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Awanse nauczycieli

Na rzecz zabytków

Co z tym chrustem?

Wyniki matur 
Na początku lipca uczniowie poznali wyniki egzaminu dojrzało-

ści. W powiecie wrzesińskim maturę w pierwszym terminie zdawało 
495 tegorocznych absolwentów powiatowych szkół ponadpodsta-
wowych. Ogólna zdawalność wyniosła 82,61%. W trzech wrzesiń-
skich szkołach wyniki matur znacznie przewyższają średnią w wo-
jewództwie i kraju.

W Liceum Ogólnokształcącym  
im. H. Sienkiewicza tegoroczna 
zdawalność wyniosła rekordowe 
99,18%, w Technikum nr 1 w Zespo-
le Szkół Politechnicznych 92,17%,  
a w Technikum nr 3 w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 – 80%. Dla po-
równania średnia w województwie 
dla liceów to 82,9%, a dla techników 
77,8%. Natomiast w ujęciu ogól-
nopolskim jest to 84% dla liceów  
i 78,2% dla techników. Nieco niższe 
wyniki osiągnęli absolwenci II Li-
ceum Ogólnokształcącego – 77,58% 
oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących – 
65,74%. Większość z nich ma jednak 
prawo do poprawki w sierpniu. 

W powiatowych szkołach na po-
ziomie podstawowym z języka pol-
skiego zdawalność egzaminu wy-
niosła 99,03%, z matematyki 84,91%,  
z języka angielskiego 93,56% (468 
zdających), a z języka niemieckiego 
95,56% (27 zdających).

Język angielski na poziomie rozsze-
rzonym wybrało 310 uczniów, mate-
matykę 163, biologię 148, geografię 
116, język polski 108, chemię 77, 
fizykę 58, historię 29, wiedzę o spo-
łeczeństwie 26, informatykę 19, ję-
zyk niemiecki 15, filozofię 1 i historię 
sztuki 1, natomiast na zdawanie języ-
ka angielskiego na poziomie dwuję-
zycznym zdecydowało się 6 uczniów. 

Wydział Edukacji

Zaglądając na pediatrię
Oddział pediatryczny, mimo że zlokalizowany w starej części szpitala, jest prawdziwą perełką placówki. Koszt remontu, który trwał 

półtora roku, to prawie 4 mln zł, a jego uroczyste otwarcie odbyło się 23 czerwca. 

Trauma starosty i tymczasowe 
rozwiązania

– 96 lat upłynęło od momentu, 
kiedy ten urokliwy budynek został 
oddany do użytku. Cieszę się, że po 
pracach remontowych możemy zo-
baczyć to samo miejsce w nowej od-
słonie – zaczął Dionizy Jaśniewicz.

Potem zwrócił uwagę na tak zwaną 
trwałość rozwiązań tymczasowych.

– Nasuwa mi się myśl, jak ogromna 
jest trwałość rozwiązań tymczaso-

wych. Mianowicie 96 lat temu, kiedy 
oddawano do użytku ten budynek, 
zabrakło pieniędzy na dachówkę ce-
ramiczną i położono, tymczasowo, 
dachówkę cementową. Przetrwała 
prawie 90 lat – przypomniał starosta. 
– Kiedy oddawaliśmy do użytku nowy 
budynek szpitala, mówiliśmy, że od-
dział dziecięcy nie będzie musiał długo 
czekać na nowy standard. Tymczaso-
wość znów troszkę trwała, ale tym ra-
zem tylko 7 lat – zauważył.

Dionizy Jaśniewcz pokusił się  
o zwierzenie osobiste: – Kiedy przy-
chodziłem na oddział dziecięcy na 
Mikołajki największą traumą dla mnie 
była konfrontacja z panią ordynator, 
która dopytywała: Panie starosto, 
kiedy będziemy na nowym oddziale 
dziecięcym? Teraz bez tego stresu będę 
mógł odwiedzać panią ordynator – 
dodał ze swadą włodarz powiatu.

Starosta przypomniał, że całość 
środków na inwestycję pochodziła 

z budżetu powiatu. Zaznaczył jed-
nak, że zarząd powiatu nie miał 
żadnych wątpliwości, aby wyasy-
gnować tę kwotę. – Wiedzieliśmy, że 
jest to zadanie, które musimy wyko-
nać. Cieszymy się z tego, że dzieciaki 
z naszego powiatu będą miały luk-
susowe warunki – zakończył swoją 
mowę.

Cd. na s.3

Partnerskie wsparcie
Niemiecki powiat Wolfenbüttel przekazał 15 tysięcy euro na 

działalność Powiatowego punktu pomocy Ukrainie.

Ponad 20-letnia współpraca powia-
tów wrzesińskiego i Wolfenbüttel to 
nie tylko ciekawe spotkania, projek-
ty kulturalne czy wymiana młodzieży  
i seniorów. To także jedność i solidar-
ność w niełatwych czasach. Mimo że 
od wybuchu wojny w Ukrainie minę-
ło już kilka miesięcy, to wiele osób 
cały czas potrzebuje wsparcia w tej 
trudnej dla nich sytuacji. Dzięki środ-
kom w wysokości 15 tysięcy euro 
przekazanym przez powiat Wolfen-
büttel do Powiatowego punktu po-
mocy Ukrainie zakupione zostaną 
m.in. żywność i środki higieniczne. 
Działający w dni robocze punkt co-
dziennie odwiedzają uchodźcy, któ-
rzy w naszym regionie znaleźli bez-
pieczne schronienie przed wojną.

W Wolfenbüttel decyzja o przekaza-
niu wsparcia została podjęta 4 lipca 
na posiedzeniu jednej z powiato-
wych komisji. Środki już wpłynęły 

na konto powiatu. W najbliższy po-
niedziałek (25 lipca) Rada Powiatu 
Wrzesińskiego głosować będzie nad 
zmianami do tegorocznego budżetu, 
w tym przyjęciem darowizny do bu-
dżetu powiatu.

Klara Skrzypczyk

Parę słów 
o naborze

Przyjazne wnętrza nowego oddziału Fotografia z dnia otwarcia oddziału, z kwiatami zadowolona ordynator Iwona Silczak

fot. arch. J. Przybylskiego
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Dziennik budowy boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Nowa bieżnia

Prace wewnątrz budynku

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
poszukuje stażystów do:

    • Wydziału Komunikacji i Transportu,
• Wydziału Budownictwa i Środowiska,

    • Wydziału Inwestycji, Zamówień  
Publicznych i Funduszy Europejskich,

• Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  

z Wydziałem Kadr i Szkoleń
pod numerem telefonu 

61 640 44 90 lub 61 640 44 45.

Starostwo Powiatowe we Wrześni
ogłasza nabór na wolne  

kierownicze stanowisko urzędnicze
geodeta powiatowy.

Wymagane dokumenty należy składać  
do 12 sierpnia br.

Więcej informacji można znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

Powiatu Wrzesińskiego.

Zwłaszcza teraz wysokie tempe-
ratury dają się wszystkim we zna-
ki. Chrońmy siebie oraz bliskich, 
stosujmy się do porad ekspertów. 
Przede wszystkim ważne jest picie 
wody – przy takiej pogodzie powi-
nien to być przynajmniej litr wię-
cej niż zwykle mamy w zwyczaju 
pić. Słodkie, gazowane napoje nie 
nawadniają naszego organizmu  
w odpowiedni sposób, a brak kon-
centracji, senność, ból głowy czy 
pleców mogą być spowodowane 
właśnie odwodnieniem.

Upały są szczególnie niebezpiecz-
ne dla małych dzieci i osób w pode-
szłym wieku, chorych na cukrzycę, 
nadciśnienie i mających problemy 
z sercem. Zwracajmy uwagę na 
otaczających nas ludzi – ktoś może 
mieć słabszą odporność niż my  
i potrzebować pomocy. Warto za-

oferować wsparcie mijanej osobie, 
która poczuła się słabo, zaoferować 
wodę i wskazać ławeczkę w cieniu.

W upalne dni warto dobierać tkani-
ny oraz fasony dopasowane do tem-
peratury. Materiał ma znaczenie, wy-
bierzmy ten naturalny i przewiewny. 
Chusta czy słomiany kapelusz ochro-
nią głowę, a przy tym mogą dodać 
charakteru każdej stylizacji. 

Opalanie dla wielu osób stanowi 
wielką przyjemność. Kto nie marzy  
o rajskiej słonecznej karnacji? Jest 
jednak parę „ale”!  Nie powinno się le-
żeć zbyt długo na słońcu.  Zwłaszcza  
w godzinach południowych, kiedy 
sięga ono zenitu, trzeba kontrolować 
czas, w którym napawamy się letnią 
pogodą. Wskazane jest stosowanie 
kremów ochronnych o wysokości 
natężenia dostosowanej do potrzeb 
skóry.

Nie zapominajmy o swoim czwo-
ronożnych przyjaciołach. Nie noszą 
futer z wyboru. Zwierzęta również 
potrzebują teraz więcej wody. War-
to zasłonić okna, a opuszczając 
pokój, zostawić otwarte drzwi. Tym 
sposobem pozwolimy zwierzętom 
instynktownie znaleźć najbardziej 
komfortowe i najchłodniejsze miej-
sce. Buda w słońcu i krótki łańcuch 
to nie najlepszy pomysł.  W żadnym 
wypadku, nie zostawiajmy zwierząt 
w zamkniętym samochodzie, który 
w ułamku sekundy zamienia się  
w piekarnik.

Ładna pogoda oznacza lepszy 
nastrój i większą radość z życia. Ko-
rzystajmy i czerpmy pełnymi gar-
ściami z nadchodzących dni, nie 
zapominając w tej euforii o rozsąd-
ku i umiarze.

Kacper Robaszkiewicz

Pij wodę i nakryj głowę
Wakacje to dla wielu osób czas odpoczynku i zabawy. Oczywiście gorące letnie dni to nie powód 

do zmartwień, ale pamiętajmy o tym, że słońca nie można lekceważyć.
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Zaglądając na pediatrię
Trudna inwestycja
Poprzedni oddział pediatryczny 

znajdował się starej części szpitala, 
na parterze. Był niefunkcjonalny  
i nie przystawał do wymogów no-
woczesnej lecznicy. Konieczna była 
jego przebudowa. Mimo braku 
szans na finansowanie zewnętrz-
ne, zapadła decyzja o realizowaniu 
inwestycji tylko ze środków budże-
tu powiatu. Nowy oddział został 
zlokalizowany na drugim piętrze  
w miejscu dawnego oddziału gine-
kologiczno-położniczego.

