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Sport w powiecie

Cyfryzacja w geodezji trwa
W ostatnim czasie podpisana została kolejna umowa na prze-

tworzenie zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej do postaci cyfrowej.

Umowa na przetworzenie doku-
mentów dotyczących miasta Pyzdry 
do postaci elektronicznej, ich zaewi-
dencjonowanie (nadanie numeracji 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa) oraz zintegrowanie  
w obrębie systemów Geo-Info została 
podpisana 17 marca. Zadanie, które-
go wartość opiewa na kwotę 43 600 
zł, zostanie w całości sfinansowane  
z dotacji pozyskanej przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej z Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadania zdigitalizowa-
nych zostanie ponad 11 tys. doku-
mentów, wśród których są m.in. szki-
ce polowe wykazy współrzędnych, 
protokoły graniczne, mapy sytuacyj-
no-wysokościowe czy mapy zasad-
nicze.

Klara Skrzypczyk Moment podpisania umowy
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Informacje z rynku pracy

Powiat dla Ukrainy
Od wybuchu wojny za wschodnią granicą Polski powiat wrzesiński angażuje się w pomoc zarówno tym, którzy pozostali w Ukrainie,  

jak i tym, którzy szukają schronienia w naszym kraju i regionie.

Zgodnie z poleceniem wojewody 
wielkopolskiego 3 marca urucho-
miono Powiatowy Punkt Pomocy 
Materialnej dla obywateli Ukrainy  
w Grzymysławicach. Wspiera on 
przede wszystkim osoby, które przy-
były na teren naszego powiatu w po-
szukiwaniu schronienia. Ponadto przy 
współpracy z innymi samorządami  
i organizacjami pozarządowymi zgro-
madzone artykuły przekazywane 
są bezpośrednio na granicę polsko-
-ukraińską oraz tereny objęte działa-
niami wojennymi. Cały czas powiat 
jest również w kontakcie ze służbami 
wojewody i w gotowości do przeka-
zywania zgromadzonych darów do 
magazynu wojewódzkiego. Przy two-
rzeniu punktu nawiązano współpracę 
z wieloma firmami z terenu powiatu, 
dzięki czemu – głównie na początku 
jego działalności – przyjęto znacz-
ne ilości darów, a także opakowań 
potrzebnych do ich segregowania 
i dalszego przekazywania. Mimo że 
punkt funkcjonuje już blisko miesiąc, 
to cały czas obserwuje się dość duże 

zainteresowanie jego działalnością  
ze strony obywateli Ukrainy. Od poło-
wy marca prowadzona jest ewidencja 
osób pobierających dary – do końca 
miesiąca po pomoc materialną zgło-
siło się 180 rodzin, łącznie wsparcie 
otrzymały 553 osoby.

W ostatnich dniach Starostwo 
Powiatowe we Wrześni nawiązało 
współpracę m.in. ze Spółdzielnią 
Mleczarską Września, która w mia-
rę możliwości dostarcza artykuły 
mleczne, takie jak mleko i sery, a tak-
że firmą Gestamp, która przygotuje 
500 pakietów zawierających środki 
higieniczne dla dzieci i dorosłych. 

Ponadto starostwo utworzyło wła-
sną bazę lokali i mieszkań, w których 
możliwe było ulokowanie obywa-
teli Ukrainy trafiających do naszego 
powiatu. Do tej pory w prywatnych 
lokalach oraz placówkach powiato-
wych i współpracujących z samorzą-
dem – Ośrodku Wspomagania Dziec-
ka i Rodziny w Kołaczkowie, Bursie 
Międzyszkolnej oraz Schronisku dla 
Bezdomnych MARKOT w Zielińcu 
– dach nad głową znalazło ponad  
50 osób. W tym zakresie można rów-
nież liczyć na przedsiębiorców, np. 
firma Inalfa wynajęła mieszkanie dla 
czteroosobowej rodziny i zaoferowa-
ła miejsce pracy w swoim zakładzie.

Zgodnie z poleceniem wojewody 
wielkopolskiego Starostwo Powia-
towe we Wrześni w ciągu zaledwie 
pięciu dni utworzyło 110 miejsc za-
kwaterowania wraz z całodziennym 
zbiorowym wyżywieniem w dwóch 

obiektach – Hotelu Kosmowski we 
Wrześni oraz Pensjonacie Nowy Fol-
wark Na Skraju Lasu. Zgodnie z od-
górną decyzją ośrodki te otrzymują 
wynagrodzenie w wysokości 70 zł 

brutto za dobowy pobyt każdej oso-
by. Pierwsze rodziny zaczęły przyby-
wać do tych miejsc 26 marca późnym 
wieczorem.

Cd. na s. 3

Przybyli do powiatu obywatele Ukrainy mogli liczyć na wsparcie medyczne
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Dziennik budowy boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych

1 kwietnia 2022 www.wrzesnia.powiat.pl

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Obiekt szatniowo-sanitarny

Wykończony korytarz na oddziale

Roboty izolacyjne stropodachu

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.

Komunikat
Informujemy, że od 28 marca 2022 roku wznowiono możliwość osobistych wizyt w Sta-

rostwie Powiatowym we Wrześni. 

Osoby, które umówiły wizytę w Wydziale Komunikacji i Transportu za pośrednictwem re-
zerwacji internetowej, przyjmowane będą poza kolejnością, zgodnie z terminem wyznaczo-
nej przez siebie wizyty. Rezerwacja jest możliwa na stronie: rejestracja.wrzesnia.powiat.pl.

W dalszym ciągu prosimy, aby wizyty w urzędzie miały miejsce w przypadku konieczności. 
Dlatego też zachęcamy do załatwiania spraw poprzez:
- kontakt telefoniczny pod nr. 61 640 44 44 lub w poszczególnych wydziałach, spis telefo-

nów dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub na www.
wrzesnia.powiat.pl,
- kontakt mailowy: starostwo@wrzesnia.powiat.pl,
- platformę ePUAP.

Pożegnanie Jolanty Mielcarek
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszą koleżankę Jolantę Mielcarek, która od 1994 roku 

przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego.

Zawodowo była związana z Gim-
nazjum nr 1 we Wrześni (2006-
2017), wcześniej ze Szkołą Pod-
stawową nr 3 we Wrześni (1984-
1996), Szkołą Podstawową nr 2 
we Wrześni (1996-2006), gdzie 
kształtowała kolejne pokolenia 
dzieci i młodzieży, ucząc historii, 
aż do emerytury, na którą prze-
szła w 2017 roku. Przez wszyst-
kie lata pracy była nauczycielem  
z pasją, przewodnikiem i autory-
tetem dla uczniów. Oddana życiu 
i sprawom szkoły, w której praco-
wała, jak i całemu środowisku na-
uczycielskiemu powiatu wrzesiń-

skiego jako przewodnicząca organi-
zacji związkowej. Ceniona działaczka 
Wrzesińskiego Towarzystwa Kultural-
nego. Wspaniała koleżanka i dobry, 
wrażliwy na los innych człowiek.

Będzie nam Ciebie brakowało, Jolu, 
ale na zawsze pozostaniesz w na-
szych pamięci i wspomnieniach.

Nauczyciele, koleżanki i koledzy  
z Organizacji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność”,  
pracownicy oświaty 

powiatu wrzesińskiego,
miasta i gminy Września,  

gminy Kołaczkowo, 
gminy Miłosław

Otwarte konkursy 
ofert rozstrzygnięte

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zdecydował o rozdysponowaniu środków na realizację zadań pu-
blicznych.

Stowarzyszenia, fundacje, koła go-
spodyń wiejskich i inne uprawnione 
podmioty mogły wnioskować o do-
finansowanie w obszarach: kultury, 
sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego, działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym, wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej, 
ekologii, ochrony i promocji zdrowia, 
pomocy społecznej (w tym działal-
ności na rzecz rodzin i osób w trud-
nej sytuacji życiowej), działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ratownictwa i ochrony ludności, edu-
kacji oraz działalności na rzecz dzieci 
i młodzieży (w tym wypoczynku).

Łącznie złożonych zostało 81 ofert, 
spośród których jedna została odrzu-
cona ze względów formalnych i nie 
zakwalifikowała się do oceny mery-
torycznej. Zadania zgłoszone przez 
organizacje były bardzo różnorodne 
i pomysłowe. Łączna suma wnio-
skowanego wsparcia wyniosłaby 
393 407,39 zł. Pula środków przezna-
czonych na wszystkie obszary wyno-

siła zaś 152,500 zł. 30 marca Zarząd 
Powiatu Wrzesińskiego zdecydował 
o przyznaniu dotacji i powierzeniu 
realizacji 56 zaproponowanym zada-
niom. Rozdysponowana kwota od-
powiada całej puli środków.

Realizacja zadań odbywać się będzie 
między 11 kwietnia a 15 grudnia.

Więcej informacji na temat wyni-
ków konkursów ofert można znaleźć 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Wrzesińskiego.

Klara Skrzypczyk

fot. arch. N
SZZ „Solidarność”
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Z sesji rady powiatu wrzesińskiego
Posiedzenie odbyło się 30 marca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Po zapoznaniu się radnych ze spra-
wozdaniem z działalności Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie za 
2021 rok wraz z wykazem potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej, przy-
stąpiono do podjęcia uchwał. Doty-
czyły one:

- zmian odnoszących się do realiza-
cji projektu pod nazwą „Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy w powiecie wrze-
sińskim (V) współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020,

- podziału środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych na 
zadania z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych,

- wyrażenia zgody na przystąpie-
nie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
we Wrześni do projektu „Mobilność-
-Edukacja-Sukces" realizowanego 
przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowe-
go w Poznaniu w ramach przyznanej 
Akredytacji Erasmusa,

- wyrażenia zgody na przystąpie-
nie powiatu do realizacji projektu 

pod nazwą „Wyposażenie pracowni 
mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących we Wrześni"  
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego,

- wyrażenia zgody na przystąpienie 
powiatu do realizacji projektu pod 
nazwą „Zakład pracy w szkole – no-
woczesne pracownie w szkołach 
powiatu wrzesińskiego" w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego,

- przekształcenia Bursy Międzysz-
kolnej we Wrześni poprzez utworze-
nie kolejnej lokalizacji prowadzenia 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
w miejscowości Grzymysławice 10,

- rozpatrzenia skargi na działal-
ność przewodniczącej Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności we Wrześni (która została 
przez radę uznana za niezasadną),

- zmian w Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu Wrzesińskiego na 
lata 2022-2029,

- zmian w uchwale budżetowej po-
wiatu wrzesińskiego na 2022 rok. 

