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Prezentujemy wszystkie inwestycje zrealizowane w ramach budżetu oby-
watelskiego powiatu wrzesińskiego na 2020 rok. S. 8-9.

Zdalne obrady
XXIII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego we wtorek 27 paździer-

nika odbyła się w trybie zdalnym. Decyzja o takim sposobie obra-
dowania była podyktowana zaostrzeniem zasad związanych z pa-
nującą pandemią.

Posiedzenie Rady Powiatu Wrzesińskie-
go poprowadził wiceprzewodniczący 
Janusz Balcerzak. Podczas obrad przyję-
to m.in. zmianę uchwały dotyczącą po-
działu środków finansowych Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych.  
     Cd. s. 3.

Święto Niepodległości

Informacje  
z dróg

fot. Julia W
ieczorek
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Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Nieodpłatna pomoc prawna  
w powiecie wrzesińskim 
Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytyczny-

mi Ministerstwa Sprawiedliwości do odwołania nie będą funkcjonować punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wrzesińskiego.
Porady prawnej można zasięgnąć przez telefon lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Zgłoszenia w dni robocze w godz. 9-14 pod numerem 61 640 44 17.

Dyżury radnych powiatowych
Informacje dotyczące możliwości kontaktu z radnymi znajdują się w Biuletynie  

Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub są udzielane pod numerem 61 640 44 35.
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Ogłoszenie o naborze kadry 
do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju  
w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-

-opiekuńczym  
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

we Wrześni w 2021 roku
W związku z realizacją zadań Wiodącego Ośrodka ko-

ordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na tere-
nie powiatu wrzesińskiego w zakresie organizowania 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (reali-
zacja programu rządowego kompleksowego wsparcia 
dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu pań-
stwa), ogłasza się nabór kadry do prowadzenia nastę-
pujących zajęć:
1. terapia pedagogiczna,
2. terapia logopedyczna,
3. terapia neurologopedyczna,
4. terapia oligofrenopedagogiczna,
5. terapia psychologiczna,
6. rehabilitacja/terapia ruchowa,
7. terapia ręki,
8. zajęcia z tyflopedagogiem,
9. zajęcia z surdopedagogiem,
10. terapia w zakresie integracji sensorycznej.

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą 
ubiegać się pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, reha-
bilitanci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do 
prowadzenia powyższych zajęć.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 1.01.2021 r. do 
17.12.2021 r. w budynku Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej, ul. Leśna 10, 62-300 Września, a w szczegól-
nych przypadkach w miejscu zamieszkania dziecka.

Oferty należy składać w sekretariacie poradni do dnia 
4.12.2020 r., do godz. 12, na formularzu ofertowym 
zamieszonym na stronie internetowej Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej we Wrześni: www.ppp-wrze-
snia.pl (zakładka Za życiem).
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 603 

993 506, e-mail: sekretariat@ppp-wrzesnia.pl.

Wicedyrektor PP-P we Wrześni
mgr Agnieszka Marciniak

Pomoc dla pieczy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Celem projektu jest zapobieganie  
i ograniczanie negatywnych skutków 
COVID-19 w obszarze pieczy zastęp-
czej. W ramach wsparcia zakupiono:

- sprzęt komputerowy – 63 laptopy,
- sprzęt audiowizualny – dwa telewi-

zory, projektor oraz ekran projekcyjny,
- środki ochrony indywidualnej, w tym 

1 970 maseczek, 19 700 rękawiczek, 327 
litrów płynu dezynfekcyjnego,

- wyposażenie miejsca kwarantan-
ny/izolacji w łóżko, szafę, stolik oraz 
dwa krzesła.

Wsparciem zostały objęte rodziny 
zastępcze z terenu powiatu wrzesiń-
skiego oraz Ośrodek Wspomagania 
Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

PCPR

Na budowie trwa wykonywanie robót instalacji wodociągowej wewnętrznej, 
instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz robót tynkarskich

W czasie pandemii wsparcie jest niezwykle istotne

W ramach projektu pod taką nazwą rząd sfinansuje zakup masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, 
której mieszkańcy dołączą do akcji. 

„Pod biało-czerwoną” to przedsię-
wzięcie, które wpisuje się w przypa-
dającą w tym roku 100. rocznicę bi-
twy warszawskiej. Inicjatywa zakupu 
masztu i flagi zależeć będzie od miesz-
kańców, którzy do 11 listopada mogą 
przez Internet oddawać głosy poparcia 
na stronie bialoczerwona.www.gov.pl. 
Swój głos mogą oddawać wszyscy 

mieszkańcy gminy, również niepeł-
noletni.

Do realizacji projektu dla gmin ma-
jących poniżej 20 tys. mieszkańców 
potrzeba 100 głosów, dla gmin z licz-
bą mieszkańców między 20 tys. a 100 
tys. – 500 głosów, zaś dla gmin po-
wyżej 100 tys. mieszkańców – 1 000 
głosów. Ogłoszenie wyników i opu-

blikowanie informacji o gminach,  
w których pojawią się nowe maszty 
i flagi przewidziano na 29 listopada.

Organizatorami projektu są Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów oraz Mi-
nisterstwo Cyfryzacji. Projekt odby-
wa się pod honorowym patronatem 
premiera Mateusza Morawieckiego.

(red.)
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Kartonowa rewolucja
Młodzież, której przypisywano bierność i dystansowanie się od polityki, przebudziła się, zareagowała spontanicznie i radykalnie. Rzec by 

można, eksplodowała ogromną złością. Pokolenie młodych wychowanych na lekcjach religii organizowanych w szkołach, zanurzone na co dzień  
w wirtualnym świecie gier komputerowych i portali społecznościowych, nagle wyszło na ulice setek polskich miast i miasteczek, wydając z siebie 
potężny głos, głos sprzeciwu. Wystąpili przeciwko demolowaniu ich wolnościowego świata przez polityków i ultrareligijnych inkwizytorów.
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Oznacza to, iż środki, które nie zo-
stały wykorzystane na dofinansowa-
nie wydatków na instrumenty i usłu-
gi rynku pracy na rzecz osób niepeł-
nosprawnych poszukujących pracy 
i niepozostających w zatrudnieniu 
będą przeznaczone na dofinanso-
wanie zaopatrzenia w sprzęt rehabi-
litacyjny, przedmioty ortopedyczne 
oraz środki pomocnicze przyzna-
wane osobom niepełnosprawnym. 
Radni jednomyślnie uchwalili Po-
wiatowy Program Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Wrzesińskim 
na lata 2020-2022, dzięki któremu 
możliwe będzie dobre zapewnianie 
prawidłowej opieki oraz wychowa-
nia dzieciom pozbawionym troski 
rodzicielskiej. Opracowanie oraz re-
alizacja 3-letnich powiatowych pro-
gramów dotyczących rozwoju pie-
czy zastępczej jest jednym z zadań 
własnych powiatu, zgodnie z usta-
wą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Program tworzo-
ny jest na podstawie analizy sytuacji 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz ko-
nieczności umieszczania dzieci poza 
rodzinami biologicznymi. 

– Obecnie jesteśmy po szkoleniu 
kandydatów na rodziny zastępcze. 
Prawdopodobnie będą to trzy rodziny 
spokrewnione – mówiła koordynator 
biura ds. pieczy zastępczej w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie 

Małgorzata Szmydkowska. 
Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła 

również uchwałę o określaniu warun-
ków i trybu finansowania zadań z za-
kresu wspierania oraz rozwoju sportu 
w powiecie wrzesińskim. Wsparcie 
będzie udzielane w postaci dotacji,  
o którą mogą się ubiegać kluby spor-
towe funkcjonujące na terenie powia-
tu wrzesińskiego (a nie – jak było to 
dotychczas – trenerzy). Pozyskane do-
tacje mogą być wykorzystane na przy-
kład na realizację programów szko-
leniowych, zakup sprzętu, odzieży  
i obuwia sportowego, pokrycie kosz-
tów organizacji zawodów sportowych 
lub uczestnictwa w takich zawodach 
czy pokrycie kosztów korzystania  
z obiektów sportowych w celu szkole-
nia sportowego. Na zadania, które są 
planowane na 2021 rok, kluby powin-
ny składać wnioski do końca stycznia.

Rozpatrzono także projekt uchwa-
ły w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez powiat wrzesiński 
umowy z operatorem o świadcze-
nie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego, na co radni 
wyrazili zgodę. Wykonywaniem tych 
usług zajmuje się firma WA-MA.

– Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że uzy-
skaliśmy dofinansowanie do kolejnej 
linii. Jest to linia nr 8 relacji Września-
-Biechowo-Miłosław, która pozwala 
młodzieży na dojazdy do Grzymysła-

wic, gdzie odbywają się praktyki – wy-
jaśniała naczelnik Wydziału Komuni-
kacji i Transportu Elwira Haręźlak. 

Na zakończenie podjęto uchwały 
budżetowe, których przyjęcie uzasad-
niała skarbnik Beata Matuszewska. 

Jedna ze zmian w budżecie mówiła 
o wsparciu finansowym z budżetu 
samorządu województwa wielkopol-
skiego na zadanie „Budowa systemu 
nawadniania przy Centrum Badań  
i Rozwoju Nowoczesnych Technolo-
gii w Grzymysławi-
cach" w ramach na-
boru wniosków zło-
żonych do progra-
mu „Deszczówka". 
Kwota dofinanso-
wania to ponad 46 
tysięcy złotych. Ponadto powiat wrze-
siński otrzymał z Funduszu Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej dotację  
w wysokości ponad 206 tysięcy zło-
tych. Pozyskane fundusze pozwolą 
na zakup pneumatycznego namiotu 
ratowniczego, przyczepy ciężarowej 
z najazdami oraz symulatora zagro-
żeń pożarowych i ekologicznych 
domu jednorodzinnego dla Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrześni. Radni zdecydo-
wali również o zwiększeniu środków 
dla Zespołu Szkół Politechnicznych 
na kwotę ponad 117 tysięcy złotych. 
Z tej puli 92 tysiące zostaną przezna-

czone na modernizację starego bu-
dynku ZSP, natomiast 25 tysięcy zło-
tych zostanie wykorzystane na zakup 
materiałów oraz sprzętów niezbęd-
nych do przygotowania 11 zastęp-
czych sal lekcyjnych, zabezpieczenie 
instalacji elektrycznej oraz drobne 
naprawy dachu. Działania te są wy-
muszone awarią instalacji wodocią-
gowej, do której doszło w nocy z 2 na 
3 października, przez co w jednym  
z budynków szkolnych zostały zala-

ne niemal wszystkie 
pomieszczenia. 200 
tysięcy złotych prze-
znaczono na wspar-
cie Szpitala Powia-
towego we Wrześni. 
Z tej kwoty zostaną 

zakupione bramki dezynfekujące, 
zamgławiacz oraz środki niezbędne 
do bieżącej działalności, takie jak 
na przykład fartuchy ochronne, rę-
kawice, przyłbice. Do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej została także 
wpisana kwota ponad 6 milionów 
złotych, która jest wynikiem dofinan-
sowania z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego na 
zadanie „Modernizacja i rozbudowa 
Centrum Oświatowego w celu reali-
zacji projektu pn.: »Rozwój szkolnic-
twa zawodowego na terenie powia-
tu wrzesińskiego«”. Środki te zostaną 
wykorzystane w 2021 roku jako kon-

tynuacja projektu, który rozpoczął 
się w 2017 roku i obejmuje nie tylko 
rozbudowę Centrum Oświatowego, 
lecz także wyposażenie CBiRNT. 

