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Orkiestra milionów serc
Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego udowodnili, że mają wielkie serca i pomimo pandemii oraz związanych z nią obostrzeń wsparli Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy pokaźną kwotą. W naszym powiecie udało się zebrać 230 676,42 zł. Cała suma zostanie przekazana na rzecz 
fundacji Jurka Owsiaka, która zakupi sprzęt dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Więcej na s. 7.

fot. CKSiP

Głos mieszkańców 
jest najważniejszy – 
wypełnij ankietę

Trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Wrzesiń-
skiego. Przy tworzeniu tego dokumentu niezwykle istotne jest 
badanie opinii mieszkańców naszego regionu, które posłuży do 
określenia jego sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dlatego zapra-
szamy do udziału w ankiecie, którą można wypełnić w wersji elek-
tronicznej lub papierowej do 19 lutego.

Anonimowa ankieta skierowana jest 
do mieszkańców powiatu, osób pro-
wadzących działalność gospodarczą 
na jego terenie, a także członków 
organizacji pozarządowych działają-
cych w powiecie wrzesińskim. Bada-
nie jest prowadzone przez Internet 
(link można znaleźć na stronie www.
wrzesnia.powiat.pl) lub stacjonarnie 
– papierowe ankiety są dostępne  
w Starostwie Powiatowym we Wrze-
śni oraz urzędach wszystkich gmin 
na terenie powiatu.

Wypełnienie kwestionariusza zaj-
muje zaledwie kilka minut, a ma 
niebagatelne znaczenie w procesie 

powstawania nowej strategii roz-
woju powiatu. Dzięki opinii ankie-
towanych możliwe będzie stworze-
nie solidnej diagnozy sytuacji spo-
łeczno-ekonomicznej powiatu oraz 
rzetelnej koncepcji jego dalszego 
rozwoju. Wszelkie informacje na 
temat potrzeb, możliwości czy 
problemów przedsiębiorców, dzia-
łaczy organizacji pozarządowych  
i mieszkańców są bardzo ważne.

Zapraszamy do wypełniania an-
kiet i już teraz dziękujemy za każdą 
przekazaną opinię!

Klara Skrzypczyk

Pamiątkowe zdjęcie z pyzdrskiego sztabu WOŚP
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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 wytycznymi 

Ministerstwa Sprawiedliwości w powiecie wrzesińskim do odwołania nie będą 
funkcjonować punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego. Porady prawnej można zasięgnąć przez telefon lub za po-
średnictwem 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.

12 lutego 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Trwa malowanie ścian, zakładanie płytek oraz montaż oświetlenia

Znaczna ilość 
w mieszkaniu

Funkcjonariusze pionu kryminalnego zatrzymali mężczyznę, 
który posiadał substancje psychotropowe oraz środki odurzające. 
Dzięki policjantom narkotyki nie trafią na czarny rynek. 34-latkowi 
w ramach obowiązujących przepisów grozi nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminal-
nego Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkotykowej 
udaremnili wprowadzenie na czar-
ny rynek substancji psychotropo-
wych oraz środków odurzających. 
Do tej sprawy 20 stycznia zatrzy-
mano 34-letniego wrześnianina. 
 Podczas policyjnego rozpracowania 
w mieszkaniu mężczyzny nieumun-
durowani funkcjonariusze ujawnili 
21 gramów suszu roślinnego oraz 
62 gramy białego proszku. Dodatko-
wo zabezpieczone zostały pieniądze  

w kwocie 1 000 złotych. Znalezione 
substancje zostały sprawdzone teste-
rem narkotykowym, co potwierdziło, 
że są to marihuana oraz amfetamina.  
 Materiały przekazano do prokura-
tora rejonowego we Wrześni, który 
podjął decyzję o postawieniu za-
rzutów posiadania znacznej ilości 
substancji psychotropowych oraz 
sprzedaży środków odurzających. Na 
tę chwilę wobec mężczyzny zastoso-
wano dozór policyjny oraz poręcze-
nie majątkowe w kwocie 8 tysięcy 
złotych. 34-latkowi grozi nawet do 
10 lat pozbawienia wolności.        KPP

Witajcie na świecie!
W styczniu w Szpitalu Powiatowym na świat przyszło aż 72 dzieci. Starostwo Powiatowe we Wrześni 

przygotowało dla nich i ich mam upominki na powitanie.
Akcja upominkowa na oddziale gine-

kologiczno-położniczym wrzesińskie-
go Szpitala Powiatowego ma trwać 
przez cały 2021 rok. Dla noworodków 
przygotowaliśmy powiatowe body, 
a dla ich mam kubki, z których przy-
jemnie będzie wypić coś ciepłego  
w wolnej chwili między karmieniem 
a przebieraniem nowo narodzonej 
pociechy. W styczniu rozdano już 72 
prezenty, bo właśnie tyle dzieci naro-
dziło się w pierwszym miesiącu tego 
roku w naszym szpitalu. Wszystkim 
życzymy dużo zdrowia i radości, a ich 
rodzicom serdecznie gratulujemy!

Czas pokaże, czy w tym roku na-
rodzi się jeszcze więcej dzieci niż  
w poprzednim. W 2020 roku w na-
szym szpitalu na świat przyszło aż 
800 noworodków.

Klara Skrzypczyk

Stracili prawo jazdy 
na 3 miesiące

Na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku zatrzymano uprawnienia do kierowania aż 90 kie-
rowcom. Rekordzista pędził w terenie zabudowanym w miejscowości Wygoda 155 km/h.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogo-

wego Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni, patrolując drogi naszego 
powiatu, czuwają nad bezpieczeń-
stwem ich użytkowników. Mamy 
kilka głównych ciągów komunika-
cyjnych – dróg krajowych oraz wo-
jewódzkich, które dla nieodpowie-
dzialnych kierowców stają się torem 
wyścigowym. Przekraczanie dopusz-
czalnej prędkości nigdy nie wiąże się 
z czymś dobrym. Można wręcz śmiało 
stwierdzić, że jest to jedynie sposób 
na zrobienie sobie i innym ogromnej 
krzywdy poprzez spowodowanie 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub 
wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 
 Dlatego też wrzesińska drogówka 
jest szczególnie surowa wobec kie-
rowców, którzy nie pamiętają lub 
nie chcą pamiętać o tym, że w tere-
nie zabudowanym prędkość ogra-
niczona jest do 50 km/h. W 2020 

roku policjanci zatrzymali prawo 
jazdy aż 90 kierowcom. Niechlub-
nym rekordzistą jest mieszkaniec 
Ostrowa Wielkopolskiego, który 
Audi A6 w terenie zabudowanym 
przekroczył prędkość o 115 km/h. 
Zatrzymanie dokumentu upraw-
niającego do kierowania pojazdami 
zobowiązuje do powstrzymania się 
od zajmowania miejsca za kierow-
nicą. Jeśli osoba, której zostało za-

trzymane prawo jazdy, wsiądzie za 
kółko, grozić jej będzie wydłużenie 
tego okresu do sześciu miesięcy.  
 W przypadku dalszego niestosowa-
nia się do przepisów, kolejny krok 
to cofnięcie uprawnień do kierowa-
nia. Aby je odzyskać trzeba spełnić 
wszystkie wymagania stawiane oso-
bie, która po raz pierwszy ubiega się 
o uprawnienia do kierowania. 
                   KPP

Dowody w sprawie

fot. KPP

Powiatowe upominki dla noworodków i ich mam

Nie odwracaj wzroku
Zima nie odpuszcza. Mroźne noce, intensywne opady śniegu oraz 

zawieje i zamiecie śnieżne to zjawiska, które mogą okazać się bardzo 
niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. To szczególnie trudny czas 
dla bezdomnych, obok których nie należy przechodzić obojętnie.

Jeśli podczas mroźnego dnia za-
uważymy osobę siedzącą lub śpią-
cą na ławce w parku, na przystanku 
autobusowym czy przed blokiem, 
postarajmy się sprawdzić, czy nie 
dzieje się z nią nic złego. Gdy tempe-
ratura spada poniżej zera nietrudno 
o wychłodzenie organizmu, które 
zagraża przede wszystkim osobom 
bezdomnym, starszym i tym pod 
wpływem alkoholu. Nie wahajmy 
się zadzwonić na pogotowie, policję 
lub straż miejską. Sytuację na pewno 
sprawdzą służby, a osobie, której do-
tyczy wezwanie, zostanie udzielona 
adekwatna pomoc. 

Przypominamy również, że od  
1 października czynna jest całodobo-
wa ogrzewalnia w Zielińcu. Osoby, 

które się tam zgłoszą, będą mogły 
schronić się przed zimnem. Miejsce 
będzie otwarte do 30 kwietnia. Po-
nadto przy ulicy Harcerskiej 3 we 
Wrześni wydawana jest odzież dla 
osób bezdomnych. Można ja od-
bierać w poniedziałki w godzinach  
17-19 oraz w czwartki i soboty po-
między 10 a 12.

Niskie temperatury zagrażają rów-
nież zwierzętom domowym na co 
dzień przebywającym na zewnątrz. 
Zadbajmy o bezpieczne i ciepłe 
schronienia dla psów, kotów i innych 
podopiecznych. Ciepłe futra naszych 
pupili nie stanowią wystarczającej 
ochrony przed dużymi mrozami.

Monika Tomczak
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Powiat wesprze 
renowację

Niedawno podpisana została umowa dotacyjna pomiędzy 
powiatem wrzesińskim a parafią w Grabowie Królewskim. Sa-
morząd wesprze prace konserwatorskie przy obrazie św. Teresy  
i chrzcielnicy.
Grabowska parafia zwróciła się  

z wnioskiem o udzielenie dotacji na 
renowację chrzcielnicy oraz obrazu 
św. Teresy, które w przeszłości uległy 
wielu uszkodzeniom. Chrzcielnica 
została pomalowana farbą olejną, co 
znacznie pogorszyło jej stan. 

Konserwacja pozwoli na przywró-
cenie zabytkowym elementom ich 
pierwotnego wyglądu, jak również 
zatrzyma proces niszczenia drewna 

Zarezerwuj termin wizyty 
w Wydziale Komunikacji 

i Transportu
Chcesz zarejestrować samochód? Odebrać prawo jazdy? Nie musisz stać w kolejce! Umów się przez 

Internet.
Wydział Komunikacji i Transportu 

Starostwa Powiatowego we Wrześni 
jest jednym z tych, które obsługują 
najwięcej interesantów. Codziennie 
swoje sprawy załatwia tam kilka-
dziesiąt osób. Zasady funkcjonowa-
nia wydziału zmieniały się w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy parokrotnie. 
Wszystko po to, by utrzymać ciągłość 
pracy i mimo pandemii jak najspraw-
niej obsługiwać interesantów. Do-
dajmy, że wydział nie przerwał pracy 

nawet na jeden dzień. Teraz ma być 
jeszcze wygodniej.

W trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo naszych interesantów oraz 
komfort załatwiania spraw urucho-
miona została usługa internetowej 
rezerwacji wizyt w Wydziale Komu-
nikacji i Transportu. W paru prostych 
krokach można wygodnie umówić 
się na dogodny dzień i godzinę bez 
konieczności oczekiwania w kolejce. 
Interesanci chcący załatwić sprawę 

bez uprzedniego umówienia termi-
nu w dalszym ciągu są obsługiwani 
według kolejki. 

