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Koncertowa ZAMKOWA

Freelab zmienił adres

Torański w kalejdoskopie

Targi od ponad 30 lat należą do ulubionych wydarzeń mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Więcej na s. 8-9.

Alternatywna komunikacja

Pamięć o pomordowanych

W królewskiej grze

Z okazji święta oświatowców

Rekordowa Rolnicza Jesień

fot. A
kadem

ia Szachow
a

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja do wręczenia nagród i wyróżnień. Więcej na s. 5.
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Inwestycja z lotu ptaka

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.

POWIATOWY PUNKT POMOCY MATERIALNEJ
DLA OBYWATELI UKRAINY

ul. Wrocławska 44, 62-300 Września
(była komenda straży pożarnej)

Uwaga! Nowe dni i godziny otwarcia punktu:
PONIEDZIAŁEK w godz. 12-16

PIĄTEK w godz. 12-16

Obecnie potrzebującym wydawana jest głównie 
odzież. Ze względu na duże ilości w magazynie do od-
wołania wstrzymane zostało jej dalsze przyjmowanie.
Równocześnie przypominamy, że asortyment Po-

wiatowego punktu pomocy Ukrainie stanowią dary 
przekazane przez mieszkańców powiatu bądź za-
przyjaźnione instytucje, samorządy i firmy. Pracowni-
cy punktu nie mają wpływu na to, czy i w jakiej ilości 
do punktu zostanie dostarczona żywność. Apelujemy 
o wyrozumiałość.

fot. G
rzegorz „Bocian” Kępski

Wielkopolski Związek  
Inwalidów Narządu Ruchu  

Koło Września 
informuje, że w każdą środę 

miesiąca w godz. 10-12 od-
bywają się spotkania w siedzibie koła przy ulicy 
Chopina 9 we Wrześni, na których przyjmowani są 
nowi członkowie.

Marek Kozłowicz
Prezes koła

Ponownie u nas

20 października w Starostwie Powiatowym we Wrześni pojawiła się Anastazja Fietisova – malarka, autorka m.in. ar-
tystycznego przewodnika „Powiat wrzesiński duszą malowany” z 2010 roku. Jej obrazy zdobią nasz urząd – imponują-
cych wymiarów panoramę Wrześni można podziwiać, wchodząc głównym wejściem.

(red.)

Jesienna aura to nie powód, by rezygnować ze sportu

Fitness to samo zdrowie
Ruszyła kolejna edycja Powiatowej Akademii Ruchu. W sali sportowej wrzesińskiego ogólniaka pod 

okiem Andżeliki Dzikiewicz treningi rozpoczęło 90 osób.

Specjaliści podkreślają, że aktyw-
ność fizyczna jest szczególnie ważna 
i konieczna do utrzymania prawidło-
wej kondycji i zdrowia. Aktywny wy-
poczynek jest znacznie zdrowszy dla 
organizmu niż wypoczynek bierny.  
I na to zapotrzebowanie odpowia-
da Powiatowa Akademia Ruchu. To 
cykl bezpłatnych zajęć poprawiają-

cych kondycję fizyczną organizowany 
przez Starostwo Powiatowe we Wrze-
śni. Odbywają się one od pięciu lat  
w dwóch sesjach: wiosennej i jesiennej.

Tej jesieni zajęcia prowadzi instruk-
torka fitness Andżelika Dzikiewicz. 
W zajęciach uczestniczy 90 osób, 
a ćwiczenia odbywają się dwóch 
grupach w sali sportowej Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza. Pierwsze spotkanie 
zorganizowano 26 października. Ko-
lejne będą odbywać się co tydzień 
w każdą środę, do końca listopada. 
Przypominamy, że limit miejsc na Po-
wiatową Akademię Ruchu został już 
wyczerpany. 

Tomasz Małecki
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Wsparcie dla pogorzelców 
i przewozów kolejowych

Rada Powiatu Wrzesińskiego obradowała we wtorek 25 października. Podczas godzinnej sesji pod-
jęto kilka ważnych uchwał.

Radni zaakceptowali m.in. uchwałę  
o pomocy pogorzelcem z Sędziwo-
jewa w gminie Września. Przypo-
mnijmy, że do pożaru domu doszło  
14 września. Z informacji Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej we Wrześni wynika, że war-
tość szacunkowa prac remontowych 
wynosi 30 tys. zł. Powiat przeznaczył 
na pomoc 4 tys. zł. To nie jedyna po-
moc, jaką zaakceptowali radni. Po-
wiat dołoży dodatkowe pieniądze na 
dofinansowanie przejazdów Poznań-
skiej Kolei Metropolitarnej. 

Przypomnijmy, że połączenia Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej do 
Wrześni zostały uruchomione w 2020 
roku. Dla podróżnych oznacza to, że  
w godzinach szczytu pociągi do sto-
licy naszego powiatu jeżdżą co około 
30 minut. W roku 2022 planowano 
przeznaczyć na to przedsięwzięcie 
222 tys. 385 zł. W związku z podwyż-
kami cen prądu, ze wzrostem kosztów 
dostępu do infrastruktury kolejowej, 
kosztów części zamiennych koniecz-
nych do utrzymania sprawności 

pojazdów kolejowych, jak również 
wzrostu wynagrodzeń pracowniczych 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego zwrócił się do sa-
morządów gminnych i powiatowych  
o dodatkowe środki. Powiat wrzesiński 
dołoży 82 tys. 242 zł. Łącznie w tym 
roku będzie to kwota 311 tys. 973 zł.

Radni zatwierdzili też uchwałę  
w sprawie uchwalenia rocznego 

„Programu współpracy powiatu 
wrzesińskiego z organizacjami poza-
rządowymi". Ustalono też rozkład go-
dzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu wrzesińskiego  
w 2023 r. 

Tradycyjnie przegłosowano także 
zmiany w budżecie powiatu na rok 
bieżący.

Tomasz Małecki

Sesja odbyła się stacjonarnie

Plaga jedenasta, nieegipska
Przyznam, że w środowy wieczór miałem nie-lada dylemat. Pomyślałby kto, że w niewielkim prowincjonalnym miasteczku w późny październikowy 

wieczór może się dziać tyle ciekawych rzeczy niemal równocześnie?

W tym samym czasie miałem do 
wyboru wieczór autorski z Błaże-
jem Torańskim, autorem książki 
„Kat polskich dzieci. Opowieść  
o Eugenii Pol”, w bibliotece publicz-
nej i otwarcie nowej pracowni Fre-
elab przy ulicy Miłosławskiej. Wy-
brałem ostatecznie ten drugi adres. 

Z jednej strony po sobotnim ma-
ratonie literackim w Miłosławiu na 
wręczeniu Nagrody Kościelskich 
zapragnąłem pewnej odmiany,  
z drugiej zaś spodziewałem się  
u „młodych wynalazców” czegoś 
zaskakującego. I nie pomyliłem się, 
chociaż na wstępie nic nie zapo-
wiadało specjalnych fajerwerków.

Za witryną dawnego sklepu odzie-
żowego krzątała się niezbyt liczna 
grupa ludzi w różnym wieku. Zaraz 
po wejściu przywitałem się z szefem 
Freelabu i jego „muzą”, sympatycz-
ną skrzypaczką. Nowa lokalizacja 
została zaaranżowana w ciekawym 
industrialnym dizajnie (polska wer-
sja dopuszczalna), wszystko wyszar-
pane, jak się okazało, własnymi rę-
kami pasjonatów ze stowarzyszenia  
i ich sympatyków. Gospodarz opo-
wiedział zebranym o zmaganiach  
z materią w czasie remontu, a „muza” 
uweselała zebranych muzycznymi 
kawałkami na „Zakazanych skrzyp-
cach”, wydrukowanych na drukar-
ce 3D z elektroniczną duszą, którą 
tchnęli w ten instrument freelabow-
scy entuzjaści jakiś czas temu.

Ale najciekawsze dopiero miało się 
wydarzyć. Młody doktor, specjalista 
od hydrologii w ciągu kilkudziesię-
ciu minut swojego wykładu opowie-
dział nam o niezwykłych tajemnicach 
związanych z wodą i cywilizacyjnych 
zagrożeniach jej zanieczyszczenia. Do-
wiedzieliśmy się znacznie więcej niż 
większość z nas zdołała usłyszeć w ca-
łej swojej szkolnej i medialnej edukacji.

Najbardziej jednak zafrapował 
wszystkich ten fragment wystąpienia, 
w którym opowiedział on prawdziwą 
historię katastrofy ekologicznej na 
Odrze w czasie ostatniego lata. 

Pamiętamy wszyscy niedawną wrza-
wę medialną, która przez kilka tygo-
dni przelewała się przez wszystkie 
publikatory niczym cuchnące śniętą 
rybą tsunami. Podekscytowani żurna-
liści, wynajęci komentatorzy, niby-na-
ukowcy i spoceni politycy przepychali 
się przed kamerami i mikrofonami, 
próbując wytropić sprawców tej nie-
bywałej katastrofy. Od rana do nocy 
we wszystkich stacjach telewizyjnych 
przez ekrany telewizyjne płynęła nie-
kończąca się lawina rybiego truchła. 

I co się w końcu okazało? Nic. 
Wszystkiemu była winna mikrosko-
pijna bakteria o pięknie brzmiącej 
nazwie Primnesinum parvum, czyli 
po polsku Złota alga.

I nagle wrzawa ucichła. Z rzad-
ka ktoś tam jeszcze coś w sprawie 
miauknął, inny politycznie się od-
szczeknął i cisza. Co się tak napraw-

dę wydarzyło na Odrze tego lata? 
Dlaczego algi zawzięły się właśnie 
na naszą Odrę, a dlaczego okazały 
się tak łaskawe dla francuskiej Loary 
czy niemieckiego Renu, które to rzeki 
można było przejść tego lata niemal 
suchą stopą? Tego z mediów się nie 
dowiedzieliśmy do dzisiaj.

Otóż nasz prelegent dokładnie nam 
to opisał, krok po kroku, bez żadnych 
spiskowych i politycznych konotacji. 
Przedstawił jakie procesy biochemiczne  
w rzece spowodowały masowe śnięcie 
ryb i jakie zjawiska do tego się przyczyniły.  
A skąd czerpał swoją wiedzę? Hm…

Od tych „okropnych Niemców” znad 
Odry.

Ci obrzydliwie systematyczni i upo-
rządkowani Niemcy w odróżnieniu 
od naszych narodowych profesjo-
nalistów z Wód Polskich prowadzą 
online stały monitoring biochemicz-
ny wszystkiego, co się w rzece dzieje 
sekundę po sekundzie i publikują to 
bezczelnie w Internecie (każdy może 
odczytać). Stacja we Frankfurcie nad 
Odrą wszystko zarejestrowała, dzięki 
temu wraz z monitoringiem sateli-
tarnym dokładnie można odtworzyć 
dzień po dniu. I gdyby nie brak pro-
fesjonalizmu polskiej tłumaczki, która 
pomyliła wskaźnik PH z rtęcią, to już 
na początku sierpnia wszystko byłoby 
jasne. Ale polskie narodowe harty rzu-
ciły się na tę rtęć jak na podwędzaną 
kość jagnięcą i wszystko, co istotne  
w sprawie, przestało się już liczyć.

