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Święto sołtysów

Zdrowotne właściwości ziółSolidarność przez muzykę
Wojna w Ukrainie poruszyła nasze serca i skłoniła do mniej lub bardziej spontanicznych gestów solidarności. Jednym z nich był koncert, 

który zorganizowała Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni.

Wydarzenie odbyło się 10 marca we 
Wrzesińskim Ośrodku Kultury i zgro-
madziło wielu mieszkańców powia-
tu wrzesińskiego, w tym tych, którzy 
właśnie przyjechali do naszego re-
gionu w poszukiwaniu schronienia 
przed trwającą wojną. Koncert roz-
począł się symbolicznie – od hymnu 
Ukrainy w wykonaniu uczennicy Ze-

społu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących Sofii Dovbysh.

W programie znalazły się zarówno 
współczesne piosenki ukraińskie, jak 
i bardziej klasyczne utwory fortepia-
nowe. Wykonawcami byli uczniowie 
wrzesińskich szkół wywodzący się  
z Ukrainy. Powiatową Szkołę Muzycz-
ną I stopnia we Wrześni reprezento-

wali Oleksandr Bohush i Katarzyna 
Orliuk. Tego dnia w WOK-u wystąpili 
również młodzi muzycy – skrzypek 
Oleh Yuzkiv oraz pianista Theo Ran-
ganathan, którzy poruszyli publicz-
ność swoimi interpretacjami.

Przy okazji koncertu w holu WOK-u 
zaprezentowane zostały narodowe 
stroje ukraińskie oraz odbyła się po-

gadanka na temat pomocy humani-
tarnej. Gdy cierpią niewinni ludzie, 
wsparcie oraz każdy gest solidarno-
ści i sprzeciwu są ważne i mają zna-
czenie. Tak było i tym razem za spra-
wą tego niezwykłego koncertu.

Klara Skrzypczyk

Natalia Volovets i Polina Pomin
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Pomoc dla obywateli Ukrainy
Minęły ponad trzy tygodnie od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Ostrzeliwanie cywilnych budynków, atakowanie korytarzy humani-

tarnych, konieczność szukania przez Ukraińców schronienia w innych krajach – to tylko część przerażających aspektów rosyjskiej agresji. 
Polacy nie są obojętni na cierpienie sąsiadów – otwieramy nasze serca, angażując się w pomoc, zwłaszcza wobec uchodźców. Część z nich 
szuka schronienia w powiecie wrzesińskim.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, 
jednak wszyscy cały czas starają 
się na nią odpowiednio reagować. 
Pracownicy Starostwa Powiatowe-
go we Wrześni pozostają w kontak-
cie z wojewodą, który koordynuje 
działania. W stałym kontakcie są też 
powiatowe jednostki, np. placówki 
oświatowe, których dyrektorzy na 
bieżąco omawiają kwestie związane 
z przyjmowaniem uczniów z Ukrainy. 
Ponieważ sytuacja potrafi ulec bły-
skawicznej zmianie, prosimy śledzić 
komunikaty na naszym Facebooku, 
który funkcjonuje pod nazwą „Po-
wiat wrzesiński” oraz na stronie inter-
netowej www.wrzesnia.powiat.pl.

We wszelkich sprawach związanych 
z pomocą Ukrainie można kontak-
tować się z Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego we Wrze-
śni, tel. (61) 640 44 33, (61) 640 45 32 
lub tel. kom. +48 605 339 905 oraz 

Wydziałem Promocji, Spraw Społecz-
nych i Sportu, (61) 640 44 73, a także 
mailowo pod adresem pomocukra-
inie@wrzesnia.powiat.pl.

Jak pomóc w zapewnieniu komuś 
lokum?

Do naszego regionu już na począt-
ku wojny dotarły pierwsze osoby  

z Ukrainy. Trudno oszacować, ile do-
tychczas zamieszkało u nas ludzi, 
gdyż część z nich trafia bezpośrednio 
do swoich rodzin lub przyjaciół. Cały 
czas potrzebne są lokale dla uchodź-
ców. W ostatnich dniach odbyło się 
kilka wideokonferencji z wojewodą 
wielkopolskim. W dużej mierze do-
tyczyły one kwaterowania obywateli 

fot. gm
ina M

iłosław

Ukrainy zarówno w lokalach ofero-
wanych przez osoby prywatne, jak  
i obiektach administrowanych przez 
samorządy w oparciu o wdrożoną od 
niedawna specustawę. Warto zaglą-
dać na kanały informacyjne nie tylko 
powiatu wrzesińskiego, lecz także 
poszczególnych gmin.

Dok. s. 8-9
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Dziennik budowy boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych
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Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Hala pneumatyczna

Prace wykończeniowe

Montaż stolarki zewnętrznej

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?

W powietrzu czuć już wiosnę, można więc przystąpić do wiosennych prac. Ruszyły wytwórnie mas 
bitumicznych, które nie pracują zimą, aura też zaczęła sprzyjać remontom cząstkowym, które sukce-
sywnie przeprowadza Wydział Dróg Powiatowych.

Zimą praktycznie nie ma możliwości 
pozyskiwania materiału do remontu 
dróg, gdyż wytwórnie mas bitumicz-
nych zawieszają wówczas produkcję 
i konserwują własny sprzęt. Ponadto 
warunki pogodowe – przede wszyst-
kim niska temperatura – nie sprzy-
jają prowadzeniu prac na drogach. 
Gdy jednak tylko robi się cieplej, a fir-
my wznawiają wytwarzanie emulsji 
czy mieszanki mineralno-asfaltowej, 
drogowcy zabierają się do pracy i ła-
tają dziury i wyrwy.

Dotychczas remontami cząstkowy-
mi objęte zostały drogi powiatowe: 
z Wrześni do Czerniejewa, z Nekli 
do Czerniejewa, z Grzybowa przez 
Sędziwojewo do Gutowa Wielkie-
go, między Kołaczkowem a Zieliń-

cem, na Dębinie we Wrześni, w Nekli, 
Stroszkach, Słomowie, Słomówku  
i Grzybowie. Wkrótce ruszą prace na 
odcinku Bugaj – Rudki – Budziłowo. 
Część robót wykonują pracownicy 
Wydziału Dróg Powiatowych, którzy 
wykorzystują remonter oraz skra-
piarkę, część zaś – firma zewnętrzna.

Dodajmy, że prace będą prowadzo-
ne na każdej z powiatowych dróg, co 
wymaga nie tylko środków i ludzi, ale 
przede wszystkim czasu.

Oprócz remontów cząstkowych 
ważna kwestia dotycząca jednej  
z dróg powiatowych została poru-
szona na ostatniej sesji Rady Powia-
tu Wrzesińskiego, którą zwołano  
11 marca w trybie nadzwyczajnym. 
Zadecydowano wówczas o zmianach 

w budżecie związanych przede 
wszystkim z kontynuacją budowy 
ciągu pieszo-rowerowego między 
Gutowem Małym a Grzybowem. 
Kiedy na początku marca otwarto 
złożone oferty przetargowe, okaza-
ło się, że najkorzystniejsza przekro-
czyła planowany budżet. W związku 
z tym konieczne było zabezpiecze-
nie dodatkowych środków (140 tys. 
zł) na to zadanie oraz na sfinanso-
wanie pracy nadzoru inspektora. 
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
między Gutowem Małym a Grzybo-
wem prowadzona jest etapowo od 
2018 roku.

Klara Skrzypczyk

Prace na drodze między Wrześnią a Czerniejewem

Uzupełnianie ubytków za pomocą remontera
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Cyfryzują  
następne mapy

Wkrótce kolejne zasoby, którymi dysponuje Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zostaną przetworzo-
ne do postaci cyfrowej.

9 marca podpisana została umowa 
na zaewidencjonowanie oraz prze-
tworzenie materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego dotyczącego gminy Kołaczko-
wo do postaci cyfrowej. Środki na to 
zadanie w całości pokryje dotacja  
w wysokości 102 tys. zł, którą Powiato-
wy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej pozyskał z Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadania dokumenty zo-

staną zdigitalizowane i zyskają od-
powiednią numerację. Ponadto dane 
będą wprowadzone do bazy mapy 
numerycznej oraz zintegrowane  
w obrębie systemów Geo-Info. Sza-
cuje się, że w ramach tego zada-
nia zostanie zeskanowanych około  
26 tys. dokumentów, wśród któ-
rych są m.in. szkice polowe, wykazy 
współrzędnych, protokoły graniczne 
czy mapy katastralne. 

Klara Skrzypczyk

Spółka z nowym 
przewodniczącym

Podczas walnego zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej „Kołaczkowo” wyłoniono nowy zarząd  
organizacji.

Zgromadzenie odbyło się 4 marca  
w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie. 
Dotychczasowy przewodniczący 
Romuald Matuszewski przedstawił 
sprawozdanie z wykonania zadań 
rzeczowych i finansowych za 2021 
rok oraz planowane projekty tego-
rocznych zadań. Zostało również 
przedstawione sprawozdanie Ko-
misji Rewizyjnej. Wśród podjętych 
uchwał zdecydowano m.in. o udzie-
leniu absolutorium zarządowi.

Zeszły rok działacze mogą uznać 
za dobry dla kołaczkowskiej spółki. 
Udało się przeprowadzić wiele prac 
związanych z utrzymaniem rowów, 
a ściągalność składki wyniosła po-
wyżej 91%. Dodajmy, że składka 
członkowska na 2022 rok nie uległa 
zmianie. Tegoroczne plany są po-
dobne do przedsięwzięć z ubiegłego 
roku. Spółka zamierza przeprowa-
dzić czyszczenie i konserwację 7 tys. 
metrów bieżących rowów, naprawę 
drenaży, przepustów i studni, usu-
wanie zatorów, a także wykaszanie 
rowów na 30 tys. metrów bieżących. 
Na realizację tych zadań planuje się 
przeznaczyć 91% budżetu spółki. 
Jego pozostała część dotyczy kosz-
tów administracyjnych, związanych  
z prowadzeniem organizacji.

Dotychczasowy przewodniczący 
Romuald Matuszewski zrezygnował 
z ubiegania się o kolejną kadencję. 
Delegaci Gminnej Spółki Wodnej 

„Kołaczkowo” na to stanowisko wy-
brali Romana Graczyka. Do zarzą-
du weszli również Jakub Rohrbach, 
Marek Cieślak, Tomasz Przybylski 
oraz Kazimierz Konieczny. Wybrano 
również nową Komisję Rewizyjną  
w składzie: Henryk Waszak, Romuald 
Matuszewski i Mirosław Olszewski.

Choć Romuald Matuszewski nie 
rezygnuje zupełnie z działalności na 
rzecz spółki, oficjalnie żegnając się  
z funkcją przewodniczącego, ode-
brał gratulacje i podziękowania za 
dotychczasową pracę. Czas, kiedy 

stał on na czele zarządu, oceniany 
jest pozytywnie zarówno przez dele-
gatów, władze gminne czy przedsta-
wicieli Starostwa Powiatowego we 
Wrześni, które nadzoruje organiza-
cję. Nowy na tym stanowisku Roman 
Graczyk wcześniej pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego, dobrze zna 
więc wszystkie zadania i wyzwania, 
które stoją przed spółką.

