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 Czym są osuwiska?

Ruszają na podbój USA

Mikołajkowe spotkania

Uczestnicy wystartowali z ulicy Warszawskiej

Najpiękniejsze szopki

Nowa stara legenda

Szydełkowe warsztaty

Już po raz siódmy we Wrześni odbył się Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Wystartowało w nim 166 osób, które  
w ten sposób uczciły zwycięski zryw sprzed 104 lat.

Choć prognozy na dzień biegu 
przewidywały siarczysty mróz  
i śnieżycę, to niedziela 11 grudnia 
okazała się wyjątkowo łaskawa 
dla startujących. Było wprawdzie 
bardzo zimno, ale – inaczej niż  
w innych zakątkach Polski – śnieg 
nie zasypał naszego powiatu. 
Chłód nikogo nie odstraszył, 
wręcz przeciwnie – niektórzy bie-
gacze postanowili nie rezygno-
wać z krótkich spodenek.

Wielu spośród 166 startujących 
10-kilometrowy dystans zdecydo-
wało się pokonać z powstańczymi 
i narodowymi flagami w dłoniach. 
Jest to szczególnie ważne, gdyż 
trasa wiedzie głównymi ulicami 
Wrześni – patriotyczne akcen-
ty budzą więc w mieszkańcach 
zainteresowanie wydarzeniem  
i przede wszystkim powstaniem 
wielkopolskim. Z okazji biegu 
wrzesińskie Starostwo Powiatowe 
zostało udekorowane proporcami 
z białym orłem.

Cd. na s. 7

Pobiegli z powstaniem w sercach
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Łazienka z prysznicem

Wspólne ćwiczenia w takiej grupie dają wiele radości

Dyżury radnych powiatowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! Nowe dni i godziny otwarcia punktu:
PONIEDZIAŁEK w godz. 12-16

PIĄTEK w godz. 12-16

Jesienna akademia 
zakończona

90 osób uczestniczyło w tej edycji Powiatowej Akademii Ruchu.

Bezpłatne zajęcia zorganizowa-
ne przez Starostwo Powiatowe we 
Wrześni trwały od 26 października. 
Podczas sześciu spotkań uczestni-
cy uczyli się, jak skutecznie dbać  
o kondycję, a przy tym czerpać radość 
ze sportu. Nie od dziś wiadomo, że  
w zdrowym ciele zdrowy duch – ak-
tywność fizyczna wpływa na naszą 
formę psychiczną i sprzyja efektyw-
nemu wypoczynkowi. To szczególnie 
ważne jesienią i zimą, kiedy przez 
chłód i szybko zapadający zmrok 
częściej miewamy gorszy nastrój  
i brakuje nam chęci do działania.

Nad prawidłowym wykonywaniem 
ćwiczeń przez dwie grupy uczest-
ników czuwała wykwalifikowana 
instruktorka Andżelika Dzikiewicz. 
Fitnessowe zajęcia odbywały się  
w sali gimnastycznej wrzesińskiego 
Liceum Ogólnokształcącego. Mamy 
nadzieję, że aktywność fizyczna we-
szła uczestnikom Powiatowej Akade-
mii Ruchu w nawyk!

Kolejna edycja przedsięwzięcia pla-
nowana jest na wiosnę. Już teraz na 
nią zapraszamy.

Klara Skrzypczyk

POWIATOWY PUNKT 
POMOCY MATERIALNEJ

DLA OBYWATELI UKRAINY
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Gdyby nie Gall Anonim…
Kiedy zastanawiałem się nad tematem kolejnego felietonu, zupełnie przypadkowo natknąłem się na pewne stare zdjęcie, pochodzące gdzieś tak  

z początków ubiegłego wieku. Pożółkła fotografia trochę już przyblakła, ale była nad wyraz dobrze zachowana.