A w skrócie wyglądało to tak: silne 
nasłonecznienie, niski poziom wody, 
nadmierne zrzuty zasolonych wód 
kopalnianych z rejonu Śląska i kopal-
ni miedzi (zarejestrowane na zdję-
ciach satelitarnych) spowodowały 
zmiany biochemiczne w rzece, co  
w konsekwencji wywołało lawinowe 
namnażanie się „złocistych bakterii”, 
które są zabójcze dla środowiska ryb 
słodkowodnych. Ta kombinacja za-
działała jak arszenik. 

Czy katastrofie tej można było za-
pobiec lub ograniczyć jej skutki? Tak, 
gdybyśmy posiadali podobne punk-
ty monitoringu i alarmowania jak 
nasi zachodni sąsiedzi. 

Przecież odprowadzane z kopalń 
zasolone wody są od rzeki oddzie-
lone śluzami. Stacje stałego monito-
ringu składu biochemicznego wody 
zapobiegłyby katastrofie. 

Niestety jej źródła jak i potencjalnie 
następnych, może o wiele groźniej-
szych, zasadzone są w zapóźnieniach 
naszej transformacji energetycznej, 
ale też, na co wskazywał nasz prele-
gent, w indywidualnych sposobach 
korzystania ze zdobyczy cywilizacyj-
nych na co dzień. 

Niewielu z nas zdaje sobie spra-
wę z tego, że ilość wody będąca do 
naszej dyspozycji na planecie jest 
niezmienna od wieków, podlega tyl-
ko ustawicznej cyrkulacji. Problem 
ogniskuje się w jej nieproporcjonal-
nym rozłożeniu w skali globalnej i ro-

snącym zanieczyszczeniu głównie 
chlorkami, czyli solą. 

I tu wracamy do naszego głównego 
tematu, czyli świadomości zagrożeń 
i ich skutecznej eliminacji. Mamy co-
raz większe przekonanie, doświad-
czamy tego już dzisiaj, że nadchodzi 
o wiele groźniejsza od dziesięciu 
plag egipskich, plaga ekologicznej 
zapaści, przed którą nie uciekniemy 
jak Żydzi do ziemi obiecanej, bo no-
wej ziemi obiecanej nikt nam nie po-
daruje. Bóg już nam nie ufa.

Wiecie więc już teraz, dlaczego mu-
siałem wczoraj być na Miłosławskiej 
5, za szklaną witryną. Taki imperatyw!

Myślę, że Błażej Torański mi wybaczy.
Zaglądajcie tam, Miłosławska 5 to 

dobry adres, naprawdę warto.
Dionizy Jaśniewicz

PS Ekologia, głupcze, ekologia, 
młodzi już to kumają.
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Widać, że tym zawodniczkom unihokej sprawia mnóstwo radości

Mistrzowie powiatu
Tenis stołowy i unihokej to dyscypliny, które królowały ostatnio 

podczas zawodów zorganizowanych przez Szkolny Związek Spor-
towy dla dzieci i młodzieży z naszego regionu.

W Mistrzostwach Powiatu Wrzesiń-
skiego SZS w Tenisie Stołowym zmie-
rzyli się uczniowie wrzesińskich szkół 
ponadpodstawowych. Podczas Lice-
aliady w kategorii dziewcząt najlepsze 
okazały się reprezentantki pierwszej 
drużyny Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących. Na drugim miej-
scu znalazły się ich rywalki z Liceum 
Ogólnokształcącego. Trzecie były 
zawodniczki z drugiej ekipy ZSTiO. 
Wśród chłopców ze złota mogli cieszyć 
się uczniowie Zespołu Szkół Politech-
nicznych. Drugą lokatę wywalczyli te-
nisiści z LO, a trzecią z ZSTiO.

Z kolei powiatowe mistrzostwa  
w unihokeju zostały przeprowadzo-
ne w dwóch kategoriach wiekowych.  
W zawodach rywalizowały zespoły ze 
szkół podstawowych. W Igrzyskach 

Dzieci najlepiej spisały się uczennice 
z Bieganowa. Tuż za nimi uplasowa-
ły się przedstawicielki Zespołu Szkół 
w Targowej Górce. Brązowe medale 
trafiły do ich konkurentek z Nowego 
Folwarku. Jeśli chodzi o chłopców, to 
dwa pierwsze miejsca wyglądały po-
dobnie, jak miało to miejsce w przy-
padku dziewcząt. Podium zamykała 
natomiast drużyna z Marzenina. Mę-
ską i żeńską rywalizację w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej również zdomino-
wali uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Bieganowie. Drugie miejsca przypa-
dły uczniom i uczennicom z Kołaczko-
wa. Trzecie lokaty zajęli młodzi spor-
towcy z Nowego Folwarku oraz uniho-
keistki ze szkoły w Targowej Górce.

Monika Tomczak
na podstawie informacji SZS

fot. arch. projektu

Październik miesiącem AAC
Październik poświęcony jest komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). To okazja do tego, 

aby bliżej przyjrzeć się tej tematyce, ponieważ problem braku możliwości komunikacji u osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi dysfunkcjami uniemoż-
liwiającymi porozumiewanie się w sposób werbalny jest coraz bardziej dostrzegalny w społeczeństwie. 

Potrzeba komunikowania się z oto-
czeniem jest najważniejszą potrze-
bą psychiczną każdego człowieka. 
Mowa bowiem pozwala na wyraża-
nie uczuć, myśli i potrzeb. Jej brak 
jest często źródłem frustracji, zna-
cząco obniża jakość życia i funkcjo-
nowania w społeczeństwie. Dlatego 
niezwykle istotne jest to, aby stwo-
rzyć szansę na efektywną komuni-
kację osobom, które na co dzień bo-
rykają się z trudnościami w zakresie 
wykorzystywania mowy werbalnej, 
jako formy porozumiewania się  
z drugim człowiekiem. Komunikacja 
alternatywna i wspomagająca istot-
nie podnosi jakość życia osób z nie-
pełnosprawnościami.

W Zespole Szkół im. Janusza Kor-
czaka we Wrześni szczególną uwagę 
przywiązujemy do tego, aby od naj-
młodszych lat wspierać i budować 
system komunikacji wspomagają-
cej i alternatywnej, gdy występują 
u dziecka trudności z nabywaniem 
mowy. Wykorzystujemy w tym celu 
indywidualnie dopasowane pomoce 
dydaktyczne, ponieważ każde dziec-
ko potrzebuje innej formy wsparcia. 
W naszej codziennej pracy korzysta-
my z książek do komunikacji (sta-
rannie przygotowanych i dopaso-
wanych do możliwości dziecka), jak  
i specjalistycznego oprogramowa-
nia. Wykorzystujemy program Mó-
wik, który służy do komunikacji za 
pomocą symboli na tablecie. Zawiera 
on syntezator mowy, który odczytuje 
stworzone indywidualnie dla dziecka 
tablice z symboli. Z kolei Eye-tracker 
to sprzęt monitorujący pracę gałek 
ocznych, umożliwiający wysyłanie 
konkretnych poleceń komputerowi. 
Eye-tracker rejestruje ruch oczu, co 
pozwala na kontrolowanie urządze-
nia, pisanie na klawiaturze i dowolne 
użytkowanie komputera.  Tym sa-
mym daje szansę osobie niemówią-
cej na wysyłanie komunikatów przez 
zaznaczanie odpowiednich ikon na 
ekranie monitora.

Nieocenioną rolę w procesie wpro-
wadzania i stosowania komunika-
cji alternatywnej i wspomagającej 
w codziennym życiu odgrywają 
nauczyciele, którzy swoim zaan-
gażowaniem, nieszablonowanymi 
pomysłami oraz nieustannym posze-
rzaniem wiedzy w zakresie AAC pro-
wadzą działania przyczyniające się 
do podnoszenia jakości życia dzieci 
niemówiących. Innowacje pedago-
giczne realizowane w Zespole Szkół 

Wykorzystanie Mówika na zajęciach w przedszkolu

im. Janusza Korczaka we Wrześni:  
„Z Kicią Kocią poznajemy świat” au-
torstwa Kingi Kuleckiej, „InnowA-
ACja z teatrzykiem” autorstwa Mari-
ty Marchwiak, „Podróż przez cztery 
pory roku – innowacja z elementami 
Metody Porannego Kręgu” oraz „Ba-
jeczki z magicznej półeczki” autor-
stwa Małgorzaty Słomy to przykłady 
bardzo dobrych praktyk tworzących 
przestrzeń edukacyjną dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi. Każda z innowacji wykorzystuje 
AAC jako widzący sposób komuniko-
wania się z dzieckiem. Więcej infor-
macji o realizowanych innowacjach 
można znaleźć na stronie interneto-
wej www.zss-wrzesnia.pl i szkolnej 
stronie Facebook. 

Warto zaznaczyć, że nauczyciele Ze-
społu Szkół im. Janusza Korczaka we 
Wrześni, jako jednej z trzech placó-
wek województwa wielkopolskiego, 
biorą aktualnie udział w projekcie 
realizowanym w ramach Działania 
2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz 
włączenia społecznego i zawodowe-
go osób niepełnosprawnych. Numer 
projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19-
01, realizowanego w partnerstwie 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej, Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektual-
ną oraz Fundację im. Królowej Polski  
św. Jadwigi. Projekt jest dofinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, a jego zasadniczym celem 
jest opracowanie propozycji zmian  
w zakresie rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych, aby za-
pewnić im możliwie samodzielne 
funkcjonowanie w społeczeństwie.  

Projekt zakłada również przetesto-
wanie, wdrożenie i upowszechnienie 
nowego standardu usług asystenc-
kich świadczonych na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Jednym z etapów 
projektu jest przygotowanie  propo-
zycji zmian i wypracowania nowych 
instrumentów systemu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych 
w Polsce. W ramach programu okre-
ślono osiem obszarów – instrumen-
tów, które zostały poddane pilota-
żowi. Jednym z takich obszarów jest 
„System wsparcia osób o złożonych 
potrzebach w komunikowaniu się 
wymagających wspomagających 
i alternatywnych metod komuni-
kacji (AAC)”. To część programu,  
w którym uczestniczą nauczyciele Ze-
społu Szkół im. Janusza Korczaka we 
Wrześni – Małgorzata Słoma, Marita 
Marchwiak i Patrycja Józefczak, pro-
wadzące na terenie powiatu wrze-
sińskiego zajęcia z beneficjentami za-
kwalifikowanymi do pilotażu. Zasad-
niczym celem tego instrumentu jest 
zapewnienie w całym kraju, zarówno 
dzieciom, jak i osobom dorosłym  
o złożonych potrzebach w komuni-
kowaniu się specjalistycznych usług  
i sprzętu AAC, co ma zapobiec wyklu-
czeniu społecznemu.

