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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.
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Przygotowanie podłoża pod bieżnię

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Montaż profilów pod podwieszany sufit

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, który jest 
dostępny pod adresem e-budow-
nictwo.gunb.gov.pl, można złożyć 
m.in. wniosek o przeniesienie decyzji  
o pozwoleniu na budowę czy zgłosić 
rozbiórkę.                   (red.)

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Murowanie ścian

Co słychać na drogach?

Niebawem rozpoczną się prace modernizacyjne na dwóch obiektach mostowych – w Lisewie  
i Rudzie Komorskiej. 

Przy obu zostaną wyczyszczone 
oraz naprawione dylatacje, czyli 
szczeliny między dwiema przylega-
jącymi do siebie częściami jezdni. 
Ponadto ekipa remontowa wykona 
odwodnienie, czyli poprawnie osa-
dzi wpusty umożliwiające sprawny 
odpływ nadmiaru wody. Całość 
prac zwieńczy uzupełnienie ubyt-
ków w betonie na podporach pod-
trzymujących most. Koszty tych 
zadań to blisko 150 tysięcy złotych 
na każdy most. Cała kwota zostanie 
pokryta z własnych środków powia-
tu. Wykonawcą robót będzie firma 
VIAPONT Macieja Kaźmierskiego. 
Prace właśnie się rozpoczęły i po-
trwają do końca listopada.

Klaudia Cicha

Nowa kadencja ze starym prezesem
Podczas walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządowego A2-Wielkopolska wybrano nowy 

zarząd. Prezesem na kolejną kadencję ponownie został wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek.

Spotkanie odbyło się 19 paździer-
nika w Starym Mieście – siedzibie 
organizacji. Co prawda kadencja po-
przedniego zarządu Stowarzyszenia 
Samorządowego A2-Wielkopolska 
zdążyła już upłynąć, jednak przepisy 
wprowadzone ze względu na pan-
demię umożliwiły jej przedłużenie. 
Podczas walnego zgromadzenia 
podjęto szereg uchwał, które doty-
czyły m.in. sprawozdań i udzielenia 
absolutorium zarządowi. Wybory no-
wego przyniosły jedną zmianę – sta-

nowisko sekretarza objęła wójt gmi-
ny Krzymów Danuta Mazur. Na czele 
stowarzyszenia pozostał wicestaro-
sta wrzesiński Waldemar Grzegorek, 
który tę funkcję pełni od 2019 roku.

W Starym Mieście rozmawiano rów-
nież m.in. o planach A2-Wielkopol-
ska na najbliższe miesiące. Głównym 
jego celem pozostaje promocja in-
westycyjna samorządów, które two-
rzą stowarzyszenie, ale członkowie 
nadal chcą stawiać też na turystykę, 
przede wszystkim weekendową  

i skierowaną do rodzin. W planach 
jest dalsza promocja wielkopolskich 
terenów na targach w całym kraju,  
w co Waldemar Grzegorek chętnie 
włącza się osobiście. Jak podkreśla, 
nie brakuje inwestorów, którzy za-
miast zakładów przemysłowych szu-
kają lokalizacji chociażby dla miejsc 
rozrywki, a to duża szansa zarówno 
dla rozwoju gospodarki, jak i turysty-
ki w regionie.

Klara Skrzypczyk

Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek  (drugi od lewej) w towarzystwie pozostałych członków zarządu

Prace obejmują m.in. oczyszczanie oraz naprawę dylatacji



3Samorządbiuletyn@wrzesnia.powiat.pl 3Samorząd 22 października 2021biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

O jedno oczko w górę
W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020 opublikowanym ostatnio przez pi-

smo „Wspólnota” powiat wrzesiński znalazł się na czwartym miejscu w kraju. To awans o jedną pozycję 
w porównaniu z poprzednim zestawieniem za lata 2017-2019.

Średnie wydatki na inwestycje  
w wysokości 542,70 zł w przelicze-
niu na osobę pozwoliły powiatowi 
wrzesińskiemu zająć pierwszą lo-
katę w Wielkopolsce. W skali Polski 
zdołały go wyprzedzić powiaty: so-
kołowski (województwo mazowiec-
kie – 546,96 zł), wysokomazowiecki 
(podlaskie – 747,73 zł) i przasnyski 
(mazowieckie – 756,33 zł). Warto 
przypomnieć, że w latach 2018-2020 
na naszym terenie realizowano wiele 
ważnych projektów. W tym czasie wy-
budowano i wyposażono Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach,  
a także zaplecze dydaktyczno-spor-
towe przy ulicy Wojska Polskiego, 
zmodernizowano bursę przy ulicy 
Słowackiego oraz przeprowadzono 
modernizację budynku Powiatowe-
go Centrum Edukacji Zawodowej, 
wybudowano również obiekt szat-
niowo-sanitarno-magazynowy na 
potrzeby funkcjonowania infrastruk-
tury sportowej przy Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
przy ulicy Kaliskiej. Łączna wartość 

wyżej wymienionych inwestycji to 
prawie 80 milionów złotych. Czwar-
te miejsce w rankingu „Wspólnoty” 
to spory awans na przestrzeni ostat-

nich lat. W 2019 roku powiat wrze-
siński zajmował dopiero 27 pozycję,  
a w 2020 piątą. 

Monika Tomczak

Radni na Forum
Wyjazdowe XI Forum Samorządowe radnych samorządów tery-

torialnych powiatu wrzesińskiego po ponad dwuletniej przerwie 
odbyło się w terminie 15-17 października.

Radni uczestniczyli w debacie pn. 
„Samorząd terytorialny w obliczu 
planowanych zmian w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład oraz 
Krajowego Planu Odbudowy”. Na 
spotkaniu podsumowującym Forum 
samorządowcy dzielili się także spo-
strzeżeniami i doświadczeniami na 
temat funkcjonowania samorządów 

podczas pandemii. Podczas kilkugo-
dzinnego wyjazdu, korzystając z wie-
dzy pani przewodnik, poznali także 
atrakcje turystyczne i ciekawostki 
historyczne nadmorskich miejsco-
wości m.in. Niechorza, Trzęsacza  
i Międzyzdrojów.

Wydział Organizacyjny

Jesień, jesień, jak to tak
Pięknie o aktualnej porze roku śpiewał Marek Grechuta i chociaż od pierwszego wykonania tego utworu upłynęło trochę czasu, to za każ-

dym razem słucham go z tym samym upodobaniem.

Od gorąca twych promieni za-
płonęły liście drzew

Od zieleni do czerwieni krążył 
lata senny lew

Mała chmurka nad jej czołem, 
mała łezka, słony smak

Pociemniało, poszarzało – je-
sień, jak to tak?

Jesień, jesień, jesień, jak to tak?
Jesień, jesień, jesień, jak to tak…
Przewrotnie zacytowałem frazę 

o jesieni, chociaż w tytule tego 
utworu pojawia się zupełnie 
inna pora roku. Osobiście jed-
nak do jesieni mam szczególną 
atencję. Nastraja mnie ona no-
stalgicznie i refleksyjnie, a cza-
sem radośnie, szczególnie kiedy 
w słoneczny dzień zachwycić 
się można paletą barw żółci, 
pomarańczu, czerwieni, brązu 
przebarwiających się liści drzew  
i krzewów. Jest w tym obrazie 
coś urzekającego.

Październik to też pora, kiedy 
już wiemy, czego w tym roku nie 
uda się nam załatwić, a z czym 
trzeba się pośpieszyć, żeby zdą-
żyć przed pierwszymi mrozami.

W życiu samorządowym to też 
okres wzmożonej krzątaniny. 
Kończymy zaplanowane na ten 
rok projekty, liczymy dochody, 
sklejamy projekt budżetu na 
przyszły rok i sprawdzamy, na ile 
pan minister od finansów osku-
bał nas z dochodów na kolejny 
rok. Oj, nie lubi pan minister sa-
morządów, nie lubi…

Każdy nowy budżet to ogromne 
wyzwanie i stres dotyczący tego, 
jak pogodzić rosnące oczekiwania 
mieszkańców z ograniczanymi cen-
tralnie źródłami dochodów. Bo jak 
tu doszukać się racjonalności u „mi-
nisterialnych geniuszy od algoryt-
mów finansowych”, kiedy uczniów 
w szkołach przybywa, koszty i płace 
rosną, a subwencja ministerialna na 
finansowanie naszych szkół maleje.  
Z drugiej strony słyszymy jednak, 
że w kasie rządowej na zadania pu-
bliczne pieniędzy mamy więcej niż 
kiedykolwiek w historii. Można by 
pomyśleć, że coś z tymi narodowymi 
liczydłami jest nie tak. Może się za-
wiesiły i trzeba by ruszyć z pomocą 
i te paciorki na liczydłowych suwa-
kach jakoś zresetować.

Starsi wrześnianie pewnie pamięta-
ją starą księgarnię przy rynku, gdzie 
wcześniej była apteka, do której to 
jeszcze wcześniej noblista Reymont 
zaglądał i czekając aż przygotują 
mu miksturę, gapił się przez okno  
i w małym notesiku skrzętnie coś no-
tował. Otóż w tej księgarni pomimo 
postępującej „cyfryzacji” procesów 
sumowania (małe kalkulatorki) panie 
ekspedientki do samego końca po-
sługiwały się drewnianym liczydłem 
z paciorkami. Podliczały sprawnie 
długie kolumny liczb do trzeciego 
miejsca po przecinku i nigdy się nie 
pomyliły. Ja przynajmniej nie pamię-
tam, żeby były jakieś reklamacje. Dla-
tego też przyszła mi do głowy taka 
myśl, żeby zaproponować narodo-

wym rachmistrzom pomoc naszych 
emerytowanych już pewnie dzisiaj 
księgarek do ponownego przelicze-
nia tych felernych ministerialnych 
rachunków. Jestem przekonany, że 
bez problemu dałyby radę i znala-
złyby błąd w tych rachunkach. A my 
samorządowcy zrobilibyśmy zrzutkę 
z przyszłych nadwyżek budżetowych 
i opłacilibyśmy nasze rachmistrzynie, 
tak żeby nie nadwyrężać rządowej 
kasy. Honorowo!

Ale zamiast narzekać, czas nacie-
szyć oczy złotą jesienią, zanim przyj-
dą mgły i szarugi. Zanurzyłem się 
więc w kontemplacji jesiennego kra-
jobrazu pięknej alei platanowej, gdy 
nagle jakiś tubalny głos wyrwał mnie 
z błogiego letargu. Oglądam się nie-
śpiesznie za siebie, a to pan Andrzej 
z bloku przy kwiaciarni. Działacz rady 
osiedlowej. 

– Ładna alejka, panie starosto. Pięk-
nie wygląda teraz jesienią, prawda?

– Właśnie podziwiam, platany to 
piękne drzewa, szczególnie o tej porze.

Opowiadam mu, jak oglądałem na 
starej fotografii z początku ubiegłe-
go wieku ten fragment ulicy, kiedy te 
platany nie były wyższe niż postawny 
mężczyzna, a w obwodzie nie miały 
więcej niż czterdziesty numer nici.