Obradowano również na temat 
wniosku złożonego do Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na 
tzw. zadania innowacyjne. Starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wyja-
śniał, że powiat ubiega się o dofinan-
sowanie budowy sali sportowej przy 
Zespole Szkół Specjalnych. W tym 
przypadku innowacja będzie pole-
gać na zasilaniu fotowoltaicznym 
oraz pompach cieplnych, natomiast 
w drugim etapie na innowacyjnych 
metodach rehabilitacyjnych. Kolej-
nym zadaniem wytypowanym przez 
powiat do realizacji w ramach pro-
jektu jest instalacja fotowoltaiczna  
w Grzymysławicach przy Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii oraz Powiatowym Cen-
trum Edukacji Zawodowej przy 
Wojska Polskiego wraz ze stacjami 
dokowania do pojazdu elektryczne-
go oraz samym pojazdem elektrycz-
nym, który łączyłby te dwa obiekty 
kształcenia zawodowego. Na trasie 
między Grzymysławicami a Wrze-
śnią kursowałby autobus. Zgodnie  
z wnioskiem planowana jest również 
kontynuacja budowy ciągu pieszo-
-rowerowego do miejscowości Grzy-
bowo.           Klaudia Kubiak 

Dok. s. 1.

Obrady w trybie zdalnym

Możemy się zżymać na niecenzu-
ralny język przeniesiony jako żywo 
z memów internetowych na karto-
nowe plakaty, ale taki właśnie jest 
koloryt tego buntu. Młodzi zawsze 
byli odważniejsi i to oni rozpoczynali 
rewolucje, które zmieniały świat. 

To wszystko dzieje się na naszych 
oczach. Dorośli wychowawcy 
zbuntowanego pokolenia chcieli 
ich postrzegać jako grzeczne po-
kolenie Jana Pawła II, wychowane  
na lekcjach religii w szkołach publicz-
nych, posłuszne, wyciszone i zdystan-
sowane do rządowych eksperymen-
tów oświatowych. I chociaż już wcze-
śniej pojawiały się sygnały, że w tym 
idiotycznym modelu coś skrzeczy, to 
jednak nie stało się to przyczynkiem 
do jakiejś pogłębionej analizy. Igno-
rowanie sygnalizowanych komuni-
katów stało się regułą. Nie włączył się 
żaden system alarmowy. Stąd ogrom-
ne zaskoczenie, czy wprost szok spo-
wodowany tym, co się wydarzyło,  
a właściwie dzieje się codziennie  
w publicznej przestrzeni jak Polska 
długa i szeroka. Rewolucja zaskoczy-
ła wszystkich, nie spodziewaliśmy, się  
że ten bunt wybuchnie takim pło-
mieniem, który wedrze się nawet do 
małych miasteczek i parafii Polski po-
wiatowej.

Pomyli się jednak ten, kto będzie 

chciał odczytać rewolucję tylko jako 
protest młodych przeciwko restryk-
cyjnemu rozstrzygnięciu Trybuna-
łu Konstytucyjnego zakazującego 
aborcji bez względu na okoliczności. 
Nietrudno się zorientować, że karto-
nikowa rewolucja młodych, to o wie-
le poważniejszy problem, to kryzys 
wartości. To brak zgody młodych na 
model świata wymyślony i realizo-
wany dla nich przez „styropianowy 
establishment”. Odczytują go jako 
mocno archaiczny. Nieprzystający 
do ich otwartego i wolnościowego 
świata, w którym dorastali. Długo 
tolerowali ten stan rzeczy, w którym 
władza nie przekroczyła granicy uzna-
nej za brzegową. I w końcu się prze-
lało. Uświadomili sobie, że nadszedł 
ten czas, kiedy trzeba wyjść z domu  
i rozpocząć batalię o swoją przyszłość. 
Koniec z poprawnością, którą przez 
wiele lat wkuwali na pamięć, tak tro-
chę dla świętego spokoju, żyjąc rów-
nocześnie w równolegle budowanym 
świecie własnych wartości.

Patrząc z perspektywy prowincjo-
nalnego miasteczka, wielu z nas za-
skoczyło to, że bunt młodych odby-
wający się w tym samym czasie co 
w wielkich aglomeracjach, uzyskał 
tak liczne poparcie na prowincji. Bez 
emisariuszy z centrali, bez instrukcji  
i podpowiedzi, bez inspiracji „wro-

gich sił”. Wzięli w ręce tekturowe 
kartoniki, wysmarowali na nich swój 
manifest pokoleniowy i wylegli na 
ulice, żeby wykrzyczeć swój gniew 
i brak zgody na reglamentowanie 
ich wolności. Bez względu na to, jak 
dalej potoczą się losy kartonowej re-
wolucji, już dzisiaj wiemy, że sam fakt 
wykrzyczenia publicznie swojego 
oburzenia przez młodych spowodo-
wał, że oni już nie wrócą grzecznie 
do szkółek na lekcje religii i do in-
nych swoich zajęć w biernym oczeki-
waniu na dalszy bieg zdarzeń. Stało 
się coś, czego nie da się już odwrócić. 
Wszyscy musimy przewartościować 
nasze stereotypowe już dzisiaj po-
strzeganie młodego pokolenia. Mu-
simy zrozumieć, że nasze dzieci już 
dorosły i nie zamierzają nas słuchać, 
ani czekać na nasze przyzwolenie na 
celebrowanie swojej wolności. Sami 
chcą decydować o swoich sprawach.

Czy to coś nowego? Ależ skąd. Każ-
de pokolenie definiuje się przez inny 
bunt pokoleniowy i cywilizacyjny.  
Im wcześniej to zrozumiemy, tym le-
piej dla nas. To nie jest dziecięca cho-
roba, z której się wyrasta ani nawet 
grypa, którą się przechodzi. Z tym 
się po prostu trzeba nauczyć żyć.  
Nie wiem jak wy, ale ja jestem za.

Dionizy Jaśniewicz
*** *********

200 tys. zł  
przeznaczono  

dla Szpitala Powiatowego 
na walkę z COVID-19
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Mówić obrazami, cz. 15
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka proponuje kolejną zabawę z piktogramami.

Publikujemy kolejną część cyklu 
„Mówić obrazami”. Dzięki niemu 
chcemy przybliżyć czytelnikom za-
gadnienie komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej. Zabawa wykorzy-
stująca piktogramy to sposób na 

poznanie jednej z metod porozumie-
wania się w sposób niewerbalny. Na 
poważnie i z sukcesami komunikacja 
alternatywna jest stosowana w Ze-
spole Szkół im. Janusza Korczaka, 
którego niektórzy uczniowie zmaga-

ją się z ograniczeniami związanymi  
z mową. Dzięki wykorzystywaniu zna-
ków przestrzenno-dotykowych (np. 
przedmiotów), grafik (nie tylko pik-
togramów, ale też obrazów czy sym-
boli), znaków manualnych (gestów) 

osoby nieposługujące się mową lub 
mówiące w sposób ograniczony 
mają możliwość porozumiewania się  
z otoczeniem. Społeczność szkoły za-
chęca do poznawania zasad komuni-
kacji alternatywnej i wspomagającej, 

a jednocześnie wspólnej zabawy.  
W tym numerze Hanna Ludwiczak 
oraz Renata Jakubowska przygoto-
wały specjalne zadanie. Wypisane po-
niżej zdania należy uzupełnić odpo-
wiednimi piktogramami.                 (red.)

 
Tata........... liście w ogrodzie.

 
Babcia........... grzybów w lesie.

 

Dziadek........... warzywa na działce.
 

Mama........... smaczne przetwory.

 

Chłopiec........... ptaki w parku.

Rozwiązanie: Tata grabi liście w ogrodzie; Babcia szuka grzybów w lesie; Dziadek wykopuje warzywa na działce; Mama robi smaczne przetwory; Chłopiec obserwuje ptaki w parku

Bon wręczony 
Dzięki stypendium naukowemu ufundowanemu przez Wyższą 

Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu absolwent ZSZ nr 2 rozpoczął 
studia licencjackie. 

26 października absolwent tech-
nikum logistycznego przy Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 
odebrał bon edukacyjny o wartości 
15 tysięcy złotych. Bartosz Wróbel 
wybrał naukę na kierunku zarządza-
nie w Wyższej Szkole Handlu i Usług  
w Poznaniu. Podczas przekazania 

symbolicznego bonu przez naczelni-
ka Wydziału Edukacji Starostwa Po-
wiatowego we Wrześni Olgę Kośmiń-
ską-Gierę, student zaznaczył, że pla-
nuje poszerzać swoją wiedzę zdobytą  
w szkole ponadpodstawowej. Życzy-
my powodzenia i wielu sukcesów!   

Mateusz Maserak

Wymarzony debiut
W meczu I kolejki Fox Travel II Wielkopolskiej Ligi Futsalu beniaminek rozgrywek KP Wooden Villa/

Lucart Energy Września wygrał w Rawiczu z miejscowym Petro-Lawa Futsal Rawicz aż 9:2.

Do Rawicza podopieczni Arkadiu-
sza Hofmana udali się w dwunasto-
osobowym składzie i, jak się później 
okazało, szeroka ławka rezerwowych 
była jednym z ważnych czynników 
przybliżających wrzesiński zespół do 
końcowego zwycięstwa. 

W piątej minucie meczu Łukasz 
Fechner strzelił pierwszą bramkę 
w tym spotkaniu. Gospodarze do-
prowadzili jednak do wyrównania 
bezpośrednim strzałem z rzutu wol-
nego. Kapitan wrzesińskiej drużyny 
Patryk Kwiatkowski strzelił bramkę 
i wrzesiński zespół ponownie objął 
prowadzenie. Końcówka pierwszej 
połowy nie była zbyt dobra w wyko-
naniu gospodarzy z Rawicza. Jeden 
z zawodników tej drużyny otrzymał 
czerwoną kartkę, a wrześnianie za 

sprawą Kamila Klechammera prowa-
dzili już 3:1 i taki wynik utrzymał się 
do końca pierwszej połowy.

Na początku drugiej połowy rawi-
czanie strzelili kontaktową bramkę. 
Odpowiedź KP Wooden Villa/Lucart 
Energy Września była prawie natych-
miastowa. Dzięki doskonale roze-
granemu rzutowi rożnemu Mikołaj 
Plichta pokonał bramkarza gospo-
darzy. Gdy Krzysztof Kozłowski po 
dwójkowej akcji z Igorem Zielińskim 
podwyższył wynik do 5:2, wydawało 
się, że zwycięstwo wrześnian jest na 
wyciągnięcie ręki. W końcówce go-
spodarze opadli z sił, czego efektem 
były kolejne bramki Łukasza Zugaja, 
Kamila Klechammera i Igora Zieliń-
skiego. Ostatecznie zespół KP Wo-
oden Villa/Lucart Energy Września 

wygrał 9:2 i w doskonałych humo-
rach wrócił do Wrześni.

