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Strażacy świętowali w Białężycach
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu 

powiatu wrzesińskiego spotkali się 27 maja na uroczystej zbiórce z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. 

Obchody rozpoczęły się polową 
mszą świętą, która została odpra-
wiona w hali garażowej powiato-
wej komendy. Następnie dowódca 
uroczystości starszy brygadier Da-
mian Jankowiak złożył meldunek 
przedstawicielowi wielkopolskiego 
komendanta wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
brygadierowi Tomaszowi Grelakowi. 
Okolicznościowe przemówienie wy-
głosił natomiast komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
starszy brygadier Piotr Trawiński. 
W spotkaniu brali udział zaprosze-
ni goście: zastępca szefa kancelarii 
prezesa rady ministrów Zbigniew 
Hoffmann, wicewojewoda wielko-
polski Aneta Niestrawska, starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, bur-
mistrz miasta i gminy Września To-
masz Kałużny, burmistrz gminy Miło-
sław Hubert Gruszczyński, burmistrz 
Pyzdr Przemysław Dębski, burmistrz 
miasta i gminy Nekla Karol Balicki, 
wójt gminy Kołaczkowo Teresa Wa-
szak, prezes zarządu powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej druh Michał 
Stefański oraz licznie zgromadzeni 
emerytowani funkcjonariusze.

Strażacy niezmiennie cieszą się wy-
jątkowym uznaniem i szacunkiem 
społeczeństwa. Ich służba polega 
nie tylko na gaszeniu pożarów, lecz 
także na udzielaniu pomocy ofiarom 
wypadków czy klęsk żywiołowych 
oraz zapewnianiu bezpieczeństwa 
w różnych okolicznościach. Zarówno 
zawodowcy, jak i ochotnicy każdego 
dnia spieszą z pomocą mieszkań-
com naszego powiatu, ratując ich 
zdrowie, życie oraz mienie i niejed-
nokrotnie narażając się przy tym 
na liczne zagrożenia. Zbiórka była 
okazją do wręczenia im awansów  
i odznaczeń. Brązowa Odznaka „Za-
służony dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej” przyznana została starszemu 
ogniomistrzowi Krystianowi Przy-
byle. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji nadał stopień bryga-
diera Rafałowi Zasadzie, a komen-
dant główny Państwowej Straży 
Pożarnej starszego aspiranta Grze-
gorzowi Tomczakowi. Z kolei wielko-
polski komendant wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej nadał stop-
nie: starszego ogniomistrza Michało-
wi Dębickiemu, Michałowi Psykowi 
i Grzegorzowi Zaworskiemu, ognio-
mistrza Krzysztofowi Bartkowiakowi 

i Dawidowi Wegnerowi, a starszego 
sekcyjnego – Igorowi Wawrzynia-
kowi. Na stopień starszego strażaka 
przez komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej we 
Wrześni awansowani zostali Patryk 
Białek i Adrian Majchrzak.

Podczas wojewódzkich obcho-
dów Dnia Strażaka, które odbyły się  
20 maja w Pleszewie, odznaczeni  
i wyróżnieni zostali: starszy bryga-
dier Piotr Trawiński – dyplomem 

Komendanta Głównego PSP, starszy 
brygadier Damian Jankowiak – na-
grodą Komendanta Głównego PSP, 
aspirant sztabowy Robert Nowaczyk 
– Srebrnym Medalem za Długoletnią 
Służbę i starszy ogniomistrz Artur 
Nather – Srebrnym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę. Komendant główny 
Państwowej Straży Pożarnej uhono-
rował dyplomem 30-lecia Państwo-
wej Straży Pożarnej młodszą kapitan 
Annę Kasprzak.                              Cd. na s.3

Radosny Dzień Dziecka
1 czerwca najmłodsi tradycyjnie otrzymują upominki z okazji ich święta.

W Zespole Szkół im. Janusza Kor-
czaka we Wrześni Dzień Dziecka co 
roku ma szczególny wymiar. W tym 
roku pod hasłem „Fabryka Uśmiechu 
Dziecka” obchodzono go zdrowo, 
aktywnie i na wesoło. Nie brakowało 
malowania twarzy, wspólnej zabawy 
i tańca w rytm ulubionych piosenek 
uczniów. Specjalny pokaz taneczny 
przygotowały też nauczycielki szko-
ły, które nie wahały się wystąpić dla 
swoich podopiecznych. Po aktywno-
ściach takich jak przeciąganie liny czy 
animacjach z chustą wszystkim dopi-
sywał apetyt na owoce i inne pyszne 
przekąski. W obchodach Dnia Dziec-
ka w szkole przy Leśnej wzięli udział 
przedstawiciele Starostwa Powiato-
wego, którzy przekazali przygotowa-
ne na tę okoliczność upominki. Nowe 
zabawki z pewnością ucieszą przede 
wszystkim podopiecznych przed-
szkola „Mali Zdobywcy”, które działa 

w placówce. Tradycyjnie prezenty 
przygotowane przez Starostwo 
Powiatowe we Wrześni trafiły rów-
nież do wychowanków Ośrodka 
Wspomagania Dziecka i Rodziny  
w Kołaczkowie.

Upominki i słodycze przygotowa-
ne przez urząd zostały przekazane 
młodym pacjentom oddziału dzie-
cięcego w Szpitalu Powiatowym 
we Wrześni. Jak co roku mamy 
nadzieję, że dzięki temu choć na 
chwilę uda im się uprzyjemnić po-
byt w szpitalu i zapomnieć o dole-
gliwościach. Prezentem, na który 
bardzo czekają mieszkańcy po-
wiatu, jest nowy oddział dziecięcy, 
którego budowa właśnie finiszu-
je. Aktualnie ustawiane są meble  
i sprzęty – nowy oddział będzie 
gotowy prawdopodobnie jeszcze  
w tym miesiącu.

Cd. na s.7

Możemy być dumni ze strażaków z naszego powiatu

Wydarzeniu na „Zamkowej” towarzyszyły tematyczne animacje 

Współpraca 
trwa

W Biechowie 
jak w domu

Zapraszamy na 
Niedzielę  

z powiatem
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Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Trwa urządzanie i wyposażanie oddziału

Prace elewacyjne

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.

Informujemy, że 17 czerwca (piątek) Starostwo Powiatowe we Wrześni będzie 
nieczynne w zamian za pracę w dniu 11 czerwca (sobota) w godz. 7-15.

Starostwo Powiatowe we Wrześni
ogłasza nabór na wolne  

kierownicze stanowisko urzędnicze
geodeta powiatowy.

Wymagane dokumenty należy składać  
do 24 czerwca br.

Więcej informacji można znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

Powiatu Wrzesińskiego.

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
poszukuje stażystów do:

    • Wydziału Komunikacji i Transportu
oraz

    • Wydziału Inwestycji, Zamówień  
Publicznych i Funduszy Europejskich

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
z Wydziałem Kadr i Szkoleń

pod numerem telefonu 61 640 44 45  
lub 61 640 44 90

Co słychać na drogach?
Pod koniec maja ogłoszono, że powiat wrzesiński uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi 

powiatowej Gozdowo – Samarzewo w wysokości ponad 4,7 mln zł. Ponadto cały czas trwają re-
monty cząstkowe i prace między Gutowem Małym a Grzybowem oraz między Nowym Folwarkiem 
a Psarami Polskimi.
Przebudowa, na którą powiat 

wrzesiński uzyskał dofinansowa-
nie, dotyczy odcinka drogi powia-
towej od Gozdowa przez Biegano-
wo i Sokolniki do granicy powiatu. 
W ramach II edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych przyznano 
kwotę 4,75 mln złotych (przy łącz-
nej wartości zadania w wysokości 
5 mln zł) na inwestycję obejmują-
cą ponad 5-kilometrowy odcinek, 
którego jezdnia zostanie wzmoc-
niona, a pobocza utwardzone. 
Ponadto przebudowane zostaną 
przepusty, rowy odmulone, a także 
zbudowane/przebudowane chod-
niki w Bieganowie i Sokolnikach. 
Zadanie jest kontynuacją prac  
z wcześniejszych lat, a przewidy-
wany termin jego zakończenia to 
kwiecień przyszłego roku.

Prace związane z budową ścież-
ki rowerowej między Gutowem 
Małym a Grzybowem postępują  
w szybkim tempie. Przypomnijmy, 
że to kolejny etap prowadzonej od 
2018 roku inwestycji, której celem 
jest poprawa komfortu i bezpie-
czeństwa użytkowników tej drogi 
powiatowej. Aktualne zadanie reali-
zowane jest na odcinku o długości 
ok. 2,4 km, a jego koszt wynosi po-
nad 4,3 mln zł. Wydział Dróg Powia-
towych szacuje, że prace mogą za-
kończyć się jeszcze w tym miesiącu.

W ostatnim czasie rozpoczęły się 
również roboty na drodze powia-
towej między Nowym Folwarkiem 
a Psarami Polskimi. Odcinek od 
skrzyżowania ulic Jeziornej i Zaką-
tek w Nowym Folwarku do Wiej-
skiego Domu Kultury w Psarach 

Polskich zostanie poszerzony, a także 
zyska nowe chodniki. Skrzyżowania 
zostaną przebudowane, podobnie 
jak kanalizacja deszczowa, a ozna-
kowanie odpowiednio dostosowa-
ne. Wartość zadania wynosi ponad  
2,3 mln zł, z czego 1,2 mln stanowi 
dofinansowanie pozyskane z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Cały czas przy drogach powiato-
wych trwają wiosenne prace porząd-

kowe, a także remonty cząstkowe, 
które od połowy maja prowadzo-
ne były na drogach powiatowych 
w Gorazdowie oraz między So-
kolnikami a Gałęzewicami, Ko-
koszkami a Gąsiorowem, Neklą  
a Stroszkami, Lipiem a Kębłowem, 
Wódkami a Grzybowem, Łagiew-
kami a Gorzycami i Targową Gór-
ką a Kokoszkami.

Klara Skrzypczyk

Punkt tymczasowo nieczynny
Informujemy, że powiatowy punkt pomocy dla obywateli Ukrainy jest nieczynny do odwołania.  

Za utrudnienia przepraszamy!

Szukamy wolontariuszy
Osoby, które chciałyby wesprzeć pracę powiatowego punktu pomocy materialnej dla obywateli 

Ukrainy mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej 44 (budynek dawnej strażnicy), prosimy  
o kontakt mailowy pod adresem pomocukrainie@wrzesnia.powiat.pl
Zgłaszając się do pomocy, należy wskazać orientacyjną dyspozycyjność i numer telefonu kontakto-

wego. Główne zadania ochotników polegają na przyjmowaniu darów, ich segregowaniu i przygotowy-
waniu do dalszego przekazania.

Na drodze powiatowej między Nowym Folwarkiem a Psarami Polskimi
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W trakcie uroczystości w Białęży-
cach nie zabrakło również wyróż-
nień dla zaproszonych gości. Z okazji 
30-lecia Państwowej Straży Pożarnej 
komendant powiatowy PSP Piotr 
Trawiński wręczył okolicznościowe 
medale: staroście Dionizemu Jaśnie-
wiczowi, burmistrzom Tomaszowi 
Kałużnemu, Hubertowi Gruszczyń-
skiemu, Karolowi Balickiemu i Prze-
mysławowi Dębskiemu, wójt Teresie 

Strażacy świętowali w Białężycach
Waszak, młodszemu brygadierowi  
w stanie spoczynku Andrzejowi 
Jance oraz brygadierom w stanie 
spoczynku Krzysztofowi Orłowi i Ro-
bertowi Wojtkowiakowi. W podzię-
kowaniu za współpracę komendant 
wrzesińskich strażaków wręczył oko-
licznościowe grawertony: Zbignie-
wowi Hoffmannowi, Dariuszowi Mat-
czakowi, Markowi Przyjemskiemu, 
Waldemarowi Grzegorkowi, Przemy-

sławowi Hirschfeldowi, Robertowi 
Balickiemu, Rafałowi Ziętemu, Stefa-
nowi Tomczakowi, Piotrowi Nowiń-
skiemu, Michałowi Stefańskiemu, Le-
chowi Wiśniewskiemu, Piotrowi Le-
woczce, Piotrowi Sikorze, Tomaszowi 
Kasprzakowi, księżom Mirosławowi 
Stawickiemu i Bartoszowi Rajewskie-
mu, Urszuli Kosmeckiej, Joannie Mu-
siałkiewicz, Joannie Pikorze-Ignasiak, 
Krystianowi Błaszczykowi, Romual-
dowi Juścińskiemu, Dariuszowi Jure-
wiczowi, Pawłowi Puzdrakiewiczowi  
i Grzegorzowi Gralewiczowi.