Instrument „System wsparcia osób 
o złożonych potrzebach w komuni-
kowaniu się wymagających wspo-
magających i alternatywnych metod 
komunikacji (AAC)” opracowany zo-
stał przez dr Magdalenę Grycman, 
Agnieszkę Pilch, Alinę Smyczek  
i Katarzynę Świeczkowską – najlep-
szych ekspertów z zakresu komuni-
kacji alternatywnej i wspomagającej  
w Polsce, od wielu lat podejmują-
cych działania na rzecz poprawy 
jakości życia osób z niepełnospraw-
nościami. Po zakończeniu programu, 
który przewidziany jest na grudzień 
2023 roku, opracowane zostaną mo-
dyfikacje istniejących instrumentów 
wsparcia osób niepełnosprawnych 
w zakresie rehabilitacji społecznej  
w Polsce. Więcej o projekcie na stro-
nie: www.wlaczeniespoleczne.pl.

Renata Jakubowska
wicedyrektor Zespołu Szkół  

im. Janusza Korczaka we Wrześni
pedagog specjalny,  

logopeda, surdopedagog
Książka do komunikacji

Wydarzenie zgromadziło wielu zainteresowanych

Freelab w nowej siedzibie
Podczas otwarcia stowarzyszenie zainaugurowało projekt  

„Łapacz mgły”.

Od 26 października Freelab oficjal-
nie rezyduje w lokalu przy ulicy Miło-
sławskiej 5 we Wrześni. Prezes stowa-
rzyszenia Piotr Duszyński nie krył ra-
dości, że wymagający remont, dzięki 
wielu zaangażowanym osobom i in-
stytucjom, udało się doprowadzić do 
końca i można ruszać z warsztatami 
i spotkaniami. Jak mówił, trzecia sie-
dziba Freelabu jest najlepiej wypo-
sażona spośród dotychczasowych. 
Nowoczesne wnętrze robi wrażenie. 
Nie umknie to z pewnością uwadze 
przechodniów, którzy, zaglądając  
w witryny okienne, mogą zaintereso-
wać się działalnością stowarzyszenia.

Planów na najbliższy rok zapaleńcom 
z Freelabu nie brakuje. Podczas otwar-
cia zainaugurowano projekt „Łapacz 
mgły”. O technicznych aspektach tego 
przedsięwzięcia opowiadał Łukasz 
Weber, który zawodowo zajmuje się 

stacjami uzdatniania wody i wprowa-
dzał gości m.in. w problematykę jej 
pozyskiwania, filtracji i retencjonowa-
nia. Oprócz tego członkowie stowarzy-
szenia mają też w planach warsztaty 
z projektowania w trójwymiarze, pro-
gramowania w języku C# czy koncert 
„Zakazanych skrzypiec” – wrzesińską 
powtórkę wydarzenia, które odbyło się 
w ubiegłym roku na Powiatowej Sce-
nie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu.

Sama pracownia we Wrześni ma być 
miejscem wydarzeń, spotkań prelek-
cji czy paneli, które gromadzić będą 
osoby z różnych branż. 

– Chcielibyśmy, żeby to miejsce było 
przestrzenią, w której będą się spoty-
kać osoby kreatywne i twórcze, przed-
siębiorcy, naukowcy – mówił Piotr Du-
szyński. Kwitując liczne plany, dodał: 
– Wiem, że damy radę.

Klara Skrzypczyk
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Z okazji święta oświatowców

– To jest święto szczególne, a zawód 
nauczyciela nie jest zwykłym zawo-
dem. On jest wyjątkowy, bo wy jako 
nauczyciele macie szczególną siłę  
i moc w kształtowaniu ludzkich cha-
rakterów, uczenia życia w społeczeń-
stwie – zwrócił się do pedagogów.

Dionizy Jaśniewicz podziękował też 
nauczycielom i pracownikom, którzy 
w minionym roku szkolnym odeszli 
na emeryturę. 

Podczas uroczystości starosta wraz  
z naczelnik Wydziału Edukacji Olgą 
Kośmińską-Gierą wręczyli wyróż-
nienia: Nagrody Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty, Złote oraz Srebr-
ne Medale za Długoletnią Służbę 
przyznawane przez ministra edukacji  
i nauki oraz Brązowy Krzyż Zasłu-
gi. Wręczono też nagrody starosty  
wrzesińskiego.

Całość zwieńczył koncert uczniów 
Powiatowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia we Wrześni oraz duetu ReViolin.

Poniżej pełna lista wyróżnionych 
osób.

Tomasz Małecki
Nagrody Wielkopolskiego Kura-

tora Oświaty:
• Elżbieta Tomczak – dyrektor Porad-

ni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Damian Hoffmann – dyrektor Ze-

społu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących

• Agnieszka Marciniak – wicedyrek-
tor Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej 

• Grzegorz Ordan – nauczyciel 
przedmiotów informatycznych w Ze-
spole Szkół Politechnicznych 

• Leszek Nowacki – nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Liceum 
Ogólnokształcącym

Medal Złoty za Długoletnią Służ-
bę, przyznawany przez ministra 
edukacji i nauki:

• Hanna Czajkowska – nauczyciel 
języka polskiego w Liceum Ogólno-
kształcącym 

• Hanna Ludwiczak – nauczyciel  
w Zespole Szkół Specjalnych 

• Justyna Pilarska – nauczyciel w Ze-
spole Szkół Specjalnych

• Anna Kulczyńska – nauczyciel  
w Zespole Szkół Specjalnych

Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę:

• Joanna Polańska – pracownik  
administracji w Zespole Szkół Spe-
cjalnych

Brązowy Krzyż Zasługi:
• Renata Jakubowska – wicedyrek-

tor Zespołu Szkół Specjalnych
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
• Magdalena Zając – dyrektor Ze-

społu Szkół Specjalnych
• Aneta Opielska – nauczyciel hi-

storii i wiedzy o społeczeństwie  
w Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących

• Maria Magdalena Pawłowska – pe-
dagog i tyflopedagog w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej

• Anna Adam – nauczyciel języka 
angielskiego w Zespole Szkół Poli-
technicznych

Nauczyciele i pracownicy, którzy 
w minionym roku szkolnym ode-
szli na emeryturę:

• Krystyna Rzymowska – pracownik 
w Zespole Szkół Specjalnych 

• Irena Mittmann – nauczyciel biolo-
gii i geografii w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących

• Dorota Nawrocka – nauczyciel ma-
tematyki w Zespole Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących

• Urszula Wierzbowska – nauczyciel 
bibliotekarz w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących

• Kazimierz Stygar – nauczyciel fi-
zyki w Liceum Ogólnokształcącym  
im. Henryka Sienkiewicz

• Marian Szlachetka – pracownik  
w Zespole Szkół Politechnicznych 

• Urszula Wietrzyńska – główna księ-
gowa w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2

• Marek Dyba – dyrektor Powiato-
wego Centrum Edukacji Zawodowej

• Anita Kmiecik – wicedyrektor Po-
wiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Nagroda starosty wrzesińskiego:
• Bogdan Nowak – dyrektor Zespołu 

Szkół Politechnicznych
• Maciej Mielczarek – dyrektor Ze-

społu Szkół Zawodowych nr 2
• Edyta Raczak – wicedyrektor Ze-

społu Szkół Zawodowych nr 2
• Magdalena Nobik – wicedyrektor 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących

• Renata Jakubowska – wicedyrek-
tor Zespołu Szkół Specjalnych

• Hanna Czajkowska – nauczyciel 
języka polskiego w Liceum Ogólno-
kształcącym

• Izabella Zygmunt – nauczyciel ję-
zyka polskiego w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących

• Magdalena Idziak – nauczyciel ję-
zyka niemieckiego w Zespole Szkół 
Technicznych Ogólnokształcących

• Lidia Kostrzewa – nauczyciel języ-
ka niemieckiego w Zespole Szkół Po-
litechnicznych

• Natalia Kowalska – psycholog w Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej

• Robert Czerniak – nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Zespole 
Szkół Politechnicznych

• Maciej Głowacki – nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Zespole 
Szkół Politechnicznych

• Władysław Tyx – nauczyciel przed-
miotów mechanicznych w Powiato-
wym Centrum Edukacji Zawodowej

• ks. Leszek Zych – nauczyciel religii 
w Zespole Szkół Politechnicznych 
(wyróżnienie specjalne)

Nagroda z okazji 30-lecia pracy 
zawodowej: 

• Liliana Kucza – dyrektor Powiato-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia

Nauczyciele to grupa zawodowa, która powinna być doceniana

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia  

Zawodowego i Ustawicznego  
we Wrześni  
ZAPRASZA

W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 14 października odbyła się uroczystość  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz złożył pracownikom oświaty 
podziękowania za ich codzienną pracę oraz serdeczne życzenia.

ul. Wojska Polskiego 2a
tel. 61 436 49 59

Uroczystość uświetnił koncert uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej
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Uroczyste zebranie
Członkowie Koła Polskiego Związku Niewidomych we Wrześni spotkali się 19 października, by uczcić 

Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

Uczestnicy spotkania cenią sobie wspólnie spędzony czas

W Polsce wspomniane święto ob-
chodzone jest od 1993 roku. Co 
prawda przypada ono 15 październi-
ka, ale nic nie stało na przeszkodzie, 
by celebrować je wspólnie kilka dni 
później. Niewidomi i niedowidzący 
spotkali się w świetlicy przy Chopina 
9, z której korzystają wrzesińskie sto-
warzyszenia. Zgromadzonych gości 
przywitał prezes koła Bronisław Paw-
lak, podkreślając ważność integracji  
i chęci angażowania się w organizo-
wane przez związek wydarzenia.

W spotkaniu uczestniczyła także 
reprezentująca okręg wielkopolski 
PZN Urszula Sokalska – pracownik 
socjalny oraz pedagog specjalny. 
Przedstawicielka poznańskiego re-
jonu doświadczenie we współpracy  
z niewidomymi i niedowidzącymi wy-
korzystuje przy realizacji różnych pro-
gramów Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Podczas wizyty we Wrześni zachęcała 
zebranych do korzystania z inicja-
tyw skierowanych do osób z niepeł-
nosprawnościami narządu wzroku,  
a także do kontaktu. – Zgłaszają się 
do mnie ludzie z różnymi problemami. 
Pomagam w sprawach urzędowych, 
np. przy pisaniu pism. Możemy też 

zwyczajnie porozmawiać – mówiła. 
Zwróciła również uwagę na to, że po 
długim czasie pandemicznych ob-
ostrzeń trudno zmobilizować się do 
wyjścia z domu, a wiele osób nadal 
obawia się o własne zdrowie. Proble-
matyczną kwestią może być także 
dotarcie na miejsce różnych spo-
tkań, dlatego tak istotna pozostaje 
pomoc najbliższych i znajomych, 
którzy mogą zapewnić transport. 
Urszula Sokalska odczytała również 
list z życzeniami od wielkopolskie-
go okręgu PZN. Spotkanie uświetnił 
występ przedszkolaków z wrzesiń-

skiego Słoneczka, które zaśpiewały 
kilka jesiennych piosenek. 

Warto dodać, że Koło PZN we Wrze-
śni skupia obecnie 53 członków. Jego 
prezes Bronisław Pawlak gorąco za-
chęca osoby niewidome i niedowi-
dzące do udziału w spotkaniach, 
które odbywają się w każdy czwar-
tek w biurze przy Chopina 9 oraz do 
uczestnictwa w organizowanych wy-
darzeniach i inicjatywach. Dziękuje 
także piekarni Bamar za przekazane 
kołu słodkie wypieki.