Piotr Jędraszak

Przed pierwszym gwizdkiem u za-
wodników wyczuwalne było lekkie 
podenerwowanie związane z de-
biutem w rozgrywkach ligowych. 
Wszystko, co zaplanowaliśmy na 
ten mecz, potoczyło się zgodnie  
z planem. Jako drużyna zagraliśmy 
dobre spotkanie. Zawsze trzeba coś 
poprawić i wciąż będziemy nad tym 
pracować. Cieszy zwycięstwo, bo to 
daje pewność i zaufanie do tego, co 
robimy. 

Arkadiusz Hofman
trener KP Wooden Villa/Lucart 

Energy Września

Bartosz Wróbel odebrał symboliczny bon na studia

Trener Arkadiusz Hofman instruuje swoich podopiecznych

fot. KP W
ooden Villa/Lucart Energy W

rześnia
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Co słychać na drogach?
Jesienna pogoda w tym roku sprzyja pracom na drogach, dlatego Wydział Dróg Powiatowych 

wraz z wykonawcami nie marnują ani chwili i wykonują kolejne inwestycje.
Niebawem rozpocznie się pięć 

kolejnych zadań. Wszystko za spra-
wą oszczędności powstałych przy 
innych projektach drogowych.  
W wielu przetargach kwoty finalne 
nie przekroczyły tych kosztoryso-
wych, dlatego uzbierał się milion 
złotych, który został rozdyspo-
nowany po 200 tysięcy na każdą  
z gmin. Do starostwa wpłynęło kil-
ka ofert na zadania, a po ich otwar-
ciu wybrano te najkorzystniejsze. 
Zaplanowane prace to głównie 
kontynuacje już rozpoczętych 
przebudów. W czterech przypad-
kach wygrał Zakład Wielobranżo-
wy „TRANS-BRUK” Marka Begiera  
z Nekli. Firma będzie kontynuowała 
przebudowę drogi w Nowym Fol-
warku (gm. Września) za ponad 133 
tysiące złotych, w Pałczynie (gm. 
Miłosław) za 126 tysięcy, na odcinku 
Sokolniki-Szamarzewo (gm. Kołacz-
kowo) za ponad 141 tysięcy złotych 
oraz na odcinku Stępocin-Targowa 
Górka (gm. Nekla) za niespełna 129 
tysięcy złotych. W gminie Pyzdry 
przebudową ulicy Niepodległości 
zajmie się natomiast firma COLAS 
Polska Sp. z o.o. Koszt tego zadania 
to 271 tysięcy złotych, z czego 71 
tysięcy będzie pochodziło z budżetu 
gminy Pyzdry. Niewykluczone, że ze 
względu na złożone korzystne oferty, 
przebudowy obejmą nieco dłuższe 
odcinki niż zakładano pierwotnie, 
tak aby wykorzystać całą zaplanowa-
na kwotę. Od momentu podpisania 
umowy wykonawcy mają 14 dni na 
przedstawienie projektu organizacji 
ruchu. Jeśli wszystko będzie popraw-
nie przygotowane, zleceniodawca, 

czyli powiat wrzesiński, będzie mógł 
przekazać firmom place budowy. Za-
kończenie wszystkich robót planowa-
ne jest na połowę grudnia.

W ostatnim czasie zostały także wy-
brane firmy, które zajmą się zimo-
wym utrzymaniem dróg w sezonie 
2020/2021. Powiat został podzielony 
na sześć obszarów. Terenem gminy 
Kołaczkowo, Miłosław oraz Nekla zimą 
będzie zajmował się Zakład Wielo-
branżowy „TRANS-BRUK” Marka Begie-
ra z Nekli. Przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg w gminie Pyzdry wygrała 
Firma Usługowo-Handlowa Karola 
Wrzaskowskiego z Pyzdr, natomiast 
gminą i miastem Września będzie 
zajmowała się Spółdzielnia Usług Rol-
niczych i Transportowych z Wrześni. 
Rozpoczęcie działań zależy oczywiście 
od warunków atmosferycznych, nato-

miast umowy będą obowiązywać 
do końca marca z możliwością ich 
wydłużenia.

Cały czas trwają również prace  
w Zapowiedni, gdzie firma wyko-
nała przepusty pod drogą, a w naj-
bliższym czasie rozpocznie przy-
gotowywanie konstrukcji pod po-
szerzenie całej jezdni do szerokości  
6 metrów. Po jej wykonaniu zo-
staną ułożone dwie warstwy masy 
asfaltowej. Wykonawca dokłada 
wielu starań, aby prace w tym 
miejscu zakończyły się zgodnie  
z planowanym terminem, czyli do 
końca bieżącego roku, jednakże na 
drodze staje COVID-19 i przymuso-
wa kwarantanna, na którą zostaje 
odesłanych przez sanepid coraz 
więcej ludzi, w tym także pracow-
ników drogowych.  Klaudia Kubiak

3 pytania do... 
...Bartłomieja Kaczmarzewskiego 
– naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych

Jakie kryteria są bra-
ne pod uwagę przy wy-
borze najlepszej oferty 
na zimowe utrzymanie 
dróg?

Przy zimowym utrzymaniu dróg 
brane są pod uwagę trzy ceny jed-
nostkowe. Wykonawca proponuje 
cenę za kilometr zwalczania śliskości, 
cenę za kilometr odśnieżania oraz 
cenę za godzinę pracy ciężkich sprzę-
tów takich jak ładowarki, spycharki, 
pługi wirnikowe itp. Przygotowując 
kosztorys na zimowe utrzymanie, 
zakładamy pewną liczbę działań 
w każdym z tych trzech obszarów. 
Na podstawie tego planu oraz cen 
jednostkowych wykonawców zosta-
je obliczona cena całej oferty oraz 
wybrany wykonawca. Warto jednak 
zauważyć, że jest to założona liczba 
działań i tak naprawdę nigdy nikt 
nie jest w stanie przewidzieć, jakie 
będą warunki atmosferyczne zimą 
i czy będzie potrzeba użycia sprzętu 
ciężkiego, czy nie.  Drugim ważnym 
kryterium jest czas rozpoczęcia dzia-
łań. Zwykle większość wykonawców 
deklaruje w tym punkcie, że roz-
pocznie pracę do jednej godziny od 
zgłoszenia. Aby wykonawca został 

wybrany, muszą pojawić się także ob-
ligatoryjne wymagania, takie jak na 
przykład referencje, informacje o tym, 
że posiada odpowiedni sprzęt 
i zabezpieczoną mieszani-
nę wykorzystywaną do 
zwalczania śliskości. 

Zimy ostatnimi cza-
sy są łagodniejsze, 
zatem czy nadal po-
trzebne jest zabezpie-
czanie ciężkiego sprzę-
tu? 

Tak jak wspominałem, nikt 
nie jest w stanie przewidzieć pogody, 
dlatego musimy być przygotowani 
na każde warunki atmosferyczne i co 
roku w postępowaniu przetargowym 
pojawia się zapis mówiący o pracy 
ciężkiego sprzętu. Jednakże, jeśli w da-
nym sezonie nie ma potrzeby, aby był 
on wykorzystywany, a zwiększyła się 
liczba działań dotycząca np. zwalcza-
nia śliskości, to wtedy pula pieniędzy  
z jednej części jest przeniesiona na 
inną. W przypadku, gdyby rok był trud-
ny i wcześniej skończyłyby się środki, 
w umowie mamy zapisy mówiące  
o możliwości uzupełnienia zamówie-
nia i zwiększenia do 50% wartości 

umowy bez konieczności ogłaszania 
kolejnego przetargu. Wtedy jednak 
trzeba trzymać rękę na pulsie, od-

powiednio wcześniej zare-
agować i przygotować 

wszelką niezbędną 
dokumentację.

 Jednak, mimo 
wszystko, czę-
ściej mamy sy-

tuację, gdy zimą 
wyjazdów związa-

nych z odśnieżaniem 
czy zwalczaniem ślisko-

ści jest mniej. Czy fundusze, 
które nie zostały wykorzystane 
na zimowe utrzymanie dróg 
mogą być przeznaczone na inne 
zadania?

Oczywiście. Jeśli skończy się czas 
trwania umowy i zima, będzie moż-
na „uwolnić” zabezpieczone kwoty, 
które później zostaną przeznaczone 
na inne cele, w zależności od tego, 
jak są wysokie i jakie są aktualne po-
trzeby. Zarząd może zadecydować, 
że zaoszczędzone pieniądze zosta-
ną wykorzystane na zadania mająt-
kowe czy bieżące utrzymanie dróg. 

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Bartłomiej  
Kaczmarzewski

Protesty  
mieszkanek powiatu

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, według którego jedna  
z trzech przesłanek zezwalających na legalną aborcję w naszym 
kraju jest niezgodna z polską Konstytucją, wzbudza w społeczeń-
stwie wiele skrajnych emocji. Na ulicach miast i miasteczek pojawi-
ły się tysiące protestujących, głównie kobiet. Demonstracje odby-
wają się również na terenie powiatu wrzesińskiego.

W Polsce od 1993 roku obowią-
zuje Ustawa o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania 
ciąży. Jeden z jej artykułów dopusz-
cza możliwość wykonania aborcji 
przez lekarza, lecz tylko w trzech 
ściśle określonych przypadkach. Po 
pierwsze, według tego aktu praw-
nego ciążę można przerwać, gdy 
stanowi ona zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ciężarnej kobiety. Po drugie, 
w sytuacji, kiedy badania prenatalne 
lub inne przesłanki medyczne wska-
zują na duże prawdopodobieństwo, 
że płód jest ciężko i nieodwracalnie 
upośledzony albo jego życiu zagra-
ża nieuleczalna choroba. Po trzecie, 
w przypadku, gdy zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, że ciąża powstała 
w wyniku czynu zabronionego, np. 
gwałtu. 22 października br. Trybu-
nał Konstytucyjny pod przewod-
nictwem Julii Przyłębskiej orzekł, że 
druga z wymienionych przesłanek 
jest niezgodna z Konstytucją Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a dokładnie z jej 
38 artykułem mówiącym o tym, że 
państwo polskie zapewnia każdemu 
człowiekowi prawną ochronę ży-
cia. Dla dużej części społeczeństwa 
wyrok TK stanowi naruszenie kom-
promisu aborcyjnego, nad którym 
pracowano przez wiele lat. Z chwilą 
opublikowania orzeczenia w Dzien-
niku Ustaw część przepisu, której on 
dotyczy, przestanie obowiązywać. 
Oznacza to, że aborcja ze względu na 
wady genetyczne płodu nie będzie 
już legalna. 

