Pyzdr 

do Czeszewa.

Lato sprzyja spędzaniu 
wolnego czasu na świe-
żym powietrzu oraz upra-
wianiu sportu w plenerze. 
Szczególnie chętnie wy-
poczywamy nad wodą, 
korzystając z rowerów 
wodnych, różnego rodza-
ju desek do pływania czy 
właśnie kajaków. Wrze-
siński Uczniowski Klub 
Sportowy Żak zorganizo-
wał w sierpniu dwa spły-
wy kajakowe, w których 
wzięli udział zawodnicy 
oraz mieszkańcy powiatu 
wrzesińskiego.

W obu przypadkach trasa 
wiodła z Pyzdr do Czesze-
wa. Odcinek Warty między 
tymi punktami nie jest dla 
kajakarzy specjalnie trud-
ny do pokonania. Część 

uczestników zdecydowała się więc 
zabrać na wyprawę swoje pociechy, 
które bez trudu machały wiosłami  
i miały mnóstwo frajdy ze spływu. Nie-
wątpliwą radość sprawiała płynącym 
również otaczająca ich okolica – buj-
na roślinność i charakterystyczna dla 
tego regionu fauna. Zaobserwować 
dały się m.in. czaple siwe czy kaczki 
krzyżówki, zaś na brzegu – ropuchy 
i jaszczurki. Przepłynięcie całej trasy 
przy spokojnym tempie zajęło uczest-
nikom około czterech godzin. Na 
mecie w Czeszewie po przyjemnym 
wysiłku na kajakarzy czekało ognisko.

Spływy były dofinansowane w ra-
mach otwartego konkursu ofert na 
wsparcie zadań publicznych powiatu 
wrzesińskiego.

Klara Skrzypczyk

że nad głowami wrześnian ciążyła 
presja, ale nie była ona na tyle silna, 
aby mogła cokolwiek zablokować 
w grze naszych zawodników. Ko-
lejno wygrane mecze to: 2:0 (21:13, 
21:15) z Kędzierzynem-Koźle, 2:1 
(23:25, 21:13, 15:12) z drugą ekipą  
z tego samego miasta oraz 2:0 (21:19, 
21:7) z Suwałkami. W piątym meczu 
siatkarze Progressu zostali pokona-
ni przez zespół z Będzina 1:2 (14:21, 
21:9, 8:15) i na tym etapie zakończyli 
udział w rozgrywkach.

Podczas zawodów Łukasz i Jacek 
słyszeli niemiłe komentarze odno-
śnie ich wzrostu. Podopieczni trene-
ra Bartka Jankowskiego udowodnili 
jednak, że w tym wszystkim tak na-
prawdę liczy się ogromne serce do 
walki, co pokazali, pokonując prze-
ciwników dwa razy większych od 
siebie. Trud, jaki włożyli w treningi  
i poboczne zawody, skutkował za-
dowalającymi wynikami i co najważ-
niejsze – uśmiechami na twarzy.

Nie można tu zapomnieć o trenerze 
kategorii junior – Marku Pachockim, 
który również pomagał w całym ma-
krocyklu treningowym. Jemu także 
należą się wielkie brawa i pochwały.

Robert Wardak

Na mecie spływu

Po wysiłku na wodzie nie ma nic lepszego niż kiełbaska z ogniska
Wrześnianie udowodnili, że są w krajowej czołówce

fot.arch. projektu
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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: 
Klaudia Cicha

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

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

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Wojownicy na górskich szlakach
Zawodnicy wrzesińskiego klubu taekwondo olimpijskiego UKS Tiger Team w drugiej połowie lipca 

przebywali na obozie sportowo-rekreacyjnym w Wiśle. 
Ich bazą treningową był Ośro-

dek Przygotowań Paraolimpijskich 
START. W trakcie pobytu, oprócz re-
alizacji planu treningowego, znalazł 
się również czas na organizację wy-
cieczek górskich, zajęć rekreacyjnych 
na basenie czy też na wizyty w parku 
linowym. Nie obyło się oczywiście 
bez zwiedzania muzeum trofeów 
Adama Małysza oraz skoczni jego 
imienia. Zorganizowanie obozu było 
możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu 
z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach Pro-
gramu KLUB oraz dotacji ze środków 
powiatu wrzesińskiego.