Klara Skrzypczyk 

W sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Moment podpisania umowy

Nasza opowieść o miłosiernym samarytaninie
Wystarczył jeden komunikat, żeby w miejscu powiatowego centrum pomocy w Grzymysławicach zameldowało się kilkudziesięciu wolontariuszy 

gotowych do pracy przy segregowaniu i pakowaniu rzeki darów dla ofiar ukraińskiej wojny, która przypłynęła tam ze spontanicznych zbiórek z całego 
powiatu.

Wolontariusze to osoby od na-
stolatków do seniorów. Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii, przeznaczone na co 
dzień do kształcenia zawodowego, 
przygarnęło tych, którzy kierowani 
odruchem serca stanęli do pomocy 
bliźnim – ofiarom barbarzyńców. 
Nie jest to oczywiście odosobniony 
przykład ofiarności mieszkańców 
naszego powiatu. W całym kraju 
setki osób zaangażowało się spon-
tanicznie w organizowanie pomocy 
Ukraińcom. Zbierają odzież, żyw-
ność, środki higieny, elektronikę, 
pieniądze, wszystko to, co jest po-
trzebne do życia.

To, co najcenniejsze, co zasługuje 
na szczególne uznanie, to ofiarność 
tych z nas, którzy zdecydowali się 
na przyjęcie pod swój dach zupeł-
nie obcych ludzi. Przeważnie są to 
matki z dziećmi, którzy dotarli tu-
taj, uciekając przed wojną. Takich 
dobroczyńców możemy dzisiaj li-
czyć w setkach. To doprawdy robi 

wrażenie. A już za chwilę pojawi się 
u nas druga liczna fala uchodźców, 
bo takie odbieramy sygnały. Będzie 
trudniej zapewnić im domowe, ro-
dzinne warunki, tak jak się działo  
z pierwszą grupą uciekinierów. Bę-
dzie to dla nas nowe i pewnie trud-
niejsze wyzwanie. 

Wszystkim w tej niecodziennej 
sytuacji towarzyszy ogromna nie-
pewność. Dotyczy to w tej samej 
mierze przybywających gości, jak  
i nas samych organizujących pomoc. 
Nikt nie wie, czy wojna i związany  
z nią chaos potrwa kilka tygodni, kil-
ka miesięcy, czy dłużej.

Po pierwszym okresie adaptacyj-
nym, przychodzi czas na zorganizo-
wanie dla wszystkich warunków do 
życia w nowym otoczeniu.

Łatwiej o krótkotrwałą, doraźną 
pomoc, trudniej o zorganizowanie 
wspólnego bytowania w dłuższej 
perspektywie. Znalezienie pracy 
dla dorosłych, zapewnienie miejsca  
w żłobkach i przedszkolach dla naj-

młodszych, przygotowanie miejsc 
w szkołach dla starszej młodzieży, 
nauka języka, opieka społeczna, po-
moc medyczna doraźna i ta zaawan-
sowana. To są poważne wyzwania 
i egzamin dla wszystkich. Pewnie 
trzeba będzie się trochę posunąć, 
żeby zrobić miejsce dla przybyszów 
zza wschodniej granicy. Szczególnie 
tam, gdzie dzisiaj my sami czekamy 
w kolejce po pomoc lub świadcze-
nie. Dostęp do lekarza, do specjali-
sty, oczekiwanie na miejsce w szpita-
lu. Już dzisiaj pojawiają się pierwsze 
pomruki niezadowolenia niektórych 
współobywateli, kiedy rozpoczyna 
się akcja wyposażania naszych go-
ści w numer identyfikacyjny PESEL, 
który na równi z naszymi obywate-
lami umożliwi im dostęp do szeregu 
usług społecznych. 

Tutaj może pojawić się pokusa do 
swego rodzaju segregacji na swoich 
„uprzywilejowanych” i tych obcych 
drugiej kategorii.

Jeżeli przyjęliśmy tak spontanicznie 

pod dach swoich ukraińskich bliź-
nich, to tylko postawa „miłosiernego 
samarytanina” jest w takiej sytuacji 
jedyną uprawnioną.  

Pewnie nie unikniemy w przestrzeni 
publicznej, szczególnie tej medialnej, 
popisów hejterskich zagończyków  
i putinowskich trolli, ale nie dajmy 
się tej fali porwać. Jestem przeko-
nany, że potrafimy to szlachetne 
wzmożenie zachować do końca, bez 
względu na to, jak długo potrwa ta 
nadzwyczajna sytuacja wywołana 
przez putinowską barberię.

Przecież równie dobrze to my mo-
gliśmy znaleźć się w takiej samej 
sytuacji, jak nasi goście ze wscho-
du. Mamy w swojej historii takie 
doświadczenia, kiedy to my byliśmy 
wygnańcami i inni nas przyjęli jak 
swoich.

Dzisiaj nikt chyba nie wie, jak ta wo-
jenna machina dalej się potoczy i jaki 
ostatecznie historia dla nas wszyst-
kich napisze epilog. 

Cóż nam więc pozostaje? To proste, 

nie ma co mędrkować.
„Jeżeli nie wiesz, jak się zachować, 

zachowaj się przyzwoicie”. Jakże cią-
gle aktualna pozostaje ta mistrzow-
ska maksyma.

To my dzisiaj jako wspólnota piszemy 
współczesną wersję opowieści o miło-
siernym samarytaninie, w której każdy 
z nas ma swoją rolę do odegrania.

Dionizy Jaśniewicz
…wierzę, że każde uczynione  
dobro zawsze do nas powróci
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Moje dziecko  
będzie uczniem

Zbliża się czas, kiedy rodzice dzieci będących w najstarszych 
grupach przedszkolnych lub ,,zerówkach” coraz częściej zasta-
nawiają się, czy ich dziecko będzie wystarczająco dobrze przy-
gotowane do nauki w szkole. Przedstawione niżej informacje 
powinny pomóc zorientować się, jakie umiejętności mają decy-
dujący wpływ na dobre funkcjonowanie dziecka w roli ucznia.

Jakie wyzwania stoją przed 
dzieckiem rozpoczynającym na-
ukę szkolną?

1. Zmiana rytmu dnia.
2. Samodzielne zaspokajanie swo-

ich potrzeb.
3. Zmiana środowiska z przed-

szkolno-domowego na szkolne.
4. Adaptacja do środowiska szkol-

nego i grupy klasowej (w tym na-
wiązania dobrej, podporządkowa-
nej relacji z nauczycielem).

5. Nowe obowiązki i zadania zwią-
zane z uczeniem się pod kierun-
kiem nauczycieli.

6. Nauka czytania, pisania i liczenia.
7. Nawiązywanie nowych relacji 

społecznych z dorosłymi, rówieśni-
kami oraz starszymi i młodszymi 
uczniami.

Czy dziecko jest gotowe by roz-
począć edukację szkolną?

1. Zdolności poznawcze i języko-
we, m.in.:

• Określa przyczynę i skutek wydarzenia.
• Rozróżnia pory dnia i dni tygodnia.
• Potrafi zapamiętać, zrozumieć  

i wykonać polecenie.
• Opowiada wydarzenia, zachowu-

jąc porządek czasowy.
• Uważnie słucha, gdy dorosły czy-

ta książkę.
• Potrafi dzielić słowa na głoski i sylaby.
• Potrafi liczyć słowa z głosek i sylab.
• Wyróżnia wyrazy w zdaniu.
• Potrafi skupić się na zadaniu i do-

prowadza je do końca.
• Poprawnie przelicza elementy do 15.
• Mówi w sposób zrozumiały.
2. Zdolności emocjonalno-spo-

łeczne, m.in.:
• Prawidłowo rozpoznaje emocje 

swoje i innych.
• Stosuje się do poleceń osób dorosłych.
• Potrafi nawiązać kontakt z nowo po-

znanym rówieśnikiem i osobą dorosłą.
• Czeka na swoją kolej.
• Przestrzega reguł.
• Rzadko się obraża, złości, płacze.
• Podejmuje próby pokonania trudności.
• Bawi się zgodnie, bez konfliktów.
3. Zdolności manualno-ruchowe, 

m.in.:
• Zachowuje równowagę w sytu-

acjach zachwiania.
• Prawidłowo trzyma kredkę lub ołówek.
• Sprawnie rzuca i łapie piłkę.
• Sprawnie posługuje się nożyczkami.
• Potrafi odwzorować proste figury 

i wzory (w rysunkach).
• Rozróżnia kierunek prawy – lewy.
• Rozpoznaje zależności przestrzen-

ne przedmiotów (np. przed, za, nad, 
pod).

Kto i jak może pomóc mi lepiej 
ocenić gotowość szkolną mojego 
dziecka?

Nauczyciel:
1. Prowadzi i dokumentuje ob-

serwacje dzieci, aby rozpoznać 

ich możliwości i potrzeby rozwo-
jowe pod kątem gotowości szkol-
nej. Pierwsze podsumowanie jest  
w październiku/listopadzie, drugie 
w lutym/marcu w roku szkolnym 
poprzedzającym rozpoczęcie na-
uki w szkole podstawowej. Można 
podpytywać nauczyciela o postępy 
dziecka.

2. Przygotowuje diagnozę przed-
szkolną, tj. analizę i ocenę goto-
wości szkolnej dzieci na podstawie 
przeprowadzonych obserwacji pe-
dagogicznych w formie „informacji 
o gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole podstawowej”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:
1. Konsultuje z rodzicami ich wąt-

pliwości dotyczące rozpoczęcia 
przez ich dziecko edukacji szkolnej.

2. Przeprowadza przez zespół 
specjalistów badania psychologicz-
ne, pedagogiczne, logopedyczne  
(w zależności od potrzeb) polega-
jące na ocenie poziomu rozwoju 
umysłowego dziecka oraz osią-
gnięć rozwojowych niezbędnych 
do uczenia się na sposób szkolny.

Co zrobić, żeby dziecko było le-
piej przygotowane do szkoły?

1. Szukać wsparcia i porady (w tym 
specjalistycznej).

2. Uczyć samodzielności (np. po-
wierzać rutynowe zadania, wysyłać 
na wycieczkę pod opieką innego 
opiekuna, zachęcać do nocowania 
u kolegi czy dziadków).

3. Oswajać ze szkołą (np. poprzez 
zabawę w szkołę).

4. Poznawać szkołę i jej otoczenie 
(np. poprzez spacer po szkole, bo-
isku, okolicach, udział w drzwiach 
otwartych).

5. Rozbudować kontakty społecz-
ne dziecka (np. poprzez stwarzanie 
okazji do poznawania nowych osób 
dorosłych i dzieci).

6. Przygotować wyprawkę i miej-
sce do nauki szkolnej.

7. Celebrować pierwszy dzień szkoły.
8. Budować pozytywne nastawie-

nie do szkoły.
9. Ćwiczyć sprawność ręki dziecka 

(np. poprzez zabawy manualne).
10. Ćwiczyć sprawność percepcyjną 

dziecka (np. poprzez zabawy wzrokowe).
11. Ćwiczyć orientację dziecka  

w kierunkach i przestrzeni.
12. Wykonać dziecku profilaktycz-

ne badanie okulistyczne.

Zapraszamy do zaglądania również 
na stronę www.ppp-wrzesnia.pl oraz 
profil na portalu Facebook pod na-
zwą Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna Września, gdzie można zna-
leźć więcej informacji na ten temat.