Przetarg na remont został ogło-
szony w grudniu 2020 roku, wyko-

nawcę wyłoniono w styczniu 2021 
roku. Prace rozpoczęły się w kwietniu 
tego samego roku.

– Budowa nie była łatwa. Na samym 
początku były zawirowania i wyko-
nawca chciał się wycofać, bo już wtedy 
okazało się, że inwestycja będzie dla 
niego mało opłacalna. Sytuację ura-
towały negocjacje. W międzyczasie 
wycofało się część podwykonawców – 
przypomniała prezes szpitala Urszula 
Kosmecka.

15 łóżek wystarczy
Projekt remontu przewidywał na 

oddziale 15 łóżek, czyli dokładnie 

tyle, ile było na poprzednim oddziale 
w szpitalu. Jak wyjaśniła prezes Ur-
szula Kosmecka, nie było potrzeby 
zwiększania tej liczby.

– Po pierwsze powierzchnia nowe-
go oddziału była niewystarczająca 
do zwiększenia ilości miejsc. Zgodnie  
z rozporządzeniami konieczny jest 
m.in. dostęp do łóżka z trzech stron,  
a to wymaga dodatkowego metrażu – 
wyjaśniła Kosmecka.

Jednak ważniejszym powodem 
przemawiającym za niezwiększaniem 
liczby łóżek była statystyka. 15 stano-
wisk to optymalna liczba. Jak zazna-
czyła prezes szpitala, wykorzystanie 

łóżek nie jest aż tak duże, aby zwięk-
szać ich liczbę.

Co ważne, nowa przestrzeń pozwala, 
w sytuacjach awaryjnych, na dostawie-
nie kilku łóżek, bez wzrostu kosztów 
utrzymania personelu pielęgniarskiego.

Komfort pacjentów i rodziców
Oddział podzielony jest na dwie 

części. Pierwsza dla dzieci do lat 
trzech, druga dla starszych. Znajduje 
się w nim trzynaście sal jednoosobo-
wych oraz jedna sala dwuosobowa.

W części do lat trzech jest pomiesz-
czenie intensywnego nadzoru – pie-
lęgniarki ze swojego pokoju mają 

bezpośredni wgląd do pokoju 
pacjenta (przez szybę). Dodatko-
wo wszystkie pomieszczenia na 
oddziale pediatrycznym są moni-
torowane. Każdy pokój jest wypo-
sażony w łóżeczko lub łóżko dla 
dziecka oraz rozkładany fotel dla 
jednego rodzica.

Jedną z najważniejszych inwesty-
cji na oddziale jest nowy system 
przeciwpożarowy, który zainstalo-
wany został także na głównej klat-
ce schodowej.

Koszt zadania to ponad 3 mln 800 
tys. zł.

Tomasz Małecki

PRZED PO

Z tego gabinetu można stale obserwować małych pacjentów

Warunki są komfortowe zarówno dla dzieci, jak i ich opiekunów

Wyniesienie mebli „odsłoniło” wszystkie mankamenty wnętrza Jedna z jednoosobowych sal

Korytarz wyglądał jak z minionej epoki Nowoczesna przestrzeń w niczym  
nie przypomina tej sprzed remontu

Sanitariaty wymagały modernizacji Nowe łazienki są przestronne  
i dostosowane do potrzeb pacjentów
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Wesołe półkolonie
Od 27 czerwca do 1 lipca w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza 

Korczaka we Wrześni odbyły się półkolonie dla dziesiątki uczniów, 
podopiecznych Stowarzyszenia „Razem” działającego przy placówce.

Środki finansowe na przeprowadze-
nie projektu w znaczącej kwocie zo-
stały pozyskane w ramach otwartych 
konkursów ofert ogłoszonych przez 
wrzesińskie Starostwo Powiatowe. 
Pozostałe zobowiązania stowarzy-
szenie pokryło ze środków własnych.

Plan półkolonii był bardzo bogaty 
w sumiennie dobrane do możliwości 
dzieci atrakcje. Uczestnicy mieli oka-
zję gościć w Hotelu Nekla, gdzie mo-
gli sprawdzić swoją tężyznę fizyczną 
podczas gry w kręgle. W kolejnym 
dniu odwiedzili Małe Peru w Piotro-
wicach, gdzie cieszyło ich spotkanie 
ze zwierzętami domowymi. Bawiły 
się tam na przystosowanym placu 

zabaw oraz zawitały do Chatki Babci 
Czerwonego Kapturka. Między zaba-
wą a odpoczynkiem był czas na po-
znanie historii Reymonta – polskiego 
pisarza i noblisty – oraz obejrzenie 
seansu filmowego w Kinie Za Ro-
giem w Kołaczkowie. Następne dni 
to kolejne atrakcje, m.in. wizyta w za-
grodzie Alpak i relaks w grocie solnej 
w Czeszewie. Podczas każdego dnia 
dzieci mogły posilić się smacznym 
posiłkiem.

Pogoda dopisała, humory również. 
Życzymy wszystkim wspaniałych  
i bezpiecznych kolejnych wakacyj-
nych tygodni.

ZSS

EkoWszemborek
W ramach zadania publicznego współfinansowanego przez powiat wrzesiński, Stowarzyszenie „Rodzice 

dzieciom” we Wszemborzu zrealizowało w ostatnim czasie, ekologiczny projekt pt. „EkoWszemborek”.

Przedsięwzięcie skierowane było 
przede wszystkim do uczniów Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej we 
Wszemborzu. Dzięki zakupionym 
zestawom mogli oni przeprowadzić 
szereg doświadczeń przyrodniczych 
ukazujących problematykę zanie-
czyszczenia powietrza, gleby i wód 
w ich lokalnym środowisku. Zorgani-
zowano również powiatowy konkurs 
plastyczny pt. „Ekoczynni będziemy, 
ziemię uratujemy” oraz konkurs na 
ekologiczną zabawkę dla dzieci, któ-
ry był adresowany do pełnoletnich 
mieszkańców powiatu wrzesińskie-
go. Zarząd stowarzyszenia dziękuje 
za otrzymane wsparcie finansowe,  
a wszystkim zaangażowanym oso-
bom za pomoc w realizacji zadania. 
Mamy nadzieję, że poprzez ten pro-
jekt zainteresowaliśmy dzieci pięk-
nem otaczającej nas natury, wyposa-
żyliśmy ich w cenną wiedzę, a przede 
wszystkim przekonaliśmy do ochro-
ny środowiska.

Iwona Gabriel

Konkurs rozstrzygnięty
Na przełomie maja i czerwca Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” we Wszemborzu zorganizowało 

powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Ekoczynni będziemy, ziemię uratujemy’.

Do celów przedsięwzięcia należało 
kształtowanie postaw ekologicznych 
i podniesienie świadomości ekolo-
gicznej uczestników i odbiorców. 
Spośród 20 zgłoszonych prac wyło-
niono następujących zwycięzców.

Kategoria klasy I-III:
I miejsce – Zofia Walczak (Społeczna 

Szkoła Podstawowa we Wszembo-
rzu), kl. II,

II miejsce – Rozalia Dzienniak (SSP 
we Wszemborzu), kl. I,

III miejsce – Zofia Matuszewska (SSP 
Wszemborzu), kl. II.

Kategoria klasy IV-VIII:
I miejsce – Amelia Dolatkiewicz (Ze-

spół Szkolno-Przedszkolny w Kołacz-
kowie), kl. V,

II miejsce – Wiktoria Harasim (ZS-P 
w Kołaczkowie), kl. IV,

III miejsce – Igor Jóźwiak (Szkoła 
Podstawowa w Grabowie Królew-
skim), klasa V.

Wszystkie prace zgłoszone do kon-
kursu – zgodnie z regulaminem 
– zostały wywieszone na tablicach 
ogłoszeń w poszczególnych miejsco-

wościach parafii Wszembórz. Mają 
one zachęcać mieszkańców do po-
dejmowania czynnych działań sprzy-
jających ekologii.

Konkurs zorganizowano w ramach 
zadania publicznego pt. EkoWszem-
borek, współfinansowanego przez 
powiat wrzesiński. Koordynatorem 
konkursu była Elżbieta Chaciuk. 
Zwycięzcom gratulujemy, natomiast 
wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział i życzymy sukcesów!

Iwona Gabriel

Nauczyciele z awansem
Pedagodzy, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowe-

go, odebrali akty mianowania.

Po zdaniu odpowiednich egza-
minów nauczyciele 20 lipca wzię-
li udział w uroczystym odebraniu 
aktów mianowania. Po złożonym 
przez pedagogów ślubowaniu wrę-
czał je starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz, który gratulował awan-
sowanym i życzył im powodzenia 
w dalszym rozwoju osobistym oraz 
kształceniu młodzieży.

Stopień nauczyciela mianowanego 
uzyskali: Monika Sitko (architektura 
krajobrazu) oraz Monika Kurzawska 
(j. niemiecki) z Zespołu Szkół Poli-
technicznych, Anna Osińska (religia), 
Małgorzata Słoma (przedszkole spe-

cjalne) oraz Marita Marchwiak (za-
jęcia rewalidacyjno-wychowawcze)  
z Zespołu Szkół Specjalnych, Mariola 
Ptaszyńska (wychowawca) z Bursy 
Międzyszkolnej oraz Władysław Tyx 
(zajęcia praktyczne, przedmioty me-
chaniczne) z Powiatowego Centrum 
Edukacji Zawodowej.

W uroczystości, którą poprowadziła 
naczelnik Wydziału Edukacji Olga Ko-
śmińska-Giera wzięli udział kierow-
nik Bursy Międzyszkolnej Barbara 
Zawal, dyrektor ZSP Bogdan Nowak 
oraz zastępca dyrektora PCEZ To-
masz Mackiewicz.

Klara Skrzypczyk

Na zakończenie uroczystości wykonano wspólne zdjęcie

Wizyta na kręgielni sprawiła wszystkim wiele radości

Stowarzyszenie realizuje dużo ciekawych pomysłów

Uczestnicy udowodnili wyobraźnię i kreatywność
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fot. arch. projektu
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Powiatowe zakończenie roku szkolnego
Ponad 3 500 uczniów szkół ponadpodstawowych zakończyło naukę w roku szkolnym 2021/22. Uro-

czyste powiatowe zakończenie roku szkolnego odbyło się 24 czerwca w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama.