 W podziękowaniu za wzorowe wyko-
nywanie obowiązków służbowych ko-
mendant powiatowy PSP we Wrześni 
wręczył okolicznościowe grawertony: 
sekcyjnej Magdalenie Cieślak, Agniesz-
ce Zielonce, brygadierowi Rafałowi 
Zasadzie, młodszemu brygadierowi 
Tomaszowi Kotusiewiczowi, młodsze-
mu kapitanowi Tomaszowi Jankow-
skiemu, młodszemu aspirantowi Jaku-
bowi Nawrockiemu, a także starszym 
ogniomistrzom Arturowi Natherowi  
i Grzegorzowi Zaworskiemu.

Starosta wrzesiński wraz z komen-
dantem powiatowym w dowód 
uznania za szczególne osiągnięcia 

w realizacji zadań ochrony przeciw-
pożarowej powiatu wrzesińskiego 
wyróżnili następujących funkcjona-
riuszy: młodszą brygadier Sonię Ga-
warecką, młodszą kapitan Annę Ka-
sprzak oraz aspirantów sztabowych 
Sebastiana Rosińskiego, Roberta No-
waczyka i Tomasza Hartwicha.

Starosta oraz prezes zarządu od-
działu powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej we Wrześni w dowód 
uznania za szczególne osiągnięcia  
w realizacji zadań ochrony przeciw-
pożarowej powiatu wrzesińskiego 
wyróżnili druhów: ks. Rafała Hordika 
z OSP Targowa Górka, Jarosława Ma-
tuszaka z OSP Miłosław, Wojciecha 
Tomaszewskiego z OSP Pietrzyków, 
Andrzeja Szalatego z OSP Borzykowo 
i Pawła Ratajczaka z OSP Marzenin.

Monika TomczakKomendant powiatowy PSP st. bryg. Piotr Trawiński

Okolicznościowy medal otrzymał m.in.  
starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz (trzeci z lewej)

Parada blagierów
Bywają czasami takie sytuacje, kiedy coś nas drażni, wytrąca ze stanu względnego komfortu, po prostu denerwuje. Jednakże najczęściej nie 

reagujemy zbyt pośpiesznie, zachowujemy stoicki spokój, ignorujemy tę dolegliwość. Idziemy na przeczekanie. Zakładamy, że intruz się zmęczy  
i przeniesie w inne obszary. Ale kiedy zbyt długo to nie następuje przechodzimy do ofensywy.

To trochę tak jak z natrętną mu-
chą albo bzyczącym w pobliżu ko-
marem. Najpierw liczymy na to, że 
chwilę polata i zostawi nas w spo-
koju albo znajdzie sobie inne bar-
dziej nam obojętne zajęcie, albo 
pójdzie na lep. Kiedy jednak na-
tręctwo błonkoskrzydłego owada 
nie daje nam spokoju, szukamy  
w końcu packi, żeby skutecznie 
pozbyć się intruza i spokojnie 
wrócić do swoich zajęć.

Podobne zjawisko nasila się  
w świecie lokalnej polityki. Takimi 
intruzami bywają coraz częściej 
„posłańcy narodu” i urzędnicy  
z tzw. centrali. Nie zmarnują żad-
nej okazji, żeby nie „uświetnić” 
swoją obecnością lokalnego wy-
darzenia, które w ich przekonaniu 
może im dodać splendoru lub 
pozwoli choćby na chwilę „zabły-
snąć”. Zawsze można się trochę 
ogrzać w promieniach cudzego 
sukcesu albo przypisać sobie ja-
kąś iluzoryczną zasługę. Potrafią 
też czasem sami zainscenizować 
jakiś medialny happening, żeby 
zabłysnąć przed lokalnym suwe-
renem, podkreślając swoje odda-
nie i troskę o niego.

Ostatnio okazją dla odegrania 
takiej roli był Powiatowy Dzień 
Strażaka. Wiadomo, że strażacy 
cieszą się największym społecz-
nym uznaniem, więc pokusa 
przytulenia się do lokalnych bo-

haterów zawsze jest wielka. Dlate-
go też i tym razem goście z centrali 
(przez miłosierdzie nie wymienię ich 
tytułów) zawitali na prowincję, żeby 
osobiście wręczyć kluczyki do nowo 
zakupionych pojazdów. Że zasługa 
ich w tym dziele jest żadna, to nie 
ma znaczenia. Tutaj przecież nie o to 
chodzi, najważniejszy jest miraż.

I chociaż prawdziwymi współtwór-
cami unowocześnienia dziesiątek 
istniejących jednostek straży po-
żarnej są samorządy, które od lat 
finansują zakupy nowoczesnego 
sprzętu dla ochotniczych i zawo-
dowych jednostek, to ktoś próbuje 
ograbić ich z tej zasługi, wyłudza-
jąc splendor im właśnie należny. Na 
szczęście podopieczni świętego Flo-
riana doskonale demaskują tę blagę, 
bezbłędnie gasząc ją w zarzewiu jak 
niewinny pożarek, naigrywając się 
w kuluarach z zadufanych w sobie 
bohaterów, jakby tego nie nazwać, 
zwykłego szalbierstwa. Na szczę-
ście są jeszcze na tym świecie ludzie  
i rzeczy, których nie da się kupić za 
żadne pieniądze, a nasi mieszkańcy  
w swojej zbiorowej mądrości potra-
fią oddzielić ziarno od plew, blagę od 
autentycznej zapobiegliwości.

Nic to jednak w porównaniu z praw-
dziwym mistrzem nad mistrzami 
w tej dyscyplinie. Na wyżyny blagi 
użytkowej wspiął się niedawno, przy-
garnięty przez miejscowego burmi-
strza znamienity „posłaniec narodu” 

(małej części narodu), który to zor-
ganizował w pięknym miłosławskim 
grodzie, zgrany aż do bólu kartoni-
kowy happening. Żeby było dostoj-
nie swoje przedstawienie rozegrało 
się na dziedzińcu szkoły podstawo-
wej wybudowanej jeszcze przez po-
przedniego burmistrza ze środków 
pozyskanych z funduszy zewnętrz-
nych. Naszego bohatera jednak to 
wcale nie zniechęciło do podjęcia 
odważnego wyzwania. To szczegól-
ne widowisko udostępnione światu 
za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych mogli „podziwiać” nie-
zbyt liczni co prawda miłośnicy me-
dialnego surfingu, o czym świadczy 
mizerna liczba odsłon jego zapisu. 
Zwykły kapiszon! Pffuu… Chociaż 
spodziewano się pewnie solidnego 
zadęcia przynajmniej z mocą puzo-
nu orkiestry dętej, tej wyjętej jako 
żywo z utworu znanej sprzed lat po-
pularnej piosenkarki. Bohaterka tego 
utworu na dźwięk puzonu i uroków 
puzonisty oczywiście zemdlała. Nie-
stety na tę okoliczność, nikt z wraże-
nia nie zemdlał.

Dla niewtajemniczonych wyjaśniam na 
czym polega ta kartonikowa zabawa. 

Otóż najpierw ograbia się samo-
rządy z należnych im dochodów,  
a następnie bez żadnego trybu i kry-
teriów dokonuje się podziału części 
tych łupów pomiędzy samorządy, 
które składają wnioski na realizację 
ważnych dla nich zadań do progra-

mu nazwanego na przykład „Polski 
ład”, czy jak tam. W końcu ogłasza się, 
po uważaniu listę samorządowych 
beneficjentów i kwoty na realizację 
niektórych zadań opisanych w zło-
żonych przez nich wnioskach. Po 
ogłoszeniu wyników liczni „posłańcy 
narodu” na wyścigi, żeby ich partyj-
ni koledzy (koleżanki) nie ubiegli, 
drukują pośpiesznie na kartonikach 
kwoty przyznanych dofinansowań 
z nazwami miejscowości i na złama-
nie karku wcielając się w rolę swe-
go rodzaju paserów upłynniających 
zagrabione samorządom „skarby”, 
pędzą ogłosić suwerenowi tę dobrą 
nowinę jako ich osobistą zasługę  
w tym dziele.

Wspomniany przeze mnie „posła-
niec suwerena” tak bardzo śpieszył 
się do wspomnianego przeze mnie 
Miłosławia, żeby osobiście odtrąbić 
(zadąć) swą domniemaną zasługę  
w pozyskaniu dla samorządów ma-
mony, że po drodze pogubił część 
obdarowanych samorządowych re-
prezentantów i kartonikami obdaro-
wał na chybił trafił przypadkowych 
dublerów. A może i nie do końca 
przypadkowych.

I tak kartonik z niewygórowa-
ną zresztą kwotą i nazwą naszego 
powiatu dzierżył krzepko osobnik  
w żaden sposób z naszym samo-
rządem niezwiązany. Zresztą nie był 
to jedyny dubler, który wystąpił nie  
w swojej roli w tym fascynującym 

spektaklu. Wszyscy uczestnicy 
happeningu do końca jednak  
i dzielnie odegrali swoje role. Cho-
ciaż, jak przeczytać można w recen-
zjach, nie były to ich życiowe kreacje.

Nie wiem jak wy, ale ja osobiście 
już nie mogę się doczekać następ-
nego przedstawienia. Od teraz 
komedia to będzie chyba mój ulu-
biony gatunek sztuki.

Ale, żeby oddać sprawiedliwość, 
ta dziedzina sztuki nie jest domeną 
jednej tylko losowo wybranej partii.

I należy tylko na koniec w kro-
nikarskim skrócie odnotować, że 
ten trudny, jakby nie było, gatu-
nek sztuki oblegany jest od jakie-
goś czasu gremialnie.

Dionizy Jaśniewicz
…tym razem jako koneser sztuk 

osobliwych, żeby nie było



4 Edukacja 10 czerwca 2022 www.wrzesnia.powiat.pl

Wycieczka dydaktyczna do WSL 
19 maja grupa 50 uczniów z klas trzecich o profilu kształcenia technik logistyk z Zespołu Szkół Zawo-

dowych nr 2 wzięła udział w laboratoriach RFID w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

Były to warsztaty polegające na bezstykowym identyfikowaniu towarów za pomocą fal radiowych. Zajęcia dydaktycz-
ne połączone były z prezentacją uczelni. Młodzież dowiedziała się między innymi o rewelacyjnych prognozach rynku 
pracy dla zawodu logistyka, przyszłości e-commerce oraz najnowszych rozwiązaniach technologicznych branży.

Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – 
stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Wydział Edukacji

Dofinansowanie na poznawanie
Po raz drugi powiat wrzesiński otrzymał dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia ministra eduka-

cji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
szkoły mogły zaplanować jedno-, 
dwu- i trzydniowe wyjazdy do wska-
zanych przez ministra ważnych 
punktów edukacyjnych w różnych 
miastach w Polsce. Powiat wrze-
siński otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 106 195 zł na realizację  

14 wycieczek, w których wzięli udział 
uczniowie Zespołu Szkół Specjal-
nych, Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 oraz Zespołu Szkół 
Politechnicznych. Wyjazdy zapla-
nowane zostały do takich miast jak: 
Kraków, Gdańsk, Częstochowa, Gnie-

zno, Łódź, Toruń, Zakopane, Malbork, 
Szczecin czy Warszawa.

Przedsięwzięcie ministra edukacji  
i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” 
jest częścią Polskiego Ładu.

Wydział Edukacji

Francuzi z wizytą 
w powiecie

30 oraz 31 maja po raz kolejny we Wrześni gościła delegacja 
Association Val de Loire – Pologne (Stowarzyszenia Dolina Loary – 
Polska).

Stowarzyszenie reprezentowali: 
prezes Philippe Kazmierczak, jego 
zastępca Denise Macqret, skarbnicz-
ka Czesława Couffrant oraz członek 
Fabrice Dameron. 

Association Val de Loire – Pologne  
z siedzibą w mieście Suèvres we 
Francji promuje kulturę francuską  
w Polsce oraz polską we Francji. Jed-
ną z wielu form działalności stowa-
rzyszenia jest umożliwianie uczniom 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Henryka Sienkiewicza we Wrześni 
wyjazdu do Francji. Od 2005 roku 
organizowany jest konkurs, w któ-
rym młodzież w języku francuskim 
pisze pracę na temat związany z kul-
turą Francji. Nagrodą jest wakacyjny 
wyjazd na dwa tygodnie do Doliny 
Loary organizowany przez stowarzy-
szenie. W czasie pobytu we Francji 
młodzież uczy się języka, zwiedza, 
poznaje kulturę tego kraju, jego zwy-

czaje i kuchnię, a także uczestniczy  
w codziennym życiu francuskiej rodzi-
ny. W tym roku laureatkami konkursu 
zostały dwie uczennice liceum: Ana-
stasiia Volovets oraz Paulina Bartylak.