– Tak, alejka piękna, ale droga do d… 
– wypalił jak z dubeltówki mój roz-
mówca. – Kiedy wreszcie ją zrobicie?

– Sprawa nie jest prosta – wyjaśniam 
– gdyż od siedmiu lat po proteście jed-
nego z „przydrożnych przedsiębior-
ców” i pani z okolicy WOK-u tułamy 

się z gotową do-
kumentacją po 
sądach, minister-
stwach i urzędach 
niczym prokurent 
Józef K. z „Proce-
su” Franza Kafki.  
I końca nie widać, 
chociaż specu-
stawa drogowa 
miała takie histo-
rie wykluczać. Ale 
nie wyklucza. Nie 
wyklucza i już, 
bo sędzia NSA się  
z nią pewnie nie 
zapoznał, albo nie 
ma Lexa [to taki 
bryk dla jurystów 
– przyp. autora],  
w którym wszystko 
można sprawdzić.

– Niech pan nie 
ściemnia, pa-
nie starosto, to 
niemożliwe. Nie 
macie kasy i tyle 
– wyrokuje pan 
Andrzej. 

I koniec miłej konwersacji. Czar 
prysnął.  Nie przebijesz się, choćbyś 
krwią zapisał swoje prawdy na bara-
niej skórze.

Jak mawiał Marszałek, tak, tak, ten 
wielki Marszałek: Prawda jest jak d…, 
każdy ma swoją.

I w tych przepięknych okoliczno-
ściach przyrody dzień dogasał leni-
wie w ostatnich promieniach jesien-

nych liści barwy szkarłatnej. Jakoś 
tak z żalem trzeba było wracać do 
domu. Poczułem już w kościach, 
jak nadchodzi ta smutna, szara  
i słotna jesień z lodowatym kapu-
śniaczkiem od samego rana.

Dionizy Jaśniewicz
…jeszcze zatopiony w barwach 

jesiennego nastroju

Samorządowcy z powiatu wrzesińskiego

Zaplecze dydaktyczno-sportowe we Wrześni
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Mówić obrazami, cz. 36Zielone światło
6 października obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego – jednej  

z najczęściej występujących niepełnosprawności fizycznych wśród dzieci, z którą borykają się rów-
nież młodzież i dorośli.

Uczniowie Zespołu Szkół im. 
Janusza Korczaka włączyli się  
w Ogólnopolską Kampanię Spo-
łeczną „Zielone światło dla dzieci 
z MPD”. Kampania dedykowa-
na  jest 25 tysiącom osób w Pol-
sce oraz 17 milionom  osób na 
świecie dotkniętych mózgowym 
porażeniem dziecięcym – MPD. 
Tego dnia, w geście solidarności 
z osobami z MPD, kolorem zielo-
nym rozświetlane są prestiżowe 
budynki, miejsca kultowe i ważne 
na całym świecie. Nasza szkoła 
również zaświeciła na zielono.

Mózgowe porażenie dziecięce 
jest zespołem przewlekłych za-
burzeń neurologicznych, wyni-
kających  z trwałego uszkodzenia 
mózgu w okresie okołoporodo-
wym lub jego zaburzenia rozwo-
jowego we wczesnym stadium. 
Może powstać na skutek wielu 
czynników: patologii płodowych, 
uszkodzeń okołoporodowych lub 
poporodowych, co oznacza, że do 
urazu mózgu może dojść zarówno  
w łonie matki, w trakcie porodu, 
jak i w ciągu pierwszych kilku mie-
sięcy życia dziecka. Jednymi z naj-
częstszych przyczyn wystąpienia 
mózgowego porażenia dziecięce-
go są: niedotlenienie, złe ułożenie 
płodu oraz wcześniactwo.

Istotą MPD są zaburzenia rucho-
we, takie jak nieprawidłowe na-
pięcie mięśni: spastyczne – wzmo-
żone napięcie mięśniowe lub 
hipotonia mięśniowa – wiotkość 
mięśni, niedowłady, ruchy mimo-
wolne oraz zaburzenia psycho-
motoryczne oraz brak właściwych 
wzorców ruchu i odruchów neu-
rologicznych. Występujące zabu-
rzenia równowagi oraz problemy  
z właściwym odczuwaniem po-
zycji własnego ciała skutkują 
trudnościami z poruszaniem się.  
W przypadku mózgowego poraże-
nia dziecięcego mogą też współ-
występować zaburzenia zachowa-
nia, nieprawidłowości w zakresie 
narządów wzroku, słuchu i mowy, 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
orientacji przestrzennej, laterali-
zacji, a także niepełnosprawność 
intelektualna, zaburzenia koncen-
tracji uwagi, epilepsja. MPD jest 

nieuleczalne, a stan zdrowia pogar-
sza się wraz z wiekiem, konieczna 
jest więc stała opieka i rehabilitacja 
ruchowa. Bardzo często osoby z MPD 
potrzebują pomocy drugiej osoby, 
by radzić sobie z codziennymi czyn-
nościami. Do tego dołączają często 
ograniczenia w pamięci ruchowej, 
co skutkuje uboższym zasobem 
spostrzeżeń, wrażeń, wiadomości  
i umiejętności powstałych na skutek 
doświadczeń sensomotorycznych 
we wczesnym dzieciństwie.

Opisane deficyty mogą u dziecka 
z MPD występować wybiórczo albo 
w różnych połączeniach i z różnym 
nasileniem. Wszystkie oddziałują 
jednak bezpośrednio na możliwo-
ści rozwojowe, psychofizyczne, ale  
i edukacyjne osób dotkniętych MPD. 
Nie należy także zapominać o sferze 
emocjonalnej dziecka, u którego 
kształtuje się zazwyczaj zaniżona sa-
moocena, postawa lękowa, mniejsza 
odporność na stres, słabsza kontrola 
emocji, przejawiająca się agresyw-
nością, wybuchowością, impulsyw-
nością i negatywizmem. Mogą wy-
stępować także trudności w nawią-
zywaniu i podtrzymywaniu popraw-
nych relacji społecznych, których 
podłożem jest lęk przed odrzuce-
niem jako kogoś innego lub gorsze-

go, a także zaburzenia w sprawnym 
komunikowaniu się. Niewątpliwie 
trudną sprawą jest kwestia samo-
obsługi ze względu na obniżone 
możliwości manipulacyjne. Przeja-
wia się to w problemach z wyko-
nywaniem czynnościach takich jak 
samodzielne korzystanie z toalety, 
ubieranie się czy jedzenie. Koniecz-
na jest wówczas pomoc innych 
osób. Na tle opisanych dysfunkcji 
wyłania się zatem sylwetka dziecka 
– ucznia, który codziennie zmaga 
się z otaczającą go rzeczywistością. 

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka 
we Wrześni jest placówką, która za-
pewnia uczniom z mózgowym po-
rażeniem dziecięcym komplekso-
wą opiekę i edukację, posiada bo-
wiem nie tylko wszelkie udogod-
nienia architektoniczne, ale także 
wyspecjalizowaną kadrę pedago-
giczną oraz zaplecze dydaktyczne. 
Na terenie naszej szkoły znajduje 
się kompleks rehabilitacyjny, z któ-
rego korzystają wszyscy uczniowie. 
Dzieci z MPD oprócz rozwijania sfe-
ry ruchowej biorą udział w różno-
rodnych zajęciach wspierających 
rozwój, realizując indywidualny 
program edukacyjno-terapeutycz-
ny dostosowany do możliwości  
i potrzeb psychofizycznych. Do wy-
jątkowych potrzeb uczniów z MPD 
dostosowano także w naszej szkole 
toalety, szatnie i korytarze. 

Dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym biorą aktywny udział  
w życiu społecznym placówki, za-
wierają przyjaźnie, uczą się, bawią, 
rozwijają swoje zdolności, korzy-
stają z zajęć edukacyjno-terapeu-
tycznych oraz specjalistycznych.

We współczesnym świecie osoby 
z mózgowym porażeniem dziecię-
cym mają szansę na realizację wie-
lu swoich potrzeb i godne funkcjo-
nowanie w życiu społecznym, jed-
nak niezbędnym warunkiem jest 
zapewnienie im skutecznej eduka-
cji na dobrym, dostosowanym do 
ich możliwości poziomie.

Marta Hedrych-Rosalska

Jesień to pora intensywnych prac w polu i ogrodzie. Pamię-
tasz, jakie kolory i kształty mają warzywa oraz owoce?

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 
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 Ja-
kubowska proponują, aby pose-
gregować warzywa i owoce we-
dług kolorów. Do każdego koloru 
należy dopasować dwa elementy. 
       (red.) 

Wspominali oświatę
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich osób zwią-

zanych zawodowo z oświatą. Dla emerytowanych nauczycieli to 
świetna okazja, by się spotkać i powspominać.

12 października Sekcja Emerytów  
i Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego zorganizowała we Wrześni 
uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

Przewodnicząca sekcji Anna Paluszak 
przekazała koleżankom i kolegom za-
proszenia na uroczystość, w trakcie 
której wręczone zostaną wyróżnienia 
za 60 lat przynależności do ZNP.

W wydarzeniu udział wzięli przed-
stawiciele samorządów, m.in. na-
czelnik Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego we Wrześni Olga Ko-
śmińska-Giera, która złożyła najser-
deczniejsze życzenia emerytowa-
nym nauczycielom. Spotkanie było 
okazją do ciekawych rozmów oraz 
miłych wspomnień. 

Wiktoria Rybka

Spotkanie odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka przybrał zielone barwy

Zielone serce solidarności
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Zagrali na Dzień 
Nauczyciela

W połowie października w Powiatowej Szkole Muzycznej odbył 
się wyjątkowy koncert.

Podczas wydarzenia, które zorgani-
zowano 12 października z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, wykonawcami 
byli uczniowie i nauczyciele Powia-
towej Szkoły Muzycznej I stopnia we 
Wrześni. Wystąpili: Jolanta Kubiaczyk 
(uczennica Anity Kmiecik), Hanna 
Jakubowska (uczennica Alicji Golec) 
oraz nauczyciele: Katarzyna Fleszar, 

Liliana Kucza, Kamil Madej, Albert 
Kołodziejczak, Szymon Józwiak i Kry-
stian Bartczak.

Tematem przewodnim koncertu 
była muzyka argentyńskiego kom-
pozytora Astora Piazzolli, którego 
100. rocznica urodzin przypada  
w 2021 roku.

Liliana Kucza

Pedagodzy z wyróżnieniami

Coroczne święto oświaty i szkolnic-
twa wyższego zostało ustanowione 
w 1972 roku jako Dzień Nauczycie-
la (dekadę później przyjęło obecną 
nazwę). Upamiętnia ono rocznicę 
powstania Komisji Edukacji Naro-
dowej utworzonej z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego 
14 października 1773 roku. Dzień ten 
stanowi szczególną okazję do tego, 
by docenić i nagrodzić nauczycieli 
oraz innych pracowników placówek 
edukacyjnych za ich wychowawczo-
-dydaktyczne osiągnięcia. 