Monika Tomczak

Plany repertuarowe: 
4-10 listopada – Kopciuszek i kamień życia, Listy do M. 5, Bejbis
11-17 listopada – Nel i tajemnica kurokota, Listy do M. 5
18-24 listopada – Nel i tajemnica kurokota, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

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

REPERTUAR: 28 października – 3 listopada

KOPCIUSZEK  
I KAMIEŃ ŻYCIA

animacja, USA 
86 min, 2D dub.

sala główna

BEJBIS
komedia, Polska 

120 min, 2D oryginał
sala kameralna

BLACK ADAM
akcja, USA

124 min, 2D dub./napisy
             sala                 sala
         główna        kameralna

EGZORCYZMY  
SIOSTRY ANN

horror, USA
93 min, 2D napisy

sala główna

28.10.
(pt.)  14:15            16:00 18:30

       dubbing          napisy
 17:45              20:45

20:15

29.10. 
(sob.)  14:15            16:00 18:30

       dubbing   
 17:45              20:45

20:15

30.10.
 (nd.)  14:15            16:00 18:30

        dubbing   
 17:45              20:45

20:15

31.10. 
(pon.) 16:00 18:30

       dubbing   
 17:45              20:45

Noc horrorów
20:15 – Egzorcyzmy siostry Ann

22:00 – Siedlisko zła
23:45 – Smakosz: Odrodzenie

1:20 – Nie patrz w dół

01.11. 
(wt.) KINO NIECZYNNE

02.11. 
(śr.) 16:00 18:30

       dubbing   
 17:45              20:45

20:15

03.11. 
(czw.) 16:00 18:30

       dubbing   
 17:45              20:45

20:15

Kościelscy wręczeni
Laureatem prestiżowej nagrody literackiej związanej z Miłosła-

wiem został w tym roku Bartosz Sadulski.

François Rosset gratuluje Bartoszowi Sadulskiemu

Jury Nagrody Kościelskich w uza-
sadnieniu werdyktu wskazało, że 
„Rzeszot” Bartosza Sadulskiego 
to brawurowo napisana powieść  
o dziewiętnastym wieku, w której 
autor rozprawia się ze swadą zarów-
no z romantycznymi mitami, jak i ze 
stereotypami patrzenia na historie. 
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło 
się 22 października w byłym majątku 
rodziny Kościelskich w Miłosławiu. 
Wzięło w nim udział wielu znamie-
nitych gości ze świata literatury i nie 
tylko. Wśród samorządowców nie za-

brakło starosty wrzesińskiego Dioni-
zego Jaśniewicza.

Tego dnia uczniowie miłosławskich 
szkół uczestniczyli w warsztatach 
literackich, które przeprowadził lau-
reat nagrody z zeszłego roku Jan Ba-
ron. Wieczorem zaś odbyło się Nocne 
Czytanie, w którym razem z Barto-
szem Sadulskim wzięli udział Jan Ba-
ron, Paweł Huelle i Andrzej Dybczak.

Organizatorami wydarzenia byli: Fun-
dacja im. Kościelskich, gmina Miłosław 
oraz Miłosławskie Centrum Kultury.

Klara Skrzypczyk

fot. arch. U
M

iG
 M

iłosław

Obie ostatnie książki Błażeja Torańskiego  
można wypożyczyć we wrzesińskiej bibliotece

Torański znów we Wrześni
Niecały rok po poprzednim spotkaniu Błażej Torański ponownie 

był gościem Wrzesińskiego Kalejdoskopu Literackiego.

Wydarzenie zorganizowała Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni. 
Poprzednio Błażej Torański opowiadał 
o napisanym wspólnie z Jolantą So-
wińską-Gogacz „Małym Oświęcimiu”. 
Poruszone wówczas tematy związane 
z funkcjonującym w latach 40. w Łodzi 
obozem koncentracyjnym dla polskich 
dzieci powróciły w najnowszej książ-
ce Torańskiego, o której opowiadał  
26 października we Wrześni.

„Kat polskich dzieci. Opowieść  
o Eugenii Pol” to biografia strażniczki, 
zbrodniarki wojennej, która wykaza-
ła się szczególnym okrucieństwem 
wobec nieletnich więźniów lagru. 
Obóz działał w Łodzi od końca 1942 
do początku 1945 roku. Trafiały tam 
przeważnie dzieci od ósmego do 

szesnastego roku życia, choć były też 
młodsze, nawet niemowlęta. Euge-
nia Pol była jedną z osób, które zgo-
towały im prawdziwe piekło.

Spotkanie nie było przeznaczone 
dla ludzi o słabych nerwach, po-
dobnie jak sama książka Torańskie-
go. Autor w rozmowie z Tomaszem 
Małeckim nie stronił zwłaszcza od 
obszernego cytowania zeznań by-
łych więźniów obozu. Przerażające 
historie niejednego czytelnika i go-
ścia Wrzesińskiego Kalejdoskopu Li-
terackiego mogły przyprawić o gęsią 
skórkę. Historia, jak wiemy, zwłaszcza 
czasu II wojny światowej i okupacji, 
nie jest łatwa i przyjemna. Tym bar-
dziej warto ją znać.

Klara Skrzypczyk
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Koncert przeniósł widzów do Nowego Jorku lat międzywojnia  

W amerykańskim stylu
Artyści z Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu przeprowadzili publiczność zgro-

madzoną w dawnym ewangelickim kościele w Miłosławiu przez historię Stanów Zjednoczonych czasu 
prohibicji i wojny gangów. Jednak wątki z przeszłości stanowiły jedynie tło dla najważniejszego aspek-
tu wydarzenia – kameralnego koncertu piosenek George’a Gershwina pt. „nieBłękitna Rapsodia”.

Powiatowa Scena Kultura ZAMKOWA 
20 października rozbrzmiała dźwięka-
mi łączącymi jazz z muzyką klasyczną. 
Utwory wykonywane przez solist-
ki – Monikę Mych-Nowicką (sopran)  
i Galinę Kuklinę (mezzosopran), któ-
rym na fortepianie akompaniowała 
Olga Lemko, przeniosły zebranych 
do lat 20. i 30. XX wieku, kiedy to za 
oceanem żył i tworzył kompozytor 
żydowskiego pochodzenia George 
Gershwin (właśc. Jacob Gershowitz).  
W USA był to także czas zakazu pro-
dukcji, sprzedaży i transportu al-
koholu, rozkwitu czarnego rynku  
i działalności mafijnych grup. Wówczas 
młody, ale niezwykle utalentowany 
pianista ruszył na podbój Ameryki. 

Zaczęło się od nagrania jednego  
z jego utworów (Swanee) przez pio-
senkarza Ala Jolsona. W 1920 roku 
piosenka sprzedała się w milionach 
egzemplarzy. Broadway i Hollywood 
otworzyły przed Gershwinem swoje 
wrota, a on wykorzystał okazję i dotarł 
na sam szczyt, komponując kolejne 
utwory, musicale i muzykę filmową. 
Sukcesy artystyczne wiązały się oczy-
wiście z finansowymi. Takie wzboga-
cenie się w okresie wielkiego kryzysu 
gospodarczego było czymś wyjątko-
wym. Niestety rozwijająca się kariera 
nie cieszyła kompozytora zbyt długo 
– zmarł na guza mózgu w wieku 38 lat. 

Tło obyczajowe i historyczne mają-
ce wpływ na życie i muzykę twórcy 
przybliżył publiczności prowadzący 
koncert Jaromir Trafankowski. Jego 
wystąpienia przeplatały się z popisami 
wokalnymi Mych-Nowickiej i Kukliny. 
Artystki zaśpiewały m.in. Blah, Blah, 
Blah, Do It Again, Oh, Lady Be Good 
czy I’ll Build a Stairway to Paradise. Nie 
można zapominać również o tancer-
zach – Beatrice Rancani i Johnie Svens-
sonie, którzy towarzyszyli solistkom 

na scenie, prezentując choreografię  
w klimacie lat 20. Także ich stroje przy-
wodziły na myśl minioną epokę. 

Trwający ponad godzinę spektakl 
ściągnął do Miłosławia wielu miło-
śników muzyki z naszego powiatu. 
Opuszczając ZAMKOWĄ, nie kryli 
zadowolenia z tego, że zapropono-
wana przez artystów podróż wy-
woływała same pozytywne emocje.  
Z kolei występującym takie kameral-
ne spotkania z widownią nie przytra-
fiają się zbyt często. W tym roku jed-

nak nierzadko można zobaczyć ich 
w mniejszych miejscowościach ze 
wzglądu na przeprowadzany na sze-
roką skalę remont Teatru Wielkiego. – 
Nawet w tam nie zdarzają się nam bisy 
– komentowali zaskoczeni niezwykle 
ciepłym przyjęciem. 

Wydarzenie zorganizowane przez 
powiat wrzesiński było współfinan-
sowane ze środków samorządu wo-
jewództwa wielkopolskiego w ra-
mach programu „Kultura w drodze”.

Monika Tomczak

Kolejne wydarzenie na ZAMKOWEJ zgromadziło liczną publiczność

Znicze pamięci zapłonęły 
we Wrześni i Nekli

Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek wziął udział  
w akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal znicz pamięci”.  
We Wrześni od lat głównym organizatorem przedsięwzięcia jest 
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

W miejscu śmierci Tadeusza Müllera 

Akcja „Zapal znicz pamięci” obejmu-
je Wielkopolskę, Pomorze, Kujawy, 
Śląsk, ziemię łódzką i ciechanowską – 
tereny zachodnich kresów II RP, które 
po wybuchu II wojny światowej zo-
stały zagrabione przez hitlerowskie 
Niemcy. Od pierwszego dnia agresji 
niemieckiej w 1939 roku terror i eg-
zekucje były codziennym doświad-
czeniem Polaków – mieszkańców 
tych ziem. Akcja upamiętniająca ofia-
ry tamtych czasów odbywa się w jed-
ną z ostatnich niedziel października. 

Waldemar Grzegorek zapalił znicz  
w miejscu dawnego cmentarza 
ewangelickiego we Wrześni, przy dzi-
siejszej ul. Kościuszki. W tym miejscu  
10 września 1939 roku niemiecki oku-
pant zastrzelił Tadeusza Müllera, który 
szedł na niedzielną mszę świętą. Do-
dajmy, że była to pierwsza osoba roz-
strzelana przez Niemców we Wrześni 
w czasie II wojny światowej. Jak przy-
pomniał dyrektor muzeum Sebastian 
Mazurkiewicz, tematem przewodnim 
tegorocznej akcji były „Zbrodnie ukry-
wane przez Niemców”.

– W tym przypadku ukrywanie pole-
gało na tym, że Niemcy nie pozwolili 
rodzinie zabrać zwłok zamordowane-
go. Zostały one wyrzucone na śmiet-
nik cmentarny. Podobnie robiono z in-
nymi Polakami zastrzelonymi na tym 

cmentarzu. Ich ciała do końca wojny 
przeleżały pod śmieciami – opowiadał 
Sebastian Mazurkiewicz.

Ofiary Niemców doczekały się uro-
czystego pochówku w październiku 
1945 roku.

