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Wyróżnienia dla najlepszych

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego pod koniec 2022 roku przyznał nagrody sportowe zawodnikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na 
ogólnopolskich i międzynarodowych arenach w 2021 roku. Docenieni zostali również trenerzy prowadzący szkolenie wyróżniających 
się sportowców. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 stycznia w auli wrzesińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza. Więcej na s. 7.
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Artystka zaprezentowała słuchaczom kilkanaście świątecznych utworów

Wspólne kolędowanie 
w kościele farnym

Halina Mlynkova, polsko-czeska piosenkarka, porwała publicz-
ność podczas koncertu kolęd, który odbył się we wrzesińskiej farze 
20 stycznia. Organizatorami wydarzenia był powiat wrzesiński 
wraz z parafią farną. Więcej na s. 9.
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Sala wielofunkcyjna

Dyżury radnych powiatowych

Wykaz dyżurów radnych znajduje się na www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1144,dyzury-radnych

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Przyjemski: każdy poniedziałek od godz. 15:00 do godz. 16:00 w biurze 
przewodniczącego Rady (pokój  nr 118) w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10 po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 501 378 215 lub pod nr. 796 191 021, e-mail: marek.przyjemski@wrzesnia.pl

Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz: każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 16.00 w gabinecie staro-
sty (pokój nr 114 w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10) oraz po godzinach pracy Starostwa od 
godz. 16.00 do godz. 16.30 po uzgodnieniu  telefonicznym pod nr.: (61) 640 44 50

Wicestarosta Wrzesiński Waldemar Grzegorek: w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzę-
dowania Starostwa Powiatowego we Wrześni, tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz od wtorku do 
piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00, a także pod nr. telefonu: (61) 640 44 50

Radny Janusz Balcerzak: w dni robocze pod nr. telefonu: 603 917 720, e-mail: janusz.balcerzak@wrzesnia.powiat.pl

Radny Robert Balicki: w dni robocze pod nr. telefonu: 505 175 585, e-mail: robert.balicki@wrzesnia.powiat.pl

Radny Waldemar Bartkowiak: w dni robocze pod nr. telefonu: 601 756 085, e-mail: waldemar.bartkowiak@
wrzesnia.powiat.pl

Radna Małgorzata Cichacka: w dni robocze telefonicznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr. (61) 640 44 
35 lub mailowo biurorady@wrzesnia.powiat.pl

Radny Jarosław Czyż: we wtorki pod nr. telefonu: 607 162 660, e-mail: jaroslaw.czyz@wrzesnia.powiat.pl

Radny Maciej Handkiewicz: w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 20:00 pod nr. telefonu: 664 097 394, e-mail: 
maciej.handkiewicz@wrzesnia.powiat.pl, handkiewicz@o2.pl

 
Radny Przemysław Hirschfeld: pierwszy czwartek miesiąca od godz. 15.00 do godz. 16.00 pod nr. telefonu:  

507 033 432, e-mail: przemyslaw.hirschfeld@wrzesnia.powiat.pl

Radny Marek Kołodziejczyk: w dni robocze pod nr. telefonu: 500 169 060 z możliwością umówienia osobiste-
go spotkania, e-mail: marek.kolodziejczyk@wrzesnia.powiat.pl

Radna Wiesława Kowalska: w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 11:00 pod nr. telefonu: 608 151 167, kontakt 
poprzez Facebook na profilu: Wiesława Kowalska Radna Powiatu Wrzesińskiego, e-mail: wieslawa.kowalska@
wrzesnia.powiat.pl

Radny Mikołaj Kubiaczyk: od poniedziałku do piątku w biurze w Kokoszkach 25 po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym pod nr.: 603 671 459, e-mail: mikolaj.kubiaczyk@wrzesnia.powiat.pl

Radny Paweł Skrzypczak: w dni robocze pod nr. telefonu: 608 550 336, e-mail: pawel.skrzypczak@wrzesnia.
powiat.pl

Radny Krzysztof Strużyński: w dni robocze pod nr. telefonu: 606 419 275, e-mail: krzysztof.struzynski@wrze-
snia.powiat.pl

Radny Stefan Tomczak: w dni robocze pod nr. telefonu: 605 071 705, e-mail: stefan.tomczak@wrzesnia.powiat.pl

Radny Grzegorz Trocha: w dni robocze pod nr. telefonu: 600 713 764, spotkanie po telefonicznym umówieniu, 
e-mail: grzegorz.trocha@wrzesnia.powiat.pl

Radna Henryka Waligóra: każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 17.00 w Mała Galeria ul. Wiewiórowskie-
go 1 w Miłosławiu, e-mail: henryka.waligora@wrzesnia.powiat.pl

Radny Rafał Zięty: w dni robocze pod nr. telefonu: 606 607 306, e-mail: rafal.ziety@wrzesnia.powiat.pl

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

Dni i godziny otwarcia punktu:
PONIEDZIAŁEK w godz. 12-16

PIĄTEK w godz. 12-16

POWIATOWY PUNKT 
POMOCY MATERIALNEJ

DLA OBYWATELI UKRAINY

Dofinansowanie z Funduszu  
rozwoju przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023

Zadanie: organizacja publicznego transportu zbiorowego  
w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicz-
nej na liniach komunikacyjnych:
1. Linia nr 4 relacji Pyzdry-Borzykowo-Gorazdowo-Szamarzewo- 

-Sokolniki-Bieganowo-Zieliniec-Gozdowo-Nadarzyce-Września
2. Linia nr 5 relacji Pyzdry-Borzykowo-Kołaczkowo-Krzywa  

Góra-Nowa Wieś Królewska-Kaczanowo-Bierzglinek-Września
3. Linia nr 8 relacji Września-Obłaczkowo-Grzymysławice-Chwali- 

-bogowo-Osowo-Biechowo-Skotniki-Kębłowo-Miłosław

Całkowita wartość zadania wynosi 409 236 zł, przy czym  
366 480 zł to środki pochodzące od wojewody wielkopolskiego, 
natomiast 42 756 zł to środki własne powiatu wrzesińskiego.
Umowa o dofinansowanie pomiędzy wojewodą wielkopolskim 

a powiatem wrzesińskim została podpisana 19 stycznia 2023 r. 
Obejmuje ona wykonanie usługi przewozowej o łącznym prze-
biegu 122 160 wozokilometrów. Przewozy na ww. liniach komu-
nikacyjnych obejmują okres od 2.01.2023 roku do 30.12.2023 
roku. Podmiotem gospodarczym, który realizuje to zadanie na 
terenie powiatu wrzesińskiego jest Firma Handlowo-Usługowa  
WA-MA Maciej Walicki z Pyzdr.

Wydział Komunikacji i Transportu
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Wyższy procent dla OPP
Dzięki nowym przepisom od tego roku podatnicy rozliczając PIT, mogą przekazać 1,5% podatku 

na rzecz organizacji pożytku publicznego (wcześniej był to 1%). Należy podkreślić, że nic przy tym 
nie tracą, a każda podarowana złotówka jest na wagę złota. 

Podatnik sam decyduje, czy i na jaką organizację przekazać część podatku. Aby 
to zrobić, musi w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia w deklaracji podatkowej 
wypełnić dwa pola – to dotyczące numeru KRS wybranej organizacji oraz prze-
kazywanej kwoty, która nie może przekroczyć 1,5%. 

Zachęcamy organizacje pożytku publicznego oraz mieszkańców powiatu 
wrzesińskiego, którym można przekazać 1,5% podatku, do przesłania infor-
macji dotyczących tej możliwości na adres mailowy: biuletyn@wrzesnia.powiat.pl, a my opublikujemy je  
w lutowym numerze „Przeglądu Powiatowego”.

(red.)

Cyrulik w agonii
Kiedyś świat był całkiem nieskomplikowany, chociaż granica między życiem i śmiercią była cieńsza niż nić jedwabna. Większość egzystencjalnych 

problemów, które rozwiązują dzisiaj wielce skomplikowane struktury i starannie wykształceni specjaliści, ogarniali skutecznie zmyślni i utalento-
wani mistrzowie sztuk wszelakich. 

Taki dla przykładu cyrulik potrafił 
ogolić, wyrwać ząb, nastawić zła-
maną rękę, upuścić krwi, wykonać 
drobną operację, polecić skutecz-
ną miksturę na podagrę. Z jego 
usług korzystali królowie i kupcy.  
I to w całości bez specjalnie wy-
rafinowanych procedur i skom-
plikowanego sprzętu. Cyrulik 
wszystko miał w głowie, spraw-
nych rączkach i podręcznej torbie. 
Tanio i bezpiecznie.

Nikt nie napisał donosu na cyruli-
ka ani nie poskarżył się królowi na 
jego usługi. Nikt też nie słyszał, żeby 
jakikolwiek cyrulik zbankrutował. 
Nikt nie opłacał składki zdrowotnej 
ani nie rejestrował wizyty na dwa-
naście miesięcy do przodu.

Jak tatuś zaniemógł to posyłali 
umyślnego po cyrulika i czekali 
na wizytę dnia owego. Co praw-
da, jak wcześniej wspomniałem, 
granica między życiem a śmiercią 
była cieńsza niż nić jedwabna, ale 
jeśli ta nić pękła, nikt nie wnosił 
skargi do „izby cyrulików”, tylko 
poprzestawał na prostej konstata-
cji. Bóg tak zdecydował i nikomu 
do głowy nie przyszło, żeby po-
wiązać śmierć seniora z błędem 
w sztuce szacownego cyrulika. 
Taka kultura: rzemieślnik, sukien-
nik, kupiec byli ludźmi, jakby to 
dzisiaj rzec, zaufania publicznego. 
I to działało. Prosto, ale działało. 
Najważniejsze, że istniały reguły, 
które organizowały życie społecz-
ności i były powszechnie akcepto-
wane. Dlaczego? Dlatego, że fun-
damentem organizacji tamtych 
społeczności było zaufanie do lu-
dzi wykonujących swoją profesję. 
Szewc nie podważał kompetencji 
cyrulika, piekarz płatnerza, kowal 
stolarza, cieśla kominiarza. To był 
świat prostych, reguł, ale też nie-
podważalnych zasad, które wszy-
scy respektowali.

