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1,5% podatku dla OPP

By chronić zabytki

Na rolniczym forum

Ważna wizyta w CBiRNT

Zagrają dla Kacperka

Uwaga! Bilety na koncert o godz. 16 zostały wyprzedane. Nadal 
dostępne są bilety na godz. 13 i 19. Zapraszamy do Wrzesińskiego 
Ośrodka Kultury!

Setki tysięcy  
na koncie WOŚP

Prawie pół miliona złotych zebrano w powiecie wrzesińskim pod-
czas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze 
zgromadzone w weekend 28 i 29 stycznia zostaną przeznaczone na 
walkę z sepsą u małych i dużych pacjentów. Więcej na s. 7.

Po raz kolejny otworzyliśmy serca i portfele
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Ruszają 
otwarte  

konkursy 
ofert

Zadania publiczne mogą być realizowane w dziesięciu obszarach. Termin składania ofert upływa 8 marca. Szczegóły na s. 3.

Informacje  
z Powiatowego 

Urzędu Pracy

fot. Piotr Jędraszak
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Zagospodarowanie terenu wokół bursy

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

Dla ekologii i kultury
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informu-
je o kolejnej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturo-
we w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Mogą przystąpić do niego jednost-
ki samorządu terytorialnego: gmi-
ny i powiaty (z wyłączeniem miast 
na prawach powiatu), organizacje  
(w tym organizacje pożytku publicz-
nego), a także podmioty gospo-
darcze zarejestrowane na terenie 
województwa wielkopolskiego oraz 
podległe jednostkom samorządu te-
rytorialnego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmo-
wane są w dwóch kategoriach:

• projekty dotyczące lokalnego od-
działywania w zakresie działalności 
proekologicznej  – promującego 
zrównoważony rozwój m.in. w takich 
dziedzinach jak ochrona wód, powie-
trza, powierzchni ziemi, gospodarka 
odpadami, ochrona i kształtowanie 
przyrody, edukacja ekologiczna,

• projekty dotyczące lokalnego od-
działywania w zakresie działalności 
prokulturowej – o znaczeniu kultu-
rowym, historycznym, nawiązującym 
do tradycji.

Jedna jednostka może zgłosić 
maksymalnie  dwa projekty w każ-
dej kategorii.

Zgłoszenia należy przesyłać na ad-
res Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Termin 
upływa z dniem 31 maja 2023 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego).

Regulamin i więcej szczegółów 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.umww.pl. Informacji 
udzielają również pracownicy De-
partamentu Korzystania i Informacji 
o Środowisku UMWW Anna Dąbkie-
wicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.
dabkiewicz@umww.pl oraz Karolina 
Jędro, tel. 61 626 64 95, e-mail: karo-
lina.jedro@umww.

(red.)

Żegnamy Aleksandrę Kaliszewską
Wrzesińska społeczniczka zmarła 31 stycznia.

Aleksandra Kaliszewskiej pełniła funkcję prezes stowarzyszenia Katolickie Porozumienie Samorządowe, które prowadzi jadłodajnię im. św. Brata Alberta 
oraz magazyn odzieży. Dzięki jej zaangażowaniu i dobremu sercu przez ponad 20 ostatnich lat potrzebujący wsparcia zawsze mogli liczyć na ciepły posiłek 
i dobre słowo. Wiele uwagi poświęcała również sprawom parafii farnej, m.in. współtworząc parafialne gazetki. W społecznym życiu powiatu wrzesińskiego 
będzie jej bardzo brakowało.  Miała 75 lat. Spoczęła na wrzesińskim cmentarzu parafialnym.                                                                                                                      (red.)

Aleksandra Kaliszewska – jeżeli miałbym coś lapidarnie o niej powiedzieć, to powiedziałbym tak: Ala była prawdziwie dobrym człowiekiem. Poznaliśmy się 
ponad dwadzieścia lat temu, kiedy Ala organizowała jadłodajnię dla ubogich przy ulicy Szkolnej. Bezinteresowna, pracowita, empatyczna, pełna determinacji  
w swoim działaniu i niezwykle skromna. Dzięki niej od ponad dwóch dekad jadłodajnia jest oazą dla potrzebujących. Chociaż nie był to jedyny obszar jej pu-
blicznej działalności, to z pewnością tylko za to dzieło poszła prosto do nieba.  Kiedy tacy ludzie odchodzą do Pana, to na Ziemi zostaje po nich ogromna dziura  
w sercu.                                                                                                                                                                                                                                                              Dionizy Jaśniewicz

Starosta wrzesiński

Ala Kaliszewska (Ala – bo tak zwracaliśmy się do niej) odkąd pamiętam zaangażowana była w różne formy działalności parafialnej przy kościele farnym. Znałem ją od najmłodszych lat, bo to mama 
mojego kolegi z przedszkola, potem szkoły, a bliżej poznałem podczas prac redakcji gazetek parafialnych „Wspólnota” (dla miasta i okolicy) oraz wyodrębnionej z niej „Naszej Gazety” (gazetki parafii 
farnej). Spotykaliśmy się dość często na zebraniach redakcji, gdzie omawialiśmy wiele problemów parafialnych, społecznych, miejskich itp. Często zapraszała mnie też na pogaduchy do siebie, do domu 
przy ulicy Gnieźnieńskiej. W każdej chwili mogłem wpaść do niej na herbatkę. Była osobą zawsze życzliwą i otwartą. Mimo różnicy wiekowej czuło się z jej strony wspólnotowość.

Sebastian Mazurkiewicz
Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich
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Ruszają otwarte 
konkursy ofert

Uprawnionymi do składania 
ofert są organizacje pożytku 
publicznego. Mogą one propo-
nować zadania, które będą re-
alizowane między 17 kwietnia  
a 15 grudnia i muszą być skiero-
wane do mieszkańców powia-
tu wrzesińskiego. Ofertę należy 
przygotować za pośrednictwem 
aplikacji Generator eNGO dostęp-
nej na stronie internetowej www.
powiatwrzesinski.engo.org.pl. 
Wydrukowany dokument z nada-
ną sumą kontrolną, opatrzony 
niezbędnymi podpisami, należy 
wraz z wymaganymi załącznika-

mi złożyć do 8 marca do godz. 15  
w Biurze Obsługi Interesanta Staro-
stwa Powiatowego we Wrześni.

Pula środków przeznaczonych 
przez powiat wrzesiński na realiza-
cję zadań publicznych wynosi w tym 
roku 132 500 zł. Konkursy zostaną 
rozstrzygnięte do 17 kwietnia. Wię-
cej informacji można znaleźć w Biu-
letynie Informacji Publicznej Powiatu 
Wrzesińskiego lub kontaktując się 
z pracownikami Wydziału Promo-
cji, Spraw Społecznych i Sportu, tel.:  
61 640 44 93, 61 640 45 07 lub 61 640 
44 95.

(red.)

Tego nie kumamy?
Najpierw pojawiają się niewielkie wstrząsy, potem coraz wyraźniejsze, ale w sumie niezbyt groźne, następnie ulatniają się siarkowodory, zaczyna 

się coraz intensywniej dymić z przepastnej gardzieli, strzelają w niebo fontanny pyłów, aż w końcu wulkan wybucha potężnym słupem ognia i lawy. 
Lawa zalewa wszystko, co napotka na swej drodze i nic nie jest w stanie jej zatrzymać.

Nie jestem pewien, ale wydaje 
mi się, że walentynkowe szaleń-
stwo dotarło pod nasze strzechy  
w zmierzchowej epoce komuny 
albo tuż po jej upadku. Najpierw 
pojawiły się pierwsze symptomy 
w postaci charakterystycznych ga-
dżetów, drobnych ozdóbek, nakle-
jek, czerwonych serduszek, pozdro-
wień, ale jeszcze nie postów, bo 
epoka smartfonów miała dopiero 
nastąpić. Wulkan dopiero dymił.

Na tym etapie wielu z nas orto-
doksyjnie o tej porze roku uzna-
wało tylko jedno silnie utrwalone 
w komunistycznej obrzędowości 
święto, Międzynarodowy Dzień 
Kobiet, a nie jakieś rozmemłane 
walentynkowe nowinki.

Charakterystycznymi ikonami 
celebry tego święta były goździk, 
nylonowe rajstopy i czasami pacz-
ka kawy Arabica.

Święto obchodzono hucznie,  
z zadęciem. Od wczesnego rana 
jak kraj długi i szeroki odbywały 
się spotkania, akademie, przyję-
cia, biesiady. O pracy zapomnij! 
Nikt nie zaprzątał sobie tym gło-
wy. Obchody trwały do późnej 
nocy, najczęściej w miejscu pracy. 
Nazwa święta dla niewtajemni-
czonych mogła być trochę mylą-
ca, gdyż najlepiej podobno w tym 
dniu bawili się panowie. Wdzięcz-
ne kobiety obdarowane rajsto-
pami i kultowym goździkiem 
serwowały wódeczkę i wcześniej 
przygotowane zakąski. Radości 
nie było końca. Restauracje nie 
były wtedy w modzie, nie było 
pizzy na telefon, więc wszystko 
ogarniały zręczne ręce kobiet. 
Nikt wtedy jeszcze nie podważał 
tradycyjnej, społecznie ukształto-

wanej roli kobiet, jako że ściągnięta  
w późniejszym czasie z zachodu za-
raza gender wówczas nie istniała.

W tak w miłej i przyjaznej atmosfe-
rze biurowego zacisza, często przy 
muzyczce ponowie i panie z żarem  
w sercu zaliczali nadgodziny „aby 
Polska rosła w siłę, a ludzie żyli do-
statniej” (naczelne hasło gierkow-
skiej propagandy). A wieczorem stru-
dzeni bohaterowie z przywiędłym 
czerwonym goździkiem wracali do 
domu z pieśnią (no może piosenką) 
na ustach: „Świat nie jest taki zły…”

I ten świat trwałby jeszcze nie wia-
domo jak długo, gdyby nie nad-
ciągnęła „katastrofa”. Często tak się 
zdarza, że katastrofy zmieniają bieg 
historii. Tak było i tym razem.

Erupcja uśpionego przez wieki wul-
kanu była tak potężna, że walentyn-
kowa lawa w końcu zalała pielęgno-
waną przez dekady kulturę „czerwo-
nego goździka”. I chociaż epigoni 
kultowej tradycji nie przepadli bez 
reszty, to jednak gdzie im dzisiaj do 
tamtej świetności… Ech tam, nawet 
goździki już dzisiaj tak nie pachną.