Przypominamy, że Wydział Komu-
nikacji i Transportu obsługuje intere-
santów w poniedziałki w godz. 8.30-
15.30 i od wtorku do piątku w godz. 
7.30-14.30. Internetowa rezerwacja 
terminu możliwa jest na stronie: 
rejestracja.wrzesnia.powiat.pl.

Klara Skrzypczyk

Zabytkowa chrzcielnica w Grabowie Królewskim

fot. arch. parafii

Wizytę w Wydziale Komunikacji można umówić pod adresem: rejestracja.wrzesnia.powiat.pl

Niezależnie od dolegliwości 
związanych z pandemią towarzy-
szą nam przez cały czas, jak gdy-
by równolegle, kolejne zdarzenia 
o doniosłym dla nas wszystkich 
wymiarze społecznym: nieudana 
próba zorganizowania wyborów 
prezydenckich przez Pocztę Pol-
ską, zamiast przez konstytucyjnie 
do tego umocowaną Państwową 
Komisję Wyborczą, systemowy de-
montaż trzeciej władzy, czyli wy-
miaru sprawiedliwości, zamiesza-
nie związane z awanturą aborcyj-
ną, która doprowadziła do sponta-
nicznego wyjścia na ulice naszych 
miast i miasteczek setek tysięcy 
protestujących, w zdecydowanej 
większości młodych kobiet.

W końcu wydarzyło się coś, co 
mnie osobiście wprawiło w po-
tworne przygnębienie. Jest to jak-
by symboliczny obraz czasu, który 
trudno będzie usunąć z pamięci. 
Czarne tło w większości mediów 
elektronicznych i papierowych  
z napisem „MEDIA BEZ WYBORU” 
to obraz wbijający w fotel. Powie-
cie może, że wokół nas dzieją się 

rzeczy o wiele straszniejsze i poważ-
niejsze, niż protest wolnych mediów 
w obronie ich niezależności czy, do 
czego niektórzy pokrętnie próbują 
ów protest sprowadzić, obronie ich 
finansowych interesów.

Jestem z pokolenia, które wyrasta-
ło w dusznej atmosferze monopolu 
komunistycznej propagandy i wiem, 
że tam, gdzie kończy się wolność 
mediów, tam kończy się prawdziwa 
wolność.

Wolne media nie są najczęściej ła-
skawe dla osób pełniących wszelakie 
funkcje publiczne na jakimkolwiek 
szczeblu, ale wiem, że każda próba 
pozbawienia ich niezależności za-
wsze prowadzi prosto do katastrofy 
w wymiarze społecznym. Takie za-
machy nigdy nie dokonują się wprost  
i najczęściej mają charakter pełzają-
cy, polegający na stopniowym odci-
naniu kolejnych źródeł zasilania aż 
do ostatecznego pogrążenia. Tak jak 
w modelu putinowskim.

Na końcu pozostaje tylko fasada, 
za którą kryje się naga siła wszech-
obecnego „nadzorcy i cenzora naszej 
wolności”.

Dlatego nie powinniśmy być obo-
jętni, stać z boku i zakładać, że to nie 
nasz problem lub jeszcze gorzej, że 
przecież my sami jako ludzie z pro-
wincji skutecznie nic nie możemy 
zrobić. Dzisiaj w dobie globalnej in-
formatyzacji wszyscy mamy tę samą 
siłę oddziaływania. Obojętność jest 
najcięższym z publicznych przewi-
nień przeciwko wspólnocie.

I aby spuentować tę, zdawać by się 
mogło, oczywistą prawdę, przycho-
dzi mi na myśl pewna mistrzowska 
sentencja:

Nie bój się wrogów – w najgorszym ra-
zie mogą Cię zabić.

Nie bój się przyjaciół – w najgorszym 
razie mogą Cię zdradzić.

Strzeż się obojętnych – nie zabijają  
i nie zdradzają, ale za ich milczącą zgo-
dą, mord i zdrada istnieją na świecie.*

 Dionizy Jaśniewicz
... nieobojętny

*B. Jasieński, Zmowa obojętnych. Nie 
ukończonej powieści część pierwsza 
(fragm.).

przez owady. Planuje się jego oczysz-
czenie, a następnie uzupełnienie 
wszelkich szczelin i pęknięć, które 
powstały na przestrzeni lat. 

Prace konserwatorskie w Grabo-
wie Królewskim powiat wrzesiński 
wsparł dotacją w wysokości 15 tysię-
cy złotych. Ich rozpoczęcie zaplano-
wano na maj.

Mateusz Maserak

ZAMIAST FELIETONU
Mija prawie rok od chwili, kiedy „zameldowała się” u nas covidowa pandemia. Wówczas nie przypuszczaliśmy nawet, jak bardzo ten mikro-

skopijnych rozmiarów gość zmieni nasze codzienne życie. Jak bardzo zdemoluje nasze wzajemne relacje, zarazi nas strachem przed spotkaniem  
z drugim człowiekiem, pozbawi radości spędzania czasu we wspólnej przestrzeni i bezkarnej możliwości odwiedzania ulubionych miejsc. Najczę-
ściej zaś używanym terminem stanie się zalecenie „zachowaj dystans”.
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Mówić obrazami, cz. 21
W tej części „Mówić obrazami” przypominamy numery alarmowe.
Publikując kolejne materiały z serii 

„Mówić obrazami” chcemy przy-
bliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 

jednej z metod porozumiewania 
się w sposób niewerbalny. Na po-
ważnie 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 
znaków przestrzenno-dotykowych 
(np. przedmiotów), grafik (nie tylko 
piktogramów, lecz także obrazów 
czy symboli), znaków manualnych 

(gestów) osoby nieposługujące się 
mową lub mówiące w sposób ogra-
niczony mają możliwość porozumie-
wania się z otoczeniem. Społeczność 
szkoły zachęca do poznawania zasad 
komunikacji alternatywnej i wspo-

magającej, a jednocześnie wspól-
nej zabawy. Tym razem Hanna Lu-
dwiczak oraz Renata Jakubowska 
zachęcają, by przypasować prawi-
dłowe numery alarmowe do odpo-
wiednich służb.     (red.)

ZSS zaprasza
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni zaprasza dzieci i młodzież do skorzystania z oferty 

przygotowanej na nowy rok szkolny 2021/2022.

Pierwszy obszar działalności obej-
muje wczesne wspomaganie roz-
woju dziecka. W naszej szkole orga-
nizujemy Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju. Rodzice zaniepokojeni 
trudnościami w rozwoju dzieci mogą 
uzyskać pomoc już na bardzo wcze-
snym etapie. Zachęcamy, by zgłosić 
się do Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej we Wrześni w celu prze-
prowadzenia diagnozy dziecka. Po 
uzyskaniu opinii o potrzebie wcze-
snego wspomagania jego rozwoju 
można zgłosić się po specjalistycz-
ną pomoc. Zajęcia terapeutyczne są 
realizowane w wymiarze 4-8 godzin 
miesięcznie.

W naszej ofercie jest także Przed-
szkole „Mali Zdobywcy”, w którym 
zorganizowane są kameralne specja-
listyczne grupy edukacyjno-terapeu-
tyczne. W tym obszarze działalności 
koncentrujemy się na zaproponowa-
niu dzieciom modelowego wspiera-
nia dziecka ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi. W pracy z naszymi 
przedszkolakami łączymy obszary 
edukacyjne, terapeutyczne i rehabi-
litacyjne. Jednak przede wszystkim 
chcemy, aby dzieci czuły się bez-
piecznie i radośnie spędzały czas  
w gronie rówieśników.

Zespół Szkół prowadzi również 
grupę rewalidacyjno-wychowawczą 
dla dzieci z niepełnosprawnością w 
stopniu głębokim. Opieramy się na 
niedyrektywnych, zindywidualizo-
wanych formach pracy z uczniami. 
Chcemy, aby dzieci uzyskały pomoc 
adekwatną do ich potrzeb, możli-
wości i ograniczeń. Koncentrujemy 
się na dążeniu do włączania dzieci w 
różne aktywności i funkcjonowanie 
w grupie rówieśniczej.

Zachęcamy również do kontaktu 
rodziców zainteresowanych eduka-

cją dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkole podstawo-
wej i ponadpodstawowej.

Dzieci uczęszczające do Zespołu 
Szkół im. Janusza Korczaka mogą 
korzystać z pomocy psychologa, 
pedagoga, fizjoterapeuty, logopedy, 
tyflopedagoga, terapeuty integracji 
sensorycznej, zooterapii oraz innych 

specjalistów według indywidualnych 
potrzeb.

Każde dziecko korzystające z oferty 
ma opracowany indywidualny pro-
gram terapii. Rodzice mogą uzyskać 
dodatkowe informacje, kontaktując 
się z Zespołem Szkół im. Janusza Kor-
czaka we Wrześni.

ZSS

Aktywna Tablica
Szkoły prowadzone przez powiat wrzesiński przystąpiły do rzą-

dowego programu Aktywna Tablica, który zakłada, że zadaniem 
współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygoto-
wując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Dzięki pozyskanemu dofinansowa-
niu w wysokości ponad 111 tys. zł na 
potrzeby Zespołu Szkół Politechnicz-
nych, Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Henryka Sienkiewicza we 
Wrześni zakupiono 15 interaktyw-
nych monitorów dotykowych oraz 
19 laptopów. Maksymalna wysokość 
wsparcia finansowego dla szkoły 
wynosiła 14 tys. zł, co stanowiło 80% 
wartości całego zakupu. Pozostałe 
20% zapewnił organ prowadzący. 

Jednym z kluczowych elementów 
programu jest wdrożenie w szkołach 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w procesie nauczania poprzez 
udział nauczycieli w międzyszkolnych 
sieciach współpracy. Umożliwi to dzie-
lenie się przyjętymi rozwiązaniami  
i doświadczeniami z innymi pedago-
gami dzięki udostępnianiu wypraco-
wanych materiałów oraz opracowa-
nych scenariuszy zajęć edukacyjnych. 
Aby efektywnie wykorzystywać do-
stępne w szkole narzędzia, nauczyciele 
wezmą udział w szkoleniach. 

Wydział Edukacji

Rozwiązanie: numery alarmowe, 112 – sieć komórkowa, 997 – policja, 998  – straż, 999 – pogotowie

W ZSS lekcje przy aktywnej tablicy to czysta przyjemność
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Pies o supermocach
W Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni do pracy z dziećmi wykorzystywane są różnego rodzaju terapie wspomagające ich naukę oraz rozwój. 

Jedną z form jest dogoterapia prowadzona naprzemiennie przez Małgorzatę Andrzejczak-Wagner oraz psa Kiki, a także przez Joannę Maścibrodę-Filipiak 
i psa Barry'ego. Aby przybliżyć naszym czytelnikom, czym są i na czym polegają zajęcia z psem, rozmawialiśmy z terapeutką Joanną Maścibrodą-Filipiak, 
która w ZSS we Wrześni ze swoim psem Barrym pojawia się od trzech lat. 

