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Dwa Dni z technologią. Nowo-
czesne Technologie w Edukacji  Szansą 
na Indywidualny Rozwój Ucznia - taką 
właśnie nazwę nosiły wykłady i warsztaty 
tematyczne, jakie swoje miejsce miały 18 
i 19 lutego we Wrzesińskim Ośrodku Kultury  
i Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6. 
Zaproszeni na nie goście reprezentowali 
środowiska akademickie, jak i branżowe, 
związane z wdrażaniem i rozpowszechnia-
niem usług technologii informacyjnych. 

Odbiorcami wykładów byli przedstawi-
ciele władz samorządowych, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, a także nauczyciele 
szkół podstawowych i gimnazjów. Jako 
pierwszy swój wykład przedstawił pro-
fesor Stanisław Dylak z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Wszystkim zainte-
resowanym przybliżył zawiłe zasady przy-
swajania informacji u młodego pokolenia, 
tłumacząc wpływ technologii na rozwój 
młodzieży oraz szanse i zagrożenia, jakie  

za sobą niosą. W kolejnych spotkaniach 
można było zapoznać się z projektami infor-
matycznymi dla szkół, które w epoce cyfro-
wej i nowoczesnych technologii wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Przy 
tej okazji swoimi doświadczeniami dzielili 
się nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum  
nr 2 we Wrześni, jako prekursorzy projektu 
e-klasa - informatycznie zaawansowanego 
systemu komunikacji między uczniem, 
nauczycielem a rodzicem.dokończenie str 2.
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Dyżury radnych
Maciej Szelągiewicz - 01.03.2011r. 
(wtorek) godz.16.00 - 18.00.

Marek Kołodziejczyk - 2.03.2011r. (środa) 
godz.16.00 - 18.00.

Szymon Paciorkowski - 8.03.2011r.  
(wtorek) godz.16.00 - 18.00.

Marek Kołodziejczyk - 9.03.2011r. (środa) 
godz.16.00-18.00.

Bronisław Dankowski - 15.03.2011r.  
(wtorek) godz.16.00 - 18.00.

Maciej Baranowski - 16.03.2011r. (środa) 
godz.16.00 - 18.00.  (brm)

zmiany cen 
za wodę i ścieki

w grudniu ubiegłego roku Przed-
siębiorstwo wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. we wrześni złożyło na ręce 
Burmistrza wniosek o zatwierdzenie 
nowych taryf na dostarczanie wody  
i odprowadzanie ścieków. na zmiany taryf 
znaczący wpływ ma wzrost ceny za ener-
gię elektryczną i gaz w minionym roku, 
zaś od tego roku podwyższony podatek 
Vat. PwiK zakończył też w ubiegłym 
roku szereg inwestycji na łączną kwotę 
1 645 000 zł.

Na podstawie ustawy „o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków” (Art.24 ust.4) 
Burmistrz poddał przedłożony wniosek we-
ryfikacji kosztów pod względem celowości 
ich ponoszenia. Na zlecenie Burmistrza  
firma "CNTROLLING" Kancelaria Bie-
głych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk  
Sp.j. ze Słupcy wykonała szczegółową 
analizę wniosku i stwierdziła, że "...nie 
ma podstaw formalnych i merytorycznych 
do kwestionowania prawidłowości sporzą-
dzonego wniosku w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków."

tak więc od 1 marca b.r. cena za m³ 
wody wyniesie 2,71 zł (dotąd 2,58 zł)  
a cena za m³ ścieków 5,49 zł (dotąd 
5,07 zł). Nowa cena pozwoli pokryć m.in. 
koszty eksploatacji i utrzymania, opłaty  
na ochronę środowiska, podatki, amorty-
zację urządzeń wodociągowych i kanali-
zacyjnych będących w posiadaniu przed-
siębiorstwa. 

Na stronie internetowej: www.cena-wo-
dy.pl (dane z 23.02.2011 r.) prezentowane 
są ceny dla gospodarstw domowych w 226 
gminach i miastach w kraju. Średnia cena 
w 116 przedsiębiorstwach wodociągowo – 
kanalizacyjnych, które w bieżącym roku 
wprowadziły już nowe ceny wody i ścieków, 
wynosi dla wody 3,60 zł za m³ a dla ścieków 
5,04 zł za m³ (razem 8,64 zł). Łączna cena 
za wodę i ścieki we wrześni jest niższa od 
średniej ceny w porównywanych przed-
siębiorstwach o 0,44 zł. 

Dla porównania poznański Aquanet 
zaopatrujący w wodę ponad 770 tysię-
cy mieszkańców Poznania i kilkunastu 
okolicznych gmin ustalił dla wody cenę  
3,61 zł a dla ścieków 4,90 zł (razem 
8,51 zł).    (wg)

Po raz czwarty
24 lutego, w sali sesyjnej wrzesińskiego 

ratusza, odbyło się czwarte posiedzenie 
Vi kadencji Rady Miejskiej. Radni mieli do 
podjęcia 21 uchwał.

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rad-
nej ilony gajdy było uchwałą, którą radni 
zajęli się jako pierwszą. Radni jednomyślnie 
przychylili się do uchwały, jednocześnie 
zmieniając skład osobowy komisji w których 
jedno z miejsc zajmowała właśnie była radna,  
tj: Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spo-
łecznej oraz Komisji Edukacji. W dalszej 
części głosowano także m.in. nad: zbyciem 
nieruchomości położonych w Gutowie Małym  
w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej, przy-
stąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, nadaniem 
nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie  
ul. Wacława Sołtysiaka i Paderewskiego, 
zatwierdzeniem realizacji projektu „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III 
w Gminie Września” przez Gminę Września, 
zatwierdzeniem rocznego Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2011 r. oraz zmianą budżetu  
w bieżącym roku.   (jg)