Chociaż patronem tego dnia miłości 
jest św. Walenty, którego głównym 
miejscem kultu jest bazylika w Terni, 
gdzie znajduje się srebrny relikwiarz 
z inskrypcją „Święty Walenty, patron 
miłości”, to współcześnie komercyj-
ny wymiar tego święta oddalił się 
od swego sakralnego pierwowzoru 
i całkowicie zdominował przestrzeń 
publiczną w wersji profanum.

Dzisiaj z trudem znaleźlibyśmy 
kogoś, kto zanosi modlitwy o bło-
gosławieństwo do patrona miłości, 
miliony zaś nie zapomną o przesła-
niu wybranej bliskiej lub przyjaznej 
sobie osobie symbolu miłości, przy-
jaźni, wdzięczności. Obecnie w dobie 

smartfonów i mediów społeczno-
ściowych wystarczy jedno kliknię-
cie i w sekundę nasze wyznanie czy 
ikonka z serduszkiem powędruje do 
wybranej osoby tuż za ścianą albo na 
koniec świata. Jeżeli nie mamy odwa-
gi ujawniać swoich atencji, robimy to 
skrycie, kiedy zaś chcemy rozgłosu, 
obwieszczamy to całemu światu na 
fejsie albo Instagramie. 

W tym dniu Internet pulsuje milio-
nami czerwonych serduszek, pulch-
nych amorków, zabawnych ikonek 
czy odważnych wyznań. Bardziej 
zaangażowani oblegają kwiaciarnie, 
kupują okolicznościowe gadżety, 
rezerwują stoliki w restauracjach, za-
praszają wybranków do urokliwych 
miejsc. Nie wypada wręcz spędzić 
tego dnia bez okazania komuś waż-
nemu w naszym życiu wyrazu miło-
ści, przyjaźni, wdzięczności, przywią-
zania. Czy jest w tej formie świętowa-
nia coś złego? Wręcz przeciwnie. Każ-
da okazja do okazania przyjaznego 
gestu, gestu sympatii w świecie peł-
nym przemocy i nienawiści jest bez-
cenna. Jednak drażni mnie trochę ta 
wszechobecna komercyjna nachal-
ność i jednostronność przekazu. 

W tej jednowarstwowej narracji 
hołubi się kult młodości, trywial-
ny obrazek romantycznej miłości  
i szczęścia, infantylizm. Kogo nie zo-
baczymy na reklamowych folderach, 
kolorowych zajawkach, luksusowych 
ofertach biur podróży? W tym pu-
blicznym przekazie święta miłości 
brakuje nam ludzi samotnych, cho-
rych, zagubionych, „starych”, a prze-
cież to też jest ich święto. Tacy ludzie 
na co dzień żyją wokół nas, spotyka-
my ich na każdym kroku, znamy ich 
z imienia. Oni też chcieliby, żeby ich 
zauważać, pamiętać o nich. Dlacze-

go więc wycinamy ich z publicznego 
walentynkowego przekazu? Jakby 
byli niewidzialni. Jakby nie istnieli.  
A przecież są.

Zakłóciłoby to może ten idylliczny 
obraz, w którym jest tylko miejsce na 
piękno. A to nieprawda – szacunek  
i empatia dla odrzuconych też mogą 
być piękne.

Ani się obejrzycie piewcy miłości 
bez serca i wrażliwości na ułomność, 
kiedy sami zajmiecie miejsca tych 
mniej doskonałych i będziecie prze-
rażeni, że nikt was nie dostrzega. Jak-
byście nie istnieli.

Spychając poza rejestrowany 
publicznie komunikat tę część re-
alnego świata, budujemy czytelny 
przekaz dla następnych pokoleń.

Piękno i brzydota są integralną 
częścią rzeczywistości, w której 
żyjemy, i wzajemnie się przenika-
ją. To, co w tej chwili jest piękne,  
w następnej może być ułomne, ale 
każde z nich zasługuje na miłość, 
przyjazny gest i pamięć. Może by 
tak odrobinę sięgnąć do sacrum, 
do świętego Walentego.

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

Dotacje na prace konserwatorskie
Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego to główny cel, jaki przyświeca przyznawanym 

dotacjom z budżetu powiatu wrzesińskiego na rzecz zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Reali-
zowany jest on poprzez odnawianie zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na 
cele publiczne.

Na terenie powiatu wrzesińskiego 
znajduje się 160 cennych obiektów 
nieruchomych oraz 30 zespołów 
zabytków ruchomych, będących 
świadectwem minionych wydarzeń 
historycznych, zarówno tych bar-
dziej znanych, jak na przykład strajk 
dzieci wrzesińskich, jak i mniej zna-
nych, chociażby związanych z naro-
dzinami państwowości polskiej czy  
z walkami narodowowyzwoleńczy-
mi. Grodziska i inne stanowiska ar-
cheologiczne, kościoły i klasztory, 
dwory i pałace, folwarki, budynki 
użyteczności publicznej, przemysło-
we oraz mieszkalne, parki i ogrody 
stanową dorobek materialny, a tak-
że duchowy poprzednich pokoleń. 
Dbanie o należyty stan zabytków jest 
naszym obowiązkiem obywatelskim, 
ponieważ wszystkie te obiekty mają 
wartości historyczne, naukowe i ar-
tystyczne będące cennymi zapisami 
naszej kultury.

Jednym ze sposobów pomocy wła-
ścicielom w utrzymaniu zabytków  
w jak najlepszym stanie jest do-
towanie prowadzonych przy nich 
prac, które są czasami jedyną szansą 
na uratowanie cennych obiektów. 
Przeprowadzenie jakichkolwiek re-
montów zwykle wiąże się z długo-
trwałym procesem pozyskiwania do-
datkowych dokumentów, takich jak 
program prac konserwatorskich czy 
odpowiednie pozwolenia, jak i nie-
rzadko znacznie droższym zakupem 
materiałów i usług związanych z ich 
renowacją.

Dzięki dotacjom możliwa jest 
wspólna pomoc na rzecz ratowa-
nia zabytków, a przyjęta w tym celu 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku  

o ochronie i opiece nad zabytkami 
daje możliwość pozyskiwania nawet 
100 procent łącznego dofinansowa-
nia pochodzącego z środków: rządo-
wych, wojewódzkich, gminnych czy 
powiatowych.

W powiecie wrzesińskim sprawy 
związane z dofinansowaniem prac 
przy zabytkach reguluje zarówno 
Powiatowy Program Opieki nad Za-
bytkami, jak i uchwała Rady Powiatu 
Wrzesińskiego, która szczegółowo 
określa zasady i terminy składania 
wniosków przez wszystkich właści-
cieli obiektów zabytkowych. Zgod-
nie z jej treścią wnioski o dotacje 
przyjmowane są do 31 sierpnia 
każdego roku poprzedzającego rok 
planowanych remontów. W wyjąt-
kowym przypadkach dopuszcza się 
składanie wniosku w bieżącym roku 
budżetowym, jednak nie później 
niż do końca czerwca. Szczegółowe 
informacje w tej sprawie oraz wzór 
wniosku o dofinansowanie moż-
na znaleźć na stronie: www.wrze-
snia.powiat.pl w zakładce: „kultura”  
– „zabytki”.

W tym roku z takiej możliwości 
skorzystały trzy parafie, każda z nich 
otrzyma po siedem tysięcy złotych 
na przeprowadzenie prac renowa-
cyjnych w kościołach w: Bardzie, 
Nekli i Targowej Górce. Ostatnia  
z wymienionych parafii dostarczyła 
już wszystkie wymagane dokumenty  
i 30 stycznia proboszcz parafii ks. Ra-
fał Hordik podpisał ze starostą wrze-
sińskim umowę na przekazanie środ-
ków. Kosztorys tegorocznych prac 
renowacyjnych w kościele pw. św. 
Michała Archanioła w Targowej Gór-
ce wynosi ponad 31 tys. zł, w ramach 
których planuje się odrestaurowanie 
czterech drewnianych rzeźb z ołtarza 
głównego. W pozostałych parafiach 
odnowione zostaną witraże. 

Julia Sosna
Archiwalne zdjęcie ukazujące nieistniejący dziś ołtarz główny 

Obecny wygląd ołtarza głównego w kościele w Targowej Górce
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Uczestnicy wizyty studyjnej w Grzymysławicach

Spotkanie bez granic
W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 13 lutego odbyła się wizyta studyjna reali-

zowana w ramach projektu: „Grenzenlos arbeiten – lernen – leben / Bez granic: nauka – praca – życie 
(Interreg V A BBG – PL)”.

Wśród uczestników wydarzenia 
byli przedstawiciele urzędu miasta 
w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, 
szkół podstawowych z regionu słu-
bickiego, partnerzy projektu ze 
strony Niemiec oraz przedstawicie-
le organizacji wspierających proces 
kształcenia zawodowego na terenie 
przygranicznym.

Tematem rozmów było kształcenie 
dualne realizowane z powodzeniem 
przez powiat wrzesiński we współ-

pracy z firmami Volkswagen Poznań, 
Gestamp Polska i Blum Polska. Osob-
nymi zagadnieniami były marketing 
dotyczący kształcenia zawodowego 
i kwestia wyboru tej ścieżki eduka-
cyjnej przez młodych ludzi. Powiat 
wrzesiński bierze udział w projekcie 
wspólnie z Polsko-Niemiecką Izbą 
Przemysłowo-Handlową i Instytu-
tem Analiz Rynku Pracy, którego 
celem jest właśnie promowanie 
kształcenia zawodowego. Uczestnicy 

spotkania już teraz czekają na wyniki 
tego projektu, by ewentualnie zaim-
plementować wypracowane przez 
nas rozwiązania w swoich placów-
kach. W podsumowaniu wyrazili oni 
chęć współpracy w zakresie m.in. do-
radztwa zawodowego. Liczymy więc, 
że gości CBiRNT ze Słubic i Frankfur-
tu nad Odrą będziemy w najbliższym 
czasie częściej widywać.

Tomasz Mackiewicz
CBiRNT

Z sercem i uśmiechem
Comiesięczne zebranie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku  

Nauczycielstwa Polskiego wypadło 14 lutego w walentynki.

Z tej okazji zarząd sekcji ogłosił 
konkurs na najwięcej czerwonych 
elementów w ubiorze uczestników 
spotkania. Panie starannie się do nie-
go przygotowały. Wygrała koleżanka, 
która miała ich aż 12! Ponadto obda-
rowaliśmy się nawzajem serduszka-
mi, na których napisane były walen-

Czerwone akcenty wprawiły wszystkich w walentynkowy nastrój

tynkowe życzenia. A jako że dwa dni 
później przypadał tłusty czwartek, 
nie zabrakło smacznych pączków, 
którymi delektowaliśmy się przy 
kawie. Oby życzenia walentynkowe 
każdemu się spełniły!