Maria Magdalena Pawłowska
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna we Wrześni

Powiatowe zmagania  
nad planszą

Turniej zorganizowany w Marzeninie pozwolił wyłonić mistrzynie i mistrzów naszego regionu w war-
cabach klasycznych.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
rozegranych na początku marca  
w ramach Mistrzostw Powiatu Wrze-
sińskiego Szkolnego Związku Spor-
towego wystąpiło 16 zawodniczek 
i 14 zawodników, których pasją są 
warcaby. Wśród dziewcząt najlep-
sza okazała się Kinga Twardowska 
(Kaczanowo). Drugie miejsce zaję-
ła Sabina Szymańska (Kaczanowo),  
a trzecie Alicja Pruchniewicz (Grabo-
wo Królewskie). W kategorii chłopców 
zwyciężył Maciej Przybylski (Grzy-
bowo). Tuż za nim na podium stanął 
Hubert Walkowiak (Grabowo Królew-
skie). Trzecia lokata przypadła Szymo-
nowi Tomaszewskiemu (Kaczanowo).

Natomiast w rywalizacji pod-
czas Igrzysk Dzieci wzięło udział  
17 dziewcząt i 34 chłopców. Mistrzy-
nią powiatu została Marta Graczyk 
(Kołaczkowo), wicemistrzynią Maja 
Lewandowska (Nowy Folwark),  
a ostatnie miejsce na podium zajęła 
Julia Mikołajewska (Grabowo Kró-

lewskie). Tytuł najlepszego zawod-
nika turnieju przypadł Mateuszowi 
Biedrowskiemu (Grabowo Królew-
skie). Na drugiej lokacie uplasował 

Siatkarska rywalizacja
Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego Szkolnego Związku Sportowego w Siatkówce Dziewcząt – Igrzy-

ska Młodzieży Szkolnej i Igrzyska Dzieci zostały rozegrane na początku marca.

Podczas turnieju wśród starszych 
roczników triumfowały zawodniczki 
reprezentujące Samorządową Szkołę 
Podstawową nr 6 we Wrześni. Zawo-
dy przeprowadzono w systemie każ-
dy z każdym. Zwyciężczynie zdołały 
pokonać rywalki we wszystkich ro-
zegranych przez siebie spotkaniach. 
Drugie miejsce zajęły uczennice Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 we Wrześni. Trzecia lokata przy-
padła Zespołowi Szkół z Nekli. Poza 
podium znalazły się młode siatkarki  

z Samorządowej Szkoły Podstawowej 
nr 2 we Wrześni. Zwycięska drużyna 
w składzie: Patrycja Chołuj, Amelia 
Czernielewska, Zofia Jastrzębska, 
Zofia Kalkstein, Maria Kaźmierczak, 
Amelia Krawczyk, Julia Maćkowiak, 
Maja Malęgowska i Oliwia Tomczak 
awansowała do dalszych rozgrywek 
rejonu Poznań Wschód. Opiekunem 
zespołu jest Przemysław Motyl.

Z kolei mistrzostwo powiatu pośród 
młodszych dziewcząt wywalczyły 
uczennice Szkoły Podstawowej w Mi-

łosławiu. W jedynym w tej kategorii 
spotkaniu zmierzyły się one z repre-
zentantkami SSP nr 6 we Wrześni  
i również awansowały do kolejnego 
etapu rozgrywek. W trakcie turnieju 
miłosławianki wystąpiły w składzie: 
Zuzanna Banaszczak, Maja Bartko-
wiak, Olimpia Janiszewska, Zofia 
Pawlaczyk, Oliwia Szczepaniak, Anna 
Szternel, Aleksandra Sajdak i Dorota 
Smorawska. Trenują one pod okiem 
Magdaleny Najtkowskiej.

Monika Tomczak 

się Mateusz Dąbek (Nowy Folwark). 
Trzecie miejsce zajął Gracjan Walko-
wiak (Otoczna).

Monika Tomczak

W powiecie wrzesińskim nie brakuje obiecujących graczy

Pamiątkowe zdjęcie
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Oferta naboru do szkół prowadzonych przez powiat wrzesiński 
na rok szkolny 2022/2023

Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej http://nabor.
pcss.pl/wrzesnia oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Dokumenty należy składać w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru w terminie:  
– od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. - wniosek wraz z dokumentami, w przypadku klasy dwujęzycznej i od-
działu przygotowania wojskowego od 16 maja do 31 maja 2022 r. 
– od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. - świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty. 

W przypadku szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych dokumenty 
należy składać w terminie: 
– od 6 do 30 czerwca 2022 r. - wniosek, 
– od 24 do 30 czerwca 2022 r. - świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne promocyjne.

szkoła
profil kształcenia/zawód/przedmioty na poziomie 

rozszerzonym lic
zb

a 
od

dz
ia

łó
w

cy
kl

 
ks

zt
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ni

a

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

klasa A – p. rozszerzone: język polski, historia, język angielski 1 4 lata

klasa B – p. rozszerzone: język polski, biologia, język an-
gielski*)

1 4 lata

klasa C – p. rozszerzone: biologia, chemia 1 4 lata

klasa D – p. rozszerzone: matematyka, geografia, język an-
gielski

1 4 lata

klasa E – klasa dwujęzyczna, p. rozszerzone: język angielski, 
geografia, WOS**)

1 4 lata

klasa F – p. rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 1 4 lata

klasa G – p. rozszerzone: matematyka, chemia, język angielski 1 4 lata

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama

II Liceum Ogólnokształcące oddział przygotowania wojskowego, p. rozszerzone: 
matematyka, WOS, język angielski

1 4 lata

Technikum nr 2

technik weterynarii 2 5 lat

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 1 5 lat

technik żywienia i usług gastronomicznych 1 5 lat

technik organizacji turystyki 1 5 lat

technik hotelarstwa 1 5 lat

technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności 1 5 lat

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

Technikum nr 1

technik elektronik 1 5 lat

technik informatyk 2 5 lat

technik mechanik*) 1 5 lat

technik ekonomista 1 5 lat

technik rachunkowości 1 5 lat

technik budownictwa 2 5 lat

technik architektury krajobrazu 1 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia 
nr 1

mechanik precyzyjny (nabór w uzgodnieniu z firmą Volks-
wagen, Gestamp i Blum Polska)

1 3 lata

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wlkp.

Technikum nr 3 technik logistyk*) 1 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia 
nr 2

sprzedawca 1 3 lata

kucharz 1 3 lata

mechanik pojazdów samochodowych 1 3 lata

fryzjer 1 3 lata

wielozawodowa*) 5 3 lata

wielozawodowa***) – operator obrabiarek skrawających/
mechatronik

1 3 lata

Szkoła Podstawowa dla 
Dorosłych

klasa VIII 1

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych profil ogólny

1

*) w przypadku dużej liczby chętnych istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału
**) nauczanie dwujęzyczne – język angielski: dodatkowo 3h/tygodniowo w klasach I-III i 2h/tygodniowo  

w klasie IV; nauczanie dwujezyczne uwarunkowane jest odpowiednią liczbą zgłoszeń (30 osób) i wynikiem 
sprawdzianu kompetencji językowych – testu z języka angielskiego

***) klasa uczniowska, realizacja zajęć praktycznych w PCEZ

Trwają 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. Aktualnie pozostały jeszcze 
wolne miejsca w terminie: 31.07-07.08.2022 r.

Informacje i zapisy: Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrze-
śni, tel. 061 640 44 14.

Wydział Edukacji
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Miłośnicy Muzyki z WUTW
„Muzyka łagodzi obyczaje”, mawiał niezapomniany znawca i krytyk muzyczny Jerzy Waldorff. Jest 

to dzisiaj szczególnie aktualne w skonfliktowanym i niestabilnym świecie.

Klub Miłośników Muzyki „Pod Be-
molem” powstał już po roku działal-
ności Wrzesińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i do dziś zrzesza na-
szych melomanów. Spotykają się oni 
w pomieszczeniach wyposażonych 
w znakomitą aparaturę nagłaśniają-
cą z możliwością wizualnej projekcji. 
Programy przygotowują i prowadzą 
sami uczestnicy spotkań. Prezento-
wana jest muzyka różnego rodzaju: 
klasyczna, operowa, jazzowa, filmo-
wa i rozrywkowa. Technika cyfrowa  
z dostępem do Internetu oraz boga-
tą ofertą płyt kompaktowych umoż-
liwia nie tylko słuchanie znanych 
wykonawców, ale i oglądanie ich 
występów. Szczególnie dotyczy to 

już nieżyjących mistrzów fortepianu 
czy skrzypiec oraz wybitnych śpie-
waków, których można wciąż zoba-
czyć i posłuchać ich występów we 
wspaniałych salach koncertowych. 
To właśnie dlatego ta forma spotkań 
z muzyką ma swoich wiernych fanów 
chętnie w niej uczestniczących.

W tym roku akademickim odbyły 
się już dwa spotkania. Pierwsze pod 
tytułem Mój kalejdoskop, przygoto-
wał Jan Nadolny. Zaprezentował on 
różnego rodzaju utwory muzyczne, 
które uważa za swoje ulubione

Drugie spotkanie pod tytułem 
Czarodziejskie skrzypce odbyło się  
w ramach wykładów plenarnych 
we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.  

W krótkiej prelekcji Jan Koralew-
ski zapoznał słuchaczy z historią  
i budową skrzypiec. Następnie słu-
chano utworów Paganiniego, Wie-
niawskiego, Sarasatego i Montiego  
w wykonaniu wybitnych wirtuozów. 
W odnowionej sali WOK-u, na szero-
kim ekranie i przy znakomitej reżyse-
rii dźwięku słuchacze mieli wrażenie, 
że na żywo uczestniczą w ekspono-
wanych koncertach.

W następnych miesiącach nasz klub 
nadal będzie kontynuował swoją 
działalność, wzbogacając repertuar 
o dalsze ciekawe nagrania.

Jan Koralewski

Z wielkim sercem  
i zaangażowaniem

Wolontariusze oraz członkowie Rady Młodzieży Hufca Pracy  
15-42 we Wrześni zaangażowali się w VI edycję Targów Dobroczyn-
nych zorganizowanych przez Fundację Centaurus, które tym razem 
odbyły się w Krakowie.

Miejscem imprezy charytatywnej 
była Stara Zajezdnia znajdująca się 
przy ulicy Św. Wawrzyńca, czyli nie-
opodal najważniejszych punktów 
krakowskich, którymi zainteresowani 
są przyjeżdzający turyści. Taka loka-
lizacja targów dała wolontariuszom 
możliwość zobaczenia miejsc takich, 
jak dzielnica żydowska czy znany 
wszystkim Wawel.

Wydarzenia charytatywne oparte 
były tradycyjnie na dwóch podsta-
wowych hasłach: pomaganie i zero 
waste. Idea polegała na tym, by  
w obiegu pozostało to, co komuś jest 
już niepotrzebne lub czym chciałby 
się podzielić. Uczestnicy wrzesiń-

skiego hufca podczas wolontariatu 
zaangażowani zostali w szereg zajęć 
związanych z organizacją wydarze-
nia, począwszy od trudnych prac 
fizycznych, a skończywszy na przy-
rządzaniu kuchni wegetariańskiej. 
Wzięli również udział w ekologicz-
nych animacjach dla najmłodszych.