wybory Miss wrześni

Zeszłoroczna edycja wyborów Miss Polo-
nia przeszła najśmielsze oczekiwania, jeśli 
chodzi o liczbę zgłoszonych uczestniczek, 
i zainteresowanie mediów. W obecności 
gwiazd kina i estrady wybrano najpiękniej-
szą Wielkopolankę, dając jej tym samym 
przepustkę do konkursu MiSS Polonia. 
Wszystko to sprawiło, że w mijającym 
roku Września cisnęła się na usta wszyst-
kich. Dlatego agencja modelek Showbiz 
Models wraz Urzędem Miasta i Gminy  
we Wrześni postanowili ponowić współpra-
cę, organizując drugą edycję wyborów Miss 
Polonia. Wymagania dotyczące uczestniczek  
są ściśle określone, w eliminacjach może 
wystąpić każda pełnoletnia mieszkanka 
powiatu wrzesińskiego lub urodzona na 
jego terenie, posiadająca polskie obywa-
telstwo. Kandydatka musi być stanu wol-
nego, nie mającą dzieci, odznaczającą się 
za to nieposzlakowaną opinią i pogodnym 
usposobieniem. Wydaje się to niewiele, 
aby przeżyć doskonałą przygodę przy  
dobrej zabawie - zapewnia o tym Katarzyna 
gasik zeszłoroczna Miss Wrześni. W sobo-
tę, 26 lutego odbył się pierwszy z dwóch 
castingów na najpiękniejszą wrześniankę. 
Kandydatki przesłuchiwali: projektantka 
Katarzyna Szymańska, Szymon Krajniak 
- przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy we 
Wrześni oraz Marta nowakowska z agencji 
Showbiz Models. Drugi casting odbędzie 
się w poniedziałek, 7 marca o godzinie  
18.00 we wrzesińskim ośrodku Kultu-
ry. Wielki finał Miss Polonia Wrześni już 
9 kwietnia, w którym ostatecznie będziemy 
mogli poznać najpiękniejszą mieszkankę 
Wielkopolskiej stolicy piękna.    (jg)

w minioną sobotę najbardziej atrak-
cyjnym i z pewnością najpiękniejszym 
miejscem w wielkopolsce stała się wrze-
śnia. Powodem był casting do drugiej 
edycji wyborów Miss Polonia wrześni. 

W spotkaniu uczestniczyli także przed-
stawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej  
i władz oświatowych. Drugi dzień warsztatów 
przeznaczony był dla nauczycieli i uczniów. 
Ci pierwsi swoje zajęcia zorganizowali  
w Gimnazjum nr 2. Uczniowie zaś mieli oka-
zję wspólnie spotkać się w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 6 na warsztatach budowa-
nia Robotów LEGO. Na zakończenie całego 
cyklu wykładów i ćwiczeń pokaz specjalny 
przedstawił wiktor niedzicki (fot), znany 
m.in. z programu „Kwant” w Telewizji 
Polskiej, który przyciągnął sporą rzeszę 
zainteresowanych na multimedialne przed-

stawienie „Kosmos w naszym życiu”. Była 
to także doskonała okazja do prezentacji 
książki Wiktora Niedzickiego: „Sztuka pre-
zentacji w nauce, biznesie i polityce”.(jg)

dokończenie str.1
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Serce za Serce
niecodzienny duet można było zobaczyć w sali wrzesińskiego ośrodka Kultury.  

na scenie bowiem, w tym samym czasie pojawili się: wrzesiński chór camerata oraz 
folklorystyczny zespołu Pieśni i tańca ziemia wrzesińska. Powodem tego zestawienia 
był koncert Serce za serce, którego pomysłodawcami byli: Domicela cierpiszewska   
i Ryszard zjeżdżałka

„Wy dajecie serce nam, obdarzając nas 
swoją obecnością, my odwdzięczamy się 
wam muzyką i tańcem” takimi słowami 
Ryszard zjeżdżałka rozpoczął widowisko 
artystyczne, do którego doszło 20 lutego. 
W szczelnie wypełnionej sali WOK hucznie 
zabrzmiały dźwięki folkloru i pieśni staro-
polskich w wykonaniu obu grup scenicz-

nych. W barwnym korowodzie repertuaru 
przedstawili  szeroki wachlarz swoich 
umiejętności. Ten kontrast młodości i ener-
gii Ziemi Wrzesińskiej z doświadczeniem 
Cameraty, trwał blisko półtorej godziny, co 
spotkało się z żywiołową reakcją zgroma-
dzonej widowni.   (jg)

Podziękowania 
od Starosty

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz 
przesłał list w którym składa podziękowanie 
za wsparcie XII edycji balu charytatywnego 

na na rzecz Szpitala Powiatowego we Wrze-
śni. Bal charytatywny odbył się 22 stycznia, 
na którym zostały wystawione do licytacji 
gadżety i materiały z Urzędu Miasta i Gminy 
we Wrześni, z których udało się uzyskać 
kwotę 15 tysięcy złotych.  (red)

wsparcie Paiiiz-u 
Potężna inwestycja, wybudowania fabryki opakowań plastikowych hinduskiej firmy 

Ufflex planowana jest  jeszcze w tym roku. hinduski inwestor zamierza zainwestować 
180 mln. dolarów. Swoje wsparcie przy tej inwestycji zaproponowała także Polska 
agencja informacji i inwestycji zagranicznych S.a., z którego prezesem Sławomirem 
Majmanem w zeszłym tygodniu spotkał się burmistrz tomasz Kałużny.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych pomaga inwestorom wejść 
na polski rynek 
oraz w najlepszy 
sposób wykorzy-
stać istniejące 
na nim możli-
wości. Przepro-
wadzamy inwe-
storów przez 
wszystkie nie-
zbędne proce-
dury administra-
cyjne oraz praw-
ne występujące  
w trakcie reali-
zacji projektu, 
wspieramy także 
firmy, które już 
u nas działają. 
Oferuje szybki 
dostęp do kom-
pleksowej informacji dotyczącej otoczenia 
gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc 
w znalezieniu odpowiednich partneróworaz 

dostawców, jak również lokalizacji.
W celu jak najlepszej obsługi inwestorów 

stworzono sieć 
Regionalnych 
CentrówObsłu-
gi Inwestora 
- COI w całej 
Polsce, które 
mają na celu 
poprawien ie 
jakości usług 
regionów dla 
inwestorów,a 
także zapew-
nienie dostępu 
do informacji 
takich jak naj-
nowsze oferty 
inwestycyjne 
i  regionalne 
dane mikro-
ekonomiczne.

Te wyspecjalizowane biura zatrudniają 
pracowników przeszkolonych przez PAIiIZ  
i są finansowane z funduszy lokalnych.(o-jg)

Do organizacji tej kulturalnej impre-
zy włączyli się: Urząd Miasta i gmi-
ny we wrześni, Starostwo Powiatowe  
we wrześni, Kuratorium oświaty w Po-
znaniu, Urząd Marszałkowski wojewódz-
twa wielkopolskiego, Rady Sołeckie wsi 
nowy Folwark, Słomowo, Psary Polskie,Psary 
Małe, Rada Rodziców przy zespole Szkół  
w nowym Folwarku.

Jego celem jest integracja środowisk 
wiejskich i miejskich poprzez wspólne twór-
cze działania, jak również promowanie mło-
dzieży, która nie akceptuje zła, brutalności 
czy bylejakości, ale prezentuje pozytywną 
postawę wobec innych i utrwala uniwersalne 
wartości: wrażliwość, okazywanie szacunku, 
życzliwości i tolerancji.