Kontrowersyjna decyzja Trybu-
nału wywołała sprzeciw różnych 
środowisk, a ulice zapełniły się ty-

siącami osób wyrażających swoje 
niezadowolenie w związku z ostat-
nim orzeczeniem. Demonstrują 
przede wszystkim kobiety, choć  
w protestach bierze udział również 
wielu wspierających je mężczyzn. Ich 
znakami rozpoznawczymi są: czarny 
ubiór i parasole, czerwone błyskawi-
ce oraz druciane wieszaki. Protestu-
jący noszą ze sobą transparenty gło-
szące różne hasła, takie jak: „#WYBÓR 
NIE ZAKAZ” ,„Myślę, czuję, decyduję” 
lub odnoszące się bezpośrednio do 
rządzących. W różnych miejscach 
zapalane są znicze. Codziennie prze-
konujemy się, że wzburzone nastroje 
związane z zaostrzeniem przepisów 
antyaborcyjnych towarzyszą nie tylko 
mieszkańcom stolicy i kilku większych 
miast, takich jak Kraków, Poznań, Wro-
cław czy Toruń, ale także tym, którzy 
zamieszkują mniejsze miejscowości. 
Na terenie naszego powiatu prote-
sty miały miejsce we Wrześni, Nekli  
i w Miłosławiu. Demonstrujące ko-
biety zostały wsparte m.in. przez 
uczniów Liceum Ogólnokształcące-
go im. Henryka Sienkiewicza oraz 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. gen. dr. Romana 
Abrahama, a także przez lacrossistki 
jedynej lokalnej drużyny Lax-War-
riors. Na stronie internetowej Ogól-
nopolskiego Strajku Kobiet znajdzie-
my postulaty protestujących zawarte 
w pięciu głównych punktach. Orga-
nizatorzy żądają: pełni praw repro-
dukcyjnych, państwa wolnego od 
zabobonów, wdrożenia i stosowania 
Konwencji Antyprzemocowej, po-
prawy sytuacji ekonomicznej kobiet, 
a także Polski dla wszystkich.    
                     Monika Tomczak

Innowacyjni poszukiwani
Zachęcamy firmy z terenu naszego powiatu do udziału w tego-

rocznej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski", któ-
rego organizatorem jest samorząd województwa wielkopolskiego.

Celem konkursu jest promocja re-
gionalnych przedsiębiorstw stosu-
jących innowacyjne rozwiązania. 
Nagroda przyznawana jest corocz-
nie w formie finansowej i stanowi 
wyróżnienie dla przedsiębiorstw  
w województwie wielkopolskim, któ-
re stworzyły nowatorskie rozwiąza-

nia (produkty/usługi/technologie) oraz 
wdrożyły je w praktyce. Tegoroczna 
edycja zakłada dwie kategorie kon-
kursowe: Inteligentne Specjalizacje dla 
Wielkopolski oraz H₂ Wielkopolska.

Organizator przyjmuje wnioski do 
20 listopada. Szczegóły na stronie: 
www.iw.org.pl.                          (red.)

fot. arch. projektu

Wrzesińskie lacrossistki nie boją się wyrażać swojego sprzeciwu Przebudowa w Zapowiedni dotyczy 2,5-kilometrowego odcinka
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102 lata Niepodległej
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Wiemy doskonale, że jest to data symboliczna, a odrodzenie państwa polskiego po 123 latach nieobecności na 

mapie Europy nie mogło nastąpić w trakcie jednego dnia. Chociaż przez wiele dekad los nie był łaskawy dla naszych przodków, a wiele narodowościowych zrywów zakończy-
ło się klęską, to w 1914 roku nadzieja mieszkańców polskich ziem na odzyskanie wolności została rozpalona na nowo. Konflikt, który dla Europejczyków stał się najgorszym 
koszmarem, przyniósł Polsce upragnioną niepodległość.

Skonfliktowani zaborcy
Od czasu pierwszego rozbioru Pol-

ski przeprowadzonego w 1772 roku 
przez sąsiadujące z nią Austrię, Prusy 
i Rosję Polacy nie mogli pogodzić się 
najpierw z częściową, a później cał-
kowitą utratą suwerenności. Wyra-
zem tego były m.in. liczne powstania 
narodowe, które jednak nie przynio-
sły naszym przodkom upragnionej 
wolności. Szansę na odbudowę 
państwa przyniosła dopiero I wojna 
światowa – pierwszy wielki konflikt 
XX wieku na niespotykaną dotąd 
skalę. Skłóceni zaborcy znaleźli się po 
dwóch stronach frontu: Rosja wraz  
z Francją i Wielką Brytanią wchodzi-
ła w skład zawartego w 1907 trój-
porozumienia (ententy), natomiast 
Niemcy i Austro-Węgry związały się 
z Włochami w 1882 roku poprzez 
sojusz zwany trójprzymierzem (pań-
stwa centralne). Napięcie narastające 
pomiędzy tymi dwoma blokami spo-
wodowane rywalizacją o dominację 
na Starym Kontynencie doprowadzi-
ło do wybuchu globalnego konfliktu. 
Punktem zapalnym na mapie Europy 
stało się Sarajewo. To właśnie w tym 
mieście 28 czerwca 1914 roku serbski 
nacjonalista Gavrilo Princip zamor-
dował następcę austriackiego tronu 
– arcyksięcia Ferdynanda. Skutkiem 
zamachu było wypowiedzenie przez 
Austro-Węgry wojny Serbii. W ten 
sposób ruszyła lawina, która wcią-
gnęła do konfliktu wiele europej-
skich (i nie tylko) krajów związanych 
sojuszami. Po stronie państw ententy 

stanęła Japonia (1914 r.), a w później-
szym czasie także Rumunia (1916 r.) 
i USA (1917 r.). Z kolei trójprzymie-
rze wsparła Turcja (1914 r.) i Bułgaria 
(1915 r.). W 1915 roku zostało ono 
osłabione przez Włochy, które zde-
cydowały się przejść na stronę do-
tychczasowego wroga, czyli państw 
trójporozumienia. Wojna toczyła się 
nie tylko w Europie, ale także w afry-
kańskich koloniach, w Chinach i na 
Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. 
Na polskich ziemiach dochodziło do 
walk pomiędzy niemiecko-austriac-
ką a rosyjską armią. Po rewolucji bol-
szewickiej w 1918 roku z konfliktu 
wycofała się Rosja. O klęsce państw 
centralnych zadecydowało wiele 
czynników, m.in. wyczerpanie woj-
ną, niezdolność do osiągnięcia zwy-
cięstwa jeszcze przed przybyciem 
do Europy sił amerykańskich oraz 
materialna pomoc USA dla ententy 
czy narastające nastroje rewolucyj-
ne. Jako pierwsza we wrześniu 1918 
roku z walk wycofała się Bułgaria.  
W ślad za nią poszła Turcja, a następ-
nie Austro-Węgry. 11 listopada tego 
samego roku zawieszenie broni pod-
pisały Niemcy. Ostatecznie wojnę 
zakończyła konferencja pokojowa  
w Paryżu i traktaty podpisane z prze-
granymi państwami, wśród których 
najważniejszy był układ zawarty  
w Wersalu 28 czerwca 1919 roku po-
między ententą a stroną niemiecką. 
 

Szansa na niepodległość
Konflikt, który doprowadził do 

śmierci milionów ludzi, równocześnie 
pozwolił na odrodzenie się Rzeczy-
pospolitej. Ostatnie tygodnie I wojny 
światowej sprzyjały niepodległościo-
wym nastrojom. Przegrane Niemcy 
nie mogły im się przeciwstawić. Rosji 
pogrążonej w wojnie domowej po-
między zwolennikami a przeciwni-
kami bolszewizmu daleko było do 
skutecznego ingerowania w sprawy 
polskie, a Austro-Węgry rozpadły 
się. Zachód popierał Polaków w ich 
dążeniach do suwerenności. Jeszcze  
w trakcie trwania konfliktu we Fran-
cji powstał Komitet Narodowy Polski, 
któremu przewodził Roman Dmowski 
oraz armia generała Józefa Hallera. 
Odbudowa polskiego kraju stała się 
jednym z celów wojennych USA, co 
zostało zawarte w 13 punkcie orędzia 
prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Thomasa Woodrowa Wilsona z po-
czątku 1918 roku. Zaangażowanie 
państw zachodnich można tłumaczyć 
nie tylko naciskami opinii publicznej, 
na którą w dużym stopniu oddzia-
ływał pianista Ignacy Jan Paderew-
ski, ale także chęcią jak najdalszego 
odsunięcia na Wschód wpływów 
bolszewickiej Rosji. Warto zwrócić 
uwagę na to, że oprócz wcześniej 
wspomnianej armii Hallera we Francji, 
na wojennych frontach walczyły rów-
nież inne polskie formacje zbrojne.  
W latach 1914-1916 państwa central-
ne w walkach z Rosją wspierane były 
przez Legiony Polskie. Po tzw. kryzy-
sie przysięgowym dwie ich brygady 
zostały internowane, a jedna nadal 
brała udział w działaniach zbrojnych, 
by na początku 1918 roku wypo-
wiedzieć Niemcom posłuszeństwo.  
W 1914 roku Józef Piłsudski powołał 
w Królestwie Polskim konspiracyjną 
Polską Organizację Wojskową, której 
zadaniem było opanowanie polskich 
ziem na końcowym etapie wojny. Na 
czele POW stał Edward Rydz-Śmigły. 
Natomiast po rewolucji lutowej na 
terenie Rosji utworzono Korpus Polski 
generała Józefa Dowbora-Muśnickie-
go. Składał się on z Polaków, którzy 
wcześniej służyli w rosyjskiej armii  
i otrzymali prawo przeniesienia się do 
polskich formacji.

Pierwsze dni wolności
Za symboliczny moment odzy-

skania przez Polskę niepodległo-
ści przyjmujemy datę 11 listopada 
1918 roku, kiedy to we francuskiej 
miejscowości Compiègne Niemcy 
zawarły rozejm, który ostatecznie 
przypieczętował ich klęskę w I woj-
nie światowej. Jednak Rzeczpospoli-
ta nie odrodziła się w ciągu jednego 
dnia. Proces odbudowy kraju po 123 
latach zaborów był skomplikowany 
i czasochłonny. W listopadzie 1918 
roku bojownicy Polskiej Organizacji 
Wojskowej zaczęli rozbrajać niemiec-
kie oddziały okupacyjne, zazwyczaj 
poddające się bez żadnych oporów. 
W Krakowie już od października rzą-
dziła Polska Komisja Likwidacyjna  
z Wincentym Witosem na czele, 

której zadaniem była likwidacja au-
striackich porządków na terenie 
Galicji. Wyzwalaniem ziem zabo-
ru pruskiego zajęła się działająca  
w Poznaniu Naczelna Rada Ludowa. 
Główną rolę odgrywał w niej Woj-
ciech Korfanty. Zręby polskiej admi-
nistracji w Warszawie tworzyła z kolei 
Rada Regencyjna. 7 listopada 1918 
roku socjaliści powołali w Lublinie 
rząd tymczasowy na czele z premie-
rem Ignacym Daszyńskim. Nie zdołał 
on jednak zyskać statusu ogólno-
polskiego ośrodka władzy. Trzy dni 
później do Warszawy przybył Józef 
Piłsudski, który wcześniej przebywał 
w twierdzy w Magdeburgu, gdzie 
został uwięziony przez Niemców. 
Podporządkował on sobie polskie 
siły zbrojne. 14 listopada działająca  
w stolicy Rada Regencyjna przekaza-
ła Piłsudskiemu władzę, a ten wzoru-
jąc się na kościuszkowskiej tradycji, 
ogłosił się naczelnikiem państwa. 
Ośrodki władzy w Lublinie, Krakowie 
i Poznaniu uznały zwierzchnictwo 
rządu, któremu przewodniczył wy-
znaczony przez naczelnika premier 
Jędrzej Moraczewski. To, co działo się 
w kraju, bacznie obserwował przeby-
wający w Paryżu Roman Dmowski – 
polityczny przeciwnik Piłsudskiego. 
Ignacy Jan Paderewski – działacz nie-
podległościowy, któremu Dmowski 
ufał, w styczniu 1919 roku wyruszył 
do Warszawy, by z bliska przyjrzeć się 
poczynaniom nowej władzy. Stwier-
dził on, że Piłsudski nie zamierza 
przeprowadzać w nowo odbudowa-
nej Polsce rewolucji społecznej ani 
też walczyć z Kościołem katolickim. 
Pomogło to w zawarciu kompromisu 
– Dmowski uznał Piłsudskiego jako 
naczelnika państwa, z kolei ten zaak-
ceptował Komitet Narodowy Polski 
jako oficjalną reprezentację kraju  
w kontaktach z państwami ententy, 
natomiast Paderewski stanął na cze-
le polskiego rządu. 26 stycznia 1919 
roku w wyniku przeprowadzonych 
wyborów wyłoniono sejm, który po-
wierzył Józefowi Piłsudskiemu dalsze 
sprawowanie funkcji naczelnika pań-
stwa, a 20 lutego uchwalił tymczaso-
wą konstytucję.