Nie inaczej było podczas spotkania 
w Grzymysławicach, na którym sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz 
i naczelnik Wydziału Edukacji Olga 
Kośmińska-Giera wręczyli wyróż-
nionym medale, nagrody, statuetki  
i listy gratulacyjne. Nagrodą Ministra 
Edukacji Narodowej uhonorowana 
została Renata Pohl, która w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych im. gen. dr. Romana Abrahama 
prowadzi zajęcia w pracowni gastro-
nomicznej oraz uczy przedmiotów 
związanych z obsługą turystyczną. 
Nagrody Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty powędrowały do: Magdale-
ny Zając (dyrektor Zespołu Szkół im. 
Janusza Korczaka), Teresy Jabłoń-
skiej (nauczycielki historii i wiedzy o 
społeczeństwie w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Henryka Sienkiewi-
cza), Małgorzaty Głowackiej (uczącej  
w klasach technik ekonomista i zaj-
mującej się doradztwem zawodo-
wym w Zespole Szkół Politechnicz-
nych im. Bohaterów Monte Cassino), 
a także do Grażyny Augustin (wycho-
wawcy świetlicy szkolnej w ZSTiO). 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę 
otrzymały: dyrektor Bursy Międzysz-
kolnej Barbara Zawal oraz nauczy-
cielka matematyki w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich Danuta Marciniak. 
Brązowy Krzyż Zasługi został przy-
znany Magdalenie Zając. Medale 
Komisji Edukacji Narodowej otrzy-
mały z kolei: Mariola Musielak i Anna 
Stanisławczyk z ZSZ nr 2 prowadzące 
przedmioty zawodowe w Branżowej 

Szkole I Stopnia, Maria Radziejewska 
– logopeda, neurologopeda, oligo-
frenopedagog i pedagog w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, jak 
również Anna Głowacka – nauczy-
cielka edukacji dla bezpieczeństwa  
i wychowania fizycznego, Magdale-
na Pańczak – nauczycielka wycho-
wania do życia w rodzinie i pedagog 
szkolny oraz Elżbieta Tarczewska 
– nauczycielka języka niemieckiego  
z ZSTiO.

Zasłużonym pedagogom nagrody 
przyznał także starosta wrzesiński.  
W tym roku zdecydował się on wy-
różnić 13 osób: Violettę Zdunowską – 
dyrektor LO, Magdalenę Zając, Annę 
Chęcińską – nauczycielkę w klasach 
technik ekonomista w ZSP, Monikę 
Załuską – nauczycielkę w klasach 
technik budownictwa w ZSP (zajmu-
jącą się również doradztwem zawo-
dowym), Hannę Ludwiczak i Marlenę 
Koniuk – pracowników pedagogicz-
nych ZSS, Kazimierza Stygara – na-
uczyciela fizyki w LO, Beatę Szymań-
ską – nauczycielkę języka niemiec-
kiego i przedmiotów zawodowych 
w Branżowej Szkole I Stopnia w ZSZ 
nr 2, Hannę Sterczyńską-Bartko-
wiak – nauczycielkę przedmiotów 
zawodowych w Branżowej Szkole  
I Stopnia w ZSZ nr 2, Olgę Przyjem-
ską – nauczycielkę języka niemiec-

kiego w ZSTiO, Monikę Sroczyńską 
– nauczycielkę biologii w ZSTiO, Da-
rię Stawicką – pedagoga, logopedę 
i doradcę zawodowego w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 
Tomasza Zajdę – opiekuna pracowni 
automatyki w Powiatowym Centrum 
Edukacji Zawodowej.

Na spotkaniu w CBiRNT nie mogło 
zabraknąć również emerytowanych 
nauczycieli i pracowników oświaty  
z powiatu wrzesińskiego. Część  
z nich w zeszłym roku zakończyła 
zawodową karierę i z tej okazji otrzy-
mała z rąk starosty specjalne po-
dziękowania. Byli to: Ewa Kaczmarek 
(ZSS), Piotr Kapelak (ZSZ nr 2), Arleta 
Żebrowska (LO), Grażyna Micha-
lak (ZSP), a także Bożena Garbaciak 
(PCEZ) i Ryszard Szymański (PCEZ). 
Ponadto jubileusz 35-lecia pracy 
zawodowej obchodzi w tym roku 
Elżbieta Tomczak. W związku z tym 
dyrektor Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej przyjęła gratulacje  
i życzenia od władz powiatu. Uroczy-
stość została uświetniona występami 
uczniów Powiatowej Szkoły Muzycz-
nej i Liceum Ogólnokształcącego im. 
Henryka Sienkiewicza, którzy przy-
gotowali instrumentalno-wokalny 
program artystyczny.

Monika Tomczak

Uroczystość w ZSTiO
Na początku października uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących złożyli ślubowanie.

8 października uczniowie klas dru-
gich (którym sytuacja epidemiczna 
uniemożliwiła ubiegłoroczną orga-
nizację uroczystości) i pierwszych 
stanęli na szkolnym dziedzińcu, 
by złożyć ślubowanie na sztan-
dary: Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół 
Rolniczych i Państwowego Techni-
kum Weterynaryjnego. Gospodarz 
uroczystości, dyrektor Damian Hof-
fmann  powitał młodzież, rodziców 

i zaproszonych gości. Organ pro-
wadzący reprezentował  Waldemar 
Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, 
natomiast Radę Rodziców –  Piotr 
Bacharewicz. Ceremoniał ślubowa-
nia prowadzili: kpt.  Krzysztof Ka-
sprzyk oraz Sofiia Dovbyh  i Tymote-
usz Smak z kl. I TWB. Dedykacje mu-
zyczne pięknie wyśpiewały swoim 
młodszym koleżankom i kolegom Li-
dia Zdunek oraz Zuzanna Ratajczyk.

        ZSTiO

Wyróżnienia dla emerytowanych pracowników
Wystąpili nie tylko uczniowie, lecz także nauczyciele

Elżbieta Tomczak (w  środku) obchodzi w tym roku 35-lecie pracy zawodowej Dla młodych ludzi to ważna i podniosła chwila
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Odwiedzają miejsca pamięci
W ramach projektu „Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci” uczniowie szkół ponadpodstawo-

wych zwiedzili kolejne wyjątkowe dla naszej historii miejsca.

Pierwsze z nich to Muzeum Marty-
rologiczne w Żabikowie koło Pozna-
nia, które powstało w miejscu daw-
nego niemieckiego obozu karno-
-śledczego założonego przez hitle-
rowców w kwietniu 1943 roku. Obóz 
w  Żabikowie nosił oficjalną nazwę 
Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei 
und Arbeitserziehungslager Posen-
-Lenzingen  (Więzienie Policji Bezpie-
czeństwa i Wychowawczy Obóz Pra-
cy Poznań-Junikowo) i  był obozem 
przejściowym, skąd deportowano 
więźniów do obozów koncentracyj-
nych – KL Auschwitz, a następnie do 
Gross-Rosen, Mauthausen, Sachsen-
hausen, Ravensbrück.

Miejscem mniej znanym niż inne 
punkty związane z Holocaustem 
jest Muzeum byłego niemieckiego 

Obozu Zagłady Kulmhof. Znajduje 
się ono we wsi Chełmno nad Nerem 
i powstało dla upamiętnienia ofiar 
obozu zagłady założonego przez 
Niemców. Kulmhof był pierwszym 
niemieckim obozem natychmiasto-
wej zagłady Żydów w okupowanej 
Polsce. Funkcjonował od jesieni 
1941 roku do kwietnia 1943 oraz 
krótko w 1944 roku. Było to główne 
miejsce masowej zagłady ludności 
żydowskiej z  Kraju Warty  oraz więź-
niów łódzkiego getta. Śmierć ponio-
sło tu około 200 tys. osób, głównie 
Żydów, ale także Romów, Polaków, 
Rosjan i Czechów.

Uczestnicy projektu mogli wysłu-
chali historii mówiących o całych 
wymordowanych społecznościach, 
ale także dowiedzieli się o losach 

pojedynczych więźniów. Brali udział 
w zajęciach edukacyjnych, opra-
cowanych na podstawie materiału 
źródłowego, pozwalającego poznać 
poruszającą historię m.in. dzieci  
z łódzkiego getta.

Reakcje młodzieży, jej zaintereso-
wanie tematem i okazywane przez 
nią emocje pozwalają wnioskować, 
że przedsięwzięcie ma rację bytu, 
jest potrzebne i powinno być kon-
tynuowane. Projekt „Młodzież wrze-
sińska z wizytą w miejscach pamięci” 
jest realizowany pod patronatami 
honorowymi: marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego, starosty wrze-
sińskiego, burmistrza miasta i gminy 
Września oraz Forum Dialogu.

Anita Rembowicz-Robaszkiewicz

Kolejny rok z Volkswagenem
Klasa patronacka w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino funkcjonuje już 

pięć lat. 8 października odbyła się szósta inauguracja roku szkolnego dla uczniów, którzy zdecydowali 
się na naukę razem z Volkswagen Poznań.

W tym roku z powodu trwającej 
pandemii COVID-19 inaugurację 
roku szkolnego przeprowadzono  
w formie online. Pierwszoklasiści  
z Zespołu Szkół Politechnicznych im. 
Bohaterów Monte Cassino oraz Ze-
społu Szkół nr 1 w Swarzędzu zostali 
przywitani przez Joannę Musielak 
– członka zarządu ds. personalnych  
i organizacji Volkswagen Poznań oraz 
Stefanie Hegels – dyrektor zakła-
du Volkswagen Poznań w Białężycach. 
– Jestem przekonana, że przyszłość stoi 
przed wami otworem, nie tylko na ryn-
ku pracy i w naszym przedsiębiorstwie, 
ale także w otoczeniu kolegów i koleża-
nek. Myślę, że kolejne lata będą wielką 
frajdą i przyjemnością, będziecie mogli 
uczyć się i inwestować w siebie, ale rów-
nież nawiązywać przyjaźnie  – mówiła 
podczas powitania Joanna Musielak. 
Na tak ważnej uroczystości nie mo-
gło zabraknąć także przedstawicieli 
władz samorządowych: wicestarosty 
poznańskiego Tomasza Łubińskie-
go oraz członka Zarządu Powiatu 
Wrzesińskiego Stefana Tomczaka.  
– Uważam, że wybór szkoły branżowej 
nie zamyka drogi do dalszego kształ-
cenia i tego wam serdecznie życzę – 
dalszej edukacji, zdobywania nowych, 

pięknych doświadczeń – podsumował 
swoje wystąpienie Stefan Tomczak. 
Po części oficjalnej młodzież wzię-
ła udział w wykładzie na temat cy-
berbezpieczeństwa i wysłuchała 
rozmowy z dwojgiem spośród 580 
dotychczasowych absolwentów klas 
patronackich Volkswagen Poznań. 
Na zakończenie członkowie gru-
py PUT Motorsport, czyli zespołu 
wyścigowego Politechniki Poznań-
skiej, zaprezentowali skonstruowa-

ny przez siebie bolid wyścigowy.  
Volkswagen Poznań kształci obecnie 
130 uczniów w takich zawodach jak: 
automatyk, elektromechanik, opera-
tor maszyn i urządzeń odlewniczych, 
mechatronik i mechanik precyzyjny. 
Ten ostatni nauczany jest również  
w klasie patronackiej ZSP we Wrze-
śni, która współpracuje także z firma-
mi Gestamp i Blum Polska.