W dniach 24 – 26 marca 2011 roku w 
ramach Święta Teatru na Prowincji odbędzie 
się VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Teatralnej „Maska” połączony z wystawą 
publikacji na temat „teatr – mój świat” 
oraz konkurs recytatorski „teatr w poezji 
i w prozie”.

Jest to kolejna impreza kulturalna 
zakrojona na szeroką skalę,a doświad-
czenia z lat poprzednich podpowiadają,  
że w środowisku lokalnym bardzo potrzebna.

Szczegóły, regulaminy, karty zgłoszenia 
dostępne na stronieinternetowej szkoły: 
www.zs-nowyfolwark.wrzesnia.pl. (zswnf)

Kolejna edycja święta 
teatru na prowincji

zespół Szkół w nowym Folwarku podjął 
się po raz ósmy realizacji projektu „Świę-
to teatru na prowincji”, pod hasłem 
„Świat jest teatrem, aktorami ludzie”
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 Patroni wrzesińskich ulic

leopold Staff

Urodził się 14 listopada 1878 roku  
we Lwowie. Był synem Franciszka Staffa, 
który był prezesem „Ogniska czeskiego”  
w tym mieście. Po ukończeniu gimnazjum, 
w latach 1897-1901 studiował na Uniwer-
sytecie Lwowskim, początkowo prawo, 
potem filozofię i romanistykę. W okresie 
studiów działał w życiu literackim uczelni. 
Odbył liczne podróże do Włoch, w latach 
1902-1903 przebywał w Paryżu, a w czasie 
pierwszej wojny światowej w Charkowie, 
później zamieszkał w Warszawie. W latach 
1920-21 współredagował miesięcznik „Nowy 
Przegląd Literatury i Sztuki”. Należał  
do Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy 
Polskich, będąc w latach 1924-31 jego 
prezesem. Od 1933 roku był wiceprezesem 
Polskiej Akademii Literatury. W czasie oku-
pacji hitlerowskiej przebywał w Warszawie, 
a kilka lat powojennych spędził w Krakowie, 
skąd w 1949 roku powrócił do Warszawy.  
Był trzykrotnie laureatem państwowej 
nagrody literackiej (1927r., 37r., 51r.) oraz 
doktorem honoris causa  Uniwersytetu 
Warszawskiego (1939 r.) i Uniwersytetu 
Jagielońskiego (1949 r.)

Leopold Staff uważany jest za jednego 
z największych poetów polskich XX wie-
ku, współtwórcę Młodej Polski. W ciągu 
sześćdziesięciu lat twórczego życia poezja  
L. Staffa ulegała wewnętrznym przemia-
nom. Jednak jej stałym elementem było 
pojmowanie poezji jako ocalenie sumienia 
i nauki służącej osiągami pełni człowieczeń-
stwa. Do znanych zbiorów wierszy poety na-
leżą m. in. „Sny o potędze”, „Dzień duszy”, 
„Ptakom niebieskim”, „Gałąź kwitnąca”, 
„Uśmiechy godzin”, „W cieniu miecza”, 
„Siew doli”, „Tęcza łez i krwi”, „Ścieżki 
polne”, „Ucho igielne” , „Wysokie drzewa”, 
„Barwa miodu”, „Martwa pogoda”, „Wikli-
na”, „Dziewięć muz”.

Równolegle z twórczością poetycką upra-
wiał działalność przekładową, tłumacząc 
dzieła pisarzy i myślicieli starożytnych, 
średniowiecznych, renesansu i późniejszych.

Zmarł 31 maja 1957 roku w Skarżysku-
Kamiennej. Pochowany na Powązkach  
w Warszawie. opr. Bolesław Święciochowski

Drewniane kościoły 
w obiektywie „trzeciego wieku”

aby zaliczyć zajęcia odbywające się w ramach sekcji fotograficznej wrzesińskiego 
Uniwersytetu trzeciego wieku, należało złożyć serię zdjęć dokumentujących kościoły 
drewniane ziemi wrzesińskiej.

Nagroda była podwójna, a nawet potrój-
na – dwie ekspozycje i publikacja. Druga 
wystawa połączona z prezentacją książki 
odbyła się 18 lutego w salach wystaw cza-
sowych Muzeum Regionalnego we Wrześni. 

Pierwsza myśl była taka, żeby wydać 
kalendarz. Poszliśmy jednak za sugestią 
burmistrza Waldemara Grześkowiaka, 
żeby opublikować coś trwalszego. Kalen-
darz wszak żyje tylko rok, a nam zależało  
na czymś konkretniejszym. I tak doszło  
do wydania „Drewnianych kościołów 
Ziemi Wrzesińskiej” – mówił eugeniusz 
Paterka, rektor WUTW, opiekun sekcji fo-
tograficznej, podczas otwarcia ekspozycji.  
W salach muzeum spotkali się „fotogra-
fowie trzeciego wieku”, ich przyjaciele  
i zaproszeni goście.

„Drewniane kościoły Ziemi Wrzesiń-
skiej” to wspólne dziecko uniwersytetu  
i muzeum. Ilustracje to wybrane fotografie 
„studentów-emerytów”. Częścią meryto-
ryczną zajął się Sebastian Mazurkiewicz, 
dyrektor muzeum. 

W opisie skupiłem się na obiektach 
fotografowanych przez słuchaczy WUTW, 
ale dodatkowo, niejako żeby ubogacić 
publikację, zwróciłem uwagę na te bu-
dowle, które nie przetrwały do naszych 
czasów, uległy zniszczeniu. Mam tu na myśli  

np. spalony przez Krzyżaków kościół pa-
rafialnypw. św. Stanisława we Wrześni lub  
pw. św. Jana w Pyzdrach – mówi Sebastian 
Mazurkiewicz. 

Książka ukazała się w nakładzie kilkuset 
egzemplarzy. Towarzyszą jej pocztówki 
prezentujące 9 kościołów drewnianych  
w: Murzynowie Kościelnym, Opatówku, 
Nowej Wsi Królewskiej, Zielińcu, Stawie, 
Grzybowie, Brudzewie, Graboszewie  
i Wrześni.

Po raz pierwszy zaliczeniowe prace 
„studentów trzeciego wieku” zostały zapre-
zentowane 9 czerwca 2010 r. we Wrzesiń-
skim Ośrodku Kultury. Czerwcowa wystawa  
w WOK-u była otwarta przez dwa tygodnie. 
Druga publiczna prezentacja odbyła się  
18 lutego w muzeum. Wystawa potrwa  
do 8 kwietnia, czynna w godzinach otwar-
cia muzeum. Wstęp wolny. 

Książka została wydana dzięki finan-
sowemu wsparciu Urzędu Miasta i Gminy  
we Wrześni. 