Bezinteresowna pomoc wolontariu-
szy z Wrześni była widoczna na każ-
dym kroku, a co ważniejsze – można 
było dostrzec, że sprawiało im to 
naprawdę dużo radości. Kadra hufca 
składa gratulacje młodzieży za jej po-
stawę i zaangażowanie.

Dariusz Bibel

Dzień Sołtysa
Z okazji święta 11 marca w Orzechowie odbyło się uroczyste spotkanie.

W wydarzeniu uczestniczyli: bur-
mistrz gminy Miłosław Hubert 
Gruszczyński, radni Rady Miejskiej, 
sekretarz Anita Kraska, skarbnik Jo-
lanta  Litka, inspektor ds. obsługi 
Rady Miejskiej Anna Jakubowska 
oraz sołtysi gminy Miłosław. Gospo-
darzem tego wyjątkowego spotka-
nia był sołtys Orzechowa Aleksander 
Warczygłowa.

Burmistrz oraz sekretarz gminy wrę-
czyli Poradniki Sołtysa i Radnego oraz 
przede wszystkim statuetki z okazji 

jubileuszu sołtysowania. Otrzymali 
je: Justyna Gorzelana (Książno), Zofia 
Przybylska (od 15 lat sołtyska Pałczy-
na), Rafał Sztuka (Skotniki), Janusz 
Filipiak (Kozubiec), Zbigniew Piszcza-
towski (od 10 lat sołtys Czeszewa).

Dzień Sołtysa odbył się w miłej at-
mosferze. Przy okazji  uzgodniono, 
że następne spotkanie odbędzie się  
w sołectwie Chlebowo.

Jan Cicharski
Sołtys Chlebowa
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Pielgrzymowali do Kalisza
Szósta pielgrzymka Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego do Sanktuarium Świę-

tego Józefa w Kaliszu odbyła się 12 marca. 

Tego dnia o godz. 12 rozpoczęła się 
msza w intencji sołtysów pod prze-
wodnictwem ks. bpa Damiana Bryla. 
Uczestniczyły w niej poczty sztanda-
rowe z całego województwa wielko-
polskiego. Później pod pomnikiem 
św. Jana Pawła II złożono kwiaty, co 
uczynili m.in. burmistrz gminy Miło-
sław wraz z sołtysami.

Po ceremonii, w Stawiszynie, odbyła 
się druga część obchodów Dnia Sołty-
sa. Spotkanie otworzyli organizatorzy 
pielgrzymki: wicemarszałek woje-
wództwa wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski, prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopol-
skiego Jarosław Maciejewski oraz 
burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kacz-
marek. Głos zabrali również samorzą-
dowcy – starostowie kaliski i koniński. 
Dwudziestu sołtysów udekorowano 
medalami za zasługi dla wojewódz-
twa wielkopolskiego. Ogłoszono 
również wyniki pierwszego etapu 
wojewódzkiego konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa”. W pro-
gramie wydarzenia znalazły się także 
występ artystyczny i poczęstunek.

Powiat wrzesiński reprezentowali:  
z gminy Miłosław – burmistrz Hubert 
Gruszczyński z sołtysami Janem Ci-
charskim, Stanisławem Filipiakiem  
i Aleksandrem Warczygłową, z gminy 

Kołaczkowo – wójt Teresa Waszak,  
a także z gminy Pyzdry – Andrzej Ły-
skawa i Ryszard Urbaniak.

Jan Cicharski
Sołtys Chlebowa

fot. arch. Jana Cicharskiego

Delegacja z pocztem sztandarowym

Pomaganie daje dużo radości

Dobry sołtys to wielki skarb
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Co oferuje słuchaczom sekcja kulturalna?
To już 15 lat, jak działa Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na jego dziesięciolecie wydana została swoista kronika, która stanowiła 

pierwsze obszerne podsumowanie działalności organizacji. Wśród wielu innych szeroko przedstawiona została sekcja kultury. Minęło pięć kolej-
nych lat, a działa ona nadal i stara się spełniać zadania statutowe i odpowiadać na sugestie słuchaczy.

Słuchacze nie rozsiedli się w fote-
lach i ciepłych kapciach przed tele-
wizorem, lecz nadal bardzo chętnie 
korzystają z propozycji kontaktu  
z wysoką kulturą. Wyjazd do teatru, 
opery, filharmonii, muzeum czy na 
wernisaż pozwala oderwać się od 
rutynowych obowiązków, a czasem 
po raz pierwszy obejrzeć spektakle 
w ciekawych i nowoczesnych obiek-
tach. Wiele koleżanek i kolegów to 
stali uczestnicy naszych wyjazdów.

Chociaż w ostatnich latach korzy-
stanie z dóbr kultury pokrzyżowała 
nam pandemia, to i tak udało się 
zorganizować kilka ciekawych wyjaz-
dów do Poznania, Gniezna, Bydgosz-
czy i Warszawy. Spośród wielu ofert 
wybraliśmy spektakle: Borys Godu-
now, Traviata, Macbeth w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu, Don Carlos, Ru-
sałka, Bulwar Zachodzącego Słońca  
w Operze Nova w Bydgoszczy, Piloci 
w Teatrze Roma w Warszawie, Vir-
tuoso w Teatrze Muzycznym w Po-
znaniu. Bohaterem tego ostatniego 
musicalu jest wybitny polski pianista, 
wielki patriota Ignacy Jan Paderew-
ski. Była to dla nas prawdziwa lekcja 
historii.

W miarę możliwości (trudno zdobyć 
większą liczbę biletów) bywaliśmy 
także w Filharmonii Poznańskiej.

Chętnie uczestniczymy w nowo-
rocznych koncertach marszałkow-
skich. Odbywają się one w grudniu, 
kiedy przypada rocznica wybuchu 
powstania wielkopolskiego i okres 
Świąt Bożego Narodzenia. Wydarze-
nie zawsze składa się z części patrio-
tycznej i wykonania polskich kolęd. 
Oprócz orkiestry występuje wówczas 
chór Poznańskie Słowiki. Gdy uczest-
niczymy w tych koncertach, zawsze 
zachwyca nas kunszt młodych śpie-
waków. Umilamy sobie w ten sposób 
długie zimowe wieczory i nie zawsze 
kolorowe życie.

Nieobce są też dla wielu wyjścia do 
teatru. W ciągu ostatnich kilku lat by-
liśmy na spektaklach: Ambona ludu  
i Pani będzie zadowolona, czyli rzecz 
o ostatnim weselu we wsi Kamyk  
w Teatrze Nowym. Ten drugi, oparty 
na faktach, był dla niektórych wi-
dzów dużym zaskoczeniem. Jak to 

na weselu, gości witano już na wej-
ściu. Dość mocne sceny i dialogi da-
wały dużo do myślenia i skłaniały do 
przyjrzenia się sobie.

Teatr Polski wystawił Cudzoziemkę. 
Dawno nie byliśmy w tym starym te-
atrze. Szczególny urok ma widownia, 
dobrze czuliśmy się w tych czerwo-
nych fotelach i dawnych wnętrzach. 
Większość z nas była tam we wcze-
snej młodości.

Z kolei Teatr im. A. Fredry zasko-
czył nas niespodzianką muzyczną. 
Królowa. Freddie – jestem legendą to 
spektakl, który poderwał widownię 
z foteli. Wszystko za sprawą muzyki 
światowej sławy wokalisty i lidera 
grupy Queen, Freddiego Mercury, 
który był także gwiazdą o barwnym 
i skomplikowanym życiu. Widzowie 
byli zachwyceni sposobem przed-
stawienia tej postaci, a muzyki było 
nam jeszcze za mało.

Jedno grudniowe południe spędzi-
liśmy na recitalu piosenkarki i aktor-
ki Edyty Krzemień, która w ramach 
Krakowskiego Salonu Poezji Anny 
Dymnej wykonała kilka utworów  
o tematyce świątecznej przeplatanych 
wierszami Haliny Poświatowskiej.

Specjalny wyjazd na wernisaż mek-
sykańskiej malarki Fridy Khalo po-
łączyliśmy ze zwiedzaniem zamku  
w Poznaniu. Byliśmy pod wrażeniem 
prac tej mało znanej nam malarki.  
Z zainteresowaniem poznaliśmy też 
historię jej życia.

Kto zechciał przypomnieć sobie hi-
storię początków państwa polskie-
go, wybrał wyjazd do Poznania, aby 
zwiedzić Bramę Poznania ICHOT. To 
multimedialne muzeum nie tylko 
przypomniało nam historię Polski 
i Poznania, ale również stworzyło 
okazję do poznania nowoczesnych 
metod zwiedzania. Czasem musimy 
trochę wysilić nasze szare komór-
ki. Przecież uczymy się całe życie,  
a w tym pomaga nam czynny udział 
w zajęciach naszego uniwersytetu.

Kontakt z kulturą nasi słuchacze 
mają również podczas wycieczek 
krajowych i zagranicznych. Organiza-
torzy umożliwiają zwiedzanie muze-
ów, galerii. Stałymi punktami progra-
mów bywają wieczory miejscowej 

kultury. Na długo został nam  
w pamięci pobyt w Operze 
Lwowskiej, a także wieczór 
ukraiński przy okazji pobytu 
w Truskawcu. Zachwyciły nas 
piękne ludowe stroje, a także 
wokal i taniec na najwyższym 
poziomie.

Niezapomniane wrażenia mie-
li uczestnicy wycieczki do Gru-
zji. Występy tancerzy i śpiewy 
były stałym element wieczorów. 
Brawurowo wykonane tańce,  
a czasem i całe spektakle zosta-
ły na długo w pamięci.

Chętnych na wyjazdy jest za-
wsze wielu. Ograniczeniem 
bywa niemożność uzyskania 
biletów lub pojemność auto-
karu. Bilety wstępu, a także 
koszty przejazdu (te czasem są 
mniejsze dzięki wsparciu urzę-
du miasta) pokrywają uczestni-
cy. Podczas naszych wyjazdów 
zawsze znajdujemy chwilę na 
małą czarną i coś słodkiego  
w pobliskich kawiarenkach.

Wrażenia po obejrzeniu niektó-
rych spektakli najlepiej oddadzą 
krótkie refleksje koleżanek.

Po Pilotach, musicalu, którego 
tematem były losy Polaków-
-lotników gotowych oddać ży-
cie w walce z Hitlerem, Maria 
Stępniak stwierdziła: – Ciekawa, 
wartka akcja, piękna muzyka, 
scenografia, kostiumy, wykorzy-
stanie nowoczesnych technolo-
gii, efekty wizualne zaskoczyły 
mnie i zapadły mi w pamięci. Po 
spektaklu odwiedziliśmy jeszcze 
Królewski Ogród Świateł w Wilanowie 
– coś wspaniałego.

Jak podobała się opera Don Carlos 
Elżbiecie Lepce?

– 2 marca 2019 roku w bydgoskiej 
Operze Nova obejrzeliśmy arcydzieło 
muzyki operowej Giuseppe Verdie-
go. Przenieśliśmy się do XVI-wiecznej 
Hiszpanii, którą rządzi inkwizycja. 
Zakazana miłość, zazdrość, walka  
o wolność to tematy opery. W miarę 
rozwoju akcja nabiera coraz większe-
go dramatyzmu – powiedziała Elżbie-
ta Lepka. – Widownię opuszczaliśmy 
jak zawsze pełni uznania dla odtwór-

ców głównych ról, chóru, orkiestry  
i wykorzystania zaplecza techniczne-
go tej nowoczesnej opery. Polecam nie 
tylko ten spektakl. Mimo fatalnej po-
gody kilkunastu śmiałków zwiedziło 
razem ze mną starówkę i Dom Leona 
Wyczółkowskiego – dodała.