– To był symboliczny pogrzeb. Bo  
w trumnach znalazły się szczątki tylko 
tych, których znaleziono i zidentyfiko-
wano. Ale symbolizowali oni wszystkie 
ofiary nazistów we Wrześni – wyjaśnił 
dyrektor muzeum.

Zostali oni pochowani w zbiorowej 
mogile na cmentarzu parafialnym 
we Wrześni.

W piątek 21 października staro-
sta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz,  
w ramach akcji, zapalił znicz na dzie-
dzińcu Starostwa Powiatowego pod 
tablicą upamiętniającą zastrzelonych 
przez okupanta powstańców wielko-
polskich.

W akcję od lat włącza się także  
Nekielskie Stowarzyszenie Kultu-
ralne. W tym roku członkowie NSK, 
Małgorzata i Jacek Mireccy oraz Jerzy 
Osypiuk uczcili ofiary Niemców m.in. 
pod dawną szkołą katolicką w Nekli, 
gdzie na początku wojny rozstrzela-
no pięciu Polaków, oraz pod tablicą 
upamiętniająca ofiary niemieckiego 
obozu pracy przymusowej dla Żydów.

Tomasz Małecki

Neklanie pamiętają o ofiarach II wojny światowej

fot. arch. N
SK
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Rekordowa Rolnicza Jesień
Targi Rolnicza Jesień przeszły do historii. Przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zaprezentowało się ponad  

170 wystawców, a 31. edycję imprezy odwiedziły tysiące mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Trzy dekady tradycji
Eugeniusz Paterka w uznaniu za-

sług dla rozwoju Rolniczej Jesieni 
został uhonorowany przez dyrek-
tora Damiana Hoffmanna spe-
cjalnym medalem Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcą-
cych im. dra Romana Abrahama.

– Targi Rolnicza Jesień to nie tylko 
zadowolenie wystawców i odwie-
dzających je licznie gości, to też 
niepowtarzalna okazja do spotkań 
ludzi, których łączą pasja i profesja, 
jak również, a może przede wszyst-
kim, doskonała forma promocji 
naszej szkoły. Radzi jesteśmy, że 
możemy uhonorować człowieka, 
któremu szkoła zawdzięcza nie 
tylko imię patrona, bohatera i za-
służonego żołnierza – gen. dr. Ro-
mana Abrahama, ale również dzie-
dzictwo tradycji targów rolniczych 
– powiedział podczas wręczania 
wyróżnienia dyrektor Hoffmann.

– Kiedy na początku lat 90.  
na Międzynarodowych Targach 

Poznańskich obywały się targi rolnicze 
Polagra, zapragnęliśmy mieć choćby 
namiastkę tego we Wrześni – wspo-
minał Eugeniusz Paterka, ówczesny 
dyrektor szkoły przy ul. Kaliskiej.  
– Razem z Ziemowitem Jęczkowskim, 
kierownikiem Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, wymyśliliśmy „Polagrę 
wrzesińską" – przypomniał.

W pierwszej edycji targów udział 
wzięło ledwie 10 wystawców, któ-
rzy mieścili się w kilku klasach. Rok 
później wydarzenie odbyło się w hali 
sportowej. Dynamiczny rozwój im-
prezy i zwiększająca się liczba gości, 
zarówno wystawiających, jak i zwie-
dzających, wymusiła konieczność 
przeniesienia imprezy na zewnątrz. 
Najpierw na stadion, potem na oko-
liczne ulice. W tym roku stragany 
stanęły na ulicach Opieszyn, Kaliskiej 
oraz Legnickiej.

Najlepsze stoiska 
Podczas trwających Targów Rolnicza 

Jesień starosta wrzesiński Dionizy Ja-
śniewicz tradycyjnie wręczył wyróż-

nienia dla najlepszych stoisk. Konkurs 
obejmował cztery kategorie. 

Nagroda za najlepszą promocję tra-
fiła do Zakładu Mięsnego Kwiecińscy 
z Błażejewiczek koło Żnina. Jury do-
ceniło m. in. profesjonalizm i pomy-
słowość w przygotowaniu stoiska.

– Namiot był doskonale oznakowany, 
a dodatkowo uwagę zwracał ciekawy 
roll-up. Towar był pakowany w firmo-
wy papier. A wiele stoisk było nieozna-
kowanych, Nie wiedzieliśmy do kogo 
podchodzimy i z kim rozmawiamy – 
argumentował przewodniczący ko-
misji Mateusz Maserak. 

Najciekawszą ekspozycję przygo-
towali producenci desek kuchen-
nych Dariusz Ogłaza i Patrycja Owoc  
z Leszna. W tym przypadku jury do-
ceniło naturalność wykonanych ma-
teriałów oraz tzw. ręczną robotę.

Nagrodę za najlepszy produkt re-
gionalny zdobył Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego Paszak z Pyzdr. – Wy-
różnienie nas zaskoczyło, ale bardzo 
się cieszymy. Dodam, że w Rolniczej 

Jesieni uczestniczymy od lat i z niecier-
pliwością czekamy na kolejne edycje. 
– mówi laureatka Małgorzata Paszak. 
– Jesteśmy małą rodzinną firmą i sta-
wiamy przede wszystkim na jakość, nie 
na ilość. Sądzę, że to w głównej mierze 
decyduje, że nasze wyroby cieszą się 
takim uznaniem – dodała zapytana  
o tajemnicę sukcesu.

Komisja przyznała też wyróżnienie 
specjalne dla stoiska ze zbiórką cha-
rytatywną dla Antosia Zbierskiego  
z Orzechowa.

Krzewy, owoce i zabytkowe ciągniki 
Jak podkreślał Damian Hoffmann, 

targi cieszą się sporą renomę nie tyl-
ko w Wielkopolsce.

– Wystawcy przyjechali niemal z ca-
łego kraju. Z Lubelszczyzny, Podhala, 
Pomorza, ziemi lubuskiej i innych re-
gionów Polski. No i oczywiście z nasze-
go województwa – poinformował nas 
dyrektor ZSTiO.

Jak dodał, pierwsi zainteresowani 
rezerwują miejsca wystawowe nawet 
już cztery miesiące przed imprezą.

Tegoroczne targi to rekordowa 
liczba wystawców i bardzo szeroki 
asortyment. Od krzewów i cebulek 
kwiatowych poprzez wędliny, sery, 
owoce po pieczywo i miody. 

Nie obyło się bez degustacji 
przysmaków. Był więc i tort ufun-
dowany przez powiat wrzesiński. 
Z kolei Zakład Przetwórstwa Mię-
snego Paszak z Pyzdr, jak co roku, 
częstował gorącą kaszanką.

Na Rolniczej Jesieni nie mogło za-
braknąć sprzętu rolniczego. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa zabytkowych ciągników 
rolniczych. Zwiedzający mogli podzi-
wiać ursusy, zetory czy legendarne 
ciągniki ogrodnicze marki Dzik. 

Organizatorami Rolniczej Jesie-
ni byli powiat wrzesiński, Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. dra Romana 
Abrahama, a partnerami gmina 
Września oraz Gospodarstwo Rol-
ne Macieja i Stefana Waszaków.

Tomasz Małecki  

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu wyróżnień

Na Rolniczej Jesieni jak zwykle nie zabrakło sprzedawców drzew i krzewów
Wojskowa grochówka świetnie smakuje w jesienne dni

Degustacja ogromnego tortu zawsze wzbudza spore zainteresowanie
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Smakowite zapachy przyciągały na stoiska

Była okazja do zakupu wędlin od lokalnych producentów

Dopisali zarówno wystawcy, jak i odwiedzający

Sadzonki cieszyły się powodzeniem u kupujących

Na stoisku powiatu odbywał się ekologiczny konkurs

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
dziękuje partnerom za pomoc w organizacji 

XXXI Targów Rolnicza Jesień
 

Gospodarstwo Rolne – Waszakowie – Kołaczkowo
Bursa Międzyszkolna we Wrześni

Euromasz sp. j. – Wioletta i Grzegorz Schienke
Spółdzielnia Mleczarska Września

PSS Społem – Września
Piekarnia Waldi – Kaczanowo

Gospodarstwo Rolne – Rafał Stajkowski – Nowa Wieś Królewska
PUK Września

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego – Paszak – Pyzdry
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego – Opielski – Sokolniki

Endi Gastro Catering & Organizacja Imprez
Andrzej Majorek – Sokolniki
Hurtownia Cytrus – Września

Hurtownia Ultrafood – Września
PHU Juta – Września

Gospodarstwo Rolne – Violetta Pocztarek-Gorzelana – Obłaczkowo
Gospodarstwo Rolne – Marcin Wasilewski – Kaczanowo

Astra Coffee & More sp. z o. o.
PHU Zefir – Września

Natursok – Sylwia Machajewska – Pyzdry
Mariusz Walkowiak – Osowo

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Śliwiński
Bartosz Marchwiak – Sadownictwo – Gutowo Małe

Bartłomiej Rzepecki Zabytkowe Maszyny Rolnicze – Samarzewo
Przedsiębiorstwo Handlowe Bogdan Nowak – Września
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Umowa zlecenie a zasiłek 
dla bezrobotnych

Wiele osób latami pracuje na umowę zlecenie i gdy zachodzi 
konieczność zarejestrowania się w urzędzie pracy, przekonują 
się, że nie otrzymają zasiłku dla bezrobotnych. Zatem, kto może 
liczyć na to świadczenie po pracy na umowę zlecenie?

Zasiłek przysługuje w sytuacji, 
gdy pracodawca przez co najmniej  
365 dni w okresie 18 miesięcy bez-
pośrednio poprzedzających dzień 
zarejestrowania odprowadzał skład-
ki na ubezpieczenia społeczne i Fun-
dusz Pracy nie mniejsze niż kwota 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązująca w danym roku. 
Stanowi o tym art. 71 ust.1 pkt 2  
lit. c ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy.

Jest to warunek konieczny, o któ-
rym warto pamiętać już na samym 
początku pracy na umowę zle-

cenie. W przypadku zakończenia 
umowy zlecenia, gdy składki nie 
były odprowadzane w odpowied-
niej wysokości, nie ma prawa do 
zasiłku. Ponadto, aby okres świad-
czenia pracy w ramach umowy 
zlecenia mógł zostać zaliczony do 
okresu uprawniającego do uzyska-
nia zasiłku dla bezrobotnych, na-
leży zwrócić się do zleceniodawcy  
o wydanie zaświadczenia o wyso-
kości miesięcznej podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i Fundusz Pracy.

PUP

Zatrudnianie cudzoziemców a badanie 
lokalnych zasobów kadrowych

Dokument o nazwie „Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pra-
codawcy” jest jednym z załączników wymaganych do wniosków o zezwolenie na pracę, na pobyt czaso-
wy i pracę, a także na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji, składanych w urzędzie wojewódzkim przed zatrudnieniem cudzoziemca.

Pracodawca składa oryginał infor-
macji starosty wydanej przez PUP 
nie wcześniej niż 180 dni przed zło-
żeniem wniosków, a w przypadkach 
uzasadnionych 90 dni przed dniem 
ich złożenia. Istotnym jest to, że do-
kument ten nie uprawnia do zatrud-
nienia cudzoziemca. 