Po zakończeniu procedowania 
uchwał głos zabrał kierownik Po-
wiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Paweł Puzdrakiewicz. 
Przedstawił on informacje związane  
z działaniami powiatu wrzesiń-
skiego na rzecz obywateli Ukrainy, 
którzy znaleźli schronienie w na-
szym regionie (więcej na ten temat  
w osobnym tekście). Następnie o bie-

Po zniesieniu obostrzeń Rada Powiatu Wrzesińskiego obradowała stacjonarnie

żącej sytuacji Szpitala Powiatowego  
we Wrześni opowiedziała prezes Ur-
szula Kosmecka, która poinformowa-
ła radnych o rozstrzygnięciu apelacji  
w związku z postępowaniem są-
dowym między szpitalem a firmą 
Climatic. Zgodnie z wyrokiem ape-
lacja Climaticu została oddalona  
w całości, zaś odstąpienie od umowy 
przez Szpital Powiatowy było zasad-
ne. Prezes przedstawiła stopień wy-
konania poszczególnych inwestycji 

realizowanych we wrzesińskiej lecz-
nicy, jak i przyszpitalnej przychodni. 
Zarówno termomodernizacja bu-
dynku, w którym mieści się wspo-
mniana przychodnia, jak i główna  
z prowadzonych inwestycji, czyli bu-
dowa nowego oddziału dziecięcego, 
zmierzają do końca.

(red.)

W oparciu o funkcjonujący już  
w powiecie system świadczenia nie-
odpłatnej pomocy prawnej zorga-
nizowana została również pomoc 

Powiat dla Ukrainy
prawna dla osób przybywających  
z Ukrainy. Od kwietnia dyżury w jed-
nym z punktów zacznie pełnić praw-
nik ze znajomością prawa cudzo-

ziemców posługujący się w stopniu 
podstawowym językiem ukraińskim. 
W tej sprawie można kontaktować 
się telefonicznie pod numerem: 
61  640 44 17. Poza tym nawiązano 
współpracę z wyznaczonym na po-
wiat koordynatorem z Wielkopolskiej 
Izby Adwokackiej w Poznaniu.

W razie potrzeby uchodźcom udzie-
lana jest również pomoc psycholo-
giczna. Dla osób odczuwających lęk, 
stres czy wręcz traumę w związku  
z sytuacją w swojej ojczyźnie dyżury 
psychologów oraz Zespołu Inter-
wencji Kryzysowej oferuje Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie, 
natomiast wsparciem w realizacji 
zadań i rozwiązywaniu problemów  
w przedszkolach i szkołach, do któ-
rych zaczyna trafiać coraz więcej 
ukraińskich dzieci i młodzieży, zajmu-
je się Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna. Do szkół ponadpodstawo-
wych prowadzonych przez powiat 
przyjęto dotychczas siedmioro osób.

Wrzesińskie starostwo dysponuje 
ponadto własną bazą tłumaczy. To  
przede wszystkim obecni i emeryto-
wani nauczyciele języka rosyjskiego, 
wśród których są również znający ję-
zyk ukraiński. Chęć pomocy zgłasza-
ją nam również wolontariusze ofe-
rujący wsparcie przy bezpośrednich 
tłumaczeniach.

Wszystkie placówki, które mają za-
warty kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, mogą udzielać 
świadczeń medycznych osobom 
przybywającym z Ukrainy po 24 lu-
tego. W Szpitalu Powiatowym we 

Wrześni udzielanie pomocy odbywa 
się w trzech miejscach: na szpitalnym 
oddziale ratunkowym, w przychodni 
oraz na tzw. wieczorynce.

Dużym wyzwaniem będzie zaktywi-
zowanie i usamodzielnienie się oby-
wateli Ukrainy w naszym powiecie. 
W najbliższym czasie planowane są 
grupowe spotkania dotyczące moż-

liwości znalezienia zatrudnienia czy 
dalszej pomocy socjalnej. By podjąć 
legalną pracę, każdemu z obywateli 
Ukrainy potrzebny jest numer PESEL. 
Na 29 marca we wszystkich gminach 
na terenie powiatu wrzesińskiego 
wydano je 856 osobom.

(red. na podstawie informacji  
Pawła Puzdrakiewicza)

Pracę punktu wspierają m.in. wrzesińscy funkcjonariusze policji

Uczniowie szkoły w Chwalibogowie przekazali własnoręcznie uszyte pluszaki
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Poznaj mnie,  
zanim mnie  
ocenisz

1 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest jednym z najczęściej 
diagnozowanych zaburzeń rozwo-
jowych. Organizacja Narodów Zjed-
noczonych  uznała go (obok takich 
chorób jak nowotwory, cukrzyca  
i AIDS) za  jeden z najpoważniej-
szych cywilizacyjnych problemów 
zdrowotnych. Według amerykań-
skich danych statystycznych już  
1 na 54 dzieci rodzi się z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu.

Jak co roku społeczność szkolna 

Zespołu Szkół im J. Korczaka solida-
ryzuje się z osobami z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu poprzez 
inicjatywy realizowane na terenie 
naszej placówki. W tym roku tema-
tem przewodnim Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu w naszej 
szkole jest niebieski latawiec, który 
ma symbolizować marzenia i po-
trzeby osób ze spektrum autyzmu.

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka 
we Wrześni

Mali Zdobywcy  
z przedszkola na Leśnej

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest ra-
dość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samo-
dzielności, opanowania, władania. Słowa naszego patrona Janusza Korczaka nadają sens i odzwier-
ciedlają potrzebę tworzenia na mapie powiatu miejsca dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Przedszkole specjalne „Mali Zdo-
bywcy” to placówka edukacyjna dla 
dzieci, które na co dzień zmagają się 
z wieloma trudnościami związany-
mi z funkcjonowaniem w obszarach 
fizycznym, psychicznym i intelek-
tualnym. Przedszkole jest często  
pierwszym etapem edukacji dzieci, 
stwarza możliwości rozwoju i odkry-
wania samego siebie. Jako placówka 
o charakterze specjalistycznym dba-
my o zaspokajanie indywidualnych 
potrzeb dziecka. Nazwa „Mali Zdo-
bywcy” wyjaśnia, z czym zmagają się 
nasze dzieci w codziennym funkcjo-
nowaniu. Działania edukacyjne i tera-
peutyczne ukierunkowane są na zdo-
bywanie nowych umiejętności oraz 
pokonywanie własnych ograniczeń  
z pomocą wykwalifikowanej kadry na-
uczycieli i terapeutów. Edukacja łączy 
się tu z terapią, wychowaniem oraz 
stymulowaniem rozwoju dzieci za-
równo na miejscu, jak i w domu. Reali-
zację wszystkich zamierzonych celów 
umożliwia nam również to, że nasze 
przedszkole jest kameralną placów-
ką o domowej, pełnej ciepła atmos-
ferze.  Taki model działania pozwala 
na zindywidualizowane podejście do 
każdego dziecka z uwzględnieniem 
jego potrzeb, mocnych i słabych stron 
oraz zainteresowań. Dzieci przebywa-
jące w naszym przedszkolu poprzez 
stymulację i odpowiednio dobraną 
terapię mają możliwość rozwijania 
swoich kompetencji poznawczych, 
a następnie kontynuowania nauki  
w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka.

Korzystając z nowoczesnych tech-
nologii – komunikatora „MÓWIK” – na 
tabletach wypracowujemy i budu-
jemy schemat komunikacji z dzieć-
mi, które nie posługują się mową 
werbalną. Bariera komunikacji jest 
jedną z podstawowych przeszkód 
w zrozumieniu naszych dzieci, więc 
aby ją pokonać lub zminimalizować 
w codziennym działaniu, niezbęd-
na jest komunikacja alternatywna  
i wspomagająca (AAC). Z chęci wyko-

rzystania właśnie komunikacji alter-
natywnej i wspomagającej oraz z mi-
łości do czytelnictwa powstała moja 
autorska innowacja pedagogiczna  
Z Kicią Kocią poznajemy świat.  
W głównej mierze opiera się ona na 
książkach autorstwa Anity Głowiń-
skiej o przygodach kotki Kici Koci, 
która odkrywa środowisko bliskie 
dzieciom i ich zainteresowaniom. 
Połączenie literatury dziecięcej oraz 
tabletów z oprogramowaniem „MÓ-
WIK” stworzyło obszar, w którym 
dzieci z pomocą nowoczesnych roz-
wiązań i prowadzącego nauczyciela 
mogą wspólnie i aktywnie czytać, po-
szerzać swoje słownictwo, zdobywać 
nową wiedzę oraz kształtować dalsze 
zainteresowania. W całym procesie 
dziecko staje się aktywnym uczest-
nikiem, współtwórcą przeżywanych  
z nauczycielem treści. Razem z głów-
ną bohaterką wybraliśmy się więc 
do lekarza, odwiedziliśmy warsztat 
dziadka, zbudowaliśmy półkę dla 
babci, dowiedzieliśmy się kim jest 
tamburmajor oraz przygotowaliśmy 
zdrowy podwieczorek. Przed nami 

kolejne przygody z Kicią Kocią i od-
krywanie świata wokół nas, gdzie ko-
munikacja alternatywna i wspoma-
gająca daje przestrzeń do tworzenia 
kolejnych programów dostosowa-
nych do potrzeb naszych dzieci.

Chcę mówić razem z Tobą to z kolei 
idea, która przyświecała stworzeniu 
programu współpracy z rodzicami. 
Program komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej, który realizo-
wany jest w przedszkolu, może być 
kontynuowany w domu. Wsparcie 
rodziców jest ważnym elementem 
gwarantującym lepsze efekty pracy 
ukierunkowanej na potrzeby dzieci. 
Warsztaty z mamami z grupy przed-
szkolnej „Sarenki” przyniosły nam 
wiele radości oraz aktywnie włączy-
ły rodziców w edukację ich dzieci  
w przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz 
z rodzicami do odwiedzenia naszego 
przedszkola! 

Kinga Kulecka
Nauczyciel przedszkola  

„Mali Zdobywcy”

Z symbolem Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Uczniowie szkoły solidaryzują się z osobami autystycznymi

W przedszkolu „Mali Zdobywcy” panuje wspaniała atmosfera

Nowoczesne metody pracy pozytywnie wpływają na rozwój dzieci Zabawa może być skuteczną formą nauki
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Alan ze swoim nauczycielem

O co chodzi z tą logistyką?
Logistyk to stosunkowo młody zawód. Na poziomie technikum jest nauczany w Polsce od 2004 roku.

Zawód logistyka oznacza wiedzę 
potrzebną do kompleksowej ob-
sługi łańcuchów dostaw. Logistyk 
jest specjalistą od przemieszczania 
materiałów i wyrobów gotowych, 
zarządzania magazynami i gospo-
darki zapasami. Do jego zadań nale-
żą również dostarczenie surowców  
w odpowiednim czasie i stanie na 
linię produkcyjną, gospodarka odpa-
dami czy zarządzanie flotą transpor-
tową. W tej branży bardzo ważna jest 
optymalizacja procesów, minimaliza-
cja strat i dobra komunikacja.