Myślę, że ten album to doskonała  
zachęta do profesjonalnego opracowania,  
a potem wybrania się na wycieczkę szla-
kiem wrzesińskich drewnianych kościołów 
– mówi eugeniusz Paterka. 

Książkę i pocztówki można nabyć  
w muzeum.    (eski)

DREwNIaNE koścIoły ZIEmI wRZESIńSkIEj
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Gmina Września posiada na sprzedaż, budynek położony  
we Wrześni, przy ul. gnieźnieńskiej 23a. Szczegółowych in-
formacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury  
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 (pokój nr 22),  
tel. (61) 640-40-36.

Gmina Września posiada do wynajęcia - w atrakcyjnej cenie, 
lokale użytkowe w budynku położonym we Wrześni, przy  
ul. gen Sikorskiego 38. Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy 
we Wrześni, ul. Chopina 9 (pokój nr 16), tel. 61 640-39-91,  
61 640-39-92.

Mieszkania  
komunalne   

za 5% wartości
Szczegółowych informacji w sprawie nabywania 
mieszkań komunalnych na własność przez ich  
dotychczasowych najemców udziela Maciej tomczak, 
wydział gospodarki gruntami i architektury Urzędu 
Miasta i gminy we wrześni, tel. 061 640-40-36,  
maciej.tomczak@wrzesnia.pl

Dyżury aptek

Dyżur rozpoczyna się danego dnia o godz. 9:00 rano i kończy 
się następnego dnia o godz. 9:00 rano.

Uwaga na wyłączenia prądu!
enea operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji  
września zawiadamia o planowanych przerwach 

w dostawie energii elektrycznej:

08.03.2011

godz.: 08:30 - 14:30
Września ul. Przemysłowa, ul. Kolejowa hurtownia 
przy PKS, Hotel Kosmowski, bar ul. Miłosławska, 
straż pożarna, firmy na terenie spółdzielni inwa-
lidów.

godz.: 09:00 - 13:00
Września ul. Zamysłowskiego, Konopnickiej 
1,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14-28, Szkolna 4-9, Żwirki 
i Wigury 2-29, sklep spożywczy, blok energetyczny.

Boiska orlik 2012
SSP nr 1 Bartosz Darull  783 - 696 - 413
SSP nr 2 Janusz Hofman  603 - 966 - 030
Gim nr 1 Robert Bobkiewicz 501 - 764 - 567
  Małgorzata Przybylska 691 - 749 - 737

o telefony w sprawie rezerwacji boisk prosimy w godzinach dziennych

ogłoszenie 
Burmistrz miasta i Gminy września informuje, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu miasta i Gminy we wrześni ul. Ratu-
szowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 23.02.2011 r. 
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży.

gmina września informuje, że posiada do wydzierżawienia 
stragany oraz pawilony handlowe położone 
we wrześni przy ul. Kościelnej (zieleniak).

informacji udziela lidia Brzóstowicz-gracyalna,
wydział gospodarki gruntami i architektury,

 pok. nr 2 tel. (61) 640 40 31.
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Urząd Miasta i gminy we wrześni, 
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, 
tel. 61 640-40-40; fax. 61 640-40-44;  
adres internetowy: www.wrzesnia.pl 
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl 
czynny: pn. 8 - 16, wt. - pt. 8 - 15.
Kasa Urzędu Miasta i gminy czynna: 
pn. 9 - 16.00, wt. - pt. 8 - 15.00.

Sekretariat Burmistrza: tel. 61 640-40-50
wydział oświaty, Kultury i Sportu, ul. Ratuszowa 1,tel. 61 640-39-01 
wydział Spraw obywatelskich i USc, ul. Chopina 9, tel. 61 640-41-91
Straż Miejska, ul. Ratuszowa 1, wejście „B”, 
tel. 61 640-41-01, 61 640-41-02, alarmowy - 986; 
nr GG 7385960; straz@wrzesnia.pl
Referat Księgowości oświatowej: 61 640-39-10.
wydział gospodarki Mieszkaniowej, ul. Chopina 9, tel 61 640-39-90
Biblioteka Publiczna Miasta i gminy ul. Dzieci Wrzesińskich 13
pon. 10.00 - 18.00, wt.-pt. - 8.00-18.00, pierwsza sobota 
miesiąca - 9.00 - 13.00
czytelnia, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 61 436-25-96, 61 640-02-04
Filia nr 1, ul. Słowackiego 41, tel. 61 436-00-61,
czynna: pon.-pt. 9.00 - 17.00
oddział Dziecięcy, ul. Batorego 8, tel. 61 437-91-33
czynny: pon. - pt. 9.30 - 17.00, pierwsza sobota miesiąca 
9.00 - 13.00 
Filia w grzybowie, Grzybowo 37, czynna: pon. 16.15 - 19.00, 
wt, śr, czw. 17.15 - 19.00, pt. 16.15 - 19.00.
Filia w Kaczanowie, ul. Kaliska 1a, pon. 13 - 17, wt. 9 - 13, 
śr. 13 - 17, czw. 9 - 13, pt. 13 - 17.
Filia w Psarach Polskich, Psary Polskie 124, pon. 14.00 - 18.00, wt. 
14.00 - 18.00, śr. 11.00 - 15.00, czw. 14.00 - 18.00, pt. 11.00 - 15.00.
Filia w węgierkach, ul. Kościelna 3, pon. nieczynna, 
wt. 11.30 - 16.30, śr. 8.00 - 13.00, czw. 11.30 - 16.30, pt. 11.30 - 16.30.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia we wrześni, 
ul. Wojska Polskiego 2a, tel. 61 436-13-33 
czynna: pon. - pt. 10.00 - 17.00.
wrzesiński ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21, tel. 61 436-27-41
Muzeum Regionalne im. Dzieci wrzesińskich, 
ul. Dzieci Wrzesińskich 13, tel. 61 436-01-92
wrzesińskie obiekty Sportowo-Rekreacyjne, 
ul. Gnieźnieńska 32a, tel. 61 436-05-52
ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Szkolna 24, tel. 61 437-40-20; 61 437-40-29
Sekcja Świadczeń Rodzinnych: 61 640-40-80,
filia ul. Słowackiego 39
Specjalistyczny Punkt wsparcia Rodziny, 
ul. Słowackiego 39, czynny w czwartki 15 - 19.
warsztat terapii zajęciowej, ul. gen. Sikorskiego 36, tel. 61 640-13-01
Poradnia terapii Uzależnień i współuzależnienia, 
ul. Witkowska 3, 61 436-21-46
enea operator Sp. z.o.o., ul. Witkowska 5, tel. 61 437-46-00
Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, 
ul. Piastów 17a, tel. 61 437-65-50
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 
ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 61 436-23-59
Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji, 
ul. Miłosławska 8, tel. 61 436-05-47
zarządca Komunalnego zasobu gminy, 
ul. Chopina 9, tel. 61 436-66-56
Schronisko dla psów, ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 500-191-039

986 - Straż Miejska  992 - Pogotowie gazowe
997 - Policja  993 - Pogotowie ciepłownicze
998 - Straż Pożarna  994 - Pogotowie wodno-  
999 - Pogotowie ratunkowe          kanalizacyjne
112 - Telefon alarmowy w nagłych wypadkach
991 - Pogotowie energetyczne
Całodobowy policyjny telefon zaufania: 61 437-52-97.
Telefon zaufania Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów: 
606 903 528, tel. 61 437 78 42
informacja PKP 61 633-49-22, informacja PKS 61 437-00-66.