Zasady, które są sprawiedliwe  
i które wszyscy respektują są (po-
winny być) kamieniem węgiel-
nym organizacji każdej społecz-

ności. Jeżeli nie ma sprawiedliwych 
i akceptowanych powszechnie reguł 
to tworzymy chaos, który z natury 
swej jest niesprawiedliwy i krzyw-
dzący dla większości.

Dzisiaj, kiedy szalejąca inflacja, gi-
gantyczne koszty energii, deprecja-
cja wynagrodzeń wypełniają całą na-
szą społeczną świadomość bez resz-
ty, nie zauważamy jak powoli, krok 
po kroku upada matecznik naszego 
systemu ochrony zdrowia. Szpitale 
powiatowe, które od dziesiątek lat 
dla większości z nas stanowiły i sta-
nowią do dziś fundament systemu 
ochrony zdrowia zagrożone są likwi-
dacją i to nie jest czarnowidztwo, tyl-
ko bardzo realna perspektywa.

Dzisiaj na konwencie starostów 
pod nieobecność szefowej NFZ  
i wojewody wielkopolskiego (po-
mimo potwierdzenia ich obecności  
w agendzie) przewodniczący Związ-
ku Szpitali Wojewódzkich przed-
stawił prezentację, która rysuje tak 
naprawdę apokaliptyczną wizję dla 
szpitali powiatowych. 

System ich finansowania doszedł do 
takiego stanu, w którym osiemdziesiąt 
procent szpitali powiatowych w Polsce 
zanotowało w ubiegłym roku ujemny 
wynik finansowy. To nie jest przypa-
dek, tylko świadectwo kompletnego 
załamania „budowanego od lat syste-
mu sieci szpitali powiatowych”.

Czyli możemy dzisiaj powiedzieć, 
że tak naprawdę nie ma już żadnego 
systemu.

Ale, żeby dać świadectwo prawdzie 
należy podkreślić, że żadna z forma-
cji rządowych na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat nie potrafiła 
stworzyć koncepcji funkcjonowania 
szpitali, która zabezpieczyłaby nie-
zagrożone wypełnianie swojej misji 
przez lecznice powiatowe, czyli bez-
pieczeństwa medycznego dla zde-
cydowanej większości obywateli na-
szego kraju. Złość i niezadowolenie 
pacjentów skupiają się na dyrekto-
rach szpitali, na samorządowcach, na 
lekarzach, a nie na głównych organi-
zatorach systemu ochrony zdrowia, 

czyli ministrze zdrowia i Narodowym 
Funduszu Zdrowia, na który to my 
wykładamy nasze składkowe bejmy, 
niemałe bejmy.

To nie my ustalamy reguły gry  
w tej bajce, ponosimy jednak koszty 
społeczne i finansowe takiej polityki. 
My chcemy tylko leczyć pacjentów  
w naszych szpitalach, na moderni-
zację których wyłożyliśmy samorzą-
dową kasę i oczekujemy, że państwo 
nam to umożliwi, za pieniądze, które 
do tego budżetu wszyscy wkładamy, 
nic więcej.

Zawsze słyszymy jednak to samo, 
że jest za mało pieniędzy w systemie 
ochrony zdrowia. Zapytajmy więc, 
czy jest jakiś ważniejszy system niż 
system ochrony zdrowia? Co nas 
obchodzić będą inne systemy, kiedy 
postradamy zdrowie czy życie? To 
jest kwestia wyboru. Czy ponad dwa 
miliardy dotacji na telewizję publicz-
ną to lepszy wybór niż zdrowie kilku 
milionów pacjentów?

Zadłużenie szpitali powiatowych 
wynosi 1,7 miliarda złotych, na co 
składają się długi osiemdziesięciu 
procent wszystkich tego typu pla-
cówek. Czy system ochrony zdrowia 
może być zdrowy, kiedy 80 % szpi-
tali jest chore, będąc pod finansową 
kreską, a system jest przecież finan-
sowany z naszych wysokich składek 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto od lat słyszymy w bądź 
co bądź cywilizowanym kraju, że 
po prawie osiemdziesięciu latach 
od wielkiej wojny światowej braku-
je nam tysięcy lekarzy i pielęgnia-
rek, a koszty osobowe w szpitalach 
już dawno przekroczyły krytyczne  
z punktu widzenia zarządzania sześć-
dziesiąt procent ogólnych kosztów. 

Gdyby to spróbować objąć rozu-
mem, należałoby zapytać: czy jesz-
cze leci z nami pilot?

Cóż tam krytykować, wszyscy to po-
trafią, najsilniejsza jest siła przykładu, 
która jak w soczewce przybliża nam 
problem.

W Święta Bożego Narodzenia spo-
tkaliśmy się z naszą znajomą, która 

jako pielęgniarka po-
łowę swojego życia za-
wodowego przepraco-
wała w Polsce, a drugą  
u naszych zachodnich 
sąsiadów, w Bawarii. 
Kiedy po latach wróci-
ła do swojego rodzin-
nego miasta w Polsce, 
okazało się, że przy-
biła ją choroba no-
wotworowa. Badania, 
diagnoza, konsultacje, 
leczenie. Przepełnione 
lecznice, termin lecze-
nia odległy. Pojechała 
więc do najbliższego 
szpitala po drugiej 
strony Odry, czyli do 
Frankfurtu nad Odrą.

Kein Problem, wizy-
ta jutro, badania od zaraz, diagnoza 
niezwłocznie. 

I teraz pointa całej sytuacji. Pani ma 
polskie pochodzenie, więc proponuje-
my polskich lekarzy, jeżeli pani sobie 
życzy.

Następnego dnia w jej jednoosobo-
wym pokoju zameldowało się dwóch 
polskich lekarzy w średnim wieku  
i poinformowali ją, jak będzie prze-
biegać jej cykl leczenia i że oni będą 
jej przez cały ten czas towarzyszyli. 
I tak było przez kilkanaście następ-
nych miesięcy. Nie była VIP-em, tylko 
szeregową pacjentką posiadającą 

niemieckie ubezpieczenie. Cóż, 
taki standard.

Dlaczego podaję ten przykład? 
Nie dlatego, żeby epatować opo-
wieścią o naszych narodowych 
kompleksach, tylko o tym, że 
budowanie czytelnych i transpa-
rentnych standardów ma wartość 
bezcenną, ponadczasową i ponad-
polityczną.

Niestety, miejsca po powiatowej 
lecznicy nie zastąpi obrotny cyrulik 
z torbą pełną sekretnych narzędzi. 

Dionizy Jaśniewicz
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Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia  

Zawodowego i Ustawicznego  
we Wrześni  
ZAPRASZA

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

Załącznik do uchwały nr 1643/2023
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO

1. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Koszarowa 12, 
62-300 Września.

I. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające  
z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim po-
winna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicz-
nym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej 
placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).

II. Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela,
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, 
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej  

nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posia-

danie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub 
innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posia-
danie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów dru-
giego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f ) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 paździer-

nika 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r., poz. 672),
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka  

polskiego,
g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarże-

nia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środ-

kami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia  
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat  
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora 
publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mia-
nowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomoc-
nie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Na-
uczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. Informujemy, iż na żądanie organu prowadzącego kandydaci zobowiązani są do przedstawienia orygi-
nałów dokumentów określonych w punkcie II lit. d, e, f, g, l, m niniejszego ogłoszenia.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefo-
nu i adresem poczty elektronicznej z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Za-
wodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni” w Starostwie Powiatowym we Wrześni, 
ul. Chopina 10, 62-300 Września w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku do godziny 15:00 (liczy się 
data wpływu dokumentów do starostwa).

Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie.

VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.
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Młodzież licznie zgromadzona we WOK-u z zainteresowaniem słuchała wykładów

Podaruj drugie życie
26 stycznia przypada Ogólnopolski Dzień Donacji i Transplantacji. Z tej okazji we Wrzesińskim 

Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla młodzieży, które zostało zorgani-
zowane przez Zespół Szkół Politechnicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Wydarzenie było częścią kampanii 
społecznej „Drugie życie” promują-
cej świadome dawstwo narządów. 
Jak podają źródła, transplantacja to  
w Polsce szansa na życie nawet dla 
półtora tysiąca osób rocznie. Warto 
więc mówić o niej głośno, zwłaszcza 
młodym ludziom, tym bardziej że 

społeczna świadomość dotycząca 
przeszczepów wciąż jest zbyt mała.

W programie spotkania znalazły 
się wykłady wojewódzkiego konsul-
tanta w dziedzinie transplantologii 
klinicznej prof. Macieja Głydy oraz 
kierownika Oddziału Anestezjologii 
Szpitala Powiatowego we Wrześni 

lek. med. Piotra Skalskiego, a także 
wystąpienia pacjentów po trans-
plantacji i rodzin osób po donacji.

Patronat nad wydarzeniem objęli 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz oraz burmistrz Wrześni Tomasz 
Kałużny.                                                                  

(red.)

O kształceniu 
zawodowym

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii było miej-
scem ważnej konferencji, którą zorganizowało wspólnie z Polsko-
-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK). Dotyczyła ona 
współpracy na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego  
i ustawicznego.

To już kolejna konferencja zorganizowana w CBiRNT w Grzymysławicach

Konferencja została zrealizowana 
26 stycznia w ramach projektu „Roz-
wój i promocja sektora VET w Pol-
sce. Jak promować i prowadzić klasę 
patronacką w warunkach polskich 
na podstawie doświadczeń krajów 
Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”. 

Podczas wydarzenia poruszono te-
maty związane z poprawą jakości  

i dopasowaniem kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz kształcenia usta-
wicznego. Ważnym elementem spo-
tkania był panel dyskusyjny, podczas 
którego zaproszeni goście podzielili się 
swoją wiedzą i doświadczeniem.