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości

Każdego roku miliony Polaków 
świętują kolejne rocznice odzyskania 
niepodległości. W dobie pandemii 
organizacja różnego rodzaju uro-
czystości jest praktycznie niemoż-
liwa. Nie należy jednak zapominać 
o poświęceniu ludzi, którzy przez 
wieki walczyli o naszą wolność ani 
o wydarzeniach, które doprowadziły 
do tego, że dziś możemy cieszyć się 
własną ojczyzną. W czasach II Rze-
czypospolitej rocznice odrodzenia 
polskiej państwowości celebrowano 
głównie w Warszawie, a uroczysto-
ści miały charakter wojskowy. Świę-
to zyskało państwowy charakter  
w 1937 roku. Jego celem było za-
równo upamiętnienie zakończenia 
I wojny światowej i odzyskania nie-
podległości, jak i uhonorowanie 
nieżyjącego już Józefa Piłsudskiego.  
W okresie okupacji hitlerowskiej  
w latach 1939-1945 jawne obcho-
dzenie świąt państwowych było za-
kazane. 11 listopada organizowano 
jednak konspiracyjne obchody, za 
co groziły dotkliwe represje. Z kolei  
w czasach PRL-u ustanowiono Na-
rodowe Święto Odrodzenia Polski 
przypadające 22 lipca (rocznica 
ogłoszenia manifestu Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego  
z 1944 roku) i jednocześnie zniesiono 
Święto Niepodległości. W rocznicę 
odzyskania suwerenności środowi-
ska niepodległościowe nadal organi-
zowały nielegalne obchody, co wią-
zało się z ostrą reakcją ówczesnych 
władz i częstym represjonowaniem 
uczestników uroczystości. Narodowe 
Święto Niepodległości w obecnym 
kształcie zostało przywrócone przez 
sejm w 1989 roku. Właśnie ze wzglę-
du na tę okoliczność tak ważne wy-
daje się godne uczczenie tego dnia. 
Tak naprawdę dopiero od nieco po-
nad 30 lat możemy w sposób wolny, 
pełny i świadomy  przeżywać radość 
z istnienia niepodległej Polski. Nie 
pozwólmy więc, by nasze świętowa-
nie stało się okazją do pogłębiania 
wewnętrznych sporów i podziałów.

Monika Tomczak

Naczelnik państwa Józef Piłsudski w 1919 roku 
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Zapal Znicz Pamięci
W tegorocznej edycji tej ważnej historycznej akcji zapalono zni-

cze Polakom, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru.

W niedzielę 25 października, w po-
łudnie, dyrektor, pracownicy oraz 
przyjaciele Muzeum Regionalnego 
im. Dzieci Wrzesińskich zapalili zni-
cze pamięci w miejscach straceń we 
Wrześni: na dziedzińcu Starostwa 
Powiatowego, gdzie zamordowano 
powstańców wielkopolskich, a tak-
że na terenie dawnego cmentarza 
ewangelickiego, gdzie dokonano 
pierwszego mordu we Wrześni. Za-
strzelono tu Tomasza Müllera.

Dokonano go już pierwszego dnia 
okupacji. Była to niedziela, 10 wrze-
śnia 1939 r. Z domu przy ul. Legii 
Wrzesińskiej udawał się na mszę św. 
do kościoła katolickiego 19-letni To-
masz Müller, syn miejscowego dzia-
łacza związkowego.

Podczas nalotu 8 września, chro-

niąc się w piwnicy, wyraził się taki-
mi słowami: te cholerne szkiebry już 
jadą, oni od nas i tak dostaną. Słowa 
te słyszała Niemka, Antonina Zielke. 
W nieszczęsną niedzielę Zielke wy-
chodziła z nabożeństwa w kościele 
ewangelickim, zaś w tym samym 
czasie niedaleko przechodził Müller. 
Niemka zauważyła młodzieńca i po-
informowała przechodzący patrol 
Wehrmachtu o jego słowach w cza-
sie bombardowania. Müllera zatrzy-
mano, zaprowadzono na cmentarz 
ewangelicki i tam rozstrzelano. Jego 
ciało pozostawiono na cmentarnym 
śmietniku i nie pozwolono pogrze-
bać. W tym samym miejscu rozstrze-
lano jeszcze trzech nieznanych Pola-
ków.        (muz)

Wirtualne muzeum
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich można zwiedzać bez wychodzenia z domu. Wnętrza  

i zasoby placówki zostały bowiem zeskanowane i przeniesione do rzeczywistości wirtualnej. Projekt, 
który został zrealizowany przez gnieźnieńską Fundację Tornister Młode Media otrzymał dotację z po-
wiatu wrzesińskiego w ramach konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych.

Fundacja Tornister Młode Media udo-
wadnia, że film czy fotografia mogą 
być świetnymi narzędziami edukacyj-
nymi i przy tym przyczyniać się do roz-
woju kultury oraz dbałości o dziedzic-
two. To, że historia może iść w parze 
z nowoczesnością, pokazuje projekt 
Wirtualnie i trójwymiarowo w obronie 
mowy ojczystej. Członkowie fundacji 
przenieśli pomieszczenia Muzeum 
Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich 
do przestrzeni wirtualnej. Dzięki temu 
można zajrzeć do muzealnych wnętrz, 
obejrzeć ekspozycję, dowiedzieć się 
więcej na temat historii bohaterskich 
dzieci i ich miasta. Zwiedzanie wzbo-
gacone jest kilkoma krótkimi filmikami 
i prezentacjami.

Z jednej strony propozycja Funda-
cji Tornister to świetna alternatywa 

dla tradycyjnych odwiedzin w mu-
zeum, zwłaszcza teraz, gdy są one 
zwyczajnie niemożliwe. Z drugiej zaś 
strony wrzesińska placówka dołą-
czyła do tych, które można zwiedzić 
z każdego zakątka świata. Projekt 
Wirtualnie i trójwymiarowo w obronie 
mowy ojczystej to również sposób na 
nietypową lekcję historii. W czasach, 
gdy do młodych ludzi niespecjalnie 
przemawiają tradycyjne formy na-
uczania, a wkuwanie dat na pamięć  
i nieciekawe podręczniki wprawiają 
w znużenie, historia podana w spo-
sób nowoczesny ma szansę dużo 
głośniej przemówić do dzieci i mło-
dzieży. Zwiedzać można w 2D oraz 
w 3D za pomocą gogli i smartfona, 
dzięki czemu możliwe jest osiągnie-
cie wrażenia, że znajdujemy się we-

wnątrz wrzesińskiego muzeum.
W przyszłym roku minie 120 lat, 

odkąd dzieci wrzesińskie sprzeciwiły 
się germanizacji i stanęły w obronie 
swojego ojczystego języka. To do-
bry powód, by dowiedzieć się więcej  
o strajku i odwiedzić wrzesińskie Mu-
zeum Regionalne. Teraz za sprawą 
projektu Fundacji Tornister Młode 
Media jest to możliwe bez wycho-
dzenia z domu. Link do aplikacji 
można znaleźć na stronie interneto-
wej powiatu wrzesińskiego: www.
wrzesnia.powiat.pl. Projekt został 
zrealizowany jako zadanie publiczne 
współfinansowane z budżetu powia-
tu wrzesińskiego w ramach otwarte-
go konkursu ofert i został dofinanso-
wany kwotą 5 tys. zł.

Klara Skrzypczyk

Powstańcza baza
Pamięć o bohaterach powstania wielkopolskiego nie słabnie. 

Niedawno z prywatnej inicjatywy powstała strona internetowa po-
święcona Powstańcom Wielkopolskim powiatu wrzesińskiego.

Pod internetowym adresem: po-
wstancy.wrzesnia-info.com można 
znaleźć m.in. informacje o uczest-
nikach tego ważnego zrywu sprzed 
ponad 100 lat, a także osobach, które 
go wspierały. Bazę można przeglądać 
tematycznie, wyszukując dowódców 
powstania, oficerów, zaangażowa-
nych księży, kobiety w powstaniu, 
służbę sanitarną, artylerzystów czy 
delegatów na polski sejm dzielni-
cowy. Bohaterowie zostali również 

uszeregowani ze względu na obszar, 
z którym wiązały się ich losy. Strona, 
którą stworzyli Hanna Lisiak-Głódź 
i Sławomir Lisiak wraz z Michałem 
Pawełczykiem, cały czas jest uzupeł-
niania i aktualizowana, ale już teraz 
stanowi ciekawe źródło informacji, 
inspirujące do dalszych poszukiwań. 
To ważne szczególnie dla tych, któ-
rzy poszukują wiadomości na temat 
swoich bohaterskich przodków.

(red.)

Ciekawe miejsca Wrześni
Fundacja Dzieci Wrzesińskich ogłasza konkurs fotograficzny. Głównym 

tematem konkursu będą nieznane oraz niewidoczne miejsca Wrześni. 

Aby wziąć udział w konkursie, na-
leży przygotować trzy fotografie na 
papierze fotograficznym o rozmia-
rze ok. A4. Zdjęcia powinny prezen-
tować ciekawe oraz nieznane miej-
sca Wrześni. Fotografie powinny być 
złożone do 10 listopada w siedzibie 
Fundacji – sekretariacie Zespołu 
Szkół Zawodowych przy ulicy Ko-
szarowej 12, sekretariacie Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 6 
przy ulicy Batorego 8 lub osobiście  

w podpisanej kopercie „KON-
KURS FOTOGRAFICZNY – Niezna-
ne miejsca Wrześni” do Lilii Pylak.   
W kopercie powinny znajdować się 
niezbędne informacje – imię, na-
zwisko, wiek oraz numer telefonu 
do uczestnika konkursu. Pod koniec 
listopada komisja wybierze trzy 
najlepsze oraz trzy wyróżniające 
się prace, a wręczenie nagród (o ile 
sytuacja na to pozwoli) planowane 
jest 30 listopada.                        (red.)