Na uroczystości pojawili się dyrek-
torzy szkół prowadzonych przez po-
wiat wrzesiński oraz przedstawiciele 
współpracujących z nimi instytucji, 
w tym służb mundurowych. Obecni 
byli też darczyńcy wspierający na co 
dzień ZSTiO.

Uczniów pożegnał dyrektor szkoły 
Damian Hoffmann. 

– Życzę wam, aby każde ze świadectw 
było spełnieniem waszych oczekiwań. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że są wśród 
was i tacy, dla których uzyskane wyni-
ki nie są do końca satysfakcjonujące. 
Tych uczniów chciałbym zmotywować 
do jeszcze bardziej wytężonego wysił-
ku w przyszłym roku szkolnym w myśl 
maksymy: rób teraz to, co musisz, by 
potem móc robić, co chcesz – zwrócił 
się do uczniów Damian Hoffman.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz krótko podsumował rok szkolny.

– To nie był łatwy rok. Teraz jakby 
zapomnieliśmy już o pandemii, która 
wywróciła do góry nogami cały porzą-

dek, w tym system nauki. Musieliśmy 
zdobywać nowe umiejętności i nowe 
narzędzia. Przy okazji chciałbym i wam 
młodym pogratulować i podziękować 
za ten czas pracy w trudnych warun-
kach – powiedział Dionizy Jaśniewicz.

Starosta wrzesiński podziękował 
także nauczycielom i wszystkim za-
angażowanym w życie szkół. Jak 
dodał, wyzwaniem dla organu pro-
wadzącego będzie zwiększająca się 
liczba uczniów. Od września 2022 
roku w szkołach prowadzonych 
przez powiat naukę rozpocznie 3 800 
uczniów. Później liczba ta wzrośnie  
o kolejnych 400 uczniów.

Podczas uroczystości 76 spośród 
630 uczniów odebrało nagrody oraz 
świadectwa z biało-czerwonym 
paskiem. Całość zwieńczył krótki 
występ artystyczny w wykonaniu 
uczniów ZSTiO.

Tomasz Małecki

Zakończyli rok 
szkoleniowy

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni podczas głównych uroczystości  
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oficjalnie zakończył rok szkole-
niowy 2021/2022.

Zakończenie roku rozpoczął dyrek-
tor ZSZ nr 2 Maciej Mielczarek, pod-
sumowując minione miesiące nauki. 
Następnie zostały wręczone dyplo-
my, nagrody oraz puchary dla szcze-
gólnie wyróżniających się uczniów. 
Nie mogło zabraknąć starszego Ce-
chu Rzemiosł Różnych Waldemara 
Andryszaka, który składając życzenia 
i podziękowania, docenił zasłużo-
nych uczniów, pracodawców i ro-
dziców. Na zakończenie głos zabrała 
komendant Hufca Pracy 15-42 we 
Wrześni Grażyna Kozanecka. Wraz 
z wychowawcą Jerzym Kamińskim 
wręczyli nagrodę Absolwenta Roku 
OHP uczestniczce Agacie Balcerzak 
oraz uhonorowali dyplomami i na-

grodami najaktywniejszych uczest-
ników jednostki.

Po zakończeniu części oficjalnej od-
było się spotkanie integracyjne dla 
uczestników hufca z wychowawca-
mi, podczas którego wręczono po-
zostałe dyplomy, upominki i podsu-
mowano rok szkoleniowy. Młodzież 
podzieliła się również swoimi plana-
mi na wakacje. Grażyna Kozanecka 
odczytała list Komendanta Głów-
nego Ochotniczych Hufców Pracy 
Małgorzaty Zwiercan z okazji zakoń-
czenia roku oraz przeprowadziła po-
gadankę na temat bezpieczeństwa 
podczas letniego wypoczynku.

HP Września

Nowoczesne pracownie
Powiat wrzesiński realizuje kolejny projekt oświatowy.

5 lipca został przekazany terenu budowy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 
we Wrześni – pracownia fryzjerska zostanie wyremontowana i nowocześnie 
wyposażona ze środków unijnych w ramach projektu „Zakład pracy w szkole – 
nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego".

W ramach tego samego projektu ze środków unijnych oraz budżetu powiatu 
zakupiony został sprzęt do pracowni sprzedaży w ZSZ nr 2. 

Wydział Edukacji

Poczty sztandarowe

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody

Pamiątkowe zdjęcie

Trwa nabór do szkół
Za nami ważny dla tegorocznych ósmoklasistów termin w procedurze rekrutacji do szkół ponadpod-

stawowych.

20 lipca zostały wywieszone listy 
kandydatów zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych do powiatowych 
szkół. Do 1 sierpnia jest czas na po-
twierdzanie woli przyjęcia poprzez 
złożenie w szkole oryginałów świadec-
twa ukończenia szkoły podstawowej 
i zaświadczenia o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty oraz innych wymaganych  
w danym oddziale dokumentów. Po 
tym terminie zostaną ogłoszone listy 
kandydatów przyjętych (2 sierpnia),  
a następnie rozpocznie się rekruta-
cja uzupełniająca na powstałe wolne 
miejsca. W przypadku wątpliwości do-
tyczących naboru już teraz zachęcamy 
do kontaktowania się z sekretariatami 
szkół. 

Zarząd Powiatu po analizie złożo-
nych przez kandydatów dokumen-
tów zdecydował się wprowadzić do-
datkowe w stosunku do pierwotnej 
oferty naboru rozwiązania. Pierw-
szym z nich jest utworzenie oddzia-
łu przygotowawczego dla uczniów 
z Ukrainy, którzy nie znają języka 
polskiego – klasa taka będzie funk-
cjonowała od 1 września w szkole 
branżowej w Zespole Szkół Zawodo-

wych nr 2. Drugą ważną decyzją było 
utworzenie dwóch dodatkowych 
oddziałów maturalnych – w Liceum 
Ogólnokształcącym im. H. Sienkie-
wicza klasy z rozszerzeniami z języka 
polskiego, biologii i języka angiel-
skiego oraz w technikum w Zespo-
le Szkół Politechnicznych oddziału,  
w którym uczniowie będą pobierać 
naukę w zawodzie technik elektronik. 

W tym roku największym zaintere-
sowaniem w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. H. Sienkiewicza cieszyła 
się klasa B – z rozszerzeniami z języka 
polskiego, biologii i języka angiel-
skiego, do której w pierwszym wy-
borze zgłosiła się rekordowa liczba 
uczniów, co uwarunkowało otwarcie 
dodatkowego oddziału. Dużo punk-
tów w rekrutacji trzeba było mieć 
także, aplikując do klas: D (matema-
tyka, geografia, język angielski) – mi-
nimum 152 oraz C (biologia, chemia) 
i F (biologia, chemia, język angielski) 
– ponad 147 punktów. W Zespole 
Szkół Politechnicznych jak zwykle 
prym wiódł technik informatyk, któ-
ry będzie realizowany w wymiarze 
dwóch oddziałów, minimum punkto-

we wyniosło 134,5 punktu. W Zespo-
le Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących najpopularniejszym kierun-
kiem kształcenia okazał się technik 
weterynarii, który także został zapla-
nowany w wymiarze dwóch oddzia-
łów – aby uczyć się w tym zawodzie, 
potrzebne było niemal 126 punktów. 
Sporo uczniów wybrało także naukę 
w klasie technik organizacji turystyki 
z minimum punktowym nieco ponad 
123 punkty. 

W powiatowych szkołach od 1 wrze-
śnia naukę rozpocznie większa niż 
zazwyczaj liczba uczniów. Ósme kla-
sy szkół podstawowych ukończyło  
w całym powiecie około 1 200 
uczniów, co stanowi o 400 absol-
wentów więcej niż dotychczas.  
W związku z tym w naszych szko-
łach zostało zaplanowanych wię-
cej oddziałów. Wciąż istnieje także 
możliwość otwarcia dodatkowych 
klas branżowych w Zespole Szkół Za-
wodowych nr 2 dla uczniów, którzy 
okażą potwierdzenie od pracodawcy  
o zamiarze realizacji praktycznej na-
uki zawodu.

Wydział Edukacji
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Plany repertuarowe: 
29 lipca – 4 sierpnia – DC Liga Super-Pets; Thor: Miłość i Grom; A oni dalej grzeszą; Zbrodnie przyszłości
Wakacyjne Poranki Filmowe: 28 lipca Wiki i jej sekret – godz. 10:00 i 12:00

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

REPERTUAR: 22-28 CZERWCA
SALA GŁÓWNA SALA KAMERALNA

MINIONKI:
WEJŚCIE GRU

Gatunek:  
animacja/komedia

Kraj: USA
Czas trwania:  

90 min
Wersja:  

2D dubbing

BUZZ ASTRAL
Gatunek: animacja/ 

przygoda
Kraj: USA

Czas trwania:  
105 min
Wersja:  

2D dubbing

THOR:
MIŁOŚĆ I GROM

Gatunek: fantasy/
przygoda
Kraj: USA

Czas trwania:  
125 min
Wersja:

  2D dub.    2D napisy

NIEZGASZALNI
Gatunek: animacja/

komedia
Kraj:  

Francja/Kanada
Czas trwania:  

92 min
Wersja:  

2D dubbing

NA CHWILĘ,
NA ZAWSZE

Gatunek: 
romans

Kraj: Polska
Czas trwania: 

102 min
Wersja: 

2D Polska

22.07.
(pt.) 14:00 16:00   18:00             20:15 15:00 i 17:00 19:00

23.07. 
(sob.) 14:00 16:00   18:00             20:15 15:00 i 17:00 19:00

24.07.
 (nd.) 14:00 16:00   18:00             20:15 15:00 i 17:00 19:00

25.07. 
(pon.) 14:00 16:00   18:00             20:15 17:00 19:00

26.07. 
(wt.) 14:00 16:00   18:00             20:15 17:00 19:00

27.07. 
(śr.) 14:00 16:00   18:00             20:15 17:00 19:00

28.07. 
(czw.) 14:00 16:00   18:00             20:15 17:00 19:00

Piknik mundurowych 
W lipcu policjanci obchodzą swoje święto, które ustanowione zostało w rocznicę utworzenia Policji 

Państwowej. Z tej okazji Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zorganizowała 15 lipca piknik, na 
którym pojawiło się również stoisko promocyjne powiatu wrzesińskiego.