Czym jest dogoterapia?
Dogoterapia jest metodą wspo-

magającą proces rehabilitacji oraz 
różnego rodzaju terapii, w której wy-
korzystywany jest pies. Pies jest „na-
rzędziem” w rękach człowieka, który 
pomaga pokonać dzieciom różnego 
rodzaju przeciwności, upośledze-
nia. Terapię prowadzi człowiek, na-
tomiast zwierzę wspomaga pracę  
z dziećmi oraz dorosłymi z różny-
mi zaburzeniami. Osoby biorące 
udział w takich zajęciach bardzo 
dobrze pracują, ponieważ pies jest 
dla nich motywatorem, który nie 
ocenia i akceptuje nas takich, jakimi 
jesteśmy, nie widzi żadnych naszych 
wad czy ułomności, po prostu nas 
kocha. Dlatego pies wprowadza 
do zajęć spokój oraz motywację,  
a uczestnicy chętniej podejmują się 
różnego rodzaju zadań czy wyzwań.

  
Wspomniała pani, że takie zaję-

cia prowadzone są dla dzieci, ale 
również dla osób dorosłych.

Tak. Na tę chwilę jeszcze nie pro-
wadzę zajęć z dorosłymi, ale mam 
mnóstwo znajomych, którzy to ro-
bią. Odwiedzają np. domy opieki 
społecznej, gdzie pies jest „odskocz-
nią” dla podopiecznych, ciekawym 
przerywnikiem w życiu codziennym, 
atrakcją, która motywuje starsze 
osoby do różnych działań. Dużo 
ciekawsze wydaje się zwykłe ukła-
danie puzzli, którego zadaniem jest 
pobudzanie mózgu do działania,  
w towarzystwie psa. Sama obec-
ność, głaskanie czy przytulanie 
czworonoga uspokaja nas, reguluje 
ciśnienie, spowalnia pracę serca, 
sprawia, że wytwarzają się endor-
finy. Pies całkowicie akceptuje nas 
takich, jakimi jesteśmy, zatem nie 
musimy się przed nim wstydzić czy 
się go bać. Oczywiście do zwierzę-
cia trzeba się przekonać. Niektórzy 
akceptują psa-terapeutę szybciej, 
niektórzy wolniej. Ja pracuję z no-
wofundlandem Barrym, który jest 
bardzo dużym psem. Wielkość zwie-
rzęcia także czasami ma wpływ na 
to, jak szybko zostanie on zaakcep-
towany. Dogoterapia prowadzona 
jest nie tylko w szkołach, ale również 
często w domach opieki, szpitalach 
czy hospicjach. Pies powoduje, że  
w otoczeniu zaczyna panować spo-
kój, dzięki czemu człowiek ma lepsze 
samopoczucie, a co za tym idzie, po-
maga nam w codziennym życiu.  

   
Czy każdy pies „nadaje się” do 

takiej pracy? Czy do takich zajęć 
pies jest specjalnie szkolony?

Nie każdy pies sprawdza się  
w takich zajęciach. Najczęściej pra-
cują golden retrievery, labradory 
oraz nowofundlandy. Te rasy mają 
najlepsze predyspozycje do pracy  
z człowiekiem. Inne rasy oczywiście 
też są brane pod uwagę, ale tak 
naprawdę to dany szczeniak powi-
nien mieć specjalne predyspozycje 
do takiej pracy. Najważniejsze, aby 
miał wewnętrzny spokój. Pies powi-

nien być bardzo opanowany, nie może 
być strachliwy, ponieważ na zajęciach 
słyszy różne odgłosy i nie może się ich 
bać czy być wrażliwym na takie dźwię-
ki. Nie może też zwracać uwagi na to, 
że ktoś go pociągnie czy tupnie obok 
niego. Nie może się stresować, ponie-
waż na zajęciach musi być spokojny  
i w pełni zrelaksowany – to przekłada 
się na osoby z nim pracujące. Kupując 
psa z hodowli, dobry hodowca będzie 
wiedział, czy dany szczeniak nadaje się 
do takiej pracy, czy też nie. Ja kupując 
psa wiedziałam, że ma predyspozycje 
do bycia dogoterapeutą i po odpo-
wiednim szkoleniu mógłby pracować  
z dziećmi czy dorosłymi, lub być ratow-
nikiem wodnym, ponieważ nowofun-
dlandy najczęściej w tych „zawodach” 
pracują.

Czy w takim razie długo trwa 
szkolenie psa do pracy w dogote-
rapii? Na pewno wszystko zależy 
od samego zwierzęcia.

Rozpoczynając szkolenie tak napraw-
dę nigdy go nie kończymy. Barry w maju 
kończy trzy lata, a szkolenie zaczynał 
mając cztery miesiące. Od tamtego 
czasu właściwie cały czas jest szkolony. 
Oczywiście, początkowo było ono zdecy-
dowanie bardziej intensywne, teraz już 
tylko utrwalamy to, co pies potrafi i jedy-
nie uczymy go nowych elementów. Każ-
de wyjście Barry’ego na spacer to nie tyl-
ko zabawa, ale również praca z nim, po-
nieważ pies, tak jak człowiek, jeśli powta-
rza różne rzeczy to będzie je pamiętał,  
a jeśli przestaniemy go szkolić, to po 
pewnym czasie zapomni. Najczęściej 
jednak po prostu nie chce mu się wy-
konywać niektórych ćwiczeń. Ja jestem 

terapeutą i również nieustannie uczę 
się, jak pracować z dziećmi mającymi 
różnego rodzaju problemy. Jeśli cho-
dzi o psa, to bardzo ważny jest również 
jego dobrostan. Zwierzę nie może być 
przemęczone, zestresowane, musi mieć 
odpowiednią dawkę ruchu i czasu dla 
siebie, podczas którego może pozbyć się 
emocji zebranych w trakcie zajęć. Pies 
świetnie czyta ludzkie emocje, pomaga 
dzieciom i po zajęciach jest bardzo zmę-
czony, chociaż tego po nim nie widać.       

Jak przykładowo wyglądają zaję-
cia z dogoterapii w Zespole Szkół 
im. Janusza Korczaka?

Wszystko zależy od tego, z jakimi 
dziećmi pracujemy w danym dniu. 
Możemy robić na przykład terapię ręki 
czy przeprowadzać zajęcia plastyczne, 
podczas których ćwiczymy koordyna-
cję. W większości zajęć z dogoterapii 
motywem przewodnim jest oczywiście 
pies. Uczniowie na przykład budują 
ze słomek budę dla psa, dzięki czemu 
uczą się przestrzeni, koordynacji ru-
chowej, spostrzegawczości, cierpliwo-
ści. Do „wykorzystania” jest oczywiście 
Barry, ponieważ dzieci np. przymierza-
ją, czy zmieści się do tworzonej budy. 
Prowadzę terapię z myślą o tym, co 
w danym momencie jest potrzebne 
grupie. Gdy wchodzę na zajęcia, dzie-
ci witają się ze mną, potem z psem, 
wykonują dane ćwiczenia, a wszyst-
kiemu cały czas przygląda się Barry. 
Uczniowie pokazują mu swoje prace, 
pytają, czy jest poprawnie wykona-
na, otrzymują od psa piątki i całuski.  
W przedszkolu uczą się dzieci z poraże-
niem, zatem zajęcia polegają bardziej 
na tym, że są one w stanie przytulić 
się do psa, poczuć jego ciepło, głasz-
cząc go, uspokajają się. Czasami nasi 
podopieczni muszą się przekonać 
do psa, zaakceptować go, ale kiedy 
zaczną robić kroki w jego kierunku, 
progres jest duży. Po kilku zajęciach 
same stwierdzają, że przywitają się  
z Barrym, przybiją mu piątkę, przytulą 
się do niego pod koniec zajęć. Dzieci 
za pośrednictwem psa bardzo fajnie 
motywują się wzajemnie, na przykład 
rozmawiają o tym, że ktoś już z Barrym 
się przywitał, a ktoś mimo strachu po-
dał mu rękę i okazało się, że pies wcale 
nie zrobił nikomu krzywdy i można mu 
ufać. Zatem tak naprawdę wszyst-
ko zależy od tego, jakie dzieci mamy  
w grupie, czego potrzebują i w czym 

możemy im pomóc. Dostosowuję 
zajęcia do potrzeby oraz możliwości 
uczniów, ponieważ nie chcemy ich 
zawstydzać, przez to, że nie potrafią 
czegoś wykonać. Pokazujemy im, że 
właśnie potrafią i mogą, a mimo że 
czasami trwa to dłużej, to i tak sobie 
z danym problemem poradzą.

Wspomniała pani już, co dzieci 
zyskują z pracy z psem. Coś jesz-
cze może pani wymienić?

Zdecydowanie dzieci rozwijają swoją 
umiejętność nawiązywania kontak-
tów z innymi, ponieważ zaczynają 
być bardziej śmiałe na zajęciach, 
otwierają się na nowe osoby i rzeczy, 
a to wszystko przekłada się na życie 
codzienne. Mają większą odwagę do 
podejmowania różnych wyzwań, nie 
tylko w szkole, ale również poza nią. 
Zwiększa się aktywność dzieci oraz, co 
ważne, ich samoocena – to, że wierzą 
w siebie, w swoje możliwości. Na zaję-
ciach wykonują ćwiczenia z psem, ale 
dostrzegają, że później bez zwierzęcia 
również dają radę je wykonać. 

A czy pies także czerpie korzy-
ści z tych relacji?

Sądzę, że tak. Uważam, że pies, 
który ma zajęcie, jest szczęśliwy. Jeśli 
natomiast można wykorzystać jego 
warunki do takiej pracy, to należy to 
robić. Barry jest w pracy szczęśliwy, 
pod warunkiem, że nie zostanie zbyt 
przeciążony psychicznie. Pies, jeśli 
jest przepracowany, po prostu ga-
śnie w oczach i musimy na to zwra-
cać dużą uwagę. Jak wspominałam, 
dobro psa jest na pierwszym miejscu 
i wszystko zależy od właściciela, jak 
będzie się nim zajmował i w jakim 
kierunku prowadził. 

            Rozmawiała Klaudia Kubiak 

Barry w budowanej dla niego przez uczniów budzie ze słomek

Na zajęciach z Joanną Maścibrodą-Filipiak (w niebieskiej bluzce) nauka przebiega pod czujnym okiem psa-terapeuty

fot. arch. pryw
atne

fot. arch. pryw
atne
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Załącznik do uchwały nr 943/2021
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lutego 2021 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO
1. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, ul. Leśna 10, 62-300 Września.

2. Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni, ul. Słowackiego 11, 62-300 Września.

I. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo-
wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, 
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1597 z późn. zm.).

II. Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej  – w przypadku nauczyciela,

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, 

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiada-
nie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych 
dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

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

f ) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 
1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480),

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magi-
sterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środka-
mi publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 paździer-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora pu-
blicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

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

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

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie 
ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),

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

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

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu  
i adresem poczty elektronicznej z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ……... (wpisać nazwę pla-
cówki)” w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w terminie do dnia 26 
lutego 2021 roku do godziny 15:00 (liczy się data wpływu dokumentów do starostwa).

Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indy-
widualnie.

VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Kursy krawieckie 
w WSCKZiU

Warsztaty kroju i szycia są dla tych, którzy dopiero robią pierw-
sze kroki w krawiectwie lub chcieliby co nieco sobie przypomnieć.

Wielkopolskie Samorządowe Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego jest szkołą, która od ponad 
pięciu lat działa we Wrześni. Jest to pu-
bliczna placówka oświatowa prowa-
dzona przez samorząd województwa 
wielkopolskiego, która kształci poszu-
kiwanych na rynku pracy specjalistów.

Można tu zdobyć kwalifikacje w wie-
lu ciekawych i bardzo różnorodnych 
zawodach. W Centrum odbywają 
się również różne kursy i szkolenia. 
Wśród nich nowością są warsztaty 
kroju i szycia.