Anna Paluszak
ZNP

Radość ze spotkania

fot. arch. ZN
P

fot. arch. ZN
P

Uczelnia  nie tylko wspiera  studentów, lecz także oferuje wiele przyszłościowych kierunków

Dwa bony na studia 
W tym roku po raz kolejny WSHiU Akademia Nauk Stosowanych funduje stypendia dla młodych  

ludzi. To niewątpliwa szansa dla tegorocznych maturzystów, także z naszego powiatu.

Założycielka WSHiU Akademii Nauk 
Stosowanych w Poznaniu Magdalena 
Górska 2 lutego odwiedziła Starostwo 
Powiatowe we Wrześni. Przekazała 
wówczas staroście wrzesińskiemu 
Dionizemu Jaśniewiczowi oraz sekre-
tarz powiatu Bożenie Nowackiej dwa 
czeki o wartości 30 tys. zł. Bony mają 
umożliwić dwojgu tegorocznym ma-
turzystom z naszego powiatu rozpo-
częcie studiów na jednym z oferowa-
nych przez uczelnię kierunków.

WSHiU Akademia Nauk Stosowa-
nych jest uczelnią niepubliczną za-
łożoną przez ponad 100-letnią orga-
nizację samorządu gospodarczego. 
Misją tej szkoły wyższej jest kształce-
nie wyspecjalizowanych kadr. Propo-
nowane kierunki to m.in. ekonomia, 
rachunkowość i finanse, logistyka czy 
dziennikarstwo i komunikacja spo-
łeczna. W tym roku mają zostać rów-
nież uruchomione dwa nowe – pielę-
gniarstwo i ratownictwo medyczne.

Dzięki przekazanym bonom stypen-
dialnym dwoje tegorocznych matu-
rzystów z naszego powiatu będzie 
miało sfinansowane trzy lata studiów 
na WSHiU Akademii Nauk Stosowa-
nych. Więcej szczegółów podamy 
wkrótce, a tymczasem zachęcamy 
młodzież do zapoznania się z ofertą 
uczelni.

Klara Skrzypczyk



ASTERIKS I OBELIKS:
IMPERIUM SMOKA

familijny
Francja

1h 51 min
2D dubbing

MAGIC MIKE:
OSTATNI TANIEC
komedia/dramat

USA
1h 50 min
2D napisy

ANT-MAN I OSA:
KWANTOMANIA

akcja/sci-fi
USA

2h 5 min
2D dubbing/napisy

HEAVEN IN HELL
romans
Polska

1h 59 min
2D polski

17.02
(pt.) 15:15 18:15

15:45       17:30  dub.
20:00   nap. 

20:30

18.02
(sob.) 15:15 18:15

15:45       17:30  dub.
20:00   nap. 

20:30

19.02
 (nd.) 15:15 18:15

15:45       17:30  dub.
20:00   nap. 

20:30

20.02
(pon.) 16:00 18:15

17:30  dub.
20:00   nap. 

20:30

21.02
(wt.) 16:00 18:15

17:30  dub.
20:00   nap. 

20:30

22.02
(śr.) 16:00 18:15

17:30  dub.
20:00   nap. 

20:30

23.02
(czw.) 16:00 18:15

17:30  dub.
20:00   nap. 

20:30
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Ołówkowe wizerunki
„Twarze mojej Wrześni” to tytuł wystawy portretów wrześnian autorstwa radnego powiatowego Jaro-

sław Czyża. Wernisaż wystawy odbył się piątek 10 lutego w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich.

Jarosław Czyż (z lewej) i gospodarz miejsca Sebastian Mazurkiewicz

Jarosław Czyż to absolwent Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Poznaniu. Z zawodu technik 
plastyk wystawiennik. Od czterech 
lat zasiada w Radzie Powiatu Wrzesiń-
skiego. Jednak wrześnianom jest bar-
dziej znany jako grafik, rysownik oraz 
właściciel studia reklamowego Jaro. 
Jako zagorzały kibic Lecha Poznań 
jest autorem projektów szalików, flag, 
plakatów, bilbordów i opraw meczo-
wych. Jarosław Czyż narysował też 
portrety piłkarzy Kolejorza zamiesz-
czone w książce Józefa Djaczenki „Al-
fabet Lecha Poznań”. Wrzesiński arty-
sta namalował też ponad 50 murali 
w Wielkopolsce, głównie o tematyce 
patriotycznej oraz związanej z po-
wstaniem wielkopolskim.

Zaczął rysować pod koniec podsta-
wówki. Pierwszym jego dziełem był 
portret mamy, który stworzył pod 
czujnym okiem taty. „Portretowanie 
ołówkiem jest tym, co lubię najbar-
dziej. Od pierwszego portretu mamy 
minęło wiele lat, a mój obecny do-
robek to ponad 1 000 portretów, ka-
rykatur, które zdobią ściany, budzą 
wspomnienia oraz uśmiech w wielu 
domach w Polsce i za granicą”, czyta-
my w broszurze rozdawanej podczas 
wernisażu. 

– Wystawa jest moim pierwszym 
zaprezentowaniem dorobku szerszej 
publiczności, sentymentalnym po-
wrotem do czasów i do ludzi, którzy 
wnieśli wkład w moje życie i ukształto-
wali mnie jako człowieka – mówił wy-
raźnie wzruszony w czasie otwarcia.

Jak dodał, wystawa to swego ro-
dzaju podziękowanie za ich wkład  
i zaangażowanie w jego rozwój arty-
styczny, życiowy i duchowy.

Jarosław Czyż zaprezentował  
84 portrety członków rodziny, krew-

nych, bliższych i dalszych znajomych.
Prace wykonane przez Jarka poka-

zują go jako uważnego obserwatora 
i doskonałego rysownika. Poznajmy 
jego delikatną kreskę i miękki mode-
lunek światłocieniowy. Poznajmy jego 
wrażliwą naturę – zachęca w ulotce 
wrzesińska artystka Lucyna Jóźwiak, 
której wizerunek również został 
uwieczniony.

„Twarze mojej Wrześni” można oglą-
dać w muzeum do 24 marca. Warto!

Tomasz Małecki

Plany repertuarowe
24 lutego – 2 marca – Kot w butach: Ostatnie życzenie, Ant-Man i Osa:  
Kwantomania, IO, Tata, Wieloryb

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

REPERTUAR: 17-23 lutego

    
    sala główna

    sala kameralna

Szyszki wielu zastosowań
Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele, bez cie nie będzie żadne  

wesele. Oj, chmielu, oj, niebożę, niech ci Pan Bóg dopomoże…

Pieśń pochodząca z X wieku, którą 
śpiewano podczas oczepin świadczy 
o tym, iż chmiel był od wieków uwa-
żany za ważną roślinę w życiu ludzi. 
Weselnemu obrzędowi towarzyszyło 
obrzucanie ziarnami zbóż i szysz-
kami chmielowymi. Pierwsze zna-
ne wzmianki o chmielu pochodzą  
z V wieku p.n.e. z Babilonii. Obecnie 
ta roślina jest kojarzona jako dodatek 
aromatyczno-smakowy do piwa. 

Chmiel zwyczajny (humulus lupulus) 
jest wieloletnim, pnączem z rodzi-
ny konopiowatych. Czterokanciaste 
pędy pokryte haczykowatymi wło-
skami osiągają do 8 m długości. Jest 
dwupienny, żeńskie kwiaty tworzą 
jasnozielone kwiatostany w kształcie 
szyszki, a męskie są zebrane w luźne 
wierzchołki. Owocem chmielu jest 
orzeszek, który zawiera olejki ete-
ryczne, garbniki, związki żywicowe 
(humulon, lupulon) oraz flawonoidy. 

Najczęściej pozyskiwanym i wyko-
rzystywanym chmielowym surow-
cem są szyszki. Zbiera się je w sierp-
niu, kiedy ich barwa robi się żółto-
zielona. Po zebraniu szyszek należy 
je szybko wysuszyć w zacienionym  
i przewiewnym miejscu lub w su-
szarni w temperaturze 40 stopni 
Celsjusza. Dzięki temu szyszki można 
przechowywać przez rok w suchym  
i zacienionym miejscu. Mają one sze-
rokie zastosowanie.

W medycynie napary z szyszek sto-
suje się jako środek uspokajający 
przy stanach lękowych i wyczerpa-
niu nerwowym. Sprawdza się też 
przy zaburzeniach snu oraz schorze-
niach żołądka i woreczka żółciowe-
go. Jest również skuteczny w lecze-
niu stanów zapalnych skóry i trudno 
gojących się ran.

W kosmetyce chmiel jest składni-
kiem kremów regeneracyjnych i ma-
seczek do twarzy, a także szampo-
nów i odżywek do włosów. Stosowa-
ny jest w kąpielach odprężających, 
regenerujących i łagodzących.

W piwowarstwie jest wykorzysty-
wany do nadawania smaku i aroma-

tu. Stosuje się go w postaci granulatu 
chmielowego, a w dużych browarach 
– płynnego koncentratu. 

W kuchni można wykorzystywać 
młode pędy chmielu. Dodaje się je do 
sałatek lub przyrządza jak szparagi.

W ogrodzie chmiel jest bardzo eks-
pansywną rośliną. Szybko rośnie, 
dzięki czemu można z niego tworzyć 
zielone przegrody na pergolach, al-
tanach lub na murach. 

Aby rozkoszować się aromatami  
i smakami chmielu, nie musimy pić 
piwa, które przecież nie wszyscy lu-
bią. Możemy zrobić w domu wodę 
chmieloną z dodatkiem np. cytryny, 
miodu, sezonowych owoców lub na-
turalnych soków. Namawiam do wy-
próbowania przepisu.

Waldemar Grzegorek

Woda chmielona
Składniki:
• 1,5 l wody niegazowanej,
• kilka granulek chmielu (moż-

na je kupić w specjalistycznych 
internetowych sklepach dla pi-
wowarów),

• dwie cytryny lub limonki,
• miód lub cukier trzcinowy.
Pierwszy krok to dodanie do 

wody granulek chmielu i inten-
sywne wymieszanie ich w butel-
ce. Najlepiej jest pozostawić po-
wstały płyn na noc w lodówce. 
Następnego dnia należy przece-
dzić płyn przez gazę.