Klaudia Cicha

Przyrodnicze święta
Październik to miesiąc, w którym obchodzimy dwa przyrodnicze 

święta – Święto Drzewa (przypadające 10 października) oraz Dzień 
Krajobrazu (20 października).

W Zespole Szkół Politechnicznych 
im. Bohaterów Monte Cassino we 
Wrześni obie te okazje świętowali-
śmy wspólnie. Jak zwykle nie obyło 
się bez różnorodnych konkursów, 
zadań i innych atrakcji. Zaprosiliśmy 
dzieci z Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej Olimpus na zajęcia hortite-
rapeutyczne. Uczniowie wszystkich 
klas technikum oraz nauczyciele 
mogli spróbować swoich sił w kon-
kurencjach konkursowych, którym 
zawsze towarzyszą duże emocje. 

Tegoroczne świętowanie odbyło 
się pod hasłem „Krajobraz otwarty”, 
którego tematykę przybliżyła uczest-
nikom dr inż. Anna Gałecka-Droz-

da z Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu. Tradycją kierunku tech-
nik architektury krajobrazu jest po-
sadzenie drzewa na terenie naszej 
szkoły oraz nadanie mu nazwy. Nowa 
roślina to śliwa wiśniowa (Prunus cera-
sifera) klasy 4 TA rocznika 2018-2022. 

Zwieńczeniem obchodów był spa-
cer po Wrześni, na którym rozdawali-
śmy przechodniom wykonane przez 
uczniów bukieciki z roślin zielnych – 
symbolu krajobrazu otwartego.

Na naszym Facebooku www.face-
book.com/architektura.krajobrazu.
ZSP można zobaczyć fotorelację  
z obchodów.

Tech. Arch. Krajobrazu ZSP

Członek zarządu Stefan Tomczak życzył uczniom powodzenia w nauce

Nowe drzewko przy ZSP

Historii można uczyć się nie tylko z podręczników
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Przypomnieli o wieszczu
Chór Camerata zaprosił słuchaczy na koncert z okazji 200. rocz-

nicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Wydarzenie odbyło się 17 paździer-
nika we Wrzesińskim Ośrodku Kultu-
ry pod hasłem „Wieszcz zapomnia-
ny”. Muzycznej treści w wykonaniu 
chórzystów Cameraty towarzyszyły 
recytacje utworów jednego z naj-
ważniejszych poetów romantyzmu. 
Wiersze Cypriana Kamila Norwida 
przypomniały uczennice Samorzą-
dowej Szkoły Podstawowej w No-
wym Folwarku: Zosia Zając, Wiktoria 
Pigłowska, Konstancja Nowak, Maja 
Kaźmierczak, Tatiana Piaseczna, Me-
lania Lisiak, Zofia Unrath oraz Marty-

na Potęga.
Oprócz samej Cameraty, która za-

śpiewała pod dyrekcją Domiceli Cier-
piszewskiej oraz Antoniny Pedrycz, 
uczestnicy usłyszeli „Czardasz” Vit-
torio Montiego w wykonaniu Grze-
gorza Adamskiego, który zagrał na 
akordeonie, oraz grającej na skrzyp-
cach Aleksandry Pietrzyk.

Koncert został zorganizowany jako 
zadanie publiczne powiatu wrzesiń-
skiego. Wzięło w nim udział blisko 
180 osób.

(red.)

ul. Koszarowa 14-16, Września, tel. 61 436 64 46
www.trojka.net.pl

REPERTUAR: 22-28 PAŹDZIERNIKA

Plany repertuarowe:
29 października –  4 listopada – DIUNA /PREMIERA/
29 października –  4 listopada – RODZINA ADDAMSÓW 2 
      /PREMIERA/
5-11 listopada – FURIOZA

RODZINA 
ADDAMSÓW 2

 familijny/animacja,
USA

 93 min.
PREMIERA

DIUNA
sci-fi,
USA  

155 min.
PREMIERA

22.10.(pt.) 13:45 i 15:30 17:30 i 20:30

23.10. (sob.) 13:45 i 15:30 17:30 i 20:30

24.10. (nd.) 13:45 i 15:30 17:30 i 20:30

25.10. (pon.) 13:45 i 15:30 17:30 i 20:30

 26.10. (wt.) 13:45 i 15:30 17:30 i 20:30

 27.10. (śr.) 13:45 i 15:30 17:30 i 20:30

28.10. (czw.) 13:45 i 15:30 17:30 i 20:30

Kościelscy przyznani
Jak czytamy w komunikacie Fun-

dacji im. Kościelskich, jury wyróżni-
ło Małgorzatę Rejmer (nagroda za 
2020) za książkę „Błoto słodsze niż 
miód. Głosy komunistycznej Alba-
nii”, w uznaniu wyjątkowej literackiej 

i faktograficznej wartości tej opowie-
ści, w której ludzkie historie znajdują 
swój głęboko prawdziwy głos. Jan Ba-
ron, który otrzymał Nagrodę Kościel-
skich za 2021 rok, został doceniony 
za tomik „Psińco”. Jego naznaczona 

śląskością poezja podejmuje kwestie 
metafizyczne, przejawiające się w re-
aliach codzienności. Jury podkreśliło 
m.in. umiejętność wyrażania spraw 
ważnych poprzez sugestywne ob-
razy poetyckie.                        (red.)

Prestiżową nagrodą wyróżniono Małgorzatę Rejmer oraz Jana Barona.

Hołd dla bohatera
21 października w Szubinie w ramach systemu informacji wizu-

alnej odsłonięto tablicę poświęconą gen. Kazimierzowi Grudziel-
skiemu. 
Wydarzenie przygotowane przez 

powiat nakielski oraz Szubińskie 
Towarzystwo Kulturalne połączone 
zostało z sesją popularnonaukową 
pod nazwą „Powstańcy Wielkopolscy 
1918-1919 patronami naszych ulic”. 

W uroczystości udział wzięła delega-
cja powiatu wrzesińskiego, a jednym 
z prelegentów był Sebastian Mazur-
kiewicz – dyrektor Muzeum Regio-
nalnego im. Dzieci Wrzesińskich we 
Wrześni.         (red.)

Tablica pojawiła się na budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły

Pamiętamy
Ponad 80 lat temu okolice 

obecnego urzędu były miejscem 
kaźni polskich bohaterów.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz uczcił pamięć o powstańcach 
wielkopolskich zamordowanych 
przez hitlerowców przy obecnym 
Starostwie Powiatowym jesienią 
1939 roku, zapalając 15 października 
znicz pod symboliczną tablicą znaj-
dującą się na budynku. Odsłonięta 
trzy lata temu płyta jest wyrazem 
szacunku mieszkańców powiatu 
wrzesińskiego wobec lokalnych bo-
haterów.

(red.)

Ten wrzesiński chór ma spore grono wiernych słuchaczy

fot. Cam
erata
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Różowy Październik
Miesiąc Świadomości Raka Piersi celebrowany jest na świecie od 1985 roku.

Rak piersi jest najczęściej wystę-
pującym nowotworem u kobiet na 
świecie (25%) i najczęstszą przy-
czyną zgonów (14%), a chore na 
raka piersi stanowią 36% kobiet 
żyjących z nowotworami.

W Polsce rak piersi w ostatnim 
stuleciu stał się jednym z najwięk-
szych zagrożeń przedwczesnej 
umieralności kobiet. Choroba wy-
stępuje również u mężczyzn, choć 
bardzo rzadko. Szacuje się, że je-
den na sto przypadków nowotwo-
rów złośliwych sutka, to właśnie 
rak piersi u mężczyzn.

Częstość występowania tego no-
wotworu wzrasta z wiekiem. Wśród 
kobiet przed 45 rokiem życia wy-
stępuje rzadko, większość zachoro-
wań dotyczy pań po 50 roku życia  
(w Polsce 80% pacjentek). Decy-
dujące znaczenie w kontekście 
profilaktyki i zapobiegania rozwo-
jowi zaawansowanego nowotworu 
piersi mają diagnostyka i wczesne 
wykrycie.

Do czynników ryzyka należą m.in. 
wczesny wiek pierwszej miesiączki, 
późna menopauza, bezdzietność, 
otyłość, obciążenie genetyczne  
i spożywanie alkoholu. Dzięki prze-
strzeganiu zasad zdrowego stylu ży-
cia można nie tylko poprawić swoje 
ogólne samopoczucie, lecz także 
uniknąć rozwoju wielu chorób.

Jak prowadzić zdrowy styl życia? 
Wystarczy codziennie dbać o od-
powiednią dietę, aktywność fizycz-
ną, odstawić używki, znaleźć czas 

na sen i odpoczynek, nauczyć się 
radzić ze stresem i regularnie wyko-
nywać badania profilaktyczne.

Regularne badanie pozwala wy-
krywać zmiany nowotworowe na 
wczesnym etapie zaawansowania,  
a w konsekwencji zastosować sku-
teczne leczenie. W Polsce popra-
wia się dostęp do nowoczesnych  
i skutecznych terapii, dzięki czemu 
pacjentki mogą być skuteczniej le-
czone. W raku piersi – w porównaniu 
do innych nowotworów – odsetek 
wyleczeń jest wysoki. Największe 
szanse na wyzdrowienie mają osoby, 
u których nowotwór został wykryty 
we wczesnym stadium.

Klub wrzesińskich „Amazonek” ist-
nieje 21 lat i zrzesza kobiety po le-
czeniu raka piersi. Nazwa odwołuje 
się do mitologii greckiej opisującej 
plemię kobiet wojowniczek, które 
pozbawiały się piersi, żeby skutecz-
niej używać łuku w walkach. Łuk 
jest też symbolem członkiń klubów 
„Amazonek” w całej Polsce. Naszym 
celem jest ułatwienie kobietom, 
które chorowały, powrotu do życia 
zawodowego, rodzinnego. Poszuku-
jemy rozwiązań i metod pełnej reha-
bilitacji psychicznej i fizycznej kobiet 
leczonych na raka piersi.

Staramy się uświadamiać, czym jest 
ten nowotwór, oraz dlaczego i jak na-
leży się badać. Organizujemy spotka-
nia, które mają na celu informowanie 
kobiet na temat chorób onkologicz-
nych, a także promujemy profilakty-
kę raka piersi. Mamy specjalne mo-

dele, na których można sprawdzić, 
jak wygląda chora pierś.

Kontakt z klubem: e-mail:ama-
zonki.wrzesnia@wp.pl lub telefo-
nicznie nr 506 927 522.

Samodzielne badania piersi należy 
wykonywać regularnie raz w miesią-
cu. Badanie należy przeprowadzić 
w pierwszej fazie cyklu, najlepiej 
między 5 a 10 dniem lub w przerwie 
„międzytabletkowej” u kobiet sto-
sujących środki antykoncepcyjne.  
W tym czasie piersi są miękkie i nie-
bolesne.

Jak rozpoznać ten nowotwór? Ja-
kie są objawy raka piersi?