Sebastian Szygenda

Siatkarskie zmagania weteranów
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne ponownie gościły prestiżową imprezę – Orlen Mistrzo-

stwa Polski Oldbojów w siatkówce plażowej. Turniej, który odbywał się od 13 do 15 sierpnia pod patro-
natem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Współzawodnictwo odbywało się 
w kategoriach wiekowych: +70, +80, 
+90, +100, +110, +120 i +130 (suma 
wieku zawodników w parze – przyp. 
red.) dla mężczyzn oraz +70, +80  
i +90 dla kobiet. W związku z zacho-
waniem szczególnej dbałości o prze-
strzeganie zasad obowiązujących  
w okresie pandemii losowanie par 
przy udziale komisarza zawodów 
Róży Wachowskiej było transmito-
wane za pośrednictwem Internetu. 
Natomiast odprawa techniczna mia-
ła miejsce na bieżąco dla poszczegól-
nych grup zawodników przystępują-
cych do rozgrywek. 

Pierwszy dzień turnieju od wcze-
snych godzin porannych aż do 
wieczora minął na współzawodnic-
twie prowadzonym na wszystkich 
siedmiu boiskach. Nazajutrz, gdy 
większość zawodników przystąpiła 
już do gry, odbyło się uroczyste roz-
poczęcie zawodów. Tomasz Kałużny 
– burmistrz Wrześni, Robert Wardak 

– prezes KPS Progress Września i Ja-
cek Broński – prezes Wielkopolskie-
go Związku Piłki Siatkowej przewod-
niczyli otwarciu Mistrzostw Polski  
i jako gospodarze turnieju przywita-
li uczestników przybyłych z całego 
kraju oraz zaproszonych gości. Rów-
nież w tym dniu mecze toczyły się do 
późnych godzin popołudniowych. 
Spotkania pozwoliły na wyłonie-
nie ćwierćfinalistów we wszystkich 
kategoriach wiekowych, zarówno 
wśród kobiet, jak i mężczyzn. Ostatni 
dzień imprezy upłynął na grze o me-
dale. Około godziny 18 poznaliśmy 
wszystkich medalistów. 

W rywalizacji pań w kategorii +70 
zwyciężyły Joanna Rejno i Ilona Zie-
lińska-Czubek, +80 Lucyna Dydziń-
ska i Anna Wolańska, a +90 Aleksan-
dra Misiak i Edyta Janas. Wśród pa-
nów w kategorii +70 najlepsi okazali 
się Damian Załęski i Mariusz Szlejter, 
+80 Aleksander Januszkiewicz i Grze-
gorz Barciak, +90 Jarosław Bykowski 

i Marek Zaręba, +100 Aleksander 
Biegun i Krzysztof Wojtyłko, +110 
Dariusz Lewicki i Andrzej Felic, +120 
Sławomir Drążkiewicz i Robert No-
wosadzki, a +130 Dariusz Domański 
i Zbigniew Nowak. Wybrano także 
najlepszych zawodników rozgry-
wek. Decyzją komisarza zawodów, 
sędziego głównego oraz sędziów 
prowadzących zawody tytuł MVP 
turnieju powędrował do wrześnian-
ki – Ilony Zielińskiej-Czubek oraz do 
Aleksandra Bieguna z Bielska-Białej. 
Co ważne, pogoda dopisała, sporto-
wa atmosfera również, obyło się bez 
kontuzji, a gracze wyjeżdżali z Wrze-
śni zadowoleni i pełni uznania dla 
organizatorów. Nie zabrakło podzię-
kowań zarówno ze strony komisarza 
zawodów, jak i sędziego głównego. 
Natomiast sami zawodnicy i ich licz-
nie przybyłe rodziny zapewniali, że  
z wielką przyjemnością wrócą do 
miasta za rok.

Robert Wardak

Podczas obozu był czas na odpoczynek, ale też na treningi
fot.U

KS Tiger Team
fot. arch. projektu

W tym roku turniej zgromadził na starcie rekordową liczbę zawodników, bo aż 128 par