W dzisiejszych czasach umiejętności 
krawieckie są na wagę złota. Pozwa-
lają samodzielnie stworzyć dla siebie 
wymarzone stylizacje, zaprojektować 
i wykonać własną oryginalną odzież.

Pierwsze jednodniowe szkolenia te-
matyczne (Zawodowe Popołudnia) 
z zakresu krawiectwa skupiają się 
na podstawach tego fachu. Kursy te 

skierowane są do osób, które nigdy 
nie miały styczności z maszyną do 
szycia lub chcą „odświeżyć” własne 
umiejętności krawieckie. Co najważ-
niejsze, w trakcie szkolenia kursanci 
wykonają swoje pierwsze dzieła.

WSCKZiU we Wrześni stawia na ja-
kość. Zajęcia prowadzone są w pra-
cowni wyposażonej w nowoczesne 
maszyny pod okiem kadry posiada-
jącej ogromne doświadczenie. Sta-
ramy się, aby nasi kursanci otrzymali 
maksymalną dawkę wiedzy i umie-
jętności praktycznych, co pozwoli 
im samodzielnie kontynuować pasję 
krawiecką i wciąż się rozwijać. Zaletą 
tego jest również przyjazna atmos-
fera. Uczestnictwo w takich kursach 
to nie tylko przyjemny proces nauki 
szycia, ale również możliwość pozna-
nia innych pasjonatów tego hobby.

WSCKZiU

fot.W
SCKZiU

W tej szkole można rozwijać swoje zainteresowania
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Orkiestra 
milionów 
serc

Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego udowodnili, że mają wielkie serca i pomimo pandemii oraz 
związanych z nią obostrzeń wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pokaźną kwotą. W na-
szym powiecie udało się zebrać 230 676,42 zł. Cała suma zostanie przekazana na rzecz fundacji Jur-
ka Owsiaka, która zakupi sprzęt dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnosty-
ki głowy. 

29. finał WOŚP
W tym roku Orkiestra musiała za-

grać inaczej niż dotychczas. Zabra-
kło koncertów z udziałem publicz-
ności, a także innych imprez kultu-
ralnych i sportowych, do których 
w ciągu trzech dekad zdążyliśmy 
się już przyzwyczaić. Wyjątkowe 
warunki nie powstrzymały jednak 
członków fundacji WOŚP oraz ty-
sięcy wolontariuszy przed organi-
zacją corocznej zbiórki. Na ulicach 
w całej Polsce znów pojawili się 
ochotnicy z charakterystycznymi 
puszkami, którym niestraszne były 
niskie temperatury. Stacjonarne 
skarbonki zostały wystawione 
również w wielu punktach odwie-
dzanych przez nas na co dzień, np. 
w sklepach i salonach kosmetycz-
nych. Tegoroczne hasło Orkiestry 
brzmiało: „Finał z głową!”, co nawią-
zywało nie tylko do celu zbiórki, 
ale również do bezpiecznego spo-
sobu jej przeprowadzania w tym 
trudnym czasie. Wiele wydarzeń 
zostało przeniesionych do świata 
wirtualnego. Koncerty, licytacje  
i transmisje online cieszyły się dużą 
popularnością. Warszawskie studio 
finałowe nadawało bez przerwy 
przez 27 godzin, co jest orkiestro-
wym rekordem. Dzięki nowemu 
rozwiązaniu, jakie stanowiły eSkar-
bonki zakładane przez poszczegól-
ne sztaby i wolontariuszy, na które 
można było przelać dowolną sumę 
pieniędzy, wiele osób wsparło 
WOŚP bez wychodzenia z domu. 
Tegoroczna kwota deklarowana to 
127 495 626 zł – jest to suma kwot 
szacunkowych podanych przez 
sztaby, wyników zbiórek elektro-
nicznych w momencie zakończenia 
finału w studiu oraz darowizn, któ-
re zostały przekazane przez partne-
rów WOŚP. Ostateczny wynik zbiór-
ki zostanie ogłoszony 7 kwietnia  

w Światowy Dzień Zdrowia. Rok 
temu udało się zebrać ponad 186 
mln złotych. Choć tym razem rekord 
nie został pobity, to uzbierana kwo-
ta i tak może przyprawić o zawrót 
głowy. Dla tych, którzy nie zdążyli 
włączyć się w akcję, nic straconego 
– do 14 lutego można wziąć udział 
w licytacjach organizowanych przez 
serwis Allegro, a do 15 lutego wy-
syłać SMS-y wspierające działalność 
fundacji Jurka Owsiaka.

Jak zagraliśmy w powiecie?
Chociaż każda z gmin powiatu wrze-

sińskiego zebrała mniejszą kwotę niż 
w zeszłym roku, to 29. finał WOŚP  
w naszym regionie i tak zakończył 
się dużym sukcesem. W gminie 
Września udało się zebrać prawie 
114 tys. złotych. Suma na koncie 
nekielskiego sztabu przekroczyła  
41 tys. złotych. Z kolei kwota prze-
kazana Fundacji WOŚP przez gminę 
Pyzdry wyniosła ponad 18 tys. zło-
tych. W Miłosławiu uzbierano ponad  
46 tys. złotych. Natomiast darczyń-
cy z gminy Kołaczkowo wspomogli 
Orkiestrę kwotą prawie 12 tys. zło-
tych. Zebrane sumy niezwykle cieszą, 

ponieważ są dowodem na to, że 
nawet w dobie pandemii potrafi-
my zdobyć się na empatię. Chociaż 
wielu z nas boryka się z problema-
mi finansowymi, to i tak chętnie 
sięgamy do portfeli, by dzielić się  
z potrzebującymi. Codziennie prze-
konujemy się przecież, że zdrowie 
to jedna z największych wartości. 
Każda złotówka ofiarowana na rzecz 
WOŚP przybliża nas do lepiej wypo-
sażonych szpitali, które mogą za-
pewnić pacjentom jeszcze bardziej 
specjalistyczną opiekę. Mieszkańcy 
naszego powiatu udowodnili, że 
doskonale to rozumieją i jak co roku 
zdali egzamin z dobroczynności. 

Warto podkreślić, że ze wspar-
cia Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wielokrotnie skorzystał 
Szpital Powiatowy we Wrześni. Do 
tej pory miejscowa lecznica otrzy-
mała od fundacji sprzęt medyczny, 
którego wartość wynosi ponad  
1,2 mln złotych. Stanowi on podsta-
wę wyposażenia kilku oddziałów 
– neonatologicznego, pediatrycz-
nego, hospicyjno-paliatywnego, 
jak również stacji pogotowia ratun-
kowego. Aparatura zakupiona ze 
środków zgromadzonych podczas 
zbiórek na rzecz WOŚP pomaga  
w szybkiej i dokładnej diagnostyce 
pacjentów, a co za tym idzie, po-
zwala na skuteczniejsze leczenie. 
Dzięki sprzętowi oznaczonemu 
czerwonym serduszkiem udało się 
uratować zdrowie i życie wielu cho-
rych (przede wszystkim dzieci). Od 
lat inicjatywa ta nie tylko pomaga 
wyposażać szpitale w niezbędną 
aparaturę, lecz także łączy ludzi 
wywodzących się z różnych środo-
wisk i wyznających różne poglądy. 
Miejmy nadzieję, że wspólnie bę-
dziemy grać „do końca świata i je-
den dzień dłużej”!

Monika Tomczak

WOŚP 
dla szpitala

Szpital Powiatowy we Wrześni jest jednym z beneficjentów Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Różnorodny sprzęt medyczny 
trafia do placówki od lat.

Do tej pory wrzesiński szpital 

otrzymał od Fundacji Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy sprzęt 

o wartości 1 255 969,80 
złotych. 

Sprzęt otrzymany od WOŚP 

to podstawa wyposażania 

oddziałów neonatologicznego, 

pediatrycznego, hospicyjno-pa-

liatywnego, a także Stacji 
Pogotowia Ratunkowego. 

Barwni miłosławscy wolontariusze

fot. sztab W
O
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W Nekli stanął orkiestrowy sklepik
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REPERTUAR: 12-18 LUTEGO

Plany repertuarowe:
19-25 lutego – MAGICZNE MUZEUM
    (PREMIERA)

MAGICZNE 
MUZEUM

animacja /komedia  
Czechy – 85 min.

PREMIERA
2D dubbing

TARAPATY 2
familijny/

przygodowy 
POLSKA 
90 min.

PALM 
SPRINGS

komedia – USA  
90 min.
POKAZ 

PRZEDPREMIEROWY
2d napisy

OBRAZ 
POŻĄDANIA
thriller – USA 

 100 min.
2d napisy

12.02.
 (pt.) 15:00 17:00 19:00

21:05 -

13.02.
 (sob.) 15:00 17:00 19:00

21:05 -

14.02.
 (nd.) 15:00 17:00 19:00

21:05 -

 15.02.
(pon.) 16:00 18:00 - 20:00

 16.02.
(wt.) 16:00 18:00 - 20:00

 17.02.
 (śr.) 16:00 18:00 - 20:00

 18.02.
 (czw.) 16:00 18:00 - 20:00

Święto zakochanych
Luty to dość mroźny i niezbyt lubiany miesiąc. Aura za oknem sprawia, że często marzymy tylko  

o tym, by wskoczyć pod gruby koc, założyć wełniane skarpety i wypić gorącą herbatę. Istnieje jednak 
coś, co może nas rozgrzać równie mocno. I wcale nie chodzi tu o żadną z materialnych rzeczy. Tym 
czymś jest oczywiście miłość.

Rzymski rodowód
14 lutego ludzie na całym świecie 

obchodzą święto zakochanych zwane 
walentynkami. Patronuje im wspo-
minany w tym dniu święty Walenty. 
Pomimo katolickiego patrona to wy-
jątkowe świętowanie ma swoje źródło 
w zwyczajach kultywowanych w sta-
rożytnym Cesarstwie Rzymskim. Moż-
liwe, że dzień zakochanych nawiązuje 
do tzw. Luperkaliów obchodzonych 
14 i 15 lutego. Początkowo organizo-
wano je ku czci Luperkusa – paster-
skiego boga plemion italskich, który 
miał chronić stada przed atakami wil-
ków. W późniejszym okresie główną 
rolę podczas świętowania odgrywał 
kult Fauna – rzymskiego boga płod-
ności, lasów górskich i pasterzy. 

Legenda o świętym Walentym
Narodziny i rozwój chrześcijaństwa 

spowodowały, że dzień ten zaczęto 
łączyć z postacią świętego Walente-
go. Według legendy żył on w III wie-
ku na terenie ówczesnego Cesarstwa 
Rzymskiego za czasów panowania 
Klaudiusza II Gockiego. Cesarz za-
bronił mężczyznom w wieku od 18 
do 37 lat zawierać związki małżeń-
skie, ponieważ według niego naj-
lepszymi legionistami byli żołnierze 
nieposiadający rodzin. Zakaz ten zo-
stał złamany przez Walentego, który 
udzielał ślubów młodym członkom 
cesarskiej armii i ich wybrankom, 
za co został wtrącony do więzienia 
i skazany na śmierć. Przed wyko-
naniem wyroku, co miało miejsce  
14 lutego 269 roku, zdążył on jeszcze 
uzdrowić niewidomą córkę strażnika. 
Inna wersja legendy mówi o tym, że 
patron święta zakochanych został 
stracony za pomoc prześladowanym 
chrześcijanom, a przed egzekucją 
wysłał do ukochanej list, który pod-
pisał: Od Twojego Walentego.