Do objawów nowo-
tworu piersi należą:
- wyczuwalny guzek  
w miąższu piersi,
- zmiana wielkości, 
kształtu lub konturu 
piersi,
- asymetria piersi,
- zmiana wyglądu bro-
dawki sutkowej, np. 
wciągnięcie, owrzodze-
nie, wyciek (szczególnie 
krwisty), zmiany skórne 
wokół brodawki,
- zmiany skórne, np. 
stwardnienie, zgrubie-
nie, zaciągnięcie skóry, 
owrzodzenie, rumień, 
„skórka pomarańczy”,
- cechy zapalenia, np. 
zaczerwienienie, zwięk-
szona temperatura, 
obrzęk, bolesność,

- powiększenie węzłów chłonnych 
pachowych.

Zamieszczona ulotka pokazuje, jak 
należy samemu badać piersi.

Jak rozpoznaje się raka piersi?
W celu wykrycia raka piersi wykonu-

je się następujące badania:
- badanie palpacyjne przeprowadza-
ne przez lekarza,
- mammografia – podstawowa me-
toda diagnostyki zmian w piersiach,
- USG – pozwala na odróżnienie 
zmian torbielowatych od litych, 
określenie lokalizacji zmiany, wielko-
ści i charakteru,
- rezonans magnetyczny – stosowa-
ny w wybranych sytuacjach, np. przy 
podejrzeniu wznowy raka w miejscu 
wszczepienia implantu,
- PET-CT – stosowany w przypadku 

n i e j e d n o -
znacznych 
w y n i k ó w 
innych ba-
dań,
- badanie 
h i s t o l o -
giczne (biop-
sja gruboigło- w a , 
biopsja mammotomiczna, badanie 
wycinka lub całego guza) – bada-
nie mikroskopowe, jedyna metoda 
pozwalająca na uzyskanie pewnej 
diagnozy.

Do przygotowania artykułu wy-
korzystano materiały: Federacji 
Stowarzyszeń Amazonki, portalu 
zwrotnikraka.pl i Fundacji Alivia.

 Urszula Popek
Prezes SWK Amazonki Września

Zdrowotne ploteczki
W październiku wychowankowie Bursy Międzyszkolnej we Wrze-

śni brali udział w spotkaniach dotyczących profilaktyki raka piersi.

Przedsięwzięcie zostało zorgani-
zowane w ramach cyklu zajęć profi-
laktycznych pod nazwą „Zdrowotne 
ploteczki”. Wychowawca Bursy Mię-
dzyszkolnej Anna Węclewska omó-
wiła zagadnienia dotyczące tego, 
skąd się bierze rak piersi, kogo doty-
czy i jak mu zapobiegać. Zachęcała 
też do wykonywania samobadania 

piersi. Bardzo przydatny okazał się 
fantom piersi wypożyczony ze Staro-
stwa Powiatowego we Wrześni. Każ-
dy z uczestników zajęć mógł ćwiczyć 
wykonywanie takiego badania, co 
pozwoliło utrwalić zdobytą wiedzę 
teoretyczną.

Bursa Międzyszkolna

Seniorzy wracają na wykłady
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki. Podczas inauguracji do 

grona słuchaczy przyjętych zostało czternastu nowych członków. 
Prezes WUTW Danuta Torzewska, 

witając na inauguracji słuchaczy oraz 
gości, przypomniała, że ubiegły rok 
ze względu na pandemię pokrzy-
żował wiele planów stowarzysze-
nia. Ograniczył również możliwość 
organizacji wykładów i zajęć, które 
są podstawą działalności uniwersy-
tetu. Początek roku akademickiego 
2021/2022 to nadzieja na powrót 
do tradycyjnej formy funkcjono-
wania stowarzyszenia, która oparta 
jest na bezpośrednich kontaktach  
w grupach warsztatowych. W swoich 
wystąpieniach starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz oraz burmistrz 
miasta i gminy Września podkreślali 
znaczenie Wrzesińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku dla lokalnej 
społeczności, życząc jednocześnie 
pomyślności w kolejnym, 15. roku 
działania stowarzyszenia. 

Ważnym punktem wydarzenia było 
ślubowanie nowych słuchaczy. Po 
wręczeniu indeksów 14 osób powtó-
rzyło słowa roty. Tym samym stali się 
pełnoprawnymi słuchaczami WUTW. 
Inaugurację zakończył wykład dra 
Wojciecha Józefowicza pod tytułem 
„O informatyce zmieniającej świat 
na przykładach z bliskiej przyszłości”. 
Pod dość zawiłą nazwą tak napraw-
dę kryło się wystąpienie dotyczące 

postępu m.in. w rolnictwie oraz me-
dycynie, który w okresie pandemii 
okazał się bardzo przydatny w wielu 
dziedzinach życia gospodarczego  
i społecznego. Prelegent podzielił 
się również ze słuchaczami własny-
mi doświadczeniami w realizacji 
międzynarodowych konferencji on-
line, opowiadał też o licznych trud-
nościach i problemach, ale zarazem 
satysfakcji i wymiernych korzyściach 
dla wszystkich uczestników organi-
zowanych internetowych spotkań.

Mateusz Maserak

Warto wiedzieć, jak rozpoznać groźne zmiany na biuście

Słuchacze cieszą się na nowy rok akademicki

Wykład inauguracyjny to tradycja
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Z kulturą  
za pan brat

Sklepowy savoir-vivre
Uniemożliwianie innym przejścia pomiędzy regałami, przepychanie się w kolejkach do kas, dotyka-

nie pieczywa, warzyw i owoców bez założonych rękawiczek, odkładanie produktów na półki w nieod-
powiednich działach to tylko niektóre z nieeleganckich zachowań praktykowanych przez kupujących. 
Chociaż dla wielu z nas tego typu postępowanie jest nie do przyjęcia, to w ferworze zakupów zdarza się 
nam utrudniać innym szybkie i przyjemne załatwienie sprawunków. 

Istnieje wiele prostych zasad, dzię-
ki którym wizyta w sklepie nie musi 
kończyć się narastającą frustracją 
i nerwówką. W naszym kraju obo-
wiązuje ruch prawostronny, dlatego 
prowadząc koszyk po sklepowych 
alejkach, powinniśmy trzymać się 
prawej strony. Chodzenie środkiem 
utrudnia poruszanie się innym klien-
tom, a minięcie się dwóch osób pro-
wadzących zapełnione wózki grani-
czy wtedy z cudem. Nie na miejscu 
jest również porzucanie swojego ko-
szyka, kiedy udajemy się po produkt 
znajdujący się w innej części sklepu. 
Przeszkadza on pozostałym w swo-
bodnym przejściu lub w ściągnięciu 
z półki wybranej rzeczy.

Kolejna kwestia dotyczy szacunku 
wobec towarów. Wiadomo przecież, 
że istnieją produkty, do których nie 
możemy zajrzeć. Zdarza się jednak, 
że na regałach i stoiskach znajdu-
jemy rozerwane kartony, otwarte 
opakowania czy odkręcone butel-
ki. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy 
zakupimy daną rzecz, zostawmy ją 
w nienaruszonym stanie, aby ktoś 
inny mógł ją nabyć. Niestety nadal 
w marketach spotykamy osoby, któ-
re nakładają towar, taki jak bułki lub 
pomidory, bez wcześniejszego wło-
żenia jednorazowych rękawiczek do-
stępnych w sklepie. Chyba nikt z nas 
nie chciałby kupować pieczywa czy 
warzyw dotykanych wcześniej przez 
sto innych osób, dlatego, robiąc za-
kupy, nie zapominajmy o podsta-
wowych zasadach higieny. Należy 
zwracać na to uwagę szczególnie 
teraz, kiedy nadal mamy do czynie-
nia z pandemią. Ponadto nie bierzmy 
do rąk i nie przekładajmy każdego 
jabłka znajdującego się w kartonie 
lub skrzynce, by wybrać dla siebie 

to najładniejsze. Im więcej osób po-
stanowi tak zrobić, tym gorzej będą 
później wyglądały wyłożone owoce. 
Pamiętajmy również o tym, by od-
kładać na miejsce produkty, które 
wylądowały już w naszym koszu, ale 
jednak nie zdecydowaliśmy się na ich 
zakup. Pozostawienie sera na regale 
z pieluchami spowoduje tylko niepo-
trzebny bałagan (wyobraźmy sobie, 
co by było, gdyby każdy odwiedzają-
cy sklep zacząłby tak postępować…), 

Zero Waste
Zero odpadów, zero marnowania.

Według Wikipedii zero waste to styl 
życia, zgodnie z którym człowiek 
stara się generować jak najmniej 
odpadów, a tym samym nie zanie-
czyszczać środowiska. Idea ma cele 
etyczny, ekonomiczny i wizjoner-
ski – pomaga ludziom naśladować 
zrównoważone naturalne cykle,  
w których wszystkie odrzucane ma-
teriały mają stać się zasobami.

Wiele na temat zero waste mówimy 
w kontekście ograniczania marno-
wania żywności, do czego potrzebne 
są zmiany nawyków żywieniowych. 
Po to powstają różne diety. Jedna  
z nich – planetarna – oprócz tego, że 
według ekspertów dobrze wpływa 
na nasze zdrowie, działa pozytywnie 
na zmniejszenie degradacji środowi-
ska. Jej założenia nie wykluczają je-
dzenia mięsa, a jedynie ograniczenie 
jego spożycia.

Dla zwolenników tej diety ważne 
jest, aby produkty pochodziły z naj-
bliższej okolicy, czyli żeby były lo-
kalne, sezonowe i jak najmniej prze-
tworzone. Chodzi o to, aby droga od 
producenta do ostatecznego odbior-
cy była jak najkrótsza. W tej filozofii 
żywieniowej ważnym czynnikiem 
jest wiedza o tym, jaki ślad węglowy 
generuje produkt spożywczy od mo-
mentu wyprodukowania do chwili 
trafienia na talerz konsumenta. Jego 
zmniejszenie wpływa na ilość dwu-
tlenku węgla trafiającego do atmos-
fery, a tym samym ograniczenie efek-
tu cieplarnianego. 

Zmiana nawyków to nie tylko świa-
dome wybory żywieniowe, lecz tak-
że świadome zakupy i przemyślane 
decyzje w sklepie. Powinniśmy kupo-
wać tylko to, co jest nam potrzebne  
i w takich ilościach, żeby nie dopusz-
czać do przeterminowania się żyw-
ności, a w efekcie końcowym do jej 
wyrzucenia.

Jaki z tego wniosek? Wybieraj-
my produkty lokalne i sezonowe,  
z najbliższej okolicy. Oczywiście nie 

wszystko, co jest nam potrzebne, 
uprawia się i wytwarza lokalnie, jed-
nak powinniśmy starać się szukać 
produktów powstających w pobliżu 
naszego zamieszkania. Nie marnuj-
my i nie wyrzucajmy żywności. Jej 
nadmiar powinniśmy przetwarzać – 
zamrażać, wekować, suszyć lub prze-
rabiać w każdy inny możliwy sposób. 

Styl życia, który wyznaczają zasa-
dy zero waste, to dla naszych babć  
i mam nic nowego. 