Kolejny krok to dodanie soku 
z cytryn lub limonek i miodu. 
Miód dodajemy zgodnie z in-
dywidualnymi upodobaniami 
w zakresie słodyczy w napojach. 
Zamiast miodu miksturę można 
osłodzić cukrem trzcinowym. 
Wszystko intensywnie miesza-
my i podajemy z kostkami lodu. 
Zamiast cytryn można dodać 
owoce lub naturalne soki.

Zachęcam do eksperymen-
towania w zakresie dodatków. 
Smacznego!
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Bezpieczne walentynki
Niedawno obchodziliśmy święto zakochanych. To dla wielu czas 

romantycznych randek, podczas których łatwo jest zapomnieć  
o całym świecie. Wrzesiński sanepid przypomina, by dbać o swoje 
bezpieczeństwo i zdrowie.

Wszystko zależy od podejmowa-
nych przez nas decyzji. Czasami jed-
na ryzykowna chwila w życiu może 
zadecydować o dalszej przyszłości. 
Dlatego Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna we Wrześni  
w ramach akcji Bezpieczne Walen-
tynki 2023 zachęca do wykonywa-
nia testów w kierunku HIV, dbałości  

o zdrowie swoje i swoich najbliż-
szych oraz bezpiecznych zachowań.

Test można wykonać bezpłatnie 
i anonimowo w Punkcie Konsulta-
cyjno-Diagnostycznym w Poznaniu. 
Więcej informacji o PKD na plakacie 
oraz na stronie www.aids.gov.pl.

(red.)

Setki tysięcy na koncie WOŚP
Tegoroczne finałowe granie odbyło 

się w sztabach pięciu gmin powiatu. 
Ale nie tylko. Pieniądze zbierali też 
m.in. biegacze oraz radiowcy. WOŚP-
-owe granie od lat ma utarty, ale sku-
teczny schemat. We Wrześni, Nekli, 
Kołaczkowie, Pyzdrach i Miłosławiu 
odbyły się występy, koncerty, licy-
tacje, kiermasze, loterie i oczywiście 
kwesty uliczne. 

Po kilku latach przerwy powróciła 
24-godzinna Sztafeta po Światełko 
do Nieba, którą na stadionie Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących zorganizował Klub Biegacza 
Kosynier Września. Pobiegło w niej  
561 uczestników, którzy pokonali 
łącznie około 8 tys. km. Dochód ze 
sztafety wyniósł 8 325,39 zł. Ta kwota 
zasiliła konto sztabu przy Wrzesiń-
skim Ośrodku Kultury. Tam zebrano 
prawie 200 tys. zł. 

Tradycją stała się licytacja gadżetów 
przekazanych przez organizacje spo-
łeczne, przedsiębiorców, samorzą-
dowców oraz wrześnian na antenie 
Radia Warta. Radiosłuchacze zasilili 
konto WOŚP-u kwotą 15 425 zł.

76 678,54 zł zebrano w Miłosławiu. 
Sztab w Nekli może się pochwalić 
kwotą 66 821,71 zł. Hojni byli też ko-
łaczkowianie, którzy do puszek wrzu-
cili 36 162,88 zł. W Pyzdrach zebrano 
niebagatelną sumę 26 610 zł. 

Dodajmy, że w przededniu finału  
z Gniezna do Warszawy wyruszył 
Bieg z Pierwszej Stolicy do Stolicy, 
który również wspierał WOŚP. Na tra-
sie znalazła się m.in. Września. Szcze-
góły na s. 14.

Przypomnijmy, że dotychczas do 
Szpitala Powiatowego we Wrześni 
od fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy trafił sprzęt o war-
tości 1,3 mln zł. Są to m.in.: inkuba-
tory, łóżeczka dziecięce, urządzenia 
do badania słuchu, kardiomonitory  
i pompy strzykawkowe. W zeszłym 
roku zespół ratownictwa medyczne-
go otrzymał aparat do mechanicznej 
kompresji klatki piersiowej.

Tomasz Małecki

Członkowie pyzdrskiego sztabu
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Jeden z młodszych darczyńców w Kołaczkowie
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Modernizacja przy Relaksie
Sto tysięcy złotych chce przeznaczyć powiat wrzesiński na uporządkowanie terenu wokół basenu 

Relax w Orzechowie. Pieniądze mają pochodzić z programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielko-
polski” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zieloną ramką zaznaczono teren, który ma zostać zrewitalizowany

Przypomnijmy, że półhektarowa 
działka, na której znajduje się basen, 
od 2007 roku należy do powiatu.  
W kwietniu 2021 na trzy lata została 
ona użyczona gminie Miłosław, która 
aktualnie zarządza basenem. Obok 
znajduje się kolejna parcela o po-
wierzchni ponad 4 tys. m². Obecnie 
jest ona nieuporządkowana. To ma się 
zmienić w tym roku za sprawą środ-
ków zewnętrznych. Powiat chce tam 
m.in. nasadzić drzewa miododajne, 
doprowadzić prąd, oświetlić teren, 
utworzyć miejsca odpoczynku oraz 
stworzyć strefę zabawową dla dzieci. 
Wszystko ma wraz z działką zago-
spodarowaną przez gminę Miłosław 
stworzyć spójną, funkcjonalną całość.

Tomasz Małecki
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W Miłosławiu, tuż przed licytacją
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PIT za 2022 rok
Od tego roku zrównane zostały terminy rozliczania PIT – w tym 

również PIT-28 i PIT-28S, składanych dotychczas do końca lutego. 
Już kolejny rok z rzędu od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym na 
podatników czekać będą ich gotowe zeznania podatkowe. W przy-
padku osób objętych tzw. ulgą dla klasy średniej Krajowa Admini-
stracja Skarbowa wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT.

Jeden termin 
Tegoroczna kampania zeznań po-

trwa od 15 lutego do 2 maja. Dotyczy 
to również zeznań PIT-28 i PIT-28S, 
składanych przez podatników opła-
cających ryczałt od przychodów ewi-
dencjonowanych. Dotychczas skła-
dali oni swoje zeznanie od 15 lutego 
do końca lutego, w tym roku zyskują 
więc dwa miesiące dodatkowego 
czasu na rozliczenie. Dzięki tej zmia-
nie zrównano terminy rozliczenia PIT 
dla wszystkich podstawowych form 
opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, 
PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, 
PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

Elektroniczny PIT w e-Urzędzie 
Skarbowym

Podobnie jak w ubiegłych latach 
najpopularniejsze zeznania PIT zo-
staną automatycznie wygenerowane 
i udostępnione przez Krajową Admi-
nistrację Skarbową (KAS) w e-Urzę-
dzie Skarbowym (e-US).

Wystarczy zalogować się do ser-
wisu na stronie podatki.gov.pl oraz 
wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie 
sprawdzić lub zmienić swoje dane, 
rozliczyć ewentualne ulgi i wysłać 
deklarację.

Uczestnicy spotkania

Nowości w rolnictwie
7 lutego w Kaczanowie miało miejsce spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Wielkopolskie Fora 

Rolnicze – wspólnie dla wielkopolskiej wsi”, podczas którego rolnicy mogli dowiedzieć się, jak skutecz-
nie wykorzystać środki unijne w latach 2023-2027.

Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, 
Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa oraz Wielkopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Poznaniu i odbyło się pod patrona-
tem honorowym ministra rolnictwa  
i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka,  
a także wojewody wielkopolskiego 
Michała Zielińskiego. Spotkanie cie-
szyło się dużym zainteresowaniem 
rolników z terenu powiatu wrzesiń-
skiego, którzy licznie zgromadzili się  
w świetlicy wiejskiej. Wśród przybyłych 
gości znaleźli się m.in. starosta wrze-
siński Dionizy Jaśniewicz oraz przed-
stawiciele partnerów projektu repre-
zentujący Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Poznaniu, Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa, Państwowe Gospodarstwo Wod-
ne Wody Polskie, Oddział Regionalny 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego czy Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych.

Istotne zmiany
Główny temat forum dotyczył zało-

żeń Krajowego Planu Strategicznego 
(od tego roku zastępuje on Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich). Do-
kument ten jest wynikiem reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej, która wpro-
wadziła wiele modyfikacji związa-
nych z warunkami pozyskiwania 
dopłat bezpośrednich, jak również 
dodatkowych płatności za działal-
ność rolniczą wpływającą korzyst-
nie na klimat, środowisko i dobro-
stan zwierząt. Nowy plan skupia się 
przede wszystkim na realizacji celów 
takich jak: wspieranie godziwych do-

chodów gospodarstw, zwiększenie 
zorientowania na rynek i konkuren-
cyjność, łagodzenie zmian klima-
tycznych, wydajne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi, przyciąganie 
młodych rolników czy zrównoważo-
na produkcja żywności. 

W zgodzie z naturą
Nowością dla rolników jest tzw. 

wzmocniona warunkowość (zastę-
pująca zasady wzajemnej zgodno-
ści i zazielenianie), która składa się 
z norm dotyczących utrzymania 
gruntów z uwzględnieniem ochrony 
środowiska. Krajowy Plan Strategicz-
ny wprowadza również ekoschema-
ty – rodzaj płatności bezpośrednich 
za realizację praktyk korzystnych 
dla środowiska, klimatu i dobrosta-
nu zwierząt, które wykraczają poza 
podstawowe wymogi określone  
w warunkowości. Obejmują one 
m.in. praktyki takie jak: tworzenie 
obszarów z roślinami miododajny-
mi, prowadzenie produkcji roślinnej  
w systemie Integrowanej Produkcji 

Roślin, biologiczna ochrona upraw 
czy retencjonowanie wody na trwa-
łych użytkach zielonych. Ekoschema-
ty są dobrowolnymi, rocznymi zobo-
wiązaniami, które w 30% decydują  
o sumie dopłat.

Przydatne wiadomości
Dzięki wystąpieniom ekspertów  

i przedstawionym prezentacjom 
multimedialnym zainteresowani 
mogli zapoznać się ze szczegółami 
wprowadzonych zmian oraz zdobyć 
informacje, jak przygotować wnioski 
o dopłaty obszarowe, by były one 
zgodne z nowymi wymogami. Pod-
czas spotkania przedstawiono rów-
nież harmonogram ich naboru. Zło-
żenie odpowiednio wypełnionych 
dokumentów ma umożliwić rolni-
kom maksymalne wykorzystanie 
budżetu unijnego na lata 2023-2027. 
W trakcie wydarzenia nie zabrakło 
także czasu na zadawanie pytań oraz 
dyskusję dotyczącą bieżących kwe-
stii i problemów rolnictwa. 