Informator gminny
Biblioteka Publiczna Miasta i gminy we wrześni 

ul. Dzieci wrzesińskich 13 
wprowadza usługę

„coŚ Dla MatURzYStÓw”

W Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy są dostępne  
wydawnictwa, które pomogą Ci dobrze przygotować się 

 do prezentacji maturalnej z języka polskiego. 

Posiadamy książki z opracowaniami lektur, streszczeniami  
i interpretacjami wierszy i dzieł malarskich oraz kolorowy-
mi reprodukcjami obrazów najczęściej wykorzystywanych  
w tematach prezentacji maturalnych związanych z motywami  

w literaturze i sztuce.

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.biblioteka.wrzesnia.pl (w zakładce usługi biblioteczne)

od 1 grudnia 2010 r. Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy we Wrześni oferuje Państwu dodatkową 
usługę "Książka na telefon" dla mieszkańców 

zamieszkałych na terenie Wrześni.
Oferta skierowana jest do: 

- osób samotnych i starszych, które nie są w stanie samodzielnie 
dotrzeć do biblioteki z uwagi na stopień niepełnosprawności 
fizycznej lub długotrwale chorujących. 

Biblioteki znajdujące się na terenie miasta wrześni: 
Filia nr 1, ul. Słowackiego 41, telefon: 61/436-00-61 

Biblioteka Publiczna Miasta i gminy we wrześni
ul. Dzieci wrzesińskich 13, telefon: 61/436-25-96

(dostarczają książki do domu)

Wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej, uzgodnić z biblio-
tekarzem tytuły książek.

Bibliotekarze będą roznosić książki w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca.

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty.

Szczegółowy REGULAMIN usługi „KSIĄŻKA NA TELEFON”

znajduje się na stronie internetowej www.biblioteka.wrzesnia.pl 
(w zakładce usługi biblioteczne).

Aby zachęcić młodzież do czytania utworów literac-
kich  Filia nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
we Wrześni postanowiła udostępnić usługę wypo-
życzania lektur szkolnych w wersji elektronicznej. 
Uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów oraz 
ponadgimnazjalnych mogą zapoznać się z ich treścią 
drogą mailową lub skorzystać z własnego nośnika 
elektronicznego czy Pen Driva udostępnionego 
przez bibliotekę za opłatą kaucyjną w wysokości  
10 zł. Kwota kaucji zostanie zwrócona w momencie 
oddania przez czytelnika w pełni sprawnego nośnika. 
Informacje dotyczące zbioru lektur w wersji elektro-
nicznej oraz regulamin ich udostępniania znajdują się  
w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i gminy  
we wrześni, ul. Słowackiego 41 oraz na stronie 
internetowej www.biblioteka.wrzesnia.pl w za-
kładce „leKtURY w weRSJi eleKtRoniczneJ”
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  narodowy Spis Powszechny
ludności i Mieszkań

zostanie przeprowadzony w dniach 
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 

wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011 r. (NSP 2011) 
będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy 
Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim 
Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowią-
zań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny 
demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej,  
w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych infor-
macji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, 
strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także  
o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domo-
wych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych 
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólno-
krajowym, regionalnym i lokalnym.

Sprawdź termin ważności
dowodu osobistego! 

W roku 2011 upływa termin ważności dowodów osobistych 
wydanych w 2001 r. na okres 10 lat. Sprawdź termin waż-
ności swojego dowodu osobistego!
Wniosek o wydanie nowego dokumentu należy złożyć  
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy 
nie później, niż na 30 dni przed upływem tego terminu.
Przypominamy jednocześnie, iż dowód osobisty traci 
ważność również w przypadku zmiany danych, które  
są na nim uwidocznione.
Uwaga! Od 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się opłaty  
za wydanie dowodu osobistego.
Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących  
wydawania dowodów osobistych dostępne są w zakładce  
„Jak załatwić sprawę” lub telefonicznie pod numerem 
61 640 41 94-95.

Terminy ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego  
we Wrześni na rok 2011, udzielanych w soboty w godzinach 
od 12:00 do 16:00:

08.01.2011  09.07.2011
22.01.2011  23.07.2011
12.02.2011  06.08.2011
26.02.2011  20.08.2011
12.03.2011  03.09.2011
26.03.2011  17.09.2011
16.04.2011  08.10.2011
30.04.2011  22.10.2011
14.05.2011  19.11.2011
28.05.2011  26.11.2011
11.06.2011  10.12.2011
18.06.2011  17.12.2011

Śluby cywilne udzielane są także w dni powszednie od ponie-
działku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00. Rezerwacja 
terminu ślubu dokonywana jest w Urzędzie Stanu Cywilnego 
we Wrześni, przy ul. Fryderyka Chopina 9. Szczegółowych 
informacji można zasięgnąć osobiście w Urzędzie Stanu 
Cywilnego lub telefonicznie  pod nr tel.: (61) 640 41 91-92.

nieruchomość położona we Wrześni przy ulicy Gnieźnieńskiej  
nr 23 b, oznaczona numerem geodezyjnym działki 27/3 o powierzch-
ni 643 m² zabudowana budynkiem byłej świetlicy opiekuńczej 
i socjoterapeutycznej o powierzchni użytkowej 182 m², zapi-
sana w księdze wieczystej nr KW 28595 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy we Wrześni. 

Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350 000,00 zł (brutto) 

Wadium wynosi 35 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2011 r. o godz. 10.00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  
we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali nr 10. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz 
okazanie komisji przetargowej:

 - dowodu wpłaty wadium

 - dowodu tożsamości a w przypadku ustanowienia pełnomoc-
nika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym 
podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników

 - aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące 
przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, sto-
sownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezen-
tujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a pod-
legających wpisowi do rejestru.

wpłaty wadium, w podanej wysokości, w terminie do 
04.03.2011 r. (liczy się dzień odnotowania środków na ra-
chunku Urzędu Miasta i gminy września) należy dokonać 
przelewem na konto Urzędu Miasta i gminy nr 15 9681 0002 
0011 1474 0111 3700.
Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości  
w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach 
wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech 
dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg  
a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy 
notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważ-
nienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. 