Narodziny kultu
Splot folkloru, ludowych zwycza-

jów i legend sprawił, że zgładzone-
go zaczęto czcić jako obrońcę przed 
różnymi chorobami (zwłaszcza umy-
słowymi). Święto mu poświęcone 
zostało ustanowione w 496 roku 

przez papieża Gelazjusza I i w ten 
sposób pogański festiwal płodności 
przeistoczył się w katolickie święto. 
W krajach anglosaskich Walentego 
uznano za patrona zakochanych, co 
chętnie przejęli mieszkańcy różnych 
zakątków świata. W Polsce kult świę-
tego początkowo wiązał się z zano-
szonymi do niego prośbami o zdro-
wie. Dopiero w latach 90. XX wieku 
w naszym kraju popularne stało się 
celebrowanie walentynek w obecnej 
formie. Równocześnie narodziła się 
krytyka święta uznanego przez część 
społeczeństwa za przejaw amery-
kanizacji, który wypiera rodzimą 
tradycję. Walentynki spotykają się  
z dezaprobatą również ze względu 
na swój komercyjny charakter (we-
dług niektórych są one wykorzysty-
wane, by przerwać zastój w handlu 
występujący pomiędzy Bożym Naro-
dzeniem a Wielkanocą). 

Świętować czy nie?
Niezależnie od naszej opinii na te-

mat walentynek, trzeba przyznać, 
że sama idea celebrowania miło-
ści to dobry pomysł. Chociaż wielu  
z nas uzna, że powinno się to robić 
codziennie (i pewnie sporo w tym ra-
cji), to kto z nas nie lubi otrzymywać 
drobnych prezentów, które potrafią 

poprawić humor nawet w mroźny, 
zimowy dzień? Czerwone serca, wa-
lentynkowe kartki, kwiaty, pluszo-
we misie czy czekoladki to nie tylko 
przedmioty, dzięki którym sprzedaw-
cy będą mogli poprawić kondycję 
swoich portfeli. Za pomocą takiego 
podarku możemy wyrazić skrywa-
ne uczucia, przypomnieć drugiej 
połówce, że nam na niej zależy lub 
podziękować za jej obecność. Choć 
święto propagowane jest przede 
wszystkim jako dzień zakochanych, 
to doskonale wiemy, że istnieje wie-
le rodzajów miłości. Oznacza to, że 
walentynki może świętować każdy, 
niezależnie od tego, czy spotkał już 
na swojej drodze tę jedyną czy jedy-
nego i czy w ogóle tego chce. Rodzi-
ce, rodzeństwo, dzieci, przyjaciele, 
znajomi to tylko niektóre z osób, 
którym warto przypomnieć o swojej 
sympatii. Dla tych, którzy uznają jed-
nak, że to święto nie jest dla nich, bę-
dzie to kolejny zwykły dzień w roku 
(no może trochę bardziej irytujący 
niż pozostałe). Niezależnie od opinii, 
wszystkim mieszkańcom powiatu 
życzymy dużo miłości – pod każdą 
postacią. 

Monika Tomczak

Nakręcamy się 
dla Patryka

Uczestnicy Rady Młodzieży oraz Klubu Aktywnych Hufca Pracy  
z Wrześni, przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywni Biega-
nowianie”, prowadzą akcję zbierania nakrętek dla Patryka – absol-
wenta Ochotniczego Hufca Pracy z Pleszewa, który uległ poważne-
mu wypadkowi samochodowemu.

Akcja jest inicjatywą Kapituły Samo-
rządności Młodzieży Ochotniczych 
Hufców Pracy na rok 2020/2021. 
Zaangażowała się w nią młodzież 
wraz z opiekunem Rady Młodzieży  
i Klubu Aktywnych oraz pośredni-
kiem pracy z wrzesińskiego Młodzie-
żowego Centrum Kariery. Działania 
polegały dotychczas między innymi 
na szerokim rozpropagowaniu ak-
cji. Uczestnicy wieszali plakaty oraz 
roznosili ulotki do zaprzyjaźnionych 
zakładów pracy. Poza tym młodzież  
w swoim miejscu zamieszkania też 

promuje akcję „Nakręcamy się dla 
Patryka”. Wszystkie osoby chcące 
pomóc mogą dostarczać nakrętki 
do siedziby wrzesińskiego hufca lub 
do świetlicy wiejskiej w Bieganowie. 
Kwota pozyskana ze sprzedaży na-
krętek zostanie wpłacona na konto 
fundacji „Światło”. Głównym celem 
akcji jest pomoc Patrykowi, ale rów-
nież rozwijanie empatii, bezintere-
sowności oraz chęci niesienia pomo-
cy drugiemu człowiekowi.

Paulina Stawska
Wychowawca HP we Wrześni 

Kolejny sprzęt z projektu unijnego
Sprzęt zakupiono w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrze-

sińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.
Dzięki projektowi unijnemu do-

posażono pracownie: informatycz-
ną oraz elektroniczną w Zespole 
Szkół Politechnicznych we Wrześni. 
Zakupiono tablicę multimedialną, 
projektor, odkurzacz antystatyczny, 
drukarki oraz testery okablowania 
sieciowego za niecałe 20 tys. zł. Jest 
to część wyposażenia tych pracowni, 
w kolejnym etapie zakupiony zosta-
nie pozostały sprzęt.

Wydział Edukacji

Walentynki to dla wielu doskonała okazja, by wyrazić swoje uczucia

Nakrętki można dostarczać do siedziby hufca przy ul. Koszarowej 12
 (budynek ZSZ nr 2) lub świetlicy wiejskiej w Bieganowie

fot. H
P W

rześnia

Nauka z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu jest bardzo istotna
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Z kulturą  
za pan brat

• rajcowny – podniecający, ponęt-
ny, pełen wdzięku 

• rajzować – podróżować 
• ramiążko, ramiączko – wieszak 

na ubrania lub chuderlak 
• rampuć, rumpuć – gęsta zupa ja-

rzynowa 
• rapel/mieć rapla – bzik/mieć bzika 
• raszka – szuflada na papiery, krat-

ka (np. w samochodzie) 
• raszpel – tarnik do drewna 
• redyski, redychy – rzodkiewki 
• religa – łamaga, oferma 
• repeta – gęsta zupa stanowiąca 

jednodaniowy obiad 
• retenta – rupiecie, graty 
• rodle – sanki 
• rojber – łobuz, także o rozrabiają-

cym dziecku 
• rojber-buda – bałagan, harmider, 

melina 

• rozpłaszczyć się – zdjąć płaszcz 
• równak – jednak 
• rug cug – szybko 
• ruła – spokój 
• rumotać – hałasować, stukać, ro-

bić rumor 
• rychtować – szykować 
• rychtyg – akurat, dokładnie,  

w porządku 
• ryczka – niski taboret do ręczne-

go dojenia krów 
• rydychy – nogi 
• ryfa – gęba, mina, wyraz twarzy 
• rylać się – chybotać się 
• rzęch – stare, ciągle psujące się 

urządzenie 
• rżany – żytni (inaczej żanny)

Opracowała Monika Tomczak 
na podstawie materiałów 

Jerzego Romualda Stankiewicza

Zachowanie przy stole – 
zasady z różnych stron świata

Pewne zachowania przy stole są dla nas niedopuszczalne. W Polsce człowiek jedzący rękoma czy bekający po posiłku będzie uchodził za nieobytego i aroganckiego. Z kolei 
to, co u nas przyjęło się jako zwyczajne postępowanie, za granicą może zostać odebrane jako największa obelga dla gospodarza. W różnych częściach świata panują zupełnie 
odmienne reguły grzecznościowe dotyczące wspólnego posilania się.

Chile
W tym południowoamerykańskim 

państwie turyści zasiadający przy 
jednym stole z miejscowymi to dość 
częsty widok. Przyjezdni powinni 
zwrócić szczególną uwagę na dwie 
podstawowe reguły podczas wspól-
nych posiłków z mieszkańcami Chi-
le. Po pierwsze, nie wolno dotykać 
jedzenia rękoma, nawet jeśli mamy 
do czynienia z frytkami. Po drugie, 
nie wypada prosić o dokładkę. Z taką 
inicjatywą może wyjść tylko gospo-
darz, który jako jedyny ma prawo do 
nałożenia komuś dodatkowej porcji.

Chiny
Przy stołach Chińczyków można 

spotkać się z pewnym przesądem – 
kiedy serwują nam rybę, nie należy 
jej odwracać na drugą stronę, po-
nieważ to przynosi pecha. Jeśli nie 
chcemy, aby na naszym talerzu po-
jawiały się kolejne porcje jedzenia,  
zostawmy trochę resztek (podobnie 
powinniśmy zachować się w Egip-
cie). To znak dla gospodarza, że je-
steśmy już nasyceni. Puste naczynie 
oznacza bowiem, że nadal odczu-
wamy głód, a goszcząca nas osoba 
będzie zakłopotana tym, że nie może 
nas wystarczająco nakarmić. Po za-
kończeniu posiłku nie powinniśmy 
powstrzymywać się od bekania! To, 
co w Polsce wzbudziłoby kontrower-
sje, w Chinach traktowane jest jako 
wyraz podziękowania i uznania dla 
przygotowanych dań.

Etiopia
Wśród Etiopczyków panuje zwy-

czaj zwany gursha. Jest on wyra-
zem największego szacunku wo-
bec gościa, a polega na tym, że 

gospodarz może chcieć nas wła-
snoręcznie nakarmić. Zwykle do 
zjedzenia dostaje się wypiekany  
z mąki, wody i soli placek (indżera)  
z dodatkiem aromatycznych sosów.

Filipiny
Filipińczycy używają sztućców  

w trochę odmienny sposób niż my. 
Na ich stole zazwyczaj nie zobaczy-
my noża. Do rozdzielania potraw 
na części służy łyżka. Następnie 
mniejsze kawałki nadziewa się na 
widelec, który jednak nie ma prawa 
zbliżyć się do twarzy. W tym mo-
mencie ponownie używa się łyżki –  
w pierwszej kolejności jedzenie trafia 
na nią, a dopiero później do ust.

Gruzja
Kraj ten niewątpliwie słynie z biesiad, 

na których podawane jest pyszne je-
dzenie oraz wyborne wino. Gruzini 
znani są również ze swej sympatii dla 
Polaków. Tutaj możemy spotkać się  
z osobą zwaną tamada, czyli mi-
strzem ceremonii wznoszącym toasty, 
bez których nie może obyć się praw-
dziwa gruzińska uczta. Oznacza to, 
że goście nie powinni sami podnosić 
kieliszków, gdyż zostanie to uznane 
przez gospodarzy za duży nietakt.

Japonia
W ojczyźnie sushi grzechem byłoby 

zjedzenie tej potrawy przy użyciu 
noża i widelca. Jeżeli nie potrafimy 
posługiwać się pałeczkami, możemy 
wykorzystać dłonie. Jeśli jednak zde-
cydujemy się na ich użycie, musimy 
pamiętać o kilku zasadach. Po zakoń-
czonym posiłku nie należy wbijać ich 
pionowo w resztki jedzenia – to gest 
związany z tutejszym rytuałem po-

grzebowym. Z kolei by nie wyjść na 
potrzebujących, nie powinniśmy stu-
kać nimi o miskę, gdyż w taki właśnie 
sposób postępują w Japonii żebracy. 
Chcąc okazać uznanie dla gospoda-
rza, należy siorbać – im głośniejszy 
dźwięk, tym większa aprobata.