Monika Tomczak

O energetyce i finansach publicznych
Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz uczestniczył w subregionalnym zjeździe wójtów, burmi-

strzów, prezydentów miast i starostów zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Stu-
diów Samorządowych. Obrady odbyły się 26 i 27 stycznia w Swarzędzu. 

Pierwszy dzień był poświęcony te-
matyce zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej w jednostkach sektora 
finansów publicznych. Obowiązek 
taki wymusza ustawa z dnia 7 paź-
dziernika 2022 r. o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie od-
biorców energii elektrycznej w 2023 
roku w związku z sytuacją na rynku 
energii elektrycznej. W dyskusji udział 
wzięli branżowi eksperci, którzy za-
poznali uczestników z możliwościa-
mi oszczędzania. 

Dodamy, że powiat wrzesiński także 
reaguje na wzrastające ceny ener-
gii elektrycznej. Dlatego w tym roku 
planowana jest budowa instalacji fo-
towoltaicznych w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących przy 
ul. Kaliskiej w Wrześni, Centrum Badań 
i Rozwoju Nowoczesnych Technolo-
gii w Grzymysławicach oraz Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Ko-
szarowej we Wrześni. Na te inwesty-
cje zaplanowano po ćwierć miliona zł  
w każdej z wymienionych placówek. 
Powiat jest też członkiem założycie-
lem Wrzesińskiego Klastra Zielonej 
Energii, którego celem jest m.in. dąże-

Wrzesińscy samorządowcy regularnie biorą udział w zjazdach

nie w perspektywie długookresowej 
do samowystarczalności energetycz-
nej, dywersyfikacja źródeł energii  
w regionie, intensyfikacja i konsoli-
dacja wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych, a także wspieranie in-
nowacyjnych technologii w zakresie 
efektywnego zarządzania energią. 

Podczas drugiego dnia zjazdu dys-
kutowano m.in.: o najważniejszych 
zmiany w finansach publicznych i ich 
wpływie na budżety samorządowe.

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośro-
dek Kształcenia i Studiów Samorzą-
dowych (WOKiSS) powstało w czerw-
cu 1990 r. Jest najstarszym oraz naj-
większym stowarzyszeniem samo-
rządów w Polsce. Aktualnie zrzesza 
275 jednostek lokalnych: 245 gmin  
z terenu województw: wielkopol-
skiego, lubuskiego, dolnośląskiego, 
łódzkiego i zachodniopomorskiego 
oraz 30 wielkopolskich powiatów.

Tomasz Małecki

W tym roku  
zeznanie podatkowe  

można składać  
od 15 lutego do 2 maja

Urząd skarbowy wyliczy najko-
rzystniejsze rozliczenie PIT dla  
podatnika

– Po ubiegłorocznych zmianach po-
datkowych osoby objęte ulgą dla klasy 
średniej nie będą musiały samodziel-
nie ustalać korzystniejszego dla siebie 
sposobu rozliczenia. KAS zrobi to za 
nich – mówi Małgorzata Spychała-
-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby 
Administracji Skarbowej w Poznaniu. 

– Pamiętajmy również, że wprowa-
dzona w połowie 2022 roku obniżona 
12-procentowa stawka PIT obejmuje 
cały rok podatkowy. Nasze zeznania 
PIT składamy zatem tak jak do tej pory, 
uwzględniając cały miniony rok. 

W rozliczeniu za 2022 rok podatnik 
nie będzie uwzględniał ulgi dla kla-
sy średniej, która została uchylona  
1 lipca 2022 roku. Podatek oblicza 
się od całości rocznych dochodów 
według skali podatkowej ze stawką 
12 procent, kwotą wolną od podatku 
w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem 
dochodowym wynoszącym 120 tys. 
zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę sto-
sowana będzie stawka 32 procent 
podatku.

Dla niektórych podatników rozli-
czenie z ulgą dla klasy średniej może 
okazać się jednak korzystniejsze. Dla 
takich osób KAS samodzielnie wyli-
czy różnicę i poinformuje o wysoko-
ści zwrotu podatku.

PIT-2 na kilku etatach
Przy okazji rozliczenia swoich do-

chodów za ubiegły rok, sprawdź jak 
w twoim przypadku rozliczana jest  
w ciągu roku kwota wolna od  
podatku.

Każdemu podatnikowi przysługu-
je jedna kwota wolna w ciągu roku 
– niezależnie od tego, z ilu źródeł 
uzyskuje przychody. Warto zatem 
sprawdzić, czy w ubiegłym roku 
błędnie nie złożyliśmy PIT-2 na całą 
kwotę zmniejszającą podatek u kilku 
pracodawców równocześnie. W ta-
kiej sytuacji czekać nas będzie dopła-
ta podatku w rozliczeniu rocznym.

Urząd Skarbowy we Wrześni
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Przekaż 1,5% podatku potrzebującym
 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 2 maja w deklaracji podatkowej wypełnić dwa pola – to dotyczące numeru KRS wybranej organizacji oraz przekazywanej kwoty. Dziś 
prezentujemy organizacje pożytku publicznego z naszego powiatu, które czekają na wsparcie. Jeśli jesteś osobą, której można przekazać 1,5% podatku lub znasz kogoś takiego, 
prześlij informację na adres mailowy: biuletyn@wrzesnia.powiat.pl, a my opublikujemy ją w „Przeglądzie Powiatowym”.

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
Numer KRS: 0000078510
WTK znane jest z organizacji wielu 

uroczystości patriotycznych, takich 
jak rocznica odzyskania niepodległo-
ści, wybuchu II wojny światowej czy 
agresji ZSRR na Polskę, a także kon-
kursów wiedzy historycznej. Towa-
rzystwo jest również wydawcą pu-
blikacji dotyczących historii naszego 
regionu.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich
Numer KRS: 0000113200
FDW koncentruje się przede wszyst-

kim na pomocy najmłodszym – orga-
nizuje wyjazdy, warsztaty artystyczne 
i korepetycje. Drugim filarem dzia-
łalności fundacji jest wspieranie le-
czenia i rehabilitacji nie tylko dzieci, 
ale również dorosłych. Organizacja 
bierze udział w programach integru-
jących młodsze i starsze pokolenia, 
na przykład w trakcie zajęć kompute-
rowych, organizuje również konkursy 
fotograficzne i muzyczne.

Miejski Klub Sportowy „Victoria” 
we Wrześni
Numer KRS: 0000115217
W MKS „Victoria” trenują adepci pił-

karstwa w różnym wieku. Obecnie 
klub prowadzi 10 drużyn młodzieżo-
wych i zespół seniorski (4. Liga Wiel-
kopolska). Przekazane środki zosta-
ną wykorzystane na szkolenie dzieci  
i młodzieży, zakup sprzętu sporto-
wego oraz na dofinansowanie wyjaz-
dów na zawody sportowe. 

Stowarzyszenie „Pro Bono Familiae”
Numer KRS: 0000298697
Pro Bono Familiae pomaga potrze-

bującym rodzinom poprzez prowa-
dzenie działalności doradczej, orga-
nizując dyżury psychologa, praw-
nika, logopedy czy dietetyka. Jest 
organizatorem wyjazdów dla dzieci 
i młodzieży oraz festynów oświa-
towo-kulturalnych, których celem 
jest międzypokoleniowa integracja. 
Organizacja prowadzi również akcje 
charytatywne.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Węgierkach
Numer KRS: 0000077589
Ochotnicza Straż Pożarna w Wę-

gierkach współpracuje z Państwo-
wą Strażą Pożarną, biorąc udział  
w działaniach ratowniczo-gaśni-
czych. Strażacy-ochotnicy zabezpie-
czają również imprezy plenerowe. 
Aby skutecznie służyć społeczeń-
stwu, potrzebują takiego samego 
sprzętu jak zawodowi strażacy.

Wiejskie Stowarzyszenie Edu-
kacyjno-Kulturalno-Turystyczne 
„Szansa”

Numer KRS: 0000239659
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyj-

no-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” 
prowadzi Zespół Szkół Społecznych  
w Grzybowie obejmujący szkołę pod-
stawową, a także przedszkole „Grzy-
bek” w Kleparzu i Sokołowie. Stowa-
rzyszenie zawiązało się, kiedy zapadła 
decyzja o likwidacji szkoły publicznej. 
Dzięki organizacji dzieci mogą dalej 
uczyć się w Grzybowie. 1,5% podatku 
zostanie przeznaczone m.in. na zakup 
pomocy naukowych oraz działalność 
wykraczającą poza funkcjonowanie 
szkoły – wspieranie Zespołu Szkół 
Specjalnych, orkiestry dętej, grodu  
w Grzybowie i seniorów.

Towarzystwo Kulturalne „Echo  Pyzdr”
Numer KRS: 0000117319
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” 

prowadzi działania związane z rozwo-
jem lokalnym, współpracą międzynaro-
dową oraz dziedzictwem kulturalnym. 
Jest inicjatorem powstania Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdr-
ska”, która propaguje walory turystycz-
ne regionu. Towarzystwo współpra-
cuje m.in. z partnerami mołdawskimi,  
a dzięki funduszom zebranym z 1,5% 
podatku wspiera kształcenie młodzieży 
polonijnej z Naddniestrza poprzez pro-
gram stypendialny „Mecenat”. 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kul-
turalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”

Numer KRS: 0000411514
Stowarzyszenie jest organem pro-

wadzącym Niepubliczny Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Pietrzyko-
wie (gmina Pyzdry), którego cel to 
stworzenie warunków umożliwiają-
cych wszechstronny intelektualny 
oraz emocjonalny rozwój wycho-
wanków przedszkola i uczniów szko-
ły podstawowej. Placówka osiąga 
go dzięki odpowiedniej organizacji 
kształcenia i opieki, która odbywa się 
w atmosferze tolerancji, akceptacji  
i bezpieczeństwa.

Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimp”

Numer KRS: 0000305451
UKS „Olimp” działa przy Samorzą-

dowej Szkole Podstawowej nr 6 we 
Wrześni. Troszczy się o rozwój fi-
zyczny dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz kształtuje pozytywne nawyki 
związane z kulturą fizyczną. Klub 
dba o obiekty sportowe i dokupuje 
niezbędny sprzęt. „Olimp” potrze-
buje środków finansowych, by móc 
organizować obozy sportowo-wy-
poczynkowe dla swoich członków 
oraz by zagwarantować im udział  
w imprezach sportowych.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Razem”

Numer KRS:  0000308353
Stowarzyszenie działa na rzecz 

osób niepełnosprawnych, ich rodzin 
i opiekunów prawnych. Jego celem 
jest wyrównywanie szans życiowych 
dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nościami, a także stwarzanie opty-
malnych warunków do ich rozwoju. 
Organizacja prowadzi działalność  
o charakterze edukacyjnym, wycho-
wawczym i terapeutycznym, wspie-
rając przede wszystkim uczniów Ze-
społu Szkół Specjalnych im. Janusza 
Korczaka we Wrześni.