Złożenie oferty pracy
Cała procedura uzyskania informacji 

starosty polega na złożeniu przez pra-
codawcę oferty pracy na stanowisko, 
na którym zamierza zatrudnić cudzo-
ziemca wraz ze wszystkimi warunka-
mi takimi jak wynagrodzenie, stano-
wisko, wymiar etatu, rodzaj umowy,  
a także wymaganiami do wykony-
wania pracy. W przypadku umowy 
zlecenie pracodawca powinien po-
dać liczbę godzin pracy w tygodniu 
lub miesiącu. Ofertę można złożyć 
w Powiatowym Urzędzie Pracy we 
Wrześni osobiście wraz z wnioskiem 
o wydanie tej opinii bądź elektronicz-
nie przez stronę internetową www.
praca.gov.pl. W przypadku, gdy ofer-
ta została wypełniona niekompletnie 
lub wymaga wyjaśnień, urząd pracy 
kontaktuje się z pracodawcą drogą 
mailową lub telefonicznie w celu uzu-
pełnienia braków lub naniesienia ko-
rekt. Usługa jest bezpłatna.

Analiza lokalnych zasobów ka-
drowych i warunków zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w oparciu 
o rejestr osób bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy wydaje opinię 
na temat tego, czy na oferowane 
stanowisko są kandydaci spełniają-
cy wymagania pracodawcy. Oprócz 
możliwości zaspokojenia potrzeb ka-
drowych, w ofercie pracy zgłoszonej 
w celu uzyskania informacji starosty 
badana jest również wysokość pro-
ponowanego wynagrodzenia. Nie 
powinno być ono niższe niż to, które 
otrzymują pracownicy wykonujący 
pracę tego samego rodzaju lub na 
porównywalnym stanowisku. Anali-
zie poddaje się także zasadność wy-
magań podanych w ofercie wzglę-
dem rodzaju pracy czy stanowiska, 
którego dotyczy zgłoszona oferta. 

Miejsce i terminy rozpatrywania 
dokumentów

Ofertę należy złożyć w urzędzie 
właściwym ze względu na główne 
miejsce wykonywania pracy przez 
cudzoziemca. W przypadku gdy spe-
cyfika pracy cudzoziemca nie pozwa-
la na wskazanie głównego miejsca 
jej wykonywania, informację wydaje 
starosta właściwy ze względu na sie-
dzibę lub miejsce zamieszkania pod-
miotu powierzającego wykonywa-

nie pracy cudzoziemcowi. Zgodnie  
z przepisami zawartymi w ustawie  
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy informacja staro-
sty jest wydawana w terminie:

• 14 dni od złożenia oferty pracy  
w powiatowym urzędzie pracy, jeśli  
z analizy rejestrów osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy nie wyni-
ka, że jest możliwość rekrutacji,

• 21 dni od dnia złożenia oferty pra-
cy, w przypadku rekrutacji bezrobot-
nych i poszukujących pracy.

Zezwolenie bez informacji starosty 
Wojewoda może wydać zezwolenie 

na pracę bez konieczności uzyskania 
informacji starosty o braku możliwo-
ści zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy, gdy:

• praca, którą cudzoziemiec ma wy-
konywać, jest w wykazie zawodów 
deficytowych, publikowanych przez 
wojewodę właściwego ze względu 
na główne miejsce wykonywania 
pracy przez cudzoziemca,

• praca, którą cudzoziemiec ma wy-
konywać, znajduje się w załączniku 
do rozporządzenia ministra pracy  
i polityki społecznej,

• mowa o pracach pielęgnacyjno-
-opiekuńczych bądź w charakterze 
pomocy domowej wykonywanych 
przez obywateli Armenii, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,

• chodzi o pracę w charakterze leka-
rza i lekarza dentysty, który odbywa 
szkolenie lub realizuje program spe-
cjalizacji, a także trenera sportowe-
go, sportowca,

• mowa o cudzoziemcu, który jest 
upoważniony do reprezentowania 
przedsiębiorcy zagranicznego,

• cudzoziemiec jest krewnym pra-
cownika dyplomatycznego bądź filii 
organizacji międzynarodowej w Pol-
sce lub pracuje jako prywatna służba 
domowa u takich pracowników,

• cudzoziemiec jest doktorantem 
na polskiej uczelni lub w ciągu ostat-
nich 3 lat ukończył uczelnię wyższą  
w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajca-
rii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie,

• mowa o cudzoziemcu nieprzerwa-
nie mieszkającym w Polsce przez 3 lata 
przed złożeniem wniosku (pobyt cu-
dzoziemca uznaje się za nieprzerwany, 
jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa 
niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącz-
nie nie przekroczyły 10 miesięcy),

• mowa o obywatelu Armenii, Biało-
rusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukra-
iny, który był zatrudniony przez okres 
nie krótszy niż 3 miesiące u tego sa-
mego pracodawcy i na tym samym 
stanowisku w czasie bezpośrednio 
poprzedzającym złożenie wniosku  
o wydanie zezwolenia na pracę – 
zgodnie z oświadczeniem o powierze-
niu wykonywania pracy cudzoziem-
cowi wpisanym do ewidencji oświad-
czeń – pod warunkiem przedsta-
wienia oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi 
wpisanego do ewidencji oświadczeń 
i umowy o pracy oraz dokumentów 
potwierdzających opłacanie składek 
na ubezpieczenie społeczne.

PUP

Z wizytą u pracodawcy
Za nami kolejna wizyta u pracodawcy. Spotkaliśmy się z przed-

stawicielami PSS Społem we Wrześni.

Spółdzielnia istnieje na rynku od ponad 
70 lat, starając się reagować na zmiany 
otoczenia i warunki gospodarcze. Jak 
każdy obecnie, ma wiele obaw związa-
nych z przyszłością. Jednak historia spół-
dzielni pozwala sądzić, że również tym 
razem przetrwa trudny czas.

PSS Społem we Wrześni zatrudnia 
około 140 pracowników w 14 pla-

cówkach handlowych na terenie 
gminy Września, posiada również 
własną piekarnię.

Jak zwykle potwierdziła się nieoce-
niona rola rozmowy i wymiany in-
formacji. Budowanie dobrych relacji 
z pracodawcami pozwala na jeszcze 
lepszą realizację naszych działań.

PUP

31 października (poniedziałek) z powodu prac konserwacyjnych Powiatowy Urząd 
Pracy we Wrześni będzie nieczynny dla klientów. Za utrudnienia przepraszamy.
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STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE  

STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY 

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska: 
Geodeta Powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
2) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji  

w dziedzinie geodezji i  kartografii w zakresach, o których mowa  
w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i  Kartograficzne (Dz. U.  
z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),

3) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w orga-
nach jednostek samorządu terytorialnego,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych, 

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i karto-

graficznego, k.p.a. oraz gospodarki nieruchomościami,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) dobra organizacja pracy,
4) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
5) wysoka kultura osobista,
6) sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
7) opanowanie w sytuacjach stresowych,
8) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi 

geodecie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certy-

fikaty, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony 

świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na ww. stanowisku,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynno-

ści prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyro-

kiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjne-
go wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej ko-

percie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geode-
ta Powiatowy” do dnia 30 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym,  
ul. Chopina 10, 62-300 Września, 

2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwe-

stionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury na-

boru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie in-

ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.
pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej 
Starostwa Powiatowego we Wrześni,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane 
ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

                                                                                     Starosta Wrzesiński
                                                                                 /-/   Dionizy Jaśniewicz

Września, 18 października 2022 r.

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 26 października 2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam,

że w dniu 26 września 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na roz-
budowie i przebudowie drogi gminnej Bierzglin – Sołeczno polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo-ro-
werowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 

– 113, 110, 112, obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 45, 35/2, 70/1, 36/4, 36/3, 36/2, 37/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/2, 12/2, 71/7, 72/2, 72/1, 73/2, 73/1, 74/4, 74/3, 

obręb: 303005_5.0341 Sołeczno, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście na 
własność Gminy Września działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:

– 112/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 112,
obręb 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 35/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 35/2,
– 36/9 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 36/4,
– 36/7 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 36/3,
– 36/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 36/2,
– 37/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 37/2,
– 51/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 51/1,
– 51/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 51/2,
– 52/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 52,
– 54/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 54/2,
– 12/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 12/2,
– 71/8 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 71/7,
– 72/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 72/2,
– 72/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 72/1,
– 73/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 73/2,
– 73/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 73/1,
– 73/6 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 73/2,
– 74/7 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 74/4,
– 74/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 74/3,
obręb: 303005_5.0341 Sołeczno, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorial-
nego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego 
zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 
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 Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych 
urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materia-
łów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia  
w terminie do dnia 18 listopada 2022 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępo-
wania administracyjnego.

Znalazłeś? Zgubiłeś?  
Zadzwoń do  

Biura Rzeczy Znalezionych
tel. 61 640 44 73

lub zajrzyj do nas:
Wydział Promocji,  

Spraw Społecznych i Sportu  
Starostwa Powiatowego  

we Wrześni,
ul. Chopina 10 
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Załącznik do uchwały nr 1542/2022 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 25 października 2022 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej u.d.p.p., art. 11 ust. 2 ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) zwanej dalej u.n.p.p.,

ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego

na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2023 roku

I. Rodzaj zadania
Zadanie polega na prowadzeniu w 2023 r. jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni. Zakres zadania określony jest  

w art. 3-3b oraz 4a u.n.p.p.
II. Termin i miejsce realizacji zadania 
Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 
Punkty będą prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej: 
– w godzinach: poniedziałek, środa – 12:00-16:00, wtorek, czwartek, piątek – 8:00-12:00;
2. we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy – świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 
– w godzinach: poniedziałek-piątek – 13:00-17:00.
III. Podmioty uprawnione do składania ofert 
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego odpo-

wiednio w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub pkt 22a u.d.p.p. i wpisana na listę prowadzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 u.n.p.p.
IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację zadania w 2023 roku przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 126.060,00 zł brutto (z czego kwota 63.030,00 zł brutto przeznaczona jest na jeden punkt, w tym 2.970,00 zł 
na wykonanie zadań z zakresu edukacji prawnej).
2. Dotacja nie będzie udzielana na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
3. W poprzednich latach na realizację zadania przeznaczono:
- w 2021 r. – 126.060,00 zł; 
- w 2022 r. – 126.060,00 zł.
V. Warunki realizacji zadania 
1. Nie dopuszcza się wyceny przez oferenta wkładu własnego niefinansowego rzeczowego. 
2. Na żądanie Starosty Wrzesińskiego, w przypadku określonym w art. 8 ust. 6 u.n.p.p., czas trwania dyżuru może zostać wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.
3. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności 
od zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacjach, o których mowa w art. 8 ust. 8 u.n.p.p. nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na 

realizację zadania w danym roku.
5. Organizacja pozarządowa zrealizuje zadania z zakresu edukacji prawnej określone w art. 3b u.n.p.p.
6. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. 
7. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 u.d.p.p.
VI. Terminy i warunki składania ofert
1. Ofertę należy przygotować i wysłać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej www.engo.org.pl w terminie do 15 listopada 2022 r. do godz. 14.00. Po wysłaniu oferty nadana zostanie jej 

suma kontrolna.
2. Wysłaną w aplikacji Generator eNGO ofertę z sumą kontrolną należy wydrukować. Dokument podpisany przez upoważnione osoby wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  

do 15 listopada 2022 r. do godz.  15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
3. W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:
a) wariant nr 1 – Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu w 2023 r.,
b) wariant nr 2 – Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni w 2023 r.,
c) wariant nr 3 – Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni w 2023 r.
4. W ofercie należy zawrzeć tytuł zadania publicznego zgodny z wybranym wariantem, o którym mowa w pkt. 3.
5. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z u.d.p.p.
6. Załączniki do oferty wymagane są jedynie w wersji papierowej.
7. Do oferty należy dołączyć: 
a) kopię aktualnego statutu organizacji, 
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) kopie zawartych umów:
– z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 u.n.p.p. – w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
– z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a u.n.p.p. – w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
– z mediatorem wpisanym na listę, o której mowa w art. 4a ust. 6 u.n.p.p. – w przypadku
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
którzy będą udzielali porad w ramach realizacji zadania,
d) kopię decyzji Wojewody Wielkopolskiego o wpisie na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
e) zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 u.n.p.p. – w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
8. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty, może przedstawić dodatkowo porozumienia 
o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, 
w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
9. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji przystępującej 

do konkursu, wraz z datą tego potwierdzenia.
10. Dodatkowych informacji udzielają: pracownicy Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu – w zakresie procedury konkursowej, tel.: 61 640 44 93, 61 640 45 34, pracownicy Wydziału Organizacyjnego –  