30 maja Francuzi odwiedzili LO, 
gdzie uczestniczyli w lekcjach języka 
francuskiego, spotkali się z dyrekcją, 
laureatkami konkursu oraz wręczy-
li nagrody – symboliczne dyplomy 
będące zaproszeniem na wyjazd 
do Francji. Dzień później delegacja 
na spotkaniu z wicestarostą wrze-
sińskim Waldemarem Grzegorkiem 
potwierdziła chęć dalszej współpra-
cy. Zapowiedziała również organiza-
cję kolejnej imprezy kulturalnej dla 
mieszkańców powiatu wrzesińskie-
go z okazji zbliżającej się dwudzie-
stej rocznicy rozpoczęcia współpracy 
stowarzyszenia z LO.

Dorota Górna
LO

Wręczenie nagród w LO

Podczas wizyty w starostwie

Wizyta okazała się niezwykle ciekawa

Uczniowie ZSZ nr 2 na wycieczce w Łodzi
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Sukcesy młodych 
pianistów

Dwoje uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni 
uzyskało wspaniałe wyniki podczas XV Ogólnopolskiego „Łowiec-
kiego” Konkursu Miniatur Fortepianowych we Wrocławiu. Zmagania 
odbywały się 2 i 3 czerwca w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Igor Kaczmarek, uczeń Powiatowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrze-
śni w klasie fortepianu Kamila Ma-
deja, na XV Ogólnopolskim „Łowiec-
kim” Konkursie Miniatur Fortepiano-
wych we Wrocławiu, otrzymał trzecie 
miejsce w grupie I. Z kolei Deborah 

Pawłowski, uczennica Powiatowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrze-
śni w klasie fortepianu Alicji Golec, 
otrzymała wyróżnienie I stopnia.

Serdecznie gratulujemy oraz życzy-
my dalszych sukcesów!

                                            Kamil Madej, PSM

W trosce o zdrowie 
psychiczne

Na przełomie kwietnia i maja uczniowie Społecznej Szkoły Pod-
stawowej we Wszemborzu zrealizowali projekt edukacyjny pt. 
„Dbam o zdrowie psychiczne”, którego pomysłodawcą było Stowa-
rzyszenie „Rodzice Dzieciom”.

Dzieci i młodzież brali udział  
w lekcjach edukacyjnych i profe-
sjonalnych warsztatach prowa-
dzonych przez specjalistę, których 
celem było oswojenie uczestników 
z tematem zdrowia psychicznego 
oraz pokazanie, dlaczego i jak na-
leży o nie dbać. Uczniowie m.in. 
uzupełniali karty pracy, oglądali 

filmy edukacyjne, wykonywali żół-
wie, sadzili kwiatki, tworzyli ma-
kietę i plakaty promujące dbałość  
o zdrowie psychiczne oraz poznawali 
sposoby radzenia sobie ze stresem.   
Projekt zrealizowano w ramach zada-
nia publicznego współfinansowane-
go przez powiat wrzesiński.

Iwona Gabriel

Zagraniczne rozmowy
Pod koniec maja delegacja Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodo-

wej we Wrześni gościła w Liechtensteinie i Szwajcarii w związku z realizacją projektu dotyczącego klas 
patronackich.
Projekt „Jak promować i prowadzić 

klasę patronacką w warunkach pol-
skich na podstawie doświadczeń kra-
jów Liechtenstein, Szwajcaria i Niem-
cy” trwa od marca tego roku i będzie 
realizowany do lutego 2024 roku. 
Jego głównym celem jest aktualiza-
cja i rozwój strategii powiatu wrze-
sińskiego w zakresie polityki kształ-
cenia zawodowego. Mówiąc krótko, 
polega więc on na tym, by podpatry-
wać sprawdzone zachodnioeuropej-
skie modele i wdrażać je na naszym 
lokalnym gruncie. Przedsięwzięcie, 
które jest finansowane w ramach 
Mechanizmu Finansowego EOG na 
lata 2014-2021 Programu Edukacja, 
realizowane jest przez Powiatowe 
Centrum Edukacji Zawodowej we 
Wrześni wspólnie z Polsko-Niemiec-
ką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz 
Instytutem Analiz Rynku Pracy.

Wizyta w Liechtensteinie i Szwajca-
rii trwała od 29 do 31 maja. W skład 
delegacji powiatu wrzesińskiego we-
szli: starosta wrzesiński Dionizy Ja-
śniewicz, dyrektor PCEZ Marek Dyba, 
wicedyrektor PCEZ Tomasz Mackie-
wicz, zastępca naczelnika Wydziału 
Edukacji Katarzyna Starzyńska oraz 
pracownica PCEZ Magdalena Boga-
czyk. W programie pobytu znalazły 
się: wykład w urzędzie ds. kształcenia 
zawodowego w Schaan, rozmowy  
o przyuczaniu do zawodu osób mło-
docianych w jednym z okolicznych 
zakładów metalurgicznych, zwiedza-
nie laboratorium eksperymentalne-
go wspierającego naukę przedmio-
tów ścisłych, technicznych i przyrod-
niczych, a także wizyty w centrum 

Liechtenstein to bardzo mały kraj, 
nawet nieco mniejszy i mniej liczny 
od gminy Września. Jednak w każ-
dym kraju trzeba kształcić młode po-
kolenie, bo ono później zadecyduje  
o jego bogactwie. Liechtenstein jest 
na tyle mały, że nie ma w nim szkół 
zawodowych – w zakresie szkol-
nictwa zawodowego ściśle współ-
pracuje z większym sąsiadem, czyli 
Szwajcarią. Obydwa państwa mają 

ten sam system edukacyjny. Z tego 
powodu uczniowie z Liechtensteinu 
jeżdżą (co trwa kilkanaście minut) do 
szkół zawodowych do Szwajcarii. Czy 
robią to codziennie? Nie, ponieważ 
szkolnictwo zawodowe jest dualne 
– uczniowie w szkole są 1-2 dni po  
9 godzin, a przez pozostałe 3-4 dni od-
bywają praktyki w różnych przedsię-
biorstwach, ucząc się zawodu. W oby-
dwu krajach w ten sposób kształci się 
prawie 80% uczniów. W Polsce uczą-
cych się w technikach i „branżówkach” 
jest nieco ponad 50%. Ciekawe jest to, 
że większość zakładów chce uczestni-
czyć w kształceniu praktycznym. Dla 
nich to ogromny prestiż, który świad-
czy o możliwościach technicznych  
i technologicznych, a więc umacnia 
ich pozycję na rynku. Godnym zaapli-

kowania do naszego systemu edu-
kacyjnego jest doradztwo zawodo-
we. Jest to system bardzo skuteczny 
polegający na obowiązkowych 
spotkaniach ucznia z doradcą za-
wodowym, rekomendacjach dla 
rodziców dotyczących możliwości 
ucznia, wstępnym wyborze zawodu 
na rok przed zakończeniem 9-letniej 
szkoły podstawowej i tygodniowych 
wstępnych praktykach w zakładach 
pracy przed wyborem zawodu. 
Te działania nadzorowane przez 
urząd ds. doradztwa i kształcenia 
zawodowego sprawiają, że wybór 
odpowiedniego fachu jest bardzo 
świadomy i podyktowany zapotrze-
bowaniem rynku.

Marek Dyba
Dyrektor PCEZ

W ramach projektu: „Jak promo-
wać i prowadzić klasę patronacką  
w warunkach polskich na podstawie 
doświadczeń krajów Liechtenstein, 
Szwajcaria i Niemcy" wspólnie z re-
prezentacją powiatu wrzesińskiego 
oraz AHK Polska (Polsko-Niemiec-

ką Izbą Przemysłowo-Handlową – 
przyp. red.) i Instytutem Analiz Rynku 
Pracy mieliśmy okazję zobaczyć, w jaki 
sposób funkcjonuje  kształcenie zawo-
dowe w Liechtensteinie i Szwajcarii. 
Pełne wnioski ukażą się w  raporcie, 
który właśnie powstaje, ale już teraz 
mogę napisać, że nie tylko kwestia fi-
nansowania nas różni. To, co dla mnie 
fundamentalne, to stabilizacja pro-
cesu kształcenia zawodowego oraz 
zaangażowanie pracodawców w ten 
proces. Ze względu na duże braki pra-
cowników, firmy właśnie w kształceniu 
zawodowym upatrują szansy na po-

zyskanie czy nawet bardziej – wy-
kształcenie przyszłych kadr. Szkoła 
jest tak naprawdę swego rodzaju 
wsparciem dla ucznia i przyszłego 
pracodawcy na ścieżce jego kariery 
zawodowej.

Przed nami teraz wiele godzin pra-
cy, by zaadaptować podpatrzone 
rozwiązania do polskiego systemu 
edukacyjnego, a następnie wprowa-
dzić je do strategii powiatu wrzesiń-
skiego w zakresie edukacji.

Tomasz Mackiewicz
Wicedyrektor PCEZ

nauki praktycznej w szwajcarskim 
Buchs oraz w zakładzie kształcenia 
jednego z lokalnych przedsiębiorstw. 
Nie brakowało okazji do rozmów na 

temat odpowiedniego doradztwa  
i innych niezwykle istotnych aspek-
tów kształcenia zawodowego.

Klara Skrzypczyk

Takie spotkania to duża dawka merytorycznych informacji

Pamiątkowe zdjęcie

Młody pianista Igor Kaczmarek

We Wszemborzu mają pomysły na zdrową głowę

fot. Stow
arzyszenie „Rodzice D

zieciom
”
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Dyrektorzy odznaczeni
Pod koniec maja wręczone zostały odznaczenia państwowe, któ-

re otrzymali m.in. dyrektorzy powiatowych jednostek.

Dyrektor Zespołu Szkół Politech-
nicznych Bogdan Nowak oraz dy-
rektor Powiatowej Szkoły Muzycznej  
I stopnia Liliana Kucza odebrali od-
znaczenia z rąk wojewody wielko-
polskiego Michała Zielińskiego pod-
czas uroczystości, która odbyła się  
26 maja w Poznaniu.

Bogdan Nowak, który ZSP kieruje 
od 1 września 1999 roku, został wy-
różniony Złotym Krzyżem Zasługi za 

działalność na rzecz rozwoju oświaty. 
Liliana Kucza, która otrzymała Srebr-
ny Krzyż Zasługi, została doceniona 
za zasługi w działalności społecznej 
i kulturalnej.

Tego dnia Złote Medale za Długolet-
nią Służbę otrzymali również wrzesiń-
scy przedsiębiorcy – Marek Fibikowski 
oraz Robert Smodlibowski.

Klara Skrzypczyk

Młodzież Zapobiega 
Pożarom

Pod takim hasłem organizowany jest Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej, którego wojewódzki finał odbył się 28 maja w Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Organizatorem zmagań był Oddział 
Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Województwa 
Wielkopolskiego przy współpracy 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej we Wrześni oraz 
powiatu wrzesińskiego. W Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach sta-
wili się reprezentanci 27 powiatów, 
których pierwszym zadaniem był 
test wiedzy. Później pięcioro najlep-
szych osób z każdej grupy wiekowej 
musiało sprostać zadaniom praktycz-
nym, a także odpowiadało ustnie na 
zadawane pytania. Te przygotowane 
zostały przez zespół ze Szkoły Aspi-
rantów PSP w Poznaniu i wcale nie 
należały do najłatwiejszych.

Wyniki wojewódzkiego finały osta-
tecznie przedstawiają się następująco: 
Grupa I – uczniowie klas I-IV

1. Michał Ogórkiewicz (powiat 
gnieźnieński)

2. Florian Andrzejewski (powiat 
obornicki)

3. Bartłomiej Kaźmierczak (powiat 
wolsztyński)

4. Szymon Wałęsa (powiat kaliski)
5. Nadia Pietrzak (powiat turecki) 

Grupa II – uczniowie klas V-VIII
1. Mateusz Zmyślony (powiat ostrowski)
2. Jakub Rogalewski (powiat kępiński)
3. Dominik Wesołek (powiat słupecki)
4. Tymon Łasiński (powiat gnieźnieński)
5. Natalia Michalak (powiat turecki) 

Grupa III – uczniowie szkół ponad-
podstawowych

1. Szymon Grobelny (powiat krotoszyński)
2. Nikodem Lis (powiat gnieźnieński)
3. Natalia Ziółkowska (powiat wrzesiński)
4. Patryk Tomys (powiat wolsztyński)
5. Dominik Kaźmierczak (powiat turecki)
Wszyscy uczestnicy zmagań otrzy-

mali pamiątkowe upominki, a lau-
reaci oczywiście również okazałe 
nagrody. Dwóch najlepszych z każ-
dej grupy wiekowej weźmie udział  
w finale centralnym, który odbędzie 
się 25 i 26 czerwca w Miliczu.

