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Solidarni z Ukrainą
Z przerażeniem i smutkiem przyjmujemy doniesienia o sytuacji na Ukrainie. Jako naród nie pozostajemy obojętni wobec cierpienia na-

szych sąsiadów, zdając prawdziwy egzamin z człowieczeństwa.

Inwazja Rosji na Ukrainę wciąż wie-
lu z nas może wydawać się nierealna. 
Realne jednak są przemoc, śmierć  
i niepotrzebne cierpienie naszych są-
siadów. Ze strachu przed toczącym 
się konfliktem szukają oni schronienia 
w Polsce. Sytuacja związana z wojną 
w Ukrainie poruszyła serca miesz-
kańców naszego kraju, w tym powia-
tu wrzesińskiego. Lawina pomocy, 
zwłaszcza w postaci zbiórek darów, 
przybrała niewyobrażalną skalę. Pola-
cy po raz kolejny udowodnili ogrom-
ną solidarność i życzliwość.

Chcesz pomóc materialnie?
Wszelakie wsparcie musi być okazywa-

ne w sposób rozsądny, aby pomoc miała 
realny wymiar. Po kilku dniach od rozpo-
częcia rosyjskiej inwazji wiemy już, jakie 
produkty i przedmioty są potrzebne.

Zgodnie z poleceniem wojewody 
wielkopolskiego na terenie powiatu 
wrzesińskiego – w budynku Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach – 
uruchomiono magazyn pomocy 
gromadzący materialną pomoc dla 

obywateli Ukrainy, zarówno tych, 
którzy szukają schronienia w naszym 
kraju, jak i tych, którzy pozostali  
w swojej ojczyźnie. Wszelkie działa-
nia związane z pomocą Ukrainie ko-
ordynuje Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki – punkt w Grzymysławicach 
stanowi łącznik między miejscami 
zbiórek w gminach i darczyńcami 
mieszkającymi w naszym powiecie 
a oczekującymi wsparcia Ukraińca-
mi. Ofiarowane przez mieszkańców 
powiatu wrzesińskiego dary oby-
watelom Ukrainy są przekazywane 
zgodnie z realnymi potrzebami. 
Najważniejsze, by konkretna pomoc 
odpowiadała na konkretne potrzeby 
obywateli Ukrainy.

Lista produktów i środków, które 
można przekazywać, jest dostępna 
na plakacie. Zgodnie z nią również 
osoby prywatne mogą dostarczać 
paczki do powiatowego punktu po-
mocy w godzinach jego pracy.

Apelujemy o wstępne segregowa-
nie darów (zwłaszcza przekazywa-
nych w dużych ilościach) oraz rozsą-

dek w ich przekazywaniu – zwłasz-
cza dotyczy to używanych ubrań, 
które powinny być w dobrym stanie 
i odpowiadać aktualnym okoliczno-
ściom i porze roku. Dodajmy, że na 
chwilę obecną odzieży nie brakuje.

Chcesz się zaangażować? Szuka-
my wolotariuszy!

Powiatowy punkt pomocy material-
nej zaczął funkcjonować 2 marca. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie harce-
rze, członkowie stowarzyszeń i oso-
by prywatne, którzy zakasali rękawy  
i ruszyli do pracy.

Wolontariusze są bardzo potrzeb-
ni – wszystkich, którzy byliby gotowi 
wesprzeć magazyn w Grzymysławi-
cach, prosimy o niezwłoczny kontakt 
mailowy pod adresem pomocukra-
inie@wrzesnia.powiat.pl. Główne 
zadania ochotników polegają na 
przyjmowaniu darów, ich segregowa-
niu i przygotowywaniu do dalszego 
transportu lub przekazania. Prosimy, 
aby zgłaszając się do pomocy, wska-
zać orientacyjną dyspozycyjność i nu-
mer telefonu kontaktowego.

Jak pomóc w zapewnieniu komuś 
lokum?

Wielu obywateli Ukrainy szuka  
w Polsce schronienia przed wojną. 
Mieszkańców powiatu wrzesińskie-
go, którzy dysponują miejscem i by-
liby chętni przyjąć kogoś pod swój 
dach, prosimy o zgłaszanie się tele-
fonicznie do Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, tel. (61) 
640 44 33, (61) 640 45 32 lub tel. kom. 
+48 605 339 905 albo drogą mailową 
pod adres pomocukrainie@wrzesnia.
powiat.pl z informacją, ilu osobom 
są w stanie udzielić schronienia. Pod 
ten sam adres można też zgłaszać in-
formacje o obywatelach Ukrainy, któ-
rzy potrzebują bezpiecznej kwatery, 
podając przy tym liczbę osób, ich 
wiek (co ma szczególne znaczenie 
w przypadku dzieci, które zostaną 
objęte obowiązkiem szkolnym) oraz 
numer kontaktowy. Dodajmy, że Sta-
rostwo Powiatowe we Wrześni ma in-
formacje o możliwości zapewnienia 
schronienia dla obywateli Ukrainy 
uciekających przed wojną.      Dok. s. 3
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Dziennik budowy boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych

4 marca 2022 www.wrzesnia.powiat.pl

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Hala pneumatyczna

Prace wykończeniowe

Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

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.

Co słychać na drogach?

Narada w Starostwie Powiatowym

Co dalej z ulicą Kościuszki?
Rozbudowa tej ważnej drogi powiatowej we Wrześni była planowana już ładnych parę lat temu. 

Inwestycji nie udało się rozpocząć z przyczyn niezależnych od samorządu. 

Prace nad projektem modernizacji 
ulicy Kościuszki we Wrześni rozpo-
częły się już w 2014 roku. Po jego 
opracowaniu uzyskano zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej, 
które zostało jednak oprotesto-
wane przez przedsiębiorcę pro-
wadzącego zakład w sąsiedztwie 
Kościuszki. Jego sprzeciw dotyczył 
przede wszystkim planów budo-
wy jednego z rond. Dodajmy, że 
ronda miały powstać w najbardziej 
newralgicznych punktach tej drogi, 
czyli na skrzyżowaniach z ulicami 
Kilińskiego oraz Warsztatową. Pro-
cedury odwoławcze związane z ze-
zwoleniem na realizację inwestycji 
drogowej rozpoczęły się.

Z myślą o możliwości sprawnego 
uzyskania pozwolenia na inwesty-
cję w 2016 i 2017 roku ówczesny 
Referat Dróg Powiatowych (dziś: 
Wydział Dróg Powiatowych) skła-
dał wnioski o rządowe bądź unijne 
wsparcie inwestycji. Okazało się 
jednak, że kwestia Kościuszki wcale 
nie zmierza do końca. Wprawdzie 
wojewoda wielkopolski utrzymał 
zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej (wprowadzając jedynie 
drobne korekty), jednak wspo-
mniany przedsiębiorca złożył od tej 
decyzji odwołanie. Sprawa trafiła 
dalej – najpierw do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego, któ-
ry również utrzymał zezwolenie,  
a później Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, który z kolei (ku za-
skoczeniu wielu zainteresowanych) 
uchylił decyzję w całości wbrew 
obowiązującym przepisom. Oparł 
się bowiem o zapisy ustawy Prawo 
budowlane i Kodeksu Postępowa-
nia Administracyjnego, nie zważa-
jąc na obowiązującą specustawę, 
która reguluje kwestie rozbudowy 
dróg. Wyrok NSA uniemożliwił cho-
ciażby etapowe prowadzenie prac. 
Postępowaniem zajęło się dalej Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju. Do 
tego na tej wieloaspektowej ścież-
ce zagubiona została (nie z winy 
powiatu, dodajmy) część akt spra-
wy. Odnaleziono je w grudniu 2020 
roku po ponad dwóch latach, od-
kąd zapodziały się w ministerstwie.

Naczelny Sąd Administracyjny 
przekazał sprawę związaną z roz-
budową ulicy Kościuszki służbom 
wojewody do ponownego rozpa-
trzenia. Dalsze decyzje i poczyna-

nia są uzależnione od rozstrzygnięć 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Jak widać, modernizacja tej 
ważnej drogi powiatowej to bardzo 
złożona i skomplikowana kwestia, 
której większość aspektów jest w tej 
chwili niezależna od pracowników 
wrzesińskiego Starostwa Powiato-
wego. Bez wątpienia największy 
problem w sprawie polega na tym, 
że wyrok NSA kłóci się z obowiązują-
cymi przepisami.

W toku sprawy konieczne było 
skorygowanie istniejącego projektu 
rozbudowy ulicy Kościuszki, co prze-
prowadzono w ubiegłbym roku za 
kwotę 17 tys. zł. Wszystko po to, by 
w przypadku zakończenia procedur 
odwoławczych być przygotowanym 
na przystąpienie do inwestycji.

Kiedy będzie ona możliwa? To pyta-
nie często zadają mieszkańcy Wrześni 
i powiatu, sądząc, że skoro nie widać 
żadnych działań na Kościuszki – pra-
cującego sprzętu i uwijających się 

robotników – to nic się w tej spra-
wie nie dzieje i zapewne wynika to 
z opieszałości urzędników. Niestety, 
trudno jednak odpowiedzieć precy-
zyjnie na to pytanie. Być może jed-
nak niebawem coś zmieni się w tej 
sprawie.

Wicestarosta wrzesiński Waldemar 
Grzegorek oraz naczelnik Wydziału 
Dróg Powiatowych Bartłomiej Kacz-
marzewski 24 lutego wzięli udział 
w roboczym spotkaniu w Wielko-
polskim Urzędzie Wojewódzkim  
w Poznaniu, na którym rozmawia-
no o przyszłości modernizacji ulicy 
Kościuszki. Jedno jest pewne, spra-
wa nie jest prosta. Być może jednak 
wkrótce nastąpi w niej jakiś zwrot. 
Po rozmowach u wojewody do pra-
cy nad sprawą włączyły się Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Ciąg 
dalszy nastąpi.

Klara Skrzypczyk
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Kto następny do sowieckiego raju?
Czy jest dzisiaj inny temat do podjęcia niż wojna?

To niemożliwe, żeby przejść obo-
jętnie nad trwającym exodusem, 
kiedy ponad pół miliona uchodź-
ców naszych słowiańskich braci,  
a właściwie sióstr z dziećmi w cią-
gu kilku dni przekroczyło ukraiń-
sko-polską granicę. Zdesperowane 
matki z dziećmi uciekają przed 
„wyzwolicielami spod znaku czer-
wonej gwiazdy”, chociaż nie wia-
domo, dlaczego wyzwoliciele ci na 
czołgach malują jakieś hieroglify 
zamiast narodowych identyfikato-
rów. Jakby się wstydzili nikczem-
ności, która ich tam przywiodła. 
Dzisiaj dawni potomkowie boha-
terów „wielkiej wojny ojczyźnia-
nej” zachowują się jak zbrodniarze 
na ziemi byłych towarzyszy broni. 
W tym czasie mężczyźni od lat 
zatrudnieni w naszym kraju jako 
pracownicy sezonowi masowo 
przekraczają granicę w przeciw-
nym kierunku gotowi do obrony 
rodzinnej ziemi. I nie ma w tym 
żadnego patosu. Jest tylko deter-
minacja i złość. 

Wszyscy podziwiamy heroiczny 
zryw Ukraińców w obronie swojej 
ojczyzny, jej suwerenności i nie-
podległości. Ten jakoby „nieistnie-
jący sztuczny twór narodowy”, jak 
go nazwał sowiecki dyktator, daje 
całemu światu przykład męstwa  
i odwagi w starciu z militarną ma-

chiną pretendującego do roli świato-
wego mocarstwa agresora. I upoka-
rza go, zadając w obronie dotkliwe 
ciosy. Nie tylko w sensie militarnym, 
ale także moralnym, i są to ciosy chy-
ba jeszcze dotkliwsze niż wystrzeli-
wane pociski. To jak biblijne starcie 
Dawida z Goliatem. 

Determinacja naszych sąsiadów 
wzbudziła sympatię i podziw całe-
go cywilizowanego świata. Ukraińcy 
wstrząsnęli elitami politycznymi sytej 
cywilizacji zachodniej. Ci powściągli-
wymi i często uwikłanymi w interesy  
z dyktatorem politycy pod presją 
opinii publicznej w swoich krajach 
podjęli wreszcie decyzje, które po-
zbawiły sowieckiego dyktatora i jego 
kamarylę przestrzeni do swobod-
nego żerowania na demokratycznie 
skonstruowanej budowli cywiliza-
cji zachodniej. Wreszcie trzeba było 
zmierzyć się z oczywistą prawdą, że 
symbioza dyktatury i wolności jest nie 
do pogodzenia. Przymykanie przez 
lata oczu na dławienie przez satrapów 
demokracji i wolności w ich krajach 
przy jednoczesnym przyzwoleniu na 
czerpanie przez nich pełnymi garścia-
mi z dobrodziejstw demokratycznych 
państw oraz stworzonych przez nie 
struktur wolności rozzuchwaliło dyk-
tatorów bez reszty. To musiało dopro-
wadzić do katastrofy.

Dyktatorzy napasieni przez naiw-

nych i chciwych polityków zachodu, 
zamiast cywilizować zapóźnione 
gospodarczo obszary własnego pań-
stwa, zbudowali militarną potęgę, 
która zagraża dzisiaj niepodległo-
ści państw wspólnoty europejskiej  
i innym pretendującym do jej struk-
tur społeczeństwom. Barbarzyńca 
postanowił zbudować imperium za 
pieniądze naiwnych polityków za-
chodu. Dysponuje bronią nuklearną 
i rezerwami, które w jego przeko-
naniu zapewniają mu nietykalność  
w realizacji swojej urojonej wizji zbu-
dowania „Wielkiej Rusi”. Dzisiaj ofiarą 
zbrodniarza-paranoika padła mozol-
nie dźwigająca się z zapaści cywiliza-
cyjnej Ukraina. Cały świat wpatrzony 
w telewizyjny ekran śledzi niczym 
topowy serial na Netflixie śmiertelną 
walkę naszych sąsiadów o wszystko, 
czyli o życie.

Podkreślił to w swoim dramatycz-
nym wystąpieniu przed europejskim 
audytorium w Brukseli charyzma-
tyczny przywódca Ukrainy od lat 
bezskutecznie kołaczącej do drzwi 
wolnego świata.

To co my możemy dzisiaj zrobić 
poza potępieniem sowieckich zbrod-
ni, to wesprzeć uciekające przed 
śmiercią matki z dziećmi i wracają-
cych na Ukrainę mężczyzn gotowych 
do obrony swojej ojczyzny – męż-
czyzn i kobiet z Ukrainy, którzy przez 

lata zarabiając na utrzymanie swoich 
rodzin, pracowali na nasz dobrobyt.

Naprawdę serce rośnie, kiedy wi-
dzimy w ostatnich dniach narodową 
mobilizację w organizowaniu po-
mocy dla Ukrainy jak Polska długa  
i szeroka. Setki tysięcy zbiórek, da-
rów, datków, pomocy, osobistej go-
ściny dla przybyszów zza wschodniej 
granicy i walczących bojowników 
tuż za nią.  Zaangażowanie to moż-
na porównać tylko do corocznej 
akcji charytatywnej Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Pomagają 
wszyscy: samorządy, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe, seniorzy, 
harcerze, zwykli mieszkańcy, a na-
wet dzieci. Pełna mobilizacja. Dzięki 
temu możemy w pewnym sensie 
zatrzeć w oczach świata hańbiące 
sceny sprzed kilku miesięcy na biało-
ruskiej granicy.

Jeżeli jednak ktokolwiek myśli, że dla 
paranoika z Moskwy celem ostatecz-
nym jest samotna Ukraina, to się sro-
motnie zawiedzie. To jest tylko etap na 
jego drodze „ku potędze”. On wcale nie 
ukrywa, że zamierza odbudować swo-
je imperium w granicach sprzed po-
nad pół wieku. Dla nas dzisiaj pytanie 
jest tylko jedno: kto będzie następny  
w kolejce do „sowieckiego raju”?

Co teraz powinniśmy zrobić? Jaką 
lekcję mamy do odrobienia, żeby 
unicestwić plan szalonego satrapy 

z Kremla. Wierzymy jak w Matkę 
Boską Częstochowską, że Jankesi 
z Ameryki obronią nas przed so-
wieckim szaleńcem. Wiara ta nie 
dopuszcza do nas myśli, że może-
my podzielić los ukraińskich przy-
jaciół. Że będziemy musieli osobi-
ście stawić czoła wojnie, okupacji 
i przemocy. Oby nigdy do tego nie 
doszło. 

Sytuacja wymaga jednak od nas 
mobilizacji, zapobiegliwości, oso-
bistego wysiłku i poświęcenia. 
Poświęcenia przede wszystkim 
naszych egoizmów i naiwności, 
że ktoś inny zapewni nam bez-
pieczeństwo bez naszego udzia-
łu. Tego serialu już nie obejrzymy  
w telewizji na cyfrowej platformie. 
Tutaj będziemy obstawiali głów-
ne role osobiście i w realu, gdzie 
rakiety, czołgi, śmierć, pot i krew 
mogą być (będą) jak najbardziej 
prawdziwe.

Powinna dotrzeć do nas praw-
da, że już nic nie będzie takie jak 
wczoraj. Dla nas jest tylko dzisiaj 
i jutro. Wszystko, co było wczo-
raj, już się nie liczy. Im szybciej to 
sobie uświadomimy, tym nasze 
szanse na uniknięcie najgorszego 
wzrosną stokrotnie.

Dionizy Jaśniewicz
…milsze mi piekło niż sowiecki raj

Przeciwni wojnie
3 marca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

Rada Powiatu Wrzesińskiego, po-
tępiając w sposób zdecydowany  
i jednoznaczny bezprawny i niczym 
nieuzasadniony atak wojsk rosyj-
skich na niepodległe i demokratycz-
ne państwo ukraińskie, zdecydowała  
o zawieszeniu współpracy z białoru-
skim rejonem Smolewicze do czasu 
zaprzestania angażowania się Biało-

rusi w rosyjski atak wobec Rosji i wy-
łonienia demokratycznej władzy na 
Białorusi. Ponadto rada wystosowała 
oświadczenie potępiające atak Rosji 
na Ukrainę i wyrażające solidarność 
z narodem ukraińskim, którego treść 
publikujemy poniżej.

Klara Skrzypczyk

Oświadczenie Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 3 marca 2022 roku
potępiające atak Rosji na Ukrainę i wyrażające solidarność  

z Narodem Ukraińskim

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjęte-
go uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 paź-
dziernika 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 roku, poz. 8470) 
Rada Powiatu Wrzesińskiego występuje z następującym oświadczeniem. 

Rada Powiatu Wrzesińskiego stanowczo potępia atak Rosji na Ukrainę. 
Uznaje za niepodważalną suwerenność, niezależność i integralność tery-
torialną Ukrainy. Z całą mocą potępia wszelkie działania Federacji Rosyj-
skiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy. Integralność te-
rytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia 
są źródłem bezpieczeństwa całej Europy. Nasz Naród pamięta, czym jest 
walka o niepodległą Ojczyznę i jakie skutki niesie wojna. 

Wolność dla każdego narodu jest wartością bezcenną. 
W imieniu mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego, kierujemy równocześnie 

wyrazy solidarności dla Narodu Ukraińskiego. Wiemy, jak trudno jest budo-
wać demokratyczne państwo, a przede wszystkim jak bezcenna jest niepod-
ległość. Stajemy dziś po stronie Narodu Ukraińskiego, który z determinacją 
broni takich podstawowych wartości jak niepodległość i demokracja, bo te 
wartości dziś są zagrożone i niszczone na oczach całego świata. 

Jako Polacy i Mieszkańcy Europy sprzeciwiamy się jakimkolwiek aktom 
agresji międzynarodowej. Bezpieczeństwo Ukrainy to także nasze bezpie-
czeństwo. Dzielimy te same wartości, razem jesteśmy częścią Europy. Po-
pieramy suwerenną Ukrainę.

Potrzebujesz pomocy medycznej, 
prawnej lub wsparcia psycholo-
gicznego?

Wszystkie placówki, w tym przy-
chodnie lekarza rodzinnego, które 
mają zawarty kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, mogą udzie-
lać świadczeń medycznych osobom 
przybywającym z Ukrainy po 24 lu-
tego. Oznacza to, że nie trzeba jeź-
dzić do Wrześni z innych zakątków 
powiatu, by uzyskać podstawową 
pomoc medyczną. Osoby, które jej 
potrzebują, powinny mieć przy so-
bie dokument podróży ze stemplem 
Straży Granicznej lub zaświadczenie 
wystawione przez straż Graniczną 
oraz dokument tożsamości.

Wiele osób odczuwa lęk, stres czy 
wręcz traumę w związku z sytuacją w 
swojej ojczyźnie. Dyżury psychologów 
oraz Zespołu Interwencji Kryzysowej 
oferuje Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Więcej informacji moż-
na uzyskać pod numerami telefonu: 
(61) 640 45 65 i (61) 640 45 66. Z kolei 
wsparciem w realizacji zadań i rozwią-
zywaniu problemów przedszkolom  
i szkołom, do których zaczyna trafiać 
coraz więcej ukraińskich dzieci i mło-
dzieży, zajmuje się Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna. Można się  
z nią kontaktować telefonicznie pod 
numerem 603 993 506, a także mailo-
wo – sekretariat@ppp-wrzesnia.pl.

Solidarni z Ukrainą
Naczelna Rada Adwokacka wraz  

z Okręgowymi Radami Adwokackimi 
zorganizowała skoordynowaną  bez-
płatną pomoc prawną dla obywateli 
Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. 
Przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Poznaniu pomoc koordynuje ad-
wokat Piotr Ruszkiewicz, tel. 502 653 
322, mail: ruszkiewicz@mrip.com.pl. 
Na terenie powiatu wrzesińskiego 
można korzystać z nieodpłatnej po-
mocy prawnej. System pozostaje do 
dyspozycji także dla cudzoziemców. 
W tej sprawie należy skontaktować 
się z pracownikiem Starostwa Powia-
towego we Wrześni pod numerem 
(61) 640 44 17.

Co z pracą dla uchodźców?
Do Powiatowego Urzędu Pracy we 

Wrześni mogą zgłaszać się osoby 
zainteresowane zatrudnianiem cu-
dzoziemców – planowane jest stwo-
rzenie bazy prac możliwych do wy-
konywania przez osoby osiedlające 
się na terenie powiatu wrzesińskiego.  
Z koordynatorem spraw związanych 
z cudzoziemcami można się kontak-
tować pod numerami telefonu 61 640 
35 43 lub 61 640 35 58. Informacji naj-
lepiej poszukiwać też pod adresem 
urzędu: www.wrzesnia.praca.gov.pl.

Ostrożnie z informacjami
Apelujemy o rozważność dotyczą-

cą powielania fałszywych informacji 
związanych z konfliktem na Ukrainie. 

Wszelkie pogłoski na temat tego, że 
wkrótce w Polsce może zabraknąć 
gazu, paliwa czy innych surowców  
w tym spożywczych i higienicznych 
są nieprawdziwe. Pojawiające się 
głównie w mediach społecznościo-
wych fake newsy dotyczące tego i 
innych tematów są wyłącznie ele-
mentem wojny hybrydowej mającej 
na celu dezinformację i wprowadza-
nie niepokoju w społeczeństwie. 
Apelujemy również, by nie powielać  
w Internecie fotografii i informacji 
dotyczących na przykład transpor-
tów wojskowych.

Co dalej?
Sytuacja jest bardzo dynamiczna, 

prosimy śledzić komunikat na na-
szym Facebooku, który funkcjonuje 
pod nazwą „Powiat wrzesiński” oraz 
na stronie internetowej www.wrze-
snia.powiat.pl.