Oprócz koncertów marszałkow-
skich w Filharmonii Poznańskiej 
wzięliśmy udział w jednym z wyda-
rzeń z cyklu Gwiazdy Światowych 
Estrad. Słuchaczka WUTW Barbara 
Czubaj tak wspomina ten wspania-
ły koncert: – Gościnnie występowali 
soliści, chór opery i Filharmonii Podla-
skiej. Orkiestra, która wykonała Tryp-
tyk Josepha Beera, dała prawdziwy 
popis swoich możliwości. Wspaniale 
wykonane dzieło nieco zapomniane-
go polsko -francuskiego kompozytora 
odebrane zostało przez publiczność 
z wielkim entuzjazmem. Potem było 
jeszcze ciekawiej. Na scenie pojawiła 
się japońska skrzypaczka Midori Goto. 
Filigranowa artystka z dużą werwą 
wykonała I Koncert Skrzypcowy Sier-
gieja Prokofiewa. Podziwialiśmy jedną 
z najwybitniejszych artystek naszych 
czasów. Słuchaliśmy jej z zapartym 
tchem w absolutnej ciszy.

Jeszcze przed pandemią i spowodo-
wanym przez remont zamknięciem 
opery w Poznaniu obejrzeliśmy Tra-
viatę. Był 8 marca 2020 roku. Marian-
na Zimna, wspominając ten spektakl, 
mówi: – Spektakle kulturalne zawsze 
cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem, bo dostarczają niesamowitych 

wrażeń. Tak było i tym razem. Traviata, 
opera w czterech aktach na podsta-
wie książki A. Dumasa (syna), to opo-
wieść o kobiecie upadłej, luksusowej 
paryskiej kurtyzanie. Zachwyca ona 
bez względu na epokę i to nie tylko 
za sprawą pięknej muzyki Verdiego. 
Główni bohaterowie, pozostałe posta-
ci, chór, scenografia, kostiumy, popiso-
wy taniec baletu pozostawiły niezapo-
mniane wrażenia. Spektakl zabrał nas  
w czarowny czas minionej epoki. To 
był piękny prezent z okazji Dnia Kobiet.

Przytoczyć należy jeszcze reflek-
sje po obejrzeniu Cudzoziemki. Jak 
zmienić znaną powieść w opowieść 
o współczesności? Jak przenieść na 
deski teatru utwór głęboko zakorze-
niony w naszych umysłach po latach? 
Cudzoziemka M. Kuncewiczowej była 
dla nas, widzów, przypomnieniem 
powieści, a jednocześnie powodem 
do wzruszenia i myśli, że można po 
latach „zobaczyć” ją na nowo, a na-
wet się nią zachwycić. Dzięki wspa-
niałej obsadzie (Aldona Szostak  
w roli Róży) oglądaliśmy wspaniały 
spektakl.

Muzyka, i nie tylko ona, łagodzi 
obyczaje. Zbliża ludzi z różnych stron 
świata. Na wielu koncertach podzi-
wialiśmy zagranicznych artystów, so-
listów, dyrygentów, wizje reżyserów, 
scenografów.

Sekcja kultury liczy na dalszy udział 
słuchaczy, czeka na propozycje  
i dzielenie się wrażeniami.

Urszula PurolBydgoska opera

Z wizytą w Teatrze Roma, fot. arch. WUTW

fot. arch. W
U

TW
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Pomoc dla obywateli Ukrainy
Skąd uzyskać i jak przekazać po-

moc materialną?
Zgodnie z poleceniem wojewody 

wielkopolskiego na terenie powiatu 
wrzesińskiego – w budynku Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach – 
uruchomiono magazyn gromadzą-
cy materialną pomoc dla obywateli 
Ukrainy, zarówno tych, którzy szu-
kają schronienia w naszym kraju, jak 
i tych, którzy pozostali w swojej oj-
czyźnie. Działania związane z pomo-
cą Ukrainie koordynuje Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki. Ofiarowane 
przez mieszkańców powiatu wrze-
sińskiego dary obywatelom Ukrainy 
są przekazywane zgodnie z realnymi 
potrzebami. Najważniejsze, by kon-
kretna pomoc odpowiadała na kon-
kretne potrzeby obywateli Ukrainy. 
Obywatele Ukrainy w godz. pracy 
punktu (12-18) mogą zgłaszać się 
w nim po pomoc materialną. Przed 
wizytą najlepiej spisać na kartce po-
trzebne przedmioty. Znacznie ułatwi 
to przekazanie darów.

Osoby prywatne mogą dostarczać 
paczki do powiatowego punktu po-
mocy w godzinach jego pracy. Ape-
lujemy o wstępne segregowanie 
darów (zwłaszcza przekazywanych 
w dużych ilościach) oraz rozsądek 
w ich przekazywaniu – zwłaszcza 
dotyczy to używanych ubrań, które 
powinny być w dobrym stanie i od-
powiadać aktualnym okolicznościom 
i porze roku. Dodajmy, że na chwilę 
obecną odzieży nie brakuje. Prosimy 
również, aby przekazywana żywność 
miała długi termin przydatności do 
spożycia. Szczególnie potrzebne są 
produkty sypkie (ryże, kasze, maka-

rony), typu instant, konserwy, dania 
gotowe w słoikach oraz jedzenie dla 
dzieci.

Bardzo potrzebne są również ta-
kie produkty jak: papier toaletowy, 
ręczniki kuchenne, płyny i proszki do 
prania, kosmetyki do kąpieli i higieny 
jamy ustnej.

Co z numerem PESEL?
Od 16 marca obywatele Ukrainy 

mogą wnioskować o nadanie nume-
ru PESEL, który umożliwi podjęcie 
pracy, dostęp do świadczeń zdro-
wotnych czy socjalnych. Zadanie 
realizowane jest przez urzędy gmin 
i miast. Dodajmy, że o PESEL można 
wnioskować w dowolnym urzędzie 
gminy na terenie całego kraju.

Do wniosku musi być dołączone 
zdjęcie – gdzieniegdzie można wy-
konać je bezpłatnie na miejscu, dzięki 
wsparciu lokalnych fotografów. Aby 
uzyskać profil zaufany, wnioskodaw-
ca musi dysponować adresem e-mail 
oraz polskim numerem telefonu. 

Posiadając już numer PESEL, moż-
na wnioskować do ośrodka pomocy 
społecznej o jednorazowe świadcze-
nie pieniężne w wysokości 300 zł.

W Pyzdrach wnioski o nadanie nu-
meru PESEL przyjmuje Urząd Miej-
ski przy ul. Taczanowskiego 1, biuro 
Urzędu Stanu Cywilnego nr 5. Oby-
watele Ukrainy obsługiwani są w go-
dzinach pracy urzędu w poniedziałki 
(8-16) i wtorki (7.15 – 15.15). Zdjęcia 
wykonywane są bezpłatnie.

Urząd Gminy w Miłosławiu nada-
je numer PESEL przez cały tydzień  
w godzinach pracy – poniedziałek od 
godz. 8 do 16, od wtorku do piątku  
w godz. od 7 do 15. Zdjęcia wykonuje 

Studio EMMA z Orzechowa (ul. Aka-
cjowa 1a), tel. kontaktowy 601  547 
008. Obywatele Ukrainy, którzy przy-
byli do Polski po 24 lutego 2022 r. nie 
płacą za ich wykonanie.

W Nekli nadawanie numeru PE-
SEL odbywa się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego przy ul. Dworcowej 10,  
w godzinach urzędowania: poniedzia-
łek 8-16, wtorek-piątek 7-15. Wizytę  
w urzędzie należy obowiązkowo 
umówić telefonicznie pod numerem 
61 43 73  178. Zdjęcia będą wyko-
nywane w poniedziałek 21 marca  
w godz. 16-18 i środę 23 marca  
w godz. 10-13 w sali widowiskowej 
Nekielskiego Ośrodku Kultury przy 
ul. Wiosny Ludów 2b (nad Biedronką).  
W razie potrzeby kolejne terminy 
będą ustalane na bieżąco. Kontakt 
w tej sprawie możliwy jest pod nu-
merami telefonu 61 43 73 185, 61 43 
73 195.

W Kołaczkowie PESELE dla oby-
wateli Ukrainy nadawane są w Urzę-
dzie Gminy przy Placu Reymonta 3  
(I piętro budynku urzędu, biuro nr 28, 
stanowisko ds. ewidencji ludności). 
Sprawę można załatwić w godzinach 
pracy urzędu – w poniedziałki od 
godziny 8 do 16 oraz od wtorku do 
piątku od godziny 7 do 15. Aktualnie 
nie ma możliwości zrobienia darmo-
wych zdjęć na terenie urzędu.

We Wrześni wniosek o nadanie nu-
meru PESEL można składać w Refera-
cie Dowodów Osobistych (budynek 
Urzędu Stanu Cywilnego) przy ulicy 
Chopina 9. W celu usprawnienia ob-
sługi obywatelom Ukrainy wyda-
wane są numerki, limitujące liczbę 
osób, którą pracownicy referatu są  
w stanie obsłużyć w wyznaczonych 
godzinach pracy. Pozwoli to zapo-
biec bezcelowemu, wielogodzinne-
mu oczekiwaniu w kolejce bez zała-
twienia sprawy.

Osobne numerki (w innym kolorze) 
wydawane są polskim obywatelom, 
aby rozdzielić kolejki na odrębne sta-
nowiska obsługi, po to by zwiększo-
ne zainteresowanie złożeniem wnio-
sku o nadanie numeru PESEL przez 
obywateli Ukrainy nie wpływało na 
możliwość załatwiania innych spraw 
w Referacie Dowodów Osobistych.

Od 18 marca 2022 r. obywatele 
Ukrainy oczekujący w kolejce na 
złożenie wniosku o nadanie numeru 
PESEL, którzy nie zostaną obsłużeni 
danego dnia, otrzymują numerek na 
kolejne dni.

Od 18 do 25 marca włącznie wydłu-
żone zostają godziny pracy Referatu 
Dowodów Osobistych na potrzeby 
obsługi obywateli Ukrainy składa-
jących wnioski o nadanie numeru 
PESEL. Godziny pracy: poniedziałek: 
8-17, od wtorku do piątku: 7.30 – 17, 
przy czym w godz. 14.30 do 17 ob-
sługiwani będą wyłącznie obywate-
le Ukrainy ubiegający się o nadanie 
numeru PESEL. Dodatkowo Referat 
Dowodów Osobistych będzie pra-
cował w najbliższą sobotę 19 marca 
w godzinach od 9 do 13, obsługując 
wyłącznie obywateli Ukrainy ubiega-
jących się o nadanie numeru PESEL.