Maroko
Jeśli z dzieciństwa pamiętamy 

uwagi rodziców, by zachowywać się 
kulturalnie i przy stole używać sztuć-
ców, to w Maroku możemy o tym za-
pomnieć. W kraju tym powszechnym 
zwyczajem jest jedzenie rękoma. 
Obowiązują jednak przy tym ściśle 
określone zasady. Po pierwsze, przed 
posiłkiem należy dokładnie umyć 
dłonie w misce z wodą, która na pew-
no zostanie nam podana. Po drugie, 
potrawy powinno nabierać się trze-
ma palcami i to obowiązkowo pra-
wej dłoni, gdyż lewa uznawana jest 
w państwach arabskich za nieczystą 
(służy do czynności higienicznych). 
Podobny zwyczaj panuje również  
w Indiach. Marokańczycy szczegól-
nym szacunkiem darzą chleb, dlate-
go je się go powoli, a gdy upadnie na 
podłogę, całuje i odkłada na talerz. 
W dobrym tonie będzie także długie 
rozkoszowanie się aromatem i sma-
kiem herbaty, gdyż przedstawiciele 
marokańskiej kultury uwielbiają ce-
lebrować picie tego napoju.

Portugalia
W tym europejskim państwie po-

winniśmy zapomnieć o proszeniu 
gospodarza o podanie soli i pie-
przu. Jeśli przyprawy te znajdują się 
na stole, też lepiej ich nie używać. 
Takie zachowanie będzie odebra-
ne jako jednoznaczne z podwa-

żaniem umiejętności kucharza.  
Z podobną regułą możemy spotkać 
się w Polsce. W naszym kraju nie 
należy doprawiać potraw przed ich 
spróbowaniem, ponieważ w ten spo-
sób już z góry sugerujemy, że danie 
nie jest wystarczająco dobre.

Włochy
Żaden Włoch nie będzie mógł znieść 

widoku jedzenia spaghetti łyżką, dla-
tego w towarzystwie mieszkańców 

Półwyspu Apenińskiego lepiej się 
od tego powstrzymać. Dla kucharza 
ogromną zniewagą będzie prośba 
o dodatkowy parmezan, którym 
chcemy posypać pizzę, makaron lub 
potrawę przygotowaną z owoców 
morza. W złym guście jest również 
zamawianie mocniejszego alkoholu 
do posiłku. Włosi podczas jedzenia 
preferują wino, a w ostateczności 
przymkną oko także na piwo.

Monika Tomczak

Zwyczaje związane z zachowaniem przy stole różnią się w zależności 
od kręgu kulturowego, do jakiego należy dane państwo
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A. Przetarg w dniu 17 marca 2021 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 11 marca 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 2.12.2020 r., II przetarg – 27.01.2021 r.

B. Przetarg w dniu 17 marca 2021 roku

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

9:30 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

10:00 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

10:30 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 11 marca 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 2.12.2020 r., II przetargi – 27.01.2021 r.

D. Przetarg w dniu 17 marca 2021 roku

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

11:00 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 11 marca 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 2.12.2020 r., II przetarg – 27.01.2021 r.

E. Przetarg w dniu 17 marca 2021 roku

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

11:30 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 11 marca 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 2.12.2020 r., II przetarg – 27.01.2021 r.

G. Przetarg w dniu 17 marca 2021 roku

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

12:00 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

12:30 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

13:00 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

13:30 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 11 marca 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 3.12.2020 r., II przetargi – 28.01.2021r.

L. Przetarg w dniu 17 marca 2021 roku

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

14:00 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 11 marca 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 3.12.2020 r., II przetarg – 28.01.2021 r.

Ł. Przetarg w dniu 17 marca 2021 roku

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

14:30 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 11 marca 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 4.12.2020 r., II przetarg – 28.01.2021 r.

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

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.  
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) minął dnia 21 października 2020 roku. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.
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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 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 znaj-
dowały 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, zo-
stanie 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 nieru-
chomości 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 orga-
nizującego 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 przy-
stąpienie 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 reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, 
umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech mie-
sięcy 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, zobowiązany 
jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.
17. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca części 
nieruchomości.
18. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca części nieruchomości nie 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 zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przekaż 1% podatku na organizację pożytku publicznego
Początek roku to czas składania zeznań podatkowych. Pracodawcy mają czas do 1 marca, by w formie elektronicznej lub tradycyjnej przesłać PIT-11 do Urzędu Skarbowego. Po 

otrzymaniu wszystkich PIT-ów pracownicy mogą przystąpić do wypełnienia własnego rozliczenia za pośrednictwem platformy „Twój e-PIT”, na której formularze dostępne będą 
od 15 lutego. Podatnicy mają możliwość zmodyfikowania gotowego PIT-u, samodzielnego wypełnienia deklaracji online lub przygotowania papierowej wersji formularza do 
końca kwietnia. Jednak już teraz warto pomyśleć, komu przekażemy jeden procent naszego podatku dochodowego. Pamiętajmy, że nic na tym nie tracimy, a dla potrzebujących 
liczy się każda złotówka. Dziś prezentujemy część organizacji pożytku publicznego z naszego powiatu, które czekają na wsparcie. Kolejne z nich pojawią się w następnym nume-
rze. Jeśli jesteś osobą, której można przekazać jeden procent podatku lub znasz kogoś takiego, prześlij informację na mail: 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 komputero-
wych, 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 młodzie-
żowych i dwa zespoły seniorskie 
(pierwszy z nich walczy o awans do 
III ligi). Przekazane środki zostaną 
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. Jeden pro-
cent podatku zostanie przeznaczony 
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 współpracuje 
z partnerami mołdawskimi (samorzą-
dy) i ukraińskimi (szkoły), a dzięki fun-
duszom zebranym z jednego procenta 
podatku wspiera kształcenie młodych 
ludzi z terenu Puszczy Pyzdrskiej po-
przez program 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.

Zebrała: Monika Tomczak
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Powiatowego Urzędu Pracy

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W RAMACH PROJEKTU POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś. Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP 
Września jako bezrobotne, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Termin naboru wniosków: do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wrzesnia.praca.gov.pl 
w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania – Bezrobotni i poszukujący pracy – Dotacje

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP 
we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. (61) 640 35 46.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W RAMACH PROJEKTU WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu:

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
w powiecie wrzesińskim (V)”

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014+), Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszu-

kujących pracy – Projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

W związku z powyższym zapraszamy osoby w wieku pow. 29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobot-
ne, należące do jednej z poniższych grup:

 kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 
w wieku 50 lat i więcej, imigranci oraz reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, mężczyźni 

w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia.
Termin naboru wniosków: do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wrzesnia.praca.gov.pl 
w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania – Bezrobotni i poszukujący pracy – Dotacje

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP we Wrześni, 
ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. (61) 640 35 46.  

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU WRPO
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu 

w ramach realizowanego projektu:
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014+), Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszu-

kujących pracy – Projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
W związku z powyższym zapraszamy pracodawców zainteresowanych organizacją stażu 

do składania wniosków dla: 
 osób w wieku pow. 29 lat, bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne.

W ramach projektu WRPO wśród osób bezrobotnych, spełniających ww. kryteria, priorytetowo traktowane 
będą:

 kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 
w wieku 50 lat i więcej, imigranci oraz reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie bezpośrednio po zakończonym stażu 
na umowę o pracę na dalszy okres.

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wrzesnia.praca.gov.pl 
w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania – Pracodawcy i przedsiębiorcy – Staże
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP 

we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. (61) 640 35 41. 

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU POWER
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o zorgani-

zowanie stażu w ramach realizowanego projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrze-

sińskim (V)”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Oś. Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym zapraszamy pracodawców zainteresowanych 
organizacją stażu do składania wniosków dla:

 osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP 
Września jako bezrobotne, które nie pracują, nie uczestniczą w kształce-

niu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie 

bezpośrednio po zakończonym stażu na umowę o pracę na dalszy okres.

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie interne-
towej www.wrzesnia.praca.gov.pl w zakładce Urząd – Dokumenty do 

pobrania – Pracodawcy i przedsiębiorcy – Staże
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać 
w siedzibie PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, 

tel. (61) 640 35 41. 

Lista punktów szczepień w powiecie wrzesińskim ma być jeszcze uzupełniana

Aktualne punkty szczepień 
w powiecie wrzesińskim

1. Grzybowo, GAL-MED, Grzybowo 38 
(tel. 61 438 16 22)
2. Września, LEK-MED, ul. Fromborska 24 
(tel. 61 436 04 80)
3. Września, MEDINET, ul. Legii Wrzesińskiej 23c 
(tel. 61 640 00 40)
4. Miłosław, HIKOMED, ul. Wrzesińska 27 
(tel. 61 438 30 05)
5. Sokolniki, AR-MED, ul. Zdrowotna 3 
(tel. 61 438 58 59)
6. Kołaczkowo, ESKULAP, ul. Miłosławska 1 
(tel. 61 438 50 80,  612 248 198)
7. Nekla, AMICOR, ul. Poznańska 33 
(tel. 61 438 60 92)
8. Pyzdry, PRO FAMILIA, ul. Rynek 5 
(tel. 63 276 81 99)
9. Września, SZPITAL POWIATOWY, ul. Słowackiego 2
(tel. 517 745 329) – NOWY PUNKT

Zmiana czasu pracy 
Mobilnego Punktu 

Pobrań
1 lutego zmieniły się godziny pracy 

Mobilnego Punktu Pobrań COVID-19 
przy Szpitalu Powiatowym we Wrześni. 
Aktualnie punkt działa w następujących 

godzinach:
• od poniedziałku do piątku – 15-19,
• soboty, niedziele i święta – 10-12.
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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

Kwiaty na walentynki 
– nasze propozycje

14 lutego to dzień, który jest obchodzony mniej lub bardziej 
uroczyście przez wiele par. Spośród wielu możliwości podarowa-
nie kwiatów na walentynki to bardzo dobry sposób na to, by spra-
wić radość bliskiej osobie.

Czerwony kolor dominuje tego 
dnia najbardziej, a czerwone róże 
(Rosa) to zdecydowanie najbardziej 
znany symbol święta zakochanych. 
Tego dnia idealnie sprawdzą się 
również pastelowe odcienie różu  
i bieli.

Wybierając bukiet na walentynki, 
warto zwracać uwagę nie tylko na 
piękny wygląd, lecz także na zapach 
kwiatów, który niewątpliwie odgry-
wa ważną rolę. Pięknie pachnącymi 
kwiatami są m.in. jaśmin (Jasminum) 
i hiacynt (Hyacinthus). Bukiety moż-
na ozdobić sercami wykonanymi 
z różnych materiałów (np. z filcu) 
lub gałązek i dodać dopasowaną 
wstążkę. Warto jednak postawić na 
naturalne dodatki, które z pewno-
ścią będą się pięknie komponować 
z kwiatami. Takim dodatkiem jest 
m.in. łyszczec (Gipsophila), znany 
także jako gipsówka.