BURMiStRz MiaSta i gMinY wRzeŚnia
62-300 wRzeŚnia, Ul. RatUSzowa 1, tel. (061) 640 40 40  

FaX (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

ogłasza ii przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż następującej nieruchomości:

NZoZ Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień 
„cENTRUm U”

adres; 62-300 września, Ul. witkowska 3, Tel/Fax: 614362146
Godziny Pracy: od pn do pt w godz 9.00 – 13.00 i 15.00 – 19.00
oferta Terapeutyczna: osoby uzależnione od alkoholu i innych środ-
ków zmieniających nastrój, hazardu oraz osoby współuzależnione 
i DDa.    rejestracja telefoniczna.

Wspomóż naszą działalność i przekaż 1 % podatku
na rzecz FUNDacjI DZIEcI wRZESIńSkIcH

wpisz nr kRS 0000113200
Pomagamy dzieciom, fundujemy stypendia zdolnym uczniom,

finansujemy wypoczynek letni dzieci i osób niepełnosprawnych,
organizujemy warsztaty tematyczne dla dzieci.

Zobacz naszą działalność www.fdw.org.pl
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ogŁoSzenie
Burmistrz Miasta i gminy września oraz Dyrekcje

Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we wrześni
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we wrześni
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we wrześni
Samorządowej Szkoły Podstawowej w chwalibogowie

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
zespołu Szkół w Marzeninie

zespołu Szkół w nowym Folwarku
zespołu Szkół w otocznej

ogłaszają w dniach od 1 marca do 25 marca 2011r.
zapisy do szkoły dzieci urodzonych w 2005 i 2006 roku 

obowiązek zapisu dotyczy wszystkich dzieci urodzonych  
w danym roku, również realizujących kl.”0” w  przedszkolu.

Rocznik 2005 - dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalen-
darzowym kończy 6 lat na wniosek rodzica, ma prawo rozpocząć 
naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Jeżeli dziecko nie 
było objęte wychowaniem przedszkolnym  wymagana jest pozy-
tywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

Rocznik 2006 - z dniem 1 września 2011r. dzieci w  wieku 5 lat, 
są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obo-
wiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym 
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Z dniem 1 września 2012 r. Wszystkie dzieci sześcioletnie 
obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej. 

Zapisy zostaną  przeprowadzone w sekretariatach szkół 
w godz. 8.00 - 15.30. Rodzice winni zgłosić się z dowodem 

osobistym oraz numerem PESEL dziecka

BURMiStRz MiaSta i gMinY wRzeŚnia
62-300 wRzeŚnia, Ul. RatUSzowa 1,

tel. (61) 640 40 40, FaX (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów 
handlowych nr 21, 23, 33, 37, 38, 39, 40 i pawilonów handlo-
wych nr 1, 4, 13, 14 położonych we wrześni przy ul. Kościelnej

Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy jednego straganu han-
dlowego wynosi 30,00zł., jednego pawilonu handlowego wynosi 
300,00zł. Cena nie obejmuje podatku VAT (23%). Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
50,00zł. za stragan handlowy i 300,00zł. za pawilon handlowy. 
wadium należy wpłacić do dnia 7 marca 2011r. do godziny 
15.00 w kasie Urzędu Miasta i gminy we wrześni kasa czynna  
w poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 15.00, w pozostałe dni 
od godz. 8.00 do godz. 15 lub na konto Urząd Miasta i gminy 
września PBS/68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. Osobie, 
która wygra przetarg wadium zaliczone zostanie na poczet 
czynszu dzierżawnego, pozostałym osobom zostanie zwrócone 
w terminie 3 dni roboczych po przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2011r., o godzinie 11.00 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i gminy we wrześni ul. Ratuszowa 
1, pokój nr 10, i piętro. 

W przypadku, gdy osoba wygra przetarg i uchyli się od zawar-
cia umowy dzierżawnej wadium nie podlega zwrotowi. Przed 
podpisaniem umowy dzierżawnej osoba, która wygrała przetarg 
wpłaca kaucję zabezpieczającą, zwrotną w wysokości 300,00 zł. 
za stragan handlowy i 500,00zł. za pawilon handlowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia 
bez podania przyczyn. 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Ar-
chitektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 
(telefon: 61 640 40 31).

oBwieSzeczenie
Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 33 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199 poz. 1227  
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o przystą-
pieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
oraz o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie placu składowego węgla kamiennego i miału 
węglowego na działce nr 301/28 w miejscowości  
obłaczkowo oraz prowadzeniu usług w zakresie  
sprzedaży kopalnych surowców energetycznych.

1.Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

2.Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień 
przed wydaniem decyzji są: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni. 

3.Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Wydziale Gospo-
darki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, 
pok. nr 22, w godzinach pon. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00.

4.Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie składać można w terminie 
21 dni, tj. Od 1 marca 2011 r. do 22 marca 2011 r.

5.Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, 
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

- ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Gruntami i Archi-
tektury, pok. nr 22,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wrze-
snia@wrzesnia.pl. 

6.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Zgodnie z art 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie 
terminu, określonego w pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz miasta i Gminy września
ogłasza od 14 lutego do 31 marca 2011

ZaPISy DZIEcI 
3, 4, 5 i 6 – letnich (rocznik: 2008, 2007, 2006, 2005) 

oraz 2,5 – letnich (rocznik: 2009)

Do PRZEDSZkoLI PUBLIcZNycH Na Rok SZkoLNy 2011/12
(Dzieci 5 i 6-letnie podlegają obowiązkowi 
rocznego przygotowania przedszkolnego)

Zapisy przyjmują (w godz. 8.00 – 15.00):

Przedszkole nr 1 „Słoneczko” września, ul. 3 Maja 6 ,
tel. (61) 4361-937/ www.p1wrzesnia.edupage.org

Przedszkole nr 6 „Pszczółka maja” Września, 
ul. Zielonogórska 17, tel. (61) 4361-355  

lub (61) 6402-420/ www.p6wrzesnia.edupage.org

Przedszkole „Polne kwiatki” Gutowo Małe, 
ul. Centralna 20tel. (61) 4388-351 

www.polnekwiatki.wrzesnia.pl
Zapraszamy !
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BURMiStRz MiaSta i gMinY wRzeŚnia
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia, że 27 stycznia 2011 roku 
zostało wszczęte na żądanie Szpitala Powiatowego we Wrześni 
Spółka z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla 
inwestycji polegającej na: 
budowie stacji transformatorowej na działkach oznaczonych 

nr geod. 4413, 1557/6, 1557/1 położonych we wrześni.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia, że 15 lutego 2011 roku zo-
stało wszczęte na żądanie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa  
Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla 
inwestycji polegającej na: 
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozna-
czonych nr geod. 66/13, 72/1, 71/8 położonych we wrześni.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  
Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia, że 17 lutego 2011 roku zostało 
wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administra-
cyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 
budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr geod. 