Plac im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu stał się tego dnia miejscem, 
gdzie poszczególne komendy powia-
towe policji wraz z jednostkami sa-
morządu terytorialnego, instytucja-
mi, firmami i grupami rekonstrukcji 
historycznych prezentowały dawne  
i obecne działania związane z bezpie-
czeństwem publicznym. Na stoiskach 
odbywały się konkurencje sportowe 
czy quizy, w których chętnie brały 
udział dzieci. Była to dla nich nie lada 
gratka, ponieważ wielu z nich marzy 
o tym, aby w przyszłości zostać poli-
cjantem i bronić innych przed złem. 
Tego dnia uczestnicy pikniku mogli 
zobaczyć pokaz musztry paradnej, 
tresurę psów służbowych, patrol kon-
ny czy wysłuchać występu policyjnej 
orkiestry dętej z Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wrocławiu.

Stoisko powiatu wrzesińskiego two-
rzyli Starostwo Powiatowe wraz z Ko-
mendą Powiatową Policji oraz Drużyna 
Książęca Grodu Grzybowskiego. Zwie-
dzający mogli zapoznać się z działania-
mi naszego powiatu na rzecz bezpie-
czeństwa i ochrony ludności, otrzymać 
drobny upominek oraz dowiedzieć się 
więcej o inicjatywie Pudełko Życia, któ-
rą wrzesińskie starostwo prowadzi od 
kilku lat. Uczestników pikniku do po-
wiatowego stoiska przyciągały także re-
kwizyty historyczne takie jak tron, dyby 

czy sporych rozmiarów bęben. Udział  
w wydarzeniu zorganizowanym przez 
Komendę Wojewódzką Policji w Po-
znaniu pozwolił również na wymianę 

doświadczeń pomiędzy samorządami 
województwa wielkopolskiego.

                                          Mateusz Maserak

Lato z LOK
Przez cały lipiec, w każdy poniedziałek, wtorek i środę w godz. 

10-13, na strzelnicy LOK we Wrześni, odbywają się zajęcia strzelec-
ko-rekreacyjne pod nazwą „Akcja LATO Z LOK 2022”.

Dzieci i młodzież mogą pograć  
w tenisa stołowego, gry planszowe 
czy porzucać lotkami, jednak naj-
większym zainteresowaniem cieszy 
się strzelanie z karabinka pneuma-

tycznego. W zajęciach każdego dnia 
bierze udział od kilkunastu do kilku-
dziesięciu uczestników.

Andrzej Idziak

Prezentowa  
akcja trwa

W Szpitalu Powiatowym we Wrześni cały czas trwa akcja upo-
minkowa – mamom nowo narodzonych dzieci przekazywane jest 
powiatowe body. Od niedawna z nowym wzorem.

Do połowy trwającego roku przekazaliśmy 283 sztuk body, bo tyle właśnie 
dzieci urodziło się do końca czerwca 2022 roku we wrzesińskim szpitalu. Nie-
co więcej noworodków stanowiły dziewczynki – 149. Chłopców było 134. Pięć 
razy w tym roku w naszej lecznicy na świat przyszły bliźnięta. Akcja upominko-
wa cały czas trwa. Wszystkim tegorocznym mamom i ich pociechom życzymy 
dużo zdrowia!                                                                                                                                         (red.) 

Olusiowi z Miłosławia spodobał się  upominek od powiatu

Wakacje w mieście nie muszą być nudne

Stoisko powiatu wrzesińskiego cieszyło się dużą popularnością

Drużyna Książęca Grodu Grzybowskiego zachęcała do odwiedzenia naszego regionu
fot. arch. pryw
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Żydowska  
pamiątka

Do zbiorów Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich trafił 
bardzo ciekawy obiekt historyczny.

Pergamin o wymiarach 76 cm na 
47,8 cm z tekstem pisanym atramen-
tem w języku hebrajskim w pięciu 
kolumnach zwinięty w rulon pocho-
dzi najprawdopodobniej z przełomu 
XVIII i XIX wieku. Pierwsze skojarze-
nie było takie, że jest to fragment 
Tory. Po przetłumaczeniu i przeana-
lizowaniu tekstu stwierdzono, że są 
to fragmenty Miszny, czyli uporząd-
kowanego zbioru tekstów prawa 
żydowskiego wyjaśniającego Torę. 
Ten ciekawy zabytek trafił do mu-
zeum jako dar od Tekli Hierowskiej 
ze Strzałkowa. Wszystko odbyło się 
dzięki jej wnuczce, Michalinie Szcze-
śniak, uczennicy Liceum Ogólno-
kształcącego im. Henryka Sienkie-
wicza we Wrześni, która przyniosła 
do szkoły przechowywany w domu 

rodzinnym manuskrypt. Do prze-
kazania go do zbiorów muzealnych 
rodzinę Michaliny namówił nauczy-
ciel historii w LO Sławomir Szuba. 
Pergamin ten jest o tyle cenny, że 
pamiątek po Żydach na ziemi wrze-
sińskiej jest bardzo niewiele. W mu-
zeum można zobaczyć np. ketubę 
(tzn. intercyzę) czy macewę Rebecki 
Heilbrunn z 1890 roku. Warto tutaj 
dodać, że młodzież z wrzesińskiego 
liceum co roku bierze udział w pro-
jektach dotyczących badania kultu-
ry żydowskiej na ziemi wrzesińskiej. 
Obiekt ten niewątpliwie przyczyni 
się do wzbogacenia poznawczego 
historii dawnych żydowskich miesz-
kańców naszego terenu.

(muz)

Kontynuacja renowacji 
w pyzdrskiej farze

Do Starostwa Powiatowego we Wrześni 29 czerwca przybył ks. Ryszard Kopczyński, proboszcz para-
fii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach. Podczas spotkania ze starostą wrzesińskim 
Dionizym Jaśniewiczem podpisał on umowę na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorsko-
-restauratorskie w nawie i kruchcie bocznej w kościele farnym w Pyzdrach.

Zaplanowane w tym roku prace 
obejmują zabezpieczenie przed wil-
gocią, poprawę estetyki poprzez: 
gruntowanie ścian, wykonanie tyn-
ków i malowanie oraz konserwację 
specjalistyczną kopuł sufitowych. To 
kontynuacja remontów, których ks. 
Kopczyński z pietyzmem podejmuje 
się niezmiennie od 2011 roku – kiedy 
został proboszczem pyzdrskiej parafii.

Gołym okiem widać smykałkę pro-
boszcza do pasji, jaką jest konserwa-
cja i renowacja cennych zabytków 
zarówno w pyzdrskiej farze, jak i na-
leżącym do parafii XIV-wiecznym ze-
spole pofranciszkańskim obejmują-
cym klasztor i kościół pw. Ścięcia Gło-
wy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach 
czy też niedawno odrestaurowanej 
niezabytkowej kaplicy w Górnych 
Grądach. 

Kościół parafialny pw. Narodze-
nia NMP wzmiankowany był po raz 
pierwszy w 1265 r. W 1331 r. w czasie 
najazdu krzyżackiego świątynia ta 
została ograbiona, jednak jej mury 
ocalały. Była wielokrotnie przebudo-
wywana, stanowi przykład późno-
gotyckiego bazylikowego kościoła 
miejskiego, wzniesionego z  fundacji 
Kazimierza Wielkiego. Od 2015 roku 
w kościele prowadzone były prace 
związane z wymianą pokrycia da-
chowego. W kolejnych latach pod-
jęto się wymiany stolarki okiennej  

i drzwiowej. Powoli swój blask odzy-
skuje również wnętrze obiektu, m.in. 
dzięki podjętym w tym roku pracom 
renowacyjnych.

Łączna wartość robót zaplanowa-
nych na 2022 rok wyniesie niemal 
412 tys. złotych. Wsparcie finansowe 
z budżetu powiatu wrzesińskiego to 
kwota 10 tys. złotych. Parafia otrzy-
mała również dotacje z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
które przekazało 205 tys. złotych, 
oraz z budżetu gminy i miasta Pyzdry 
w kwocie 50 tys. złotych. Pozostałe 

koszty parafia musi pokryć ze środ-
ków własnych, otrzymanych dzięki 
ofiarności parafian.

Na zakończenie prac remontowych, 
które planuje się wykonać do końca 
listopada, zostanie zamontowana ta-
bliczka informacyjna. Dzięki temu do 
publicznej wiadomości zostanie po-
dana informacja o uzyskanym przez 
pyzdrską parafię wsparciu z budżetu 
powiatu wrzesińskiego, z którego 
łącznie w kolejnych latach od 2012 
roku przekazano 120 tys. złotych.

Julia Sosna

Promyk z wizytą

29 czerwca w Starostwie Powiatowym we Wrześni gościli jedni z założy-
cieli Stowarzyszenia „Promyk” – Zofia Cieślak i Eugeniusz Paterka. Tematem 
spotkania ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem była działalność 
organizacji. W tym roku mija 16 lat od czasu powstania stowarzyszenia, któ-
re współpracuje z powiatem wrzesińskim m.in. przy organizacji Powiatowej 
Akcji Letniej.

(red.)

W zabytkowym kościele
Nekielska świątynia z roku na rok pięknieje, a dostrzec może to każdy wakacyjny spacerowicz.

Większość wykonanych w ostatnim 
czasie działań przy parafii dotyczyła 
zewnętrznych elementów kościoła. 
Znaczącą zmianą jest chociażby od-
restaurowanie w 2020 roku zabyt-
kowego ogrodzenia, które zmieniło 
kolor z charakterystycznej żółci do 
odcieni bieli. Z czasem zapewne cały 
zespół kościoła zostanie odnowiony 
właśnie w tej nowej barwie, wska-
zanej przez konserwatora zabytków 
na podstawie przeprowadzonych 
badań.