Towarzystwo Wykorzystania Wód 
Termalnych i Walorów Naturalnych 
Ziemi Czeszewskiej

Numer KRS: 0000067804
Organizacja powstała, by wykorzy-

stać naturalne złoża wód termalnych, 
które znajdują się w Czeszewie i utwo-
rzyć tam ośrodek rehabilitacyjny. Z jej 
inicjatywy we wsi powstał Warsztat 
Terapii Zajęciowej. Towarzystwo pro-
wadzi również Ośrodek Hipoterapii  
i Rehabilitacji Konnej.

Uczniowski Klub Sportowy 
Tiger Team
Numer KRS: 0000278620
W Tiger Team dzieci i młodzież 

poznają tajniki taekwondo olimpij-
skiego – koreańskiej sztuki walki. 
Zawodnicy weryfikują swoje umiejęt-
ności podczas zawodów sportowych  
i zgrupowań. Klub przeznacza darowi-
znę na zakup sprzętu – kasków, ochra-
niaczy, pacek – oraz organizację letnie-
go obozu rekreacyjno-sportowego. 

Stowarzyszenie Oświaty Społecz-
nej w Pyzdrach

Numer KRS: 0000092556
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Rudzie Komor-
skiej, gdzie osoby niepełnospraw-
ne biorą udział w rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej. Pomaga im to  
w ogólnym rozwoju i poprawie 
sprawności, co jest niezbędne do 
możliwie niezależnego, samodzielne-
go i aktywnego życia w środowisku. 
W okresie przedświątecznym uczest-
nicy zajęć przygotowują ozdoby, któ-
re można kupić bliskim na prezent.  
W pracach pomagają im terapeuci.

Stowarzyszenie na Rzecz Pod-
opiecznych Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt we Wrześni 
„PSI-JACIEL”

Numer KRS: 0000615993
Stowarzyszenie „Psi-jaciel” zostało za-

łożone z miłości do psów przez grupę 
wolontariuszy. Jego głównym celem 
jest niesienie pomocy bezdomnym 
zwierzętom tam, gdzie jest ona naj-
bardziej potrzebna oraz zapewnienie 
podopiecznym wrzesińskiego schro-
niska jak najlepszych warunków ży-
cia. „Psi-jaciel” promuje adopcję bez-
domnych psów i kotów. Organizuje 
również pomoc rzeczową dla zwie-
rząt, których właściciele znaleźli się  
w trudnej sytuacji materialnej.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział Gnieźnieński

Numer KRS: 0000156150
Organizacja zrzesza osoby chore na 

stwardnienie rozsiane, ich rodziny  
i przyjaciół. Misją PTSR jest poprawa 
jakości życia osób cierpiących na tę 
chorobę poprzez zapewnienie im 
dostępu do odpowiedniego lecze-
nia i rehabilitacji. Oddziały towarzy-
stwa organizują lokalnie rehabilita-
cję fizyczną, pomoc psychologiczną  
i prawną oraz wydają czasopisma. 

Stowarzyszenie „Zakątek Wetera-
nów”

Numer KRS: 0000726652
Do „Zakątka Weteranów” trafiają psy 

i konie, które w przeszłości pełniły 
służbę m.in. w policji, wojsku, straży 
pożarnej, granicznej czy celnej. Zwie-
rzęcy funkcjonariusze, którzy przez 
lata pomagali ludziom w trudnych  
i niebezpiecznych sytuacjach, mogą 
odnaleźć spokój w gierłatowskim 
przytulisku. Przekazane środki zosta-
ną przeznaczone na zapewnienie go-
dziwych warunków leciwym i chorym 
zwierzakom, w tym na ich wyżywie-
nie i leczenie.
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1649/2023
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 31 stycznia 2023 roku
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  Miejsce i termin przetargów: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 10, pok. 112
                                                                 9 marca 2023 roku

Godzina
przetargu

Oznaczenie 
geodezyjne

Powierzchnia 
działek [ha]

Łączna 
powierzchnia 

działek [ha]
Księga wieczysta Przeznaczenie 

nieruchomości Cena wywoławcza Wadium

10:00

Bierzglinek, dz. nr 
139/88 0,0586

0,0606 PO1F/00028460/8

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Września, zatwierdzoną uchwałą  

nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku 
działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej.

Burmistrz miasta i gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję 
znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 

na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze.

103 505,00 zł + VAT 10 000,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 

139/97 0,0020

10:30

Bierzglinek, dz. nr 
139/89 0,0512

0,0548 PO1F/00028460/8 81 099,00 zł + VAT 8 000,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 

139/98 0,0036

 Termin wpłacenia wadium: do dnia 3 marca 2023 roku

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), minął dnia 30 stycznia 2023 roku.

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1648/2023
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 31 stycznia 2023 roku
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  Miejsce i termin przetargów: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 10, pok. 112
                                                                 5 kwietnia 2023 roku

Godzina
przetargu

Oznaczenie 
geodezyjne

Powierzchnia 
działek [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie 

nieruchomości
Cena 

wywoławcza Wadium

10:00 Bierzglinek, dz. 
nr 375/168 0,2160

PO1F/00042327/8

Tereny zabudowy usługowej 
w zieleni urządzonej (U/ZP)
Uchwała Nr XXXIII/296/2022

Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek

476 820,00 zł 
+ VAT 50 000,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. 
nr 375/169 0,2786

Tereny zabudowy usługowej 
w zieleni urządzonej (U/ZP)
Uchwała Nr XXXIII/296/2022

Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek

615 010,00 zł 
+ VAT 61 000,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. 
nr 375/171 0,6726

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)
Uchwała Nr XXXIII/296/2022

Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek

1 328 721,00 zł 
+ VAT 130 000,00 zł

 Termin wpłacenia wadium: do dnia 31 marca 2023 roku

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) minął dnia 30 stycznia 2023 roku.

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

WARUNKI PRZETARGÓW
1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Fryderyka Chopina 10.
2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – które wniosą wadium 

w pieniądzu w wyznaczonym terminie.
3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby osobiście albo poprzez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym.
4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze 

znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa.
5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działek, których wadium dotyczy.
6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub zamknięciu przetargu, 

zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia 
rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

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

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

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

przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.
13. Organ uprawniony jest do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub 

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

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

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

16. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), chcąc nabyć część nieruchomości, zobowią-
zany jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.
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17. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca części 
nieruchomości.

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

19. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         STAROSTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /-/ Dionizy Jaśniewicz
*Jeśli przeznaczenie przedmiotu przetargu zostało określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji na stronie: www.wrzesnia.powiat.pl – „Nieruchomości na sprzedaż” lub pod nr. tel. 61 640 45 38.

Działki będące przedmiotem przetargu w dniu 9 marca 2023 roku Działki będące przedmiotem przetargu w dniu 5 kwietnia 2023 roku

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 13 lutego 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, zwanej dalej „ustawą”) 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 
r. poz. 2000 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 2 lutego 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na budowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 

– 247, 243/1, 242/1, 242/10, 243/2, 245, 28, 241, 26, 25, obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka 
ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,

– 60, 62, 64, obręb: 303001_2.0111 Łagiewki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,
– 169/2, 204, 203, 201, 191, 164, 162, 151, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo, jednostka ewidencyj-

na: 303001_2 Kołaczkowo.
Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie 

przejście na własność gminy Kołaczkowo działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:
– 242/11 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 242/10, obręb: 

303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,
– 25/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 25, obręb: 

303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,
– 25/2 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 25, obręb: 

303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,
– 201/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 201, obręb: 

303001_2.0109 Kołaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,
– 204/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 204, obręb: 

303001_2.0109 Kołaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,
– 60/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 60, obręb: 

303001_2.0111 Łagiewki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

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 terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji 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 Kołaczkowo, w Biu-
letynach 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 materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnio-
ski   i zastrzeżenia w terminie do dnia 9 marca 2023 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 13 lutego 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 
r. poz. 162, zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pózn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 13 stycznia 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg 
gminnych ulic: Kilińskiego – Dąbrowskiego – Chrobrego – Batorego we Wrze-
śni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3637/3, 4434/11, 3626/1, 3626/2, 
3625/1, 3624, 3605, 3586/16 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyj-
na: 303005_4 Września – miasto.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej będzie przejście na własność Gminy Września działek oznaczonych nr ewiden-
cyjnymi:

– 3637/4 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 
3637/3

– 3624/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 
3624

– 3605/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 
3605

– 3626/1
– 3626/2
obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wy-
danie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego 
zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o go-
spodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zaka-
zu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia uważa się za doko-
nane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się ni-
niejszego 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 ze-
branych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wy-
jaśnienia w sprawie oraz składać wnioski   i zastrzeżenia w terminie do dnia 9 marca 
2023 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10  
§ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Poznając lokalnych pracodawców
W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z przedstawicielami rodzinnej firmy, której historia sięga lat 

60., a założycielem jest Kazimierz Podlewski.

Rozmowy pozwalają poznać problemy i potrzeby przedsiębiorców

Firma tworzy obecnie miejsca pracy 
dla ok. 150 pracowników, a zajmuje 
się produkcją mebli tapicerowanych. 
Ma siedzibę  w Borzykowie (gmina 
Kołaczkowo), a jej wyroby trafiają na 
polski rynek oraz są eksportowane.

Pracodawca oprócz długoletniej tra-
dycji może pochwalić się wiernymi 
pracownikami, którzy często wiążą 
z nim prawie całą swoją karierę zawo-
dową. Osoba z najdłuższym stażem 
została zatrudniona w 1972 roku.

W trakcie spotkania mogliśmy wy-
mienić się spostrzeżeniami na temat 
obecnej sytuacji pracodawców i pra-
cowników oraz przedstawić instru-
menty wsparcia, jakimi dysponuje 
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

PUP

Zachęcali do munduru
Przedstawiciele Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Pozna-
niu mówili we Wrześni o nabo-
rze do służby.