Scena rozgrywa się przed remi-
zą. Zdjęcie przedstawia grupę 
kilkunastu strażaków zgroma-
dzonych wokół ręcznej sikaw-
ki posadowionej na platformie 
konnej z wielkimi drewnianymi 
kołami. Strażacy w pięknych czar-
nych mundurach z połyskujący-
mi guzikami ciasno ściągniętymi 
pasami ze sprzączką. Na głowach 
błyszczą galowo wypolerowane 
srebrzyste hełmy. Na pierwszym 
planie patrzy na mnie dziarski 
strażak z zawadiacko podkręco-
nym wąsem. Ma wysokie per-
fekcyjnie wypolerowane buty  
z czarnej skóry. Z całej sceny biją 
odwaga, pewność siebie i duma. 
Duma z nowego wozu bojowe-
go oznaczonego cyferką numer 
sześć albo może literką G.

Jak się dalej dowiaduję, zakup 
tego cacka sfinansowano ze 
środków pochodzących z pu-
blicznej zbiórki przeprowadzonej 
przez druhów ochotników, czy 
jak ich wtedy nazywano – do-
browolnych, w odróżnieniu od 
zawodowych strażaków, oraz 
dzięki pewnej, znaczącej kwocie 
przekazanej przez anonimowego 
filantropa (dla młodszych czytel-
ników wyjaśnienie: filantrop to 
taki dzisiejszy sponsor). 

Szczególnie zainteresowa-
ła mnie ta ostatnia informacja  
o hojnym filantropie, który za-

strzegł sobie dyskrecję dotyczącą 
jego szczodrobliwego gestu. Pozo-
stał w cieniu, nie wystawiając swojej 
facjaty na widok publiczny, dlatego 
dzisiaj po upływie ponad wieku na 
historycznej fotografii podziwiamy 
tylko dzielnych strażaków. Taki gest. 

Nie uwierzycie, ale nikt z nich już 
dzisiaj nie żyje – ani dzielni straża-
cy, ani szlachetny filantrop. Co więc 
pozostało do teraz z tej pożółkłej fo-
tografii? Co nam opowiedziała ta za-
trzymana w kadrze na chwilę scena 
i krótka historia? Więcej niż mogłoby 
się nam wszystkim wydawać. Świat 
fizyczny jest światem przemijającym. 
Świat wartości jest nieśmiertelny. 
Nie wiem, jak wy uważacie, ale w coś 
trzeba wierzyć. I ja w to wierzę.

A teraz stop-klatka. Jakieś sto lat 
później, no, może trochę więcej. Na 
mojej skrzynce poczty elektronicz-
nej pojawiła się fotka jakże aktualna, 
jeszcze „ciepła”, co ja tu piszę – go-
rąca. Mój przyjaciel samorządowiec 
przesłał mi ją bez komentarza jako 
wymowny gest.

Otwieram plik, wysoka rozdziel-
czość, HD, widać każdą kropkę, 
tak jakby ktoś zadbał szczególnie  
o jakość tego przekazu. Odczytuję 
datę…, godzinę…. Full color. Full 
wypas.

Remiza zasłużonej jednostki OSP  
w naszym powiecie, otwarta brama 
garażowa, w tle ciężki samochód ra-
towniczo-gaśniczy GCBA 5/32 MAN 

TGM 18.340. Na pierwszym planie pa-
trzy na mnie dziewiętnaście par oczu 
plus fragment bohatera drugiego pla-
nu, gdyż nie pomieściło go oko sze-
rokokątnego obiektywu. Nie wszyst-
kich potrafię rozpoznać, ale jest tam  
w galowym mundurze komendant 
z powiatu, pan poseł grasujący od 
jakiegoś czasu po powiecie z ksywką 
„wszystko mogę”, gość, którego nie 
rozpoznałem, ważna pani wice, jesz-
cze jeden bardzo ważny poseł, pan 
minister, który specjalnie na tę oka-
zję urwał się ze stolicy, pan generał, 
miejscowy burmistrz i druh strażak  
z miejscowej OSP, bohatera drugiego 
planu nie rozpoznałem. Zapytacie  
z ciekawości, cóż to za szczególna oka-
zja zwabiła tak szacowne osobistości 
do urokliwej nadwarciańskiej wioski. 
Powód był niebłahy, gdyż w ten dzień 
przekazano właśnie uwieczniony  
w tle na fotografii ciężki samochód 
gaśniczy, który wcześniej przez dzie-
sięć lat służył w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej. Czyli 
nie nowy, ale jeszcze na fleku.