Kiedy zagłębiamy się w zasady oraz 
idee zero waste, to możemy dojść do 
wniosku, że stosowały je one już bar-
dzo dawno temu. Kto z nas nie słyszał 
od swojej babci napominań dotyczą-
cych marnowania chleba i czci, jaką 
należy go otaczać, aby nam go nigdy 
nie zabrakło.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dieta 
ludzi opierała się na produktach do-
stępnych w najbliższym otoczeniu  
i w wielu przypadkach wytwarza-
nych w sposób domowy. Było to 
pośrednio związane z małą mobil-
nością ówczesnych społeczeństw, 
ale również z przywiązaniem do tra-
dycji i lokalności. Globalizacja wraz  
z rozwojem komunikacji i transportu 
morskiego oraz lotniczego spowo-
dowała, że społeczeństwa otworzyły 
się na inne kultury i kuchnie. Lokal-
ność straciła na znaczeniu. Obecnie, 
kiedy mamy ochotę na egzotyczne 
owoce, przyprawy z całego świata 
czy potrawy z najdalszych jego za-
kątków, to po prostu kupujemy je  
w najbliższym markecie. 

Zero waste ma nam przypominać 
o lokalności, uczyć ochrony środo-
wiska i tego, żeby nie marnować 
jedzenia. Jest to świetna idea, która 
ma również duże znaczenie dla lokal-
nych przedsiębiorców oraz gospo-
darki regionów. Warto się przyjrzeć 
temu zagadnieniu i zacząć stosować 
jego zasady.

Waldemar Grzegorek

Zapełniając lodówkę, warto myśleć o tym, jak zagospodarujemy kupione produkty

będzie również świadczyło o naszym 
lenistwie i niechlujstwie.

Chyba najbardziej newralgicznym 
punktem w każdym supermarke-
cie jest kolejka do kasy. To miejsce, 
w którym najczęściej dochodzi do 
wybuchu niekontrolowanych, ne-
gatywnych emocji. W takiej sytuacji 
musimy ćwiczyć po prostu naszą 
cierpliwość i zrozumieć, że każdemu 
się gdzieś spieszy. Przepychanie się, 
wyścigi do wolnej kasy, niewybredne 
komentarze w kierunku innych ku-
pujących lub obsługi to zachowania 
świadczące o braku taktu i dobrego 
wychowania. Nie do zaakceptowa-
nia jest również wjeżdżanie skle-
powym wózkiem w nogi czy plecy 
osoby będącej przed nami. Stanie 
tuż za nią tak, że może ona poczuć 

nasz oddech na swoim karku, także 
świadczy o braku kultury osobistej. 
Żadne z tych rozwiązań nie przyspie-
szy cudownie naszego przesuwania 
się w stronę kasy, a jedynie zirytuje 
innych czekających. Sami potrzebu-
jemy chwili, by wyłożyć wszystkie 
produkty na taśmę, spakować je  
i zapłacić, dlatego nikogo nie powin-
niśmy ponaglać, ani słowami, ani ge-
stami, ani niecierpliwym spogląda-
niem na ręce. Za to w dobrym tonie 
będzie, jeżeli wpuścimy przed siebie 
kobietę w ciąży lub osobę starszą czy 
chorą. Kiedy znajdziemy się już przy 
kasie, pamiętajmy, aby przywitać się 
z obsługującym nas pracownikiem. 
Wszystkie wątpliwości, np. te doty-
czące cen produktów, wyjaśniajmy 
w sposób spokojny i kulturalny, gdyż 
kasjer może nie być w żadnym stop-
niu odpowiedzialny za ewentualne 
nieścisłości. Chociaż płatność gotów-
ką to coraz rzadszy widok, to nadal 
możemy być świadkami transakcji, 
podczas których klient reguluje wy-
sokie kwoty najdrobniejszymi mone-
tami, jakie uda mu się znaleźć w port-
felu. Kiedy wybieramy się do sklepu, 
mamy zazwyczaj świadomość, jak 
duże zakupy nas czekają, dlatego 
wcześniej warto pomyśleć o przygo-
towaniu pieniędzy o odpowiednich 
nominałach. W ten sposób ułatwi-
my życie nie tylko sprzedawcy, ale 
również sobie i nie narazimy się na 
sugestywne spojrzenia zniecierpli-
wionych osób czekających za nami 
w kolejce. Dużym usprawnieniem 
zakupów będzie także bieżące pako-
wanie produktów kasowanych przez 
obsługującą nas osobę.

Monika Tomczak
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Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
          ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku

I. Rodzaj zadania
Zadanie polega na prowadzeniu w 2022 r. jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni. Zakres 

zadania określony jest w art. 3-3b oraz 4a u.n.p.p.
II. Termin i miejsce realizacji zadania 
Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 
Punkty będą prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej: 
– w godzinach: poniedziałek, środa – 12:00-16:00, wtorek, czwartek, piątek – 8:00-12:00;

2. we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy – świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 
– w godzinach: poniedziałek-piątek – 13:00-17:00.
III. Podmioty uprawnione do składania ofert 
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku 

publicznego odpowiednio w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub pkt 22a u.d.p.p. i wpisana na listę prowadzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 u.n.p.p.
IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

1. Na realizację zadania w 2022 roku przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 126.060,00 zł brutto (z czego kwota 63.030,00 zł brutto przeznaczona jest na jeden punkt, w tym 2.970,00 zł na 
wykonanie zadań z zakresu edukacji prawnej).
2. Dotacja nie będzie udzielana na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
3. W poprzednich latach na realizację zadania przeznaczono:
- w 2020 r. – nie udzielono dotacji; 
- w 2021 r. – 126.060,00 zł.

V. Warunki realizacji zadania 
1. Nie dopuszcza się wyceny przez oferenta wkładu własnego niefinansowego rzeczowego. 
2. Na żądanie Starosty Wrzesińskiego, w przypadku określonym w art. 8 ust. 6 u.n.p.p., czas trwania dyżuru może zostać wydłużony do 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.
3. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieod-
płatnej mediacji nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacjach, o których mowa w art. 8 ust. 8 u.n.p.p. nie powoduje zwiększenia środków 
przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
5. Organizacja pozarządowa zrealizuje zadania z zakresu edukacji prawnej określone w art. 3b u.n.p.p.
6. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. 
7. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 u.d.p.p.

VI. Terminy i warunki składania ofert
1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w spra-
wie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
2. Ofertę należy przygotować i wysłać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej www.engo.org.pl w terminie do 10 listopada 2021 r. do godz. 14.00. Po wysłaniu oferty nadana 
zostanie jej suma kontrolna.
3. 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  
10 listopada 2021 r. do godz.  15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
4. W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:
a) wariant nr 1 – Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu w 2022 r.,
b) wariant nr 2 – Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni w 2022 r.,
c) wariant nr 3 – Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni w 2022 r.
5. W ofercie należy zawrzeć tytuł zadania publicznego zgodny z wybranym wariantem, o którym mowa w pkt. 4.
6. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z u.d.p.p.
7. Załączniki do oferty wymagane są jedynie w wersji papierowej.
8. Do oferty należy dołączyć: 
a) kopię aktualnego statutu organizacji, 
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania  
w imieniu oferenta,
c) kopie zawartych umów:

– z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 u.n.p.p. – w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
– z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a u.n.p.p. – w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
– z mediatorem wpisanym na listę, o której mowa w art. 4a ust. 6 u.n.p.p. – w przypadku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
którzy będą udzielali porad w ramach realizacji zadania,

 d) kopię decyzji Wojewody Wielkopolskiego o wpisie na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego,
e) zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 u.n.p.p. – w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
9. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty, może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego 
punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
10. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organi-
zacji przystępującej do konkursu, wraz z datą tego potwierdzenia.
11. Dodatkowych informacji udzielają: pracownicy Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu – w zakresie procedury konkursowej, tel.: 61 640 44 93, 61 640 45 34, pracownicy Wydziału Or-
ganizacyjnego – w zakresie merytorycznym, tel.: 61 640 44 23.

VII. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Złożone oferty będą oceniane, pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Oferty sporządzone na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne lub złożone po upływie wyznaczonego terminu podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.
3. Oferty będą analizowane i opiniowane przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.
4. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 
a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
b) rzetelność oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
c) posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje), które zapewni oferent w celu realizacji zadania,
d) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność oferenta w realizacji podobnych zadań,
e) proponowana jakość wykonania zadania.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.
6. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 
7. Od decyzji Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie przysługuje odwołanie.
8. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub złożone oferty nie będą spełniać wymaganych kryteriów, orga-
nizacji, która została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, powierza się prowadzenie kolejnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl),
b) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl),
c) w „Przeglądzie Powiatowym” – biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego.
10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Po-
wiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl), w zakładce: Otwarte konkursy ofert.
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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 pra-
cownikach 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 oskarżenia publiczne-
go lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-
go lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1) prawo jazdy kat. C+E, T lub B,
2) kurs drwala, kurs na piły,
3) znajomość obsługi maszyn drogowych (remonter) lub doświadczenie w drogownictwie.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpiecza-
jących 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 bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego,
• 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 danych osobowych 
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną, kopie dokumentów 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe - certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenie kandydata o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku robotnika gospodarczego) należy złożyć 
osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 5 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Cho-
pina 10, 62-300 Września.

                               Starosta Wrzesiński 
                        /-/ Dionizy Jaśniewicz

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) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych, 
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skar-
bowe,
6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i karto-
graficznego, 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 (certyfi-
katy, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świa-
dectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania 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 wyro-
kiem 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 Powia-
towy” do dnia 5 listopada 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 kwestio-
nariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury na-
boru 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 Sta-
rostwa Powiatowego we Wrześni,        
4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie 
jest wyższy niż 6%.

      Starosta Wrzesiński
/-/   Dionizy Jaśniewicz

STAROSTA WRZESIŃSKI
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 października 2021 roku na okres 21 dni 
wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Fryderyka Chopina 10, za-
mieszczony na stronie internetowej urzędu oraz stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie 
Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Przedmiotowy wykaz dotyczy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skar-
bu Państwa, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyj-
nie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8.

STAROSTA
/-/ Dionizy Jaśniewicz
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Znalazłeś? 
            Zgubiłeś?  

Zadzwoń 
do Biura Rzeczy Znalezionych

W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia rzeczy znalezionych i zagubionych przyjmowane są wy-
łącznie telefonicznie.

tel. 61 640 44 73

Burmistrz Pyzdr
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawianie nieruchomości 

położonych na terenie miasta Pyzdry.
Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawiania:
Nr geodezyjny Położenie 

nieruchomości
Powierzchnia 
gruntu w ha

Księga wieczysta Miejsco-
wy Plan 

Zagospo-
darowania 
Przestrzen-

nego Miasta 
Pyzdry

Cena 
wywoław-

cza czynszu 
w q

Wadium 
w zł

1126 cz, 1130, 
1128 cz, 1122/1 

cz, 1122/2 cz, 
1122/3 cz

Pyzdry 65,2189 KN1S/00023997/0 brak planu 213,89 3.980

1118/10cz Pyzdry 3.3354 KN1S/00023997/0 brak planu 9,97 186,0

Są to grunty klasy V, VI – pastwiska, łąki, grunty orne oraz nieużytki.
 *Cena wywoławcza. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) zwolnione z podatku VAT.
Wadium należy wpłacić do dnia 15.11.2021 r.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 

wywoławczej.
Czynsz dzierżawny płatny w dwóch ratach. Czynsz dzierżawny za I półrocze danego roku będzie płatny do 30 wrze-

śnia danego roku, natomiast za II półrocze do ostatniego dnia miesiąca lutego następnego roku. Czynsz dzierżawny 
za niepełny okres naliczany zostanie proporcjonalnie z wyrównaniem do pełnego miesiąca. Cena pszenicy ustalana 
będzie na podstawie obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy.