Pamiątkowa tablica została umieszczo-
na na elewacji starostwa w 2018 roku

Dzięki projektowi Fundacji Tornister zwiedzający bez wychodzenia z domu może znaleźć się w muzeum

fot. zrzut projektu
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Pomysły zrealizowane
Zakończyły się tegoroczne inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego. Powody do radości mogą mieć mieszkańcy każdej z pięciu gmin, bo to 

właśnie oni zdecydowali o wyborze zadań.  

Jesienią 2019 roku mieszkańcy nasze-
go powiatu mogli poprzeć zgłoszone 
inicjatywy. Dzięki oddanym głosom 
do realizacji przyjęto po dwa zadania  
w każdej gminie, za wyjątkiem Miło-
sławia, gdzie pulę środków wyczerpa-
ły trzy inicjatywy. Niestety zaplanowa-
nego przez mieszkańców rodzinnego 
wydarzenia nie udało się przeprowa-
dzić ze względu na panującą od mar-
ca w naszym kraju epidemię. 

W ośmiu miejscowościach nasze-
go powiatu, a więc w Strzyżewie, 
Gulczewie (gmina Września), Pod-

stolicach (gmina Nekla), Gorzycach, 
Orzechowie (gmina Miłosław), So-
kolnikach (gmina Kołaczkowo), Pyz-
drach i Pietrzykowie (gmina Pyzdry), 
powstały bądź zostały rozbudowane 
już istniejące place zabaw i miejsca 
integracji mieszkańców. Spośród no-
wych obiektów najwięcej jest siłowni 
zewnętrznych, które od momentu 
montażu cieszą się sporym zaintere-
sowaniem nie tylko dzieci, ale i mło-
dzieży oraz dorosłych. Przybyło rów-
nież obiektów zabawowych, wśród 
których można wymienić m.in.: ze-

staw w kształcie zamku, stół do gry 
w piłkarzyki, ściankę muzyczną czy 
kręgielnię plenerową. Mieszkańcy  
w swoich propozycjach nie zapo-
minali o opiekunach, z którymi naj-
młodsi przychodzą na place zabaw. 
Dla nich w takich miejscach monto-
wano ławki, aby mogli łączyć nadzór 
nad swoimi pociechami z odpoczyn-
kiem. O kwestie bezpieczeństwa ro-
dzice mogą być spokojni, ponieważ 
obiekty powstałe w ramach budżetu 
obywatelskiego spełniają wszelkie 
normy i posiadają certyfikaty nie-

zbędne do ich użytkowania. 
Tegoroczna edycja to również za-

dania związane z poprawą bezpie-
czeństwa drogowego. W Bieganowie 
(gmina Kołaczkowo) przy drodze 
powiatowej stanął radarowy wy-
świetlacz prędkości zasilany solarnie, 
który w ostatnim czasie jest dobrą 
formą zwracania uwagi kierowców 
na przekraczanie prędkości, zwłasz-
cza w terenie zabudowanym. Nato-
miast mieszkańcy Targowej Górki 
(gmina Nekla) mogą korzystać już 
ze zmodernizowanego chodnika  

o długości 230 metrów bieżących. 
O tym, że w 10 miejscowościach na-
szego powiatu zrealizowano zadania 
budżetu obywatelskiego informują 
tablice zamontowane przy nowych 
obiektach. Na planszach umieszczo-
no nazwę przedsięwzięcia oraz rok 
jego realizacji.  

W tym numerze prezentujemy 
wszystkie realizacje w 2020 roku bu-
dżetu obywatelskiego powiatu wrze-
sińskiego. Mateusz Maserak

Gmina Września

Gmina Miłosław

W Strzyżewie na nowych urządzeniach fitness można ćwiczyć pod chmurką Mieszkańcy Gulczewa mogą dbać o kondycję na świeżym powietrzu 

W Gorzycach największą frajdą dla najmłodszych jest 25-metrowy zjazd linowy Plenerowe atrakcje w Orzechowie
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Budżet Obywatelski  
Powiatu Wrzesińskiego

Gmina Pyzdry

Gmina Kołaczkowo

Gmina Nekla

Kolorowa atrakcja w kształcie bajkowej twierdzy przyciąga na plac zabaw „Kubuś” w Pyzdrach W Pietrzykowie dzieci mogą połączyć zabawę z nauką np. poprzez grę na dzwonach rurowych

Siłownia w Sokolnikach to dobre miejsce dla osób potrzebujących motywacji do ćwiczeń  Radar w Bieganowie łączy bezpieczeństwo z ekologią, dzięki zasilaniu go energią słoneczną  

W Podstolicach powstało kilka urządzeń fitness Chodnik w Targowej Górce poprawia komfort i bezpieczeństwo mieszkańców
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Przyznano środki na zadania publiczne
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartych konkursów ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego. Organizacje 

pozarządowe mogły zgłaszać propozycje zadań, których realizacja musi zakończyć się najpóźniej 15 grudnia, w pięciu obszarach. Suma wszystkich przyznanych dotacji 
wynosi 27 256 zł.

Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana dotacja 

Ra
to

w
ni

ct
w

o

Ochotnicza Straż Pożarna w Targowej Górce Przygotowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce do działań 
ratowniczo-gaśniczych celem zwiększenia potencjału technicznego 0,00 zł

N
ie

pe
łn

os
pr

aw
ni

 

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „Amazonki” Sprawna i zdrowa amazonka 3 000,00 zł

Ku
lt

ur
a 

fiz
yc

zn
a 

Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 
regularne treningi i udział w rozgrywkach piłkarskich 5 260,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Milesza” Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej dziewcząt 1 525,00 zł

Fundacja Region Razem Aktywni RAZEM 0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy – Zasutowo Organizacja Turnieju Badmintona 1 485,00 zł

Ku
lt

ur
a 

Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne Kapliczki, figury, krzyże przydrożne i stare nagrobki jako dziedzictwo kulturowe 
ziemi nekielskiej 4 770,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywny Bierzglinek” Kultywujemy tradycję i nasze dziedzictwo z Aktywnym Bierzglinkiem 2 565,00 zł

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów  
w Orzechowie Orzechowskie opowieści 1 151,00 zł

Fundacja Region Razem Diamentowy Głos Powiatu Wrzesińskiego 0,00 zł

Zd
ro

w
ie Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywny Bierzglinek” Sześć tygodni z Aktywnym Bierzglinkiem 1 530,00 zł

Fundacja Region Razem Warto Żyć Razem 5 970,00 zł

Wydział Komunikacji funkcjonuje 
Związek Powiatów Polskich wystosował do samorządów pismo, w którym apeluje o utrzymanie 

funkcjonowania wydziałów komunikacji. Mimo szalejącej pandemii koronawirusa Wydział Komunika-
cji i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrześni cały czas działa. Dla interesantów jest to niewąt-
pliwie ważna informacja. 

COVID-19 wymusił praktycznie na 
wszystkich sektorach życia społecz-
nego zmianę sposobu funkcjonowa-
nia. Praca i nauka zdalna dla wielu sta-
ła się codziennością. Druga fala pan-
demii oznacza ponowne stosowanie 
się do bardzo dużych obostrzeń. Jed-
nym z nich jest zmniejszenie do mi-
nimum kontaktów z innymi ludźmi. 
Ze względu na bezpieczeństwo pra-
cowników oraz petentów, a przede 
wszystkim zachowanie ciągłości wy-
konywanych zadań, ograniczono do-
stęp do starostwa. Powiat wrzesiński 
jest jednym z nielicznych samorzą-

dów, który od początku epidemii 
nie wstrzymał pracy urzędu ani na 
jeden dzień. Interesanci w dalszym 
ciągu mogą załatwiać swoje sprawy, 
a wnioski nadal są przyjmowane. 
Związek Powiatów Polskich nawią-
zał w przesłanym piśmie do apelu 
Związku Dealerów Samochodowych 
oraz Polskiego Związku Przemysłu 
Motoryzacyjnego, które wskazywały, 
iż ograniczenie działalności urzędów, 
a w związku z tym także wydłużenie 
czasu rejestracji pojazdów ma nie-
wątpliwie wpływ na pracę sprzedaw-
ców samochodowych oraz życie ich 

klientów. W naszym urzędzie Wydział 
Komunikacji i Transportu jest jednym 
z najbardziej obleganych, jednak 
ustawiony przed budynkiem staro-
stwa namiot, w którym można zna-
leźć i wypełnić niezbędne wnioski, 
niewątpliwie usprawnia pracę przy 
rejestracji pojazdów w tych trudnych 
czasach. Działalność w zaostrzonym 
reżimie sanitarnym jest utrudniona, 
jednak przestrzeganie obostrzeń jest 
niezbędne, aby umożliwić działal-
ność (nawet w ograniczonym stop-
niu) innym sektorom życia społecz-
nego.             (red.)  

Od 1 września w całej Polsce odbywa się Powszechny Spis Rolny. Potrwa on 
do 30 listopada. Można wziąć w nim udział za pośrednictwem Internetu, odpo-
wiadając na pytania poprzez specjalną aplikację. Zachęcamy do skorzystania  
z tego rozwiązania. Rolnicy nieposiadający dostępu do Internetu mogą zadzwo-
nić pod podany na plakacie numer i połączyć się z rachmistrzem, który przepro-
wadzi spis telefonicznie. Przypominamy, że udział w badaniu jest obowiązkowy!

W ogrzewanym namiocie ustawionym przy urzędzie można znaleźć niezbędne wnioski
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Z kulturą  
za pan brat

Jak poprawnie 
przedstawiać  
siebie i innych?

Pani Marta właśnie rozpoczęła pracę w nowej firmie. Pierwszego dnia na korytarzu spotyka prezesa. Zgod-
nie z zasadami dobrego wychowania mówi: „Dzień dobry”. Kiedy mężczyzna odpowiada i podchodzi do niej, 
sekretarka przedstawia się. Szef także wypowiada swoje imię i nazwisko, po czym wyciąga dłoń, aby przy-
witać się z nową pracownicą. Czy pani Marta postąpiła słusznie przedstawiając się prezesowi jako pierwsza?