Logistykę bardzo dobrze obrazuje za-

sada 7W, która w prosty sposób poka-
zuje obszary związane z tą dziedziną:

1. Właściwy produkt.
2. Właściwa ilość.
3. Właściwy stan.
4. Właściwe miejsce.
5. Właściwy czas.
6. Właściwy klient.
7. Właściwa cena.
Nic dziwnego, że nowoczesny za-

wód, wymagający wiedzy z zakresu 
kluczowych dla gospodarki proce-
sów, cieszy się takim powodzeniem 
na rynku pracy.  Wystarczy wpisać 
w wyszukiwarce internetowej hasła 

praca logistyka, praca magazynier czy 
praca spedycja, aby zalały nas ogło-
szenia firm szukających wyspecjali-
zowanych ludzi.

Na atrakcyjność zawodu logistyka 
wpływa w dużej mierze to, że jest on 
po prostu ciekawy i pełen wyzwań. 
Oferuje również duże możliwości ka-
riery i awansu. W powiecie wrzesiń-
skim logistycy kształcą się w Zespole 
Szkół Zawodowych numer 2. Jeśli 
chcecie dowiedzieć się więcej na jego 
temat, zapraszamy na drzwi otwarte  
6 kwietnia od godziny 15 do 18.

ZSZ nr 2

Młody trębacz 
wyróżniony

Uczeń Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia Alan Bolewicz wy-
stęp na konkursie w Żyrardowie może zaliczyć do udanych.

Alan Bolewicz uczy się w II klasie 
trąbki pod kierunkiem Tomasza Or-
łowskiego. 18 marca wziął udział  
w Międzyszkolnym Konkursie Instru-

mentów Dętych Szkół Muzycznych 
w Żyrardowie, w którym otrzymał 
wyróżnienie.

(red.)

Dyrektorskie nominacje
23 marca w Starostwie Po-

wiatowym we Wrześni odbyło 
się oficjalne powierzenie obo-
wiązków dyrektorom dwóch po-
wiatowych jednostek.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powia-
tu Wrzesińskiego funkcję dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. gen. dr. Romana 
Abrahama we Wrześni nadal będzie 
piastował Damian Hoffmann kierują-
cy placówką w poprzedniej kadencji. 
Oficjalne pismo z rąk starosty wrze-
sińskiego Dionizego Jaśniewicza 
odebrał również Tomasz Mackiewicz 
– nowy dyrektor Powiatowego Cen-
trum Edukacji Zawodowej, który do-
tychczas był jego wicedyrektorem. 
Obaj zaczną pełnić powierzone funk-
cje z początkiem września. W spotka-
niu uczestniczyła również naczelnik 
Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-
-Giera. Podczas spotkania odczytała 
ona zebranym treść oficjalnych ak-
tów powierzenia obowiązków.

Monika Tomczak
Podczas uroczystego wręczenia nominacji
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Z koszykarskim zacięciem
Rozegrane w marcu Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego Szkolnego Związku Sportowego w Koszy-

kówce stały się areną zmagań młodych pasjonatów tej dyscypliny sportu.

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej do rywalizacji przystąpili ucznio-
wie szkół podstawowych z naszego 
regionu. Turniej rozegrano w sys-
temie każdy z każdym. W kategorii 
chłopców zwyciężyli gospodarze, 
czyli reprezentanci Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. 
Zespół w składzie: Wojciech Rozmia-
rek, Damian Kubiak, Stanisław Grze-
gorzewicz, Oliwier Nowak, Igor Sur-
dyk, Szymon Tomaszewski, Michał 
Szczepaniak, Paweł Urbaniak i Ma-
teusz Pruszak zdołał pokonać rywali  
w dwóch rozegranych przez siebie 
spotkaniach. Zwycięską drużynę 
poprowadził Zbigniew Rakowski. 
Drugie miejsce zajęła ekipa z Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 6 
we Wrześni, a trzecie uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Orzechowie.

Wśród dziewcząt również triumfo-
wały koszykarki z Kaczanowa. Cho-
ciaż uległy one rywalkom z Pyzdr, 
to zdołały zdecydowanie pokonać 
uczennice z Orzechowa, dzięki cze-
mu stanęły na pierwszym stopniu 
podium. Zwycięska drużyna wystąpi-
ła w składzie: Zuzanna Andrzejaszek, 

Lena Baranowska, Maja Kaczmarek, 
Oliwia Kajdan, Julia Olejniczak, Ame-
lia Olek, Zuzanna Stachnik, Michalina 
Stępień, Nikola Urbaniak, Diana Woź-
niak i Zofia Zagrobelna. Druga lokata 
przypadła młodym sportsmenkom 
ze Szkoły Podstawowej w Pyzdrach. 
Trzecie były orzechowianki. 

Z kolei w ramach rozegranej we 
Wrześni Licealiady zmierzyły się wy-
łącznie męskie zespoły z miejsco-
wych szkół ponadpodstawowych. 
Najlepsi okazali się zawodnicy re-
prezentujący Zespół Szkół Politech-

nicznych. Podopieczni Przemysława 
Śmidowicza: Bartosz Chojnacki, Igor 
Gacki, Jakub Cichy, Mikołaj Wolniak, 
Filip Kowalski, Gerard Kaszyński, Ja-
kub Czerniak, Bartosz Grajkowski, Ja-
kub Tysiąc, Szymon Bednarek, Jakub 
Andrzejczak i Jarosław Włodarczyk 
pokonali uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego (druga lokata) oraz 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących (ostatnie miejsce 
podium), zdobywając mistrzostwo 
powiatu.

Monika Tomczak

Szczypiorniak zawitał 
w królewskim mieście

W Pyzdrach w połowie marca odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców.

Jako pierwsze do rywalizacji przy-
stąpiły młode szczypiornistki. Pod-
czas Igrzysk Dzieci wystąpiły trzy 
żeńskie zespoły. W turnieju zwy-
ciężyły zawodniczki ze Szkoły Pod-
stawowej w Miłosławiu trenujące 
pod okiem Agnieszki Dobrej. Zapre-
zentowały się one w następującym 
składzie: Zuzanna Błaszak, Maja Bart-
kowiak, Olimpia Janiszewska, Zofia 
Pawlaczyk, Oliwia Szczepaniak, Anna 
Szternel, Zofia Tomczak, Zofia Woź-
niak, Martyna Dłubak, Aleksandra 
Ratajczak, Natalia Tomczak i Klaudia 
Marciniak. Triumfatorki wygrały oba 
rozegrane przez siebie spotkania 
(podczas turnieju obowiązywał sys-
tem każdy z każdym). Wicemistrzo-
stwo powiatu wywalczyły uczennice 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
z Górnych Grądów. Trzecie miejsce 
na podium przypadło reprezentant-
kom Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Pietrzykowie. 

Z kolei we współzawodnictwie 
chłopców do zmagań przystapiło 
pięć drużyn. Również tym razem naj-
lepsza okazała się ekipa z Miłosławia 
trenowana przez Kornela Karakulskie-
go. Zwycięski skład tworzyli: Mateusz 
Błaszak, Wiktor Cieśliński, Mikołaj Fór-
maniak, Bartosz Kaczmarek, Antoni 
Płócienniczak, Eryk Popis i Jakub Po-
prawski. Srebro powędrowało do eki-
py gospodarzy, czyli Szkoły Podsta-
wowej w Pyzdrach, a brąz do młodych 
zawodników z Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Chwalibogowie. 
Tuż za podium uplasował się zespół  
z Samorządowej Szkoły Podstawowej  
w Kaczanowie, a rywalizację na pią-
tym miejscu zakończyli szczypiorniści 
z SSP w Górnych Grądach. 

Natomiast w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej po złoto sięgnęły 
podopieczne Piotra Dowbusza z SP 
w Pyzdrach. Grające u siebie: Korne-
lia Balicka, Kinga Czerniak, Patrycja 
Frątczak, Alicja Jankowska, Małgo-
rzata Musiałowska, Zuzanna Sikora, 
Lena Szymańska, Zofia Szymań-
ska i Oliwia Witkowska zwyciężyły  
w dwóch meczach, pokonując drugie 
w turnieju miłosławianki oraz piłkar-
ki ręczne z SSP w Kaczanowie, które 
ostatecznie zajęły trzecią pozycję.

W rywalizacji chłopców mistrzami 
powiatu także zostali miłosławianie 
prowadzeni przez Kornela Karakul-
skiego. Ze zwycięstwa mogli się cie-
szyć: Igor Agaciak, Krystian Janko-
wiak, Krystian Jaroni, Michał Małecki, 
Kevin Matuszak, Szymon Płócienni-
czak, Oskar Popis, Adam Sajna, Igor 
Strzeszyński, Tomasz Winowicz, Ro-
bert Wojciechowski i Filip Zabiszak. 
Tuż za nimi uplasowali się uczniowie 
z Pietrzykowa, a dalej z Kaczanowa. 
Czwarta lokata przypadła młodym 
piłkarzom ręcznym z Chwalibogowa, 
a piąta reprezentantom Szkoły Pod-
stawowej w Bieganowie.

Monika Tomczak

Make music 
not war

Twórz muzykę, nie wojnę – z takim hasłem w tle rozpoczął 
się 28. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 18 marca  
we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Impreza miała też swoich widzów 
w Internecie dzięki relacji na stronie 
WOK-u. Umiejętności uczniów szkół 
ponadpodstawowych oceniało jury 
w składzie: starosta wrzesiński Dioni-
zy Jaśniewicz, dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego im. Henryka Sienkie-
wicza Violetta Zdunowska, Izabela 
Zalewska, Barbara Parzęczewska, 
Marek Jakubowski, Bartosz Chudziń-
ski i przewodniczący komisji Przemy-
sław Koserczyk. Na scenie pojawiło 
się 28 wykonawców, którzy śpiewali 
piosenki w językach: angielskim, 
hiszpańskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim i ukraińskim. Przez cały 
festiwal przewijały się motywy an-
tywojenne – rosyjską zwrotkę trady-
cyjnej Wieży Babel, którą uczestnicy 
śpiewali na otwarciu wydarzenia, 
zmieniono na język ukraiński, poja-
wiały się też obrazy sprzeciwiające 
się wojnie i wyrażające solidarność 
z naszymi wschodnimi sąsiadami, 
a jurorka Barbara Parzęczewska za-
śpiewała swój singiel Nasz dom. Wie-
le emocji wywołał również występ 
dwóch dziewczynek z Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej nr 1 – Maszy 
Kuzminskiej z Ukrainy i Emili Jakusz 
z Białorusi. Młode wokalistki razem 
śpiewały na scenie ukraińską piosen-
kę, aby pokazać, że mimo konfliktów 
między ich krajami, ludzie nadal chcą 
żyć razem w pokoju.

Trema i stres nie powstrzymały wy-
stępujących przed pokazaniem na 
scenie swoich umiejętności. Wszyscy 
uczestnicy byli świetnie przygotowa-

ni, a każde wykonanie wywoływało 
burzę oklasków. Po zakończeniu 
części konkursowej widzowie mieli 
okazję posłuchać recitalu, w trak-
cie którego trwała narada jurorów. 
Pojawili się w nim laureaci poprzed-
nich edycji Festiwalu – Agata Meler, 
Klaudia Jankowska i Piotr Adamski, 
zespół No Excuse w składzie: Eryk 
Węcławiak, Karol Skorupski, Bartek 
Olejniczak i Wojtek Grzegorek, a tak-
że gościnnie Maja Kiełtyka z Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 2.