30 czerwca zakończyły się tegorocz-
ne prace renowacyjne w świątyni 
parafialnej pw. św. Andrzeja Apo-
stoła w Nekli. W tym dniu proboszcz 
Wojciech Schejn spotkał się m.in. ze 
starostą wrzesińskim Dionizym Ja-
śniewiczem, by podsumować efekty 
podjętych działań. Plan na 2022 rok 
obejmował konserwację i restaurację 
dwóch okien witrażowych od strony 
północnej obiektu, znajdujących się 
bezpośrednio pod dużą rozetą w 
nawie głównej kościoła, a także mo-
dernizację konstrukcji metalowych 
ram okiennych przy witrażach. Po-
czątkowo na ten rok planowano re-
nowację witraży pod obiema rozeta-
mi zarówno od strony północnej, jak  

i południowej – łącznie dziesięć 
okien. Niestety z powodu znaczących 
podwyżek w cenach wnioskodawca 
zdecydował się podzielić zadanie na 
mniejsze etapy. Odresturowane dwa 
witraże różnią się od pozostałych 
tym, że są otwierane. Program prac 
konserwatorskich obejmował rów-
nież montaż dodatkowego oszkle-
nia ochronnego, co zawsze wiąże się  
z przystosowaniem ram okiennych 
do tej dodatkowej funkcji.

Parafia otrzymała wsparcie finan-
sowe z budżetu powiatu w kwocie 
7 tys. złotych. Łączna wartość tego-
rocznych prac wyniosła ponad 11 tys. 
złotych. Przy obiekcie zamontowana 
także została tabliczka informacyj-
na o przekazanym dofinansowaniu. 
Łączna wartość udzielonych przez 
powiat dotacji na nekielską świą-
tynię w latach 2017-2022 wyniosła  
47 tys. złotych.

Julia Sosna

Przekazany pergamin to bardzo cenny eksponat
Umowę podpisano w Starostwie Powiatowym we Wrześni

Efekty renowacji cieszą proboszcza ks. Wojciecha Schejna
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Sołtysi w Licheniu
W niedzielę 3 lipca odbyła się XXX Pielgrzymka Sołtysów i Środo-

wisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Przed mszą, która o godz. 12 roz-
począł kustosz licheńskiego sank-
tuarium ks. Janusz Kumala, zostały 
wprowadzone poczty sztandarowe. 
Podczas homilii ks. Kumala powie-
dział: – Dziś jesteśmy w tej ogromnej 
świątyni, by podziękować Maryi za 
jej obecność. Sołtysi potrzebują Mat-
ki, a sołtysów potrzebuje Polska, by 
oblicze naszego kraju zmieniło się na 
lepsze. To sołtysi są najbliżej ludzi. Oni 
pierwsi słyszą o problemach, trudno-
ściach i radościach. Są wsłuchani w to 
środowisko, w którym żyją. Obdarzeni 
zaufaniem, pragną służyć innym, opie-
rać się na Bogu.

Następnie po liturgii w bazylice za-
śpiewały 7-letnia Amelka Anisovych 

wraz z trenerką wokalną Anną Gra-
bowską. Przy okazji występu zbie-
rano datki, które wesprą Ukrainę za 
pośrednictwem UNICEF Polska.

Po zakończeniu koncertu poczty 
sztandarowe oraz delegacje udały 
się do grobu biskupa Romana An-
drzejewskiego, patrona rolników, 
gdzie złożono wiązanki kwiatów. 
Przemówienie wygłosił prezes Krajo-
wego Stowarzyszenia Sołtysów Ire-
neusz Niewiarowski.

Powiat wrzesiński reprezentowali: 
Ryszard Urbaniak, Andrzej Łyskawa, 
Wojciech Majchrzak i Jan Cicharski.

Jan Cicharski
Sołtys Chlebowa

Społecznik Roku
Jan Przybylski, radny Rady Miejskiej Gminy Nekla i lokalny działacz społeczny, został laureatem na-

grody Santander Społecznik Roku 2022 dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Wcześniej, w czerwcu, został wyróżniony i trafił do dziesiątki najlepszych studentów 
w Polsce w kategorii „Działalność społeczna” w XIII edycji prestiżowego, ogólnopolskiego studenckie-
go plebiscytu STUDENCKI NOBEL 2022.

Uroczystość odbyła się w piątek  
8 lipca w sali senatu UAM. Nagrody 
wręczała prorektor ds. studenckich  
i kształcenia UAM prof. dr hab. Joan-
na Wójcik. Wyróżnienie przyznawane 
jest za szczególne osiągnięcia w dzia-
łalności społecznej oraz aktywność 
na rzecz środowiska akademickiego.

Studencki Nobel to program sty-
pendialny organizowany przez  Nie-
zależne Zrzeszenie Studentów przy 
współpracy z  Ministerstwem Eduka-
cji i Nauki oraz uczelniami wyższymi 
w Polsce, a jego celem jest wyłonie-
nie spośród studentów uczących się 
na uczelniach wyższych wybitnych 
laureatów, których nagradza się  
w dziewięciu kategoriach zarów-
no naukowych i artystycznych, jak  
i społecznych. 3 czerwca w Warsza-
wie odbyła się Gala Finałowa XIII 
edycji konkursu. Działania społeczne, 
które podejmuje Jan Przybylski, po 
raz kolejny zostały docenione na are-
nie ogólnopolskiej.

Jan Przybylski ma 24 lata i jest 
mieszkańcem Targowej Górki. Stu-
diuje dwa kierunki magisterskie: 
politologię i stosunki międzynaro-
dowe na Wydziale Nauk Politycznych  
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. 

Od 2018 r. pełni funkcję radnego 
Rady Miejskiej Gminy Nekla. Jest 
pomysłodawcą i organi-
zatorem lokalnych 
wydarzeń społecz-
nych, sporto-
wych i charyta-
tywnych. Jest 
cz łonk iem 
wielu or-
ganizacj i 
pozarzą-
d o w y c h 
m . i n . 
k l u b u  
UKS Mi-
lesza oraz 
O c h o t n i -
czej Straży 
P o ż a r n e j 
w Targowej 
Górce. Aktual-
nie jest stypen-
dystą stypendium 
Rektora UAM, a rok 
wcześniej został laure-
atem Nagrody Frankiewicza 
oraz otrzymał wyróżnienie w plebi-
scycie powiatu wrzesińskiego Lider 
Wolontariatu. Jan jest ogromnym 
miłośnikiem sportu, szczególnie 

lekkoatletyki. Jako wolontariusz an-
gażował się w Drużynowe Mi-

strzostwa Europy, Halowe 
Mistrzostwa Europy, 

Memoriał Ireny 
Szewińskiej czy 

C o p e r n i c u s 
Cup. Na wy-

m i e n i o n e 
i m p r e z y 
lekkoatle-
t y c z n e 
z o r g a -
n i z o w a ł 
wyjazdy 
m i e s z -
k a ń c ó w 
g m i n y ,  

w szcze-
g ó l n o ś c i 

dzieci i mło-
dzieży ze szkół 

podstawowych. 
W czasie trwa-

nia Halowych Mi-
strzostw Europy w 2021 

roku był kierowcą prezydenta 
Europejskiej Federacji Lekkoatletycz-
nej EuropeanAthletics.

Aniela Kujawa
(fot. arch. J. Przybylskiego)

Ludzie to wartość
Oprócz słuchaczy i władz stowarzy-

szenia udział w obchodach wzięli tak-
że samorządowcy: starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz, zastępca burmi-
strza Wrześni Artur Mokracki, a także 
wójt Kołaczkowa Teresa Waszak.

– Są wydarzenia i rocznice, na które 
specjalnie czekamy. Są rocznice, które 
przychodzą niepostrzeżenie. Tak jak 
pory roku następują jedna po drugiej, 
tak nie wiadomo, kiedy te 15 lat upłynę-
ło – zwrócił się do zebranych starosta 
Dionizy Jaśniewicz. – Wydawać by się 
mogło, że 15 lat to nie jest długi okres, 
szczególnie jeśli mierzymy cyframi. Ale 
jeśli zmierzymy ten okres wydarzenia-
mi, to dzieło jest ogromne – zauważył.  

Jak dodał włodarz powiatu, najwięk-
szym potencjałem Wrzesińskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku są ludzie.

– Niczego nam tak w życiu nie braku-
je jak kontaktu z drugim człowiekiem, 
wspólnego spotkania, a jeszcze bardziej 
chwil, kiedy możemy wspólnie tworzyć 
dzieła, wspólnie spędzać czas i się uczyć. 
To jest szczególna wartość. Tym jest Uni-
wersytet Trzeciego Wieku – zakończył.

Propozycja powołania Wrzesińskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku po-
wstała w trakcie konstruowania pro-
gramu wyborczego Samorządnego 
Powiatu przed wyborami w 2006 roku.

– Zanim zaczęliśmy, pytaliśmy kole-
gów z Gniezna i Poznania, ile czasu po-
trzeba, aby powołać uniwersytet. Od-

powiedzieli, że około dwóch, trzech lat. 
Zabraliśmy się do roboty – udało nam 
się przygotować materiały do powsta-
nia naszego stowarzyszenia w ciągu 
czterech miesięcy – wspominał Euge-
niusz Paterka, pierwszy prezes WUTW.

Jak zaznaczył, założenie organizacji 
zależy od zaangażowania i chęci.

– Chciałem z tego miejsca podzię-
kować koleżankom i kolegom, którzy 
nam pomogli. Wartością tego uniwer-
sytetu są ludzie. Mamy wokół siebie 
przyjaciół. Kiedy zakładaliśmy naszą 
organizację, powiedzieliśmy sobie, że 
nie ma tytułów, nie ma dyrektorów, 
prezesów, doktorów i magistrów. Cie-
szę się bardzo, że mogę po 15 latach 
przy was stanąć. Co zawdzięczasz 
przyjaciołom? Sens życia, jego smak, 
optymizm i to, że nie jesteśmy sami na 
tym świecie – zakończył nagrodzony 
burzą oklasków

Trochę historii
W styczniu 2007 po rozmowach 

ze starostą wrzesińskim Dionizym 
Jaśniewiczem, Eugeniusz Paterka 
przystąpił do utworzenia Komite-
tu Założycielskiego Uniwersytetu.  
W następnym miesiącu rozpoczęły się 
prace przygotowawcze zmierzające 
do powołania uniwersytetu trzecie-
go wieku. W pierwszym spotkaniu 
udział brali: Dionizy Jaśniewicz, Eu-
geniusz Paterka, Jan Sznura, Danuta 
Torzewska, Irena Hrycaj-Wołoszyn, 

Półtorej dekady dobrej roboty
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Weku skończył 15 lat. To jedna z największych i najprężniej działających organizacji w powiecie wrzesińskim. Uroczystości rocznicowe 

odbyły się w Wrzesińskim Ośrodku Kultury 29 czerwca.