• labija – zabawa, impreza 
• laczki – obuwie domowe bez pięty
• laga – podłużny przedmiot
• lajcha – człowiek słaby, osłabiony 
• lajsnąć (se) – kupić (sobie) 
• land – wieś 
• langus – człowiek wysoki 
• lania – szkoła 
• latoś – tego roku 
• latowy – letni, np. domek 
• lebera, leberka – wątrobianka 
• lejza – osoba niezdarna, gapowata 
• leko – lekko 
• lelać – rozpieszczać 
• leżałki, uleżałki – gruszki ulęgałki 

(nadające się do spożycia po odle-
żeniu) 

• libera – poziomica (inaczej wa-
serwaga) 

• ligać sie – ślizgać się 
• ligawa – ślizgawka 
• listowy – listonosz 

• lodówa – duży samochód policyjny 
• lofer – człowiek, który się włóczy 
• lofrować – lenić się, włóczyć 
• lola – gruby kij, laska 
• luchnąć – wypić 
• lufcik – małe, dodatkowe okienko 

w dużym oknie 
• luj – wysoka, duża osoba lub coś 

wielkiego
• lujnąć – uderzyć 
• lumpy – ciuchy, szmaty, ubrania
• luntrus – łazęga, powsinoga
• luńt – duży kawałek (np. kiełbasy) 
• lura – bardzo słaba kawa lub herbata
• lury – głupstwa, nudy, brednie 
• lyrać sie, lyroć sie – bujać się, 

chwiać się 

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów  

Jerzego Romualda Stankiewicza

Tak jak w przypadku wielu zasad savoir-
-vivre’u, tak samo w kwestii poprawnego 
przedstawiania się główną rolę odgry-
wają wiek oraz płeć. Należy pamiętać, 
że osoby młodsze przedstawiają się 
starszym, a mężczyźni kobietom. Istnieją 
jednak sytuacje, w których należy wy-
brać jedno z powyższych kryteriów. Kie-
dy mamy do czynienia ze spotkaniem 
młodej kobiety z dużo starszym mężczy-
zną, pod uwagę powinno się brać wiek 
tych osób. W takim wypadku poprawnie 
będzie, jeśli to pani przedstawi się panu. 
Oczywiście, tak dzieje się w życiu prywat-
nym. Jak to zazwyczaj ma miejsce, życie 
zawodowe rządzi się własnymi prawami. 
Tutaj o wszystkim decyduje zajmowane 
stanowisko, a więc osoby niższe rangą 
przedstawiają się osobom zajmującym 
wyższe posady. Zatem pani Marta po-
stąpiła jak najbardziej właściwie, jako 
pierwsza zaznajamiając szefa ze swoim 
imieniem i nazwiskiem.

Jak prawidłowo przedstawić sobie 
dwie osoby?

Jeszcze bardziej problematyczne wy-
daje się przedstawianie jednej osoby 
drugiej. Jeśli chcemy zapoznać ze sobą 
kogoś mniej ważnego z kimś ważniej-
szym, wydaje nam się, że w pierwszej 
kolejności powinniśmy wymienić imię 
i nazwisko osoby uprzywilejowanej. 
Okazuje się, że w rzeczywistości jest 
zupełnie odwrotnie – zawsze przedsta-
wiamy młodszych starszym, mężczyzn 
kobietom, a także osoby zajmujące niż-
sze stanowiska przełożonym. Dlatego, 
kiedy podczas spotkania towarzyskiego 
chcemy przedstawić sobie koleżankę  
i kolegę, powinno wyglądać to nastę-
pująco: Maju, to jest Janek, mój przyja-
ciel. Janku, poznaj moją kuzynkę Maję. 
Jeżeli obie strony mają taki sam status, 
np. będą to dwie kobiety w podobnym 
wieku, wystarczy, że powiemy: Poznajcie 
się. Następnie te osoby same się przed-

Podczas przedstawiania się ludzie często zapominają  
o podstawowych zasadach savoir-vivre

stawiają. Specjalna zasada obowiązuje 
również podczas przedstawiania sobie 
osoby samotnej i małżeństwa. Zgodnie  
z savoir-vivre’em w takim przypadku 
para małżeńska będzie stroną ważniej-
szą, dlatego to małżeństwu wypada 
przedstawić pojedynczą osobę, wypo-
wiadając jej imię i nazwisko w pierwszej 
kolejności. Pamiętajmy, że rozmowę 
zawsze powinna rozpoczynać strona 
uprzywilejowana. Jeśli tego nie zrobi, 
lepiej nie próbować w żaden sposób ini-
cjować konwersacji.

Jak cię widzą, tak cię piszą
Bardzo istotny podczas przedstawiania 

się jest również sposób, w jaki to robimy. 
Przy tej okazji zawsze wstajemy, żeby 
okazać szacunek naszemu rozmówcy. 
Należy wypowiedzieć imię i nazwisko  
w sposób wyraźny, by nikt nie miał wąt-
pliwości, czy dobrze nas zrozumiał. Nigdy 
nie używamy zdrobniałej formy imienia, 
a także nie podajemy stopni ani tytułów 
naukowych, ponieważ takie zachowanie 
może zostać odebrane jako snobistycz-
ne. Na płaszczyźnie służbowej możemy 
pozwolić sobie na podanie zajmowa-

nego przez nas stanowiska oraz nazwy 
firmy, jeśli przedstawiamy się komuś  
z zewnątrz.

Przedstawianie się kilku nieznajo-
mym jednocześnie

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, 
gdy musimy dołączyć do grupy, w której 
znajdują się nieznajomi. W takiej sytuacji 
obowiązuje nas kilka podstawowych 
zasad. Po pierwsze, staramy się podejść 
do grupy tak, by nie utrudniać rozmowy 
jej członkom. Jeśli znajduje się w niej 
gospodarz, przełożony itp., to na jego 
barkach spoczywa obowiązek przedsta-
wienia nas pozostałym. Kiedy jednak ta-
kiej osoby nie ma w grupie, możemy to 
zrobić samodzielnie, lecz w momencie, 
w którym nikomu nie przeszkodzimy. 
Przedstawianie się wszystkim na raz jest 
dopuszczalne tylko podczas luźniej-
szych spotkań. W bardziej formalnych 
przypadkach musimy pamiętać o odpo-
wiedniej kolejności przedstawiania się, 
a więc rozpoczynamy od najstarszych, 
kobiet lub osób o najwyższej randze.

Monika Tomczak

Lider poszukiwany
Jeszcze do 9 listopada czeka-

my na zgłoszenia w konkursie 
„Lider wolontariatu”.

Szukamy osób, które bezinteresownie 
działają na rzecz lokalnej społeczności, 
poświęcając swoje siły i wolny czas dla 
innych. Chcemy wyróżnić tych, których 
postawa i działalność są wzorem do na-
śladowania. Szczegóły na www.wrze-
snia.powiat.pl                         (red.)
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WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.), Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż:

* zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 (ustawa o podatku od towarów i usług – tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)
                      z up. Burmistrza Pyzdr Wioletta Topór-Mench

Lp Numer Księgi 
Wieczystej

Oznaczenie 
nierucho- 
mości wg 
katastru

Pow. 
nierucho-

mości w ha

Położenie 
nierucho-

mości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarwoania

Cena  
wywoławcza 

nieruchomości 
w zł

Forma 
sprzedaży 

nieruchomości
Podstawa sprzedaży Uwagi

1 KN1S/00023997/0 1279/10 0,0148 Pyzdry

Działka nie jest objęta MPZP. W aktualnie 
obowiązującym Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pyzdry, uchwalonego 

Uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 23.09.2015 roku, działka 
stanowi zasoby i walory środowiska – szatę 

roślinną: lasy i zadrzewienia.

1 000,00 * Sprzedaż 
bezprzetargowa

Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej 
w Pyzdrach z dnia 30 września 2020 r. 
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej własność 

Gminy Pyzdry położonej w obrębie 
Pyzdry o numerze geodezyjnym 1279/10, 

pow. 0,0148 ha z przeznaczeniem na 
poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej

Termin złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 

pierwszeństwo 
w nabyciu 

nieruchomości na 
podstawie art. 34 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – 6 
tygodni

2 KN1S/00023164/2 2358/1 0,0143 Tarnowa

Działka znajduje się w obszarze objętym 
„Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego wsi Tarnowa”, uchwalonym 
Uchwałą Nr XXXI/270/06 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 19.10.2006 r., ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 30 poz. 802, z dnia 
7.03.2007 r. i stanowi: tereny zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
z dopuszczeniem usług komercyjnych 

oznaczone symbolem RM/UK.

8 000,00 
+należny 

podatek VAT

Sprzedaż 
bezprzetargowa

Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 30 września 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Pyzdry 
położonej w obrębie Tarnowa o numerze 

geodezyjnym 2358/1 o pow. 0,0143 ha  
z przeznaczeniem na poprawienie 

warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej

Termin złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 

pierwszeństwo 
w nabyciu 

nieruchomości na 
podstawie art. 34 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – 6 
tygodni

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2020 poz. 65 ze zm.) Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż:

* zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 (ustawa o podatku od towarów i usług – tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)
                     z up. Burmistrza Pyzdr Wioletta Topór-Mench 

Lp Numer Księgi 
Wieczystej

Oznaczenie 
nierucho- 
mości wg 
katastru

Pow. 
nierucho-

mości w ha

Położenie 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarwoania

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
w zł

Forma sprzedaży 
nieruchomości Podstawa sprzedaży Uwagi

1 KN1S/00041547/3 34
44

0,1600
0,8700 Ciemierów

Działka nie jest objęta MPZP. W aktualnie 
obowiązującym Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pyzdry, uchwalonego Uchwałą Nr 
VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 23.09.2015 roku, działki stanowią: Dz. 
34 – rolniczą przestrzeń produkcyjną – teren 
upraw rolnych oraz w części zasoby i walory 

środowiska – szatę roślinną: lasy i zadrzewienia.
Dz. 44 – rolniczą przestrzeń produkcyjną – 

teren upraw rolnych

33 000,00 * Sprzedaż 
przetargowa

Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie 
sprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej  

o numerze geodezyjnym 34  
o pow. 0,1600 ha oraz o numerze 
geodezyjnym 44 o pow. 0,8700 

ha, położonych w obrębie 
Ciemierów

Termin złożenia 
wniosku przez 
osoby, którym 

przysługuje 
pierwszeństwo 

w nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie art. 34 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – 
6 tygodni

2 KN1S/00023997/0 2032/13 0,1183 Pyzdry

Działka nie jest objęta MPZP. W aktualnie 
obowiązującym Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pyzdry, uchwalonego Uchwałą Nr 
VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 23.09.2015 roku, stanowi tereny 
zainwestowane produkcyjne, składowe 
i usługowe z wyznaczonym kierunkiem 

rozwoju przestrzennego – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
usług P/U. Decyzja nr 24/2020 znak sprawy 

PP.6730.19.2020, o ustaleniu warunków 
zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę 

budynku gospodarczego w obszarze A1-A4 
i budowę oraz wyznaczenie lokalizacji drogi 

wewnętrznej w obszarze b1-b4.

45 000,00  
+ należny 

podatek VAT

Sprzedaż 
przetargowa

Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie 
sprzedaży niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej o 

numerze geodezyjnym 2032/13 
o pow. 0,1183 ha, położonej w 

obrębie Pyzdry

Termin złożenia 
wniosku przez 
osoby, którym 

przysługuje 
pierwszeństwo 

w nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie art. 34 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – 
6 tygodni

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni 
tj. od dnia 30 października 2020 r. do dnia 23 listopada 2020 r. wykaz nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

* Do ustalonego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
             z up. Burmistrza Pyzdr Wioletta Topór-Mench

Nr geodezyjny Położenie nieruchomości
Powierzchnia

gruntu
w m2

Księga wieczysta Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Pyzdry

Miesięczny czynsz dzierżawny
w zł*

1383cz.
1384cz.

Pyzdry 14,00 KW nr 4261 Teren zabudowy mieszkaniowej wielkorodzinnej 
oznaczony symbolem MW; 1,00 zł/ 1m2

 tj. 14,00 zł
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 12 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

Maseczki a koronawirus – ciąg dalszy
Pan Krzysztof pyta, czy jadąc własnym samochodem, ma obowiązek zakrywania maseczką ust  

i nosa. Co z domownikami, którzy z nim jadą? Czy też mają taki obowiązek? Co, gdy razem podróżują 
osoby z różnych adresów zamieszkania?