Mimo że wybór był trudny, jury przy-
znało uczestnikom nagrody: Grand 
Prix Festiwalu zdobyła Zuzanna Ra-
tajczyk z Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących, drugie miejsce 
przypadło Alicji Rosiak z LO, a trzecie 
Julii Maciejewskiej, również z ZSTiO. 
Uczestnicy otrzymali także nagrody 
specjalne: Martyna Sereda z LO za 
„FunPower”, Agnieszka Czupryniak 
z Zespołu Szkół Politechnicznych za 
„wrażenie artystyczne”, Antonina No-
waczyk z ZSTiO i Amelia Walkowiak 
z LO za „walory językowe”. Nagrodę 
Publiczności, ufundowaną przez Sa-
morząd Uczniowski Liceum Ogólno-
kształcącego, zdobył Kacper Paterski 
z LO, a nagrodę specjalną starosty 
wrzesińskiego Dionizego Jaśniewi-
cza i dyrektor LO Violetty Zdunow-
skiej otrzymała Alicja Rosiak z LO za 
„osobowość sceniczną". Wszystkim 
nagrodzonym serdecznie gratuluje-
my, a fanów wydarzenia zapraszamy 
za rok na 29. FPO.

Wiktor Puszkarek, LO

Młodzi artyści wyrazili solidarność z Ukrainą

Alicja Rosiak odebrała wyróżnienie podczas spotkania w Starostwie Powiatowym

Zwycięski skład ze Szkoły Podstawowej w Miłosławiu

fot. arch. Szkolny Zw
iązek Sportow

y
fot. arch. Szkolny Zw

iązek Sportow
y

Koszykówka to dyscyplina ciesząca się dużą popularnością wśród młodzieży
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W słowiańskim 
klimacie

Targi Twórczych Zawodów zorganizowane 18 marca przez Wiel-
kopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego we Wrześni we współpracy z wrzesińskim Starostwem 
Powiatowym stanowiły okazję do zaprezentowania wielu kreatyw-
nych zajęć i pasji. Do rywalizacji w odbywającym się podczas im-
prezy II Międzyszkolnym Konkursie Twórczych Zawodów – Słowiań-
ska Panna Młoda Kreatywnie przystąpiło dziewięć zespołów z całej 
Wielkopolski.

Tego dnia zaplecze dydaktyczno-
-sportowe przy Zespole Szkół Po-
litechnicznych we Wrześni gościło 
wiele utalentowanych osób, które 
łączą swoje pasje z życiem zawodo-
wym. Najważniejszym tematem od-
bywających się tam targów było sło-
wiańskie wesele, a dokładniej jego 
główna bohaterka, czyli panna mło-
da. Przybyłe do stolicy powiatu ze-
społy reprezentujące różne placówki 
Wielkopolskiego Samorządowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego miały za zadanie wy-
konanie najładniejszych: makijażu, 
fryzury i bukietu ślubnego inspiro-
wanych naszą kulturą. W tej rywa-
lizacji górą byli gospodarze (zespół 
nr 2). Ich wyobrażenie panny mło-
dej zyskało największe uznanie jury. 
Drugą lokatę zajęła ekipa z Ostrowa 
Wielkopolskiego. Trzecie miejsce na 
podium przypadło przedstawicie-
lom WSCKZiU z Konina (zespół nr 1). 
Ponadto w rywalizacji brały udział 
zespoły z Poznania, Gniezna, Rawicza 
(dwie drużyny) oraz kolejne ekipy  
z Konina i Wrześni.

Ponadto podczas Targów Twór-
czych Zawodów swoje rękodzieło 
zaprezentowały Warsztaty Terapii Za-
jęciowej z Czeszewa i Rudy Komor-
skiej. Na ich stoiskach pojawiły się 

przedmioty związane z organizacją 
ślubu, m.in. zaproszenia czy różnego 
rodzaju ozdoby wykorzystywane do 
dekoracji weselnej sali lub stołów. Na 
miejscu można było również podpa-
trzeć pracę wrzesińskich florystek, 
które przedstawiły różne wariacje na 
temat bukietów i kwiatowych ozdób.

Imprezie towarzyszyła prezentacja 
oferty miejscowego WSCKZiU oraz 
szkół ponadpodstawowych prowa-
dzonych przez powiat wrzesiński. 
Swoje umiejętności zaprezentowali 
uczniowie kształcący się w zawodach 
takich jak: fryzjer, kucharz, cukiernik, 
technik hotelarstwa i architektury 
krajobrazu.

Wydarzenie uświetniły występy 
artystyczne. Na scenie pojawili się 
wychowankowie Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia, a parkiet roz-
grzali podopieczni Alchemii Dance 
Studio. Przyśpiewki ludowe zapre-
zentował natomiast Zespół Folk-
lorystyczny „Ziemia Wrzesińska”.  
W przedstawionym przez niego 
programie nie zabrakło także popu-
larnych tańców ludowych. Imprezę 
wsparła Akademia Kaliska oraz lokal-
ni przedsiębiorcy, którzy ufundowali 
nagrody dla uczestników konkursu  
i pomogli w organizacji wydarzenia.      

Monika Tomczak

Wiosenne rozgrywki
21 marca na zapleczu dydaktyczno-sportowym w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni odbył 

się Turniej Wiosenny w Piłce Siatkowej klas pierwszych.

Do rozgrywek przystąpiło osiem 
zespołów z klas pierwszych: 1 TAI, 
1Mpr, 1 TE, 1 TER, 1TB, 1 moo, 1 TM, 
1 TI. Mecze rozegrano systemem pu-
charowym. Po bardzo emocjonującej 

walce, której przyświecała zasada fair 
play, turniej wygrał zespół reprezen-
tujący klasę 1 TM.

Organizatorami wydarzenia byli 
nauczyciele wychowania fizycznego 

Zespołu Szkół Politechnicznych we 
Wrześni. Nagrody dla zawodników 
przekazało Starostwo Powiatowe we 
Wrześni.

Justyna Andrzejewska

Porady dla osób goszczących 
uchodźców z Ukrainy

Wielu mieszkańców powiatu wrzesińskiego przyjęło do swoich domów ukraińskie rodziny uciekają-
ce przed wojną. Jeśli jesteś wśród nich lub rozważasz taką możliwość, zadbaj, by uchodźcy czuli się pod 
twoim dachem bezpiecznie.

Określ, na jak długo goście mogą 
się u ciebie zatrzymać. Zadbaj o ich 
poczucie prywatności – przeznacz 
pokój czy część mieszkania, która 
będzie wyłącznie do ich dyspozycji, 
tak by mogli czuć się w miarę swo-
bodnie. Możesz wcześniej przygo-
tować pościel, ręczniki, miejsce na 
przechowywanie bagaży czy rzeczy 
osobistych. Warto także pokazać, 
gdzie jest kuchnia, udostępnić her-
batę, kawę, miejsce w lodówce czy 
przygotować posiłek, a w łazience 
wskazać, gdzie są podstawowe środ-
ki higieniczne. 

Po przybyciu na miejsce osoby ucie-
kające przed wojną mogą odczuwać 
rozmaite emocje: być zmęczone, 
czuć się skrępowane, być wycofane 
lub rozdrażnione, smutne. Doświad-
czyły silnego stresu – z wyczuciem  
i szacunkiem zaakceptuj ich emocje 
i dostosuj się do nich. Na początku 
zadbaj o podstawowe potrzeby go-
ści – sen, jedzenie, higienę. Później 
przyjdzie czas na oprowadzenie po 
domu czy wzajemne ustalenia. Jeśli 
przez jakiś czas goście będą miesz-
kać razem z domownikami, poin-
formuj, jaki jest rozkład dnia – kto 
o której wstaje, wychodzi, wraca do 
domu. Ustal też zasady korzystania 
ze wspólnych części – kuchni, ła-
zienki, salonu. Można także wspólnie 
określić zakres dzielenia się domo-
wymi obowiązkami.

W kontakcie dobrze zachowywać 
się naturalnie i spokojnie – dla go-

spodarza to też nowa sytuacja, być 
może po raz pierwszy przyjmuje 
nieznajomego w swoim domu. Wza-
jemna nieufność czy niepokój są  
w tej sytuacji normalne. Napięcie ob-
niży podanie podstawowych danych  
o sobie nawzajem czy wymienienie 
się numerami telefonów. W komu-
nikacji pomocny może być transla-
tor online, gestykulacja czy proste 
rysunki. Należy jednak pamiętać, by 
nie naciskać gości na rozmowy, jeśli 
widzimy, że nie mają na to ochoty. 
Część osób może chcieć opowiadać 
i mówić o swoich doświadczeniach, 
inne mogą nie być na to gotowe. 
Pytajmy, obserwujmy, proponujmy 
pomoc oraz pamiętajmy, że każdy  
z nas jest inny i w kryzysowej sytuacji 
może reagować zupełnie inaczej niż 
my i potrzebować czegoś innego.

Pomocne będzie także wskazanie 
miejsc, w których można uzyskać 

pomoc medyczną czy załatwić spra-
wy urzędowe. Udostępnijmy hasło 
do Wi-Fi lub dostęp do komputera 
z Internetem – pomoże to utrzymać 
kontakt z bliskimi czy być na bieżą-
co z informacjami. Pamiętajmy, aby 
zadbać także o siebie – pomagajmy 
na tyle, na ile jest to możliwe, a jeśli 
sytuacja przekracza nasze siły, możli-
wości czy umiejętności, poszukajmy 
wskazówek u osób koordynujących 
wsparcie dla uchodźców. Pomoc 
psychologiczną dla dzieci i ich ro-
dzin zamieszkałych na terenie po-
wiatu wrzesińskiego można uzyskać  
w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej we Wrześni, ul. Leśna 10, tel. 
603 993 506.

Agnieszka Marciniak
Psycholog Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej

Wiosna sprzyja różnym formom aktywności fizycznej 

Słowiańskie panny młode wspaniale się prezentowały

Na targach nie mogło zabraknąć weselnego rękodzieła

fot. arch. organizatora
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W imię wolności
Nie można pozostać obojętnym w obliczu tragicznych doniesień medialnych związanych z wojną za 

wschodnią granicą naszego kraju. Całym sercem solidaryzujemy się z naszymi sąsiadami z Ukrainy. 
Kierujemy ku nim wszystkie najserdeczniejsze myśli i wyrazy wsparcia. Jednym z nich była inicjatywa 
uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, którzy postanowili artystycz-
nie zamanifestować swoją postawę, organizując koncerty W imię wolności w ramach akcji Solidarni  
z Ukrainą.