Stefania Czarnecka, Alicja Ratajewska 
i Wojciech Mól. W marcu odbyło się 
zebranie z udziałem ok. 80 osób. Jego 
uczestnicy zapoznali się z projektem 
statutu i ogólnym schematem działal-
ności uniwersytetu. Do komitetu or-
ganizacyjnego dodatkowo powołano 
następujące osoby: Zofia Gajda, Maria 
Łapawiec, Elżbieta Szymańska, Jadwi-
ga Zielińska, Jan Koralewski, Bogu-
sław Rylski. Zostały rozdane ankiety 
na temat zainteresowań i propozycji 
kierunków kształcenia.

13 kwietnia w siedzibie Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie we 
Wrześni odbyło się zebranie zało-
życielskie, podczas którego 15-oso-
bowa grupa inicjatywna zawiązała 
stowarzyszenie pod nazwą „Wrze-
siński Uniwersytet Trzeciego Wieku”. 

Eugeniusz Paterka, Alicja Ratajewska 
i Bogusław Rylski otrzymali akcep-
tację do reprezentowania grupy ini-
cjatywnej w sprawach statutowych.  
W czerwcu stowarzyszenie zostało za-
rejestrowane, a w październiku 2007 
roku odbyła się pierwsza uroczysta 
inauguracja „roku akademickiego”.

Cele stowarzyszenia
WUTW jest stowarzyszeniem edu-

kacyjno-integracyjnym dla osób w 
„trzecim wieku”, czyli wszystkich, 
którzy po przejściu na emeryturę 
lub rentę pragną się uczyć i rozwi-
jać swoje zainteresowania, a przede 
wszystkim znaleźć się wśród przy-
jaznych ludzi. Wszyscy członkowie 
uniwersytetu stosują się do następu-
jących reguł:

- powinność kształcenia przez całe 
życie,

- aktywnie uczestnictwo w wykła-
dach plenarnych w celu pozyska-
nia informacji z życia nauki, kultury, 
życia społecznego, gospodarczego  
i politycznego,

- uczestnictwo w zajęciach sekcji 
zainteresowań wg własnego uznania 
i wyboru dla zachowania większej 
sprawności intelektualnej, psychicz-
nej i fizycznej,

- koszty działalności WUTW pokry-
wają wszyscy słuchacze przez uiszcza-
nie składek członkowskich oraz wła-
sny wkład pracy według możliwości.

Tomasz Małecki
(na podstawie informacji  

zamieszczonych na stronie  
wutw.wrzesnia.pl)

WUTW to wielka społeczność cieszących się życiem ludzi

Delegacja z powiatu regularnie bierze udział w pielgrzymkach

fot. arch. J. Cicharskiego
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1454/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 5 lipca 2022 roku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
Ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  Miejsce i termin przetargów: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 10, pok. 112
                                                                  12 sierpnia 2022 roku

Godzina
przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia 

działek [ha]

Łączna 
powierzchnia 

działek [ha]
Księga wieczysta Przeznaczenie 

nieruchomości
Cena 

wywoławcza Wadium

10:00

Bierzglinek, dz. nr 139/88 0,0586

0,0606 PO1F/00028460/8

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Września, 
zatwierdzoną uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady 
Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku 

działki ewidencyjne przeznaczone są pod 
obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 
28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak 

WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy 
dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych      
w zabudowie szeregowej i dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na 
przedmiotowym obszarze.

88 628,00 zł 
+ VAT 5 500,00 zł

Bierzglinek, dz. nr 139/97 0,0020

10:30

Bierzglinek, dz. nr 139/89 0,0512

0,0548 PO1F/00028460/8 67 157,00 zł 
+ VAT 4 200,00 zł

Bierzglinek, dz. nr 139/98 0,0036

11:00
Bierzglinek, dz. nr 139/90 0,0545

0,0582 PO1F/00028460/8 71 324,00 zł 
+ VAT 4 400,00 zł

Bierzglinek, dz. nr 139/99 0,0037

Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 sierpnia 2022 roku

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899 z późn. 
zm.) minął dnia 15 grudnia 2021 roku.

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.
Termin poprzednich przetargów – 31 stycznia 2022 roku.

WARUNKI PRZETARGÓW
1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiato-

wego we Wrześni przy ulicy Fryderyka Chopina 10.
2. W przetargach 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.

3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby osobiście albo poprzez 
pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem z podpisem notarial-
nie poświadczonym.

4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrze-
śni nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wska-
zanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachun-
ku bankowym tut. Starostwa.

5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działek, których wadium dotyczy.
6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni 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 obciążenia 
rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

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

nieruchomości oraz jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
11. Cena części nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ znajdowała się na rachunku bankowym 

organizującego przetarg ustny nieograniczony.
12. 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.
13. Organ uprawniony jest do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektro-
niczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

14. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
15. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego re-

jestru, 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.

16. 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 część nieruchomości, zobowią-
zany jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.

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

18. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca części nieruchomości nie 
spełni warunków przetargu lub 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. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      STAROSTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Dionizy Jaśniewicz
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022
Starosty Wrzesińskiego

z dnia 11 lipca 2022 roku

Starosta Wrzesiński
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych sprzedawanej nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości Września, gmina Września, dz. 931/9

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Września, gmina Września

Numer geodezyjny nieruchomości: 931/9

Powierzchnia działki: 0,0315 ha

Księga wieczysta PO1F/00001416/0

Opis nieruchomości

Przedmiotowa działka ewidencyjna położona jest w otoczeniu nieruchomości o charakterze mieszkaniowym i mieszkaniowo-usługowym. Bliskie sąsiedztwo 
stanowią punkty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz tereny sportu i rekreacji. Niniejsza nieruchomość usytuowana jest w rejonie 
ulic: Romana Dmowskiego i Wrzosowej. Przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do trójkąta oraz nieograniczony dostęp do mediów. 
Przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania 
jako odrębna i samodzielna nieruchomość, lecz może być zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Przeznaczenie 
nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 931/9 położona we Wrześni, gmina Września, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/429/2010 
Rady Miejskiej we Września z dnia 29 czerwca 2010 roku. Zgodnie z powyższym planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej, wielorodzinnej z usługami (MWU1).

Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo 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 17 czerwca 2022 roku.

Zobowiązania i obciążenia 
nieruchomości Brak

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

66 991,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki
(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 00/100 złotych) + VAT

Kwota wadium 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych)

Termin wpłacenia wadium do 23 sierpnia 2022 roku

Miejsce i termin  
I przetargu

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

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg odbędzie się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powia-
towego we Wrześni przy ulicy Fryderyka Chopina 10.

2. W przetargu mogą wziąć udział właściciele i użytkownicy wieczyści nie-
ruchomości przyległych sprzedawanej nieruchomości gruntowej niezabu-
dowanej, którzy złożą w terminie do dnia 23 sierpnia 2022 roku do godz. 
1500 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni 
przy ul. Fryderyka Chopina 10, w zaklejonej kopercie:

– Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające: imiona i na-
zwiska, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości,

– Potwierdzenie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie;
– Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości przyległej 

do działki będącej przedmiotem przetargu tj. wyciąg z księgi wieczystej lub 
akt notarialny nabycia nieruchomości lub ustanowienia prawa użytkowa-
nia wieczystego dla działki przyległej.

3. Komisja przetargowa nie później niż dzień przed wyznaczonym termi-
nem przetargu zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwy organ oraz w siedzibie organu listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu.

4. W przetargu mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym.
5. 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 bankowym tut. Starostwa.
6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy 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 obciążenia 
rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub niewpłacenia ceny nabycia nieru-

chomości w wyznaczonym terminie.
9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
10. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości oraz jej przeznaczeniem.
11. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ, przed zawarciem aktu notarialnego, znajdo-

wała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
12. 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.
13. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
14. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego re-

jestru, 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.

15. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (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.

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

17. 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.

18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             z up. STAROSTY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wicestarosta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Waldemar Grzegorek
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2022
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 7 lipca 2022 roku

Starosta Wrzesiński
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości Września, gmina Września, dz. 931/90

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Września, gmina Września

Numer geodezyjny nieruchomości: 931/90

Powierzchnia działki: 0,0711 ha

Księga wieczysta PO1F/00044886/8

Opis nieruchomości
Przedmiotowa działka ewidencyjna położona jest w otoczeniu nieruchomości o charakterze mieszkaniowym i mieszkaniowo-usługowym. Bliskie 
sąsiedztwo stanowią punkty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz tereny sportu i rekreacji. Niniejsza nieruchomość usytuowana jest 
w rejonie ulic: Romana Dmowskiego i Wrzosowej. Przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do prostokąta oraz nieograniczony dostęp do mediów. 

Przeznaczenie 
nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 931/90 położona we Wrześni, gmina Września, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni, zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XXXII/429/2010 Rady Miejskiej we Września z dnia 29 czerwca 2010 roku. Zgodnie z powyższym planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z usługami (MWU1).

Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo 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 17 czerwca 2022 roku.

Zobowiązania i obciążenia 
nieruchomości

Nieruchomość jest przedmiotem umowy najmu zawartej na czas określony od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W przypadku, gdy nabywcą wyłonionym w przetargu nie będzie najemca nieruchomości, Właściciel zastrzegł prawo wypowiedzenia umowy najmu za 
2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

257 211,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki
(słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście jedenaście 00/100 złotych) + VAT

Kwota wadium 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy 00/100 złotych)

Termin wpłacenia wadium do 19 sierpnia 2022 roku

Miejsce i termin  
I przetargu

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

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg odbędzie się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powia-
towego 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 
pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem nota-
rialnie poświadczonym.

4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrze-
śni nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wska-
zanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachun-
ku bankowym tut. Starostwa.

5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wy-
łonieni jako nabywcy 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 zakoń-
czenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień 
obciążenia 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 lub niewpłacenia ceny w wyznaczonym 

terminie.
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 i 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, znajdo-

wała 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 re-

jestru, 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 (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
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy
Rejestracja w PUP na kilka sposobów

Od 1 marca, by załatwić sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrze-
śni w zakresie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 
należy wcześniej dokonać zgłoszenia wizyty i umówić termin. Rozwiąza-
nie umożliwia komfortową obsługę i pozwala uniknąć oczekiwania.