Centrum Badań i Rozwoju
Nowoczesnych Technologii

w Grzymysławicach
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Oddaj lepiej  
Owsiakowi

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz znalazł się w gronie 
osób nominowanych do tytułu Osobowość Roku 2022 w kate-
gorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Kapituła Redakcji „Głosu Wielkopolskiego” doceniła m.in. starania na 
rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego w powiecie wrzesińskim.

Dionizy Jaśniewicz zachęca, by zrezygnować z oddawania płatnych 
głosów w plebiscycie i zamiast tego wesprzeć Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, która w tym roku zbiera środki na walkę z sepsą. Moż-
na to zrobić m.in. SMS-owo – szczegóły na temat tej formy pomocy 
dostępne są na stronie www.wosp.org.pl w zakładce „Wspieraj WOŚP”.

(red.)

Orkiestra znów zagra
W najbliższą niedzielę w całym kraju odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Najbardziej znana orkiestra, która gra do końca świata i jeden dzień dłużej, rozbrzmi z całą mocą 28 stycznia.  
W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na walkę z sepsą u małych i dużych pacjentów.

Sepsa sama w sobie właściwie nie jest chorobą. To nieprawidłowa odpowiedź organizmu na zakażenie, zespół 
objawów, który nieleczony prowadzi do niewydolności wielonarządowej, a w konsekwencji – do śmierci. Uznaje 
się ją za bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Objawy, wśród których mogą być temperatura ciała wyższa niż 
38° C lub niższa niż 36° C, nagłe zaburzenia świadomości, przyspieszone oddychanie, przyspieszenie rytmu serca, 
wysypka, obrzęki czy wzrost stężenia glukozy we krwi, pojawiają się nagle i zależą głównie od tego, co wywoła-
ło sepsę. Stan pacjenta zwykle szybko ulega pogorszeniu. Najczęściej sepsę powodują bakterie, ale też wirusy  
i grzyby. Leczenie polega na jednoczesnym wdrożeniu antybiotykoterapii oraz leków zwalczających symptomy. 
Z dostępnych danych wynika, że rocznie około 1 000 Polaków umiera z powodu sepsy, choć statystykę tę mógł 
jeszcze pogorszyć COVID. Mimo dużej śmiertelności i ryzyka powikłań, szybka diagnoza i leczenie dają szansę na 
wyleczenie.

W dniu finału w całym kraju odbywają się występy, koncerty, licytacje, kiermasze, loterie i oczywiście kwesta 
uliczna. Nie inaczej będzie w naszym powiecie – w każdej z gmin dzieje się bardzo wiele dla wsparcia WOŚP. 
Szczegóły o programach dostępne są przede wszystkim na Facebooku na profilach poszczególnych sztabów  
i ich siedzib. Przy okazji tegorocznej orkiestry we Wrześni nie zabraknie również 24-godzinnej Sztafety po Świa-
tełko do Nieba, którą na stadionie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących organizuje Klub Biegacza 
Kosynier. Dodajmy, że w przededniu finału z Gniezna do Warszawy rusza Bieg z Pierwszej Stolicy do Stolicy, któ-
ry również wspiera WOŚP. Na trasie znalazła się m.in. Września – przekazanie pałeczki sztafetowej zaplanowano  
ok. godz. 14.50 na terenie ZSTiO.

Zachęcamy do wspierania WOŚP i dobrej zabawy przy okazji czynienia dobra!
Klara Skrzypczyk
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Ci młodzi ludzie udowadniają, że dzięki ciężkiej pracy można zrealizować niejedno sportowe marzenie

dok. ze s. 1

Wyróżnienia dla najlepszych
Nagrody powędrowały do 41 za-

wodników uprawiających dyscypli-
ny takie jak: lekkoatletyka, karate, 
lacrosse, golf, taekwondo czy uni-
hokej. Wśród nich znaleźli się: Pauli-
na Guzowska, Oliwia Surdyk, Maciej 
Piekarski, Mariusz Węglewski, Marta 
Zimna, Marika Majewska, Wiktoria 
Dams, Martyna Guzowska, Zuzanna 
Kniat, Kamil Dobiecki, Wiktoria Kuś, 
Marta Wysocka, Agata Bukowska, 
Marika Walkowiak, Zuzanna Choj-
nacka, Klara Domachowska, Domi-
nika Kasprzyk, Nikola Dębicka, Rok-
sana Dębicka, Julia Wieczorek, Julia 
Piekarska, Antoni Zacholski, Natasza 
Klimko, Wiktoria Grześkowiak, Sara 

Surtel, Weronika Przybysz, Olga Ba-
chorska, Krystian Haremza, Dagmara 
Haremza, Patrycja Kasperska, Mikołaj 
Zając, Michał Kominkiewicz, Kacper 
Kominkiewicz, Patryk Makuch, Kry-
stian Makuch, Aniela Bączkowska, 
Hanka Szymkowiak, Zuzanna Zdu-
nek, Maja Dusza, Igor Piaskowski  
i Karol Kostrzewa. Wszystkie wy-
mienione osoby są mieszkańcami 
powiatu wrzesińskiego lub trenują  
w klubach sportowych działających 
na jego terenie.

Z wyróżnień mogli cieszyć się rów-
nież szkoleniowcy przygotowujący 
najlepszych sportowców do udziału 
w rywalizacji na najwyższych szcze-

blach: Andrzej Pujdak, Przemysław 
Pawlak, Tomasz Haremza, Mateusz 
Biegański, Szymon Kaczmarek, Le-
szek Nowacki, Bartosz Darul, Tadeusz 
Kiciński, Mateusz Zarzecki, Arkadiusz 
Borowicz oraz Mariusz Węglewski.

Nagrody wręczyli wicestarosta 
wrzesiński Waldemar Grzegorek oraz 
członek Zarządu Powiatu Wrzesiń-
skiego Stefan Tomczak. W wydarze-
niu wziął również udział naczelnik 
Wydziału Promocji, Spraw Społecz-
nych i Sportu Starostwa Powiatowe-
go Mateusz Maserak. W 2022 roku na 
wyróżnienia sportowe powiat wrze-
siński przeznaczył łącznie 30 tys. zł.

Monika Tomczak

Współpraca z dobrym trenerem to gwarancja sukcesu

Zawodnicy osiągający wysokie wyniki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji są dumą naszego powiatu

Pamiętamy 
o powstańcach

W niedzielę 22 stycznia w 160. rocznicę wybuchu powstania 
styczniowego 1863-1864 władze samorządowe oraz przedstawi-
ciele instytucji, szkół, organizacji i stowarzyszeń oddali hołd jego 
uczestnikom.

Samorządowcy przy grobie jednego z weteranów
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O godz. 10 na cmentarzu para-
fialnym przy ulicy Gnieźnieńskiej 
we Wrześni na grobach wetera-
nów Franciszka Tasiemskiego, Jana 
Krzywdzińskiego i Ludwika Szabli-
kowskiego złożyli kwiaty i zapalili 
znicze m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych: wicestarosta wrze-
siński Waldemar Grzegorek oraz 
zastępcy burmistrza Wrześni Artur 
Mokracki i Karol Nowak.

Następnie wrzesińscy muzealnicy  
z dyrektorem Sebastianem Mazur-
kiewiczem na czele udali się do Po-
znania, gdzie oddali hołd Edmundo-
wi Callierowi (na Cmentarzu Zasłużo-
nych Wielkopolan) i Józefowi Grzy-
male Prądzyńskiemu (na Cmentarzu 
Jeżyckim).

O godz. 16.30 przy szczycie Sądu 
Rejonowego we Wrześni zaprezento-
wana została tablica historyczna upa-
miętniająca powstańców stycznio-
wych z ziemi wrzesińskiej. W okresie 
zrywu w dawnym budynku ówcze-
snego sądu powiatowego więzieni 
byli, a następnie sądzeni lub przeka-

zani do więzień w Poznaniu czy Berli-
nie uczestnicy oraz wspierający insu-
rekcję. Byli to m.in. Bolesław Lutomski 
ze Stawu, Filip Skoraczewski z Miłosła-
wia, Władysław Kosiński z Targowej 
Górki, Walerian Hulewicz z Młodzie-
jewic, Napoleon Mańkowski z Rudek, 
Józef Prądzyński ze Stawu, ks. Hubert 
z Grabowa Królewskiego, Napoleon  
i Artakserkses Rekowscy z Gorazdo-
wa, Jackowski z Pałczyna, Pilaski z Zie-
lińca i Wilkoński z Graboszewa.

Po prezentacji tablicy w Muzeum 
Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich 
odbyła się prelekcja Aliny Sokołow-
skiej z Wielkopolskiego Muzeum 
Wojskowego w Poznaniu pod ty-
tułem „Wielkopolanie w powstaniu 
styczniowym”. W ciekawy sposób zo-
stały przedstawione – jeszcze mało 
znane mieszkańcom Wrześni – fakty 
związane z udziałem Wielkopolan  
w powstaniu. Formą edukacji było 
także zaprezentowanie flag powstania 
styczniowego na budynku muzeum.

Muzeum Regionalne  
im. Dzieci Wrzesińskich

Tablicę umieszczono w pobliżu miejsca uwięzienia powstańców
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Z kulturą  
za pan brat

ZIMOWE PORANKI FILMOWE
Godz. 10:00, 12:15: 
31.01 – Igrzyska zwierzaków; 1.02 – Pies XXL; 2.02 – Niezgaszalni
Plany repertuarowe
3-10 lutego – Zadziwiający kot Maurycy; Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka; Magic Mike; Pokusa

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

REPERTUAR: 27 stycznia – 2 lutego
MUMIE

animowany
Hiszpania

90 min
2D dubbing

PIMI Z KRAINY  
TYGRYSÓW
przygodowy

Włochy
95 min

2D dubbing

M3GAN
horror

USA
102 min

2D napisy

FENOMEN
dokumentalny

Polska
95 min

2D polski

BABILON
komedia/dramat

USA
190 min

2D napisy

ŚLUB  
DOSKONAŁY

komedia
Polska

100 min
2D polski

Główna Kameralna Główna Kameralna Główna Kameralna

27.01
(pt.)   13:45  15:30 16:30 17:15 18:15 19:15 20:15

28.01
(sob.)   13:45  15:30 16:30 17:15 18:15 19:15 20:15

29.01
 (nd.)   13:45  15:30 16:30 17:15 18:15 19:15 20:15

30.01
(pon.)