Poza wymienionymi już kwiata-
mi dobrym wyborem będą także: 
goździki (Dianthus), tulipany (Tuli-
pa), kalie (Zantedeschia), eustomy 
(Eustoma), amarylisy (Amaryllis) 
oraz frezje (Freesia). Szukając kwia-
tów na walentynki, można wybrać 
tradycyjny bukiet lub zdecydo-
wać się na oryginalną kompozycję 
typu flower box czy kwiaty ułożone  
w ramkę.

Flower box
Są to kwiatowe pudełka, które 

pięknie ozdobią wnętrze. Można 
przygotować je ze świeżych roślin 
i utrzymywać ich świeżość nawet 

przez kilka miesięcy, a także ułożyć  
z nich oryginalne, zachwycające 
kompozycje w szerokiej gamie ko-
lorów. Takie kompozycje można 
tworzyć z kilku gatunków kwiatów 
o różnych kolorach oraz o różnej 
wielkości pąków, dzięki czemu flo-
wer box będzie urozmaicony i cie-
kawszy dla oka. Dobrym pomysłem 
jest łączenie pełnych kwiatów, ta-
kich jak róża, goździk czy eustoma 
z wypełniającymi (np. gipsówka, 
niezapominajka).

Kwiatowe kosze 
Klasycznym walentynkowym rozwią-

zaniem są też kompozycje umieszczo-
ne w specjalnych koszach. Standar-
dem walentynkowych koszy z kwia-
tami są czerwone róże, ale sprawdzą 
się również bardziej subtelne barwy  
i delikatniejsze odcienie. Alternatywą 
dla samej czerwieni jest na przykład 
połączenie kwiatów w odcieniach 
różu i czerwieni w ramach jednej ko-
szowej kompozycji.

Doniczkowe kwiaty na walentynki
Zamiast bukietu ciętych kwiatów 

można kupić doniczkowe. Tutaj do-
brym wyborem będzie roślina kwit-
nąca, np. orchidea (Orchideaceae), 
czyli popularny storczyk. Można 
podarować również rośliny, które 
mają liście w kształcie serca. Są to 
m.in. hoja kerrii (Hoya kerrii), lam-
pion chiński (Ceropegia woodii) lub 
anturium (Anthurium).

Klaudia Kujawa
 Aleksandra Pol

kl. 3TA 

Przedstawiamy podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy ze stowarzy-
szeniem 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 epide-
miologicznej adopcja odbywa się jak dotychczas. Wolny czas, którego obecnie mamy więcej, można 
wykorzystać, by przyzwyczaić nowych członków rodziny do otoczenia. Przypominamy – zwierzęta 
domowe nie zarażają koronawirusem. W tym numerze przypominamy podopiecznego Slima, który  
nadal nie znalazł własnego domu.

Czy właściciel odpowiada 
za swojego psa?

Pan Wacław jadąc rowerem został zaatakowany przez luzem biegającego psa. Pies zniszczył mu 
spodnie i pokaleczył nogę. Całe zdarzenie widział właściciel czworonoga, ale zbagatelizował sprawę  
i oświadczył, że nie pokryje kosztów uszkodzeń. Poszkodowany pyta, co w tej sytuacji może zrobić?

Do wykonania jest kilka czynności. 
Sprawę należy zgłosić policji z żąda-
niem ukarania właściciela psa. Wła-
ściciel lub każdy opiekun zwierzęcia 
ma obowiązek panowania nad nim 
w stopniu zapewniającym bezpie-
czeństwo zwłaszcza w miejscach pu-
blicznych.

Zwierzę należy prowadzić na smy-
czy, a niekiedy w kagańcu. Właściciel 
powinien znać swojego psa czy inne 
zwierzę i wiedzieć, jakie środki ostroż-
ności stosować, wychodząc chociażby 

na spacer czy wybierając się do lasu.
Gdy zwierzę puszczamy wolno, 

może zaistnieć opisana wyżej sytu-
acja, a konsekwencje szkód poczy-
nionych przez zwierzę obciążają jego 
pana. Niedopełnienie obowiązków  
w tym zakresie zagrożone jest karami 
ograniczenia wolności, grzywny do  
1 000 złotych albo nagany.

Podstawa prawna: artykuły 77 i 166 
ustawy Kodeks wykroczeń (tekst jed-
nolity Dz. U. 2019 roku, pozycja 821).

Dzień dobry, mam na imię Slim. 
Do schroniska trafiłem w paździer-
niku 2018 roku i od tamtego czasu 
nikt oprócz wolontariuszy się mną 
nie zainteresował. Trzy lata temu 
nie miałem już nadziei, że ktoś 
mnie uratuje. Zostałem porzuco-
ny w lesie, skrajnie wycieńczony,  
z kawałkiem łańcucha na szyi. Opie-
kunowie w schronisku przez długi 
czas zastanawiali się, jak długo tam 
przebywałem, jak się wyswobo-
dziłem z uwięzi, od jak dawna by-
łem głodzony. Do dziś nie znaleźli 
odpowiedzi na te pytania. Robili 
wszystko, co w ich mocy, żeby mnie 
uratować. Komuś wreszcie na mnie 
zależało. Gdy udało się im wycią-
gnąć mnie z rąk bliskiej już śmierci, 
zaczęli walczyć o moje zaufanie. Nie 
mieli łatwo. W tamtym czasie naj-
ważniejsze dla mnie było jedzenie, 
na które wręcz się rzucałem. Po tym 
wszystkim, czego doświadczyłem, 
nie chciałem na nowo zaprzyjaźniać 
się z człowiekiem. To było jednak 
nieuniknione. Zwierzęta wyba-
czają ludziom, ale nie zapominają.  
W końcu nie wszyscy są tacy sami. 
Zaufałem opiekunom i to chyba 
była dobra decyzja. Teraz już nie 
jestem tym psem sprzed dwóch lat. 
Regularne, pełnowartościowe posił-
ki pozwoliły mi przybrać na wadze  
i to w dodatku z nawiązką. Tym razem 
należę do tych cięższych, a nie wy-

chudzonych. Z ogromną ochotą wy-
chodzę na spacery i gdy widzę smycz, 
sznupa sama zaczyna się układać  
w uśmiech. Mimo, że zmieniłem 
swoje zachowanie, stałem się bar-
dziej otwarty na ludzi, to nie je-
stem jeszcze psem-przytulasem. 
Pozostało we mnie trochę z indy-
widualisty, jednak na widok czło-
wieka cieszę się, merdam ogonem  

i czekam na głaskanie po pyszcz-
ku. Myślę, że może z czasem znaj-
dę rodzinę, która mnie pokocha  
i już nigdy nie zostawi. Wtedy na 
pewno będę oczekiwał więcej przy-
tulania oraz zabawy. Jeśli chciałbyś 
dać mi nowy dom, zadzwoń do 
Kasi (tel. 507 435 022), która pomo-
że nam się spotkać.            

Ocalały Slim

fot. Psi-jaciel

Slim chce dać człowiekowi drugą szansę

tel. 61 640 44 73 

Znalazłeś? 
Zgubiłeś?  

Zadzwoń do Biura 
Rzeczy Znalezionych

W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia rzeczy znalezionych 
i zagubionych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie.
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Głosy warte tysiące
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie po raz 

kolejny został obdarowany. O tym, że to właśnie on otrzymał bon 
na pięć tysięcy złotych, zdecydowali pracownicy Volkswagena.

Tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia największy koncern samo-
chodowy w regionie zorganizował 
konkurs, do którego wytypowano 
trzy ośrodki współpracujące od jakie-
goś czasu z firmą. Wśród nich znalazł 
się ODWiR z Kołaczkowa. Było o co 
walczyć, ponieważ za zajęcie pierw-
szego miejsca ośrodek mógł wygrać 
aż pięć tysięcy złotych. Wystarczyło 
tylko zebrać największą liczbę gło-
sów, a te oddawać mogli pracownicy 
koncernu. Tuż po świętach Volkswa-
gen specjalnie dla dzieci przygoto-

wał filmik, w trakcie którego ogłosił 
wyniki konkursu. Placówka z Kołacz-
kowa zdobyła najwięcej głosów i wy-
grała nagrodę główną. Wygrana zo-
stała odebrana w reżimie sanitarnym  
w siedzibie Volkswagena w Swa-
rzędzu. Pieniądze, zgodnie z wolą 
koncernu, zostały przekazane Fun-
dacji CHCEmisie, z którą ośrodek 
współpracuje. Fundusze zostaną 
przeznaczone na dofinansowanie 
wypoczynku dzieci, np. wyjazdy nad 
jezioro czy basen.

       Klaudia Kubiak  

Zmarł Bogdan Narożny
Przewodniczący wrzesińskiej „Solidarności” miał 77 lat.

Kazimierz Bogdan Narożny urodził 
się w Żabiczynie niedaleko Wągrow-
ca 17 września 1943 roku.  W 1971 
roku ukończył studia na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Poznań-
skiej. Zawodowo związał się z Wrze-
śnią, a dokładniej z dwoma znanymi 
zakładami. Zaraz po studiach roz-
począł pracę w Tonsilu. Po dwóch 
latach zatrudniono go w Stokbecie. 

Był współzałożycielem „Solidarno-
ści” na terenie Wrześni. O jej począt-
kach opowiadał podczas jubileuszu 
XXXV-lecia związku, który odbył 
się w grudniu 2015 roku. – Był rok 
osiemdziesiąty. Strajki zastały mnie 
w wojsku. Wróciłem do Wrześni na 
koniec września. W międzyczasie  
w Tonsilu powstała „Solidarność”.  
W mniejszym Stokbecie zapyta-
liśmy ludzi, czego chcą. Chcieli 
„Solidarności”. I błyskawicznie po-
wstała kolejna organizacja. Potem 

był Miłosław – solidarność rolników 
indywidualnych. I tak się zaczęło po 
kolei, w całej Wrześni i powiecie wrze-
sińskim. Do 81 roku było nas około  
10 000 – mówił podczas uroczysto-
ści we Wrzesińskim Ośrodku Kultury 
Bogdan Narożny.

W dniu wybuchu stanu wojennego 
w Polsce – 13 grudnia 1981 r. – został 
internowany w Ośrodku Odosobnie-
nia w Gębarzewie. Po odzyskaniu 
wolności w kwietniu 1982 r. zaanga-
żował się w podziemną działalność 
„Solidarności”. Służby Bezpieczeń-
stwa obserwowały jego opozycyjną 
aktywność. W tym czasie pomagał 
represjonowanym i ich rodzinom, 
kolportował we Wrześni podziemne 
wydawnictwa. Uczestniczył i wspie-
rał manifestacje w Poznaniu, Gdań-
sku i na Śląsku.  

Po 1989 roku został przywrócony 
do pracy w Stokbecie. Włączył się  

w tworzenie Komitetu Obywatel-
skiego we Wrześni. W kolejnych 
latach był aktywnym członkiem 
struktur NSZZ „Solidarność”. 

Bogdan Narożny zmarł po ciężkiej 
chorobie w wieku 77 lat. Jego po-
grzeb odbył się 9 lutego na cmenta-
rzu komunalnym we Wrześni.

(red.)

Zmarł Ryszard Szurkowski
Słynny kolarz szosowy wielokrotnie gościł w powiecie wrzesińskim.