We wszelkich sprawach związa-
nych z pomocą Ukrainie można 
kontaktować się z Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go we Wrześni, tel. (61) 640 44 33, 
(61) 640 45 32 lub tel. kom. +48 
605 339 905 oraz Wydział Promo-
cji, Spraw Społecznych i Sportu, 
(61) 640 44 73, a także mailowo 
pod adresem pomocukrainie@
wrzesnia.powiat.pl.

Klara Skrzypczyk
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Przedszkole „Mali Zdobywcy”  
– tak pracujemy

W Przedszkolu Specjalnym „Mali Zdobywcy”, które działa w strukturze Zespołu Szkół im. J. Korczaka 
we Wrześni, logopedzi i neurologopedzi każdego dnia stosują rozwiązania terapeutyczne, które umoż-
liwiają dzieciom komunikację.

W naszej placówce podejmowane 
są różnorodne oddziaływania oparte 
na interwencji logopedycznej, która 
umożliwia odpowiednio szybką re-
akcję na napotykane nieprawidłowo-
ści związane z budową czy funkcjami 
narządów artykulacyjnych oraz trud-
nościami wynikającymi z problemów 
rozwojowych dziecka.

Do najczęściej napotykanych nie-
prawidłowości u naszych podopiecz-
nych zaliczamy zaburzenia funkcji 
połykania i oddychania, które ściśle 
wiążą się z nieprawidłowym napię-
ciem mięśniowym. W przedszkolu 
otaczamy opieką dzieci z różnymi 
stopniami niepełnosprawności inte-
lektualnej, autyzmem, mózgowym 
porażeniem dziecięcym, zespołem 
Downa oraz zespołem Retta, dlatego 
zadaniem logopedy jest dostoso-
wanie odpowiednich form i metod 

terapeutycznych do indywidualnych 
potrzeb i możliwości najmłodszych. 
W tym celu tworzymy książki ko-
munikacyjne, które mają za zadanie 
obniżyć stres spowodowany ogra-
niczeniami u dzieci niemówiących,  
a także ułatwić im porozumiewanie 
się z rówieśnikami i osobami dorosły-
mi. Korzystamy również z Programu 
Mówik – komunikatora mowy – oraz 
Eye Trackera – programu kompute-
rowego do sterowania wzrokiem. 
Na zajęciach wykorzystujemy także 
piktogramy, z których tworzone są 
książki do komunikacji.

Oprócz wspomagania funkcji ko-
munikacyjnych dzieci rozwijają 
umiejętności naśladowania, reakcji 
na imię, utrzymania wspólnego pola 
uwagi z nauczycielem. Przedszkolaki 
motywowane są do kształtowania 
procesów myślowych, prawidło-

wego wypowiadania samogłosek, 
sylab i pierwszych słów. Stosujemy 
również elementy języka migowego 
pozwalające na szybsze zrozumie-
nie potrzeb dzieci niemówiących. 
Dzięki codziennej, systematycznej 
pracy podopiecznych przedszkola 
i logopedów jesteśmy świadkami 
wielu sukcesów, które motywują do 
dalszych działań. Rozpiera nas duma 
z naszych przedszkolaków. Podziwia-
my ich wytrwałość w pokonywaniu 
trudności.

6 marca przypada Europejski Dzień 
Logopedy. Życzymy wszystkim logo-
pedom i neurologopedom satysfak-
cji z wykonywanej pracy i wielu suk-
cesów terapeutycznych!

Małgorzata Słoma
Logopeda, nauczyciel przedszkola 

„Mali Zdobywcy”

Wielkopolskie Samorządowe Centrum  
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

zaprasza do swojej siedziby:
ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września

tel. 61 436 49 59

Dzień Patrona
28 lutego w 131. rocznicę urodzin gen. dr. Romana Abrahama na cmentarzu parafialnym przy  

ul. Gnieźnieńskiej odbyła się uroczystość Dnia Patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych we Wrześni.

Dyrektor szkoły Damian Hoffmann 
powitał przybyłych, po czym oddał 
głos historykowi Mirosławowi Ko-
walskiemu, który przedstawił uczest-
nikom zasługi generała. Uczniowie 
placówki wraz z nauczycielami przy-
gotowali cześć artystyczną o swoim 
patronie. W ceremonii, jak co roku, 
udział wzięli żołnierze 17. Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej  
w Międzyrzeczu. 

Na zakończenie uroczystości zgro-
madzeni złożyli kwiaty na grobie 
gen. dr. Romana Abrahama. Wśród 
nich byli m.in. wicestarosta wrze-
siński Waldemar Grzegorek oraz na-
czelnik Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego we Wrześni Olga Ko-
śmińska-Giera.

Wiktoria Rybka

Codzienność jest w przedszkolu na Leśnej pełna wyzwań, ale i sukcesów

Złożenie kwiatów przez reprezentację powiatu
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8 marca ruszają zapisy na XVIII Powiatową Akcję Letnią!
 
Stowarzyszenie „Promyk” oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni za-

prasza dzieci i młodzież do udziału w osiemnastej edycji „Powiatowej 
Akcji Letniej”.

W tegorocznej akcji zaplanowano pobyt w Bystrzycy Kłodzkiej w dwóch 
ośmiodniowych turnusach, na których zarezerwowano 100 miejsc dla 
uczestników z terenu powiatu wrzesińskiego w wieku 10-15 lat. Odpłat-
ność wynosi 850 zł.

W ramach akcji przewidziano dwa turnusy w następujących terminach:
I.  24.07-31.07.2022 r.,
II. 31.07-07.08.2022 r.
Informacje i zapisy: Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrze-

śni, tel. 061 640 44 14.
Wydział Edukacji

Nowocześnie w PCEZ
W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni młodzież może uczyć się w świetnie wypo-

sażonej pracowni obrabiarek skrawających.

Zgodnie z wymaganiami progra-
mowymi, absolwent technikum me-
chanicznego oraz szkoły branżowej 
w zawodzie operator obrabiarek 
skrawających powinien być przygo-
towany do wykonywania obróbki 
na obrabiarkach skrawających kon-
wencjonalnych i sterowanych nu-
merycznie, czyli tzw. obrabiarkach 
CNC. Takie są również oczekiwania 
pracodawców, którzy muszą zapew-
nić obsługę nowoczesnych maszyn. 
Żeby sprostać wymaganiom nowo-
czesnego przemysłu i zapotrzebo-
waniu pracodawców, Powiatowe 
Centrum Edukacji Zawodowej we 
Wrześni w ramach projektu realizo-
wanego przez powiat wrzesiński pod 
nazwą „Rozwój szkolnictwa zawodo-

wego na terenie powiatu wrzesiń-
skiego” kompleksowo zmodernizo-
wało swoje pracownie dydaktyczne.  
W zasadzie powstały prawie całko-
wicie nowe pracownie do zawodów 
mechanicznych, takie jak: tokarek 
konwencjonalnych, frezarek konwen-
cjonalnych oraz projektowania CAD/
CAM i obrabiarek CNC. Właśnie te 
dwie ostatnie umożliwiają absolwen-
towi pełne osiągnięcie wymaganych 
przez program i oczekiwanych przez 
przemysł umiejętności zawodowych.

Podstawowych operacji obróbczych 
uczniowie uczą się na maszynach 
konwencjonalnych – tokarkach, fre-
zarkach czy szlifierkach, a w pracowni 
CAD/CAM i CNC nabywają umiejęt-
ności stosowania oprogramowania 

Pracownia tokarek konwencjonalnych

Pracownia CNC

komputerowego w projektowaniu 
technicznym oraz komputerowego 
wspomagania wytwarzania. Realizo-
wane są więc zadania integracji fazy 
projektowania i wytwarzania polega-
jące na transformacji modelowania 
komputerowego 2D/3D na instrukcje 
maszynowe dla maszyny sterowanej 
numerycznie CNC, które umożliwiają 
wytwarzanie elementów. W pracow-
ni CNC są zainstalowane pionowe 
centra obróbcze oraz centra tokar-
skie dwu- i trzyosiowe, a w pracowni 
CAD/CAM wykorzystywane jest opro-
gramowanie Mega CAD, Solid Edge, 
Esprit, Surfcam oraz 13 symulatorów 
sterownika maszyny CNC.

Marek Dyba
Dyrektor PCEZ we Wrześni
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15 lat tak szybko minęło…
Bardzo ważnym aspektem szerokiej działalności Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest dbałość o sprawność i zdrowie naszych słuchaczy.

Utworzyliśmy wielką akademię pro-
mocji zdrowia dla seniorów. Jesteśmy 
dumni z tego, że od początku powsta-
nia Wrzesińskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku odnotowujemy ogrom-
ne zainteresowanie zajęciami reha-
bilitacyjno-rekreacyjnymi. Słuchacze 
WUTW są świadomi, że jednym z naj-
ważniejszych czynników łagodzących 
upływ czasu jest dbanie o zdrowy styl 
życia poprzez regularną aktywność fi-
zyczną. To ona bezpośrednio wpływa 
na stan naszego zdrowia.

Przełamujemy stereotypy o biernej, 
niedołężnej i samotnej jesieni życia. 
Proponujemy wiele form ruchu na 
miarę możliwości uczestników zajęć, 
ale przede wszystkim skupiamy się na 
rehabilitacji. Aktywność fizyczna wy-
wiera korzystny wpływ na psychikę. 
Seniorzy mają potrzebę przebywania 
w towarzystwie drugiego człowieka, 
wsparcia, przynależności do grupy. 
Bezruch i samotność są bardzo de-
strukcyjne na każdym etapie życia, ale 
dotykają szczególnie osoby starsze.

Utworzyliśmy wiele sekcji o różno-
rodnych profilach usprawniających 
i poprawiających kondycję. Zajęcia 
organizowane od 15 lat cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem.  
W pierwszym roku pracy WUTW 
działały sekcje: pilates, fitness w wo-
dzie, choreoterapia i rekreacyjno-
-sportowa o profilu ogólnorozwojo-
wym. W każdym tygodniu oferowa-
liśmy ćwiczenia 280 osobom. Z roku 
na rok zwiększała się liczba tych, 
którzy wyrażali chęć udziału w zaję-

ciach rehabilitacyjno-rekreacyjnych. 
Reagowaliśmy na zapotrzebowanie  
i tworzyliśmy więcej specjalistycz-
nych grup działania. Powstały na-
stępujące sekcje: nauka pływania, 
tai-chi, nordic walking, zumba, fit-
ball, joga, rehabilitacja, gimnastyka 
korekcyjna, zdrowy kręgosłup. Nasi 
słuchacze mają do wyboru dzień, 
godzinę oraz prowadzącego zaję-
cia. Przed rozpoczęciem roku aka-
demickiego w przeciągu trzech dni 
zapisujemy chętnych do wszystkich 

sekcji rehabilitacyjno-rekreacyjnych. 
Trzeba zarezerwować trochę czasu, 
żeby zapisać się na upragnione zaję-
cia, bo zainteresowanie jest wielkie 
i dlatego lista chętnych jest bardzo 
długa. Słuchacze opłacają symbo-
liczną kwotę roczną i co tydzień bio-
rą udział w godzinnych zajęciach. 
Od kilku lat przygotowujemy dla 
ćwiczących około 400 miejsc w każ-
dym tygodniu trwającego roku aka-
demickiego. Średnio w ciągu dnia 
ćwiczy 5-6 grup. Plan ułożony jest 
tak, że codziennie można brać udział 
w różnych formach zajęć ruchowych.

W tym roku piętnastolecie istnienia 
obchodzi sekcja pilatesu. Przez te 
wszystkie lata ćwiczymy w 4-5 gru-
pach. W 2011 roku dołączyła grupa 
z filii Nekla. W ciągu roku około 80 
osób cieszy się z możliwości uczest-
niczenia w tych zajęciach. Niektórzy 
słuchacze trenują regularnie od po-
czątku powstania sekcji. Pilates to 
bardzo efektywne i typowo rehabili-
tacyjne ćwiczenia, które mają na celu 

rozciąganie i spinanie wszystkich 
mięśni, poprawiają siłę, równowagę, 
elastyczność i koordynację. Wyko-
nuje się je przy spokojnej muzyce,  
w odciążeniu (na matach) i zgodnie  
z rytmem oddechu. Dla niewtajem-
niczonych: nazwa pilates pocho-
dzi od nazwiska twórcy tej metody 
ćwiczeń rehabilitacyjnych Josepha 
Pilatesa. Nasze instruktorki, żeby 
uatrakcyjnić zajęcia, wprowadzają 
dodatkowe ćwiczenia oraz elementy 
gier i zabaw. W dobrym klimacie i po-
zytywnym nastroju przebiegają one 
efektywnie i bardzo przyjemnie. 