7 marca uczniowie zorganizowali  
w swojej szkole pierwszy występ, 
który okazał się tak wyjątkowym 
wydarzeniem, że postanowiono go 
powtórzyć dla szerszej publiczności. 
Kolejny koncert odbył się 24 marca 
we Wrzesińskim Ośrodku Kultury,  
a 27 marca na Powiatowej Scenie 
Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu.

Wydarzenia były formą podzięko-
wania dla wszystkich, którzy wspar-
li zbiórkę darów dla mieszkańców 
Ukrainy.  Uczniowie pod kierunkiem 
nauczycielek: Izabelli Zygmunt i Ane-
ty Opielskiej przygotowali przedsta-
wienie będące hołdem dla wartości 
bezcennej dla każdego człowieka – 
wolności. W piosenkach, dialogach, 
jak również w scenach pantomimicz-
nych lirycznej zadumie towarzyszyło 
przekonanie, że mimo rozpaczliwej 
sytuacji i przerażającego czasu, lu-
dzie będą mogli zbudować nowy 
świat. Zebrana w Miłosławiu publicz-
ność długo oklaskiwała występują-
cych, a u niektórych osób dało się 

zauważyć łzy wzruszenia. W koncert 
w Miłosławiu zaangażowali się: Sofiia 
Dovbysh, Adrian Koszarek, Kornelia 
Małek, Weronika Stepaniak, Jakub 
Brzęcki, Klaudiusz Bandulik, Mikołaj 
Włodarczyk, Mikołaj Zając, Szymon 
Jankowski, Zuzanna Ratajczyk, Iga 
Hoffmann, Bogumiła Pocztarek, Do-

minika Wilczyńska, Adrian Plewiński, 
Lidia Zdunek, Zuzanna Gabruk, Wik-
tor Sroka, Kamil Dobiecki, Julia Pie-
karska, Aleks Stelmach i Piotr Waw-
rzyniak. Akompaniament muzyczny 
przygotował Sławomir Opielski. 

Julia Sosna

Policja budowlana
Kto jeszcze nie był we wrzesińskim muzeum zobaczyć wystawy pod taką nazwą, niech nie zwleka  

i do 30 kwietnia zwiedzi Zrealizowane i niezrealizowane projekty urbanistyczne miasta Września  
z lat 1793-1945.

18 marca odbył się wernisaż wysta-
wy Policja budowlana. Pierwsze tego 
typu wydarzenie w murach Muzeum 
im. Dzieci Wrzesińskich po dłuższym 
okresie zamknięcia spowodowanym 
sytuacją epidemiczną zgromadziło 
liczną publiczność.

– Tytułowa policja budowlana to 
urząd z okresu zaborów oraz mię-
dzywojnia zajmujący się nadzorem 
budowlanym – wyjaśnił na wstępie 
gospodarz Sebastian Mazurkiewicz, 
dyrektor muzeum, który przygoto-

wał również krótki wykład o wój-
tach Wrześni i ich folwarku. Wrze-
sińskie muzeum zgromadziło 302 
teczki wytworzone przez ten urząd, 
a dotyczące poszczególnych nieru-
chomości we Wrześni. Na wystawie 
zaprezentowano przykładowe pro-
jekty architektoniczne i urbanistycz-
ne, dokumenty, mapy, fotografie 
czy opisy. Jednymi z najciekawszych 
materiałów zebranych na wystawie 
są tzw. projekty niezrealizowane, 
których plany stanowią świadectwo 

ówczesnej myśli o strukturze miasta  
i jego roli. Ciekawe jest to, że niektóre 
współczesne decyzje dotyczące cho-
ciażby umiejscowienia osiedli miesz-
kalnych na terenie Wrześni mają 
swoje odzwierciedlenie w tamtych 
planach.

Wystawie towarzyszył wydany spe-
cjalnie na tę okazję katalog, który 
można zakupić w muzeum. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem  objął 
burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.

Julia Sosna

Wsparcie dla Ukraińców można wyrazić także poprzez sztukę

Wernisaż przyciągnął wielu miłośników lokalnej historii

Nowa perełka  
na wydawniczym rynku

Właśnie ukazała się publikacja, która zaciekawi lokalnych kolek-
cjonerów i miłośników książek o regionalnej historii. Księga Łez. 
Ofiary Zbrodni Katyńskiej z Ziemi Wrzesińskiej autorstwa Jacka 
Mireckiego i Michała Pawełczyka wydana została przez powiat 
wrzesiński. 

Drukiem i oprawą książki zajęła 
się drukarnia Sprint z Ciechanowa.  
W spotkaniu, które odbyło się  
29 marca w Starostwie Powiatowym 
we Wrześni, a było związane z odbio-
rem nakładu, wzięli udział autorzy 
publikacji, którzy od ręki złożyli swoje 
podpisy na 100 egzemplarzach.

Księga łez to książka, 
która jest hołdem 
dla ofiar zbrodni 
katyńskiej. Mi-
chał Pawełczyk, 
pomysłodawca 
przedsięwzięcia, 
chciał, by była 
to forma uczcze-
nia pamięci o po-
ległych. – Kwiaty 
złożone pod pomni-
kiem zwiędną, a książka 
pozostanie – mówił podczas 
spotkania w urzędzie.

O szczegółach związanych ze zbie-
raniem materiałów do publikacji, 
doborem ujętych w niej biografii, 
podziałem tematów pomiędzy au-
torami i wreszcie bieżącą sytuacją 
polityczną, mającą znaczny wpływ 
na świeżo wydaną książkę, można 
by mówić godzinami. Dlatego już 
dziś zapraszamy na spotkanie, które 
odbędzie się w 13 kwietnia o godz. 
16 na Powiatowej Scenie Kultury 
ZAMKOWA w Miłosławiu. Dzień ten 
nie został wybrany przypadkowo. 

Zgodnie z ideą autorów to właśnie 
on uchwałą sejmu z 14 listopada 
2007 roku został ustanowiony Dniem 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tę 
formę obchodów tegorocznej rocz-
nicy tragicznej karty historii wsparł 
Instytut Pamięci Narodowej, pod 

którego patronatem odbę-
dzie się projekcja filmu 

d o k u m e n t a l n e g o  
W imię Prawdy. 

Tajny Instytut Ka-
tyński (reż. Jaro-
sława Mańka). 
Plakat wydarze-
nia można zna-

leźć na ostatniej 
stronie „Przeglą-

du Powiatowego”.
W y ł u s z c z e n i e m 

ciekawostek od auto-
rów zajmie się Małgorzata 

Korfini-Stachnik, która będzie mo-
derować miłosławskie spotkanie. 
Książki ze złożonymi przez autorów 
autografami będzie można otrzymać 
podczas spotkania. Ponadto część 
nakładu zostanie przekazana do 
szkół i bibliotek na terenie powiatu 
wrzesińskiego. Dodatkowo planu-
je się udostępnienie elektronicznej 
wersji publikacji, którą będzie moż-
na pobrać ze strony www.wrzesnia.
powiat.pl.

Julia Sosna

Autorzy książki spotkali się ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem

fot. M
uzeum
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Wrzesiński szpital w czasie II wojny światowej

Plany repertuarowe: 
8-21 kwietnia – FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: TAJEMNICE  
DUMBLEDORE’A
8-14 kwietnia – ZAGINIONE MIASTO
8-14 kwietnia – ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA
15-28 kwietnia – MORBIUS

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

REPERTUAR: 1-7 KWIETNIA
SALA GŁÓWNA SALA KAMERALNA

ZAJĄC MAX  
MISJA PISANKA

animacja/ 
familijny
NIEMCY
78 min

2D dubbing

ZAGINIONE 
MIASTO

akcja/ 
komedia rom.

 USA
111 min

2D dubbing

ZA DUŻY  
NA BAJKI
familijny
POLSKA
106 min

2D dubbing

DIUNA
sci-fi
USA

155 min
2D napisy

1.04.
(pt.) 14:15 i 16:00 18:00 i 20:15 17:00 19:15

2.04. 
(sob.) 14:15 i 16:00 18:00 i 20:15 17:00 19:15

3.04.
 (nd.) 14:15 i 16:00 18:00 i 20:15 17:00 19:15

4.04. 
(pon.) 16:00 18:00 i 20:15 17:00 19:15

5.04. 
(wt.) 16:00 18:00 i 20:15 17:00 19:15

6.04. 
(śr.) 16:00 18:00 i 20:15 17:00 19:15

7.04. 
(czw.) 16:00 18:00 i 20:15 17:00 19:15

Z powiatowej kroniki

Szpital Powiatowy
Budowa „starego” szpitala ruszyła na wiosnę 1925 roku. Kamień węgielny wmurował starosta Adam 

Charkiewicz. Prace z przerwami trwały do 1928 roku. W wyniku tej inwestycji powstał jeden z najnowo-
cześniejszych szpitali powiatowych w Polsce międzywojennej. Obiekt w prawie niezmienionej formie 
przetrwał do czasów nam współczesnych.

fot. arch. W
. G

rzegorka
fot. arch. W

. G
rzegorka

fot. arch. W
. G

rzegorka

Lecznica w latach 50. XX wieku

Budynek szpitala w latach 70. XX wieku

Klub Miłośników Muzyki  
„Pod Bemolem”

oraz Zarząd Wrzesińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

ZAPRASZAJĄ

na spotkanie muzyczne 
„Oratoria i koncerty fortepianowe”

w wykonaniu światowej sławy chórów, solistów i orkiestr

wtorek, 5 kwietnia o godz. 16.00  
w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury

wstęp wolny

Gwarantujemy niezapomniane przeżycia muzyczne!
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BURMISTRZ PYZDR
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż następującej nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana

Oznaczenie 
geodezyjne

Położenie nieruchomości: Pyzdry

Numer geodezyjny nieruchomości: 1118/9, 1118/17

Powierzchnia działki 1118/9- 24,8085 ha
Powierzchnia działki 1118/17- 39,2872 ha
Łącznie 64,0957 ha