Wadium można wpłacać na konto Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer: 
30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 do dnia 15 listopada 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2021 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach przy ul. Taczanow-
skiego 1 (sala narad).

Godziny przetargu:
- dla działek o numerach geodezyjnych: 1126 cz, 1130, 1128 cz, 1122/1 cz, 1122/2 cz, 1122/3 cz o godzinie 9.00,
- dla działki nr 1118/10 cz o godzinie 11.00.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 

trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zali-
czone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu 
miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód 
tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się 
kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zmianami).

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, pokój nr 16 – tel. 63 276 83 33 wew. 119 lub 116. 
    Burmistrz Pyzdr

/-/ Przemysław Dębski

Przydatna aplikacja
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zachęca do skorzystania  

z aplikacji mobilnej ePraca, dostępnej dla każdej osoby zaintereso-
wanej znalezieniem pracy. 

W aplikacji ePraca dostępne są wszystkie informacje na temat ofert pracy 
oraz wydarzeń publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez woje-
wódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

Najważniejsze zalety tej aplikacji:
• wygodny, prosty i przyjazny interfejs użytkownika dzięki pełnej integracji  

z systemem operacyjnym Android (w kolejnym etapie iOS),
• szybkie filtrowanie ofert wg zawodu czy lokalizacji,
• wyskakujące powiadomienia – informacje o nowych ofertach, szkoleniach, 

targach, etc.,
• połączenia telefoniczne – natychmiastowe wykonywanie połączeń, wysy-

łanie SMS/e-mail,
• kalendarz – zapisywanie terminów spotkań lub zaplanowanych wydarzeń,
• kontakty – zapisywanie danych kontaktowych,
• mechanizmy podpowiedzi i wyszukiwania,
• subskrypcje – zapisane kryteria wyszukiwania ofert pracy i wydarzeń,
• publikacja ofert pracy i wydarzeń w charakterze postów na kontach użyt-

kowników w portalach społecznościowych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYZDR
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Wrąbczynek oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pyzdrach uchwały  
Nr XXI/191/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Wrąbczynek.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy 
oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu.

Plan obejmuje obszar wsi Wrąbczynek, zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały. 
Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach 

oraz na stronie internetowej BIP Urzędu – www.bip.pyzdry.pl 
Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków 

i uwag do ww. dokumentów w terminie do 26.11.2021 r. 
Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:
    1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry;
    2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim; 
   3) w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej - ePUAP /GiMPyzdry/SkrytkaESP, e-mail plano-

wanie@pyzdry.pl.
Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres składającego wniosek lub uwagę, przedmiot 

wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Pyzdr.

Burmistrz Pyzdr
/-/Przemysław Dębski
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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 Cicha użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym za kratami, by mogli znaleźć na stałe ciepły dom z kochającą rodziną. 

Karta płatnicza – wygoda i bezpieczeństwo
Popularność transakcji zawieranych przy pomocy bankowych kart płatni-

czych rośnie bardzo szybko, zwłaszcza jeżeli chodzi o płatności za codzienne 
zakupy. Do tej formy przekonują się również coraz bardziej seniorzy, bo ten 
sposób rozliczeń daje duży komfort, wygodę i bezpieczeństwo. Nie tylko nie 
trzeba nosić gotówki przy sobie, ale też łatwiej jest kontrolować wydatki i za-
rządzać swoimi pieniędzmi.

Płacenie za zakupy kartą płatniczą 
jest wygodniejsze niż przy pomo-
cy gotówki. Często wystarczy kar-
tę przyłożyć do terminala, a gdy 
kwota przekracza 100 złotych do-
datkowo należy wpisać czterocy-
frowy kod, czyli tak zwany PIN. Gdy 
mamy obawy przed płatnością bez 
kodu PIN, możemy wpisywać ten 
kod przy każdej transakcji.

Bezwzględnie należy chronić kod 
PIN, bo on zabezpiecza nasze pie-
niądze. Bez niego, nawet gdy zgu-
bimy kartę, złodziej nic nie zrobi  
i nie będzie w stanie wypłacić środ-

ków z konta.
Pod żadnym pozorem nie wolno 

przechowywać kodu PIN razem  
z kartą oraz ujawniać go osobom po-
stronnym!

Można też ustalić limit dziennych 
wydatków, wówczas to bank będzie 
go pilnował. W razie potrzeby limit 
można zawsze zwiększyć czasowo 
bądź na stałe.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 
sierpnia 2011 roku o usługach płat-
niczych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 794  
z późn. zm).

Cześć, jestem Rocky. Do schro-
niska trafiłem już jakiś czas temu. 
Byłem bardzo wycofanym psem, 
który bał się kontaktu z człowie-
kiem – dotyku, głaskania czy na-
wet wyciągniętej ręki. Miałem  
z nim raczej znikomy kontakt, cho-
ciaż opiekunowie obawiają się, że 
byłem przez niego skrzywdzony. 
Wolontariusze wytrwale ze mną 
pracowali, a ich trud nie poszedł na 
marne. W końcu pojawiły się długo 
wyczekiwane efekty – otworzyłem 
się na ludzi i stałem się odważniej-
szy. Chętnie wychodzę na spacery, 
już nie boję się głaskania, bardziej 
ufam człowiekowi. W schronisku 
zamieszkałem w jednym kojcu  
z drugim pieskiem – Tigerem. Przy 
nim czuję się bezpiecznie, a dodat-
kowo zyskałem nowego kumpla, 
więc chętnie go naśladuję. Mam  
w sobie trochę ukrytej energii, dla-
tego cieszę się, gdy możemy razem 
pobiegać na świeżym powietrzu. 
Mimo wszystko najlepsze spacery 
są dla mnie wtedy, gdy nie mam 
zbyt wielu bodźców dookoła. Jeśli 
miałbym siebie opisać, to jestem 
cichym i spokojnym psem, wyco-
fanym oraz ostrożnym, który niko-

mu nie narzuca się swoją obecno-
ścią. Myślę, że najlepiej czułbym się  
w spokojnej okolicy, a rodzina mu-
siałaby być cierpliwa i wyrozumiała. 

Jeśli chciałbyś mnie poznać, skon-
taktuj się z Jakubem (tel. 608 728 
898).

Rocky

Wrócili z mnóstwem medali
17 października odbył się VIII Ogólnopolski Turniej Sztuk Walki 

o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra, w którym wystartowali 
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego 
„Orzeł” Września.

Nasi zawodnicy startowali w kon-
kurencjach indywidualnych kata  
i kumite, w różnych kategoriach wie-
kowych. Do Wrześni przywieźliśmy 
20 medali z różnego kruszcu: pięć 
złotych, siedem srebrnych i osiem 
brązowych.  Po dwa medale zdobyli: 
Aniela Bączkowska – I miejsca w kata 
i kumite, Hanka Szymkowiak – II miej-
sca w kata i kumite, Jakub Nowak – II 
miejsca w kata i kumite, Patryk Du-
sza – I miejsce w kata i III w kumite, 
Mateusz Stępniak – III miejsca w kata  
i kumite, Karolina Cieślak – III miejsca 
w kata i kumite, Marcelina Stajkow-

ska – I miejsce w kumite i II w kata. Po 
jednym medalu zdobyli: Małgorzata 
Stępniak – I miejsce w kata, Korne-
lia Kaźmierczak – II miejsce w kumi-
te, Maja Dusza – III miejsce w kata, 
Amelia Dermiago – III miejsce w kata, 
Uddhav Sharma – III miejsce w kata 
i Urszula Szymkowiak – III miejsce  
w kata. Wszystkim startującym za-
wodnikom gratulujemy!

Zapraszamy na zawody, które od-
będą się 6 listopada we Wrześni,  
w Samorządowej Szkole Podstawo-
wej nr 3 przy ulicy Kosynierów 32. 

Mariusz Węglewski

Warto odwiedzić 
Jednym z niezwykle ciekawych przyrodniczo miejsc, do któ-

rych warto pojechać, jest Arboretum w Wojsławicach.

Arboretum (z łac. arbor, arboris 
– drzewo, ogród dendrologiczny) 
to miejsce, w którym kolekcjonuje 
się drzewa i krzewy oraz prowadzi 
nad nimi badania. Ogród w Wojsła-
wicach jest jednym z najpiękniej-
szych w Polsce. O bogatej kolekcji 
i niepowtarzalnym klimacie tego 
arboretum można się przekonać, 
spacerując po blisko 80 ha terenów 
charakteryzujących się różnymi 
aranżacjami roślinnymi i co chwi-
lę odkrywając przy tym kolejne 
urokliwe zakątki i wspaniałe oka-
zy drzew, krzewów, traw i bylin. 
Fantastyczne położenie na pagór-
kowatym terenie daje możliwość 
wypoczynku i niepowtarzalnego 
relaksu na świeżym powietrzu.  
W Wojsławicach można także zna-
leźć swoje opiekuńcze drzewo, 
które przez celtycki horoskop bota-

niczny jest przyporządkowane do 
daty urodzenia. 

A kiedy najlepiej wybrać się do 
Arboretum w Wojsławicach? Trud-
no odpowiedzieć na to pytanie, 
bo w tym urokliwym ogrodzie 
znajdziemy coś zachwycającego  
o każdej porze roku. Wiosną będą to 
kolekcje różaneczników i magnolii,  
a także lilaki o niezwykłych kwia-
tach i zapachu. W lipcu nie spo-
sób oderwać oczu od liliowców, 
bogactwa ich odmian oraz ilości 
nasadzeń. Jesienią w ogrodzie od-
wiedzających powitają niezwykle 
eleganckie i zwiewne trawy. Paź-
dziernik w Wojsławicach oznacza 
niepowtarzalne kolory i tysiące 
zimowitów.

ZSP Września 
Architektura Krajobrazu

Rocky coraz bardziej ufa człowiekowi

Nie ma sukcesów bez woli walki
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Z życia klubów sportowych

Wrzesińskie zgrupowanie
Od 8 do 10 października w hali Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących we Wrześni odbywało się zgrupowanie kadry 
wojewódzkiej w taekwondo olimpijskim.

W ośmiu sesjach treningowych 
podzielonych na grupy wiekowe 
uczestniczyło ponad 200 zawod-
ników z województwa wielkopol-
skiego oraz goście z Wrocławia, 
Warszawy, Zgorzelca i Ciechanowa. 
Wspaniała atmosfera i ciężka praca 
zaowocowały w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików  
i mogą przynieść pozytywne efekty 
podczas zbliżających się Mistrzostw 
Polski Seniorów.

Dzięki uprzejmości dyrektora ZSTiO 
Damiana Hoffmanna i dyrektor Bur-
sy Międzyszkolnej Barbary Zawal 
mogliśmy zaprosić czołowych pol-

skich zawodników i pokazać im uroki 
naszego pięknego miasta. Na czas 
zgrupowania uczestnicy byli zakwa-
terowani w bursie przy ulicy Kaliskiej 
oraz w Hotelu Kosmowski. W sobotni 
wieczór wszyscy uczestnicy wzięli 
udział we wrzesińskiej premierze 
filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas 
umierać” w Kinie Trójka.

Jeśli nie zatrzyma nas kolejny lock-
down, to w przyszłym roku zaplanu-
jemy więcej takich akcji. Od ponad 
roku koordynatorem szkolenia woje-
wódzkiego jest trener UKS Hwarang 
Września Tomasz Haremza (IV dan).

Szymon Kaczmarek

Mistrzostwa Europy

Były to: Mistrzostwa Europy w Kara-
te Tradycyjnym World Traditional Ka-
rate-do Union  (platforma kilku naj-
większych organizacji karate trady-
cyjnego: WTKF, WFF, WBKA), a także 
imprezy towarzyszące – Mistrzostwa 
Europy w Karate Tradycyjnym WTKF/
WBKA i WFF  oraz zintegrowany  Pu-
char Europy Dzieci w Karate Trady-
cyjnym WTKU. Rywalizacja zgroma-
dziła 1 500 uczestników z 21 krajów 
– 1 200 zawodników oraz sędziów  
i trenerów.

Od 4 do 6 października w katowickim Spodku odbywały się czte-
ry wydarzenia o zasięgu europejskim, które były niezwykle ważne 
dla międzynarodowego środowiska karate tradycyjnego.

Jednym ze startujących był Mariusz 
Węglewski, sensei Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Karate Tradycyj-
nego „Orzeł” Września, który swoją 
przygodę z karate rozpoczął 37 lat 
temu. Sensei Mariusz wystartował  
w Mistrzostwach Europy WFF (World 
Fudokan Federation) w konkuren-
cjach kata (układ) i kumite (walka) 
w kategorii senior 50+. W obu zajął 
pierwsze miejsce i został tym samym 
podwójnym mistrzem Europy.

UKS KT „Orzeł Września

Dzień Piłkarza
6 października 2021 roku MKS „Victoria" Września był organizatorem „Turnieju Piłkarskiego z oka-

zji Dnia Piłkarza", skierowanego do chłopców z rocznika 2010 i młodszych.

Do udziału w sportowej piłkarskiej 
zabawie przystąpiło siedem szkół  
z terenu gminy Września: Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa nr 1, Sa-
morządowa Szkoła Podstawowa nr 2, 
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 
3, Samorządowa Szkoła Podstawowa 
nr 6 we Wrześni, Samorządowa Szko-
ła Podstawowa w Otocznej, Samo-
rządowa Szkoła Podstawowa w Ka-
czanowie i Zespół Szkół Społecznych  
w Grzybowie.

Na wstępie organizatorzy przypo-
mnieli o szczególnej dacie w histo-

rii polskiego sportu. W 1972 roku 
reprezentacja Polski w piłce nożnej 
pokonała na stadionie olimpijskim  
w Monachium Węgrów i zdobyła hi-
storyczny złoty medal.

Głównym przesłaniem wrzesiń-
skiego turnieju były sportowa ry-
walizacja, dobra zabawa,  a przede 
wszystkim uświadomienie dzieciom, 
jak ważny jest dla zdrowia czynnik 
aktywności fizycznej.  Mecze rozgry-
wano systemem „każdy z każdym",  
a czas gry wynosił 10 min. Po 21 spo-
tkaniach najlepszą okazała się SSP  

nr 1 we Wrześni.
Podczas zawodów wszyscy uczest-

nicy dobrze się bawili, a rywalizacja 
pozwoliła na integrację drużyn spor-
towych. Nagrody w postaci medali 
dla wszystkich zawodników wręczył 
koordynator ds. szkolenia dzieci  
i młodzieży Robert Bobkiewicz. Naj-
lepsze szkoły otrzymały pamiątko-
we dyplomy oraz piłki. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i dziękujemy 
za dobrą grę!

MKS „Victoria” Września

Puchar Europy Dzieci
W październikowym Pucharze Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym wystartowali zawodnicy 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego „Orzeł” Września.

Zmagania, które odbyły się 4 paź-
dziernika w katowickim Spodku, 
zgromadziły 1 200 zawodników  
z 21 krajów. W skład reprezentacji 
UKS Karate Tradycyjnego „Orzeł” 
Września weszli: Mateusz Stępniak, 
Amelia Dermiago, Urszula Szymko-
wiak, Hanka Szymkowiak, Zuzanna 
Zdunek, Maja Dusza oraz Aniela 
Bączkowska. Nasi zawodnicy przy-
wieźli do Wrześni osiem medali,  
w tym ten najważniejszy – złoty, czyli 
Puchar Europy Dzieci.

Startowaliśmy w konkurencji kata 
(układ) i kumite (walka). Nasi zawod-
nicy rywalizowali w grupach wie-
kowych od 8 do 12 lat. Podwójnymi 
medalistkami Pucharu Europy Dzieci 
zostały: Aniela Bączkowska, zdobyw-
czyni I miejsca i Pucharu Europy Dzieci  
w kumite oraz III miejsca w kata,  
a także Hanka Szymkowiak, która 
wywalczyła II miejsce w kumite i III  
w kata. Medale zawisły również na 
szyjach Zuzanny Zdunek oraz Mai Du-
szy, które zajęły III miejsca w kumite  

w swoich kategoriach wiekowych. 
Nasi pozostali zawodnicy uplasowali 
się w siódemce najlepszych w Europie.

Start w tych zawodach okazał się 
olbrzymim sukcesem UKS KT „Orzeł” 
Września. Na podkreślenie zasługuje 
wysoki poziom sportowy zawodni-
ków, który udało się osiągnąć pomi-
mo bardzo ograniczonych możliwo-
ści treningu w okresie lockdownu.

UKS KT „Orzeł” Września

Oni dobrze wiedzą, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie

Do Wrześni zjechali zawodnicy z całego województwa

Radość z trofeów Mariusz Węglewski stanął na najwyższym miejscu podium
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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 Promocji,  
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

Trzecia kolejka
Liga strzelecka LOK spełnia swoje cele, którymi są rywalizacja, miłe spędzanie czasu i przede wszyst-

kim – popularyzacja strzelectwa sportowego.

W każdej kolejnej rundzie startuje 
coraz więcej zawodników. W minio-
nej, trzeciej już kolejce, która odbyła 
się 10 października na strzelnicy przy 
ulicy Ogrodowej we Wrześni, w strze-
laniu z karabinka KBKS rywalizowało 
blisko 120 uczestników w katego-
riach seniorów i szkół średnich. Wy-
niki trzeciej rudy przedstawiają się 
następująco:

Seniorzy drużynowo:
1. LOK Pałczyn, 397 pkt.
2. LOK Orzechowo, 388 pkt.
3. KŻR LOK Września, 386 pkt.
Seniorzy indywidualnie:
1. Katarzyna Świtek-Zielińska (LOK 

Pałczyn), 140 pkt.
2. Piotr Maćkowiak (Gonvarri),  

134 pkt.
3. Szymon Matuszak (LOK Orzecho-

wo), 133 pkt.
Szkoły średnie drużynowo:
1. Drużyna szkół średnich ze Słupcy, 

225 pkt.

2. Zespół Szkół Politechnicznych I, 
215 pkt.

3. Zespół Szkół Politechnicznych II, 
188 pkt.

Szkoły średnie indywidualnie:
1. Dominika Stępniak (Słupca),  

80 pkt.
2. Łukasz Kawa (Słupca), 78 pkt.

3. Marcel Labiak (ZSP I Września),  
74 pkt.

Kolejna, czwarta już runda odbę-
dzie się 24 października jak zawsze 
na strzelnicy LOK-u przy ulicy Ogro-
dowej we Wrześni.

 Andrzej Idziak

Z życia klubów sportowych

Rywalizacja młodzików 
15 i 16 października w Bornym Sulinowie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  

w Taekwondo Olimpijskim.
W zmaganiach wystartowało po-

nad 170 zawodników, którzy rywa-
lizowali w konkurencjach sprawno-
ściowych oraz kyorugi (walki sporto-
wej). UKS Hwarang Września repre-
zentowali: Julia Knopkiewicz, Mar-
celina Mgłosiek, Amelia Pawłowska, 
Zuzanna Waszczuk, Sara Wilczyńska, 
Apolonia Michałowska, Marcel Psyk, 
Marcel Haremza i Szymon Zieliński. 
Wyniki przerosły nasze oczekiwania: 
pierwsze miejsca w kyorugi wywal-
czyli Julia Knopkiewicz, Marcel Psyk  
i Marcel Haremza. W tej samej kon-
kurencji drugi był Szymon Zieliński, 
zaś trzecie lokaty zdobyły Apolonia 
Michałowska i Zuzanna Waszczuk, 
która osiągnęła również drugie 
miejsce w konkurencjach sprawno-
ściowych. W tychże konkurencjach 
czwarta była Marcelina Mgłosiek.

Przez ostatnie dwa miesiące nasi 
młodzicy intensywnie przygoto-
wywali się do tych najważniejszych 

dla nich zawodów w 2021 roku,  
a tydzień temu intensywnie tre-
nowali na konsultacji kadry woje-
wódzkiej (o czym można przeczytać  
w osobnym tekście). Pomimo młode-
go wieku podeszli do przygotowań 
i samych zawodów bardzo profesjo-
nalnie. Poza tym widać, że tworzą 
drużynę, dopingując się i wspierając, 

co niewątpliwie wpływa na wynik. 
Udało im się zdobyć dla klubu, gminy 
i powiatu wrzesińskiego 21 punktów 
Systemu Sportu Młodzieżowego,  
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. 
Rok zakończymy ze 139,5 punktami, 
czyli jeszcze lepszym wynikiem niż  
w 2020 roku.

Tomasz Haremza

Nabór wniosków trwa do 29 października.
Zgodnie z tegoroczną formułą planowane jest przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego osobom 

fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników mogących się po-
szczycić dobrymi rezultatami w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Udokumentowa-
ne sukcesy muszą dotyczyć 2020 roku. Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa 
Powiatowego we Wrześni, przesłać drogą pocztową na adres urzędu lub za pośrednictwem elektronicznej skrzyn-
ki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu).

Wszelkie szczegóły związane z przyznawaniem nagród określa regulamin, który można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „Sport” i dalej „Nagrody sportowe powiatu wrzesińskiego”, gdzie 
dostępne są również wzory wniosków.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powia-
towego we Wrześni, tel. (61) 640 44 72.

(red.)

Nagrody sportowe

Po raz kolejny młodzi zawodnicy udowodnili świetną formę 

Liga cieszy się dużym powodzeniem
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