135/3, 135/6, 135/7, 135/8, 137 położonych w Sokołowie.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania,  
że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 
pokój 22, w poniedziałki w godz. 8 – 16, w pozostałe dni tygodnia 
w godz. 8 - 15, zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski 
dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 
dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

BURMiStRz MiaSta i gMinY wRzeŚnia
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  
Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia, że 16 lutego 2011 roku została 
wydana, dla ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września 
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla 
inwestycji polegającej na: 
wymianie słupa w linii Sn 15 kV, budowie linii kablowej Sn 
15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 

linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi  
w miejscowości Marzenin (ul. leśna).

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia, że 16 lutego 2011 roku zo-
stała wydana, dla DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych decyzja  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji 
polegającej na: 

budowie dwóch elektroenergetycznych linii kablowych  
15 kV oraz dwóch telesterowniczych linii kablowych z ze-
społu elektrowni wiatrowych Podstolice w Podstolicach do 
gPz września w Sokołowie na terenie działki 104/3, 104/2, 
104/1, 23/6, 102/6, 101, 19/12, 100/1, 100/2, 14/1, 18, 
102/5, 23/7, 23/17, 23/14, 23/16, 25/7 obręb Podstolice, 
gmina nekla, działki 22, 38, 59, 29/4, 5/2, 12/6, 29/6, 36, 
32/1 obręb opatówko, gmina nekla, działki 29 obręb Żerniki, 
gmina września, działki 50, 26, 14/2, 37, 29, 43/7 obręb cho-
ciczka, gmina września, działki 270/1, 270/3, 95/10, 95/11, 
42/4, 43/5, 42/5, 43/4, 44/1, 42/3, 136/6, 270/2 obręb Psary 
Małe, gmina września, działki 301/3, 299/4, 299/5, 295/2, 
26/4, 48/1, 48/2, 146/7, 222/11, 222/12, 299/3, 195/1, 48/3 
obręb Psary Polskie, gmina września, działki 322/1, 322/2, 
61/4, 327, 323, 60/7 obręb Sokołowo, gmina września, 
działki 64/2, 135, 62/7 obręb Przyborki, gmina września.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia, że 22 lutego 2011 roku  
została wydana, dla Gminy Września decyzja o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 

budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych  
nr geod. 115, 116, 118 położonych w Sołecznie.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że 
mogą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 
pokój 22, w poniedziałki w godz. 8 – 16, w pozostałe dni tygodnia 
w godz. 8 - 15, zapoznać się z decyzją, w terminie 14 dni od daty 
ukazania się niniejszego zawiadomienia.

oBwieSzczenie 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskie-
go we wrześni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej we Wrześni 
Nr XVII/212/2008 z dnia 29.09.2008 r., zawiadamiam o po-
nownym wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości za-
poznania się z dokumentacją: projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownic-
two mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we wrze-
śni, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 9.03.2011 r. do 31.03.2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w godzinach  
od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 22.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejsco-
wych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.03.2011 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, pok. Nr 10, o godz. 14.00.
Wnioski i uwagi do wymienionej wyżej dokumentacji należy skła-
dać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011r:
- na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Września z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy; 
- drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy 
oddziaływania na środowisko – plan Paderewskiego” na adres: 
wrzesnia@wrzesnia.pl ;
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 
pokój nr 22 w godzinach otwarcia Urzędu.
Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/Tomasz Kałużny

RozPoczYnaMY XVi eDYcJĘ wRzeSiŃSKą SaMoRząDowego  
KonKURSU naStolatKÓw„oŚMiU wSPaniaŁYch” 

PoSzUKiwani wSPaniali!!!
podejmujący różne działania wolontarystyczne na rzecz społeczeństwa  
i środowiska lokalnego,zachęcający rówieśnikówdo działań prospołeczny-
ch,podejmujący działania przeciw przemocy i agresji w szkole,wykazujący 
aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

to KonKURS Dla  MŁoDYch lUDzi (14-19-latKÓw) 
o nieKonwencJonalnYM naStawieniU Do ŻYcia.

PotRaFiącYch zRoBiĆ coŚ PozYtYwnego Dla SwoJego otocze-
nia, KlaSY, SzKoŁY, oSieDla, MiaSta. 

zwŁaSzcza Dla SwYch RÓwieŚniKÓw i ŚRoDowiSK  
PotRzeBUJącYch wSPaRcia i PoMocY.
XVi edycja wrzesińska – zaPRaSzaMY!

Jeśli znasz taką osobę, która spełnia powyższe warunki – zgłoś ją do 
konkursu, uzasadnij swój wybór. Rekomendacji mogą dokonać osoby  
i środowiska, na rzecz których udziela się dana osoba.
Druki zgłoszeń można pobierać w Biurze Interesanta Urzędu Miasta  
i Gminy, w sekretariatach szkół gimnazjalnych, średnich a także z  naszej strony 
www. wrzesnia.pl.Termin składania zgłoszeń upływa 18 marca 2011 roku.
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Działając na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 
z 2010 r. nr 234,poz. 1536) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza otwarty 
konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, określonych w art. 3 ust. 3 ww. 
ustawy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej:

i. Rodzaj zadania:

Zapewnienie posiłków dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
z terenu Miasta i Gminy Września.

ii. wysokość dotacji na realizację zadania:

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2011 
wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

iii. zasady przyznawania dotacji:

1.Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są: organizacje pozarządowe  
w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podsta-
wie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jed-
nostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółkiz 
ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami dzia-
łającymina podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

2.Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego 
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011r. nr 6 poz. 
25 ) oraz posiadać następujące załączniki:

 - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób  
go reprezentujących, 

 - w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości 
prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza o reprezentowaniu parafii 
i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę 
prawną,

 - kserokopia aktualnego statutu,

 - sprawozdanie finansowe za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalno-
ści,za okres tej działalności (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków 
i strat, informacja podatkowa),

 - sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok lub w przypadku krótszej dzia-
łalności,za okres tej działalności,

 - umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku jeśli partnerzy 
biorą udział w realizacji zadania),

 - w przypadku złożenia kserokopii załączników (statutu, odpisu, sprawozdania 
merytorycznego, sprawozdania finansowego) osoba reprezentująca podmiot 
występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność 
z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia; niespełnienie tego warunku 
spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

3.Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny. 
Wszystkie poprawkilub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę w języku polskim.