Na potrzeby złożenia wniosku  
o nadanie numeru PESEL obywatele 

Ukrainy mają możliwość skorzysta-
nia z nieodpłatnego wykonania foto-
grafii w następujących zakładach fo-
tograficznych: Foto – Studio Jar – Col 
przy ul. Warszawskiej 33 we Wrześni, 
Studio Fotografii Profesjonalnej FU-
JIEXPRESS przy ul. Ratuszowej 2 we 
Wrześni, Sklep Fotograficzny MCFo-
to, Market Kaufland, ul. Miłosławska 
10 we Wrześni. W każdym z wymie-
nionych zakładów fotograficznych 
obywatel Ukrainy, wskazując swoje 
imię i nazwisko, otrzyma na kartce 
potwierdzenie wykonania fotografii 
z pieczątką danego zakładu foto-
graficznego i datą wykonania usługi. 
Następnie kartkę tę należy przedło-
żyć wraz z wnioskiem o nadanie nu-
meru PESEL w Referacie Dowodów 
Osobistych Urzędu Miasta i Gminy 
we Wrześni. Będzie to podstawą do 
rozliczeń za zrealizowane w ten spo-
sób usługi z Urzędem Miasta i Gminy 
we Wrześni.

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 psycho-
logów oraz Zespołu Interwencji Kry-
zysowej oferuje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerami tele-
fonu: (61) 640 45 65 i (61) 640 45 66. 
Z kolei wsparciem w realizacji zadań 
i rozwiązywaniu problemów przed-
szkolom i szkołom, do których zaczy-
na trafiać coraz więcej ukraińskich 
dzieci i młodzieży, zajmuje się Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna. 
Można się z nią kontaktować telefo-
nicznie pod numerem 603  993  506, 
a także mailowo –  sekretariat@ppp-
-wrzesnia.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. Więcej szczegółów 
można znaleźć na plakacie obok.

Co z pracą dla uchodźców?
Do Powiatowego Urzędu Pracy we 

Wrześni mogą zgłaszać się osoby 
zainteresowane zatrudnianiem cu-
dzoziemców oraz obywatele Ukrainy 
chcący podjąć pracę. Z koordynato-
rem spraw związanych z cudzoziem-
cami można się kontaktować pod 
numerami telefonu 61 640 35 43 lub 
61 640 35 58. Informacji najlepiej po-
szukiwać też pod adresem urzędu: 
www.wrzesnia.praca.gov.pl.

Mając numer PESEL, obywatel Ukra-
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iny będzie mógł podjąć legalną pra-
cę w Polsce. W Powiatowym Urzędzie 
Pracy w poniedziałki i środy intere-
sanci są obsługiwani również w języ-
ku ukraińskim. Szczegóły na ulotce.

Chcesz się zaangażować? Szuka-
my wolontariuszy!

Funkcjonowanie powiatowego 
punktu pomocy materialnej nie by-
łoby możliwe, gdyby nie harcerze, 
członkowie stowarzyszeń i osoby 
prywatne, którzy zakasali rękawy  
i ruszyli do pracy.

Wolontariusze są bardzo potrzebni 
– 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 segrego-
waniu i przygotowywaniu do dal-
szego transportu lub przekazania. 
Prosimy, aby zgłaszając się do pomo-
cy, wskazać orientacyjną dyspozycyj-
ność i numer telefonu kontaktowe-
go. Aktualnie najbardziej potrzeb-
ni są wolontariusze dyspozycyjni  
w godz. 12-15.

Ostrożnie z informacjami
Ponownie apelujemy o rozważność 

dotyczącą powielania fałszywych 
informacji związanych z konfliktem  
w Ukrainie. Wszelkie pogłoski na 
temat tego, że wkrótce w Polsce 
może zabraknąć gazu, paliwa czy in-
nych surowców w tym spożywczych  
i higienicznych są nieprawdziwe. 
Pojawiające się głównie w mediach 
społecznościowych fake newsy do-

tyczące tego i innych tematów są 
wyłącznie elementem wojny hybry-
dowej mającej na celu dezinformację 
i wprowadzanie niepokoju w społe-
czeństwie. Apelujemy również, by 
nie powielać w Internecie fotografii 
i informacji dotyczących na przykład 
transportów wojskowych.

Co dalej?
Trudno powiedzieć, co wydarzy 

w związku z wojną w Ukrainie i jak 
wpłynie ona na europejską i świato-
wą politykę. Pewne jest, że przemoc, 
śmierć i niepotrzebne cierpienie 
naszych sąsiadów są realne, jednak 
Polacy po raz kolejny dowodzą, że  
w kryzysach potrafią się jednoczyć  
i pokazać to, co w naszej historii by-
wało niezwykle ważne – solidarność.

Klara Skrzypczyk

W pracę punktu pomocy w Grzymysławicach zaangażowało się wielu ludzi o wielkich sercach

Podane na plakatach numery telefonów  
są dostępne od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7:30-15:30.
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Plany repertuarowe: 
25 marca-7 kwietnia – ZA DUŻY NA BAJKI

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

REPERTUAR: 18-24 MARCA
SALA GŁÓWNA SALA KAMERALNA

TO NIE  
WYPADA

animacja/fa-
milijny

USA
100 min

2D dubbing

UNCHARTED
przygodowy 

USA
116 min

2D dubbing/
napisy

TO NIE  
WYPADA
animacja/
familijny

USA
100 min
2D dub-

bing

BELFAST
dramat

Wielka Brytania
98 min

2D napisy

18.03.
(pt.) 14:00 i 16:00

18:00 2D D
20:15 2D N

17:15 19:30

19.03. 
(sob.) 14:00 i 16:00

18:00 2D D
20:15 2D N

17:15 19:30

20.03.
 (nd.) 14:00 i 16:00

18:00 2D D
20:15 2D N

17:15 19:30

21.03. 
(pon.) 14:00 i 16:00

18:00 2D D
20:15 2D N

17:15 19:30

22.03. 
(wt.) 14:00 i 16:00

18:00 2D D
20:15 2D N

17:15 19:30

23.03. 
(śr.) 14:00 i 16:00

18:00 2D D
20:15 2D N

17:15 19:30

24.03. 
(czw.) 14:00 i 16:00

18:00 2D D
20:15 2D N

17:15 19:30

Jadalne chwasty
Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi… Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.

Z nadejściem wiosny budzą się  
w nas nowe życie i nowy duch. Dni 
są coraz cieplejsze i dłuższe. Wkrótce 
cały otaczający nas świat nabierze 
barw. Nasze ogrody pokryją się zie-
lenią traw i dywanami kwiatów. Jed-
nak w wielu miejscach zostaną one 
zdominowane przez mało pożądane 
przez nas rośliny, które potocznie na-
zywamy chwastami. Okazuje się, że 
większość z nich to zioła, które mają 
właściwości lecznicze.

Jednym z tych zielarskich chwastów 
jest znany wszystkim mniszek lekar-
ski, zwany potocznie mleczem. Już 
wkrótce na łąkach, trawnikach, skwe-
rach, rowach i innych miejscach poja-
wi się mnóstwo jego żółtych kwiatów.

W książce Siła Ziół Patrycji Machałek 
znalazłem arcyciekawą tezę, opartą 
na wierzeniach ludowych, a doty-
czącą tego, skąd na naszej planecie 
wziął się mniszek lekarski. Kawałek 
słońca oderwał się i spadał na zie-
mię, jednak jego lot był bardzo dłu-
gi, a uderzenie o podłoże mocne.  
W jego wyniku fragment ten rozbił się 
na miliony maleńkich kawałeczków, 
rozsypując się po całej ziemi. Te małe 
cząsteczki słońca to właśnie mlecz. 

Botanicznie mniszek lekarski należy 
do rodziny astrowatych. Jest byliną, 
której gruby, mięsisty korzeń zapewnia 
trwałość. Liście ma lancetowate, kwia-
ty żółte, języczkowate. Mlecz zawiera 
typowe dla większości ziół kwasy orga-
niczne, garbniki i witaminy, jak również 
spore ilości rzadkich mikroelementów 
– kobalt, mangan, bor, miedź, cynk  
i żelazo oraz zawarty w korzeniu specy-
ficzny wielocukier – inulinę. 

Z tej rośliny wytwarzane są leki na 
przemianę materii, które oddziałują na 
pracę wątroby. Ułatwiają jej regenera-
cję i usprawniają wytwarzanie żółci. Po-

nadto przyspieszają metabolizm oraz 
obniżają poziom cukru i cholesterolu 
we krwi. Poprawiają apetyt i trawienie, 
dlatego są stosowane jako środek od-
chudzający i odnawiający organizm. 
Zewnętrznie leki z mniszkiem są stoso-
wane na choroby skóry. Biały sok wy-
dzielający się z łodyg można stosować 
na kurzajki i brodawki. 

Nektar z kwiatów tej rośliny jest jed-
nym z pierwszych pożytków, które 
zbierają pszczoły. Miód mniszkowy 
to prawdziwy rarytas ze względu na 
to, iż jest trudno dostępny. 

Do celów leczniczych oraz do spo-
życia mniszek należy pozyskiwać ze 
stanowisk naturalnych, wolnych od za-
nieczyszczeń, odległych od ruchliwych 
dróg i zakładów przemysłowych.

Wczesną wiosną, kiedy mlecz jesz-
cze nie kwitnie, młode listki rośliny 
możemy dodawać do sałatek. Uwiel-
biają je Francuzi – dodają do nich 
musztardowy winegret, parmezan  
i smażony boczek. Warto wprowadzić 
mniszek do diety ze względu na jego 
właściwości zdrowotne i smakowe.

Z kwiatów możemy przygotować 
syrop, który potocznie nazywany jest 
miodkiem majowym.

Sposób przygotowania:
Zebrane kwiaty rozłożyć na jasnym 

papierze lub materiale na ok. 30 
minut, żeby uciekli z nich wszyscy 
niepożądani lokatorzy. Następnie 
kwiaty opłukać, włożyć do garnka, 
zalać gorącą wodą i gotować przez  
15-20 minut (10 minut przed końcem 
można dodać wyszorowaną i pokro-
joną w plastry cytrynę). Przykryć 
pokrywką i odstawić na 24 godziny. 
Po upływie 24 godzin wywar prze-
lać przez sitko i odcisnąć wodę 
z kwiatów. Do płynu wsypać cu-
kier, zagotować. Gotować na ma-
łym ogniu 2-3 godziny, od czasu 
do czasu mieszając, aż zgęstnieje  
i będzie miał konsystencję syropu. 
Przelać do wcześniej przygotowa-
nych, wyparzonych słoiczków, zakrę-
cić, odwrócić do góry dnem, pozo-
stawić do całkowitego wystygnięcia.

Syrop ma świetne właściwości anty-
bakteryjne i przeciwwirusowe, sku-
tecznie zwalcza infekcje oraz wzmac-
nia układ odpornościowy. Wspoma-
ga leczenie przeziębień.

Mniszek lekarski to bardzo poży-
teczny i zdrowy chwast.

Waldemar Grzegorek
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Załatw sprawę bez kolejki
Od marca w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni wznowiliśmy bezpośrednią obsługę klientów. 

Niemniej jednak wprowadziliśmy pewną zmianę w zakresie rejestracji osób bezrobotnych.

Chcąc dokonać rejestracji, należy 
umówić termin wizyty. Rozwiązanie 
to służyć ma przede wszystkim za-
pewnieniu komfortu obsługi klien-
tom i ograniczeniu gromadzenia się 
na korytarzach. Pamiętajmy, że nadal 
występuje duża liczba zakażeń koro-
nawirusem, a okres wczesnej wiosny 
sprzyja infekcjom.