Główna    Kameralna 
     15:00         18:30

Główna
17:00        

Kameralna 
20:00

18:15 19:15 –

31.01
(wt.)

Główna    Kameralna 
     15:00         18:30

17:00      
Kameralna 

20:00
18:15 19:15 –

1.02
(śr.)

  Główna    Kameralna 
     15:00         18:30

17:00      
Kameralna 

20:00
18:15 19:15 –

2.02
(czw.)

Główna    Kameralna 
     15:00         18:30

17:00      
Kameralna 

20:00
18:15 19:15 –

Leśny savoir-vivre
Ludzie coraz częściej uciekają od codziennego zgiełku, szukając 

spokoju i odpoczynku na łonie natury. Zamiast spędzać wolny czas 
w zatłoczonych galeriach czy restauracjach, wybierają towarzy-
stwo drzew i dzikich zwierząt. Przy okazji muszą pamiętać jednak, 
że w lasach należy stosować się do kilku podstawowych zasad.

Jeżeli do obszarów leśnych musimy 
dotrzeć pojazdem, powinniśmy zo-
stawić go w miejscu do tego wyzna-
czonym. Nie wjeżdżamy dalej samo-
chodem, motocyklem czy quadem, 
aby nie generować niepotrzebnie 
hałasu. Ponadto dzięki temu ograni-
czymy emisję spalin – w końcu za-
leży nam, by pooddychać świeżym 
powietrzem. Możemy zabrać ze sobą 
psa, ale konieczne jest prowadzenie 
go na smyczy. Tym samym nie tylko 
nie przestraszy lub nie zaatakuje in-
nych zwierząt, ale również sam po-
zostanie bezpieczny. Tym, którym 
marzy się ognisko w leśnym zaciszu, 
nie wolno zapominać, że można 
je rozpalić tylko w wyznaczonych 
miejscach. To samo dotyczy biwako-
wania. Ważne jest także zachowanie 
ciszy, by nie przeszkadzać mieszkań-

com lasu i nie wywoływać u nich nie-
potrzebnego stresu. Już sama nasza 
obecność może powodować ich nie-
pokój. Ponadto szanujmy roślinność 
– nie zrywajmy kwiatów czy ziół, nie 
niszczmy krzewów i drzew. Samo ich 
podziwianie powinno nam w zupeł-
ności wystarczyć. Dotyczy to także 
niejadalnych grzybów. Chociaż my 
z nich nie skorzystamy, musimy pa-
miętać, że są one przydatne innym 
stworzeniom i odgrywają ważną rolę 
w ekosystemie. Na koniec najważ-
niejsza zasada – w lesie nie zostawia-
my nic z tego, co do niego wnieśli-
śmy! Pamiętajmy, żeby dokładnie po 
sobie posprzątać i nie pozostawiać 
śmieci. Może zdecydujemy się nawet 
nachylić po wyrzuconą przez kogoś 
butelkę…

Monika Tomczak

W czasie wolnym od nauki
Słuchacze Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w noworocznym spotkaniu.

W wydarzeniu, które odbyło się 19 stycznia w restauracji Avocado, uczestniczył starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. 
Oprócz niego na spotkaniu noworocznym pojawili się również burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny i jego zastępca Artur 
Mokracki. Słuchacze WUTW dobrze wiedzą, że nie samą nauką człowiek żyje. Nie brakowało więc uroczystej biesiady, 
tańców i radości ze spotkania. Na zdjęciu samorządowcy wraz z prezes organizacji Danutą Torzewską (po lewej) oraz 
członkinią zarządu Marią Taciak.                                                                                                                                                                     (red.)
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Od Wrześni po Los Angeles
Zapytaliśmy Halinę Mlynkovą o kolędowanie, dziecięce gwiazdy i nową płytę. 

Kolędowanie w kościołach 
w okresie świątecznym to dla 
pani pewnie chleb powszedni.

Tak. Kocham te koncerty, ponie-
waż za każdym razem odwiedzam 
przepiękne świątynie. Wrzesińska 
fara jest kolejnym takim miejscem. 
Niesamowite wrażenie zrobiły na 
mnie witraże i wspaniały sufit. Do 
tego dochodzi historia kościoła. To 
wszystko ma znaczenie podczas 
koncertu. Dla artysty to ważne, 
żeby grać w pięknych miejscach, 
a mi się to w życiu udaje. Czas ko-
lędowania jest bardzo krótki i dla 
mnie zawsze wzruszający. Także 
dzisiaj miałam kilka momentów 
mocnych wzruszeń. 

Ten świąteczny czas to tylko 
przerywnik od trasy koncerto-
wej promującej płytę „Film(l)
ove”, która jest swoistym wy-
znaniem miłości do kina. Na 
płytę trafiło dziesięć utworów, 
które znamy z dużego i małe-
go ekranu. Od tych starszych 
nawet z lat 30. XX wieku aż do 
tych współczesnych jak np. Ro-
berta Gawlińskiego. Jak naro-
dził się pomysł na jej nagranie?

Współczesne piosenki to przede 
wszystkim pomysł Marcina Kindla, 
naszego producenta i menedżera. 
A skąd pomysł na taką płytę? My 
cały czas rozmawiamy o muzyce, 
to jest nasze życie. Za każdym ra-
zem, kiedy słuchałam tych utwo-
rów w oryginale, to mawiałam: „ja-
kie piękne skrzypce”, „jaki doskona-
ły fortepian”. Usłyszałam więc: „Na-
grajmy taką płytę”. To jest trochę 
jak z książkami. Kiedy je odłożymy, 

to trudno do nich wrócić. Stąd pomysł 
na powrót do starych piosenek, 
ale w nowej aranżacji. To są 
tak piękne utwory, że warto 
przywracać im życie. Myślę, 
że moje wersje nie są uno-
wocześnione na siłę… 

A wręcz przeciwnie!
Dokładnie. Starałam 

się podejść do muzyki  
z szacunkiem, w klasycz-
ny sposób, stąd kwartet 
smyczkowy i pianino. Myślę, 
że przyniosło to fajny efekt. Ta-
kie mam wrażenie po koncertach.

Powiedziała pani w jednym  
z wywiadów, że artystą trzeba się 
urodzić. W dzisiejszych czasach 
„artystów”, szczególnie tych młod-
szych, raczej się „produkuje”. Mam 
na myśli programy telewizyjne,  
w których wyszykuje się talenty. 

Na te programy dla dzieci patrzę  
z przerażeniem. Sama mam dzieci  
i uważam, że one powinny mieć dzieciń-
stwo. Z drugiej strony mamy wspaniałe 
talenty, które pragną tej sławy już w bar-
dzo młodym wieku. Takie mamy czasy – 
dzieciom pokazano, że mogą być gwiaz-
dami bardzo wcześnie. To rzeczywistość, 
do której trzeba się przystosować, a nie 
ją krytykować, i tak do tego podchodzę. 
Wiele zależy od mądrości rodziców, któ-
rzy powinni pokierować karierą dzieci. 
Najlepiej, żeby rodzice chronili dziecko, a 
management robił swoją robotę, bo cza-
sami te role się zamieniają. Ale jak wspo-
mniałam, trzeba uczciwe przyznać, że 
jeśli chodzi o na przykład dziecięcą Eu-
rowizję, to mamy prawdziwe gwiazdy. 
Dziewczyny dysponują doskonałymi 

głosami i dają radę. Trzymam za nie 
kciuki, żeby ich kariery nie przepadły, 
tylko żeby się pięknie rozwinęły. Ale 
cały czas trzeba pamiętać, że to na-
dal są dzieci i trzeba je chronić, a nie 
krytykować. 

Wiem, że pracuje pani nad 
nową płytą. Kiedy możemy się 
jej spodziewać?

Myślę, że wkrótce. Na razie nadal 
gramy trasę koncertową „Film(l)
ove”. Ale mam pewien niedosyt  
i myślę słuchacze też. Ze względu 
na to, że szybko pojawiliśmy się 
na trasie koncertowej. Pierwszy 
koncert był w dniu wydania płyty. 
Zazwyczaj trasy zaczyna się kilka 
miesięcy po wydaniu, żeby ludzie 
ją dobrze poznali. Myśmy trochę 
zaryzykowali. A co do nowego wy-
dawnictwa, to kilka utworów już 
powstało. Niebawem lecimy do Los 
Angeles nagrywać kolejne utwory.

Rozmawiał 
Tomasz Małecki

Wspólne kolędowanie 
w kościele farnym

dok. ze s. 1

Kolędowanie w kościele farnym to 
już tradycja. Wcześniej w murach naj-
starszej wrzesińskiej świątyni wystą-
piły Eleni, Natalia Kukulska i Justyna 
Steczkowska. Koncert Haliny Mlyn-
kovej zorganizowano po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią 
COVIID-19. 

– Wielu z nas pewnie pamięta jeszcze, 
jak chodziło się do żłóbka śpiewać ko-
lędy. Od kilku lat spotykamy się tutaj, 
aby posłuchać wspaniałych artystów, 
którzy śpiewają dla nas – powitał licz-
ną publiczność starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz.

– Zastanawialiśmy się ze starostą, 
kogo zaprosić i chyba wspólnie doszli-
śmy do wniosku, że to musi być Halina 
Mlynkova. Tyle dobrych słów usłyszeli-

śmy o niej – dodał ks. proboszcz fary 
Mieczysław Kozłowski.