Księga wieczysta KN1S/00023997/0

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w południowej czę-
ści miasta Pyzdry. W bezpośrednim oraz dalszym otoczeniu nieruchomości 
znajdują się łąki i pastwiska, lasy oraz rzeka Warta. Wzdłuż północno-zachod-
niej granicy nieruchomości przebiega wał przeciwpowodziowy. Częściowo 
wzdłuż północno-wschodniej granicy przebiega droga wojewódzka nr 442, łą-
cząca Wrześnię z Kaliszem, wzdłuż północno-wschodniej granicy działki gruntu  
nr 1118/17 oraz częściowo wzdłuż północno-wschodniej granicy działki gruntu  
nr 1118/9 został utworzony nasyp ziemny, na którym znajduje się droga grunto-
wa. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki gruntu nr 1118/9 przebie-
ga droga powiatowa nr 4181P. W dalszej odległości znajduje się zurbanizowany 
obszar miasta Pyzdry, tereny użytkowane rolniczo oraz lasy. Działki gruntu two-
rzą kompleks o dość regularnym kształcie zbliżonym do trapezu prostokątne-
go, ukształtowanie terenu jest lekko nachylone w kierunku północno-zachod-
nim, lekko pofałdowane, występują wąskie pasy często podmokłe, w zachodniej  
i północnej części działki nr 1118/17 oraz w północno-wschodniej granicy działki nr 
1118/9 znajdują się zbiorniki wodne. Na terenie nieruchomości znajdują się niewiel-
kie skupiska drzew i krzewów pochodzące z samosiewu. Działka gruntu nr 1118/9  
w chwili obecnej na przeważającym obszarze wykorzystywana jest jako pole 
uprawne, częściowo jako łąka. Działka gruntu nr 1118/17 wykorzystywana jest jako 
pole uprawne oraz jako łąka, częściowo stanowi teren nieużytków. Przedmioto-
wa nieruchomość charakteryzuje się głównie słabą jakością gleby oraz częściowo 
bardzo słabą jakością wg wskaźnika bonitacji oraz średnim poziomem kultury rol-
niczej. Dojazd do działek gruntu realizowany jest drogą o nawierzchni asfaltowej. 
Nieruchomość położona jest na terenach objętych ochroną przyrody: Nadwarciań-
ski Park Krajobrazowy, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Natura 
2000. Zgodnie z danymi zawartymi na mapach zagrożenia powodziowego przed-
stawionych na stronach PGWWP, przedmiotowe działki znajdują się na obszarze 
narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpo-
wodziowego. 
Oznaczenie klasoużytków dz. 1118/9: Ps V – 23.2200 ha, Ls V – 0,2471 ha, N – 1,1701 
ha, dr – 0,1713 ha
Oznaczenie klasoużytków dz. 1118/17: N – 11,3364 ha, Ps VI – 0,1620 ha, Ps V – 
27,5939 ha, dr - 0.1559 ha, W – 0,0390 ha,

Przeznaczenie 
nieruchomości

Działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Pyzdry, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia 23 listopada 2007 r., zmienionym Uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej 
w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 r. obszar działki gruntu oznaczony nume-
rem geodezyjnym 1118/9 stanowi rolniczą przestrzeń produkcyjną – użytki rolne  
w tym trwałe z obszarem mokradeł, zasoby wodne – zbiorniki wodne, szata roślin-
na – lasy i zadrzewienia. Obszar działki gruntu nr 1118/17 stanowi rolniczą prze-
strzeń produkcyjną – użytki rolne w tym trwałe oraz rolniczą przestrzeń produkcyj-
ną – trwałe użytki zielone z obszarem mokradeł, zasoby wodne – zbiorniki wodne 
oraz szatę roślinną – lasy i zadrzewienia.

Osoby, którym 
przysługuje 
pierwszeństwo  
w nabyciu

Działka gruntu stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy  
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1655 ze zm.) i przy jej sprzedaży będą miały zastosowa-
nie przepisy zawarte w ww. ustawie oraz w ustawie o gospodarce nie-
ruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899). 
Na podstawie art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dzierżawcy grun-
tu przysługuje prawo pierwokupu.
Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje pra-
wo pierwokupu nieruchomości z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony 
w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa 
rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1  
pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma 
miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą. 

Zobowiązania 
i obciążenia 
nieruchomości

Nieruchomość nie jest objęta umową dzierżawy. W KW obciążenie na rzecz Energa-
-Operator S.A. na innych nieruchomościach – zgoda na bezciężarowe odłączenie 
nieruchomości.

Termin wydania 
nieruchomości W dniu podpisania aktu notarialnego

Kwota wadium 83 000,00 zł

Cena wywoławcza 
nieruchomości

1 653 669,00 zł
(zwolnione z podatku VAT)

Termin wpłacania 
wadium do 25 maja 2022 roku

Miejsce i termin  
I przetargu

Urząd Miejski w Pyzdrach
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
sala narad
31 maja 2022 roku o godz. 1000

WARUNKI PRZETARGU
1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki or-

ganizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.

2. W przetargu mogą wziąć udział ww. osoby, osobiście albo poprzez pełnomocni-
ków legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym.

3. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego ze współmałżon-
ków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka  
z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy  
o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechne-
go w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.

4. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji 
przetargowej dowód osobisty.

5. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego re-
jestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę od-
powiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomo-
ści. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany  
w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

6. Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu, winien spełniać wymogi okre-
ślone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.)

7. Wadium można wpłacać wyłącznie na konto Gminy i Miasta Pyzdry pro-
wadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer 30 9681 0002 3300 
0101 0016 0130 do dnia 25.05.2022 r. (liczy się data wpływu na wskazane 
konto).

8. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, 
której wadium dotyczy.

9. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu którzy przegrali prze-
targ, po zakończeniu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich kon-
to, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetar-
gu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Gminy  
i Miasta w Pyzdrach. 

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłaty ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, ulega przepad-
kowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

12. Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabyw-
cą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba 
że ustawa stanowi inaczej. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fi-
zyczną, która posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia warunki określone  
w art. 6. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku. 

13. Nabywca nieruchomości rolnej ustalony w drodze przetargu zobowiązany 
jest do przedłożenia w wyznaczonym terminie nw. dokumentów: 

- oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres 
co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

- oświadczenie, że łączna powierzchnia użytków rolnych posiadanych i dzierża-
wionych nie jest większa niż 300 ha i po nabyciu przedmiotowej nieruchomości 
nie będzie większa niż 300 ha, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta),

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, 
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 

pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1655 ze zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą. 

14. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do peł-
nych dziesiątek złotych.

15. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami 
przetargu, regulaminem przetargu, a także stanem prawnym nieruchomości oraz 
jej przeznaczeniem.

16. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupują-
cego w taki sposób, aby najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej znajdo-
wała się na rachunku bankowym organizującego przetarg.

17. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie 
aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego  
w całości ponosi nabywca nieruchomości.

18. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  
i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia 
umowy, a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

19. Burmistrz Pyzdr zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych po-
wodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzie-
la pracownik Urzędu Miejskiego w Pyzdrach – pokój nr 15 lub nr tel. 63 276 83 33  
wew. 115.

                                                                                                  Burmistrz Pyzdr    
                                                                                           /-/ Przemysław Dębski
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2022
Starosty Wrzesińskiego

z dnia 17 marca 2022 roku

Starosta Wrzesiński
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości Targowa Górka, gmina Nekla, dz. 102

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Targowa Górka, gmina Nekla

Numer geodezyjny nieruchomości: 102

Powierzchnia działki: 0,1503 ha

Księga Wieczysta PO1F/00045164/8

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w na terenie miejscowości 
Targowa Górka, gmina Nekla, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości  
o charakterze sakralnym oraz mieszkaniowym (brak obiektów o charakterze 
handlowo-usługowym). Kształt działki regularny. Działka ma bezpośredni do-
stęp do drogi publicznej. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym o po-
wierzchni użytkowej wynoszącej ok. 270 m2 i powierzchni zabudowy 
ok. 306 m2. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna osadzone w ramach 
stalowych, drzwi z desek. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z ce-
gły, strop drewniany. Uwzględniając technologię budowy, jakość wykonanych 
robót budowlanych rodzaj zastosowanych materiałów – standard budynku 
określono na poziomie niedostatecznym (zużycie określono na poziomie 90%, 
budynek nadaje się do kapitalnego remontu lub wyburzenia).

Przeznaczenie 
nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 102 położona jest na obszarze, na którym nie obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla, 
zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 
lutego 2001 roku, zmienionym uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 
2009 roku oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, przedmio-
towa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej i zagrodowej.

Osoby, którym 
przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899  
z późn. zm.) minął dnia 23 listopada 2021 roku.

Terminy poprzednich 
przetargów I przetarg – 19 stycznia 2022 roku; II przetarg – 7 marca 2022 roku

Zobowiązania i obciążenia 
nieruchomości Brak

Cena wywoławcza 
nieruchomości 83 593,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki

Kwota wadium 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych) 

Termin wpłacenia wadium do 20 kwietnia 2022 roku

Miejsce i termin  
III przetargu

Starostwo Powiatowe we Wrześni  
ul. Fryderyka Chopina 10, pok. nr 112
25 kwietnia 2022 roku godz. 1000

WARUNKI PRZETARGU:
1. Przetarg odbędzie się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiato-

wego we Wrześni przy ulicy Fryderyka Chopina 10.
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdol-
ność prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.

3. W przetargu mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez peł-
nomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie 
poświadczonym.

4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni 
nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wskazanego 
dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku banko-
wym tut. Starostwa.

5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonie-
ni jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wynikiem 
negatywnym lub zamknięciu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na 
ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia 
lub zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciąże-
nia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
9. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym nieruchomości, stanem prawnym nieruchomości 

oraz jej przeznaczeniem.
10. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ, przed zawarciem aktu notarialnego, znajdowała 

się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
11. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na 

przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.
12. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
13. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, 

umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech 
miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

14. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), chcąc nabyć nieruchomość, zobowiązany jest 
przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.

15. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca  
nieruchomości.

16. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              STAROSTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Dionizy Jaśniewicz

TARGOWA GÓRKA, DZIAŁKA NR 102
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Prawie jak 
dawniej

Czas ograniczeń związanych z pandemią minął, wszyscy liczymy, 
że bezpowrotnie. Specyfika działania urzędu pracy wymagała jed-
nak ciągle bezpośrednich kontaktów z naszymi klientami. Dziś wra-
camy do większej swobody w kontaktach, znosimy ograniczenia, ale 
również wyciągamy wnioski z dotychczasowych doświadczeń.

Wprowadzamy nowe rozwiązania 
organizacyjne i wykorzystujemy do-
stępne formy komunikacji. Wszyst-
ko po to, aby optymalizować jakość 
pracy i ograniczać czas oczekiwania 
klientów na obsługę.

– Aby zarejestrować się w Powiato-
wym Urzędzie Pracy, należy wcze-
śniej umówić termin wizyty. Pozwoli 
to na skrócenie czasu pobytu w urzę-
dzie i przyspieszy załatwianie spraw. 
Obecnie oczekiwanie na wizytę  
w celu rejestracji wynosi ok. ty-
godnia, nie należy zatem zwlekać  
z umówieniem się – po utracie za-
trudnienia okres ubezpieczenia zdro-
wotnego obowiązuje przez 30 dni.

Umówienie terminu rejestracji – tel. 61 
640 35 32, 61 640 35 35, 61 640 35 31. 

– Osoby zarejestrowane, które mają 
wyznaczony termin wizyty u po-
średnika pracy, będą obsługiwane 
zgodnie z ustaleniami otrzymanymi 
podczas wizyty u indywidualnego 
doradcy klienta. W zależności od po-
trzeb i dostępnych propozycji wspar-
cia doradca klienta będzie każdo-
razowo wskazywał rodzaj kontaktu 
– bezpośredni lub telefoniczny. 