Klara Skrzypczyk

Jubileusz strażaków  
z Wrąbczynka

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrąbczynku ma 90 lat. 

Z okazji jubileuszu 4 czerwca odbyła się uroczystość, której głównym punktem było przekazanie nowego sztandaru. 
Ufundował go samorząd Pyzdr.

Na przestrzeni 90 lat przez szeregi tej jednostki przewinęło się kilka pokoleń strażaków, którzy w różnych warunkach 
politycznych i społeczno-gospodarczych zawsze z honorem ratowali ludzkie życie i mienie.

Po mszy świętej odprawionej w intencji strażaków przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Przybyli goście 
podkreślali znaczenie służby strażackiej dla lokalnej społeczności. Przekazanie sztandaru i jego prezentacja były jednak 
najważniejsze.

CKSiP Pyzdry

Udany jubileusz 750-lecia 
lokacji Borzykowa

Siedem i pół wieku ma już wieś Borzykowo. Dokument wydany w dniach 2–6 maja 1272 roku w Dłu-
sku przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego miał dla Borzykowa charakter lokacyjny.

Książę wymienia w piśmie sołtysa 
Mikołaja, którego głównym zada-
niem było zagospodarowanie Bo-
rzykowa w imieniu księcia. Lokowa-
nie odbyło się na prawie średzkim,  
a więc odmianie prawa niemieckiego.

Obchody jubileuszu odbyły się   
w sobotę 4 czerwca. Mieszkańcy dłu-
go przygotowywali się do tej ważnej 
uroczystości. Zainaugurowała je po-
lowa msza święta odprawiona przez 
proboszcza parafii w Kołaczkowie, 
ks. Artura Janowicza. Proboszcz po-
święcił obelisk na placu kościelnym 
oraz kapsułę czasu, która jest świa-
dectwem tego, co minęło, i zbiorem 
informacji dla kolejnych pokoleń. Po 
zakończeniu nabożeństwa miesz-
kańcy i zaproszeni goście przeszli uli-
cami wsi, kierując się w stronę świe-
tlicy wiejskiej. Na ścianach budynku 
powstały dwa rocznicowe murale, 
których autorem jest Jarosław Czyż. 
Nawiązują one do historii Borzykowa. 
Pierwszy przedstawia kolejkę wąsko-
torową oraz sylwetkę ppor. Tadeusza 
Hernesa. Na drugim muralu widnieje 
dworek, którego przedwojenną wła-
ścicielką była Maria Leitgeber. Zapro-
szeni goście i mieszkańcy wsi uroczy-
ście odsłonili ścienne malowidło.

Główna część obchodów odbyła 
się na tyłach świetlicy wiejskiej. Na 

wspólne świętowanie przybyło wielu 
mieszkańców Borzykowa, których po-
częstowano okolicznościowym tor-
tem i innymi przysmakami przygoto-
wanymi przez miejscowe Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Nie brakowało okolicz-
nościowych przemówień i występów 
artystycznych. W programie znalazły 
się: występ dzieci z przedszkola Mi-
siowa Chatka, koncert oraz przedsta-
wienie rysu historycznego. Dodajmy, 
że „Zarys dziejów Borzykowa" można 

Uroczystość odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Pytania, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy, wcale nie były łatwe

Nowy sztandar napawa dumą całą jednostkę

pobrać ze strony Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kołaczkowie.  

Na obchodach jubileuszu 750-lecia 
lokacji wsi pojawili się znamienici 
goście m.in.: prof. Piotr Skubiszewski, 
jeden z najwybitniejszych historyków 
sztuki, który urodził się w Borzykowie, 
oraz Lechosław Musiałkowski, autor 
książki „Wrzesińska kolej powiatowa”.

Anna Janasik 
GOK Kołaczkowo  

Uroczystość była wielkim świętem mieszkańców wsi
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Radosny Dzień 
Dziecka

Ruszyli się na wiosnę
Dobiegła końca X edycja Powiatowej Akademii Ruchu – bezpłatnych zajęć dla mieszkańców powiatu.

Aktywność fizyczna ma wiele korzy-
ści – przede wszystkim pozytywnie 
wpływa na zdrowie, wzmacniając 
stawy, poprawiając wydolność narzą-
dów wewnętrznych czy uelastycznia-
jąc mięśnie. Do tego sport oznacza 
ogólną poprawę kondycji i redukcję 
stresu. Regularnie ćwicząc, mamy też 
lepsze samopoczucie i więcej energii. 
O tych korzyściach wiedzą dobrze 
uczestnicy Powiatowej Akademii 
Ruchu, którzy wiosną zapisali się na 
bezpłatne zajęcia.

Marcowe dni, kiedy przyroda budzi 
się do życia, a promieni słońca jest 
znacznie więcej niż zimą, były ide-
alne do tego, by zażyć trochę ruchu  
i zadbać o siebie. Mieszkańcy powia-
tu wrzesińskiego mogli skorzystać  
z cyklu bezpłatnych zajęć. Tym razem 

były to: zdrowy kręgosłup, trening 
wzmacniający z elementami fitnes-
su i aerobiku oraz zupełnie nowy 
pound. Te ostatnie zajęcia były in-

tensywnymi treningami z wykorzy-
staniem specjalnie wyważonych pa-
łeczek, które okazały się idealne dla 
miłośników energetycznego ruchu  
w rytm muzyki.

Ta edycja Powiatowej Akademii Ru-
chu zakończyła się wraz z końcem 
maja, ale miejmy nadzieję, że trenu-
jącym udało się zaszczepić miłość do 
aktywności fizycznej. Już teraz zapra-
szamy na kolejną odsłonę naszych 
zajęć i zachęcamy do tego, by nie re-
zygnować ze sportu, jak najwięcej się 
ruszać i pielęgnować w sobie zdrowe 
nawyki. Można wybrać schody za-
miast windy, a do pracy chociaż raz 
na jakiś czas przyjść pieszo lub pod-
jechać rowerem, a nie samochodem. 
Takie małe zmiany mogą przynieść 
wiele zdrowotnych korzyści.

Klara Skrzypczyk

dok. ze s. 1

Dzień Dziecka dotarł również na 
Powiatową Scenę Kultury „Zamko-
wa” w Miłosławiu. 3 czerwca odbyły 
się tam trzy spektakle pod nazwą 
„Miasteczko Symfonia” w wykona-
niu Filharmonii Pomysłów. Aktorzy 
przy pomocy pluszowych instru-
mentów zachęcali publiczność 
do wspólnej zabawy, śpiewania,  
a nawet czarowania. Przedstawie-
nia zgromadziły całe rodziny oraz 

liczne grupy przedszkolne i szkol-
ne. Przed pięknie udekorowanym 
budynkiem na małych gości cze-
kały animacje, bańki mydlane czy 
żywe maskotki. Z pełnych entu-
zjazmu relacji i zaobserwowanych 
uśmiechów można wnioskować, 
że zorganizowany przez Staro-
stwo Powiatowe Dzień Dziecka na 
„Zamkowej” był bardzo udany.

Klara Skrzypczyk

Uczestnikom zajęć nie brakowało zapału

Zabawy z chustą animacyjną przy Leśnej

Wychowankowie OWDiR-u ucieszyli się z prezentów

Na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego

Czas podsumowań
Czerwiec wszystkim uczniom i studentom kojarzy się z początkiem przerwy wakacyjnej. Nie inaczej 

jest z  słuchaczami Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy 8 czerwca we Wrzesińskim 
Ośrodku Kultury podsumowali kończący się rok akademicki.

Prezes WUTW Danuta Torzewska 
podziękowała zgromadzonym za to, 
że, jak powiedziała, chce im się chcieć 
oraz wręczyła wyróżnienia dla 80-lat-
ków, słuchaczy z 10-letnim stażem  
i osób najaktywniej zaangażowanych 
w działalność stowarzyszenia. Przed-
stawiła również informacje o 15-leciu 
działalności uniwersytetu. Pokrótce 
opowiedziano także o sekcjach arty-
styczno-sportowych, zorganizowa-
nych wycieczkach, wystawach oraz 
wydanych publikacjach. Nie zabrakło 
zapowiedzi wydarzeń planowanych 
przez WUTW, jak i zaproszenia do 
uczestnictwa w zajęciach w nowym 
roku akademickim.

Życzenia udanych wakacji oraz 
gratulacje za dotychczasowe osią-
gnięcia słuchaczy WUTW złożyli sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, 
zastępca burmistrza miasta i gminy 
Września Artur Mokracki oraz prezes 
Wrzesińskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego Bolesław Święciochowski. 
Uroczystość zakończył występ Wrze-
sińskiego Chóru Dziecięco-Młodzie-
żowego Izabeli Zalewskiej. 

Wiktoria Rybka

Aktywność fizyczna daje zdrowie i radość

Nie zabrakło gratulacji i podziękowań

Wrzesiński Chór Dziecięco-Młodzieżowy wystąpił dla studentów-seniorów

Przedstawienie „Miasteczko Symfonia” angażowało młodą publiczność
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15 lat tak szybko minęło…
Zwiedzanie Europy

Udział w wycieczkach zagranicznych jest dla wielu seniorów (szczególnie wcześniejszych roczników) spełnieniem marzeń o wyjazdach, które w czasach PRL były – poza 
krajami bloku socjalistycznego – w zasadzie niemożliwe do zrealizowania.

Teraz, kiedy otwarte są granice na 
cały świat, a seniorzy mają nieograni-
czony czas wolny, słuchacze Wrzesiń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
licznie uczestniczą w atrakcyjnych 
zagranicznych wycieczkach orga-
nizowanych z wyspecjalizowanymi 
biurami podróży.  

W ciągu 15-letniej działalności 
stowarzyszenia zorganizowaliśmy  
26 wyjazdów zagranicznych,  
w których udział brało przeciętnie  
44 słuchaczy. Wędrówki po Europie 
pozwoliły nam poznać kontynent od 
wschodu do najdalszego miejsca na 
zachodzie i z północy na południe.

Poznawaliśmy najważniejsze w da-
nym kraju zabytki, często umieszczo-
ne na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO, miejsca historyczne, kultu 
religijnego, ciekawe muzea, podzi-
wialiśmy różnorodne krajobrazy, 
smakowaliśmy regionalne potrawy.

W Norwegii zwiedzaliśmy stolicę 
– Oslo z Pałacem Królewskim, par-
lamentem i katedrą. Podczas rejsu 
statkiem podziwialiśmy malowni-
cze fiordy z licznymi wodospadami, 
oglądaliśmy również potężny lodo-
wiec w parku narodowym. Byliśmy  
w stolicy Danii, Kopenhadze. W czasie 
wycieczki do Londynu oglądaliśmy 
zmianę warty przed pałacem Buckin-
gham, zwiedziliśmy Katedrę św. Paw-
ła, londyńskie City, Big Bena, Hyde 
Park i inne miejsca oraz zabytkowe 
budowle stolicy. Byliśmy w twierdzy 
Tower, oglądaliśmy też bogate zbiory 
w muzeach brytyjskich.

Na Litwie poznaliśmy związane hi-
storycznie z Polską Wilno i potężny 
zamek w Trokach. Przez siedem dni 
w Rosji zachwycaliśmy się Peters-
burgiem, m.in. Pałacem Zimowym, 
w którym mieści się Ermitaż – jedno 
z największych i najbogatszych mu-
zeów świata. Podziwialiśmy letnie 
rezydencje carów – Carskie Sioło  
(z bursztynową komnatą) i Peterhof 
– zespół pałacowo-parkowy, z po-
nad 100 fontannami i wodotryskami. 

Zwiedziliśmy też Kreml w Pskowie. 
Na Ukrainie byliśmy kilkakrotnie, 
m.in. we Lwowie oraz w sanatorium 
w Truskawcu i Odessie.