Piękna laurka na okoliczność. Warto 
lokalnie ocieplić swój wizerunek mi-
rażem darczyńcy.  W czym więc pro-
blem? Mnie osobiście nic do tego. 
Jako zwierzchnik PSP w terenie znam 
swoje miejsce w szeregu, a więc „ruki 
po szwam”.

Nie szukałbym więc dziurki w ca-
łym, gdyby nie to, że głównymi fun-
datorami tego samochodziku przed 

dziesięciu laty byli: powiat wrzesiński 
i WFOŚ, prawie po połowie. W sumie 
842 400,00 zł, jak obszył. Ale auten-
tycznych reprezentantów tych pod-
miotów na tej fotce próżno szukać. 
Powiedzmy, że się utajnili.

Skąd więc ta parada nieskrom-
nych? Z czyjej legitymacji zagrali rolę  
filantropów.

Szkoda więc, co ja piszę, jaka szko-
da, drobna niezręczność zdarzyła się 
chyba, że w tej podniosłej uroczysto-
ści nie wspomniano o prawdziwych 
fundatorach, sponsorach, filantro-
pach (odpowiednie zachować, pozo-
stałe skreślić).

Toż to z pewnością zwykłe prze-
oczenie, może błąd niezawiniony, 
przypadek. Na pewno!

Z każdej jednak blagi, „wtopy” moż-
na się jakoś wywikłać. Zatrzeć złe 
wrażenie, twarz odzyskać.

Panie burmistrzu, mam pewien po-
mysł, nie zdradzę go nikomu. Gdyby 
tak przypadkiem w naszej okolicy za-
błąkali się, przepraszam, co za słowo 
zabłąkali, w ważnych sprawach za-
witali w nasze strony owi znamienici 
goście raz jeszcze, kiedyś tam, wte-
dy może by zaproponować im, aby 
na ten czerwony samochodzik, tak 
bez zbędnego rozgłosu, po cichut-
ku nakleić plakietkę, zupełnie małą 
plakietkę, „Fundatorzy ciężkiego 
samochodu strażackiego marki…: 
powiat wrzesiński i WFOŚ”. Naklejkę 
możemy przygotować gratis. Żeby 

nie było, nie dla mnie ten splendor, 
ale dobrze jest dawać świadectwo 
prawdzie.

Co pan na to? Wszak świat warto-
ści jest nieśmiertelny. Warto o tym 
pamiętać w każdych okoliczno-
ściach. Tak myślę.

Dionizy Jaśniewicz

PS Nie żebym zbyt wielką miarę 
przykładał do rzeczy dość mar-
nych w stosunku do dzieł wielkich, 
ale skąd byśmy dzisiaj dla przykła-
du wiedzieli „O rozrzutnej hojności 
Bolesława (Śmiałego) i pewnym 
księżynie żebrzącym” gdyby nie 
zapiski Galla Anonima, kronika-
rza. Wniosek jest oczywisty, każda 
z rzeczy dużych czy małych, które 
nieuchronnie przemijają, nieudo-
kumentowana ginie w otchłani 
niepamięci.

Obradom przewodniczył starosta wrzesiński

Rozmawiali o bezpieczeństwie
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białężycach 12 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które ze względu na zbieżność 

omawianych tematów połączone zostało z obradami Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Posiedzeniu przewodniczył starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, który na 
początku przywitał przybyłych człon-
ków oraz zaproszonych gości oraz 
przedstawił cel i porządek spotkania.