– Część spraw można załatwić z wy-
korzystaniem narzędzi elektronicz-

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września

INFORMACJA  61 640 35 35 SEKRETARIAT 61 640 35 52
email: sekretariat@pupwrzesnia.pl
ePUAP: /PUPWrzesnia/SkrytkaESP

www.wrzesnia.praca.gov.pl

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW:
PONIEDZIAŁEK 8:00 – 15:00

WTOREK–PIĄTEK 07:30 – 14:30

Aktywizacja młodych
Najpopularniejszymi formami wspierania osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy są 

staże i dotacje na działalność gospodarczą, jednak to nie wszystkie możliwe instrumenty wsparcia. 

W ostatnich latach duży nacisk kła-
dzie się na aktywizację osób mło-
dych. Tej właśnie grupie dedykowa-
ne są instrumenty indywidualnej po-
mocy, czyli bon szkoleniowy i bon na 

zasiedlenie. Jednorazowe wsparcie 
przekazywane jest do wykorzysta-
nia na wybrane szkolenie lub zmianę 
miejsca zamieszkania w celu podję-
cia pracy. 

Działania realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrze-
sińskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pro-
gram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzie-
lane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

nych, za pośrednictwem praca.gov.
pl oraz ePUAP. 

Bez wychodzenia z domu można 
m.in. zarejestrować się jako osoba 
bezrobotna, złożyć wniosek o doda-
tek aktywizacyjny lub wydanie za-
świadczenia.

– Przed wizytą w Powiatowym 
Urzędzie Pracy zachęcamy do telefo-
nicznego kontaktu w celu uzyskania 
podstawowych informacji – dane 
kontaktowe można znaleźć na stro-
nie internetowej urzędu w zakładce 
Urząd/Książka telefoniczna.

– Wydarzenia zza naszej wschod-
niej granicy rzutują również na funk-
cjonowanie instytucji rynku pracy. 
Obywatele Ukrainy są obsługiwani 
w języku ukraińskim w poniedziałki 
(9-10.30) i środy (13-14.30). Osoby 
zgłaszające się z własnym tłuma-
czem umawiane są według zasad 
ogólnych. Do podjęcia zatrudnienia 
nie jest konieczna rejestracja – pra-
codawca ma obowiązek zgłosić za-
trudnienie obywatela Ukrainy (robi 
to elektronicznie w ciągu 14 dni od 
zatrudnienia). 

Obsługa spraw związanych z zatrud-
nianiem cudzoziemców: 61 640 35 43.

PUP

Ogólne informacje znajdują się 
poniżej, a szczegóły można uzyskać  
u doradców klienta w Powiatowym 
Urzędzie Pracy.

PUP

Na stronie internetowej Powiatowego  
Urzędu Pracy we Wrześni można znaleźć  

aktualne oferty pracy oraz staży.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi  
pod adresem:  

www.wrzesnia.praca.gov.pl/oferty-pracy/staze

BON SZKOLENIOWY BON NA ZASIEDLENIE

Na co?
Na wskazane przez bezrobotnego 

szkolenie oraz opłacenie kosztów       
w związku z podjęciem szkolenia

Na pokrycie kosztów zamieszkania w związku 
z podjęciem zatrudnienia lub działalności go-
spodarczej poza miejscem zamieszkania

Dla kogo? Osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP Września jako bezrobotne, które nie 
pracują i nie uczą się

Wysokość
wsparcia do 7 500,00 zł do 10 000,00 zł

Warunki do  
spełnienia

– uprawdopodobnienie podjęcia 
zatrudnienia lub działalności gospo-
darczej po zakończeniu szkolenia

(zgodnie z art. 66k ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy)

– podjęcie zatrudnienia lub działalności go-
spodarczej co najmniej 80 km od miejsca za-
mieszkania

lub

– czas dojazdu i powrotu środkami transportu 
zbiorowego jest dłuższy niż 3 godziny dziennie

DODATKOWO:

– osiąganie wynagrodzenia lub przychodu  
w wysokości co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia za pracę brutto/miesiąc oraz podle-
ganie ubezpieczeniom społecznym

– utrzymanie zatrudnienia przez co  najmniej  
6 miesięcy po otrzymaniu bonu

(zgodnie z art. 66n ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy)

Pula środków na 
2022 rok* 45 000,00 zł 60 000,00 zł

Szczegóły
www.wrzesnia.praca.gov.pl/
Dokumenty do pobrania/
Bon szkoleniowy

www.wrzesnia.praca.gov.pl/
Dokumenty do pobrania/
Bon na zasiedlenie

Termin naboru Ciągły – do wyczerpania środków

Osoba
do kontaktu

Klaudia Marciniak
tel. 61 640 35 55

Mirosława Grabowska
tel. 61 640 35 47

* wolne środki na dzień 29.03.2022 r.
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Przygarnij mnie

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 Grafit. Do schro-
niska we Wrześni trafiłem na po-
czątku stycznia. Przyjechałem  
z Nowego Folwarku, ale sam już nie 
wiem, jak wyglądało moje wcze-
śniejsze życie w tamtej okolicy, bo 
nikt mnie nie szukał ani o mnie nie 
pytał.

Początkowe chwile w schronisku 
spędzałem prawie tylko w budzie, 
nie chciałem wychodzić. Chyba się 
bałem, sam nie wiem, albo może 
po prostu uznałem, że bezpiecz-
niej będzie się wycofać. Po jakimś 
czasie zrozumiałem, że wolontariu-
sze są w porządku. Cieszę się, gdy 
ich widzę, bo wiem, że to oznacza 
spacer, a przecież lubię spacery, 
grzecznie idę na smyczy, nie cią-
gnę. Przekonałem się już do moich 
opiekunów na tyle, że zacząłem re-
agować na ich wołanie. Mówią, że 
robię postępy.

Wobec innych psów mam pozy-
tywny lub ambiwalentny stosunek. 
Raczej je toleruję. Moja postawa nie 
zmienia się, nawet gdy jakiś inny 
psiak pokazuje mi swoje kły. Sam 

nie jestem agresywny, nie obszczeku-
ję też innych zwierzaków ani ludzi.

Jestem w średnim wieku, żaden 
już ze mnie dzieciak, ale też jeszcze 
żaden staruszek. Jeśli chodzi o zdro-
wie i kondycję, to mam za sobą za-
bieg kastracji, a będąc w schronisku, 
przeszedłem zapalenie pęcherza. Na 
szczęście teraz już czuję się dobrze, 
jestem zdrowy.

Mój pan na pewno będzie mu-
siał zapewnić mi dużo przestrzeni, 
żebym czuł się dobrze – jestem 
dużym psem, ale też dość nie-
śmiałym. Myślę, że pod opieką 
odpowiedniego człowieka będę 
robił dalsze postępy i otwierał się 
na świat. Jeśli chcesz mnie poznać, 
zadzwoń do Kasi, tel. 507 435 022.

Grafit

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam, 

że w dniu 30 marca 2022 r. została wydana decyzja nr 215/2022, 
znak: WB.6740.60.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej 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 Bo-
rzykowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:
– 159/48 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki 

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

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

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

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

oznaczonej nr ewid. 159/43, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, 
jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, 
stają się z mocy prawa własnością Gminy Kołaczkowo z dniem, 

kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Decyzji niniejszej nadano klauzulę natychmiastowej wykonal-
ności. W związku z tym zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy niniejsza 
decyzja:
– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie 

przez Wójta Gminy Kołaczkowo,
– uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Termin wydania nieruchomości Wójtowi Gminy Kołaczkowo 
ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się osta-
teczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decy-
zji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje 
odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą 
wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 
60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku 
wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, 
w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, wysokość odszko-
dowania powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek 
od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskie-
go, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednic-
twem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, 
daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe 
strony oraz jej publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia 
stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokona-
ne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty 
ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Staro-
stwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Kołaczkowo, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów,  
w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

Grafit z utęsknieniem wypatruje nowych właścicieli

Umowy zawarte

29 marca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zostały zawarte umowy dzier-
żawy obwodów łowieckich polnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego. Podpisywali je starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz i przedstawiciele kół łowieckich.

(red.)

fot. Psi-jaciel
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Z życia klubów sportowych

Sędzia z powiatu
W marcu odbył się kurs sędziowski organizowany przez Polską 

Unię Karate (związek karate WKF).

Pierwszy raz w kursie mogli uczest-
niczyć zawodnicy, którzy ukończyli 
16 lat, mają brązowy pas i są człon-
kami klubu należącego do Polskiej 
Unii Karate. Jako jedyny we Wrześni 
klub karate olimpijskiego WKF mo-
gliśmy wybrać chętnych do udziału 
w szkoleniu. Wrzesiński Klub Karate 
reprezentował Karol Kostrzewa.

W sobotę odbyło się szkolenie teo-
retyczne z przepisów oraz sposobów 
sędziowania kata i kumite. Trwało 
ono osiem godzin i zakończyło się 

Podsumowanie sezonu
W sezonie 2021/2022 żeńska drużyna UKS Milesza Targowa Górka zadebiutowała w rozgrywkach  

3. ligi kobiet Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej.

Zespół złożony głównie z zawodni-
czek z powiatu wrzesińskiego rundę 
zasadniczą zakończył na czwartym 
miejscu, co gwarantowało awans 
do ćwierćfinału rozgrywek. Rywa-
lizacja była niezwykle wyrównana, 
a prawo gry w gronie najlepszych 
ośmiu drużyn Mileszanki zapewniły 
sobie w ostatniej kolejce, pokonując 
Energetyk Poznań 3:2. Ostatecznie, 
po wyczerpujących startach, Mile-
sza zakończyła rozgrywki na ósmym 
miejscu w gronie 15 drużyn, co jest 
bardzo zadowalającym wynikiem  
w debiutanckim sezonie.

Dodatkowo, w ramach współpracy 
z Zespołem Szkół w Nekli, prowadzo-
ne było szkolenie młodzieży, głównie  
uczennic szkół podstawowych gminy 
Nekla.

Skład Mileszy w sezonie 2021/2022: 
Maria Chudzińska (kapitan), Wikto-
ria Jagodzińska, Natalia Kaniewska, 
Klaudia Kuchcińska, Nikola Metler, 
Andżelika Peda, Karolina Rakowska, 
Michalina Rakowska, Iga Sroka, Arle-
ta Staszak-Nowicka, Izabela Szymań-
ska, Natalia Szymańska, Weronika 
Szymczykowska, Julia Żurawska. Tre-
nerem drużyny był Maciej Przybylski.