W ławach kościoła zasiadło około 
800 widzów, którzy wysłuchali kil-
kunastu kolęd i pastorałek. Zarówno 
tych najstarszych, jak Adeste Fideles 
przez „Cichą noc”, a skończywszy 
na „Na całej połaci śnieg” Jeremie-
go Przybory. Artystka przeplatała 
występ wspomnieniami oraz opo-
wieściami, co jakiś czas zapraszając 
zgromadzonych do wspólnego śpie-
wu. Mlynkovej towarzyszył tercet 
muzyków: gitarzysta, pianista oraz 
skrzypek. 

Obszerna galeria zdjęć z koncertu do-
stępna jest na powiatowym Facebooku.

Tomasz Małecki 

Piosenkarce akompaniował tercet muzyków

Gospodarze koncertu – ks. Mieczysław Kozłowski i starosta Dionizy Jaśniewicz

W kościele zgromadziło się około 800 osób



27 stycznia 2023Informacje i bezpieczeństwo10 www.wrzesnia.powiat.pl

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje o zamiarze  
sprzedaży nieruchomości położonych w Bierzglinku,  

stanowiących własność powiatu wrzesińskiego

Działki przeznaczone pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

Działki przeznaczone pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej w zieleni urządzonej

•	 decyzja o warunkach zabudowy
•	 miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego

4.

•	 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna szeregowa:

Powierzchnia działek: 606 m2

Cena wywoławcza: 103 505,00 zł 
+ VAT

1.

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:

Powierzchnia działki: 6 726 m2

Cena wywoławcza 1 328 721,00 zł + VAT

5.

•	 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna bliźniacza:

Powierzchnia działek: 548 m2

Cena wywoławcza: 81 099,00 zł  
+ VAT

zabudowa usługowa w zieleni urządzonej:

2.

•	 Powierzchnia 2 786 m2 

przy cenie wywoławczej 615 010,00 zł  
+ VAT

3.

•	 Powierzchnia 2 160 m2 

przy cenie wywoławczej 476 820,00 zł  
+ VAT

Jak się przewiduje, sprzedaż nastąpi w trybie przetargów. 
Więcej szczegółowych informacji na temat terminu i zasad sprzedaży będzie można znaleźć w naj-

bliższym wydaniu „Przeglądu Powiatowego”(tj. 17 lutego br.).
Więcej informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wrze-

śni, tel. 61 640 45 38.

Działkowcy z wizytą
Przedstawiciele Powiatowego Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Wrześni 

złożyli podziękowania staroście wrzesińskiemu za wieloletnie wspieranie ich organizacji.

Pamiątkowe zdjęcie

Przewodniczący kolegium Zbi-
gniew Mikołajczak oraz Marcin Ma-
kowski i Marian Wojciechowski poja-
wili się w Starostwie Powiatowym we 
Wrześni 16 stycznia, by wręczyć Dio-
nizemu Jaśniewiczowi pamiątkowy 
grawerton. Takim podziękowaniem 
wyróżniono również burmistrza 
Wrześni Tomasza Kałużnego. Przed-
stawiciele wrzesińskich ROD chcieli 
podkreślić to, jak ważne jest dla nich 
wsparcie samorządowców.

Przypomnijmy, że w lipcu zeszłe-
go roku starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz uchwałą krajowego za-
rządu został uhonorowany odznaką 
„Za zasługi dla Polskiego Związku  
Działkowców”.

(red.)

Nowy zastępca komendanta straży mł. bryg. Adam Domagalski 

Strażacka narada
20 stycznia w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej we Wrześni odbyło się spotkanie podsumowu-
jące działalność wrzesińskich strażaków w roku 2022.

Oprócz kierownictwa oraz funkcjo-
nariuszy i pracowników komendy  
w naradzie wzięli udział przedstawi-
ciele władz samorządowych powia-
tu wrzesińskiego, służb i instytucji 
współpracujących na co dzień z PSP 
oraz lokalnych jednostek ochotni-
czych straży pożarnych. Komendę 
Wojewódzką PSP w Poznaniu repre-
zentował zastępca wielkopolskiego 
komendanta wojewódzkiego bryg. 
Robert Natunewicz.

Wśród przybyłych gości znaleźli się 
m. in.: starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz, wicestarosta Waldemar 
Grzegorek, burmistrz miasta i gminy 
Września Tomasz Kałużny, burmistrz 
Pyzdr Przemysław Dębski, burmistrz 
miasta i gminy Nekla Karol Balicki, 
wójt gminy Kołaczkowo Teresa Wa-
szak, sekretarz gminy Miłosław Anita 
Kraska, kierująca Powiatowym Urzę-
dem Pracy Joanna Musiałkiewicz, 
prezes Szpitala Powiatowego Urszula 
Kosmecka, państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny Agnieszka Dyba-
ła-Kamińska, zastępca komendan-
ta powiatowego policji we Wrześni  
mł. insp. Radosław Smak, powiatowy 
lekarz weterynarii Romuald Juściń-
ski, powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego Krystian Błaszczyk, 
kierownik Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Paweł Puz-
drakiewicz, a także prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP druh Michał 
Stefański wraz z prezesami gminnymi.

Naradzie przewodniczył komen-
dant powiatowy PSP we Wrześni  
st. bryg. Piotr Trawiński, który przed-
stawił informacje dotyczące działal-

ności KP PSP we Wrześni w roku 2022. 
Były to m.in. zagadnienia związane 
ze stanem wyposażenia jednostki 
w pojazdy i sprzęt specjalistyczny, 
zrealizowanymi inwestycjami i za-
kupami, a także kwestie dotyczące 
pracy funkcjonariuszy wrzesińskiej 
komendy na rzecz poprawy ochrony 
przeciwpożarowej na terenie powia-
tu oraz statystyki związanej z akcjami 
ratowniczo-gaśniczymi i problema-
tyki szkoleniowej.

Podsumowując swoje wystąpienie,  
st. bryg. Piotr Trawiński przedstawił 
główne kierunki działań i zamie-
rzeń wrzesińskiej komendy w 2023 
roku. Podziękował także wszystkim 
obecnym za wsparcie i pomoc przy 
dotychczasowej realizacji zadań. 
Następnie głos zabrali: starosta wrze-
siński Dionizy Jaśniewicz, zastępca 
wielkopolskiego komendanta woje-
wódzkiego PSP bryg. Robert Natune-
wicz, prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP druh Michał Stefański oraz 
p.o. zastępcy komendanta powia-
towego PSP we Wrześni mł. bryg. 
Adam Domagalski.

Zaproszeni goście wyrazili słowa 
uznania dotyczące realizacji nało-
żonych na KP PSP we Wrześni za-
dań oraz bardzo dobrej współpracy, 
zwracając uwagę na profesjona-
lizm i zaangażowanie wrzesińskich  
strażaków.

Podczas narady komendant powia-
towy wręczył również wyróżnionym 
statuetki Amicus Bonus w ramach 
podziękowań za dotychczasową  
współpracę.

KP PSP

Statuetkę Amicus Bonus otrzymał m.in. starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz
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Odprawa roczna
W Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa 19 stycznia odbyła się odprawa roczna podsumo-

wująca pracę wrzesińskich mundurowych. Wzięła w niej udział zastępca komendanta wojewódzkiego 
policji w Poznaniu podinsp. Violetta Mójta.

Wrzesińscy funkcjonariusze podczas przekazania kluczyków do nowych samochodów, 
z których zakup jednego został wsparty przez powiat wrzesiński kwotą 45 tys. zł

Wśród gości obecni byli: starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, bur-
mistrz miasta i gminy Września To-
masz Kałużny, sekretarz gminy Mi-
łosław Anita Kraska, sekretarz gminy 
Kołaczkowo Ilona Orakowska, pro-
kurator rejonowy we Wrześni Paweł 
Karpiesiuk oraz kapelan ks. Adam 
Zalesiak. Wrzesiński garnizon repre-
zentowali komendant powiatowy 
policji we Wrześni insp. Mariusz Ło-
zowiecki wraz z I zastępcą mł. insp. 
Radosławem Smakiem, naczelnicy 
poszczególnych wydziałów, kierow-
nicy posterunków oraz funkcjonariu-
sze i pracownicy cywilni wrzesińskiej 
komendy.

Efekty pracy za rok 2022 zostały 
omówione kolejno przez mł. insp. 
Radosława Smaka, naczelnika Wy-
działu Prewencji podinsp. Justynę 
Walińską oraz kierownika Ogniwa 
Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. 
Krzysztofa Dembińskiego. Natomiast 
komendant insp. Mariusz Łozowiecki  
w swojej wypowiedzi omówił kwe-
stie kadrową oraz logistyczną jed-
nostki, a także podziękował władzom 

samorządowym za ciągłe wsparcie  
i pomoc finansową.

Odprawę roczną zakończyła podinsp. 
Violetta Mójta. W swoim wystąpieniu 
przedstawiła wypowiedź komendan-
ta wojewódzkiego policji w Poznaniu 
nadinsp. Piotra Mąki, który przekazał 
podziękowania za pracę funkcjonariu-

szy garnizonu wrzesińskiego w minio-
nym roku. Natomiast zastępca komen-
danta wyraziła zadowolenie z wyników 
policjantów w roku 2022, a także zwró-
ciła uwagę na widoczną pomoc samo-
rządów oraz zrozumienie potrzeb, które 
dotyczącą funkcjonowania wrzesińskiej 
jednostki.                                                                 KPP

Bezpieczne życie seniorów
Niedawne Dni Babci i Dziadka to wspaniałe okazje, aby podzię-

kować dziadkom za ich troskę oraz złożyć im życzenia. Niestety  
w ostatnim czasie słowo ,,wnuczek” nabrało także innego znacze-
nia, a wszystko przez oszustów, którzy wielokrotnie wykorzystali 
ufność i dobre serce seniorów. W trosce o poprawę ich bezpieczeń-
stwa funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni 
zorganizowali działania profilaktyczne przypominające kilka 
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

fo
t. 

ar
ch

. K
PP

 W
rz

eś
ni

a

W ramach akcji prewencyjnej rozdawane były Pudełka życia

Pomimo licznych ostrzeżeń oraz ape-
li wciąż zdarza się, że oszuści działając 
metodą na tzw. wnuczka, okradają 
starsze osoby często z oszczędności 
ich życia. By uchronić seniorów przed 
tego typu przestępstwami, funkcjo-
nariusze przypominali dziadkom oraz 
babciom o kilku podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa.