4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub 
przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może 
być niższa od określonejw ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany 
jest do przedstawienia korekty kosztorysui harmonogramu realizacji zadania.

5.Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo  
w odrębnej umowie.

6.Umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 
2011 roku. 

Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy: 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536),

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, 
poz. 1240ze zm.),

uchwały nr XXXIV/456/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 
2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Września z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2011-2014 rok.

iV. termin i warunki realizacji zadania: 

Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2011 r. 

Warunki realizacji zadania:

 - organizacja wyżywienia w dni robocze w okresie trwania zadania,

 - nieodpłatne posiłki,

 - zapewnienie jednego posiłku jednodaniowego dziennie dla osób korzysta-
jących ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Września,

 - zapewnienie lokalu, 

 - posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania,

 - posiadanie wykwalifikowanych pracowników,

 - zapewnienie zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami 
warunków realizacji zadania. 

V. termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 8 marca 2011 r. w zamkniętych kopertach 
w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej (62-300 Września, ul. Szkolna 24, 
pokój 3) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). 

Vi. termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania 
ofert.

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone  
po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone  
w art. 15 ww. ustawy,a w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową 
lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu  
do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 
których organizacja pozarządowa lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będą realizowały 
zadanie,

4) planowany przez organizację lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udział środków 
finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację 
zadania publicznego,

5) planowany przez organizację lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, 
w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku or-
ganizacji pozarządowejlub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które w latach poprzednich 
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośći termi-
nowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

4.Złożone oferty spełniające wymogi formalne, będą ocenione i kwalifikowane 
przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.

5. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Vii. informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej 
zadaniach publicznychw roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i 

związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 
dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym 

organom administracji publicznej przez nie nadzorowanych: 

Stowarzyszenie Katolickie Porozumienie Samorządowe - zadnie pt. „Zapew-
nienie posiłków dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  
z terenu miasta i gminy Września”; wysokość dotacji - 30.000,00 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w biuletynie infor-
macyjnym „Wieściz Ratusza”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Wzór oferty podmiotu uprawnionego oraz wzór sprawozdania z realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej są dostępne w sekretariacie Ośrodka 
Pomocy Społecznej we Wrześni.

    Burmistrz Miasta i Gminy Września
     /-/Tomasz Kałużny

ogłoszenie 
Burmistrza Miasta i gminy września

o konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
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terminy zebrań sołeckich 
w 2011 r. w gminie września
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części nieruchomości oznaczonej numerem geode-
zyjnym 1369 (Kw 27.599) o powierzchni ca 162 m², 

położonej we wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowa-
nej, przeznaczonej pod zabudowę obiektami han-

dlowymi tymczasowymi: na prowadzenie działalności 
gastronomicznej – dwa „ogródki sezonowe” oznaczo-
ne numerami „1” i „3”, każdy o powierzchni ca 81 m² 
- zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do ogłoszenia. 

W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastro-
nomicznych – bar, restauracja, kawiarnia, pub itp. - w lokalu poło-
żonym przy ulicy Rynek bądź lokalach usytuowanych w budynkach 
położonych przy ulicach: Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą 
Miłosławską, Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Miłosławską, 
Dzieci Wrzesińskich do skrzyżowania z ulicą Rzeczną, Jana Pawła 
II do skrzyżowania z ulicą Plac Św. Stanisława, Siennej, Ratuszo-
wej oraz Fabrycznej. 
Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy jednego ogródka wyno-
si: 405,00 zł netto + 23% Vat (słownie: czterysta pięć złotych)
Wadium wynosi: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)
Dzierżawa dotyczy trzech lat (2011, 2012, 2013) z zastrzeżeniem 
możliwości funkcjonowania „ogródka sezonowego” wyłącznie 
przez okres 4 miesięcy w danym roku kalendarzowym. 
Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2011 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miasta i gminy we wrześni przy ul. Ratu-
szowej 1 (Ratusz), sala nr 10 , i piętro. 
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  
w podanej wysokości, w terminie do 15 marca 2011 r. gotówką, 
w kasie Urzędu Miasta i gminy we wrześni, a ponadto obo-
wiązek okazania do dnia 15 marca 2011 r. do godziny 15.00  
w pokoju nr 6 – parter następujących dokumentów (pod rygo-
rem odmowy uczestnictwa w przetargu):
a) dowodu wpłaty wadium,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłosze-
nia do ewidencji działalności gospodarczej, (oryginał lub kopia  
z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem),
c) zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających 
odpowiednio, że podatnik nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
d) dowodu osobistego oraz ewentualnego pełnomocnictwa  
do reprezentowania przedsiębiorcy przystępującego do prze-
targu, 
e) oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu przetargu, 

f) kserokopii tytułu prawnego do lokalu, w którym obecnie pro-
wadzone jest działalność gastronomiczna (oryginał do wglądu), 
g) kserokopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (oryginał 
do wglądu),*
h) kserokopii dowodu wpłaty za korzystanie z ww zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał do wglądu),*
*) Punkty g, h dotyczą osób planujących podawanie w "ogródkach 
sezonowych" napojów alkoholowych i posiadających aktualne 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia w miejscu sprzedaży. Brak przedmiotowego zezwolenia  
w chwili przetargu nie stanowi przeszkody do wzięcia w nim 
udziału. 
Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku 
wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie 
wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu 
przetargu w kasie tutejszego Urzędu. 

osobie, która wygra przetarg i w terminie trzech dni od dnia 
przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawnej, 

wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia 
bez podania przyczyny. 
Bliższych informacji udziela Wydział Inwestycyjno - Komunalny 
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 (telefon:  
61 640-40-65).

BURMiStRz MiaSta i gMinY wRzeŚnia
62-300 wRzeŚnia, Ul. RatUSzowa 1,

tel. (61) 640 40 40, FaX (61) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl.
ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę:

Burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/ Tomasz Kałużny
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
UL. DZIECI WRZESIŃSKICH 13

Informuje: 

od dnia 17.02.2011 do dnia 10.03.2011
wYPoŻYczalnia nieczynna

od dnia 17.02.2011 do dnia 15.03.2011
czYtelnia nieczynna 

z powodu wymiany regałów.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

ZPiT Ziemia wrzesińska
zaprasza

dzieci, młodzież i dorosłych w swoje szeregi
(dzieci od lat 10 - nowa grupa)

Spotkania w każdy poniedziaek o godzinie 18.00
aula Szkoły Podstawowej nr 1, września ul. Szkolna 1

(przy stadionie)

Zajęcia będą odbywały się we wrześni i są bezpłatne.
mile widziane dzieci i młodzież męska

Informacje tel. 61 43 61 159 
lub 509 779 443
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