Codziennie w naszym urzędzie 
obsługujemy kilkudziesięciu klien-
tów w różnych sprawach, część  
z nich dotyczy rejestracji. Rozłożenie  
w czasie wizyt związanych z rejestracją  
z jednej strony służyć ma uniknięciu 

kolejek, z drugiej daje możliwość 
spokojnej obsługi w przeznaczonym 
dla danego klienta czasie. Pozwala 
też zachować bezpieczne warunki, 
wywietrzyć pomieszczenia i zdezyn-
fekować powierzchnie. Na każdym 
stanowisku obsługi klienta znajdują 
się pleksy ochronne i  płyny do de-
zynfekcji. Dbajmy o siebie nawza-
jem. Bezpieczeństwo urzędników 
jest równie ważne, bowiem w przy-
padku dużej liczby infekcji i spowo-
dowanych nią nieobecności w pracy, 
wydłuży się czas załatwiania spraw.

Ponadto przypominam o możliwych 

formach rejestracji jako osoba bezro-
botna lub poszukująca pracy. Można 
zrobić to bez wychodzenia z domu, 
używając profilu zaufanego za po-
średnictwem strony praca.gov.pl.

Naszych klientów prosimy o wyro-
zumiałość dla nowego modelu ob-
sługi, który będziemy sukcesywnie 
dopasowywać i udoskonalać tak, by 
jakość obsługi była na najwyższym 
poziomie, a czas spędzony w oczeki-
waniu na wizytę możliwie najkrótszy.

Joanna Musiałkiewicz
Zastępca dyrektora PUP

Doradztwo zawodowe w PUP Września

Jednym z zadań powiatowych urzędów pracy są usługi poradnictwa za-
wodowego. Polegają one na udzielaniu przez doradcę pomocy osobom 
zarejestrowanym i niezarejestrowanym w rozwiązywaniu problemów za-
wodowych. W zależności od statusu osób zgłaszających się, przedstawia-
ne są możliwe narzędzia wsparcia.

W ramach poradnictwa można skorzystać z:
• porady indywidualnej (bezpośredniej lub na odległość),
• porady grupowej,
• szkolenia z zakresu poszukiwania pracy,
• informacji indywidualnej lub grupowej,
• udostępnianych przez Powiatowy Urząd Pracy informacji zawodowych 

do samodzielnego wykorzystania.
Na plakacie przedstawiamy propozycje porad grupowych i informacji za-

wodowych na pierwsze półrocze 2022 roku. 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszymi doradcami.

Czy oczekujesz pomocy w:
o podjęciu decyzji o wyborze zawodu?
o podjęciu decyzji o zmianie zawodu?
o uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych?
o określeniu kompetencji i predyspozycji zawodowych?
o zaplanowaniu rozwoju zawodowego? 
A może poszukujesz informacji na temat:
o zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie?
o instytucji kształcących w danym zawodzie?
o możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
o szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku 

pracy?
Czy jednak chcesz się dowiedzieć:
o jak skutecznie szukać pracy?
o jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życio-

rys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta)?
o jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy?
o jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Jeśli choć na jedno z powyższych pytań odpowiadasz twierdząco, 
możesz skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy we Wrześni.

Wcześniej umów się i zaplanuj sobie czas na rozmowę z doradcą. 
Usługi mogą być świadczone osobom zamieszkującym na terenie po-
wiatu wrzesińskiego. Są bezpłatne, uwzględniają m.in. zasady pouf-
ności i ochrony danych.

Nasi doradcy zawodowi:

Hanna Szafrańska    61 640 35 34
Anna Nowaczyk        61 640 35 62
Grażyna Żurawska   61 640 35 63

Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

O pomoc w 2022 r. mogą ubiegać się pracodawcy, którzy spełniają przynajmniej jeden z przyjętych przez Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki Społecznej priorytetów:

Priorytet 1 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii CO-
VID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.

Priorytet 2 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze 
sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Priorytet 3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie za-
wodach deficytowych.

Priorytet 4 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.
Priorytet 5 Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników centrów integracji społecznej, klubów integracji 

społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, członków lub pracowników spół-
dzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa spo-
łecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Priorytet 6 Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i na-
rzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych, oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Priorytet 7 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
Jednostkowy koszt na uczestnika nie może przekroczyć kwoty 3 000,00 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 61 640 35 47 oraz na stronie internetowej Powiato-

wego Urzędu Pracy we Wrześni.

UWAGA PRACODAWCY!
Nabór wniosków na dofinansowanie szkoleń  

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Termin naboru wniosków: od 18.03.2022 r. do 28.03.2022 r.
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Przygarnij mnie

Klon pospolity
Ten gatunek rośliny z rodziny mydleńcowatych występuje na-

turalnie w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz 
Kaukazie. W Polsce jest najpospolitszy z krajowych gatunków 
swego rodzaju. Średnio dożywa około 150 lat.

Klon pospolity to drzewo o li-
ściach sezonowych, fantastycznie 
wybarwiających się jesienią. Dora-
sta do około 30 metrów. Najwyższy 
w Europie klon zwyczajny rośnie  
w Puszczy Białowieskiej – mierzy 
ponad 37 metrów. Charakteryzuje 
się rozłożystym pokrojem i okrągła-
wą lub parasolowatą koroną. Pień 
klonu jest regularny i dobrze wyro-
śnięty – osiąga do 1,5 m średnicy. 
Kora jest cienka, u młodych roślin 
czerwonawo-brązowa, później ma 
czarną, a według innych źródeł sza-
rą barwę. Początkowo jest gładka, 
ale z wiekiem staje się pomarszczo-
na i wzdłużnie popękana. Korzenie 
są często powierzchniowe, system 
korzeniowy jest duży i wytrzymały.

Gałęzie klonu pospolitego są gru-
be i mają brązową barwę. Młodsze, 
gładkie pędy mają oliwkowozielo-
ną barwę z białymi plamkami. Pąki 
rozwijają się na szczytach pędów, 
są jajowate i okryte gładkimi, czer-
wonobrązowymi łuskami z zielony-
mi plamkami u podstawy, drobno 
orzęsionymi na brzegach. Boczne 
pąki przylegają do pędów.

Liście tego drzewa ułożone są 
naprzeciwlegle, dłoniasto-klapo-
wane, pięcio- lub siedmioklapowe, 
z ostrymi wierzchołkami. Blaszka 
liściowa jest ząbkowana na brzegu. 
Wcięcia między klapami są zaokrą-
glone. Mają ciemnozielony kolor, 
od spodu są nieco bledsze i błysz-
czące. Jesienią przebarwiają się na 
żółto, czasami na pomarańczowo 
lub czerwono. Są szersze między 
bokami niż od nasady do wierz-
chołka. Mierzą do 15 cm długości 
i 10-18 cm szerokości. Na spodniej 
powierzchni występują kępki 
włosków (domacja). Blaszka liścia 
osadzona jest na długim i cienkim 
ogonku liściowym, maczugowato 
zgrubiałym u nasady. Ogonek ma 
różowożółtą lub czerwonawą bar-
wę. Po jego przerwaniu wycieka 
mleczny sok.

Niepozorne kwiaty (osiągające 
do 12 mm średnicy) zebrane są 
do 30 we wzniesionych baldacho-
gronach. Działki kielicha są bez-
włose, nietrwałe. Nagich płatków 
jest pięć, mają żółtozieloną barwę.  
W kwiatach znajduje się osiem na-
gich pręcików wyrastających z mię-
sistego dna kwiatowego. Kwiaty 
żeńskie rozwijają się w skrzydlate 
owoce.

Owoce składają się z dwóch skrzy-
dlaków (ulistnionych orzeszków), 
są szeroko rozwarte, do około 180°, 
płaskie, gładkie i bezwłose. Począt-
kowo mają żółtozielony kolor, często  
z różowym odcieniem, później, kiedy 
dojrzeją, przebarwiają się na beżowo. 
Osadzone są na szypułkach. Mierzą 
do 5 cm długości i 1,5 cm szerokości.

W kulturze klon pospolity od 
dawna ma przypisywane boskie 
znaczenie. Kiedyś uważano, że 
drzewo „opiekowało” się żywymi  
i zmarłymi. Dawniej z tego gatunku 
wytwarzano deskę, na której ukła-
dano zmarłego do czasu pogrzebu. 
Wierzono, że miała ona magiczną 
moc i odpędzała diabła. Nie mogła 
być malowana. Po pogrzebie drew-
no tego klonu układano na roz-
stajnych drogach po to, aby duch 
zmarłego miał spokojną wędrówkę 
do życia w niebie. Uważano także, 
że pukanie w deskę wzmocni jesz-
cze jej magiczne działanie. Do dziś 
przetrwały stare powiedzenia, takie 
jak odpukać w niemalowane czy do 
grobowej deski, które wywodzą się 
z wiary w cudowne właściwości 
drewna tego gatunku.

Klon pospolity znajduje zastosowa-
nie jako roślina ozdobna. Jego drew-
no jest stosowane między innymi do 
produkcji mebli oraz w tokarstwie. 
W miastach klon sprawdza się jako 
roślina chroniąca przed zanieczysz-
czeniami. W dawnych czasach liście 
i gałęzie tego drzewa były używane 
do produkcji brązowego barwnika.

Drzewa mogą być atakowane 
przez choroby grzybicze, między in-
nymi przez grzyby z rodzaju Verticil-
lium, oraz zgorzele. Niektóre gąsie-
nice żerują na liściach tego gatunku. 
Nasiona klonu bywają spożywane 
przez ptaki i małe ssaki. Z kolei wie-
wiórki szare nagryzają korę, po czym 
odsłonięte drewno jest atakowane 
przez szrotówka kasztanowcowiacz-
ka oraz czerwce. Roztocza z rodziny 
szpecielowatych stymulują tworze-
nie się galasów na liściach. Narośla 
są małe, ale mogą być tak liczne, że 
spowodują zwijanie się poszczegól-
nych liści. Gatunek choruje na smo-
łowatą plamistość klonu wywołaną 
przez grzyba łuszczeńca klonowego 
(Rhytisma acerinum), zwanego też 
czerniakiem klonowym.

Wojciech Zagórski
Fabian Bratkowski-Dębicki 

kl. 2TAI 

KAPITUŁA FUNDACJI DZIECI WRZESIŃSKICH
zaprasza do zgłaszania kandydatów

na „Człowieka Roku 2021” Powiatu Wrzesińskiego
 Do tego zaszczytnego tytułu mogą kandydować osoby, które w ostatnim czasie przyczyniły się do 

rozwoju kultury, oświaty oraz różnych dziedzin życia społecznego w powiecie wrzesińskim w for-
mie pracy społecznej. Kandydatów do tytułu „Człowieka Roku 2021” mogą zgłaszać stowarzyszenia, 
szkoły, instytucje i osoby prywatne. Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem należy 
przekazać lub przesłać do 16 maja 2022 r. na adres: Fundacja Dzieci Wrzesińskich, ul. Koszarowa 12, 
62-300 Września lub mailowo – biuro@fdw.org.pl, fdwlpylak@o2.pl.
Regulamin Konkursu – www.fdw.org.pl.

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy ze 
stowarzyszeniem Psi-jaciel Klara Skrzypczyk użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym za kratami, by mogli na stałe znaleźć ciepły dom z kochającą rodziną.