Zwiedzaliśmy Rumunię śladami 
Drakuli i Stefana Batorego – od pół-
nocnych granic do Morza Czarnego 
na południu kraju. Zachwycała nas 
piękna architektura miast i miaste-
czek, odkrywaliśmy też w nich za-
skakującą liczbę śladów polskości! 
W Bukareszcie zwiedziliśmy drugą 
największą budowlę na świecie, jaką 
jest Pałac Parlamentu.

Najdalej na wschodzie Europie do-
tarliśmy do odległej Gruzji, gdzie nie-
zapomniane chwile, pełne wrażeń  
i zachwytów spędziliśmy m.in. w Tbi-
lisi, Batumi, Kachetii (rejonie winoro-
śli), Skalnym Mieście. Niepowtarzal-
na była wyprawa Gruzińską Drogą 
Wojenną w góry Kaukazu. Zwiedza-
liśmy monastery i cerkwie, pałace  
i twierdze, zabytkowe budynki czę-
sto sąsiadujące z najnowocześniej-
szymi budowlami i wieżowcami. 
Chodziliśmy też po udostępnionym, 
odkrytym antycznym mieście w skal-
nych jaskiniach. Poznaliśmy wspa-
niałą kuchnię gruzińską, a także mu-
zykę folklorystyczną i tańce ludowe.

Na południu Europy, w basenie 
Morza Śródziemnego, dwa tygodnie 
w Grecji upłynęły nam zarówno na 
wypoczynku, jak i zwiedzaniu, m.in. 
Meteorów – unikatowych klasztorów 
na szczytach gór, Riwiery Olimpij-
skiej, Salonik, Aten i wyspy Skiatos  
w czasie rejsu statkiem. Dwa tygo-
dnie przebywaliśmy też w Czarnogó-
rze, gdzie poznaliśmy wszystkie cie-
kawe zakątki tego małego, ale prze-
pięknego kraju i przy okazji zwiedzi-
liśmy w sąsiedniej Albanii jej stolicę, 
Tiranę, i pierwszą historyczną stolicę 
kraju – Kruję, z zamkiem na wzgórzu 
i tureckim bazarem.

11-dniowa wycieczka do Chorwacji 
to poznawanie zabytkowych miast: 
Dubrownik, Szybenik, Trogir, Split. 
Zwiedziliśmy stolicę Zagrzeb oraz 

przepiękne wodospady Krka. Byli-
śmy w jaskini Postojna w Słowenii  
i w sanktuarium Medjugorie oraz na 
starówce Mostaru w Bośni i Hercego-
winie. W czasie objazdowej wyciecz-
ki do Włoch poznaliśmy Wieczne 
Miasto – Rzym. Obejrzeliśmy wszyst-
kie najważniejsze zabytki: Koloseum, 
Panteon, Kapitol, Forum Romanum, 
Fontannę di Trevi, Schody Hiszpań-
skie, muzeum watykańskie i wiele, 
wiele innych. Byliśmy na niedziel-
nym spotkaniu z ojcem świętym na 
placu św. Piotra. Zwiedziliśmy Asyż 
i Neapol, wzgórze Monte Cassino, 
wulkan Wezuwiusz i zniszczone 
przez jego erupcję Pompeje. Na ty-
godniowej wycieczce w Toskanii, 
kolebce renesansu, podziwialiśmy 
przepiękną architekturę takich miast 
włoskich jak Florencja, Siena, Lukka, 
Arezzo czy Piza ze słynną krzywą wie-
żą i malownicze miasta i miasteczka, 
wszystkie ze średniowieczną zabu-
dową okolone falistymi wzgórzami, 
które pokryte są winoroślą. Niepo-
wtarzalną architekturę i nietypowe 
położenie na wodzie podziwialiśmy 
w Wenecji, chłonąc jednocześnie nie-
spotykaną atmosferę tego miejsca.

Zwiedziliśmy dwie duże wyspy 
na Morzu Śródziemnym: francuską 
Korsykę Napoleona z baśniowym 
portem Bonifacio i włoską Sardynię 
ze starożytną Norą i nuragami – pre-
historycznymi budowlami z kamie-
nia. Odmienność kultury, zabytków  
i krajobrazów tych położonych blisko 
siebie, a jakże różnych wysp, ukształ-
towała natura i dzieje historii.

Na zachodzie Europy dotarliśmy do 
Portugalii, gdzie zwiedzaliśmy Lizbo-
nę z wieżą Belem, klasztorem Hie-
ronimitów i zabytkową dzielnicą Al-

fama. Klimat i piękno miasta można 
dostrzec w widocznych na ścianach 
budynków i budowli oraz w ich wnę-
trzach ceramicznych kafelkach azu-
lejos. Zwiedzaliśmy pałace w Sintrze  
i sanktuarium maryjne w Fatimie.

W Hiszpanii byliśmy dwa razy. Naj-
pierw poznaliśmy wybrzeże Costa 
Brava ze stolicą Katalonii Barceloną, 
średniowieczną starówkę Girony  
i miasteczko Figueres z muzeum 
Salvadora Dalego. Podczas kolejnej 
wycieczki dotarliśmy w głąb Hiszpa-
nii, m.in. do Grenady z kompleksem 
pałacowym muzułmańskiej dynastii 
– Alhambrą, zwiedziliśmy Malagę  
z rzymskim amfiteatrem i Sewillę  
z najstarszą areną do korridy, trzecią 
największą na świecie katedrą Naj-
świętszej Maryi Panny i pałacem Real 
Alcazar. W Madrycie zwiedzaliśmy 
m.in. pałac królewski, plac Major i Mu-
zeum Prado. Zwiedzaliśmy też księ-
stwo Monako – pałac książęcy, port 
jachtowy i kasyno w Monte Carlo.

We Francji poznaliśmy nie tylko mia-
sto miłości, Paryż, z wieżą Eiffla, kate-
drą Notre Dame, łukiem triumfalnym 
i dzielnicą Montmartre z bazyliką 
Sacré-Coeur, Polami Elizejskimi i Pla-
cem Pigalle. Byliśmy w Wersalu, zwie-
dziliśmy trzy zamki nad Loarą, w tym 
rezydencję Leonarda da Vinci. Pozna-
liśmy również północno-zachodnią 
część Francji – Normandię i Bretanię, 
uczestnicząc w wyprawie śladami 
korsarzy i I Dywizji gen. Maczka. Nie-
zapomniane wrażenie wywarły ogro-
dy słynnego malarza Claude’a Mo-
neta w Giverny, które uwiecznione 
na jego obrazach mogliśmy oglądać 
na żywo. Niezwykłe okazało się też 
sanktuarium wzniesione na skalistej 
wyspie pływowej Mont Saint Michel.

Środkową Europę i kraje sąsied-
nie odwiedzaliśmy często. Kilka 
razy byliśmy w Czechach, zwłaszcza  
w secesyjnej „złotej” Pradze, zwie-
dzaliśmy Brno, Český Krumlov ze 
średniowiecznym zamkiem, myśliw-
ski zamek Konopiště i kompleks pa-
łacowo-parkowy Lednicko-Valticki. 
Byliśmy na Węgrzech – w Budapesz-
cie, jednej z najpiękniejszych stolic 
europejskich, a także w okolicznych 
miastach, takich jak Győr, Székesfe-
hérvár, Szentendre, Ostrzyhom czy 
Gödöllő, bardzo ciekawych i boga-
tych w zabytki. W Niemczech zwie-
dzaliśmy Berlin, wschodnią Saksonię 
z Dreznem i Miśnią oraz Bawarię z jej 
bajkowymi zamkami Ludwika II Ba-
warskiego, skocznią w Garmisch-Par-
tenkirchen i stolicą regionu Mona-
chium. W Austrii byliśmy w Wiedniu 
i kilku miejscowościach położonych 
wzdłuż Dunaju oraz w sanktuarium 
w Mariazell.

Nie sposób wyrazić w kilku słowach 
wrażeń z wszystkich wyjazdów zor-
ganizowanych przez 15 lat, opisać 
wszystkie zabytki, muzea i miejsca, 
które budziły zachwyt, podziw, czę-
sto wzruszenie, ale i radość, że mo-
gliśmy je zobaczyć. Obszerniejsze 
relacje bądź notatki są umieszczone 
w kronikach stowarzyszenia oraz 
odrębnym opracowaniu Ilustrowane 
Wspomnienia (pozostającym w gestii 
zarządu WUTW).

Jest jeszcze dużo białych plam na 
mapie Europy, gdzie nie dotarliśmy, 
ale wszystko przed nami. Ważne, że 
są możliwości odkrywania miejsc do-
tąd nieznanych i chęci poznawania 
tych miejsc na naszym kontynencie, 
które interesują nas najbardziej.

Maria Nowaczyk
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Przed bazyliką Sacre Coure w Paryżu (2015 r.)

Pompeje, Teatr Wielki z III wieku p.n.e., który mógł pomieścić 5 tys. osób (2014 r.)  
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Jesteśmy jak wielka rodzina
Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski przybyły prawie cztery miliony uchodźców. Wielu z nich znalazło bezpieczne schronienie w naszych domach. Ukraińcy 

uciekający przed wojną trafili także do powiatu wrzesińskiego. Kilkadziesiąt osób zostało przyjętych przez Halinę i Jerzego Mazurkiewiczów z Biechowa.

Odruch serca
Pomysł przyjęcia ukraińskich rodzin 

wyszedł od dzieci państwa Mazur-
kiewiczów. Widząc w mediach to,  
w jakiej sytuacji za naszą wschodnią 
granicą znaleźli się przede wszystkim 
najmłodsi, bardzo chcieli pomóc, po-
nieważ sami są rodzicami. Pani Halina 
i pan Jerzy również śledząc medialne 
przekazy, zaczęli zastanawiać się, jakby 
to było, gdyby podobne wydarzenia 
stały się udziałem ich małych wnuków. 
Gospodarze nie ukrywają, że obrazy z 
Ukrainy bardzo ich poruszyły i skłoniły 
do działania. Postanowili więc udo-
stępnić uchodźcom swój duży, nowy 
dom, w którym mają oni do dyspozycji  
w pełni umeblowane pokoje, łazienki, 
kuchnię wyposażoną w nowoczesny 
sprzęt, świetlicę, salon, gdzie można 
zjeść i odpocząć, kącik czytelniczy oraz 
spiżarnie i schowki do magazynowa-
nia żywności i środków higienicznych. 

Dzięki pomocy wrzesińskich ko-
ordynatorów w pierwszych dniach 
konfliktu za naszą wschodnią grani-
cą do Biechowa trafiło 31 obywateli 

Ukrainy. Przyjmujący nie wiedzieli 
wcześniej, kto u nich zamieszka. 
Znali tylko liczbę osób. Z przybyciem 
ukraińskich rodzin zaczęły pojawiać 
się pytania, w jaki sposób odpowied-
nio ugościć uciekających przed woj-
ną i zapewnić odpowiednie warunki 
tak licznej grupie. Na szczęście szyb-
ko okazało się, że wiele osób z bliż-
szego i dalszego otoczenia państwa 
Mazurkiewiczów chętnie przyłączyło 
się do pomocy. Rodzina, znajomi,  
a nawet zupełnie obcy ludzie dzwo-
nili, oferując wsparcie finansowe, 
żywność, środki higieny, ubrania, le-
karstwa, a także zabawki – ogromną 
radość sprawiły dzieciom podarowa-
ne rowerki. Bardzo szybko znalazł się 
także dziecięcy wózek dla najmłod-
szego z gości.

– Byłem pod wrażeniem ogromu 
bezinteresownej pomocy, której do-
świadczaliśmy od samego początku.  
W pierwszych dniach musieliśmy 
nawet odmawiać niektórym oso-
bom, które dzwoniły i proponowały 
wsparcie, ponieważ było go tak dużo. 
Chcieliśmy to rozłożyć w czasie, żeby 
wszystko nie trafiło do nas w jednym 
momencie. Ludzie zgłaszają się do tej 

pory, pytają, czego brakuje, proponu-
ją zakupy, a nawet transport w różne 
miejsca – mówi pan Jerzy. Nie bez 
znaczenia była także pomoc finan-
sowa ze strony państwa. W marcu 
największym wyzwaniem okazało 
się ogrzanie dużego budynku, dla-
tego otrzymane środki zostały prze-
znaczone na zakup gazu. Oczywiście  
w momencie przyjmowania uchodź-
ców państwo Mazurkiewiczowie, 
tak jak i inni, którzy zdecydowali się 
na taki krok, nie wiedzieli jeszcze  
o jakimkolwiek rządowym wsparciu. 
Dla nich na pierwszym miejscu było 
zapewnienie bezpiecznego schro-
nienia ludziom uciekającym przed 
wojną. A przybyli oni z różnych czę-
ści Ukrainy, m.in. z okupowanego 
przez Rosjan Chersonia, zniszczone-
go bombami Charkowa, Zaporoża  
w południowo-wschodniej części 
kraju, Białej Cerkwi w obwodzie ki-
jowskim czy Chmielnickiego leżące-
go w zachodniej części zaatakowa-
nego przez Rosję państwa.