• Nie przekazujmy gotówki oso-
bom nieznajomym, które potrzebu-
ją pieniędzy „dla wnuczka”.

• Nie informujmy nikogo telefo-
nicznie o ilości pieniędzy czy kosz-
townościach, które mamy w domu 
lub przechowujemy w banku,  
a także weryfikujmy najlepiej, jak 
potrafimy, z kim rozmawiamy przez 
telefon.

• Policjanci nigdy nie proszą  
o przekazanie pieniędzy!

• W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości, jak najszybciej powiadommy 
policję, telefonując pod numer 112.

Funkcjonariusze oprócz przekazy-
wania dobrych rad wręczali seniorom 
kamizelki odblaskowe, by zadbać  
o ich bezpieczeństwo na drodze.

W działania profilaktyczne skierowa-
ne do seniorów zaangażowało się rów-
nież Starostwo Powiatowe we Wrześni, 
przekazując Pudełka życia wyposażo-
ne w broszury, które należy uzupełnić 
danymi o ewentualnych chorobach 
oraz dolegliwościach. Taka forma in-
formacji w sytuacji zagrożenia zdrowia 
lub życia jest ogromną pomocą dla 
służb ratunkowych.

Wszystkim seniorom życzymy sa-
mych pogodnych dni, zdrowia oraz 
pogody ducha!

KPP

Jesteśmy bezpieczni
Komendant powiatowy policji we Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki podsumowuje mi-

niony rok. Mówi też o odejściu swojego zastępcy i rysuje wizję budowy nowej komendy. 

Czy w powiecie wrzesińskim 
możemy czuć się bezpiecznie?  
Z odprawy rocznej wynika, że 
możemy czuć się bezpieczniej 
niż w reszcie województwa.

W powiecie wrzesińskim możemy 
się czuć bezpiecznie. Sądzę, że to 
dotyczy też wielu powiatów Wielko-
polski. Przedstawiając na odprawie 
wyniki i określone wskaźniki, zawsze 
odnosimy się do tzw. średniej wo-
jewódzkiej. Stąd można tak to ode-
brać, że akurat wypadliśmy w wielu 
obszarach nawet lepiej niż wskazuje 
średnia garnizonu wielkopolskiego.

Jaki mamy stan osobowy  
w garnizonie? Niedawno media 
lokalne sygnalizowały, że wielu 
policjantów zapewne odejdzie.

Obecnie mamy 136 etatów, ale  
w tym dwa wakaty. Tendencja zwią-
zana z odejściami policjantów jest 
ogólnopolska. Wielu doświadczo-
nych funkcjonariuszy podejmuje 
takie decyzje o przejściu w stan spo-
czynku czy na świadczenie emery-
talne. Głównym czynnikiem, który 
na to wpływa jest przyszłoroczna 
rewaloryzacja.

Czyli mówiąc wprost – bardziej 
opłaca im się odejść w tym roku 
niż w przyszłym czy za dwa lata?

Tak, w ten sposób jest to odbierane  
i to wpisuje się w tę tendencję. Niedo-
szacowane dane mówią, że w skali 
kraju mówi się o odejściu od pięciu do 
siedmiu tys. funkcjonariuszy. W na-
szym garnizonie na liczbę 134 taką de-
cyzję podjęło 20 policjantów. Mówiąc 
pokrótce, są to koledzy z dochodze-
niówki, ruchu drogowego, prewencji,  
a także operacyjni.

Ale jednak w jakiś sposób będzie 
się starał pan ich jakoś zastąpić? 
Będzie ogłoszony nabór czy jak to 
wygląda?

Technicznie wygląda to tak, że cały 
czas jest nabór do policji i my cały czas 
otrzymujemy podania o przyjęcie do 
służby. Dzisiaj kilkunastu funkcjona-
riuszy jest w trakcie procedury opra-
cowywania i przyjęcia do służby. Z tej 
liczby jakaś część trafi do garnizonu 
wrzesińskiego, jakaś część do oddziału 
prewencji do Poznania albo do Słupcy 
itd. Uwzględnia się tutaj m.in. miejsce 
zamieszkania. Oprócz tego są przej-
ścia z komend do komend, a policjanci 
piszą raporty o przeniesienie. Na dzi-
siaj mamy pięć takich osób: z komendy 
miejskiej jeden funkcjonariusz chce się 
do nas przenieść do ruchu drogowego, 
inny z Kostrzyna, kolejni z Gniezna. 
To jest bardzo płynne. Może być tak, 
że wakaty będę w stanie uzupełnić  
w przeciągu kilku miesięcy, a może być 
tak, że nawet w przeciągu kilku tygo-
dni. To kwestia tylko odpowiednich 

procedur. Z drugiej strony w 2021 roku 
z innych jednostek przyszło do Wrześni 
pięciu funkcjonariuszy, w zeszłym tyl-
ko jeden. Jest też funkcjonariusz z So-
potu. Od dwóch miesięcy trwa proce-
dura jego przeniesienia do nas, ale tu 
decyzja będzie podjęta w komendzie 
głównej. 

Raport złożył też pański zastęp-
ca. Z dniem 20 lutego odchodzi 
komendant Radosław Smak. Żału-
je pan tego odejścia?

Tak, żałuję tego odejścia, jeśli ono 
nastąpi. Mój zastępca podjął taką de-
cyzję, ale czy ona się nie zmieni, tego 
nie wiemy. Poinformował mnie i też 
moich przełożonych, że chce przejść 
w stan spoczynku, ale ta decyzja nie 
jest jeszcze wiążąca. Dopóki nie będzie 
ostatniej parafki, to nic nie jest osta-
teczne. Zawsze może wycofać raport  
o przeniesienie.

Załóżmy, że jednak by nie zmie-
nił tej decyzji, to, kto podejmuje 
decyzję o powołaniu takiej a nie 
innej osoby na pańskiego nowego 
zastępcę?

Na powołanie i powierzenie, bo u nas są 
dwie procedury. W pierwszej kolejności 
jest powierzenie obowiązków, a w drugiej 
kolejności jest powołanie na stanowisko. 
Takie decyzje podejmuje komendant wo-
jewódzki policji w Poznaniu.

Dobrze, ale komendant wojewódz-
ki radzi się komendanta powiato-
wego? Nie wiemy, czy komendant 
Smak zmieni decyzję, więc musi pan 

się przymierzać do kogoś? Poja-
wiają się jakieś nazwiska…

Komendant wojewódzki podejmu-
je takie decyzje autonomicznie, ale 
zasięga opinii komendanta powia-
towego. Pyta, czy kogoś bym widział. 
Nie będę ukrywał, że swoją opinię 
przedstawiłem, ale to, czy konkretny 
policjant czy policjantka zastąpi Ra-
dosława Smaka, naprawdę nie jest 
zależne już od komendanta powiato-
wego. Powtórzę: to komendant woje-
wódzki podejmie ostateczną decyzję. 
Dla przykładu, może trochę wrócę 
się do historii. Pamięta pan 2016 rok, 
zanim przyszedłem tutaj do komen-
dy i miałem powierzone obowiązki 
komendanta powiatowego. Wtedy  
w mediach też pojawiały się różne 
nazwiska. A ja wiążącą decyzję w tym 
zakresie, że mam się stawić tutaj (we 
Wrześni – przyp. red.) w piątek, otrzy-
małem w środę. Widziałem, że jestem 
brany pod uwagę, bo byłem wielolet-
nim zastępcą komendanta w Gnieź-
nie. Teraz sytuacja wygląda podobnie. 
Pojawiają się pewne nazwiska, także 
policjantów z wrzesińskiej komen-
dy, ale równie dobrze może zapaść 
decyzja o powierzeniu obowiązków 
zastępcy komuś z zewnątrz. Tak jak 
było w przypadku komendanta Ra-
dosława Smaka. Nie będę wymieniał 
żadnych nazwisk potencjalnych na-
stępców młodszego inspektora Sma-
ka, potwierdzał czy zaprzeczał. Rozu-

miem, że media się rządzą swoimi 
prawami, ale w policji mamy całkiem 
inny tryb.

Garnizon Września od lat cze-
ka na nową komendę. Z zapo-
wiedzi ministra wynika, że ona 
powstanie, ale czy powstanie za 
rok czy za trzy, to tego nie wie-
my. Na jakim etapie jest dzisiaj?

Dziś jesteśmy cały czas na etapie 
pozyskiwania gruntów pod budowę 
nowej komendy. Pandemia trochę 
nas wyhamowała. Jako dowodzący 
jednostką staram się podejmować 
różne inicjatywy, spotkania, roz-
mowy itd. Co jest pewne, budowa 
nowej siedziby naszej jednostki jest 
w programie inwestycyjnym ko-
mendanta. Dziś czekamy na infor-
mację zwrotną odnośnie przejęcia 
gruntu z Nadleśnictwa Czerniejewo. 
Tutaj ukłon w stronę starosty wrze-
sińskiego Dionizego Jaśniewicza, 
który cały czas jest mocno zaanga-
żowany w tę sprawę. Wielokrotnie 
na ten temat rozmawialiśmy m.in. 
z nadleśniczym, zastępcą komen-
danta wojewódzkiego. Liczę, że 
niebawem będziemy mogli przejąć 
grunt. Po uzyskaniu wszelkich pro-
jektów i zgód zapewniam, że nowa 
komenda powstanie nie dłużej niż  
w dwa lata. 