Policja poszukuje nowych członków swojej formacji

Eksperci Zespołu Doboru nadkom. 
Maciej Kostulak oraz asp. Anna 
Czempińska-Kowalewska podczas 
spotkania, które odbyło się 8 lute-
go w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
przedstawili specyfikę służby w sze-
regach policji. Goście opowiedzieli, 
jakie cechy powinien wykazywać 
kandydat oraz jakie wymagania ma 
ich formacja względem osoby zain-
teresowanej odbyciem służby.

Uczestnicy spotkania zadawali 
gościom pytania dotyczące m.in. 
przebiegu rekrutacji, szkolenia pod-
stawowego oraz możliwych ścieżek 
rozwoju.                                                        PUP

Czy warto zarejestrować się w urzędzie pracy?
Osoba, która nie jest zatrudniona, może zarejestrować się jako bezrobotna w dowolnym momencie, 

ponieważ zgodnie z przepisami nie ma żadnego określonego terminu, który narzuca ten obowiązek.

Warto zrobić to jednak jak najwcze-
śniej ze względu na to, iż wszystkie 
uprawnienia wynikające z  nabycia 
statusu osoby bezrobotnej przyzna-
wane są dopiero od daty rejestracji. 

Jakie korzyści może przynieść reje-
stracja? Przede wszystkim osoby za-
rejestrowane jako bezrobotne mają 
możliwość dostępu do usług pośred-
nictwa pracy, doradztwa zawodowe-
go i informacji zawodowej, pomocy 
w aktywnym poszukiwaniu pracy 
oraz szkoleń. Wiele osób zaintereso-
wanych może skorzystać z podnie-
sienia swoich kwalifikacji zawodo-
wych. Kolejnym plusem jest  możli-
wość skorzystania z dofinansowań 
na rozpoczęcie własnej działalności. 

Dzięki zarejestrowaniu się w urzędzie 
pracy osoba bezrobotna może tak-
że uzyskać  prawo do ubezpieczenia 
zdrowotnego dla siebie oraz członków 
swojej rodziny. Warto podkreślić, że 
jest to istotne uprawnienie, ponieważ 
zapewnia możliwość bezpłatnego ko-
rzystania z opieki medycznej.

Istotnym powodem do rejestracji dla 
wielu osób jest uzyskanie prawa do za-
siłku. Warto jednak pamiętać, że usta-
lając prawo do zasiłku dla osoby bezro-
botnej, badany jest okres 18 miesięcy 
poprzedzających dzień zarejestrowa-
nia (art. 71 ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy). Jeśli 
więc danej osobie przysługuje prawo 
do zasiłku, a będzie ona zwlekać z reje-
stracją, może utracić ten przywilej. 

Jednak zanim podejmiemy decyzje 
o zarejestrowaniu się, sprawdźmy, 
czy spełniamy kryteria definicji bezro-
botnego, która mówi, że: bezrobotny 
oznacza „osobę (…) pełnoletnią, nie-
zatrudnioną i niewykonującą innej 
pracy zarobkowej, zdolną i gotową 
do podjęcia zatrudnienia w pełnym 
wymiarze czasu pracy obowiązującym 
w danym zawodzie lub służbie albo 
innej pracy zarobkowej, albo jeżeli 
jest osobą niepełnosprawną, zdolną 
i gotową do podjęcia zatrudnienia co 
najmniej w połowie wymiaru czasu 
pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjąt-

kiem uczącej się w szkołach dla doro-
słych lub przystępującej do egzaminu 
eksternistycznego z zakresu programu 
nauczania tej szkoły oraz uczącej się 
w branżowej szkole II stopnia i szkole 
policealnej, prowadzącej kształcenie 
w formie stacjonarnej lub zaocznej, 
lub w szkole wyższej, gdzie studiuje  
w formie studiów niestacjonarnych, 
zarejestrowaną we właściwym dla 
miejsca zameldowania stałego lub 
czasowego powiatowym urzędzie pra-
cy oraz poszukującą zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej ( …)” (art. 2 ust. 
1 pkt. 2 ww. ustawy).                                    PUP

Uwaga na niewiarygodne źródła informacji

W związku ze zgłoszeniami naszych klientów dotyczącymi 
otrzymywania wiadomości SMS-owych oraz e-mailowych na te-
mat naborów na kursy języka angielskiego w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy informujemy:
- obecnie urząd nie prowadzi naborów na kurs języka angielskiego,
- urząd nie prowadzi komunikacji poprzez SMS-y.
Wszelkie informacje dot. oferty Powiatowego Urzędu Pracy we 

Wrześni znajdują się na stronie www.wrzesnia.praca.gov.pl
Prosimy o zachowanie ostrożności i nieklikanie w linki podane 

w wiadomościach.  W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefo-
niczny, osobisty lub przez platformy ePUAP i praca.gov.pl.
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Przygarnij mnie

Agentka chciałaby zaufać człowiekowi

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.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

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 1 lutego 
2023 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogło-
szeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Fryderyka 
Chopina 10

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 
DO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA (DAROWIZNY)

Przedmiotowy wykaz dotyczy części nieruchomości stanowią-
cych własność powiatu wrzesińskiego, położonych we Wrześni, 
gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako:
    • działka ewidencyjna nr 1515/7 o powierzchni 0,0218 ha, dla 

której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00054789/1,
    • działka ewidencyjna nr 1515/9 o powierzchni 0,0048 ha, dla 

której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00027879/1.

                                                                                  STAROSTA

                                                                      /-/ Dionizy Jaśniewicz
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Abonament radiowo- 
-telewizyjny w 2023 roku

Opłaty abonamentowe za posiadanie radia i telewizora ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.  
W 2023 roku oplata za jeden miesiąc wynosi 27,30 zł za odbiornik radiowy i telewizyjny.

Pobieraniem opłat abonamento-
wych zajmuje się Poczta Polska. Każ-
dy, kto posiada odbiornik radiowy 
lub telewizyjny, zobowiązany jest do 
25. dnia każdego miesiąca taką opła-
tę wnosić, oczywiście poza osobami 
ustawowo z niej zwolnionymi, czy to 
z racji osiągniętego wieku (ukończo-
ne 75 lat), czy innych szczególnych 
uprawnień i zwolnień wynikających 
z ustawy. 

Abonament radiowo-telewizyjny 
można opłacać w wybranych cy-
klach. Do wyboru są różne warianty 
– może to być jednorazowa opłata 
za cały rok, półroczna, kwartalna czy 
miesięczna.

Rzecznik prosi, aby nie lekceważyć 
otrzymywanych upomnień z Poczty 

Polskiej z Bydgoszczy o zaleganiu  
w latach ubiegłych z opłatami z tytu-
łu abonamentu RTV (zazwyczaj jest 
to 5 lat wstecz), ponieważ może się 
to skończyć egzekucją długu przez 
Urząd Skarbowy. Gdy takie upomnie-
nie otrzymamy, można wystąpić do 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
w Warszawie o umorzenie tego zo-
bowiązania, o ile mamy podstawy 
do takiego wniosku, albo wystąpić  
o rozłożenie na raty.

Podstawa prawna ustawa z dnia  
21 kwietnia 2005 roku o opłatach 
abonamentowych (Dz. U. z 2020 roku 
pozycja 1689).

Elżbieta Staszak-Małecka

Najgłośniejsze drzewo
Łoskotnica pękająca (Hura crepitans) jest drzewem uznawa-

nym za jedno z najbardziej niebezpiecznych na świecie przez jej 
kolce oraz wybuchające owoce. Roślina ta naturalnie występuje 
w Ameryce, ale też w Azji.

Dorasta do 25 m wysokości, a cha-
rakteryzuje się korą pokrytą kolca-
mi. Jej trujący sok mleczny wywo-
łuje silne podrażnienia skóry.

Najciekawszy fakt o łoskotnicy pę-
kającej dotyczy jej owoców, które 
naprawdę wybuchają. To właśnie 
przez nie oraz przez jej trujący sok 
jest uznawana za niezwykle nie-
bezpieczną.

Wybuchanie owoców polega na 
tym, że wypełniają się one gazem, by 
później strzelić i wyrzucić z siebie na-
siona. Te mogą trafić na glebę oddalo-
ną aż o 40 m. Przybierają wtedy pręd-
kość dochodzącą do nawet 240 km/h, 
więc gdy człowiek jest w pobliżu, jest 
to dla niego wielkie zagrożenie.

Zofia Kaczmarek, Zuzanna Raczak
kl. 1TA

Dzień dobry. Jestem Agentka. 
Witam się z Wami na łamach „Prze-
glądu Powiatowego” z dużą dozą 
niepewności. Od razu powiem, że 
jestem raczej bojaźliwa, ale może 
jest na świecie człowiek, któremu 
będę mogła zaufać?

We wrzesińskim schronisku je-
stem ponad półtora roku. Gdy trafi-
łam tu jako około 2-letni psiak nowi 
opiekunowie domyślili się, że moje 
krótkie życie zostało naznaczone 
jakąś ogromną krzywdą. Schowa-
łam się w najciemniejszy kąt budy, 
tygodniami napierając na ścianę. 
Chyba chciałam zniknąć, stać się 
niewidzialną. Tak bardzo się bałam 
świata.

Zdobycie choć odrobiny moje-
go zaufania zajęło moim nowym 
opiekunom kilka miesięcy. Powoli 
zaczęłam otwierać przed nimi serce 
i widzę, jak wzrusza ich ta zmiana. 
Udaje mi się pokonywać słabości. 
Zaczęłam pozwalać na głaskanie, 
wychodzę z kimś na prawdziwy 
spacer. Pewne jest, że wymagam 
zrozumienia i akceptacji. Dopiero 
wtedy jestem w stanie wpuścić ko-
goś do swojego świata. Własnemu 
człowiekowi będę ufać nad życie. 
Na pewno też wspólną pracą uda 
nam się poczynić dalsze postępy. 

Trzeba tylko dać mi szansę. Szukam 
domu w spokojnej, cichej dzielnicy 
i świadomych, wyrozumiałych ludzi, 
którzy pokażą mi świat.

Jeśli chcesz mnie poznać, 
skontaktuj się z Mariolą (tel. 
501 774 049) lub Karoliną (tel. 669 
809 565).                                  Agentka

fot. Psi-jaciel
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Z życia klubów sportowych

Pamiątkowe zdjęcie

W świetnej formie
Orliki E2 zwyciężają w turnieju rocznika 2013 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września.

fot. arch. KS Zjednoczeni

28 stycznia Zjednoczeni wzięli 
udział w turnieju o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Września, który 
organizowała miejscowa Victoria. 
Graliśmy 10-minutowe mecze syste-
mem każdy z każdym. W turnieju wy-
stawiliśmy dwa zespoły, które zajęły 
dwa pierwsze miejsca.