Wspólne początki
Dla pana Jerzego widok zmęczonej 

matki, która dotarła do Biechowa po 
trwającej trzy doby wykańczającej 
podróży z walizką i dzieckiem na ręku, 
był niezwykle poruszający. Pierwsze 
chwile w kontaktach z uchodźcami 
nie należały do najłatwiejszych ze 
względu na silne emocje i trauma-
tyczne przeżycia tych osób. Jednak  
z dnia na dzień ukraińskie rodziny czu-
ły się coraz lepiej w nowym otoczeniu 
i zaczęły się zadomawiać. Również 
gospodarze przywykli do ich obec-
ności. W tej chwili mieszkają u nich 
wyłącznie kobiety z dziećmi w wieku 
od 10 miesięcy do 12 lat. Mazurkiewi-
czowie od razu postanowili dać dużą 
swobodę swoim gościom, m.in. jeśli 
chodzi o przygotowywanie posiłków 
(wiadomo, że każdy naród ma pewne 
kulinarne tradycje, a poszczególne 
osoby własne przyzwyczajenia). Panie 
korzystają z nowoczesnych urządzeń 
kuchennych, naczyń i sztućców oraz 
codziennie zgłaszają właścicielom 
budynku zapotrzebowanie na kon-
kretne produkty, takie jak masło, jajka, 
mleko, olej, pomidory, ogórki, mięso 
czy uwielbiane przez dzieci parówki. 

Stery we wspólnej kuchni przejęła 
pani Alla – zawodowa kucharka. 

Początkowo gospodarze próbowali 
komunikować się z gośćmi w języku 
rosyjskim, który pamiętają jeszcze ze 
szkoły. – Jedna z kobiet, pani Stefania, 
przed wojną jeździła do Polski na zbio-
ry truskawek, więc znała trochę nasz 
język i w pierwszych dniach to przede 
wszystkim z nią rozmawialiśmy. W tej 
chwili dogadujemy się z wszystkimi pa-
niami i dziećmi, które chętnie uczą się 
polskiego i szybko zapamiętują nowe 
słowa. Bardzo pomocne są również 
różnego rodzaju internetowe programy 
tłumaczące. Czasem, gdy pojawiają się 
problemy z tłumaczeniem, zdarzają się 
nam zabawne sytuacje. Dużo śmiechu 
jest też przy nauce nowych wyrazów – 
opowiada pani Halina. – Moja mama 
mieszkała przed II wojną światową na 
terenie dzisiejszej Ukrainy, skąd musia-
ła uciekać w trakcie trwania konfliktu. 
Choć była Polką, to używała wielu słów, 
które dziś, dzięki naszym gościom, so-
bie przypominam – dodaje.

Różne doświadczenia
Do Biechowa trafiły kobiety znaj-

dujące się w różnych życiowych sy-
tuacjach, stąd liczne rotacje wśród 
lokatorek. Mężowie niektórych  
z nich pracowali wcześniej w Polsce 
w firmach na terenie powiatu wrze-
sińskiego. Mężczyźni nie mogli jed-
nak przyjąć pań do siebie – często 
mieszkają oni w kilkuosobowych po-
kojach, w których nie ma odpowied-
nich warunków dla kobiet i dzieci.  
Z tego względu ich żony i dzieci zna-
lazły schronienie u Mazurkiewiczów. 
– Był też u nas starszy pan, który ma 62 
lata. Nie mógł przeżyć tego, że zosta-
wił swój dom. Chciał wyjechać. Razem 
z rodziną pojechał do siebie na prawo-
sławne Święta Wielkanocne. Już tam 
zostali – opowiadają gospodarze. 

Niektóre z kobiet znalazły w Polsce 
zatrudnienie. Pani Olesia pracuje  
w przedszkolu w Osowie. Z kolei pani 
Mirka, krawcowa, dojeżdża do firmy 
w Pyzdrach. Dba także o to, aby jej 
współlokatorkom nie zabrakło od-
powiedniej odzieży – dla gotującej 
pani Alli oczywiście uszyła fartuszek. 
U pani Haliny i pana Jerzego gości 
również pani Larysa, która jest sto-
matologiem dziecięcym i obecnie 
uczęszcza na kurs polskiego. Chce 
uczyć się języka specjalistycznego, 
by za jakiś czas móc znaleźć zajęcie  
w zawodzie. W Biechowie mieszka 
także pani Olena. Z zawodu jest na-
uczycielką i zdalnie prowadzi lekcje 
dla ukraińskich uczniów rozsianych 
po całej Europie. Kilka miesięcy przed 
wybuchem wojny zmarł jej mąż,  
a w ostatnim czasie ukraińscy sąsie-
dzi przesłali do niej zdjęcie, na któ-
rym widać, że jej dom został całkowi-
cie zniszczony przez bombę. Dzieci, 
które przebywają u państwa Mazur-
kiewiczów, także uczą się w języku 
ukraińskim za pośrednictwem Inter-
netu. Ich mamy mają nadzieję, że po-
ciechy już od września będą mogły 
wrócić do swoich szkół w Ukrainie.  
Z kolei trójka najmłodszych dzieci 

chodzi do pobliskiego przedszkola. 
Niektóre panie myślą o usamodziel-

nieniu się w Polsce i pozostaniu tu 
na stałe. Obawiają się, że odbudowa 
zniszczonego wojną kraju potrwa 
bardzo długo i nie widzą tam dla sie-
bie przyszłości. Część lokatorek prze-
bywała w Biechowie tylko przez jakiś 
czas i już znalazła dla siebie mieszka-
nia w innych miejscowościach. 

Niektórzy mężczyźni z rodzin kobiet 
goszczących u pani Haliny i pana Jerze-
go pozostali w Ukrainie i pracują m.in. 
w elektrociepłowni czy przy budowie 
torów kolejowych. W czasie trwającej 
wojny są to niezwykle ważne zajęcia, 
gdyż tacy pracownicy biorą udział  
w naprawie uszkodzeń i odbudowie in-
frastruktury zniszczonej przez pociski 
wroga, chociaż w tej chwili coraz trud-
niej mówić o stabilnym zatrudnieniu 
za naszą wschodnią granicą. Niektórzy 
zdecydowali się chwycić za broń i służą  
w oddziałach walczących z Rosjanami. 

Rodzinna atmosfera
Państwo Mazurkiewiczowie nie 

ukrywają zadowolenia z tego, że 
Ukrainki, które do nich trafiły, stano-
wią bardzo zgrany zespół – Wszystkie 
sobie pomagają, są ambitne i wyka-
zują chęć działania, np. teraz szukają 
pracy sezonowej przy zbiorze czereśni. 
Jeśli chodzi o obowiązki domowe, to 
wyznaczyły sobie dyżury, np. sprząta-
nia, zajmowania się dziećmi itp. – mó-
wią. W razie potrzeby pani Halina za-
wozi swoich gości do urzędu gminy, 

banku, urzędu pracy, lekarza czy skle-
pu. Pan Jerzy jako jedyny mężczyzna  
w gospodarstwie domowym ma peł-
ne ręce roboty przy drobnych uster-
kach i większych naprawach. Mazur-
kiewiczowie dbają także o to, by dzie-
ci miały jakieś rozrywki. W świetlicy 
mieszczącej się w budynku organizo-
wane są dla nich zajęcia. Przykłado-
wo przed Wielkanocą mogły uczyć 
się, jak stworzyć piękne, świąteczne 
ozdoby. Za domem z kolei znajduje 
się duży plac, na którym mogą bez-
piecznie i bez przeszkód się bawić. 
Teraz jest on przekształcany tak, by 
jeszcze lepiej służyć rekreacji i wy-
poczynkowi na świeżym powietrzu. 
Gospodarze starają się zapewnić naj-
młodszym różne atrakcje także poza 
Biechowem, zabierając ich m.in. na 
pikniki organizowane w okolicy. Spę-
dzili również ze swymi gośćmi za-
równo katolickie, jak i prawosławne 
Święta Wielkanocne. W tych dniach 
na stołach pojawiły się tradycyjne, 
polskie i ukraińskie potrawy. Pani Ha-
lina i pan Jerzy nawiązali ze swoimi 
gośćmi wyjątkową relację. Kobiety, 
które u nich mieszkają, nazywają ich 
nawet mamą i tatą, a dzieci babcią  
i dziadkiem. Widać, że każdy, kto tra-
fił pod dach Mazurkiewiczów, czuje 
się jak członek jednej, wielkiej rodzi-
ny. Nawet te osoby, które opuściły 
już Biechowo, nadal utrzymują z nimi 
kontakt, podkreślając swoją ogrom-
ną wdzięczność za udzieloną pomoc. 

Monika Tomczak   

W przestronnej kuchni można przygotować posiłki dla wszystkich mieszkańców

W świetlicy pani Olena ma dobre warunki do prowadzenia zdalnych lekcji 

Schronienie w Biechowie okazało się pełne ciepła i życzliwości
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BURMISTRZ PYZDR
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż następującej nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Pyzdry

Numer geodezyjny nieruchomości: 1120/1, 1120/2

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

Księga wieczysta KN1S/00023997/0

Opis nieruchomości

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

Przeznaczenie 
nieruchomości

Działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Pyzdry, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia  
23 listopada 2007 r., zmienionym Uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 r. obszar działki gruntu oznaczony numerem 
geodezyjnym 1120/1 stanowi rolniczą przestrzeń produkcyjną – teren upraw 
rolnych w tym trwałych  z szatą roślinną - lasy i zadrzewienia, obszar mokradeł,  
w całości znajduje się w granicach zespołu stanowisk archeologicznych; obszar 
działki gruntu oznaczony numerem geodezyjnym 1120/2 stanowi rolniczą 
przestrzeń produkcyjną – trwałe użytki zielone z szatą roślinną - lasy i zadrzewienia, 
obszar mokradeł oraz zasoby wodne – zbiorniki wodne.

Osoby, którym 
przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu

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

Zobowiązania i 
obciążenia nieruchomości Nieruchomość nie jest objęta umową dzierżawy.

Termin wydania 
nieruchomości W dniu podpisania aktu notarialnego

Termin I, II, III przetargu I przetarg - 20.10.2021 r.; II przetarg – 18.01.2022 r.; III przetarg – 05.04.2022 r.

Kwota wadium 50 000,00 zł

Cena wywoławcza 
nieruchomości

500 000,00 zł
(zwolnione z podatku VAT)

Termin wpłacania wadium do 4 lipca 2022 roku

Miejsce i termin IV 
przetargu

Urząd Miejski w Pyzdrach
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
Sala narad
8 lipca 2022 roku o godz. 1000

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

nostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przy-
znaje zdolność prawną, które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczo-
nym terminie.

2. W przetargu mogą wziąć udział ww. osoby, osobiście albo poprzez peł-
nomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarial-
nie poświadczonym.

3. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego ze współ-
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 wspól-
ności ustawowej.

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

5. 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 nierucho-
mości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wy-
dany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

6. Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu, winien spełniać wymo-
gi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).

7. Wadium można wpłacać wyłącznie na konto Gminy i Miasta Pyz-
dry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach numer 30 9681 
0002 3300 0101 0016 0130 do dnia 04.07.2022 r. (liczy się data wpły-
wu 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 
konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu. 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 zawarcia umowy notarialnej.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, ulega 
przepadkowi 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 zobo-
wiązany jest do przedłożeniaw wyznaczonym terminie nw. dokumentów: 

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

- oświadczenie, że łączna powierzchnia użytków rolnych posiadanych  
i dzierżawionych 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 Rozporządze-
nia 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 oso-
by wykonujące działalność rolniczą.

14. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem do pełnych dziesiątek złotych.

15. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warun-
kami przetargu, regulaminem przetargu, a także stanem prawnym nieru-
chomości oraz jej przeznaczeniem.

16. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez 
kupującego w taki sposób, aby najpóźniej w dniu zawarcia umowy nota-
rialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg.