Cześć, jestem Rico. Mam sześć lat 
i w sumie większość życia miesz-
kam w schronisku. Przebywanie  
w tym niekoniecznie odpowiednim 
dla młodego czworonoga środowi-
sku ewidentnie wpłynęło na moją 
osobowość. Zdecydowanie mam 
charakterek. Dobrze znam granice 
swojej strefy komfortu i umiem po-
kazać człowiekowi, że zostały one 
przekroczone. Kontakt ze mną nie 
jest zupełnie prosty. 

Jestem dużym, masywnym psem. 
Ważę ponad czterdzieści kilogra-
mów, mam mnóstwo siły i potrafię ją 
pokazać. Moje tylne łapy są nieco ko-
ślawe, śmiesznie „zamiatam” nimi do 
środka. Myślę jednak, że mam dużo 
uroku, lubię swoją białą łatę między 
przednimi łapami i charakterystycz-
ne błękitne oczy.

Mam wielki temperament wymaga-
jący cierpliwego i zaangażowanego 
opiekuna. Mój pan musi wiedzieć, że 

mam swoje problemy, które będą 
wymagały sporo pracy. Zanim jakiś 
człowiek zabierze mnie do domu, 
będziemy musieli parę razy spo-
tkać się w schronisku. Na razie nie 
garnę się do przytulania, jednak 
jestem młody, więc mam nadzieję, 
że się dogadamy. Jeśli chcesz mnie 
poznać, zadzwoń do Oliwii (tel. 514 
660 935).

Rico

Rico nie jest łatwym psiakiem, ale to nie znaczy, że nie zasługuje na dom

fot. Psi-jaciel
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Z życia klubów sportowych

Hwarang z sukcesami
W dniach 4-6 marca w Warszawie odbył się Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim.

W sobotę 5 marca na matach sta-
nęli kadeci. UKS Hwarang Września 
reprezentowali: Adam Andrzejak, Mi-
chał Filipczak, Jakub Filipczak, Marcel 
Haremza, Michalina Janas, Alicja Mu-
chowicz, Adrian Stengert, Zuzanna 
Waszczuk, Martyna Wojciechowska, 
Szymon Zieliński i Rafał Zieliński. 
Drugie miejsce w kategorii -33 kg 
zajęła Zuzanna Waszczuk. Trzecie 
miejsca osiągnęli: Alicja Muchowicz 
w kategorii +59 kg,  Adrian Stengert 
w kategorii -53 kg, a także Michał Fi-
lipczak w kategorii -53 kg.

Turniej w Warszawie był dla kade-
tów pierwszą eliminacją do Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży, która 
odbędzie się w maju w Białymstoku. 
Druga eliminacja będzie miała miej-
sce także w Warszawie w połowie 
kwietnia. Tak więc zawodnicy staną 
jeszcze przed szansą na zakwalifiko-
wanie do OOM. Był to też pierwszy tak 

poważny start w tym roku. Na podsta-
wie obserwacji widać, że mamy jesz-
cze trochę pracy przed sobą. Cieszą 
wygrane pojedynki, a te przegrane 
dostarczyły materiału do analizy.

W niedzielę 6 marca wystartowali 
z kolei juniorzy. UKS Hwarang Wrze-
śnia reprezentowali: Wiktoria Grześ-
kowiak, Kacper Kasperski, Dominik 
Knopkiewicz, Sara Surtel, Bartosz Wil-
czyński i Martyna Zielińska. Wiktoria 
Grześkowiak zajęła drugie miejsce  
w kategorii -44 kg, zaś trzecie udało 
się osiągnąć Sarze Surtel w kategorii 
-55 kg oraz Kacprowi Kasperskiemu 
w kategorii -55 kg.

Turniej w Warszawie był dla juniorów 
pierwszym sprawdzianem przed mi-
strzostwami Polski, które odbędą się 
w maju. Wyniki wypadły bardzo obie-
cująco i widać, że szkolenie idzie w 
dobrym kierunku. Wkrótce wystąpimy  
w Pucharze Świata G2 w Belgii, gdzie wy-

startuje światowa czołówka taekwondo. 
Taka rywalizacja z najlepszymi pozwala 
zbierać cenne doświadczenie.

Równolegle do kadetów i juniorów 
w Pucharze Świata G2 w Sofii wystar-
towała seniorka Dagmara Haremza, 
obecnie studentka pierwszego roku 
AWF w Poznaniu i zawodniczka AZS 
AWF. Dagmara uległa swojej prze-
ciwniczce z Chorwacji Nice Petan-
jek, brązowej medalistce ostatniego 
President Cup, dopiero złotym punk-
tem. W tym wypadku widać, że tre-
ner Łukasz Scheffler robi naprawdę 
dobrą robotę. Nawiązana współpra-
ca między klubami pozwala naszym 
zawodnikom kontynuować przy-
godę z taekwondo olimpijskim po 
zakończeniu szkoły średniej już na 
studiach.

Tomasz Haremza
UKS Hwarang Taekwondo

Olimpijskie Września

Dobre starty
Zawodniczki minisiatkówki z Wrześni mają powody do zadowolenia.

W Jarocinie odbył się turniej mi-
nisiatkówki Kinder Joy of Moving  
w kategorii dwójek dziewcząt. Za-
wodniczki UKS Jedynka Września 
awansowały do kolejnej rundy elimi-
nacji mistrzostw Wielkopolski, zajmu-
jąc IV i VI miejsce. Natomiast w Rokiet-
nicy wystartowały w Ogólnopolskim 

Turnieju Lider Mini Cup 2022, gdzie  
w gronie ponad 40 zespołów uplaso-
wały się kolejno na VIII, XI i XIII miej-
scu. Dziewczynki dopiero zaczynają 
przygodę z siatkówką.

Ilona Zielińska-Czubek
Trener UKS Jedynka

Zdobyli mnóstwo 
medali

13 marca zawodnicy Wrzesińskiego Klubu Karate wystartowali  
w Turnieju Młodych Talentów w Mosinie.

Wrzesińska ekipa liczyła siedmioro 
zawodników, którzy zdobyli 14 me-
dali. Zaczęli w  pięknym stylu – dru-
żyna Wrzesińskiego Klubu Karate 
(Zuzanna Czerniak, Matylda Kamiń-
ska i Patrycja Katulska) sięgnęła po 
złoto w kata drużynowym rocznika 
2013. Potem było już tylko lepiej. 
Zuzanna Czerniak wywalczyła złoto 
w fantomie, srebro w kata (poma-
rańczowe pasy i wyższe) i srebro  
w torze przeszkód. Matylda Kamiń-
ska osiągnęła brąz kata (żółte pasy), 
brąz w torze przeszkód, a także brąz 

w kumite (-29 kg). Patrycja Katul-
ska oraz Laura Fibich uzyskały brąz  
w kata indywidualnym (białe pasy), 
Patrycja Błaszak brąz w kata indy-
widualnym (żółte pasy), a Nadia 
Piaskowska brąz w kumite rocznika 
2009 (-51 kg). Ekipowy rodzynek na 
tych zawodach Igor Jóźwiak zdobył 
srebro w kata indywidualnym (po-
marańczowe pasy) i brąz w fantomie.

Wyjazd był współfinansowany ze 
środków pozyskanych z powiatu 
wrzesińskiego.

Tomasz Kostrzewa

Grali na wyjeździe
W dniach 12-13 marca w przepięknym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbył się Tur-

niej Klasyfikacyjny. Bardzo liczna grupa wrzesińskich szachistów walczyła w szachach klasycznych  
o medale i kategorie szachowe.

Najlepiej z naszych spisał się  Piotr 
Olejniczak, który zwyciężył w grupie 
B, zdobywając 6,5 pkt. (na siedem 
możliwych) i uzyskując normę na  
II kategorię szachową. Kategorie zdo-
byli także Kamil Kensy (V kat) oraz 
Jan Przybylski (V kat). Na uwagę za-
sługuje też świetny występ Szymo-
na Maciochy, który zdobył 5 z 7 pkt.  
i zajął 13 miejsce w gronie 74 zawod-
ników w grupie D.

Swoje pierwsze punkty w szachach 
klasycznych zdobyli nasi najmłodsi de-
biutanci: Liwia Hernacka, Ignacy Szcze-
paniak (aż 3 pkt!) i Kacper Piasecki.

Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my i czekamy na kolejne turnieje!

Jacek Zieliński
UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

Zawodnicy taekwondo co rusz odnoszą kolejne sukcesy Młodzi karatecy mają powody do dumy

Wrzesińscy szachiści w Ślesienie pokazali się z dobrej strony

Zgrana siatkarska drużyna

fot. arch. U
KS H

w
arang W

rześnia
fot. arch. A

kadem
ia Szachow

a

fot. arch. W
KK

fot. arch. U
KS Jedynka W

rześnia



15Sport i informacje 18 marca 2022biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

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

Padły ligowe strzały
Po zimowej przerwie do rywalizacji wrócili uczestnicy Ligi Strzeleckiej LOK we Wrześni edycji 2021/22.

W niedzielę 13 marca na strzelnicy 
sportowej Ligi Obrony Kraju przy uli-
cy Ogrodowej we Wrześni, gdzie od-
była się VI runda Ligi, stawiło się po-
nad siedemdziesięcioro zawodników 
w kategoriach senior i szkoły ponad-
podstawowe, którzy rywalizowali  
w strzelaniu z karabinka KBKS.

W VI rundzie w grupie seniorów naj-
lepszy okazał się Andrzej Machowiak 
(135 pkt.) przed Piotrem Maćkowia-
kiem i Szymonem Matuszakiem (obaj 
133 pkt.). Drużynowo zwyciężyła dru-
żyna LOK Orzechowo (389 pkt.) przed 
KŻR LOK Września (378 pkt.) i SOS 
FORT LOK SŁUPCA (374 pkt.).

Po sześciu rundach w grupie senio-
rów prowadzi Katarzyna Świtek-Zie-
lińska (804 pkt.) przed Piotrem Mać-
kowiakiem (802 pkt.) i Jarosławem 
Kiczyńskim (784 pkt.), a drużynowo 
LOK Pałczyn (2 352 pkt.) przed KZR 
LOK Września (2 287 pkt.) i LOK Orze-
chowo (2 286 pkt.).

W grupie szkół średnich pierwsze 
miejsce zajmuje Bartosz Kopczyń-
ski (420 pkt.) przed Łukaszem Kawą 
(395 pkt.) i Nikolą Pirańską (367 pkt.). 
Drużynowo w tej grupie prowadzi 

Zespół Szkół Politechnicznych –  
I drużyna (1  159 pkt.) przed drugą 
drużyną tej szkoły (979 pkt.) i zespo-
łem Majorzy (895 pkt.).

Andrzej Idziak

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 16 marca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji 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 administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 16 lutego 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Wrze-
śnia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Azaliowej we Wrze-
śni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 890/33, 890/40, 890/32, 890/76, 890/36, 
906/3, 890/51, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Wrze-
śnia – miasto.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
będzie przejście na własność Gminy Września działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:
– 890/99 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 890/36,
– 890/101 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 890/76,
obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu 
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia 
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nierucho-
mościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

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

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebra-
nych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnie-
nia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10  
§ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wkrótce zawodnicy zmierzą się w kolejnej rundzie
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