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną  
do 180 dni wydłuża się terminy: zarejestrowania po-
jazdu sprowadzonego z terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, a także zawiadomie-
nia o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowa-
nego. Nowe przepisy obowiązują do końca roku.  
Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału Komunikacji  
i Transportu, tel. 61 640 44 92.                                 (red.)

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy 
ze stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Kubiak użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom 
zamkniętym za kratami, by mogli znaleźć na stałe ciepły dom z kochającą rodziną. Mimo aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej adopcja odbywa się jak dotychczas. Wolny czas, którego obecnie mamy 
więcej, można wykorzystać, by przyzwyczaić nowych członków rodziny do otoczenia. Przypomina-
my – zwierzęta domowe nie zarażają koronawirusem.

Cześć, mam na imię Zbyszek. Do 
schroniska trafiłem w grudniu 2014 
roku. Aktualnie mam około 9 lat, 
jednak energii wcale mi nie brakuje. 
Wolontariuszki twierdzą, że zanim 
zamieszkałem w tym psierocińcu 
byłem bity, ponieważ boję się, gdy 
ktoś wyciąga do mnie rękę. Może 
dlatego wybieram osoby, które lu-
bię i toleruję. Mój kontakt z innymi 
psami jest trudny. Raczej za nimi 
nie przepadam, chociaż gdy wy-
chodzimy na spacer, to są mi raczej 
obojętne. Wolontariusze mówią, że 
jestem małym czarnym diabełkiem 
w ciałku aniołka, a mój charakter 
jest bardzo zmienny. Potrafię być 
bardzo kochanym i słodkim psem, 
który daje się głaskać, ale czasami 
chcę zostać sam i pokazuję zęby. 
Jest mi trochę przykro, ponieważ 
inne psy znajdują nowe domy oraz 
właścicieli, a ja nadal tkwię w kojcu 
przy kratach. Mimo swojego trud-
nego chwilami charakteru potrafię 
być naprawdę grzecznym oraz ko-
chanym przyjacielem. Gdyby ktoś 
zechciałby mnie zaadoptować, na 
pewno miałby przed sobą trudne 
zadanie do wykonania – zdobyć 
moje zaufanie i rozpocząć pracę, 
abym przestał miewać agresywne 
i niebezpieczne zachowania. Mój 
nowy dom powinien być bez dzieci 
i innych zwierząt. Jeśli zechciałbyś 
mnie poznać, skontaktuj się z Beni-
tą  (tel. 600 116 007).

Charakterny Zbyszek

Dlaczego warto jeść kiełki?
Kiełki są bogatym źródłem korzystnych związków roślinnych 

oraz składników odżywczych. 

Są one lepiej przyswajalne niż ziar-
na i zawierają więcej witamin niż 
ich dojrzałe wersje. Proces kiełko-
wania zwiększa poziom składników 
odżywczych, dzięki czemu są one 
bogate w kwas foliowy, magnez, 
fosfor, mangan, witaminy C i K. Za-
wartość minerałów i witamin zależy 
od odmiany posianej rośliny. Mimo 
że kiełki w sklepach nie należą do 
najtańszych, to w domu można ho-
dować je za bardzo niską cenę, bez 
wysiłku i przez cały rok. 

Kiełki są bardzo wydajne, gdyż na-
wet niewielka ich ilość potrafi nadać 
inny smak najzwyklejszej kanapce  
z szynką. Szczególnie powinny je 
jeść osoby chore na cukrzycę typu 2, 
ponieważ kiełki pomagają kontro-
lować poziom cukru we krwi. Mogą 
one obniżyć poziom cholesterolu 

LDL i trójglicerydów, jednocześnie 
podnosząc cholesterol HDL, popra-
wiając pracę i zdrowie serca. Kiełki 
mogą wspomagać również trawie-
nie, gdyż zazwyczaj zawierają dużą 
ilość nierozpuszczalnego białka oraz 
mogą zawierać niższy poziom glu-
tenu. Dzięki bogactwu składników 
odżywczych podczas regularnego 
spożywania można zauważyć po-
prawę stanu skóry, włosów i pa-
znokci. Hamują tworzenie wolnych 
rodników w organizmie i unieszko-
dliwiają te wchłonięte z otoczenia. 
Kiełki soczewicy będące bogatym 
źródłem kwasu foliowego są szcze-
gólnie polecane kobietom w ciąży, 
kobietom karmiącym piersią oraz 
sportowcom i osobom aktywnym 
fizycznie.

Magdalena Szymańska 2TA

Zmiany dotyczące 
pracy placówek ZUS 
w poniedziałki

Od 2 listopada w związku z sytuacją epidemiczną placówki ZUS są 
czynne w poniedziałki tak jak w pozostałe dni tygodnia tj. w godz. 8-15.

Zachęcamy do załatwiania spraw 
w ZUS-ie bez wychodzenia z domu  
i skorzystania z e-wizyt. Więcej na ten 
temat można znaleźć na stronie in-
ternetowej: www.zus.pl/e-wizyta. Je-
steśmy dostępni także przez Internet 
za pośrednictwem Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS oraz po-
przez kontakt telefoniczny. Do dys-
pozycji jest ogólnopolska infolinia 

pod numerem telefonu 22 560 16 
00 dostępna w dni robocze (pn.–pt.)  
w godzinach 7-18.

Pod numerem tel. 22 11 22 111 do 
dyspozycji interesantów ZUS-u jest 
specjalna infolinia do obsługi spraw 
związanych z Polskim Bonem Tury-
stycznym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nie ma obowiązku zasłaniania nosa 
i ust w samochodzie prywatnym, bez 
względu na to kogo przewozimy, na-
wet jeżeli są to osoby obce. Maseczki 
należy jednak zakładać we wszyst-
kich pojazdach będących środkami 
publicznego transportu w tym po-
jazdach samochodowych.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa, 
poza między innymi dziećmi do lat 5, 
zwolnione są osoby, które mają proble-
my z oddychaniem lub inne dolegliwo-
ści zdrowotne. Osoby, które nie mogą 
zasłaniać ust i nosa, muszą mieć przy 
sobie stosowne zaświadczenie lekar-
skie lub inny dokument potwierdzający 
uprawnienie do niezasłaniania twarzy.

Zagrożenie cały czas jest z nami 
i dla własnego bezpieczeństwa 
musimy nosić maseczkę oraz prze-
strzegać wymogów ochronnych  
i sanitarnych. Nadal jesteśmy w sta-
nie nasilającej się epidemii, dlatego 
w dalszym ciągu pamiętajmy, że 
koronawirus jest z nami. Proszę nie 
lekceważyć żadnych zasad higieny 
oraz ochrony przed nim. Tylko ścisłe 
reżimy sanitarne, trzymanie dy-
stansu i ograniczenie kontaktów 
do niezbędnego minimum może 
nas uchronić od zakażenia.

Podstawa prawna: rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 9 października 
2020 roku w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów  
i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, szczególnie para-
graf 27 (Dz. U. z 2020 roku poz.1758).

Zbyszek poszukuje cierpliwej i zaangażowanej rodziny
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A. Przetarg w dniu 2 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/23 0,1134 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 99 985,00 zł + VAT 5 000,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 listopada 2020 roku

B. Przetarg w dniu 2 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/71 0,0972 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 104 062,00 zł + VAT 5 204,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/72 0,0934 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 99 994,00 zł + VAT 5 000,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/73 0,0896 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 95 926,00 zł + VAT 4 797,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 139/78 0,0970 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 103 848,00 zł + VAT 5 193,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 listopada 2020 roku

D. Przetarg w dniu 2 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/98 0,0915 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 97 960,00 zł + VAT 4 898,00 zł

12:00 Bierzglinek, dz. nr 375/99 0,1138 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 91 620,00 zł + VAT 4 581,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 listopada 2020 roku

E. Przetarg w dniu 2 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

12:30 Bierzglinek, dz. nr 375/64 0,0943 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 100 958,00 zł + VAT 5 048,00 zł

13:00 Bierzglinek, dz. nr 375/67 0,0956 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 102 349,00 zł + VAT 5 118,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 listopada 2020 roku

G. Przetarg w dniu 3 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/154 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 106 632,00 zł + VAT 5 332,00 zł

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/155 0,0890 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 95 283,00 zł + VAT 4 765,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/156 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 106 632,00 zł + VAT 5 332,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/157 0,0815 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 71 859,00 zł + VAT 3 593,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 375/165 0,1026 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 81 249,00 zł + VAT 4 063,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 27 listopada 2020 roku

H. Przetarg w dniu 3 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/118 0,0673 PO1F/00042327/8 MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową 54 466,00 zł + VAT 2 724,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 27 listopada 2020 roku

L. Przetarg w dniu 3 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

12:00 Bierzglinek, dz. nr 375/123 0,0918 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 98 281,00 zł + VAT 4 915,00 zł

12:30 Bierzglinek, dz. nr 375/124 0,0945 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 101 172,00 zł + VAT 5 059,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 27 listopada 2020 roku

Ł. Przetarg w dniu 4 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/145 0,0947 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 101 386,00 zł + VAT 5 070,00 zł

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/148 0,0854 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 91 429,00 zł + VAT 4 572,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/150 0,1026 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 108 787,00 zł + VAT 5 440,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/151 0,1172 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 103 335,00 zł + VAT 5 167,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 375/152 0,1176 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 123 198,00 zł + VAT 6 160,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 30 listopada 2020 roku

M. Przetarg w dniu 4 grudnia 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/141 0,1104 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 115 655,00 zł + VAT 5 783,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 30 listopada 2020 roku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

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 (Dz. U. 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.) minął dnia 21 października 2020 roku.

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.



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  
– 61 640 45 40

Wydział Budownictwa, 
Środowiska i Rolnictwa
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7-10
tel. 61 640 44 32
Referat Środowiska i Rolnictwa  
– 61 640 45 15

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 23
Referat  Kontroli,  Obsługi Rady 
i Zarządu – 61 640 44 22

Wydział Nieruchomości
tel. 61 640 44 13
Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Referat Kadr
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27
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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. Wrocławska 42, 
tel./fax 61 640 32 06

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii we Wrześni
ul. Kaliska 1
tel. 61 436 19 38

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

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne
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WARUNKI PRZETARGÓW
1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy 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 pełnomoc-

nictwem 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 działki, której 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 elektroniczny. 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 reprezen-

towania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiednie-
go organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień prze-
targu.

16. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2278), chcąc nabyć część nieruchomości, zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyska-
nia zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.

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

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

19. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Naczelnik Wydziału Bu-
downictwa, Środowiska  
i Rolnictwa:
61 640 44 57  

Zastępca Naczelnika 
Wydziału Budownictwa, 
Środowiska i Rolnictwa:
61 640 44 32 

Wydział Budownictwa:
61 640 44 58
61 640 44 06
61 640 44 05
61 640 44 89
 

 
 
 
 

Referat Środowiska:
61 640 45 17
61 640 45 16
61 640 45 15
 

Geolog powiatowy:
61 640 44 89

Numery telefonów  
do Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa