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

18. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nie-
ruchomości 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 waż-
nych powodów 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 
udziela 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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Plany repertuarowe: 
17-23 czerwca – JURASSIC WORLD: DOMINION
17-23 czerwca – JEŻYK I PRZYJACIELE
17-23 czerwca – FOKI KONTRA REKINY
24 czerwca – 7 lipca – ELVIS
24 czerwca – 7 lipca – PARYŻ 13. DZIELNICA
1-14 lipca – MINIONKI: WEJŚCIE GRU

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

REPERTUAR: 10-16 CZERWCA
SALA GŁÓWNA SALA KAMERALNA

JEŻYK I PRZYJACIELE
animacja/komedia/ 

przygodowy
NIEMCY
89 min

2D dubbing

JURASSIC WORLD: 
DOMINION

przygodowy/sci-fi
USA

146 min
2D dubbing

2D napisy

FOKI KONTRA  
REKINY 

animacja
RPA

101 min
2D napisy

MEN
thriller

WIELKA BRYTANIA
100 min

2D dubbing

10.06.
(pt.) 13:00 i 15:00 17:00 i 20:00 14:00 i 16:00 20:15

11.06. 
(sob.) 13:00 i 15:00 17:00 i 20:00 14:00 i 16:00 20:15

12.06.
 (nd.) 13:00 i 15:00 17:00 i 20:00 14:00 i 16:00 20:15

13.06. 
(pon.) 15:00 17:00 i 20:00 16:00 20:15

14.06. 
(wt.) 15:00 17:00 i 20:00 16:00 20:15

15.06. 
(śr.) 15:00 17:00 i 20:00 16:00 20:15

16.06. 
(czw.) 15:00 17:00 i 20:00 16:00 20:15

Z kołami o planach
Pod koniec maja przedstawicielki kół gospodyń wiejskich spo-

tkały się z wicestarostą wrzesińskim Waldemarem Grzegorkiem.

Spotkanie, któ-
re odbyło się  
30 maja w Staro-
stwie Powiato-
wym we Wrześni, 
dotyczyło orga-

nizacji wspólnych projektów i wyda-
rzeń. Jednym z nich jest Powiatowe 
Święto Smaków – impreza, która 
odbyła się dotychczas dwukrotnie  
i spotkała się z dużym zainteresowa-
niem miłośników lokalnego, zdro-
wego i smacznego jedzenia. Każdą 
edycję uświetniły pokazy kulinarne 
znanych ze szklanego ekranu osób 
– Roberta Makłowicza oraz Karola 
Okrasy. Gości Powiatowego Święta 
Smaków przyciągają jednak nie tyl-
ko znane nazwiska, lecz także chęć 
skosztowania wyrobów lokalnych 
producentów oraz specjałów przy-
gotowanych przez koła gospodyń 
wiejskich. Podobnie jak ostatnio, 
podczas kolejnej edycji wydarzenia 
zostanie zorganizowany konkurs na 
najlepszą potrawę. Motywem prze-
wodnim tegorocznego święta ma 
być kapusta.

Podczas spotkania rozmawiano 
również na temat innych wspól-
nych przedsięwzięć i projektów  
i wymieniano spostrzeżenia na temat 
możliwych do realizacji pomysłów. 
Członkinie kół gospodyń wiejskich 
są otwarte na współpracę z samorzą-
dem, ale nie wahają się również mó-
wić chociażby o potrzebie szkoleń.

Kolejne spotkanie planowane jest 
na koniec sierpnia – wszystkie koła 
gospodyń wiejskich z terenu nasze-

go powiatu są mile widziane. Już te-
raz zapraszamy je również do udziału 
w planowanym na jesień Powiato-
wym Święcie Smaków. Lista kontak-
towa jest uzupełniana na bieżąco. 
Przedstawicielki kół gospodyń wiej-
skich, które chcą brać udział w po-
wiatowych wydarzeniach, prosimy  
o kontakt telefoniczny pod nume-
rem (61) 640 44 50 lub mailowy – se-
kretariat@wrzesnia.powiat.pl.

Klara Skrzypczyk

Historyczny quest
Uczniowie wrzesińskich szkół podstawowych wzięli udział  

w grze, która zaangażowała ich w poznawanie lokalnej historii.

Quest, który zorganizowano  
7 czerwca, jest częścią projektu edu-
kacyjnego „Historia i kultura Żydów 
wrzesińskich. Młodzież wrzesińska 
w miejscach pamięci”. Biorą w nim 
udział wszystkie szkoły podstawo-
we i ponadpodstawowe we Wrześni. 
Podczas questu młodzież space-
rowała po mieście, w różnych jego 
punktach odpowiadając na pytania. 
Za poprawne odpowiedzi grupy 
otrzymywały kolejne litery, które 
miały stworzyć hasło. Na trasie zna-
lazły się m.in. Starostwo Powiatowe, 
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrze-
sińskich oraz Urząd Miasta i Gminy.

Projekt „Historia i kultura Żydów 
wrzesińskich. Młodzież wrzesińska 

w miejscach pamięci” jest objęty 
patronatem honorowym starosty 
wrzesińskiego Dionizego Jaśniewi-
cza. Do jego celów należą rozwijanie 
zainteresowania dawną i współcze-
sną kulturą żydowską, poznawanie 
lokalnej historii czy kształtowanie 
wśród młodych ludzi postaw tole-
rancji względem innych nacji i kultur. 
Przedsięwzięcie jest długofalowe,  
a w jego ramach zaplanowano wie-
le ważnych i ciekawych wydarzeń.  
W najbliższą sobotę 11 czerwca  
o godz. 19 we Wrzesińskim Ośrodku 
Kultury odbędzie się otwarty koncert 
muzyki klezmerskiej w wykonaniu 
zespołu Yankel Band.

Klara Skrzypczyk

Kolejne takie spotkanie odbędzie się w sierpniu

Zdjęcie na pamiątkę i można ruszać dalej

Naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera pytała młodych ludzi, 
czy wiedzą, co to jest synagoga
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przypomina, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 
każdy podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy zobowiązany jest powiado-
mić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na sie-
dzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.
Powyższe dotyczy także zatrudniania w ramach umów dofinansowanych ze środków będących 

w dyspozycji powiatowego urzędu pracy.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  niedopełnienie tego obo-
wiązku we wskazanym terminie oznacza, że podmiot powierza pracę cudzoziemcowi nielegal-
nie. Kwestia winy za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi może być wzięta pod uwagę przez 
organy kontrolne w trakcie kontroli legalności powierzenia pracy cudzoziemcowi.

 
Powiadomienia tego można dokonać wyłącznie za pośrednictwem  

systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

OFERTY STAŻY

Staże są adresowane 
do osób zarejestro-
wanych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy 
we Wrześni.

Wysokość stypen-
dium stażowego wy-
nosi 1 489,00 zł/ m-c 
za 40-godzinny czas 
pracy. Średnia długość 
stażu to 4 m-ce.

Celem stażu jest 
m.in. przygotowanie 
do późniejszej pracy 
zawodowej.

Szczegóły www.
wrzesnia.praca.gov.
pl/oferty-pracy/staze 
oraz u doradcy klien-
ta 61 640 35 41.

L.p. Stanowisko i organizator stażu Liczba miejsc

1. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Urząd Miasta i Gminy w Nekli

1

2. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
ALLFLEX POLSKA Sp. z o.o.

1

3. Sprzedawca
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Serbiak Grzegorz

1

4. FLORYSTA
Pracownia Florystyczna CUDA WIANKI Justyna Michalska

1

5. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
ADMINISTRATOR Zarządzanie i Administracja 
Nieruchomościami Jacek Kaźmierczak

1

6. Kelner(ka)
Pomoc kuchenna
GRUPA BOSS BAGATELKA Sp. z o.o.

2
1

7. Sprzedawca
Sklep Medyczny FOCUS

1

8. Stolarz – Lakiernik meblowy
PPHU KAMPOL Marek Błaszczyk

1

9. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

1

10. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Ośrodek Pomocy Społecznej

1

11. Pozostali pracownicy obsługi biurowej
CENOS Sp. z o.o.

2

12. Księgowy
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

1

13. Sprzedawca
P.H. „HARPO” Piotr Haręźlak

1

Giełda pracy o areszcie
8 czerwca odbyła się giełda pracy z funk-

cjonariuszami aresztu śledczego zorganizo-
wana w siedzibie Powiatowego Urzędu Pra-
cy we Wrześni.

Mjr Paweł Świetlik oraz mjr Mirosław Jagielski  
w rzeczowy sposób przedstawili specyfikę pracy  
w Służbie Więziennej. Uczestnikom spotkania zo-
stały zaprezentowane wymagania, jakie muszą 
spełniać osoby zainteresowane podjęciem pracy 
w służbie więziennej oraz jak przebiega postę-
powanie kwalifikacyjne. Spotkanie z pracodawcą 
spotkało się ze sporym zainteresowaniem ze strony 
uczestników.

Na zakończenie giełdy pracy osoby zainteresowa-
ne złożeniem dokumentów aplikacyjnych mogły 
indywidualnie porozmawiać z funkcjonariuszami  
i zadać im dodatkowe pytania.

Wojciech Mikołajczak Takie wydarzenia pozwalają rozwiać wiele wątpliwości
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Przygarnij mnie

Porto uwielbia ludzi i marzy o swoim człowieku

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.

Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 
(pok. nr 10), telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Cześć, jestem Porto! Mam mniej 
więcej cztery lata. Moje opiekunki 
mówią, że jestem cudownym psem 
– zupełnie bezkonfliktowym i bar-
dzo łagodnym. Nie uważam, że to, 
że jestem miły, jest czymś wyjąt-
kowym. Nic na to nie poradzę, ale 
uwielbiam ludzi i inne pieski. Do-
gadam się zarówno z maluchem, 
jak i z dorosłym. Umiem zachować 
się w mieście, radzę sobie też, jadąc 

samochodem (oczywiście jako pasa-
żer!). Mam troszkę problem z łapką, 
lekko kuleję. Byłem jednak na bada-
niach i moja kontuzja nie kwalifikuje 
się do operacji. Zresztą, całkiem do-
brze sobie z nią radzę – potrafię bie-
gać i szaleć do upadłego. Wiem, że 
mogę mieć mały problem z lękiem 
separacyjnym; ja i mój przyszły czło-
wiek będziemy musieli nad tym po-
pracować. Mam jednak nadzieję, że 

ktoś da mi szansę – jestem jeszcze 
młody, nie chcę swoich najpiękniej-
szych lat spędzić w schronisku. Na 
pewno odwdzięczę się mojej rodzi-
nie – będę chciał sprawić jej jak naj-
więcej radości i być jej najlepszym 
przyjacielem. Jeśli chcesz mnie po-
znać, odezwij się do Sandry, tel. 723 
517 563.

Porto

Czy za parkowanie  
na trawniku grozi kara?

Pan Tadeusz z powodu braku miejsca postojowego zaparkował samochód na trawniku, za co otrzy-
mał mandat. Pyta, czy faktycznie przekroczył przepisy i czy należała się za to kara.

Tak. Parkowanie pojazdów na tere-
nach zielonych jest wykroczeniem. 
Każdy, kto na terenie przeznaczo-
nym do użytku publicznego, niszczy 
czy uszkadza roślinność, parkuje 
auto, depcze trawnik, przekracza 
obowiązujący zakaz i musi liczyć się 
z karą, w tym karą grzywny nawet do 
1 000 złotych albo karą nagany. Są 
to niższe kary wymierzane w przy-
padku niewielkich szkód. Za spo-
wodowanie większych strat i szkód  

w terenach zielonych można odpo-
wiadać przed sądem, który wymierzy 
znacznie surowsze kary niż mandat 
wypisany przez policjanta czy straż-
nika miejskiego. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 
20 maja 1971 roku Kodeks wykro-
czeń, artykuł 144 (Dz. U. z 2021 
roku poz. 2008 z późn.zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

fot. Psi-jaciel

Porcja wiedzy 
dla NGO

Kilka dni temu w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni odbyło się 
spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządo-
wych z powiatu wrzesińskiego.

Szkolenie, które odbyło się 4 czerw-
ca, przeprowadził Artur Gluziński, 
specjalista w zakresie współpracy 
administracji publicznej z organi-
zacjami pozarządowymi. Głównym 
tematem spotkania była analiza 
obowiązków stowarzyszeń i funda-
cji wynikających z prowadzenia ich 
działalności.

Podczas zebrania omówiono m.in. 
zasady podpisywania umów z człon-
kami zarządu w organizacji, procedu-
ry dokonywania zmian i zgłoszeń do 

KRS, obowiązki organizacji związane 
ze sprawozdawczością finansową 
oraz Centralny Rejestr Beneficjentów 
Rzeczywistych.