Rozmawiał 
Tomasz Małecki
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KFS – szansa na rozwój  
pracodawców i pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowią środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na 
kształcenie pracowników i pracodawców. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia 
w związku z niedostosowaniem kompetencji do dynamicznych zmian gospodarki. Kształcenie podej-
mowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy pomaga aktywnie reagować i dostosowywać się do 
zachodzących zmian i ma służyć podnoszeniu kompetencji zawodowych.

Jak ubiegać się o środki?
O środki KFS można ubiegać się  

w powiatowym urzędzie pracy wła-
ściwym ze względu na siedzibę pra-
codawcy lub miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

Corocznie ogłaszany jest nabór 
wniosków, w którym określane są 
szczegółowe zasady i kryteria przy-
znawania wsparcia w danym roku. 
Ogólne założenia wynikają z zapisów 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz Rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
przyznawania środków z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie z KFS mogą ubiegać się 

pracodawcy niezależnie od liczby 
zatrudnianych osób. Osoby prowa-
dzące jednoosobową działalność go-
spodarczą nie mogą korzystać z tej 
formy wsparcia.

Jakie szkolenia?
Każdego roku minister właściwy do 

spraw pracy ogłasza priorytety wy-
datkowania środków KFS wskazują-
ce obszary, grupy osób lub zawody,  
w których potrzeba szkoleń wydaje 
się największa. Katalog priorytetów 
na 2023 rok można znaleźć na stro-
nie www.wrzesnia.praca.gov.pl w za-
kładce KFS.

Niezależnie od tego, należy pamię-
tać, że środki KFS zgodnie z art. 69a, 
ust. 1. pkt. 1 ustawy o promocji za-
trudnienia mogą zostać przeznaczo-
ne na: 

• określenie potrzeb szkoleniowych, 
które można zrealizować, finansując 
kształcenie ze środków KFS,

• kursy i studia podyplomowe reali-
zowane z inicjatywy pracodawcy,

• egzaminy umożliwiające uzyska-
nie dokumentów potwierdzających 
nabycie umiejętności, kwalifikacji 
lub uprawnień zawodowych,

• badania lekarskie i psychologiczne 
wymagane do podjęcia kształcenia 
lub pracy zawodowej po ukończo-
nym kształceniu,

• ubezpieczenie od następstw nie-
szczęśliwych wypadków w związku  
z podjętym kształceniem.

Wysokość dofinansowania wynosi:
• 80% kosztów kształcenia  

ustawicznego, 
• 100% kosztów kształcenia – doty-

czy mikroprzedsiębiorców.

Realizacja umowy
Złożony wniosek jest oceniany 

pod względem formalnym i mery-
torycznym, przy czym dużą uwagę 
poświęca się badaniu racjonalności 
kosztów szkolenia i ich adekwatności 
do stawek rynkowych. W przypadku 
otrzymania dofinansowania (może 
być ono niższe niż wnioskowane) za-
wierana jest umowa, na mocy której 
pracodawca zobowiązuje się do re-
alizacji szkolenia. Po jego zrealizowa-
niu i przedstawieniu dokumentów 
potwierdzających wykonanie szko-
lenia zgodnie z umową, pracodawca 
otrzymuje z urzędu pracy środki na 
pokrycie kosztów szkolenia.

Szczegółowe informacje o nabo-
rze na 2023 wkrótce!

Powiatowy Urząd Pracy
we Wrześni

Urząd otwarty  
na młodzież

18 stycznia odbyło się spotkanie studyjne w ramach współpracy Powiatowe-
go Urzędu Pracy ze szkołami z powiatu wrzesińskiego. Jako pierwsi odwiedzili 
nas uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Spotkanie miało 
na celu zaznajomienie młodzieży z możliwościami, jakie daje nasza jednostka 
osobom wchodzącym na rynek pracy.

Anna Nowaczyk
PUP
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Przygarnij mnie

Slim jest psiakiem przypominającym „z pyska” owczarka niemieckiego

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 we wtorki i środy w godzinach 8-12 (pok. nr 10), telefonic-
znie pod numerem 61 640 44 16 lub e-mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Odśnieżanie chodnika
Pan Wacław w związku z ostatnim opadami śniegu pyta, czy ma obowiązek 

odśnieżania chodnika wzdłuż nieruchomości. Czy regulują go przepisy prawa?

Tak. Właściciel nieruchomości czy 
inna osoba władającą nieruchomo-
ścią (między innymi dzierżawca, wy-
najmujący lub współwłaściciel) ma 
obowiązek uprzątnąć śnieg, błoto 
czy inne zanieczyszczenia z chodni-
ka bezpośrednio przylegającego do 
granicy nieruchomości.

Jeżeli między nieruchomością  
a chodnikiem jest pas oddzielający 
nieruchomość od chodnika, to obo-
wiązek ten należy do gminy.

Za niedopełnienie obowiązku 
utrzymania w czystości chodnika,  
w tym również za nieodśnieżenie go, 
grozi nam kara grzywny lub nagany.

Podstawa prawna: ustawa z dnia  
20 maja 1970 roku kodeks wykro-
czeń (Dz.U. z 2019 roku poz. 821).

Elżbieta Staszak-Małecka

Pantofelnik Darwina
Bywa, że dzieci czasem nam mówią, że coś jest sprawką  

krasnoludków. A gdyby im tak uwierzyć?

Przedstawiam roślinę wyglądem 
przypominającą krasnoludka lub, 
jak niektórzy twierdzą, pantofelek. 
Pantofelnik Darwina (Calceolaria 
uniflora) pochodzi z Ziemi Ognistej 
na południowym krańcu Ameryki 
Południowej, z terenów górskich. 
Uprawiany poza naturalnym środo-
wiskiem znajduje zastosowanie na 
ogrodach skalnych.

Pantofelnik Darwina jest małym 
krzewem – górzyste tereny nie po-
zwoliły mu urosnąć na więcej niż 
10 cm. Liście tej rośliny są owalne, 
zielone, zebrane w gniazdo, kwiaty 
mają długość 2,5 cm, rosną na dłu-
gich pędach i składają się z dwóch 
wypukłych płatków. Górny jest 
bardzo mały, prawie niezauważal-
ny, dolny natomiast wydłużony  
i zaokrąglony. U podstawy płatków 

rdzeń zdobią 2-3 pręciki. Mają żół-
ty kolor z czerwonymi plamami  
i kropkami. W środowisku natural-
nym czas kwitnienia pantofelni-
ków przypada na lipiec i trwa oko-
ło pięciu tygodni.

Roślina jest niezwykle mrozood-
porna, wytrzymuje temperaturę 
nawet do –23°C.

Pantofelnik Darwina możemy 
uprawiać w warunkach domo-
wych. Na rynku dostępne są na-
siona, które w ciągu około 10 dni 
powinny wykiełkować. Pamię-
tajmy, że w domu optymalnymi 
warunkami dla tej rośliny będzie 
dalekie od przeciągów stanowisko 
półcieniste.

Julia Kończak
Kl. IV Tap
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Dzień dobry, mam na imię Slim. 
Możecie mnie kojarzyć – już kiedyś 
gościłem na łamach „Przeglądu Po-
wiatowego”. Od tamtej pory niewie-
le się zmieniło, bo nadal czekam na 
to, by ktoś mnie pokochał. W schro-
nisku jestem już ponad cztery lata. 
Nikt nie wie, co się ze mną działo 
wcześniej, gdyż zostałem znale-
ziony w lesie. Sam niewiele pamię-
tam z wcześniejszego życia. Wiem 
na pewno, że przedtem ludzie nie 
potraktowali mnie dobrze. Marzę  
o odpowiedzialnym człowieku, któ-
ry już mnie nie skrzywdzi.

Szacunkowo mam około 12 lat albo 
nawet trochę więcej. Nie jestem już 
więc młody. Może to dlatego nie sły-
szę zbyt dobrze i mam drobny pro-
blem ze wzrokiem. Zapewniam jed-
nak, że zupełnie nie utrudnia mi to 
życia! Tak po prostu musi być. Poza 

tym mam padaczkę, ale nie chciał-
bym, żeby to kogoś odstraszyło. Mam 
dość lekkie ataki, choć prawdopo-
dobnie częstsze niż kiedyś, więc być 
może moja choroba się pogłębia. Nie 
da się tego wyleczyć, ale gdy dostaję 
leki, to nie jest tak źle. Poza tym usu-
nięto mi 10 zębów, ale moi opieku-
nowie twierdzą, że dzięki temu mam 
niepowtarzalny uśmiech.

Z innymi psami jakoś się dogaduję. 
Wprawdzie niespecjalnie się z nimi 
bawię, ale zupełnie mi nie przeszka-
dzają. Z każdym się dogadam. Je-
stem indywidualistą. Niekoniecznie 
odpowiadam na wszystko, co dzieje 
się wokół mnie – nie reaguję na moje 
imię na przykład. Poza tym lubię być 
głaskany, ale żaden ze mnie wybit-
ny pieszczoch. Zawsze ogromnie się 
cieszę na widok mojego opiekuna, 
przyznam, że jestem w niego wręcz 

wpatrzony, a na wybiegu nie od-
stępuję go na krok.

Na spacerach raczej się nie spie-
szę, ale bez problemów przemie-
rzam po kilka kilometrów. Przy je-
dzeniu nie grymaszę, lubię prawie 
wszystko. Mam trochę problem  
z chodzeniem po schodach – nie-
specjalnie to potrafię. Dam radę 
wejść na przykład na drugie piętro, 
ale przyznam, że trochę mnie to 
stresuje. Na pewno przywiązuję się 
do danego miejsca – swoją budę 
po prostu kocham.

Chciałbym, żeby ktoś pokochał też 
mnie. Naprawdę, poza padaczką 
cieszę się dobrym zdrowiem. Gdy 
ktoś będzie dbał o moje potrze-
by, to jakoś sobie poradzimy. Jeśli 
chcesz mnie poznać, skontaktuj się 
z Kasią (tel. 507 435 022) albo Oli-
wią (tel. 514 660 935).                      Slim

STAROSTA WRZESIŃSKI

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899  
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 stycznia 
2023 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Fryderyka Chopina 
10, zamieszczony na stronie internetowej urzędu oraz stronie 
podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Przedmiotowy wykaz dotyczy sprzedaży nieruchomości stano-
wiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Tar-
gowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka 
ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, dla której Sąd Rejo-
nowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr PO1F/00045164/8.