Wizyty należy umawiać telefonicznie pod nr 61 640 35 32 lub 61 640 35 35, 
w godzinach obsługi klientów:

poniedziałek      8.00 – 15.00, 
wtorek – piątek   7.30 – 14.30.

Zachęcamy do rejestracji elektronicznej bez konieczności oczekiwa-
nia na termin i bez wychodzenia z domu. Proces polega na wypełnie-
niu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna dostępnego 
na stronie praca.gov.pl. Wymagane jest załączenie do wniosku skanów 
wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji. Po wypełnieniu an-
kiety należy wybrać zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pra-
cy. W przypadku braku profilu zaufanego, rejestracja elektroniczna kończy 
się wyznaczeniem terminu wizyty w urzędzie, ale okres rejestracji liczony 
będzie od dnia złożenia wniosku. 

Ważne! W dokumentach prosimy o podanie numeru telefonu – to znacz-
nie ułatwia kontakt i przyspiesza proces rejestracji.

Osobie bezrobotnej nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy, jest to wyłącznie przywilej pracownika. 
Bezrobotny może jednak udać się na wyjazd wakacyjny, ale musi to zgłosić w urzędzie pracy.

Oprócz praw bezrobotny ma także obowiązek – powinien pozostać w gotowości do podjęcia ewentualnego 
zatrudnienia. Oznacza to konieczność zgłaszania się do urzędu w wyznaczonych terminach. W każdej chwili może 
zostać wezwany do stawienia się w urzędzie w związku z działaniami aktywizacyjnymi. Nie wyklucza to jednak 
możliwości wyjazdu na wakacje.

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dają osobie zarejestrowanej w urzędzie 
pracy możliwość zgłoszenia czasowego braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, a co za tym idzie zwolnienia  
z konieczności osobistych wizyt w urzędzie bez utraty przysługujących praw. Stanowi o tym art. 75 ust. 3 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który mówi, że: Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 
10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie 
zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji po-
wodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przy-
sługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może 
przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 (pok. nr 10), 
telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Zbieranie chrustu w lesie – 
potrzebne jest pozwolenie?

Pan Władysław mieszka nieopodal lasu. Ma niewielką emeryturę, a ceny opału, zwłaszcza węgla, 
są ostatnio bardzo wysokie. Słyszał, że z tej przyczyny można zbierać w lesie chrust. Pyta, czy może 
pójść do lasu i nazbierać gałęzi bez żadnych sankcji chociażby w postaci mandatu. Czy musi mieć na to 
pozwolenie?

Tak. Lasy państwowe ze wszystkimi 
składnikami są majątkiem państwa  
i zarządzają nimi leśnicy.

Każde nadleśnictwo ma swoje za-
sady i procedury korzystania z tego 
majątku. O to, co i gdzie można zbie-
rać, należy zapytać leśniczego. Nie 
jest tak, że chrust dostaniemy za dar-
mo. Trzeba za niego zapłacić. Ile? To 
ustala nadleśnictwo.

Oczywiście chrust jest dużo tań-
szy niż drewno opałowe. Odradzam 

jednak zbierania chrustu bez wiedzy 
nadleśnictwa. Jest to wykroczenie 
zagrożone karą grzywny.

Podstawa prawna ustawa z dnia  
20 maja 1971 roku kodeks wykro-
czeń (Dz. U. z 2021 roku poz. 2008  
z późn.zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 18 lipca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 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, zwanej 
dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 
z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 1 lipca 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza 
Pyzdr postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi gminnej w m. Grądy Dolne, na działkach 
oznaczonych numerami ewid.: 
– 516, 643, 644/2, 644/3, 645, 646/3, 517, 518, 646/4, 647, 752, 

648/6, 753, 649, 664, obręb: 303004_5.0705 Grądy Dolne, jed-
nostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
– 340 obręb: 303004_5.0706 Grądy Górne, jednostka ewiden-

cyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej będzie przejście na własność Gminy 
Pyzdry działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:
– 643/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 643,
– 517/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 517,
– 644/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 644/2,
– 644/7 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 644/3,
– 645/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 645,
– 518/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 518,
– 646/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 646/3,
– 646/7 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 646/4,
– 647/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 647,
– 752/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 752,
– 753/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 753,
– 649/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 649,
– 664/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki 

oznaczonej nr. ewid. 664,
obręb: 303004_5.0705 Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna: 

303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przed-
miotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieru-
chomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego 
zakazu jest nieważna. 
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Pyzdry, w Biuletynach Informacji Pu-
blicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.
Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypo-

wiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszo-
nych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz 
składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do dnia 12 sierpnia 
2022 r.
Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wy-

nikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania admini-
stracyjnego.

Kwaskowata i zdrowa
Parafrazując znany tekst z pierwszej polskiej encyklopedii, można stwierdzić, iż mirabelka jaka jest, 

każdy widzi.
Mirabelki rosną wszędzie. Na prze-

łomie lipca i sierpnia ich żółte owoce 
w wielu miejscach wręcz ścielą się  
u naszych stóp. Ten owoc to odmia-
na śliwy domowej, która przywę-
drowała do Europy z Azji. Występuje  
u nas tak powszechnie, iż można ją 
spotkać w parkach, lasach, na skwe-
rach, przy rowach i w wielu innych 
miejscach. W Polsce występują dwa 
gatunki mirabelki.

Mirabelka z Nancy – stara odmia-
na nazywana francuską, uprawiana 
od kilkuset lat. To złotożółte owoce 
z charakterystycznym pomarańczo-
wym rumieńcem. Słodkawo-kwaśne 
w smaku, soczyste. Zbierane są na 
przełomie lipca i sierpnia.

Mirabelka Flotowa – do Polski przy-
wędrowała z Austrii. Jest spotykana 
głównie na południu naszego kraju. 
Ma bardzo małe owoce, żółte z in-
tensywnym białym nalotem, niezbyt 
soczyste i kwaskowe. Zbiera się je  
w połowie sierpnia.

Uprawą mirabelek na szeroką skalę 
zajmowali się Persowie. Z kolei po-
pularność w Europie zawdzięcza Gre-
kom. W Polsce nie uprawia się jej na 
skalę przemysłową. Wykorzystywane 
są owoce z drzew i krzewów dziko ro-
snących. Przemysłowe uprawy spo-
tykamy we Włoszech i w niektórych 
regionach Niemiec, gdzie jest bardzo 
ceniona i wykorzystywana w produk-
cji nalewek oraz innych przetworów. 

Owoce mirabelki są bogate w wiele 
minerałów, witamin, a także cukrów 
(fruktozę, glukozę). Zawierają wita-
miny z grupy C i B, które korzystnie 
wpływają na układ nerwowy oraz za-
pobiegają efektom miażdżycowym. 
Jak każda śliwa mirabelka zawiera 
znaczne ilości potasu oraz wapń, fos-
for, żelazo i niewielkie ilości cynku. 
Pektyny powodują, że może być sto-
sowana w leczeniu zaparć, biegunek 
i schorzeń układu trawiennego. Jest 
niskokaloryczna i dzięki temu można 
ją stosować w terapiach obniżają-
cych poziom cholesterolu, co jest ko-
rzystne dla osób z chorobami serca. 
Garbniki, których mirabelki zawierają 
znaczne ilości, mają właściwości an-
tybakteryjne i przeciwzapalne. 

Medycyna ludowa doceniała wła-
ściwości owoców mirabelki szczegól-
nie za właściwości przeczyszczające 
i moczopędne. Spożywanie tej śliwy 
działa w zakresie redukcji zmarsz-
czek, ujędrniania i odmładzania skó-
ry oraz wybielania plam i piegów na 
skórze.

Nie sposób wymienić wszystkich 
właściwości tego owocu. Te wspo-
mniane świadczą o niezwykłych wa-
lorach mirabelki. Owoce zaczynają się 
żółcić na krzewach i drzewkach, za-
tem czas zbiorów nadchodzi. Zachę-
cam do wykorzystywania tak łatwo 
dostępnego źródła witamin, minera-
łów i innych cennych składników. 

Z mirabelek wychodzą wyśmie-
nite nalewki. Mój przepis na taką 
nalewkę to „trzy razy jeden”.

1 kg mirabelek
1 litr spirytusu 70%
1 kg cukru
Mirabelki lekko nacinam i wrzu-

cam do słoja razem z pestkami, 
zasypuję cukrem i odstawiam na 
godzinę w ciepłe miejsce, aby 
puściły sok. Następnie zalewam 
spirytusem. Odstawiam w ciem-
ne miejsce na ok. 3 miesiące do 
całkowitego rozpuszczenia się 
cukru. Co jakiś czas wstrząsam 
słojem. Gdy cukier się rozpuści 
nalewkę zlewam znad owoców 
do butelek. Najlepsza jest po ok. 
6 miesiącach leżakowania.

Waldemar Grzegorek
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Z życia klubów sportowych

Tuż za podium
W niedzielę zakończyła się 28. edycja Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce 

im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving rozgrywanego od piątku w Gliwicach. W turnieju 
wzięły udział 192 drużyny z całej Polski.

W turnieju finałowym rewelacyj-
nie zaprezentowała się Pola Woj-
ciechowska – uczennica klasy VIa 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
nr 6 we Wrześni i siatkarka Uczniow-
skiego Klubu Sportowego OLIMP 
Września. Pola w tym sezonie grała  
w zespole UKS Szamotulanin Szamo-
tuły. Wraz z zawodniczkami tego klu-
bu zdobyła mistrzostwo Wielkopolski 
w kategorii trójek i zapewniła sobie 
udział w wielkim finale, który odbył 
się w Gliwicach.

W pierwszym i drugim etapie 
dziewczęta wygrały wszystkie sześć 
meczów. W ćwierćfinale wygrały 2:0 
z UKS Zgierz i KURIAN VOLLEY Olsz-
tyn i przegrały 0:2 z MKS Dwójka 
Zawiercie. W meczu półfinałowym 
mistrzostw uległy 0:2 Akademii Siat-
kówki Pliński&Wika. Mecz o trzecie 
miejsce był bardzo zacięty i wyrów-
nany, niestety przegrany 1:2 z AMS 
MINI Volley Kamienna Góra. Zespół 
UKS Szamotulanin Szamotuły wraz 

Orły na medal
Z XXII Ogólnopolskiego Pucharu Dzieci w Karate Tradycyjnym, któ-

ry odbył się w Łodzi, zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Ka-
rate Tradycyjnego „Orzeł” wrócili do Wrześni z dwoma medalami.