Od momentu powstania w 2013 
roku do dnia dzisiejszego, najwięk-
szym zainteresowaniem cieszy się 
sekcja rehabilitacyjna. To oczywiste, 
że seniorzy mają większe lub mniej-
sze dysfunkcje ortopedyczne wyma-
gające usprawnienia lub profilaktyki. 
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana 
rehabilitantka, która proponuje ćwi-
czenia wzmacniające gorset mięśnio-
wy głębokich warstw stabilizujących 
kręgosłup przez aktywację mięśni 
brzucha, pleców, pośladków oraz 
wspierające układ krążeniowo-odde-
chowy. Wszystko przebiega w głębo-
kim skupieniu, ponieważ uczestnicy 
chcą bardzo precyzyjnie wykonać 
każde zadanie. Obecnie sekcja spoty-
ka się w ośmiu grupach, a wszystkie 
zajęcia odbywają się w salce rehabi-
litacyjnej Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie we Wrześni.

Gimnastyka korekcyjna to młoda 
sekcja, powstała cztery lata temu. Co 
roku mamy chętnych na utworze-
nie dwóch grup. Wprowadziliśmy ją 
przede wszystkim z myślą o tym, aby 
przywrócić do pełnej lub maksymal-
nie możliwej sprawności każdego, 
kto tylko będzie w takiej potrzebie 
i ma chociaż minimalną dysfunkcję 
narządu ruchu. Ćwiczenia są czę-
sto zalecane dla osób po zabiegach 
operacyjnych, w przypadku których 
potrzebne jest rozciąganie mięśni 
przykurczonych i wzmacnianie osła-
bionych oraz skorygowanie istnieją-
cych zaburzeń statyki ciała. Zajęcia 
prowadzi wykwalifikowana rehabili-
tantka, która bardzo indywidualnie 

podchodzi do naszych niedoskona-
łości zdrowotnych.

Sekcja fitball to alternatywa dla 
wszystkich osób, które chcą połączyć 
aktywny tryb życia ze świetną zaba-
wą. Działamy już 11 lat aktywnie ćwi-
cząc na dużych gumowych piłkach. 
Pozwalają one na pełniejsze rozluź-
nienie ciała, doskonalą równowagę, 
stabilizację i koordynację ruchową. 
Ćwiczenia z piłkami można określić 
trzema słowami: efektywność, przy-
jemność i wyzwanie. Tym rodzajem 
zajęć zainteresowanych jest 20-30 
osób, więc uczestnicy zbierają się  
w jednej lub dwóch grupach. Za-
czynamy od rozgrzewki, potem 
ćwiczymy z piłkami, oddziałując na 
poszczególne grupy mięśniowe, na 
koniec rozciągamy się i relaksujemy. 

Każda grupa solidnie się przykłada. 
Dopiero w szatni po zajęciach łapie-
my oddech. Ćwiczenia są trudne, ale 
frekwencja świadczy o zadowoleniu.

Joga należy do jednej z młodszych 
sekcji, bo powstała w 2017 roku i z rocz-
ną przerwą działa do dziś. Na środowe 
zajęcia uczęszczają dwie grupy osób. 
Uczestnicy są świadomi tego, że ćwicze-
nia wpływają zarówno na ciało (wzmac-
niają mięśnie, uelastyczniają stawy, 
poprawiają ukrwienie), jak i na psychikę 
(zwiększają koncentrację). Przy zmęcze-
niu dostajemy zastrzyk energii, a przy 
nadpobudliwości – relaks, wyciszenie, 
rozluźnienie i uspokojenie. Joga ma też 
wspaniały wpływ na kręgosłup.

Choreoterapia – od początku dzia-

łalności WUTW ćwiczyliśmy w dwóch 
grupach. Pandemia pokrzyżowała 
nasze plany, więc mamy dwuletnią 
przerwę. Z wielką przyjemnością 
wrócimy do zajęć z choreoterapii. 
Jest to aktywna praca z ciałem po-
przez taniec i ruch do różnorodnej 
muzyki. To najlepsza profilaktyka ge-
rontologiczna, bo wpływa na kondy-
cję psychofizyczną. Uczestnicy roz-
bawieni, roześmiani, pełni witalnej 
energii, w rytmie muzyki poznawali 
różnorodność technik tanecznych. 
Zaznajamiali się z tańcami narodo-
wymi, ludowymi, regionalnymi, pod-
stawowymi krokami współczesnych 
tańców towarzyskich, typową ryt-
miką, improwizacją ruchową, zumbą  
i tańcami z kręgu różnych narodowo-
ści. Choreoterapia ma same korzyści. 

Dla ducha to odreagowanie złych 
emocji i stresów, a dla ciała – zba-
wienny ruch.

Kochamy fitness w wodzie! Sanitas 
per aquam (zdrowie przez wodę) to 
sposób na formę i relaks. Z gimnasty-
ką w wodzie jesteśmy związani już 
piętnaście lat. Ten rodzaj ruchu od 
pierwszych zajęć cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. W sześciu 
grupach, z zapałem i niesamowi-
tą energią, ćwiczyło około osiem-
dziesięciu osób. To najzdrowsza 
aktywność dla seniorów i najlepsza 
rehabilitacja. Ruch wody i ciśnienie 
hydrostatyczne masują wszystkie 
partie ciała. Po ćwiczeniach wycho-
dzimy odstresowani, zahartowani  

Nigdy nie jest za późno na aktywność fizyczną

Ćwiczenia z piłkami dają uczestnikom mnóstwo frajdy

Fitness w wodzie to samo zdrowie

Zajęcia sportowe to także okazja do integracji
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i z dobrym samopoczuciem. Po za-
mknięciu wrzesińskiego basenu kilka 
razy byliśmy na Termach Maltańskich  
w Poznaniu. Od pierwszych dni 
otwarcia pływalni w Słupcy, co miało 
miejsce już półtora roku temu, za-
częły się nasze regularne ćwiczenia  
w wodzie. Tylko przez chwilę pan-
demia nie pozwoliła na wyjazdy, ale 
nadrobiliśmy to, jeżdżąc na basen 
przez całe lato. „Wesoły autobus”  
z czterdziestoma uczestnikami wyru-
sza co poniedziałek, żeby mogli oni 
cieszyć się z ćwiczeń w wodzie, pły-
wania, sauny, wodnego masażu w ja-
cuzzi. Jest to dla nas najlepsza forma 
ruchu i rehabilitacja, bo w odciążeniu 
pracują wszystkie partie ciała.

Sekcja nauki pływania działała od 
2008 roku przez osiem lat. Najpierw 
w trzech, a potem w dwóch grupach. 
Wiele osób nauczyło się pływać od 
podstaw. Od pierwszych zajęć istotne 
było oswajanie się z wodą. Uczestnicy, 
dzielnie pokonując stres, pracowali 
nad tym, żeby w końcu woda zaczęła 
ich unosić. Wysiłek pod okiem instruk-
tora przynosiła pozytywne efekty,  
a uczniów rozpierała duma, że w tym 
wieku można nauczyć się pływać.

Sekcja nordic walking działa przy 
WUTW od 2009 roku. Od 13 lat go-
dzina 9 we wtorki jest zarezerwowa-
na dla sympatyków marszu z kijkami. 
Bez względu na obecną pandemię, 
pogodę i porę roku kilkanaście osób 
wyrusza w trasę, żeby podczas dy-
namicznego marszu solidnie się do-
tlenić. Uprawiając nordic walking, 
angażujemy prawie 90% mięśni, har-
tujemy organizm, odciążamy stawy 
i pozytywnie wpływamy na spraw-

ność sercowo-naczyniową. Dodat-
kowo obserwujemy otaczającą nas 
przyrodę i w dobrym nastroju pro-
wadzimy niekończące się konwersa-
cje. Prowadząca zajęcia podkreśla, 
że wyznaczane trasy charakteryzują 
się odmiennością, biegną różnymi 
ścieżkami leśnymi liczącymi średnio 
od 6,5 km do 7,5 km. Łatwo wyliczyć, 
iż przez trzynaście lat przeszliśmy ok.  
3 500 km. Jednak nie tylko same mar-
sze dostarczają nam solidnej dawki 
energii, radości i dobrego samopo-
czucia. Leśne wigilie, sylwestrowe 
marsze czy urodziny uczestników sta-
ły się tradycją, która jeszcze bardziej 
nas do siebie zbliża i pozwala czuć ro-
dzinną atmosferę. Będąc w otoczeniu 
przyrody, świadomi zalet i zdrowot-
nych aspektów nordic walkingu, wy-
znajemy zasadę, że kto odpoczywa, 
ten rdzewieje. Nasze motto brzmi: nie 
wiek, lecz bezczynność czyni nas stary-
mi (Christine von Schwed).

Sekcja rekreacyjno-sportowa 
działała tylko w pierwszym roku aka-
demickim. Na zajęcia koedukacyjne 
uczęszczało piętnaście osób. Stoso-
wane były różnorodne formy aktyw-
ności fizycznej, przede wszystkim 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, ele-
menty gier sportowych i ćwiczeń na 
siłowni. Podstawowym celem było 
zapewnienie ćwiczącym poprawy 
zdrowia i ogólnie dobrej kondycji.

Zdrowy kręgosłup – najmłodsza 
z sekcji, która powstała w ubiegłym 
roku akademickim. Pandemia, po-
dobnie jak w przypadku innych zajęć, 
wstrzymała działalność dwóch utwo-
rzonych grup ćwiczeniowych. W tym 
roku zwiększyło się zainteresowanie 

taką formą ćwiczeń. Rehabilitując się, 
dbamy o nasz spracowany kręgosłup.

Bardzo interesująca jest sekcja tai-
-chi. Już czternaście lat w dwóch gru-
pach ćwiczymy w stylu yang z wyso-
kiej klasy instruktorem. Prowadzący 
odbył szkolenia w Chinach, dzieli się 
nowymi wiadomościami, ciekawost-
kami. Tai-chi to system ćwiczeń ciała 
i umysłuwywodzący się z chińskiej 
filozofii i kultury, który stanowi bar-
dzo dobrą metodę relaksacji i profi-
laktyki zdrowotnej. Dba o sylwetkę, 
kondycję, pogodę ducha i spokój 
wewnętrzny. Daje ćwiczącym wiele 
radości i satysfakcji, a polega na se-
kwencji łagodnych, płynnych ruchów, 
skoordynowanych oddychaniem. Ten 
rodzaj aktywności oddziałuje na sfery 
mentalną, duchową i fizyczną. Uczest-
nicy zajęć mają możliwość wyjazdu 
na letnie obozy, żeby jeszcze bardziej 
zgłębić starochińską formę ćwiczeń 
dla ducha i ciała. 

W naszej ofercie zajęć sekcji rehabi-
litacyjno-rekreacyjnych każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Zainteresowanie 
jest bardzo duże. Za sprawne działa-
nia wszystkich zorganizowanych za-
jęć odpowiadają społecznie liderzy 
grup.  Gościnnie ćwiczymy w salkach: 
PCPR, Liceum Ogólnokształcącego, 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
nr 6, Zespołu Szkół Zawodowych  
nr 2. Dziękujemy gospodarzom 
obiektów, którzy z wielkim zrozumie-
niem udostępniają nam pomieszcze-
nia do ćwiczeń.

Zapraszam na zajęcia!
Maria Łapawiec

Wiceprezes WUTW

Kolejna renowacja  
Początek roku to okres zawierania umów na realizację zapla-

nowanych w budżecie powiatu zadań, w tym prac renowacyjnych 
przy zabytkach. 23 lutego podpisano kolejną w tym roku umowę na 
przekazanie dotacji celowej dla parafii.