                                                                                 z up. STAROSTY
                                                                                    Wicestarosta

                                                                       /-/ Waldemar Grzegorek
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Z życia klubów sportowych

Orkan rozwiązał worek z medalami

Dziesięć szczęśliwych krążków
Wrzesiński LUKS Orkan zdobył 10 medali Halowych Mistrzostw Wielkopolski w lekkiej atletyce, które 

odbyły się 21 stycznia w Toruniu.
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Zawodnicy klubu z naszego powia-
tu wystartowali w kategoriach wie-
kowych U14, U16 i U18

Wyniki z zawodów w poszczególnych 
kategoriach prezentują się następująco.

U14:
• Oskar Pawlak (2010) – 1. miejsce  

w pchnięciu kulą 4 kg (10,72 m),
• Antonina Brandt (2010) – 1. miej-

sce na 60 m (8,36 s),
• Aleksandra Kosmowska (2010)  

– 3. miejsce na 60 m (8,41 s),
• Agata Dziekan (2009) – 7. miejsce 

na 60 m (8,72 s),
• Zosia Jurkiewicz (2011) – 9. miejsce 

na 1 000 m (3:54,15).
U16:
• Anna Jęczmionka (2009) – 1. miej-

sce na 60 mpł (10,58 s),
• Julia Olejniczak (2008) – 3. miejsce 

w skoku wzwyż (145 cm),
• Julia Chałupniczak (2009) – 9. miej-

sce na 600 m (1:55,82).
U18:
• Oliwia Nowak (2006) – 1. miejsce  

w pchnięciu kulą 3 kg (12,60 m),
• Jakub Rodziak (2007) – 1. miejsce 

w pchnięciu kulą 5 kg (15,19 m),
• Marcelina Nowicka (2006) – 3. miej-

sce w pchnięciu kulą 3 kg (11,21 m),

• Jakub Glinka (2006) – 3. miejsce  
w pchnięciu kulą 5 kg (13,19 m),

• Marta Pawłowska (2006) – 3. miej-
sce na 60 mpł (9,59 s),

• Paulina Mench (2007) – 4. miejsce 
w biegu na 60 m (8,42 s),

• Zuzanna Michalak (2006) – 5. miej-
sce na 60 mpł (10:77 s),

• Mateusz Meler (2006) – 5. miejsce 
na 60 mpł (9,05 s).

Przemysław Pawlak
LUKS Orkan Września

Zimowy mecz
W ramach sparingu w kategorii Orlik E1 Zjednoczeni 18 stycznia 

we Wrześni zwyciężyli ze Szkołą Futbolu Gniezno.

Gra w piłkę sprawia im radość w każdą pogodę

fot. arch. KS Zjednoczeni

Klub reprezentowali: Dominik Bucz-
kowski, Adam  Augustyniak, Jasiu 
Dorociak, Wojtek Kurzawa, Mikołaj 
Walkowiak, Paweł Lepczyk oraz Filip 
Mikołajczak. Mecz był poprzedzony 
poniedziałkowym treningiem, pod-
czas którego dwóch zawodników 
doznało lekkich urazów, a jeden po-
ważniejszego, co skończyło się nogą 
w gipsie. – Liczymy na szybki powrót 
naszych graczy do pełni zdrowia, 
mówi trener Kuba.

Mimo wąskiej kadry Zjednoczeni na 
tle młodego zespołu z Gniezna roze-

grali poprawny, równy sparing. Przez 
całe spotkanie starali się grać wyso-
kim pressingiem. Zalegający śnieg 
na boisku próbował ograniczać po-
czynania drużyn, lecz ciekawych ak-
cji z obu stron nie brakowało. Najbar-
dziej szkoda indywidualnych błędów 
podczas wyprowadzania akcji. Trud-
na nawierzchnia nie jest – według 
trenera – żadnym rozgrzeszeniem 
dla tak prostych błędów.  

Klub Sportowy 
Zjednoczeni

Piłkarze nie spoczywają na laurach
Reprezentanci wrzesińskiego Zespołu Szkół Politechnicznych kontynuują dobrą passę z ubiegłego 

roku. 23 stycznia odnieśli kolejny sukces, zwyciężając w Finale Rejonu Poznań Teren Wschód w Futsalu, 
którego byli gospodarzami.

Drużyna Zespołu Szkół Politechnicznych

Triumfując w turnieju, reprezen-
tacja szkoły uzyskała prawo do gry  
w finale wojewódzkim w ramach XXIV 
Licealiady, który zostanie rozegrany 
23 lutego w hali sportowej ZSP. Weź-
mie w nim udział osiem najlepszych 
drużyn szkolnych z Wielkopolski. 

W Finale Rejonu Poznań Teren 
Wschód w Futsalu wystąpiły cztery 
ekipy, które zdobyły mistrzostwo 
w rozgrywkach w powiecie gnieź-
nieńskim, jarocińskim, śremskim  
i wrzesińskim. Do rywalizacji przy-
stąpiły reprezentacje: Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jaroci-
nie, Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Gnieźnie, Zespołu Szkół Politech-
nicznych w Śremie i Zespołu Szkół 
Politechnicznych we Wrześni. Turniej 
rozegrano systemem każdy z każ-
dym zgodnie z przepisami gry usta-
lonymi przez Szkolny Związek Spor-
towy Wielkopolska.

Wyniki kolejno rozgrywanych 
meczów:

ZSP Śrem – ZSE Gniezno 4:0
ZSP nr 1 Jarocin – ZSP Września 0:3
ZSE Gniezno – ZSP Września 0:5
ZSP Śrem – ZSP nr 1 Jarocin 2:2
ZSP nr 1 Jarocin – ZSE Gniezno 0:1
ZSP Września – ZSP Śrem 2:1
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Zespół Szkół Politechnicznych 

Września 3 9 10:1
2. Zespół Szkół Politechnicznych 

Śrem 3 4 7:4
3. Zespół Szkół Ekonomicznych 

Gniezno 3 3 1:9

4. Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 1 Jarocin 3 1 2:6

Przed rozpoczęciem turnieju na-
stąpiło jego uroczystego otwarcie. 
Uczestnikom przekazane zostały 
informacje dotyczące sposobu prze-
prowadzenia zawodów. Reprezen-
tacja ZSP Września wygrała swoje 
dwa pierwsze mecze z dość znaczną 
przewagą. Zwycięstwo i remis dru-
żyny ZSP Śrem w pierwszych dwóch 
spotkaniach spowodowały, że o zwy-
cięstwie w klasyfikacji końcowej de-
cydował ostatni pojedynek turnieju. 
Po bardzo zaciętej rywalizacji mini-
malnie lepsi okazali się wrześnianie.

Po zakończeniu rozgrywek uro-
czyście podsumowano zmagania. 

Nagrody i dyplomy uczestnikom 
wręczał wicedyrektor Zespołu Szkół 
Politechnicznych we Wrześni Marek 
Chęciński. Drużyny otrzymały także 
pamiątkowe puchary ufundowane 
przez Radę Rodziców. Turniej prze-
prowadził nauczyciel wychowania 
fizycznego w ZSP Robert Czerniak.

Reprezentacja ZSP Września wystą-
piła w składzie: Jan Perzyński – Mar-
cin Spychalski, Dawid Cieślak, Mate-
usz Chojnacki, Mikołaj Czajczyński, 
Tymoteusz Graczyk, Bartosz Graj-
kowski, Mateusz Kasprowicz, Wiktor 
Strzelczyk.

Robert Czerniak 
ZSP Września
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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
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Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
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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

Noworoczny turniej trójek
Zawodniczki UKS Jedynka Września udały się do Nekli, by rozegrać pierwsze zawody siatkarskie  

w 2023 roku.

Siatkarki wróciły z Nekli z zapałem i gotowością na kolejne wyzwania

fot. arch. U
KS Jedynka

Wzięły w nim udział zaprzyjaźnione 
szkoły: Szkoła Podstawowa w Nekli, 
Szkoła Podstawowa w Czeszewie, 
Samorządowa Szkoła Podstawowa  
nr 6 we Wrześni, Samorządowa Szko-
ła Podstawowa nr 3 we Wrześni i Sa-
morządowa Szkoła Podstawowa nr 1 
we Wrześni. Grano w trzech grupach,  

a celem każdej z drużyn było roze-
granie jak największej liczby spotkań. 
Blisko 50 zawodniczek rywalizowało 
na sześciu boiskach.

Reprezentantki UKS Jedynka  
z SSP nr 1 stanęły na wysokości za-
dania i rozegrały wiele ciekawych 
pojedynków. Ostatecznie zespół II  

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1628/2023 w dniu 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pod nazwą Organizacja zawodów sporto-
wych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.

Oferty można składać do 1 lutego 2023 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do starostwa). Ofertę należy 
przygotować i wysłać za pośrednictwem aplikacji Generator eNGO www.powiatwrzesinski.engo.org.pl. Wydruko-
waną ofertę z nadaną sumą kontrolną, podpisaną przez osoby upoważnione i wymaganymi załącznikami należy 
złożyć w wyznaczonym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 
10, 62-300 Września.

Szczegóły naboru ofert są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce Otwar-
te konkursy ofert – 2023 – Ogłoszenia pod adresem www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1437,ogloszenia.

OGŁOSZENIE

Z życia klubów sportowych

w składzie: Maja Wardeńska, Julka 
Kamińska i Maja Szymańska uplaso-
wał się na pierwszym miejscu. Srebro 
przypadło w udziale drużynie SSP 1 I: 
Ewie Karskiej, Zosi Pecynie, Weronice 
Rybackiej i Claudii Kępczyk.

Ilona Zielińska-Czubek
UKS Jedynka