Do Łodzi zjechały dzieci do 13 roku 
życia pochodzące z całej Polski – za-
wodników było niemal 800. Nasz 
klub reprezentowało siedmioro spor-
towców: Aniela Bączkowska, Urszula 
Szymkowiak, Hanka Szymkowiak, Ma-
teusz Stępniak, Bartosz Szmudziński, 
Uddhav Sharma, Sehaj Munjal.

I miejsce, a tym samym Puchar Polski 
Dzieci, zdobył Bartosz Szmudziński  
w konkurencji kata. W tej samej kon-

kurencji na III miejscu uplasował się 
Uddhav Sharma, zaś V miejsce przy-
padło Mateuszowi Stępniakowi.

Wszystkie nasze „Orzełki” mogą być 
z siebie zadowolone. Teraz pozostaje 
nam dalej wytrwać w treningu, żeby 
jeszcze lepiej zaprezentować się na 
pucharze świata, który czeka nas  
w grudniu.

                                    UKS „Orzeł”

Orkan na MP
Zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKAN 

Września wystartowali w lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski 
U18 i U20. 

Od 7 do 9 lipca w Radomiu odby-
wały się zawody kategorii U20. Była 
to już 76. edycja tej ważnej dla mło-
dych sportowców imprezy. Wrzesiń-
scy lekkoatleci uzyskali następujące 
wyniki:

• Wiktoria Dams – 400 m (56,23 s) – 
6. miejsce,

• Wiktor Sroka – kula (15,25 m, re-
kord życiowy) – 10. miejsce, dysk 
(36,09 m) – 17. miejsce,

• Piotr Miczuga – kula (14,33 m) –12. 
miejsce, dysk (36,86 m) – 16. miejsce,

• Wiktor Grzegorek – 110 m ppł  
(16,25 s) – 23. miejsce z powodu  
kontuzji,

• Kacper Olejniczak – 400 m ppł 
(60,37 s) – 16. miejsce, 110 m ppł 
(15,59 s) – 17. miejsce.

Zawodnicy Orkana pojawili się tak-
że w Bielsku-Białej, gdzie od 15 do  
17 lipca rozgrywane były 54. PZLA Mi-
strzostwa Polski U18. Podczas zawo-
dów zajęli oni następujące miejsca:

• Paweł Wróbel – 100 m (10,95 s, 
rekord życiowy) – 6. miejsce, 200 m 
(22,30 s) – 6. miejsce,

• Marta Pawłowska – 1500 m ppł 
(15,04 s) – 15. miejsce,

• Oliwia Nowak – kula (11,08 m) – 19. 
miejsce,

• Mateusz Meler – 110 m ppł  
(16,36 s) – 18. miejsce.

Przemysław Pawlak
LUKS ORKAN WRZEŚNIA

z Polą Wojciechowską, zajmując  
IV miejsce w Polsce, pokazał, że jest 
w ścisłej czołówce Polski, a my cie-
szymy się, że duży wkład w tym suk-
cesie przypadł naszej siatkarce.

Gratulujemy i życzymy sukcesów  
w następnym sezonie!

Przemysław Motyl
UKS Olimp

Wróciła jako mistrzyni
Oliwia Surdyk z Orzechowa, zawodniczka Karate Team Shotokan Raven z Mistrzostw Świata WUKF 

na Florydzie przywiozła zarówno indywidualne, jak i drużynowe mistrzostwo świata.

Kiedy dowiedzieliśmy się w zeszłym 
roku, że kolejne Mistrzostwa Świata 
Karate WUKF odbędą się na Florydzie 
w USA, ogarnęła nas euforia zwią-
zana z tym miejscem. Miami Beach, 
Floryda, inny kontynent to brzmiało 
niesamowicie i bardzo egzotycznie. 
Jednak, kiedy obliczyliśmy wstępne 
koszty podróży, noclegów i startów, 
nasz entuzjazm przygasł. Pojawiły 
się wątpliwości dotyczące tego, czy 
damy radę udźwignąć jego bardzo 
wysokie koszty. Na szczęście jeste-
śmy karatekami i nauczono nas wal-
czyć o swoje. Udało nam się zaanga-
żować bardzo wielu ludzi do pomocy 
w pozyskaniu finansowania wyjaz-
du. W ten sposób wspólnymi siłami 
uzbieraliśmy kwotę, która pokryła 
większość naszych potrzeb. Z pustą 
głową mogliśmy skupić się na przy-
gotowaniach od strony sportowej.

Nasi trenerzy stworzyli plan tre-
ningowy, który dla nas i dla nich był 
innowacyjny. Podjęli ryzyko, wpro-
wadzając nowe metody treningowe, 
aby w jak najlepszym stopniu przy-
gotować zawodników do startów. 
Przygotowania były bardzo inten-
sywne i pełne wyrzeczeń dla naszych 
karateków. Wielokrotnie musieli wy-
bierać między wyjściem z przyjaciół-
mi a treningiem.

Po wielu miesiącach ciężkiej pracy, 
polecieliśmy do Stanów! Czuliśmy się 
przygotowani, ale z tyłu głowy poja-
wiały się myśli, czy to wystarczy. Pierw-
sze starty zweryfikowały całoroczne 
przygotowania. Wszystko zagrało! Tra-

filiśmy z treningami, trafiliśmy z formą  
i zaaklimatyzowaliśmy się.

Nasi zawodnicy pokazali znakomite 
przygotowanie fizyczne, techniczne  
i oczywiście mentalne. Osiągnęli-
śmy wielki sukces organizacyjny  
i ogromny sukces sportowy. Repre-
zentanci Karate Team Shotokan Ra-
ven aż pięciokrotnie stawali na naj-
wyższym stopniu podium, uzyskując 
tytuł mistrzów świata indywidualnie  
i drużynowo. Wśród nich byli zawod-

nicy z powiatu wrzesińskiego. Oliwia 
Surdyk zajęła 1. miejsce w kumite 
sanbon shobu i otrzymała tytuł indy-
widualnej mistrzyni świata, a także 
1. miejsce w kumite drużynowym 
rotation i tytuł drużynowego mistrza 
świata. Osiągnęła również 3. miejsce 
w kumite drużynowym sanbon sho-
bu. Z kolei trener Jacek Kruk zdobył 
3. miejsce w kumite sanbon shobu 
weteranów.

Karate Team Shotoan Raven 

Oliwia Surdyk i Jacek Kruk

Radość na pudle

Zadowolona Pola Wojciechowska

Wrzesińscy lekkoatleci z trenerem

fot. arch. Karate Team
 Shotoan Raven
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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
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Z życia klubów sportowych

LKS Lubiatowo znów wygrywa
25 czerwca na boisku orlik w Nowym Folwarku rozegrano IV Turniej Nocny o Puchar Burmistrza Mia-

sta i Gminy Września. Najlepszą drużyną po raz drugi z rzędu okazał się zespół LKS Lubiatowo.

– Dopisała frekwencja oraz pogoda. 
Atmosfera pikniku i sportowej rywali-
zacji ma już stałe grono uczestników, 
którzy są z nami każdego roku, co 
mnie niezmiernie cieszy – podsumo-
wał turniej jego główny organizator 
Piotr Jędraszak.

W imprezie sportowej wzięło udział 
13 zespołów. Turniej otworzył To-
masz Kałużny, burmistrz miasta  
i gminy Września. Podczas tego wy-

darzenia wolontariusze ze stowarzy-
szenia Psi-jaciel zbierali fundusze na 
rzecz psów z wrzesińskiego schro-
niska. Można było także pogłaskać 
i pobawić się z Danio – czworono-
giem, który potrzebuje nowego 
domu.

Po siedmiu godzinach sportowej 
rywalizacji najlepszą drużyną został 
LZS Lubiatowo. To jego drugi triumf  
z rzędu. Drugie miejsce zajął zespół 

FC Wolni Strzelcy. Trzecie miejsce 
przypadło Siubka Bud, a czwarte 
drużynie Złote Nogi Września.

Przyznano również nagrody indy-
widualne: królem strzelców został 
Radosław Trybuła (Siubka Bud), naj-
lepszym zawodnikiem Kamil Szy-
mandera (LKS Lubiatowo), zaś naj-
lepszym bramkarzem – Sebastian 
Roszyk (FC Wolni Strzelcy).

Piotr Jędraszak

Międzynarodowe zmagania
Kilka nacji chwyciło za lacrossowe kije. W miniony weekend na stadionie miejskim we Wrześni roze-

grano Międzynarodowy Turniej Lacrosse „Puchar Sąsiadów”. W zawodach wzięło udział 90 zawodni-
czek i zawodników z Polski, Włoch, Ukrainy i USA.

W czasie dwudniowych zmagań 
rozegrano kilkanaście meczów. 
Wrzesińskich kibiców najbardziej in-
teresował turniej kobiet, w którym 
w reprezentacjach Polski U-21 i U-16 
wystąpiło ponad 20 dziewczyn z ro-
dzimego Lax-Warriors. W finałowej 
potyczce juniorki z U-21 zmierzyły 
się z dużo starszym i międzynarodo-

wym Mix Teamem. Nasza reprezen-
tacja prowadzona przez trenera Jaya 
Wattsa po dramatycznym pojedynku 
ograła rywalki jednym golem, a sie-
dem z jedenastu bramek zdobyły 
wrześnianki: Klara Domachowska, 
Roksana Dębicka i Amanda Osiewicz. 
W turnieju męskim także triumfowa-
ła reprezentacja Polski U-21. Drugie 

miejsce przypadło Kosynierom Wro-
cław, a sympatyczni Włosi z Wenecji 
zajęli trzecie miejsce.

Puchary najlepszym zespołom wrę-
czali starosta wrzesiński Dionizy Ja-
śniewicz, zastępca burmistrza Wrze-
śni Artur Mokracki i prezes lacrosso-
wego związku Krzysztof Burzyński.

Lax-Warriors

fot. M
. Stor

We Wrześni lacrosse coraz prężniej się rozwija

Nocny turniej to już tradycja

fot. P. Jędraszak
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