Wsparcie finansowe z budżetu 
powiatu w kwocie 5 tys. złotych 
otrzyma Parafia pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Grabowie Kró-
lewskim. Tamtejszy neobarokowy 
kościół, zbudowany w latach 1925-
1927, wyróżnia się imponującą bryłą 
zaprojektowaną przez architekta Sta-
nisława Mieczkowskiego.

W ramach tegorocznego zadania 
proboszcz Maciej Pacanowski pla-
nuje odtworzenie schodów do bocz-
nego wejścia parafialnego kościoła. 
Przy pracach zostaną zachowane 

wszelkie oryginalne techniki budow-
lane i konserwatorskie dla tego typu 
obiektów. Renowacja jest konieczna, 
ponieważ pierwotnie schody zosta-
ły wybudowane bez fundamentów, 
co było główną przyczyną degrada-
cji betonowych stopni. Przy okazji 
boczne wejście do kościoła zosta-
nie dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Koszt 
tegorocznych prac wyniesie ponad 
31 tys. złotych.

Julia Sosna

Nordic walking można uprawiać o każdej porze roku

Leśna wigilia wieńcząca spacer z kijkami

Moment podpisania umowy
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Z kulturą  
za pan brat

Pocztówkowy savoir-vivre
W jednym z ostatnich numerów „Przeglądu Powiatowego” po-

chyliliśmy się nad piękną, choć już nieco zapomnianą tradycją pi-
sania listów. Warto przypomnieć, że istnieją jeszcze inne, nie mniej 
oryginalne sposoby, by pokazać, że o kimś pamiętamy. Jednym  
z nich może być wysyłanie kartek z wakacji.

Kiedy chcemy podzielić się z bliską 
osobą lub znajomym wrażeniami 
na temat miejsca, w którym właśnie 
przebywamy, najczęściej sięgamy po 
telefon komórkowy – wysyłamy SMS 
lub wiadomość za pośrednictwem 
jednego z internetowych komuni-
katorów i dołączamy do niej zdjęcie 
pięknego widoku. Chociaż jest to 
miły gest, z racji tego, że przychodzi 
on nam tak łatwo i szybko, przestał 
być czymś wyjątkowym. Co innego 
własnoręcznie wypełniona pocz-
tówka. To sposób na pokazanie, że 
lubimy i cenimy jej adresata, a także 
pamiętamy o nim. 

Do wyboru mamy wiele mniej lub bar-
dziej ozdobnych kartek. Aby uniknąć 
przesady i kiczu najlepiej sięgnąć po te, 
na których zaprezentowane są najład-
niejsze widoki ukazujące okolicę. Nie-
typową pocztówkę możemy przesłać 
komuś, kogo dobrze znamy i wiemy, 
że trafi ona w gust tej osoby. Dobrze, 
żeby kartka miała tradycyjny format, 
czyli A6. Chociaż może nas to zdziwić, 
zdarzają się jeszcze osoby, np. babcie 
czy ciocie, które przechowują takie pa-
miątki w albumach. Nie będzie to zbyt 
życzliwe i eleganckie, jeśli utrudnimy im 
to zdanie, wysyłając wielką pocztówkę 
z wymyślnymi wycinankami lub trójwy-
miarowymi dodatkami. 

Na odwrocie kartki powinny zna-
leźć się pozdrowienia. Starajmy się, 
żeby nie były one zbyt schematycz-
ne, ponieważ ich odbiorca może 
uznać, że wysłanie pocztówki po-
traktowaliśmy jako przykry obowią-
zek. Wiadomo, że objętość miejsca 
przeznaczonego na treść jest znacz-
nie ograniczona i na kartce z wakacji 
nie streścimy nikomu szczegółów 
naszego wyjazdu. Warto jednak krót-
ko wspomnieć (choćby w jednym 
zdaniu), co szczególnego nas spo-
tkało lub co wywarło na nas duże 
wrażenie i jakie emocje nam wtedy 
towarzyszyły. Możemy też nawiązać 
do jakichś wspólnych wspomnień 
lub przeżyć, a w przypadku bliskiej 
relacji zapewnić o naszej tęsknocie. 
Zawarcie głębszego przesłania w kil-
ku wyrazach nie należy do łatwych 
zadań, co nie oznacza, że nie trze-
ba próbować. Nie chodzi tu jednak  
o jakąś wyszukaną oryginalność, lecz 

raczej o autentyczność i spontanicz-
ność. Ponadto starajmy się pisać jak 
najbardziej czytelnie. Unikajmy nie-
potrzebnych ozdobników, takich jak 
naklejki i brokatowe napisy – widok 
na odwrocie w zupełności wystarczy. 
Aby uniknąć wątpliwości, podpiszmy 
się przynajmniej imieniem (wyraże-
nie „Twoja wnuczka” na kartce wysła-
nej dziadkowi może być problema-
tyczne, gdy wnuczek jest więcej niż 
jedna).

Ważne jest również to, do kogo 
adresujemy pocztówkę – jeśli jej 
odbiorcą ma być ktoś, z kim nie je-
steśmy na „ty”, musimy zachować 
odpowiedni dystans i zbytnio się 
nie spoufalać, nawet jeśli towarzy-
szy nam luźny, wakacyjny nastrój. 
Pamiętajmy także, by dobrze prze-
myśleć nasze pozdrowienia, ponie-
waż wiele osób lubi eksponować 
otrzymaną kartkę w widocznym 
dla innych miejscu. Jeżeli podejrze-
wamy, że zawiśnie ona na tablicy  
w biurze koleżanki lub kolegi, lepiej 
postawmy na odpowiednio wywa-
żoną treść. Z podobnych powodów 
warto pomyśleć nad wysłaniem 
pocztówki w dopasowanej kopercie 
bez ozdobników, na której wyraźnie 
zapiszemy dane adresowe odbiorcy. 
Przecież pozdrowienia mają trafić do 
konkretnej osoby, a nie do wszyst-
kich, którzy będą mieli do czynienia 
z naszą kartką. Dajmy adresatowi 
szansę na to, by jako pierwszy zapo-
znał się z zapisaną na niej treścią. 

Podczas wakacyjnych wyjazdów, 
gdy przechodzimy obok sklepików 
i straganów pełnych pamiątek, po-
myślmy o tym, jak wielką przyjem-
ność możemy sprawić komuś bli-
skiemu, wysyłając mu pocztówkę, 
na której znajdzie się zaledwie kilka, 
ale za to jakże serdecznych słów. Nie-
wykluczone, że będzie to dla kogoś 
znacznie lepszy i bliższy sercu pre-
zent niż kolejna bransoletka z mu-
szelek czy drewniana ciupaga z gór. 
Pewnie niektórym przypomną się 
lata, kiedy wysyłanie kartek z wakacji 
było czymś dużo bardziej powszech-
nym. Możemy sprawić, że w naszych 
rodzinach czy wśród znajomych ta 
tradycja odżyje na nowo.

Monika Tomczak

Plany repertuarowe: 
11-17 marca – TO NIE WYPADA /PREMIERA/

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

REPERTUAR: 4-10 MARCA

SALA
DUŻA/
KAME-

RALNA

UPS 2! 
BUNT NA ARCE
animacja/przy-

godowy
NIEMCY
85 min

2D dubbing

BATMAN
akcja/sci-fi

USA
175 min

POTWORNA 
RODZINKA 2

animacja
NIEMCY
103 min

2D dubbing

Z MIŁOŚCI 
DO MODY

dramat/
komedia
FRANCJA
101 min

PIES
komedia

USA
90 min

MIŁOŚĆ JEST 
BLISKO

komedia rom.
POLSKA
103 min

4.03.
(pt.)

D 15:15 17:00 i 20:15 – – – –

K – – 16:00 18:00 20:30 –

5.03. 
(sob.)

D 15:15 17:00 i 20:15 – – – –

K – – 16:00 18:00 20:30 –

6.03.
 (nd.)

D 15:15 17:00 i 20:15 – – – –

K – – 16:00 18:00 20:30 –

7.03. 
(pon.)

D 15:15 17:00 i 20:15 – – – –

K – – 16:00 18:00 20:30 –

8.03. 
(wt.)

D 14:15 i 16:00 – – 20:00 – 18:00

K – 17:00 i 20:15 – – – –

9.03. 
(śr.)

D 15:15 17:00 i 20:15 – – – –

K – – 16:00 18:00 20:30 –

10.03. 
(czw.)

D 15:15 17:00 i 20:15 – – – –

K – – 16:00 18:00 20:30 –

Serce za serce
20 lutego we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbył się koncert Zespołu Folklorystycznego „Ziemia 

Wrzesińska”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym starosty wrzesińskiego.

Zespół, którym kieruje Ryszard Zjeż-
dżałka, zaprezentował w koncercie 
„Serce za serce” nową grupę tanecz-
ną oraz nowe kostiumy. Występ roz-
poczęło odtańczenie poloneza. Przy-
śpiewki oraz ludowe stroje sprawiły, 
że publiczność poczuła klimat praw-
dziwego folkloru. 

Na scenie gościnnie wystąpili człon-
kowie Klubu Miłośników Tańca Towa-
rzyskiego, którzy na co dzień również 
trenują pod czujnym okiem Ryszarda 
Zjeżdżałki.

Widownia nie kryła swojego podzi-
wu dla występujących. Na sali nie 
zabrakło uśmiechów oraz oklasków. 

Wiktoria Rybka „Ziemia Wrzesińska” po raz kolejny zachwyciła publiczność
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Niezłomni z „Zielonego 
Trójkąta”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone 1 marca. 
Zostało ono ustanowione przez sejm w 2011 roku w celu upamiętnienia żołnierzy antykomunistyczne-
go podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i podjęli walkę z sowieckim 
reżimem. To dobra okazja, by przypomnieć historię partyzantów walczących z komunistyczną władzą 
na terenie powiatu wrzesińskiego.

Formacja militarna „Zielony Trójkąt” 
związana z Armią Krajową działa-
ła od wiosny 1945 roku głównie na 
terenie ziemi wrzesińskiej, a także  
w powiecie gnieźnieńskim, koniń-
skim, mogileńskim i powiatach 
ościennych. Grupa po części składa-
ła się z osadzonych w Sędziwojewie  
i okolicznych wsiach przesiedleńców 
z Wołynia, a także z tzw. „bieżeń-
ców”, czyli członków AK uciekających 
przed represjami ze strony Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. Była ona 
dowodzona przez Lucjana Najrzała 
(pseudonim Marynarz) oraz urodzo-
nego w Gutowie Małym Leona We-
sołowskiego (pseudonim Wichura), 
którzy podczas II wojny światowej 
należeli do struktur podziemia.

Organizacja zasłynęła z przepro-
wadzania brawurowych akcji. Jedna  
z najgłośniejszych dotyczyła ścią-
gnięcia gwiazdy z wrzesińskiego po-
mnika Armii Czerwonej i zawieszenia 
w jej miejscu biało-czerwonej flagi  
w nocy z 12 na 13 lipca 1945 roku. 
Wiele operacji miało jednak charak-
ter zbrojny. W lipcu 1945 roku człon-
kowie grupy napadli na mleczarnię 
w Sokolnikach, zdobywając pienią-
dze, rower i żywność. Po kilku dniach 
w tej samej miejscowości doszło 
jeszcze do rekwizycji koni i roweru 
naczelnikowi poczty. Na początku 
września tego samego roku „Zielony 
Trójkąt” ponownie dokonał napadu 
na miejscową mleczarnię i pocztę  
w celu pozyskania broni i pieniędzy. 
Z kolei na początku września forma-
cja zaatakowała pocztę i siedzibę 
Urzędu Bezpieczeństwa w Borzy-

kowie. Jej członkowie zdobyli broń  
i przejęli dokumenty. Kolejny napad 
na UB zorganizowany pod koniec 
miesiąca nie przyniósł oczekiwanych 
rezultatów – nie udało się przechwy-
cić poszukiwanej dokumentacji.