– w zakresie merytorycznym, tel.: 61 640 44 23.
VII. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Złożone oferty będą oceniane, pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Oferty sporządzone na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne lub złożone po upływie wyznaczonego terminu podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.
3. Oferty będą analizowane i opiniowane przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.
4. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 
a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
b) rzetelność oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
c) posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje), które zapewni oferent w celu realizacji zadania,
d) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność oferenta w realizacji podobnych zadań,
e) proponowana jakość wykonania zadania.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2022 r.
6. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 
7. Od decyzji Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie przysługuje odwołanie.
8. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub złożone oferty nie będą spełniać wymaganych kryteriów, powierza się prowadzenie 

kolejnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji, która została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl),
b) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl),
c) w „Przeglądzie Powiatowym” – biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego.
10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego 

(www.bip.wrzesnia.powiat.pl), w zakładce: Otwarte konkursy ofert.
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Przygarnij mnie

Zbyszek potrzebuje odpowiedzialnego właściciela

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy 
ze stowarzyszeniem Psi-jaciel Klara Skrzypczyk użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom  
zamkniętym 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 8-14 (pok. nr 10), 
telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub e-mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Czy wolno przechowywać 
rzeczy na klatce schodowej?

Pani Teresa pyta, czy na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym można składować rzeczy, po-
nieważ sąsiedzi wystawili na wspólny korytarz zbędne przedmioty oraz pudła. Na dodatek od lat usta-
wiają tam też buty całej rodziny. Na nieśmiałe uwagi, aby nie zagracać części wspólnych klatki schodo-
wej odpowiadają, że nikomu to nie przeszkadza.

Sprawę niewłaściwego użytkowania 
klatki schodowej i korytarza przez są-
siadów należy zgłosić właścicielowi, 
zarządowi wspólnoty czy spółdzielni 
mieszkaniowej. To oni powinni zająć 
się problemem i przypomnieć miesz-
kańcom, że mają obowiązek prze-
strzegać przepisów w tym regulami-
nów, zgodnie z którymi nakazem dla 
szeroko rozumianych lokatorów jest 
korzystanie z części wspólnych nieru-
chomości w sposób nieutrudniający 
życia innym współwłaścicielom.

Ponadto składowanie przedmiotów 
na korytarzach jest sprzeczne z prze-
pisami przeciwpożarowymi.

Gdyby sąsiedzi nie chcieli usunąć 
rzeczy z korytarza, zarządca może 
zdecydować o przeniesieniu ich  
w miejsce, w którym będą mniej 
uciążliwe. Takie działania mogą jed-
nak być przeprowadzone po uprzed-
nim wezwaniu do usunięcia rzeczy  
w obecności policjanta, który sporzą-
dzi odpowiednią notatkę. 

Podstawa prawna ustawa z dnia  
24 czerwca 1994 roku o własności 
lokali (Dz.U. z 2021 roku poz. 1048  
z późn. zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

Opatulone niemowlęta
Któż nie pamięta „Calineczki”? Właśnie z tą bajką może się 

kojarzyć Anguloa uniflora.

Ten jeden z najrzadszych ga-
tunków storczyków wyglądem 
przypomina kołyskę z dzieckiem  
w środku. „Opatulone niemowlęta” 
rosną w lasach i górach Ameryki 
Południowej – Kolumbii i Peru. 

Jakie są ich cechy charakterystycz-
ne? To rośliny długie, które mają 
pseudobulwę osiągającą nawet  
20 cm długości, a zdarza się, że i wię-
cej. Ich liście są lancetowate, mogą 
mieć nawet około metra. Barwy 
kwiatów bywają żółte i czerwone,  
a także zielone i białe. Kreatywność 
w przyrodzie nie zna granic.

Anguloa uniflora jest przyzwy-
czajona do dość obfitych opadów  
i wilgoci. Mimo to nie powinna być 
przelewana, ponieważ wówczas za-
cznie gnić, choć podłoże i korzenie 
nie mogą też być suche. Najwięcej 
wody roślina potrzebuje w okresie 
wzrostu, natomiast w miesiącach 

chłodniejszych jej zapotrzebowa-
nie na wodę maleje.

„Opatulone niemowlęta” wyma-
gają wielu składników odżyw-
czych, ale za ich zbytnie „rozpiesz-
czanie” mogą spowodować spalo-
ne liście. W naturalnym środowisku 
żyją one w podszycie, co oznacza, 
że lubią cień, zaś w chłodniejszych 
okresach wolą więcej światła, co 
jest spowodowane opadaniem li-
ści z drzew.

Ta roślina to piękny, egzotyczny, 
uroczy i delikatny gatunek or-
chidei. Potocznie nazywany jest 
orchideą tulipanową, a przecież 
powszechnie wiadomo, jak sub-
telne są tulipany. Ze względu na 
swoją rzadkość i delikatność „nie-
mowlęta” nie są eksportowane do 
innych krajów. W Polsce czekają za 
to piękne jesienne rośliny.

Julia Kończak, kl. 4Ap, ZSP Września                                                                           

Cześć, to ja, Zbyszek. Do schroni-
ska trafiłem w grudniu 2014 roku. 
Wówczas mój wiek został określo-
ny na 3 lata, teraz więc mogę mieć 
około 11 lat. Podobno zupełnie 
po mnie tego nie widać – mam 
tyle energii, co niejeden młodziak,  
a przecież mieszkam za kratami już 
od ośmiu lat. W tym czasie przeży-
łem jedną nieudaną adopcję. Do 
schroniska wróciłem z powodu 
okazywania agresji – ganiałem za 
kurami i pogryzłem szczenię.

Moi opiekunowie przypuszczają, 
że w poprzednim życiu, zanim trafi-
łem za kraty, byłem bity. Źle reaguję 

na wyciągniętą do mnie rękę. Może 
też przez to wybieram osoby, które to-
leruję. Mój stosunek do innych psów 
bywa różny, choć na spacerze zdaję 
się ich nie zauważać. Z tego względu 
szukam domu bez innych zwierząt. 

Gdy człowiek podchodzi do mnie 
ze smyczą, by zabrać mnie na spacer, 
jestem podobno najsłodszym psem 
świata. Na wybiegu szaleję, moż-
na mnie głaskać i się ze mną bawić. 
Przyznam jednak, że czasem później 
zdarza się chwila, w której pokazuję 
zęby temu samemu opiekunowi, na 
tym samym wybiegu. Uwielbiam 
bawić się zabawkami. W kojcu lub 

na wybiegu zawsze towarzyszy mi 
ulubiona świnka czy kość. Zimą do 
moich największych radości nale-
ży nowa słoma w budzie. Zawsze 
z pasją i zaangażowaniem uklepu-
ję ją po swojemu. Obserwowanie 
tego procesu powoduje uśmiech 
na twarzach moich opiekunów. 
Mówią, że mój przyszły pan mu-
siałby zadeklarować współpracę  
z dobrym behawiorystą lub być 
osobą doświadczoną, żebyśmy 
mogli się dogadać. Jeśli chciałbyś 
mnie przygarnąć, skontaktuj się  
z Arletą, tel. 784 693 755.

Zbyszek
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Z życia klubów sportowych

Dziecięca Akademia Ruchu
Z myślą o dzieciach, które niekoniecznie lubią grać tylko w piłkę nożną czy siatkówkę, wycho-

dzimy z propozycją utworzenia grup rekreacyjno-sportowych.

Jaki jest nasz pomysł?
Grupa dzieci w wieku od 2 do 5 lat, która już istnieje, odbywa zajęcia z trenerem, integrując się podczas gier  

i zabaw. Zapisy do niej trwają przez cały czas. Dodatkowo chcemy utworzyć grupy dla dzieci w wieku od 6 do  
8 lat oraz od 9 do 11 lat, które niekoniecznie chcą trenować cały miesiąc gry drużynowe. Mamy nadzieję, że  
w ten sposób zachęcimy je do ruchu, a w przyszłości to one zadecydują, czy wybiorą piłkę nożną, siatkówkę, 
koszykówkę, a może karate lub lekkoatletykę.

Na jakiej zasadzie mają odbywać się zajęcia?
Trenerzy będą ustalać tygodniowy lub dwutygodniowy plan zajęć dla grupy, który przykładowo może za-

kładać: wycieczkę do lasu na spacer, wyjście nad zalew (gry i zabawy), wycieczkę rowerową po lesie (starsza 
grupa), naukę gry w tenisa stoło-
wego, koszykówkę, piłkę nożną czy 
siatkówkę, a także inne gry. Trener 
może też zaplanować gimnastykę 
lub zajęcia z lekkoatletyki – naukę 
rzutu piłeczką palantową, skok  
w dal itp. Raz na jakiś czas zaprosi-
my do nas mistrza innych sportów. 
W okresie jesienno-zimowym będą 
to przede wszystkim zajęcia w hali. 
Jeśli jednak pogoda pozwoli, zor-
ganizujemy wyjście na sanki lub 
zabawy na śniegu. A w hali jest co 
robić… Czasami potańczymy, po-
gramy w kalambury albo wyłonimy 
mistrza w grze memory. Myślimy 
też o jodze. Dodatkowo dla chęt-
nych (poza zajęciami, nie częściej 
niż raz w miesiącu) planujemy wy-
jazdy na spotkania z różnymi zwie-
rzętami lub na basen czy do parku 
trampolin. Zastanowimy się także 
nad kręglami i zielonymi szkołami. 
Zajęcia odbywać się będą przez 
dwie lub trzy godziny tygodniowo 
o stałych porach.