Projekt budżetu powiatu na 2023 
rok w zakresie realizacji zadań zwią-
zanych z bezpieczeństwem i porząd-
kiem publicznym omówił kierownik 
Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Paweł Puzdrakiewicz, 
który przedstawił wydatki plano-
wane w 2023 roku na tle kosztów 
poniesionych w roku bieżącym. Pod-
niesiono również temat pomocy dla 
Ukraińców, którzy przebywają na te-
renie powiatu wrzesińskiego.

Z uwagi na okres zimowy zapo-
znano się również z planem dzia-
łania Wydziału Dróg Powiatowych, 
dotyczącym zimowego utrzymania 
dróg w powiecie. Naczelnik Kaczma-
rzewski przedstawił zasady standar-
dów odśnieżania. Dodał również, że  
w razie konieczności dyżurny wy-
działu może indywidualnie zdecydo-
wać, jakie dodatkowe działania mają 
zostać wykonane.

Następnie głos zabrał Powiatowy 
Lekarz Weterynarii Romuald Juściń-
ski, który omówił aktualną sytuację 
związaną z zagrożeniem SARS-CoV-2 
u norek w związku z występowaniem 
choroby na terenach ościennych 
powiatu wrzesińskiego. Zapytano  
o możliwość zarażania również in-
nych gatunków zwierząt. Odpowia-
dając, Powiatowy Lekarz Wetery-
narii stwierdził, że jednoznacznych, 
popartych badaniami naukowymi 
dowodów na chwilę obecną nie ma, 
niemniej jednak nie można wyklu-
czyć takiej możliwości.

Zastępca komendanta powiato-
wego policji we Wrześni młodszy 
inspektor Radosław Smak przedsta-
wił stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego za jedenaście miesięcy 
bieżącego roku. W odniesieniu do 
analogicznego okresu 2021 roku 
liczba postepowań przygotowaw-
czych wzrosła o 20 w przypadku 
przestępstw kryminalnych i o cztery 
w odniesieniu do przestępstw go-
spodarczych. Kradzież cudzej rzeczy 
spadła o cztery zdarzenia, liczba kra-

dzieży z włamaniem wzrosła o dzie-
więć przypadków, liczba kradzieży 
samochodów spadła o pięć zdarzeń. 
W przypadku bójek i pobić nastąpił 
spadek o jeden przypadek, uszczerb-
ku na zdrowiu – zmniejszenie  
o cztery, zaś liczba uszkodzeń mienia 
spadła o 10 przypadków. W zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w 2022 roku odnotowano wzrost wy-
padków i spadek kolizji. Zginęły dwie 
osoby, 28 zostało rannych, w 8 507 
wykroczeniach nałożono 4 856 man-
datów karnych. Przeprowadzono 
również 11 490 kontroli trzeźwości, 
podczas których ujawniono 30 osób 
nietrzeźwych i dziewięć po spożyciu 
alkoholu. Zatrzymano 69 praw jaz-
dy za przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości o ponad 50 km/h oraz za-
trzymano 744 dowody rejestracyjne.

Następnie głos zabrał przedstawi-
ciel KP PSP Sławomir Pruchnik, który 
scharakteryzował zakres prac poję-
tych przez zastępy straży pożarnych 
z PSP oraz OSP. Odnotowano 173 
pożary, 674 miejscowe zagrożenia  
i 55 alarmów fałszywych.

Ostatnim podjętym tematem była 
sytuacja epidemiczna na terenie po-
wiatu wrzesińskiego przedstawiona 
przez państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego Agniesz-
kę Dybałę-Kamińską. Najwyższą  
w ostatnim czasie liczbę zachoro-
wań na COVID-19 na terenie powiatu  
w liczbie 296 odnotowano we wrze-
śniu. W październiku przypadków 
było 83, a w listopadzie 28. Przypo-
mniała również o obowiązku używa-

nia maseczek w szpitalu, przychod-
niach i aptekach oraz poinformowała 
o wzroście zachorowań na grypę  
i RSV. Po zakończeniu wspólnego 
posiedzenia komisji uczestnicy mie-
li możliwość zapoznania się z nowo 
wybudowanym obiektem oraz wy-
posażeniem jednostki ratowniczo-
-gaśniczej.