W lipcu 1945 roku przedstawiciele 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Gnieźnie aresz-
towali Lucjana Najrzała, który był 
przetrzymywany i torturowany we 
wrzesińskim areszcie. Sąd w Pozna-
niu skazał go na karę śmierci. Z kolei 
Leon Wesołowski zginął w drugiej 
połowie sierpnia podczas obławy 
w Strzelnie. Do grudnia 1945 roku 
schwytano pozostałych członków 
grupy (zwanej przez ówczesne wła-
dze bandą). Ich proces odbył się  
w Auli Uniwersyteckiej w stolicy Wiel-
kopolski. Sześć osób skazano na karę 
śmierci, a pozostałych na karę od 

W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” starosta wrzesiński  
Dionizy Jaśniewicz zapalił znicz pod pomnikiem przy Kadenie... 

Stenia Woźniak od 1998 roku po 
leczeniu onkologicznym należała 
do Poznańskich Amazonek, ale ak-
tywnie włączała się w akcje ochrony 
zdrowia i profilaktyki raka piersi na 
ternie gminy Nekla. W 2012 roku po-
wstał Klub Amazonek w Nekli, który 
wśród lokalnej społeczności pro-
wadzi szeroką działalność w zakre-
sie ochrony zdrowia. Stenia pełniła  
w nim funkcję skarbnika. Od roku 
2017 sprawowała rolę prezesa Towa-
rzystwa „AMAZONKI”.

Stenia była wielką społeczniczką, 
organizowała akcje profilaktyczne 
dla lokalnej społeczności, zajęcia re-
habilitacyjne i wyjazdy integracyjne 
dla amazonek. Inicjowała i angażo-
wała się w zbiórki pieniędzy na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, włączała się w organizację imprez 
lokalnych, rajdów rowerowych, była 
słuchaczem Wrzesińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku i liderem 
sekcji rowerowej w Nekli. Działalność 
społeczna Steni była doceniana, za 
co otrzymywała liczne podzięko-
wania i  spotykała się z wyrazami 
szacunku płynącymi od lokalnych 
władz. W 2017 roku Kapituła Honoro-
wej Odznaki Federacji Stowarzyszeń 
„AMAZONKI” przyznała jej „Rubino-
wy Łuk Amazonki” za pracę społecz-
ną na rzecz lokalnej społeczności. Tę 
odznakę wręczyła prezes Federacji 
Stowarzyszeń Amazonki Krystyna 
Wechmann podczas uroczystości 
5-lecia towarzystwa.

Stenia zawsze z troską pochylała 
się nad tymi, którzy potrzebowali 
pomocy, umiała słuchać, wspierała  
i doradzała koleżankom w chorobie, 

Wspomnienie
Stefania Woźniak koleżanka, przyjaciółka, prezes Nekielskiego 

Towarzystwa „AMAZONKI” w Nekli.

nie pozostawała obojętna wobec ich 
problemów. Swoim wielkim sercem 
i doświadczeniem zawsze umiała 
wspierać kobiety w trudnych chwi-
lach i łagodzić niełatwe sytuacje. 
Wraz z innymi amazonkami aktywnie 
uczestniczyła w szkoleniach, ple-
nerach artystycznych, warsztatach, 
spartakiadach. Namawiała panie, 
młode dziewczyny do badań profi-
laktycznych, uczyła je jak i kiedy ba-
dać piersi, promowała zdrowy styl 
życia. Miała na nie apetyt, wiele pla-
nów i marzeń.

Pamiętam Stenię zawsze uśmiech-
niętą, serdeczną, planującą kolejną 
wycieczkę po Polsce lub po Europie, 
zawsze uczynną i uczuciową osobę.   

Steniu żegnam Cię, jako członka na-
szej amazońskiej rodziny, koleżankę 
i przyjaciółkę – czuję wielki żal, że 
odeszłaś cicho i za wcześnie.  

Dziękujemy ci za to, że byłaś z nami. 
Byłaś osobą pełną radości, życzliwo-
ści i nadziei, bardzo kochałaś życie.

Urszula Popek

dwóch do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. Jedną osobę uniewinniono.

Dziś na budynku dawnego więzie-
nia we Wrześni, w którym przetrzy-
mywano i torturowano „Żołnierzy 
Wyklętych”, znajduje się tablica upa-
miętniająca członków antykomu-
nistycznego podziemia niepodle-
głościowego. Odsłonięto ją w 2016 
roku. Widnieją na niej nazwiska 
dwóch wcześniej wspomnianych do-
wódców, a także Albina Piaseckiego 
(pseudonim Jacek), Edwarda Jagły 
(Sęp), Edwarda Weissa, Józefa Ma-
zurka (Skoczek), Mariana Kosieradz-
kiego (Dąb), Michała Głębockiego, 
Mieczysława Małeckiego (Huragan), 
Reginy Zielińskiej (Alicja), Wacława 
Skikiewicza (Groźny) i Wojciecha 
Walczaka.

Monika Tomczak

...oraz złożył kwiaty przy dawnym więzieniu przy ulicy Sądowej we Wrześni

Żegnamy Janusza 
Lenartowicza

Były dyrektor i kustosz wrzesińskiego muzeum zmarł 20 lutego.

Janusz Lenartowicz był historykiem 
i regionalistą, który z wielką pasją 
dzielił się swoją wiedzą. W latach 
1972-1977 uczył historii w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Henryka 
Sienkiewicza. Uczniowie wspomina-
ją go jako nauczyciela z powołaniem, 
wyróżniającego się nie tylko ogrom-
ną wiedzą, ale też godną podziwu 
kulturą. W 1977 roku objął kierow-
nictwo nad Muzeum Regionalnym 
im. Dzieci Wrzesińskich. Okres jego 
działalności na tym stanowisku przy-
padał na niełatwe czasy – lata 80. 
zostały przecież przede wszystkim 
naznaczone stanem wojennym. 

W latach 1984-1989 udało się prze-
prowadzić remont i rozbudowę bu-
dynku muzeum, który powiększył 
się wówczas o dodatkowe skrzydło 
od strony ulicy Laskowskiego. Na po-
czątku lat 90. obiekt przeszedł kolej-
ną modernizację. Przeprowadzono 
też reorganizację, dzięki czemu mu-
zealna ekspozycja została powięk-

szona. Funkcję dyrektora Janusz Le-
nartowicz pełnił do 1994 roku.

Członek Wrzesińskiego Towarzystwa 
Kulturalnego i Towarzystwa Czytelni 
Ludowych, którego był jednym z zało-
życieli. Zostanie zapamiętany jako pa-
triota i przede wszystkim propagator 
pamięci o strajku dzieci wrzesińskich. 
O historii opowiadał z wyjątkowym 
zaangażowaniem i erudycją.

Spoczął na wrzesińskim cmentarzu 
parafialnym.                                           (red.)

fot. arch. U
. Popek

fot. arch. m
uz.
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Rozlicz swój PIT  
Trwa akcja rozliczeń PIT za ubiegły rok. W usłudze Twój e-PIT cze-

kają na Polaków gotowe zeznania podatkowe.

– Od 15 lutego podatnicy mogą roz-
liczać swój PIT za 2021 rok. Najprościej 
i najwygodniej zrobić to elektronicznie 
w usłudze Twój e-PIT – mówi rzecznik 
prasowy Izby Administracji Skarbo-
wej w Poznaniu, Małgorzata Spycha-
ła-Szuszczyńska.

Wystarczy zalogować się do cieszą-
cego się dużą popularnością e-Urzę-
du Skarbowego dostępnego na po-
datki.gov.pl oraz wybrać usługę Twój 
e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmie-
nić swoje dane i wysłać deklarację.

Usługa uwzględnia formularze PIT-
37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36.

Użytkownicy mogą także spraw-
dzić historię płatności i status zwrotu 

nadpłaty – te funkcjonalności zostały 
w tegorocznej wersji systemu prze-
niesione z usługi Twój e-PIT do e-
-Urzędu Skarbowego.

W zeznaniu przygotowanym przez 
Krajową Administrację Skarbową 
uwzględnionych jest szereg informa-
cji, takich jak dane podatnika i jego 
mikrorachunek podatkowy, ulga na 
dzieci, zwolnienia z PIT dla osób do 
26. roku życia. W tym roku usługa 
Twój e-PIT dostępna jest również  
w języku angielskim. 

Nawet jeśli podatnik nie złoży ze-
znania, to 2 maja Krajowa Admini-
stracja Skarbowa zaakceptuje ze-
znanie PIT-37 i PIT-38, które przygo-

towała na podstawie podsiadanych 
danych. Dzięki usłudze Twój e-PIT, 
zeznanie roczne zawsze będzie zło-

Co planuje się w Bierzglinku?
Powiat wrzesiński jest właścicielem sporego terenu w położonym nieopodal Wrześni Bierzglinku. Dla obszaru o powierzchni około  

19 hektarów już wkrótce ma zostać uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o niego będzie mogło po-
wstać osiedle z przyjaznymi usługami – mieszkańcy nie muszą obawiać się uciążliwych pomysłów.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego po-
przez wniosek z dnia 20 stycznia 2021 
roku złożony do burmistrza miasta  
i gminy Września zapoczątkował pro-
ces dążący do uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów położonych 
w Bierzglinku, w gminie Września, 
które obejmują obszar około 19 ha.

Teren, który ma zostać objęty pla-
nem, jest położony między drogą po-
wiatową (w kierunku Gozdowa) a uli-
cą Wiązową w Bierzglinku, graniczą-
cą od strony północno-zachodniej 
z już powstającym osiedlem domów 
mieszkalnych.

Zapisy we wniosku zarządu są zgodne 
z obecnym przeznaczeniem dla tego 
obszaru określonym w studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego. Zakładają one 
zabudowę mieszkaniową wielorodzin-
ną oraz usługową związaną z oświatą, 
opieką społeczną, wychowaniem, kul-
turą, ochroną zdrowia, sportem, rekre-
acją i handlem. Oznacza to, że na tym 
terenie oprócz budownictwa miesz-
kaniowego planowana jest przestrzeń 
dla między innymi przedszkola, żłobka, 
boiska sportowego, placu zabaw dla 
dzieci, siłowni plenerowej, przychod-
ni lekarskiej, punktów handlowego 
i gastronomicznego, nowego domu 
pomocy społecznej itp. Wszystko to 
zostało zaplanowane z myślą o miesz-
kańcach Bierzglinka i okolicznych miej-
scowości, aby mieli zapewniony dostęp 
do podstawowych usług.

Przewidywane rozwiązania urbani-
styczne dotyczące przyszłej możliwej 
zabudowy mieszkaniowej zostały 
tak przemyślane, aby współgrały  
z istniejącą już zabudową w tej części 
miejscowości. Projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego zakłada więc, że powstać tam 
będą mogły budynki mieszkalne 
wielorodzinne, maksymalnie trzy-
piętrowe z płaskimi, mansardowymi, 
dwu- lub wielospadowymi dacha-
mi pokrytymi dachówką lub ma-

teriałami imitującymi dachówkę. 
Na tym terenie nie zabraknie również 
terenów przeznaczonych pod zieleń 
urządzoną, place zabaw dla dzieci  
i inne urządzenia sportowo-rekreacyj-
ne. Dzięki projektowi okolica rozwinie 
się również pod kątem infrastruktury 
pieszej, pieszo-rowerowej, drogowej, 
gazowej oraz kanalizacyjno-sanitarnej.

Proponowane zagospodarowanie 
terenu w Bierzglinku i rozwijająca się 
zabudowa w jego sąsiedztwie (istnie-
jące domki jednorodzinne) zapewnią 
kontynuację rozwoju mieszkalnictwa 
i usług w obrębie wsi. Mimo wszyst-
ko pozostanie ona miejscem spo-
kojnym i przyjaznym do życia, także  
z uwagi na rozwiązania komunikacyj-
ne dla całego obszaru, czyli chodniki, 
ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe, 
projektowane drogi wewnętrzne. 
Przemieszczanie się i dojazd do po-
zostałych części Bierzglinka i okolic 
pozostaną swobodne, a połączenie  
z Wrześnią – niezakłócone.

Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
o wymienionych funkcjach da wszyst-
kim mieszkańcom Bierzglinka i okolic 
gwarancję, że te działki nie zostaną 
przeznaczone na przedsięwzięcia 
uciążliwe dla lokalnej społeczności.

Ponadto podjęte zostały również 
prace planistyczne w celu przezna-
czenia sąsiedniego obszaru o po-
wierzchni ponad 1 ha pod tereny 
zieleni urządzonej. Docelowo ma 
powstać tam park.

Tylko przemyślany, zgodny z istnie-
jącą zabudową, miejscowy plan dla 
Bierzglinka może zapewnić harmo-
nię i kontynuację funkcji mieszkal-
nych i towarzyszących, tym samym 
okolica ta ma szansę na dalszy, nie-
zakłócony rozwój. Inicjatywa Za-
rządu Powiatu była podejmowana 
między innymi z tą myślą, co nie stoi  
w żadnym wypadku w sprzeczności 
z istniejącą i planowaną zabudową.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Niebieskim konturem zaznaczono teren w Bierzglinku, którego dotyczą plany budowy osiedla mieszkalno-usługowego

Nieobjęty zaznaczeniem wycinek to obszar przeznaczony na park. Na pomarańczowo zaznaczono tereny  
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a paskami – zabudowy usługowej 

żone w terminie.
Wszyscy, którzy rozliczą się elek-

tronicznie, w tym przez usługę Twój 

e-PIT, otrzymają zwrot podatku  
w skróconym czasie do 45 dni.

Urząd Skarbowy we Wrześni
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Przekaż 1% podatku potrzebującym

Antoś Zbierski
Fundacja Kawałek Nieba
Numer KRS: 0000382243
Cel szczegółowy: 3096 pomoc dla       
Antosia Zbierskiego

Antoś Zbierski z Orzechowa ma dopiero  
3 lata. Beztroskie dzieciństwo przerwała tra-
giczna diagnoza. Chłopiec walczy z nierów-
nym przeciwnikiem – dziecięcym nowotwo-
rem, neuroblastomą. Jeśli terapia w Polsce 
nie przyniesie rezultatów, rodzice będą szu-
kać pomocy w specjalistycznych klinikach za 
granicą. Koszt leczenia może wynieść nawet 
milion złotych.

Oskar Gibowski
Fundacja Krystyny Ciołkosz „Za Szybą”
Numer KRS: 0000252666 
Dopisek: Oskar Gibowski

Oskar Gibowski urodził się 5 kwietnia 2004 roku. Do drugiego 
roku życia rozwijał się prawidłowo, pięknie mówił i chętnie się 
bawił. Od 20 miesiąca zaczął się cofać w rozwoju, stopniowo 
przestawał mówić. Zamykał się, unikał kontaktu wzrokowego, 
bawił się sam i nie reagował na własne imię. Po wielu bada-
niach i obserwacji postawiano diagnozę – autyzm.

Oskar przechodzi różne formy rehabilitacji, leczenie biome-
dyczne, jest pod opieką lekarzy, dietetyków oraz terapeutów. 
Wymaga intensywnej rehabilitacji. Musi mieć dietę bezglute-
nową, bezmleczną i niskocukrową. Ma duże szanse na popra-
wę funkcjonowania. Pieniądze z 1% służą do opłacenia wizyt 
lekarskich, badań, leków oraz zapewniają godziny rehabilitacji. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Kołaczkowo na rok 2022

 
W związku z realizacją Programu 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy Kołaczko-
wo do Urzędu Gminy w Kołaczkowie 
można składać wnioski, na podstawie 
których firma GREENLAND TECHNO-
LOGY z Warszawy będzie odbierać 
zdemontowane wyroby azbestowe. 
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (61) 438 03 41. 
 
Uchwałę, której załącznikiem jest  Regulamin finansowania likwidacji 
wyrobów zawierających azbest,  można pobrać ze strony Urzędu Gminy  
w Kołaczkowie www.kolaczkowo.pl (druki dostępne są również w budynku 
urzędu).

 
Do składania wniosków szczególnie zachęcamy mieszkańców, któ-

rych zdemontowany azbest zalega na terenie nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 2 ust 2 i § 3 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w za-
kresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzysty-
wania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wyko-
rzystywane wyroby zawierające azbest:

 „Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający za-
grożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.”

oraz
 „Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usu-

nięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe  
w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2032 r.”

Urząd Gminy w Kołaczkowie

 Początek roku to czas składania zeznań podatkowych. Pracodawcy mieli czas do 31 stycznia, by prze-
słać PIT-11 do Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu wszystkich PIT-ów pracownicy mogą przystąpić do 
wypełnienia własnego rozliczenia za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego na stronie internetowej po-
datki.gov.pl, gdzie formularze dostępne są już od 15 lutego. Podatnicy mają możliwość wyboru formy 
złożenia swojego zeznania podatkowego (można złożyć je w formie papierowej lub elektronicznej przez 
e-Deklaracje, bądź też skorzystać z usługi Twój e-PIT do końca kwietnia). Jednak już teraz warto pomy-
śleć, komu przekażemy jeden procent naszego podatku dochodowego. Pamiętajmy, że nic na tym nie tra-
cimy, a dla potrzebujących liczy się każda złotówka. Dziś prezentujemy mieszkańców naszego powiatu, 
którzy czekają na wsparcie. Jeśli jesteś osobą, której można przekazać jeden procent podatku lub znasz 
kogoś takiego, prześlij informację na mail: biuletyn@wrzesnia.powiat.pl, a my opublikujemy ją w „Prze-
glądzie Powiatowym”.

fot. arch. pryw
.
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy
Bez czekania w kolejce 

– umów się i szybko  
załatw sprawę

Od 1 marca, by załatwić 
sprawy w Powiatowym 
Urzędzie Pracy we Wrześni  
w zakresie rejestracji jako 
osoba bezrobotna lub po-
szukująca pracy, należy 
wcześniej dokonać zgłosze-
nia wizyty i umówić termin. 
Rozwiązanie umożliwi kom-
fortową obsługę i pozwoli 
uniknąć oczekiwania.

Wizyty należy umawiać te-
lefonicznie pod numerem: 
61 640 35 32 lub 61 640 
35 35 w godzinach obsługi 
klientów:

poniedziałek 8:00-15:00,
wtorek – piątek 7:30-14:30.

Przypominamy również  
o możliwości zarejestrowania 
się profilem zaufanym przez 
ePUAP lub za pośrednic-
twem portalu praca.gov.pl.
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Przygarnij mnie

Przypominamy o możliwości adopcji Afery, podopiecznej schroniska dla zwierząt we Wrześni. In-
formacje o naszych czworonożnych przyjaciołach zamkniętych za kratami przygotowywane są we 
współpracy ze stowarzyszeniem Psi-jaciel. Głosu Aferze udzieliła Klaudia Cicha.

Cześć, nazywam się Afera. Jestem 
suczką w typie husky, a moim zna-
kiem szczególnym są wyjątkowe, 
dwukolorowe oczy. Na początku 
znajomości może wydawać się, że 
jestem spokojnym psem do przy-
tulania, ale tak naprawdę pod tą 
puszystą sierścią kryje się piesek  
o trudnym charakterze. W kon-
taktach z ludźmi raczej nie jestem 
wylewna, nie każdego człowieka 
potrafię zaakceptować. Na moje 
zaufanie trzeba sobie zasłużyć. 
Staram się trzymać dystans wobec 
innych, nie przepadam za okazywa-
niem uczuć, głaskaniem czy przytu-
laniem. Rzadko przekonuję się do 
ludzi i pozwalam im się ze mną za-
przyjaźnić. Wiem, że jestem raczej 
trudnym i smutnym psem, ale spo-
radycznie opiekunom w schronisku 
udaje się zauważyć moją radość. 
Gdy wolontariusze zbliżają się do 
kojca ze smyczą, wiem, że to może 
oznaczać tylko jedno – wyjście na 
spacer. Przyznaję się, jestem raczej 
dzikim psem i mam zapędy do ucie-
czek, dlatego potrzebuję bardzo 
odpowiedzialnego przewodnika, 
który sprowadzi mnie na właściwą 
drogę. Trudny ze mnie zwierzak  

i chyba opiekunowie w schronisku 
właśnie dlatego dali mi na imię Afe-
ra, ale myślę, że i ja zasługuję na mi-
łość, chociaż może na trochę inną, 
taką z ograniczoną ilością uścisków. 
Gdybym trafiła do nowego domu, 
powinnam tam pozostać jedynacz-
ką, ponieważ nie akceptuję innych 
psów. Jak wcześniej wspomniałam, 

nie jest fanką przytulania i czasami 
bywam niecierpliwa, dlatego szu-
kam rodziny bez małych dzieci. Je-
śli chciałbyś mnie adoptować, stać 
się moim przewodnikiem, który 
na nowo nauczy mnie kochać, za-
dzwoń do Arlety (tel. 784 693 755).

Nieufna Afera

Afera zasługuje na dobry i cierpliwy dom

Namiotniki – 
niepozorne ćmy

Na pierwszy rzut oka wyglądają niegroźnie, szczególnie do-
tyczy to dorosłych osobników. Jednak ze względu na swoje dość 
nietypowe zwyczaje, namiotniki zajmują szczególne miejsce 
wśród szkodników.

Na terenie Polski występują trzy 
gatunki: namiotnik jabłoniaczek 
(Hyponomeuta malinellus), namiot-
nik czeremszaczek (Yponomeuta 
evonymella) i namiotnik trzmieli-
niaczek (Yponomeuta cagnagel-
la). Kiedy te szkodniki pojawią się  
w ogrodzie, możemy mieć bardzo 
poważne kłopoty – są nie tylko bar-
dzo żarłoczne, ale też skutecznie 
niszczą rośliny i trudno jest z nimi 
walczyć. Namiotniki to także owa-
dy mało wybredne i choć atakują 
głównie drzewa owocowe (namiot-
nik jabłoniowy i śliwowy), nie po-
gardzą też innymi roślinami, w tym 
drzewami i krzewami ozdobnymi 
(namiotnik czeremszaczek i trzmie-
liniaczek).

Motyle (dorosłe osobniki) całe 
dnie spędzają w ukryciu na 
spodniej stronie liści lub korze i są 
aktywne jedynie nocą. Latem sa-
mice składają na pędach liczne jaja  
w niewielkich pakietach i pokrywa-
ją je wydzieliną, która twardniejąc, 
tworzy na nich tarczę ochronną. Po 
ok. trzech tygodniach z jaj wylęgają 
się gąsienice, ale do końca sezonu 
nie wychodzą już z ukrycia, jakie 

daje im ochronna tarcza. Pozostają 
pod nią przez całą zimę, wycho-
dząc na zewnątrz dopiero wiosną 
następnego roku. Wizytę szkodni-
ka możemy zauważyć, obserwu-
jąc, że poszczególne liście, a nawet 
całe gałązki posplatane są ze sobą  
i ukryte w kokonach.

Jak je zwalczać?
Na mniejszych obszarach już wcze-

sną wiosną (marzec) można prowa-
dzić systematyczną lustrację drzew 
owocowych oraz krzewów ozdob-
nych (m.in. czeremchy, głogu, tarni-
ny, dzikiej róży, trzmieliny, jarzęby, 
morwy), usuwając fragmenty pę-
dów z widocznymi na nich złożami 
jaj. Jest to żmudny i pracochłonny, 
ale też najskuteczniejszy i najmniej 
szkodliwy dla środowiska sposób 
niszczenia owadów. Nie musimy 
też od razu wpadać w panikę i po-
dejmować walki po zauważeniu 
jednego czy dwóch „namiotów”, 
ale powinniśmy zachować czujność  
i obserwować rośliny, żeby nie do-
szło do większej inwazji.