Rodzicu, chcesz zapisać dziecko 
na próbne zajęcia? Chcesz znać 
koszt składki członkowskiej (która 
będzie naprawdę przystępna)? Na 
wszystkie pytania odpowie koordy-
nator projektu Jakub Cierpiszewski   
(tel. 500 153 004, mail: kszjednocze-
ni@o2.pl).

KS Zjednoczeni

Rywalizowali najlepsi w Wielkopolsce
238 uczestników wystąpiło 16 października w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w Szachach 

Szybkich, które w tym roku rozgrywane były w Ślesinie.

Organizatorem imprezy był M-GOK 
Gambit Ślesin. Zmagania odbywały 
się w pięknej hali sportowej, a sza-
chiści rywalizowali tempem 10 minut 
plus 5 sekund na ruch. Reprezentacja 
UKS Wrzesińskiej Akademii Szachowej 
na turniej wybrała się zorganizowaną 
grupą 12 młodych adeptów królew-
skiej gry, których wspierali trener  
i opiekunowie. Nasi zawodnicy zagrali 
dobre zawody, a najbliżej pierwszej 
dziesiątki byli Igor Wardęski oraz Ar-
kadiusz Plucinski. Wyjazd dofinanso-
wany był ze środków gminy Września.

Wyniki zawodników UKS Wrzesiń-
ska Akademia Szachowa przedsta-
wiają się następująco.

Dziewczynki do lat 10:
Alicja Matuszewska, 4,5 pkt. – 17 miejsce,
Zosia Jaworska, 4,5 pkt. – 18 miejsce,
Emilia Plucinska, 3,5 pkt. – 21 miejsce,
Aleksandra Jerzak, 3,5 pkt. – 23 

miejsce (bardzo dobry debiut  
w pierwszym szachowym turnieju).

Chłopcy do lat 10:
Adam Stępień, 4,5 pkt. – 37 miejsce,
Filip Wyderkiewicz, 4 pkt. – 42 miejsce,
Kamil Kensy, 4 pkt. – 45 miejsce,
Marceli Potrzebowski, 3 pkt. – 56 

miejsce,
Mikołaj Dolata, 3 pkt. – 60 miejsce.

Chłopcy do lat 14:
Arkadiusz Plucinski, 5 pkt. – 20 miejsce.
Chłopcy do lat 18:
Igor Wardęski, 4,5 pkt. – 14 miejsce,
Wiktor Szcześniak, 2 pkt. – 27 miejsce.

Jacek Zieliński
UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

Ekipa z powiatu

Triumf wrześnianina
15 października w Słupcy odbył się Otwarty Turniej Szachowy 

o Puchar Starosty Powiatu Słupeckiego Jacka Bartkowiaka oraz  
o Puchar Burmistrza Miasta Słupcy Michała Pyrzyka. Organizato-
rem imprezy była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słup-
cy we współpracy z Bibliotecznym Klubem Szachowym.

Dekoracja najlepszych zawodników
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W turnieju wzięło udział 48 zawod-
ników z wielu klubów szachowych 
z regionu m.in. Smecz Konin, OTSz 
Ostrów Wielkopolski, UMKS Na Pię-
terku Poznań, LECH-WSUS Poznań, 
Chrobry Gniezno, Hetman Konin, UKS 
Kościelec oraz UKS Wrzesińska Aka-
demia Szachowa. Turniej rozegrano 
systemem szwajcarskim na dystansie 
siedmiu rund, tempem 10 minut + 5 
sekund na ruch dla zawodnika.

Zawody dość nieoczekiwanie wy-
grał wrześnianin Jacek Zieliński (UKS 

Wrzesińska Akademia Szachowa), 
zdobywając 6,5 pkt., tuż za nim upla-
sowali się: Sebastian Przerwa (Smecz 
Konin) oraz Krzysztof Szymczak 
(OTSz Ostrów Wielkopolski). 15 miej-
sce zajął kolejny wrześnianin Maciej 
Gibowicz, a na 37 pozycji turniej 
zakończyła reprezentantka Wrzesiń-
skiej Akademii Szachowej – Zosia 
Pawlak-Urbaniak, jedna z najmłod-
szych uczestniczek imprezy.

Jacek Zieliński
UKS Wrzesińska Akademia Szachowa
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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

Lacrossistki zdobyły stadion olimpijski
Na rozegranej we Wrocławiu przedostatniej kolejce rundy zasadniczej Polskiej Ligi Lacrosse Kobiet 

świetnie zaprezentowały się wrześnianki. Dziewczyny z Lax-Warriors wygrały oba mecze i zapewniły 
sobie minimum srebro mistrzostw Polski seniorek.

Drużyna składająca się z uczennic 
Liceum Ogólnokształcącego im. Hen-
ryka Sienkiewicza pokonała najpierw 
brązowe medalistki z ubiegłego roku 
– drużynę Walkirii Katowice 13:6. Po 
ledwie półgodzinnej przerwie i przy 
olbrzymim zmęczeniu wrześnian-
ki rozpoczęły zwycięski mecz (10:8)  
z ciągle jeszcze aktualnymi wicemi-
strzyniami kraju Panthers Wrocław.

Sukces jest tym cenniejszy, bo osią-
gnięty w mocno osłabionym składzie. 
Na boisku stadionu olimpijskiego  
z różnych powodów nie mogło zagrać 
aż sześć wojowniczek z Witkowskiej. 
Wygrana w obu meczach pozwoliła 
wypracować taką przewagę w tabe-
li, że ostatni turniej nie będzie miał 
już wpływ na najważniejsze miejsca. 
Drużyny z pierwszej i drugiej lokaty,  
a wiemy już, że będą to Ladies Hus-
sars Poznań i Lax-Warriors Września, 
stoczą 13 listopada w Katowicach 
mecz o mistrzostwo Polski.

Zanim do tego dojdzie, 5 listopada 
we Wrześni na stadionie miejskim 

rozegrany zostanie ostatni turniej 
rundy zasadniczej. Kibice będą mogli 
zobaczyć w akcji najlepsze polskie 
lacrossistki.

Na turnieju we Wrocławiu Lax-
-Warriors reprezentowały: Kasprzyk, 
Dziarnowska (obie bramkarki), Wal-
kowiak (kapitanka), Wieczorek, Kuś, 

Binkowska, Muszyńska (1 asysta), Dę-
bicka (9 goli i 4 asysty), Domachowska  
(11 goli), Pecyna, Osiewicz (5 goli),  
Kajewska, Bukowska i Kliszkowiak. 

Wrocławskie mecze naszych za-
wodniczek może jeszcze zobaczyć  
w sieci na Lax TV.

Lax-Warriors Września

Drużyna Lax-Warriors na tle trybun Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu
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Wieści z Hwaranga
Zawodnicy wrzesińskiego klubu taekwondo olimpijskiego pojawili się w październiku na kilku  

ważnych sportowych imprezach.
1 października podopieczni UKS 

Hwarang 26-osobową grupą uczest-
niczyli w Turnieju Bydgoszcz Cup. 
Pierwsze miejsca zdobyli: Wiktor 
Kałużny, Adrian Stengert, Michał Fi-
lipczak, Dominik Knopkiewicz, Sara 
Surtel i Kacper Kasperski. Na dru-
gim stopniu podium uplasowali się 
z kolei: Zuzanna Waszczuk, Martyna 
Wojciechowska, Jakub Pluciński, Ja-
kub Filipczak, Wiktoria Grześkowiak, 
Bartosz Wilczyński, Martyna Zieliń-
ska. Trzecie miejsca należały do: Ju-
lii Knopkiewicz, Sary Wilczyńskiej, 
Amelii Pawłowskiej, Marceliny Mgło-
siek, Apolonii Michałowskiej, Karola 
Olejniczaka, Krzysztofa Frankowiaka 
oraz Mai Kaźmierczak. Sporym suk-
cesem dla całej ekipy było wywalcze-
nie w Bydgoszczy pierwszego miej-
sca drużynowego.

Sara Surtel i Wiktoria Grześkowiak 
zadebiutowały na Mistrzostwach 
Europy Juniorów w stolicy Łotwy – 
Rydze, które odbywały się od 4 do  
8 października. Tym razem nie udało 
im się dostać do strefy medalowej. 
Pomimo tego dobrze się spisały,  
a doświadczenia z imprezy mistrzow-
skiej zaowocują w przyszłości.

Kolejnym startem wrzesińskiej ekipy 
była trzecia edycja  Grand Prix Wiel-
kopolski, która tym razem odbywała 
się w Jarocinie. 42-osobowa drużyna 
zawodników wywalczyła dziewięć 
złotych, siedem srebrnych i osiem 
brązowych medali. Najwyższe miej-
sca na podium zajęli: Tomasz Ster-
nel, Michalina Zielińska, Wiktor Ka-
łużny,  Marcelina Mgłosiek, Zuzanna 
Waszczuk, Michał Filipczak, Wiktorka 

 Ostatnio u Hwarangów dużo się dzieje

Grześkowiak, Dominik Knopkiewicz  
i Kacper Kasperski. Drugie miejsca 
zdobyli: Mikołaj Grodziski, Ernest Ro-
jewski, Adrian Stengert, Jakub Filip-
czak, Bartosz Wilczyński, Sara Surtel  
i Iga Janas. Z kolei trzecie miejsca na-
leżały do: Nikoli Jankowskiej, Zoi Mar-
cinkiewicz, Damiana Grodziskiego, 
Izabelli Chrzanowskiej, Sary Wilczyń-
skiej, Julii Knopkiewicz, Piotra Lesz-
czyńskiego i Szymona Zielińskiego.

Warto dodać, że czwarta i ostat-
nia edycja Grand Prix odbędzie się  
3 grudnia we Wrześni i została objęta 
patronatem burmistrza Tomasza Ka-
łużnego. Szykują się wielkie emocje, 
więc zapraszamy do kibicowania na-
szym podopiecznym na żywo.

Ostatnim, a zarazem bardzo emo-
cjonującym startem, był występ 
Dagmary Haremzy w Grand Prix  
w Manchesterze. Zawodniczka AZS 
AWF Poznań oraz reprezentacji Pol-
ski na zaproszenie World Taekwondo 
mogła rywalizować z najlepszymi za-

wodniczkami na świecie. Możliwość 
wzięcia udziału w GP Series mają 
zawodnicy najwyżej sklasyfikowani 
w światowym rankingu olimpijskim. 
Dagmara, świeżo upieczona mło-
dzieżowa mistrzyni Europy, znalazła 
się w tym gronie. Swoją walkę sto-
czyła z reprezentantką gospodarzy 
Brytyjką Rebeccą McGowan, której 
uległa 0-2. Zwyciężczynią kategorii 
została Niemka Lorena Brandl, druga 
była Francuzka Altea Laurin, zaś trze-
cie miejsca przypadły Chince Lei Xu  
i Aleksandrze Kowalczuk.

Udział w Grand Prix był dla naszej 
20-letniej wychowanki sporym wy-
różnieniem i kolejnym doświadcze-
niem. Pokazała już wielokrotnie, że 
może rywalizować z najlepszymi na 
świecie. Smaku dodaje to, że Dag-
mara już wygrała kiedyś ze zwycięż-
czynią kategorii Loreną Brandl na 
pucharze świata w Hamburgu. 

Tomasz Haremza
UKS Hwarang Września
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