W bezpłatnym spotkaniu wzię-
ło udział blisko 30 przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych  
z terenu powiatu wrzesińskiego re-
jestrowanych w KRS. Organizatorem 
wydarzenia było Starostwo Powiato-
we we Wrześni.

Anna Olejniczak

Zielone święto
Powiatowe Święto Ludowe obchodzono 4 czerwca.

Uroczystość rozpoczęła msza w intencji ojczyzny, wsi i ruchu ludowego 
w sanktuarium w Biechowie. Po niej uczestnicy zgromadzili się w świetlicy 
wiejskiej. Obok okolicznościowych przemówień i obchodów ważną częścią 
oficjalnych obchodów było wręczenie Halinie Mazurkiewicz Orderu Wdzięcz-
ności Matkom Wsi. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. wice-
marszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

(red.)

Członkowie stowarzyszeń chętnie poszerzają swoją wiedzę

Poczet sztandarowy w Biechowie

fot. J. Sobczak
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Z życia klubów sportowych

Medale dla Hwarangów
Od 27 do 29 maja w Warszawie odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Ta-

ekwondo Olimpijskim.

W sobotę na matach Hotelu Sanga-
te rywalizowali juniorzy, a wśród nich 
sześcioro zawodników UKS Hwarang 
Września: Wiktoria Grześkowiak, 
Martyna Zielińska, Sara Surtel, Domi-
nik Knopkiewicz, Bartosz Wilczyński  
i Kacper Kasperski.

Wicemistrzynią Polski juniorów 
została Wiktoria Grześkowiak, zaś 
brązowymi medalistami – Martyna 
Zielińska i Kacper Kasperski. Piąte 
miejsca przypadły: Sarze Surtel, Do-
minikowi Knopkiewiczowi i Barto-
szowi Wilczyńskiemu.

W niedzielę w szranki stanęli mło-
dzieżowcy. UKS Hwarang reprezen-
towała Patrycja Kasperska, która zdo-
była brązowy medal. Młodzieżowy-
mi mistrzami Polski zostali Krystian 
i Dagmara Haremza reprezentujący 
obecnie klub AZS AWF Poznań.

Start w Mistrzostwach Polski Junio-
rów i Młodzieżowców przyniósł na-
szemu klubowi, gminie i powiatowi 
90 punktów we Współzawodnictwie 
Sportu Dzieci i Młodzieży. Wcześniej 
w finałach OOM nasi kadeci zdobyli 
22 punkty, z czego wynika, że cały 
czas utrzymujemy wysoki poziom 
szkolenia w naszym klubie. Nasze 
ambicje sprawiają, że zawsze pozo-
staje niedosyt, że zawsze coś mogło 
pójść lepiej, ale skłania nas to do 
jeszcze cięższej pracy. Z rywalizacji  
o tytuł Mistrza Polski naszą zawod-
niczkę Weronikę Przybysz wyeli-
minowała kontuzja, co wiązało się  
z kosztowną operacją i długą rehabi-
litacją. Pierwsze starty kontrolne pla-
nujemy pod koniec tego roku i jest to 
uzależnione od opinii lekarzy.

Od dwóch lat współpracujemy  
z Akademią Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, gdzie studiują Krystian  
i Dagmara Haremza, świeżo upiecze-
ni mistrzowie Polski. Trenerem oboj-
ga zawodników jest Łukasz Scheffler 
pracujący w klubie AZS AWF Poznań.

Warto wspomnieć, że klub AZS AWF 
wygrał klasyfikację generalną mło-

dzieżowych mistrzostw Polski. Warun-
ki stworzone przez kierownictwo AWF 
pozwalają naszym zawodnikom na 
kontynuowanie kariery sportowej po 
zakończeniu szkoły średniej. Dla stu-
dentów, którzy uzyskali mistrzowskie 
klasy sportowe, przewidziano indywi-
dualny tok studiów, do tego obecnie 
kończone są prace nad nowoczesną 
halą sportową wraz z siłownią.

Jeśli chodzi o nasze plany na przy-
szłość, to młodsi zawodnicy wystar-
tują na początku czerwca w Grand 
Prix Wielkopolski w Kórniku. Nato-
miast starsi mistrzostwami Polski roz-
poczęli maraton startów. Za tydzień 
wystąpią w Multi Games w Sofii, 
następnie czeka mich Puchar Świata  

w Luxemburgu i Igrzyska Studenckie 
w Łodzi. Okres wakacyjny jest po-
święcony na roztrenowanie, a drugą 
część roku rozpoczniemy obozem  
w Stroniu Śląskim. Planowany jest 
jeszcze start w Pucharze Świata Ukra-
ina Open w Warszawie. Z inicjatywy 
władz Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego i z uwagi na trwający 
konflikt w Ukrainie przeniesiono ten 
turniej do Warszawy. Wszystkie pie-
niądze zebrane podczas tego wy-
darzenia zostaną przekazane na od-
budowę taekwondo olimpijskiego  
w Ukrainie.

Tomasz Haremza
UKS Hwarang Taekwondo

Olimpijskie Września

W najlepszej 
piętnastce

Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Kinder Joy of Mo-
ving zakończyły sezon naszych dwójek.

Do rozgrywek zgłoszono rekordo-
wą liczbę zespołów – było ich aż 144. 
W najlepszej piętnastce znalazły się 
dwie wrzesińskie ekipy UKS Jedynka 
Września. Dziewczynki dzielnie wal-
czyły w każdym turnieju eliminacyj-
nym. Zespół UKS Jedynka 1 (Zosia, 

Ewa i Claudia) kończą mistrzostwa na 
13 miejscu, natomiast UKS Jedynka 2 
(Maja, Julka i Werka) – na 9 pozycji. 
Gratulujemy wszystkim zawodnicz-
kom, które po tak krótkim czasie zna-
lazły się w top 15 Wielkopolski.

Ilona Zielińska-Czubek

Świętowali i kopali
Jak co roku 1 czerwca na głównej płycie stadionu przy ulicy Kosy-

nierów 1 odbył się Piłkarski Dzień Dziecka. Zawody zorganizowane 
były przez MKS „Victoria” Września.

Trenerzy przygotowali dla najmłod-
szych zawodników swojego klubu 
miniturniej piłki nożnej. Grupa pra-
wie 40 adeptów piłki nożnej rywali-
zowała ze sobą przez ponad godzi-
nę. W turnieju nie było przegranych, 
bo przecież liczyła się dobra zabawa 
i sportowa walka. Ponadto przedsię-
wzięcie miało na celu integrację mło-

dych piłkarzy, a przy okazji spraw-
dzenie ich sportowych umiejętności. 
Po skończonych rozgrywkach oraz 
po wspólnym zdjęciu każdy z uczest-
ników otrzymał pamiątkowy medal.

Cały czas można dołączyć do naszej 
akademii. Szczegóły na stronie inter-
netowej klubu. 

Robert Bobkiewicz

Medale wynagradzają trudy intensywnych treningów

Mocna ekipa z Hwaranga Dzień Dziecka można obchodzić na sportowo

One trafiły do grona najlepszych
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Starostwo Powiatowe  
ul. Chopina 10, 
62-300 Września 
tel. 61 640 44 44
fax 61 640 20 51
starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek-piątek 7.00 do 15.00

Wydział Komunikacji  
i Transportu 
rejestracja  –  61 640 44 09
prawo jazdy –  61 640 44 07
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.30 do 15.30
wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

Wydział Budownictwa  
i Środowiska
godziny urzędowania:
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7.00–10.00
tel. 61 640 44 57

Wydział Promocji, Spraw Społecznych 
i Sportu
tel. 61 640 45 34

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

Wydział – Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej 
tel. 61 640 44 82

Wydział Inwestycji, Zamówień Pu-
blicznych i Funduszy Europejskich
tel. 61 640 44 29

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promocji,  
Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Monika Tomczak

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

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

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Z życia klubów sportowych

Szachowe rozgrywki
28 maja w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 odbył się II Turniej Szachowy im. Dzieci Wrze-

sińskich. Organizatorem imprezy był UKS Wrzesińska Akademia Szachowa. Do Wrześni zawitali mocni 
zawodnicy z kilku wielkopolskich klubów takich jak: Chrobry Gniezno, Smecz Konin, MDK Wągrowiec, 
Wieniawa Leszno, Baszta Żnin, Na Pięterku Poznań czy Hetman Środa Wielkopolska.

Turniej przeprowadzono w trzech 
kategoriach wiekowych: 2013  
i młodsi, 2010-2012 oraz 2009 i star-
si. Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników słodki poczęstunek. 
Przeprowadzono też konkurs wiedzy 
o dzieciach wrzesińskich.

W najmłodszej grupie bardzo do-
bre zawody rozegrał Kamil Kensy, 
który do ostatnich minut ostatniej 
partii był w grze o podium – porażka  
w siódmej rundzie zepchnęła Kamila 
na 6 miejsce. Z bardzo dobrej strony 
zaprezentowała się także Emilia Plu-
cinska, która zajęła 2 miejsce wśród 
dziewczynek (7 – OPEN).

W grupie 2010-2012 bezapelacyj-
nie z kompletem punktów zwyciężył 
rewelacyjny gnieźnianin, uczestnik 
mistrzostw Polski, Michał Górecki. 
Najlepiej z naszych zawodników za-
prezentował się Jan Przybylski zdo-
bywając 4/7 pkt. 

W najstarszej grupie bardzo liczy-

liśmy na Igora Wardęskiego, który  
w ostatnich występach notował 
świetne wyniki i nie schodził z po-
dium. W szachach szybkich niestety 
nie poszło mu tak dobrze i trzeba 
było zadowolić się ósmym wynikiem.

Dla zdecydowanej większości był to 
ostatni sprawdzian przed Turniejem 
Klasyfikacyjnym, który odbędzie się 
we Wrześni w dniach 11-12 czerw-
ca oraz przed Finałem Mistrzostw 
Wielkopolski, który zaplanowano  
w dniach 16-21 czerwca w Sypniewie.

Nasz klub (poza wyżej wymienio-
nymi) reprezentowali następujący 
członkowie: Krystian Wrzaskowski, 
Mikołaj Dolata, Zofia Pawlak-Urba-
niak, Alicja Matuszewska, Zofia Ja-
worska, Livia Hernacka, Jan Święcicki, 
Marceli Potrzebowski, Szymon Macio-
cha, Filip Wyderkiewicz, Jan Kubacki, 
Ignacy Szczepaniak, Antoni Paszun, 
Arkadiusz Plucinski, Jan Bolewicz, Je-
rzy Nowak. Szczegółowe wyniki na 
stronie chessmanager.com.

Zadanie było współfinansowane 
przez gminę Września

Jacek Zieliński

Gniezno Cup 2022
Podczas rozgrywanego 28 i 29 maja turnieju Gniezno Cup 2022 grupa Orlik reprezentująca KS Zjed-

noczeni odnotowała siedem zwycięstw, jeden remis i jedną porażkę.

Turniej zaczęliśmy w sobotę (przy 
dość trudnych warunkach atmosfe-
rycznych) od remisu i dwóch zwy-
cięstw. Z kolei w niedzielę mieliśmy 
do rozegrania sześć meczów, z czego 
pięć pod rząd wygraliśmy. Niestety 
porażka w ostatnim spotkaniu spo-
wodowała, że zajęliśmy dość dobre 
drugie miejsce. Biorąc pod uwagę 
dwa dni rywalizacji, jesteśmy zado-
woleni z ofensywnego nastawienia 
zespołu, co przekłada się na ciągłe 
dążenie do szybkiego ataku i finaliza-
cji akcji. Przy tak nastawionej druży-
nie niestety czasami zapominaliśmy 
o obronie – kilku straconych bramek 
można było uniknąć. Bilans naszej 
drużyny to 44-13. Ponadto najlep-
szym zawodnikiem drużyny KS Zjed-
noczonych Września został Nikodem 
Lisiecki, który zdobył najwięcej goli 
dla nas.

KS Zjednoczeni

Dekoracja najmłodszych dziewczynek

Marceli Potrzebowski analizuje swój kolejny ruch

Ci młodzi piłkarze mają wielki potencjał
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Uwaga! W niedzielę 12 czerwca od godz. 12.30 do 19.00 ulica Opieszyn zostanie czasowo 
wyłączona z ruchu. Możliwy będzie wjazd dla uczestników pikniku Niedziela z powiatem oraz 
mieszkańców zamieszkujących w obrębie ul. Opieszyn. Od ul. Harcerskiej odbywać się będzie 
ruch jednokierunkowy.