Ryszard Szurkowski urodził się 
w 1946 roku. Jako absolwent aka-
demii wychowania fizycznego był 
nauczycielem i trenerem kolarstwa. 
Mimo że sam został utytułowanym 
zawodnikiem tej dyscypliny, to ni-
gdy nie został kolarzem zawodo-
wym, choć nieraz ścigał się z zawo-
dowcami. Samouk, który wykazy-
wał się naturalnym talentem kolar-
skim, działacz sportowy, trener. Był 
reprezentantem Polski, mistrzem 
Polski i świata, olimpijczykiem, któ-

ry zarażał pasją i miłością do sportu.
W powiecie wrzesińskim gościł wie-

lokrotnie, ostatnio w maju 2018 roku 
podczas zorganizowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe ogólnopolskie-
go wyścigu kolarzy o puchar jego 
imienia. Niedługo po tych zawodach 
uległ groźnemu wypadkowi, po któ-
rym nigdy nie wrócił do sprawności. 
Pod koniec życia zmagał się też z 
chorobą nowotworową. Zmarł 1 lu-
tego w wieku 75 lat.

(red.)

Mieszkanie Plus we Wrześni
W ramach rządowego programu we Wrześni powstanie 100 nowych mieszkań, które będą wynaj-

mowane na preferencyjnych warunkach. Stosowny akt erekcyjny został wmurowany 5 lutego.

Przy ulicy Śmidowicz stoją już mury 
dwóch budynków, w których po-
wstanie 100 mieszkań w ramach pro-
gramu Mieszkanie Plus. Inwestycję 
realizuje spółka Polski Fundusz Roz-
woju Nieruchomości we współpracy 
z firmą Everest Development. Prace 
budowlane mają trwać do końca 
roku, natomiast pierwsi lokatorzy 
będą mogli się wprowadzić prawdo-
podobnie w połowie 2022 roku.

Kto tu zamieszka? Rządowy program 
jest skierowany do osób, których do-
chody są średnie lub niskie, które nie 
mogą sobie pozwolić na kredyt hipo-
teczny, ale też nie kwalifikują się do 

korzystania z mieszkania komunalne-
go. Oprócz wsparcia celem Mieszka-
nia Plus ma być także zachęcanie do 
mieszkania w mniejszych miejscowo-
ściach, które mają ogromny potencjał. 
Takim miastem bez wątpienia jest 
Września, której intensywny rozwój  
w ostatnich latach widać gołym okiem.

Nabór wniosków na mieszkania jest 
planowany w pierwszym kwarta-
le 2022 roku. Decyzję o przyznaniu 
lokum będzie podejmować gmina 
Września. Podstawowym kryterium 
otrzymania mieszkania jest tzw. zdol-
ność czynszowa – dochody najemcy 
muszą być wystarczające, by uiszczać 

czynsz i rachunki. Warto wiedzieć, 
że dochody nie oznaczają jedynie 
zarobków, ale również świadczenia 
takie jak 500+. Nie ma jednak limitu 
zarobków, ten obowiązuje wyłącznie 
w przypadku ubiegania się o dopłaty 
do czynszu. Pierwsza umowa najmu 
ma być zawierana na 24 miesiące. 
Nie jest wykluczona możliwość do-
chodzenia mieszkańca do własności 
lokum. Mieszkania będą wykończo-
ne, umeblowanie będzie leżało po 
stronie najemcy. 

Zainteresowanych odsyłamy na stro-
nę internetową: wrzesnia.mdr.pl.

Klara Skrzypczyk
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Rynek mieszkaniowy wkracza we Wrześni w nowy etap



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 7-10
tel. 61 640 44 32

Wydział Promocji, Spraw Społecz-
nych 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
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61 640 44 31
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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

15Gminy i informacje12 lutego 2021biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa

Sceniczny wulkan energii
Barbara Parzeczewska wystąpiła w drugiej edycji telewizyjnego programu muzycznego „The Voice 

Senior”. Już na etapie eliminacji jury było zachwycone jej umiejętnościami wokalnymi. Wrześnianka 
doszła do finału, a w nim pokonała trzech pozostałych uczestników, zdobywając tytuł najlepiej śpiewa-
jącej seniorki w Polsce. 

Transmitowany przez Telewizję 
Polską program „The Voice Senior” 
cieszy się dużą popularnością wśród 
widzów. Produkcja pokazuje utalen-
towanych seniorów, którzy wokalne 
zdolności przez lata ukrywali w za-
ciszu swoich domów bądź występo-
wali na kameralnych i lokalnych wy-
darzeniach. Barbara Parzeczewska 
znała formułę programu, ponieważ 
wystąpiła wcześniej w niemieckiej 
edycji. Pożegnała się wówczas z wi-
dzami na etapie półfinału. Za namo-
wą równie uzdolnionego muzycznie 
męża, zgłosiła się do przesłuchań 
„w ciemno” w drugiej polskiej edycji 
programu. Aby przejść dalej, jeden  
z czterech jurorów musiał, jedynie po 
usłyszanym wokalu, odwrócić swój 
fotel, uderzając w przycisk „Chcę cię”. 
Swoje kilkuosobowe drużyny w tej 
edycji tworzyli: Izabela Trojanowska, 
Witold Paszt, Alicja Majewska oraz 
Andrzej Piaseczny. 

Barbara Parzeczewska swoim wy-
konaniem Valerie z repertuaru Amy 
Winehouse spowodowała obrót 
trzech z czterech jurorskich foteli. 
Wśród nich był ten, który zajmował 
Andrzej Piaseczny i to ostatecznie 
jego wrześnianka wybrała jako swo-
jego trenera. Z odcinka na odcinek 
Barbara Parzeczewska zdumiewała 
coraz bardziej, co przekładało się na 
jej awans wprost do finału, który wy-
emitowany został 6 lutego o godz. 20 
w TVP2. Zakwalifikowało się do niego 
ośmiu seniorów, po dwóch z każdej 
drużyny trenerskiej. Pierwsza run-
da była konfrontacją umiejętności 
wokalnych uczestników w obrębie 
grupy danego trenera. Wrześnian-
ka wykonała piosenkę Black Velvet,  
a jej rywalka – Anna Tchórzewska, 
pochodząca ze Skarżyska-Kamien-
nej, postawiła na repertuar Maryli Ro-
dowicz.  Decyzję o tym, która z nich 
przejdzie do ścisłego finału i znajdzie 

się w czwórce najlepszych seniorów 
podjął, po radach udzielonych mu 
przez pozostałych jurorów, Andrzej 
Piaseczny. Postawił na Barbarę Pa-
rzeczewską. Od tego momentu roz-
strzygnięcie drugiej edycji „The Voice 
Senior” było w rękach widzów, którzy 
na swoich faworytów mogli głoso-
wać SMS-owo. Każdy z uczestników 
wykonał dwa utwory, w tym jeden  
z przesłuchań do programu.  

Wyniki głosowania przedstawiono 
w transmisji na żywo po godzinie 22. 
Pomimo prestiżu, jaki był w zasięgu 
każdego z czterech finalistów, ci nie 
rywalizowali między sobą. Podkre-
ślali w krótkich rozmowach, że są 
dumni z własnej odwagi i determina-
cji, która zaprowadziła ich do finału. – 
Śpiewanie daje mi siły, żeby te najcięż-
sze momenty w życiu przeżyć. W mo-
mencie, gdy śpiewam, mogę wszystko 
co jest złe, za mną zostawić i skupić się 
na tym, co jest teraz i tutaj – mówiła 

w programie przejęta wrześnianka. 
Barbara Parzeczewska zdobyła naj-
większą liczbę głosów, co dało jej wy-
graną w programie. Niedowierzając 
w to, że zwyciężyła, ze wzruszeniem 
wykonała I will survive. Na symbolikę 
tego utworu, bezpośrednio przed 
ogłoszeniem wyników, uwagę zwró-
cił Andrzej Piaseczny. Dla Barbary 
Parzeczewskiej tytuł przetłumaczony 
na język polski – Przetrwam to jest 
szczególny, ze względu na śmierć jej 
męża po nagraniu przesłuchań. 

Wrześnianka, okrzyknięta w progra-
mie scenicznym wulkanem energii, 
wystąpi wśród gwiazd polskiej estra-
dy muzycznej 13 lutego podczas wa-
lentynkowego koncertu życzeń, który 
transmitowany będzie od godz. 20 
w TVP2. To nie jedyna nagroda. Zwy-
ciężczyni otrzymała również wyjątko-
wą statuetkę oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 50 tysięcy złotych.  
  Mateusz Maserak

Debatowali o rolnictwie 
Rolnicy z powiatów wrzesińskiego i gnieźnieńskiego wzięli udział w 14. Wielkopolskim Forum Rolniczym, 

które odbyło się zdalnie 10 lutego. Patronat nad wydarzeniem objął minister rolnictwa i rozwoju wsi.
W internetowym spotkaniu oprócz 

rolników obu powiatów wzięli udział 
m.in. uczniowie szkół branżowych, 
w tym Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących we Wrześni, 
przedstawicielki kół gospodyń wiej-
skich, członkowie Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej oraz reprezentanci urzędów 
i instytucji związanych z rolnictwem  
z terenu województwa wielkopol-
skiego.

Forum rozpoczęto od przedstawie-
nia obecnej sytuacji wielkopolskich 
gospodarstw oraz działalności WIR w 
2020 roku. Następnie omówiony zo-
stał Krajowy Plan Strategiczny. Doku-
ment zastąpi Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, a jego wdrażanie 
rozpocznie się w 2023 roku. Projekt 
zakłada wsparcie finansowe m.in. 
produkcji zwierzęcej czy upraw oraz 
rozwój rolnictwa w wielu kierunkach. 
Szczegółowa analiza dokumentu, 
przeprowadzona przez Wielkopol-

ską Izbę Rolniczą, znajduje się na 
stronie internetowej www.wir.org.
pl w zakładce Nowa Wspólna Poli-
tyka Rolna. 

W programie forum znalazły się 
również tematy ubezpieczeń rolni-
czych oraz ograniczeń dotyczących 
stosowania preparatów ochrony ro-
ślin, wprowadzonych przez Komisję 
Europejską w ramach tzw. Zielonego 
Ładu. Dyrektor Instytutu Ochrony 
Roślin w Poznaniu Marek Mrówczyń-
ski zauważył ryzyko dotyczące całej 
Unii Europejskiej, którym może stać 
się nielegalne importowanie i sto-
sowanie tych środków, co w konse-
kwencji będzie wiązało się z wysoki-
mi karami. 

Uczestnicy forum zapoznali się rów-
nież z tegorocznymi – trwającymi oraz 
planowanymi – naborami wniosków  
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, które 
koordynuje Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. 
Bieżącą problematykę chorób zakaź-

nych w rolnictwie omówił przedsta-
wiciel Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynaryjnego w Poznaniu. Zauwa-
żył, że wystąpiła stabilizacja w rozprze-
strzenianiu się Afrykańskiego Pomoru 
Świń. Od jesieni ubiegłego roku nie 
odnotowano żadnego przypadku ASF 
w Wielkopolsce. Przypomniał również 
o systemie i narzędziach służących 
bioasekuracji, które mogą uchronić 
hodowle trzody chlewnej przed po-
morem oraz zapobiec powstawaniu 
ognisk ptasiej grypy. 

Podczas spotkania przedstawiono 
także stan gospodarki łowieckiej 
oraz współpracę z kołami łowieckimi. 
W drugiej części webinarium omó-
wiono aktualną sytuację w rolnictwie 
oraz lokalne problemy i trudności  
w prowadzeniu gospodarstw.

Mateusz Maserak

Wokal i charyzma Barbary Parzeczewskiej okazały się receptą na sukces 
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