Paulina Kanty 
Marika Krauze

kl. 2TAI

Znalazłeś? Zgubiłeś?  
Zadzwoń 

do Biura Rzeczy Znalezionych

W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia rzeczy znalezionych i zagubionych przyj-
mowane są wyłącznie telefonicznie.

tel. 61 640 44 73

fot. Psi-jaciel

Kształcą i wspierają
Poznańska Wyższa Szkoła Handlu i Usług zaprosiła dwie kolejne osoby z naszego powiatu do bez-

płatnego studiowania.

Nie po raz pierwszy Wyższa Szko-
ła Handlu i Usług wspiera edukację 
młodych ludzi z powiatu wrzesiń-
skiego. 21 lutego założycielka uczel-
ni Magdalena Górska przekazała 
staroście wrzesińskiemu Dionizemu 
Jaśniewiczowi dwa czeki o wartości 
30 tys. zł na dowolne studia stacjo-
narne na WSHiU.

Bony stypendialne mają umożliwić 
dwojgu tegorocznym maturzystom  
z naszego powiatu rozpoczęcie trzylet-
nich studiów licencjackich na jednym 
z oferowanych przez uczelnię kierun-
ków. Informacja zostanie przekazana 
dyrektorom wrzesińskich szkół po-
nadpodstawowych, którzy zadecydują  
o sposobie wyłonienia kandydatów do 
przyznania stypendiów.

Klara Skrzypczyk Pamiątkowe zdjęcie
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Z życia klubów sportowych

Powiatowe wsparcie 
dla kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyznał dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju 
sportu w 2022 roku. Do lokalnych klubów sportowych trafi ponad 119 tys. złotych. Przekazane środki 
posłużą przede wszystkim realizacji programów szkolenia, kupnie potrzebnego sprzętu, odzieży i obu-
wia czy pokryciu kosztów organizacji lub uczestnictwa w zawodach oraz korzystania z infrastruktury 
sportowej. 

Wspieranie finansowe klubów 
sportowych z terenu powiatu wrze-
sińskiego ma przyczyniać się do po-
prawy warunków uprawiania sportu 
w regionie, zwiększania dostępności 
społeczności lokalnej do działalności 
tychże klubów oraz wzrostu liczby 
organizacji sportowych uczestniczą-
cych w rozgrywkach na szczeblach 
od powiatowego do ogólnopolskie-
go. To także szansa na promocję kul-
tury fizycznej i aktywnego stylu życia 
wśród mieszkańców, jak również 
na podniesienie poziomu szkolenia  
i przez to osiąganie jak najlepszych 
wyników przez sportowców.

Lokalne kluby miały czas na zło-
żenie odpowiednich wniosków do 
końca listopada ubiegłego roku.  
W 2022 roku dotacje trafią do 25  
z nich. Zgodnie z podpisanymi umo-
wami organizacje sportowe planują 
27 zadań publicznych w zakresie 
kultury fizycznej. Najwięcej, bo aż 
10, dotyczy piłki nożnej. Będą one 
realizowane przez: Miejski Klub Spor-
towy Victoria Września, Klub Spor-
towy Zjednoczeni Września, Klub 
Sportowy Kosynier Sokołowo, Klub 
Sportowy Sparta Sklejka Orzechowo, 
Miejski Ludowy Klub Sportowy Orlik 
Miłosław, Stowarzyszenie Akademia 
Orlika Miłosław, Miejski Klub Sporto-
wy Warta Pyzdry, Ludowy Klub Spor-
towy Błękitni Psary Polskie, Gminny 
Klub Sportowy Płomień Nekla i Sto-
warzyszenie Klub Sportowy Walde-
mar Przysiuda. Cztery zaplanowane 
zadania związane są z piłką siatkową, 

w której szkolenie prowadzą nastę-
pujące podmioty: Uczniowski Klub 
Sportowy Jedynka, Uczniowski Klub 
Sportowy Milesza Targowa Górka, 
Miejski Ludowy Klub Sportowy Or-
lik Miłosław oraz Uczniowski Klub 
Sportowy Olimp. W ramach dotacji 
ostatnia z wymienionych organizacji 
poprowadzi również zajęcia spor-
towo-rekreacyjne z lekkoatletyki.  
W tej samej dyscyplinie zadanie bę-
dzie realizować także Akademia Lek-
koatletyczna Tomasza Szymkowiaka. 
Powiat wesprze też Uczniowski Klub 
Sportowy Zasutowo (badminton), 
Klub Piłkarski Września (futsal), 
Uczniowski Klub Sportowy Karate 
Tradycyjnego Orzeł Września (karate 
tradycyjne), Wrzesiński Klub Karate 
(karate WKF), Międzyszkolny Klub 
Sportowy Września (koszykówka), 

Uczniowski Klub Sportowy Żak (la-
crosse), Uczniowski Klub Sportowy 
Wrzesińska Akademia Szachowa 
(szachy), Uczniowski Klub Sportowy 
Hwarang Taekwondo Olimpijskie 
Września (taekwondo olimpijskie), 
Sportowy Klub Taneczny Alchemia 
Września (taniec), Uczniowski Klub 
Sportowy Kołaczkowo (unihokej)  
i Fundację RollHeros (wrotkarstwo).

Przypomnijmy, że od 2021 roku 
zmianie uległy zasady finansowa-
nia sportu w powiecie wrzesińskim,  
a udzielane klubom wsparcie ma 
charakter dotacji celowych. Zastą-
piły one wcześniej obowiązujący 
Program Rozwoju i Wsparcia Sportu  
w Powiecie Wrzesińskim, na podsta-
wie którego realizowane były m.in. 
granty sportowe.

Monika Tomczak

Grają w badmintona
Z początkiem lutego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie rozpoczęły się zajęcia sportowe 

dla dzieci przedszkolnych w wieku 5 i 6 lat.

Zadanie realizowane jest w ramach 
dotacji, którą Uczniowski Klub Spor-
towy Zasutowo otrzymał z powiatu 
wrzesińskiego. Podczas zajęć z  na-
uczycielem wychowania fizycznego 
dzieci oswajają się ze sprzętem, uczą 
się podstawowych uderzeń lotki  
i zagrywki. Ponadto rozwijają ogól-
ną sprawność fizyczną w zabawach 
i grach ruchowych.

Zajęcia odbywają się trzy razy  
w tygodniu – w poniedziałki, wtorki 
i czwartki – i trwają godzinę. Grupa 
dzieci przedszkolnych kontynuuje 
szkolenie badmintonowe rozpoczę-
te w ubiegłym roku, które wówczas 
również było współfinansowane 
przez powiat wrzesiński. 

Lidia Płończak

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 1 marca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 176, zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 31 stycznia 2022 r. zostało wszczęte na żą-
danie Wójta Gminy Kołaczkowo postępowanie admini-
stracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie  
i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Borzykowo, 
na działkach oznaczonych numerami ewid.: 108, 149/1, 
159/13, 159/40, 159/20, 159/16, 159/41, 159/45, 159/10, 
159/19, 160/10, 159/43, 160/38, 160/9, 160/34, 160/11, 
obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyj-
na: 303001_2 Kołaczkowo.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej będzie przejście na wła-
sność Gminy Kołaczkowo działek oznaczonych nr ewiden-
cyjnymi:
– 159/48 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego 

działki oznaczonej nr ewid. 159/45,
– 160/48 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego 

działki oznaczonej nr ewid. 160/34,
– 160/42 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego 

działki oznaczonej nr ewid. 160/9,
– 160/46 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego 

działki oznaczonej nr ewid. 160/38,
– 159/46 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego 

działki oznaczonej nr ewid. 159/43,
obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyj-

na: 303001_2 Kołaczkowo.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu 
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, obję-
te wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia 
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepi-
sów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna 
dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawia-
domienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się ni-
niejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Kołaczkowo, w Biuletynach Informacji Publicznej 
tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom 
wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnie-
nia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w termi-
nie do dnia 25 marca 2022 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiąz-
ku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowa-
nia administracyjnego.

Warto zaszczepiać dzieciom miłość do sportu

fot. U
KS Zasutow

o
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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: 
Monika Tomczak

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

Z życia klubów sportowych

Karatecy na obozie
W styczniu Wrzesiński Klub Karate jako jedyny klub prowadzący szkolenie w tej dyscyplinie zorgani-

zował obóz zimowy dla swoich zawodników.

Nasi zawodnicy po drużynowych 
mistrzostwach Polski, w których zdo-
byli medal w drużynie kumite, zasłu-
żyli na odpoczynek po długim sezonie. 
Obóz był dofinansowany za środków 
powiatu wrzesińskiego i odbył się  
w Wągrowcu. Uczestniczyło w nim 
około 40 osób. Zawodnicy mieli za-
gwarantowane minimum dwa trenin-
gi dziennie, dostęp do siłowni, basenu, 

kręgielni, lodowiska i innych atrakcji. 
Nasza kadra szkoleniowa to Arkadiusz 
Borowicz IV Dan, Maurycy Wawrzy-
niak VI Dan oraz Waldemar Nogalski 
VIII Dan. Trenowaliśmy zarówno kata, 
jak i kumite. W trakcie obozu odbył się 
egzamin na wyższe stopnie w karate. 
Cieszymy się, że zarówno Klaudiusz 
Bandulik, jak i Karol Kostrzewa zdali na 
kolejny brązowy pas.

Obóz miał na celu nie tylko odpoczy-
nek i integrację, lecz także wstępne 
przygotowanie do kolejnego sezonu. 
Wierzymy, że warto wybrać dobry 
klub, który daje szanse rozwoju dziec-
ka, a środki, które pozyskuje, przezna-
cza na rozwój swoich zawodników.

Tomasz Kostrzewa
Prezes WKK

Szachowe rozgrywki
12 i 13 lutego w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni odbył się Turniej Klasyfikacyj-

ny. Organizatorem imprezy był UKS Wrzesińska Akademia Szachowa z Piotrem Olejniczakiem na czele.  
W przygotowanie rozgrywek zaangażowali się zawodnicy akademii oraz wolontariusze.

Do Wrześni zawitało 166 zawodni-
ków z takich miejscowości jak: Wro-
cław, Lipno, Ślesin, Gniezno, Byd-
goszcz, Poznań, Włoszakowice, Śro-
da Wielkopolska, Ostrów Wielkopol-
ski, Miejska Górka, Kalisz, Kostrzyn 
Wielkopolski, Śmigiel, Nowy Tomyśl, 
Zakrzewo, Trzemeszno, Konin, Lesz-
no, Gorzów Wielkopolski, Turek, Sko-
ki, Rogoźno, Strzałkowo, Żary, Borek 
Wielkopolski i Marzenin. Ta lista robi 
wrażenie!

Turniej podzielony był na cztery 
grupy:

A – dla zawodników z rankingiem 
1800 i więcej,

B – dla zawodników z rankingiem 
1600-1700,

C – dla zawodników z rankingiem 
1400,

D – dla zawodników z rankingiem 
1000-1250.

W grupie A rywalizowano na dy-
stansie pięciu rund po 90 minut na 
partię dla zawodnika, natomiast  
w grupach B, C i D zmagano się na 
dystansie siedmiu rund (60 minut na 
partię dla zawodnika). Głównym sę-
dzią był Robert Majdecki ze Ślesina.

Z wszystkich zawodników Wrzesiń-

skiej Akademii Szachowej kategorie 
zdobyli:

- Igor Wardęski – III kategoria sza-
chowa (3 miejsce w grupie C),

- Antek Szczygielski – III kategoria 
szachowa (5 miejsce w grupie C),

- Marceli Potrzebowski – V kategoria 
szachowa,

- Stefan Cebularz – V kategoria sza-
chowa,

- Szymon Maciocha – V kategoria 
szachowa,

- Antoni Paszun – V kategoria sza-
chowa,

- Alicja Matuszewska – V kategoria 
szachowa,

- Emilia Plucinska – V kategoria sza-
chowa.

Imprezę wsparli: Samorządowa 
Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, 
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni 
oraz firma ERGO PRESS.

Jacek Zieliński

Oni wiedzą, że warto grać w szachy

Młodzi sportowcy nie tylko odpoczywali, lecz także trenowali
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