Dla naszych zawodników, którzy na 
co dzień trenują wyłącznie na orliku, 
była to pewna odskocznia, dlatego 
bardzo cieszy zaprezentowana przez 
nich forma.

Wyniki drużyny Zjednoczeni II:
Zjednoczeni II – Zjednoczeni I 3:2
Zjednoczeni II – Victoria Września 

biali 8:0
Zjednoczeni II – Victoria Września 

zieloni 10:1
Zjednoczeni II – Huragan Pobiedzi-

ska 1:0
Zjednoczeni II – Orlik Miłosław 1:0
Wyniki drużyny Zjednoczeni I:
Zjednoczeni I – Zjednoczeni II 2:3
Zjednoczeni I – Victoria Września 

biali 10:0

Zjednoczeni I – Victoria Września 
zieloni 4:0

Zjednoczeni I – Huragan Pobiedzi-
ska 2:1

Zjednoczeni I – Orlik Miłosław 3:0
Klasyfikacja końcowa: 
1. Zjednoczeni Września II
2. Zjednoczeni Września I
3. Huragan Pobiedziska 
4. Orlik Miłosław 
5. Victoria Września zieloni
6. Victoria Września biali

KS Zjednoczeni Września

Grali w badmintona
21 stycznia uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie, a zarazem zawodnicy Uczniow-

skiego Klubu Sportowego Zasutowo, brali udział w I turnieju w ramach 26 Mistrzostw Miasta Słupcy 
w Badmintonie.

Uczestnicy zawodów
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Zawody rozpoczęły się o godzinie 
9 w sali Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Wzięło w nich udział  
47 uczestników z  następujących klu-
bów: UKS Kopernik Słupca, UKS Pro-
myk Mąkolno, Smecz Konin, Leszno 
i UKS Zasutowo. Zawodnicy z powiatu 
wrzesińskiego zagrali na wysokim po-
ziomie i przywieźli aż dziewięć medali.

Rezultaty naszych badmintoni-
stów prezentują się następująco.  
W kategorii dziewcząt klas I-II szkoły 
podstawowej drugie miejsce zajęła 
Kornelia Kotowicz, trzecie – Maria 
Dądaj, zaś piąte Martyna Juszczak. 
Wśród chłopców klas I-II szkoły pod-
stawowej na drugim miejscu uplaso-
wał się Józef Kosmowski, na trzecim 
Xavier Pluciński, a na czwartym Ste-
fan Dobosz. W tej kategorii 5-6 miej-
sce przypadło Stanisławowi Fludrze  
i Aleksandrowi Janiszewskiemu,  
a 7-8 miejsce – Patrykowi Pietrzakowi 
i Tomaszowi Stachurze.

W kategorii klas III-IV szkoły podsta-
wowej wśród dziewcząt triumfowa-
ła Maria Woźniak. Wśród chłopców 
czwarty był Kacper Łukasiewicz.

W kategorii klas V-VI szkoły podsta-
wowej drugie miejsce wśród dziew-
cząt przypadło Wiktorii Juszczak, 5-6 
Łucji Jachimczak, a siódme – Zuzan-
nie Kotowicz. Wśród chłopców z kolei 

pierwszy był Jakub Jarząbek, tuż przed 
Marcinem Balickim. Czwarte miejsce  
w tej kategorii zajął Tymoteusz Jerka.

Zawody zakończyły się wręczeniem 
dyplomów, medali oraz losowaniem 
nagród rzeczowych. Szczęśliwcami 
okazali się Maria Woźniak i Stanisław 
Fludra, którzy wygrali profesjonalne 
rakiety badmintonowe. Łucja Ja-
chimczak i Aleksander Janiszewski 
wylosowali torby do rakiet, a Xavier 
Pluciński – torbę z upominkami. 

Podziękowania należą się Micha-
łowi Rachubińskiemu za pomoc  
w opiece nad dziećmi i Piotrowi Mi-
chalakowi za wsparcie w organizacji 
wyjazdu na zawody. 

Gratulujemy osiągniętych miejsc  
i wylosowanych nagród. Życzymy 
dalszych sukcesów na kortach bad-
mintonowych!

Lidia Płończak
Zespół Szkół w Zasutowie

Dekoracja najlepszych

O Puchar Wielkiego Serca
Ponad 50 osób pojawiło się w niedzielę 29 stycznia na strzelnicy 

pneumatycznej LOK we Wrześni, aby miło spędzić czas, rywalizując 
w Zawodach Strzeleckich o Puchar Wielkiego Serca, pomagając 
przy tym pomagać innym.

Cała opłata startowa trafiała do 
skarbonki Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Najlepszym w strzelaniu z karabin-
ka okazał się Mikołaj Czerniak (81 
pkt.), zaś w strzelaniu z pistoletu wy-
grała Aleksandra Czerniak (78 pkt.).   
Zwycięzcą zawodów (w obu konku-
rencjach) został Leszek Zielichowski 
(153 pkt.) przed Aleksandrą Czerniak 
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(149 pkt.) i Łukaszem Kawą (149 pkt.).
Na specjalne wyróżnienie zasłużyła 

najwytrwalsza (najwięcej strzałów) 
i najmłodsza zawodniczka Zuzia  
Pietrzak.

Gratulujemy zwycięzcom oraz 
wszystkim, którzy odważyli się chwy-
cić za broń i wsparli przy tym WOŚP.

Andrzej Idziak
LOK Września

WOŚP-owy ultramaraton
Pięciu biegaczy z trzech klubów powiatu wrzesińskiego uczest-

niczyło w Biegu z Pierwszej Stolicy do Stolicy, który odbył się  
w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Biegacze na starcie we Wrześni

fot. Robert Klim
czak

Idea biegu jest prosta. Zawodni-
cy przez dwa dni biegną z Gniezna 
do Warszawy, po drodze promując 
WOŚP oraz zbierając pieniądze do 
skarbonek. Na trasie do gnieźnień-
skich biegaczy dołączają kolejni. 

W tym roku jednym z przystanków 
była Września. Tutaj 28 stycznia pięć-
dziesięcioosobowa ekipa została 
ugoszczona przez Starostwo Powia-
towe we Wrześni, które zapewniło 
przybyszom z Gniezna ciepły posi-
łek. W Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „pałeczkę” od 
gnieźnian przejęli wrześnianie. Pię-
cioosobowa drużyna w składzie: 
Artur Rogaliński, Janusz Grzegorek 
i Henryk Czerniak (wszyscy z KB Ko-

synier Września), Waldemar Antczak 
(Night Runners Września) i Tomasz 
Małecki (Active Nekla), udała się  
w kierunku Węgierek. Po przebie-
gnięciu ośmiu kilometrów przekazali 
sztafetową „pałeczkę” kolejnej ekipie. 

Ultramaraton zakończył się  
29 stycznia w telewizyjnym studiu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w TVN-ie.

Pomysł Biegu z Pierwszej Stolicy Do 
Stolicy zrodził się na potrzeby dwu-
dziestego ósmego Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Wówczas 
„Fundacja Młodzi w Uzależnieniu” 
przy wsparciu władz Gniezna zorgani-
zowała pierwszą edycję wydarzenia.

Tomasz Małecki
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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
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Z życia klubów sportowych

Wróciły z awansem
Trzecia runda fazy rozbudo-

wanej minisiatkówki kończy  
kolejny etap rozgrywek.

fot. arch. U
KS Jedynka

Zawodniczki z Wrześni z trenerką

W turnieju rozegranym w Pile UKS 
Jedynka Września I zajął drugie 
miejsce. Zespół wystąpił w składzie: 
Ewa Karska, Zosia Pecyna, Weronika 
Rybacka i Claudia Kępczyk. Z kolei 
drużyna UKS Jedynka Września II  
z Mają Wardeńską, Mają Szymańską, 
Julią Kamińską i Gabrysią Mocek  
w składzie zajęła czwarte miejsce. 
Ponad 12 godzin w trasie i hali przy-
niósł obu zespołom awans do Półfi-
nału Mistrzostw Wielkopolski Kinder 
Joy of Moving, który odbędzie się  
16 kwietnia. 

Ilona Zielińska-Czubek
UKS Jedynka

Derby Wielkopolski dla 
Kacperka Czerwińskiego

W sobotę 18 lutego w hali przy ulicy Słowackiego we Wrześni zostanie rozegrany mecz XI kolejki II Pol-
skiej Ligi Futsalu pomiędzy KP Wooden Villa Września a Wiarą Lecha Poznań. Podczas tego wydarzenia 
będą zbierane środki na leczenie Kacperka Czerwińskiego chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a.

II Polska Liga Futsalu wkracza  
w decydującą fazę. Podczas XI se-
rii spotkań zmierzą się drużyny  
z górnej połówki tabeli. Gospodarze 
– KP Wooden Villa Września – chcą 
powtórzyć sukces z poprzedniego 
sezonu i zakończyć rozgrywki na li-
gowym podium. Goście – Drużyna 
Wiary Lecha Poznań – mają wciąż 
jeszcze szansę na zajęcie pierwsze-
go miejsca i awans do I Ligi Futsalu.  
W poprzedniej rundzie Drużyna Wia-
ry Lecha wygrała zdecydowanie 7:2. 
Teraz czas na rewanż. Wcześniej oba 
zespoły zdążyły rozegrać już przed-
sezonowy sparing (na zdjęciu, fot. 
Piotr Jędraszak).

Oprócz sportowych emocji odbę-
dzie się również charytatywna zbiór-
ka na leczenie 5-letniego chłopca 

Kacperka Czerwińskiego.
– O dobrym sercu Kac-

perka i jego rodzi-
ców przekonałem 
się wiele razy 
osobiście, or-
g a n i z u j ą c  
w poprzed-
nim roku 
zbiórki dla 
Alusi Bart-
k o w i a k . 
To właśnie 
oni pomagali  
w ich organizacji. 
Sam Kacperek był 
wolontariuszem Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy podczas ostatniego finału. Mówi 
się, że dobro powraca, dlatego podczas 

naszego najbliższego meczu 
będziemy zbierać środki 

właśnie na leczenie 
Kacperka. Będzie 

loteria fanto-
wa, pyszne 
ciasta, kawa  
i herbata. 
Dodatkowo 
w przerwie 
meczu odbę-

dą się licytacje 
ciekawych ga-

dżetów ufundo-
wanych przez nas 

i naszych przyjaciół 
– mówi Piotr Jędraszak, 

rzecznik prasowy wrzesiń-
skiej drużyny.         

KP Wooden Villa Września