Dziękujemy: dyrektor oraz pra-
cownikom Zespołu Szkół w Nekli 
za udostępnienie sali sportowej do 
przeprowadzenia szkolenia zespołu 
młodzieżowego i drużyny seniorskiej 
oraz do przeprowadzenia meczów 
w ramach rozgrywek 3. ligi WZPS,  
a także za pomoc w trakcie spotkań 
ligowych, dyrektorowi oraz pracow-

nikom Zespołu Szkół w Zasutowie 
za udostępnienie sali sportowej do 
przeprowadzenia szkolenia i pomoc 
w trakcie sezonu, Adamowi Przybyl-
skiemu za obsługę medyczną w trak-
cie sezonu, zawodnikom UKS Milesza 
Jakubowi Frąckowiakowi i Dawidowi 
Kubiakowi za obsługę techniczną  
w trakcie meczów ligowych, pracow-
nikom Nekielskiego Ośrodka Kultury 
za przygotowanie upominków pro-
mujących gminę Nekla, które wrę-
czane były jako nagrody dla zawod-
niczki MVP poszczególnych spotkań, 
firmom Burda Trans za transport na 
mecze wyjazdowe i Printer z Borzy-
kowa za przygotowanie strojów dla 
zawodniczek, trenera i zarządu, a tak-
że wszystkim kibicom, którzy licznie 
wspierali zespół podczas meczów.

W sezonie 2021/2022 klub otrzy-

mał dofinansowania z gminy Nekla  
i Starostwa Powiatowego we Wrześni  
w ramach otwartych konkursów 
ofert oraz z Fundacji LOTTO im. Ha-
liny Konopackiej. Finansowo wsparli 
nas również: poseł na sejm RP Ta-
deusz Tomaszewski, radny Rady Po-
wiatu Wrzesińskiego z Nekli Janusz 
Balcerzak, Hotel Nekla, Printer Bo-
rzykowo, Młyn Gospodarczy BARDO 
Janusz Rogacki, Firma Ogólnobu-
dowlana MARBRUK Marian Rogalski, 
Noclegi Pod Palmami Zasutowo oraz 
Stacja Demontażu Pojazdów Maxim-
pol Chwałszyce.

Bardzo dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób wspierali 
nasz zespół w minionym sezonie.

Zarząd UKS Milesza  
Targowa Górka

Startuje Letnia Liga LZS
3 kwietnia na boisku w Gozdowie odbędą się spotkania I kolejki nowego sezonu Letniej Ligi LZS  

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września. W tym roku o mistrzostwo w gminnych rozgrywkach 
powalczy 10 drużyn.

25 marca w świetlicy wiejskiej mia-
ło miejsce zebranie organizacyjne  
w sprawie rozgrywek Letniej Ligi LZS 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Września. Ustalono na nim regula-
min, terminarz oraz miejsce rozgry-
wania spotkań.

– W tym roku zgłosiło się 10 drużyn. 
Wśród nich mamy dwie nowe: drugi 
zespół Białężyc, który zadebiutował  
w niedawno zakończonych roz-
grywkach halowych oraz absolutny 
beniaminek naszych zmagań – Ka-
czanowo. Mecze ligi będą rozgrywa-
ne aż na ośmiu boiskach na terenie 
gminy Września. Już teraz zapraszam 
na I kolejkę, która jest zaplanowa-
na na niedzielę 3 kwietnia na boisku  
w Gozdowie. Emocje gwarantowane! – 
mówi Piotr Jędraszak, prezes zarządu 
Gminnego Zrzeszenia LZS we Wrze-
śni, organizatora rozgrywek.

Tytułu mistrzowskiego broni druży-
na Sołeczno, która okazała się najlep-
sza w zeszłorocznych rozgrywkach. 

Drugie miejsce zajęła wówczas dru-
żyna Ostrowa Szlacheckiego, a trze-
cie Sędziwojewo.

Znamy już pary meczowe I kolejki. 
Oto one:

- godz. 9, Bardo – Kaczanowo,
- godz. 10, Sołeczno – Białężyce I,

- godz. 11, Ostrowo Szlacheckie – 
Sędziwojewo,

- godz. 12, Białężyce II – Węgierki,
- godz. 13, Gutowo Małe – Gozdowo.

Gminne Zrzeszenie LZS  
we Wrześni

egzaminem pisemnym. W niedzielę 
zdobytą wiedzę można było zweryfi-
kować w praktyce podczas zawodów 
w Mosinie. Na koniec nastąpiło pod-
sumowanie i odczytanie wyników. 
Miło nam poinformować, że Karol 
Kostrzewa zdał egzamin z wynikiem 
bardzo dobrym i uzyskał licencję 
sędziowską Judge D. Karol jest jedy-
nym na tę chwilę sędzią Polskiej Unii 
Karate olimpijskiego WKF we Wrze-
śni i powiecie wrzesińskim.

Tomasz Kostrzewa

Jedynka zagra  
w kolejnej rundzie

W niedzielę 27 marca w Środzie Wielkopolskiej odbyła się III runda 
eliminacyjna rozgrywek Kinder Joy of Moving w kategorii dwójek.

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Września reprezentowały dwa zespoły, 
oba odniosły po jednej porażce i awansowały z II i V miejsca do ćwierćfinału 
mistrzostw Wielkopolski, który odbędzie się 10 kwietnia. 

Ilona Zielińska-Czubek

Za siatkarkami Mileszy udany, choć nie najłatwiejszy sezon

W ubiegłym roku puchar powędrował do ekipy z Sołeczna

Karol Kostrzewa podczas kursu

Radość z awansu
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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

Wrzesiński Hwarang  
na ważnych imprezach

W dniach 18-20 marca w belgijskim 
Lommel odbył się Puchar Świata G2. 
UKS Hwarang Września reprezento-
wały dwie zawodniczki: Sara Surtel 
(kategoria juniorów -55 kg) i Patrycja 
Kasperska (kategoria -73 kg seniorów). 
Wystąpili także zawodnicy AZS AWF 
Poznań: Krystian i Dagmara Haremza.

Najlepszy wynik zaliczyła studentka 
I roku AWF w Poznaniu Dagmara Ha-
remza startująca w kategorii senio-
rów +73 kg, która zdobyła brązowy 
medal.

Dagmara stoczyła trzy pojedynki. 
Pierwszy – z reprezentantką USA 
Hannah Keck – wygrała 5-4, drugi –  
z Turczynką Nafią Kus – także wygra-
ła 2-1. Na drodze do finału stanęła 
jej Francuzka Solene Avoulette, któ-
ra zwyciężyła z wynikiem 9-5.  Za-
wodniczkę trenuje obecnie Łukasz 
Scheffler, który tak skomentował 
zdobycie brązowego medalu: – Nie-
zwykle cieszy postęp, jaki notuje nasza 
podopieczna, z zawodów na zawody 
konkurując ze ścisłą czołówką swo-
jej kategorii na świecie i zaznaczając  
w niej swoją obecność.

Piąte miejsce wywalczyła Patrycja 
Kasperska w kategorii -73 kg, która 
wygrała pojedynek z Greczynką Pa-
raskevi Ntemogianni. Na drodze do 
medalu stanęła jej Madelynn Gor-
man-Shore z USA. 

Pierwszy raz na tak wymagającej 
imprezie zaprezentowała się junior-
ka Sara Surtel, która uległa swojej ry-
walce z Holandii Nadzie Maghnouj. 
Krystian Haremza uległ w pierwszym 
pojedynku Hiszpanowi Ivanowi Gar-
cii Martinezowi.

Starty kontrolne w tak mocno ob-
stawionych turniejach są dla naszych 

młodych zawodników zdobywaniem 
cennego doświadczenia. Należy 
pamiętać, że w Pucharach Świata 
startuje absolutna czołówka – bar-
dzo doświadczeni i mający za sobą 
kilkunastoletnią karierę zawodnicy. 
Dla naszych podopiecznych samo 
oglądanie swoich idoli to spore prze-
życie, a co dopiero rywalizowanie 
z nimi. Od wielu miesięcy nie mo-
gliśmy mierzyć się w normalnych 
zawodach ze względu na COVID-19. 
Dobrze było wejść na ogromną halę 
Soeverein Arena w Lommel, żeby 
znowu poczuć ducha rywalizacji.  
W turnieju wystartowało ponad  
1 200 zawodników z całego świata, 
w tym wielkie gwiazdy taekwondo 
olimpijskiego. To bardzo budujące 
uczucie móc być wśród nich.

Z kolei 27 marca w Rokietnicy od-
była się pierwsza edycja Grand Prix 
Wielkopolski w taekwondo olim-
pijskim. W zawodach wystartowa-

ło ponad 400 zawodników z Polski  
i Niemiec. Uczniowski Klub Sportowy 
Hwarang Września reprezentowało 
40 zawodników. Zawodnicy rywali-
zowali w kategoriach dzieci, młodzi-
ków, kadetów i juniorów oraz w kate-
goriach wagowych.

Złote medale zdobyli Iga Janas, 
Marcel Psyk, Alicja Muchowicz, Wik-
toria Grześkowiak oraz Sara Surtel, 
srebrne – Izabella Chrzanowska, Ju-
lia Knopkiewicz, Amelia Pawłowska, 
Sara Wilczyńska, Wiktor Kałużny, Ad-
rian Stengert, Jakub Filipczak, Domi-
nik Knopkiewicz i Martyna Zielińska, 
zaś brązowe – Mikołaj Grodziski, Szy-
mon Przybylski, Marcelina Mgłosiek, 
Apolonia Michałowska, Nikodem 
Michniacki, Zuzanna Waszczuk, Szy-
mon Zieliński, Karol Olejniczak, Mar-
celina Przybylska, Bartosz Wilczyński 
i Kacper Kasperski.

Pomysł na cykl czterech turniejów 
Grand Prix Wielkopolski – w Rokietni-
cy, Kórniku, Jarocinie i Wrześni – zrodził 
się na początku roku podczas zebra-
nia zarządu Wielkopolskiego Związku 
Taekwondo Olimpijskiego, którego 
jestem wiceprezesem ds. sportowych. 
Brakowało turnieju dla dzieci i zawod-
ników, którzy dopiero zaczynają swoją 
przygodę zawodniczą.

Zainteresowanie przerosło nasze 
oczekiwania, bo planowaliśmy, że 
wystąpi maksymalnie 300 osób,  
a wystąpiło ponad 400. W grudniu 
we Wrześni odbędzie się finałowa 
edycja, w której wyłonimy najlep-
szych zawodników i zawodniczki 
całego Grand Prix. Pomysłem na 
przyciągnięcie tak dużej liczby dzie-
ci oprócz krążków za poszczególne 
miejsca, ma być medal składający się 
z czterech części w kształcie oktago-
nu, na jakim walczymy w taekwondo, 
z herbami wszystkich miast. Kolejny 
pozytyw naszej akcji to zorganizowa-
nie turnieju z udziałem publiczności. 
Wreszcie po przerwie spowodowa-
nej COVID-19 rodzice mogli zoba-
czyć swoje pociechy w akcji. Wzbu-
dzało to dużo emocji.

Tomasz Haremza
Prezes UKS Hwarang Września

Zawodnicy klubu mają za sobą bardzo intensywny okres.

Z życia klubów sportowych

Z Rokietnicy wrześnianie przywieźli krążki w różnych kolorach

W Belgii zawodnicy Hwaranga konkurowali ze światową czołówką
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