Artur Czajkowski
Powiatowe Centrum  

Zarządzania Kryzysowego
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Zespoły z naszego regionu spisały się na medal

Dwie drugie lokaty
Zawodniczki z powiatu wrzesińskiego wzięły udział w Mistrzostwach Rejonu Poznań Teren Wschód 

w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt, które odbyły się 30 listopada w Szkole Podstawowej  
nr 8 w Gnieźnie.

fot. arch. K. Regulskiego

W turnieju występowały dziewczę-
ta z roczników 2008-2009 (Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej) oraz 2010-2011 
(Igrzyska Dzieci). Powiat wrzesiński 
reprezentowały zawodniczki Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej w Ka-
czanowie (IMS) i Samorządowej Szko-
ły Podstawowej nr 2 we Wrześni (IDZ). 
Ich drogi do medalu były podobne.

Zawodniczki z Kaczanowa (Zuzanna 
Ambrożak, Agata Dziekan, Zofia Mi-
chalak) po zajęciu drugiego miejsca 
w grupie awansowały do półfinału, 
gdzie w zaciętym spotkaniu z wy-
nikiem 3:2 pokonały Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Napachaniu.  
W meczu finałowym uległy po raz 
drugi grupowym rywalkom ze Szko-

ły Podstawowej w Pięczkowie (0:3)  
i zdobyły srebrny medal gwarantują-
cy udział w Finale Wielkopolski.

Reprezentantki SSP nr 2 (Julia Ber-
lik, Michalina Wąsikowska, Zuzanna 
Jasińska) także zajęły drugie miejsce 
w grupie i wygrały 3:2 półfinałowe 
spotkanie ze Szkoły Podstawowej  
w Krzykosach. W finale przegrały po 
raz drugi z drużyną z grupy, zespołem 
Szkoły Podstawowej w Puszczykowie 
0:3 i zajęły drugie miejsce, awansując 
do Finału Wielkopolski.

 Klasyfikacja końcowa Igrzysk 
Młodzieży:

1. SP Pięczkowo (powiat średzki)
2. SSP Kaczanowo 

3. ZSP Napachanie (powiat poznański)
4. SP 2 Śrem (powiat śremski)
5. SP Dolsk (powiat śremski)
6. SP Zaniemyśl (powiat średzki)
7. SP Kobylnica (powiat poznański)
8. SP Sławno (powiat gnieźnieński)
Klasyfikacja końcowa Igrzysk 

Dzieci:
1. SP Puszczykowo (powiat poznański)
2. SSP 2 Września
3. SP Komorze (powiat jarociński)
4. SP Krzykosy (powiat średzki)
5. SP Pięczkowo (powiat średzki) 
6. SP Dolsk (powiat średzki)
7. SP Sławno (powiat gnieźnieński)
8. SP 8 Gniezno

Krzysztof Regulski
SSP Kaczanowo

Kopali pod dachem
W Mistrzostwach Powiatu Wrzesińskiego Szkolnego Związku Sportowego w Futsalu, który został  

rozegrany 7 grudnia we Wrześni, rywalizowały drużyny ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
z naszego regionu.

W ramach Igrzysk Dzieci zmierzyło się 
sześć ekip. Najlepszą z nich okazała się 
reprezentacja Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 we Wrześni. Na dru-
gim miejscu uplasowała się drużyna 
Zespołu Szkół w Nekli. Po brąz sięgnęli 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Miłosławiu.

Dzień później w Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej triumfowała Szkoła 
Podstawowa w Miłosławiu. Srebro 
wywalczyli młodzi zawodnicy z Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej 
nr 6 we Wrześni. Trzecią lokatę za-
jęli przedstawiciele Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni. 
Również w tej kategorii rywalizowało 
sześć zespołów.

Natomiast uczniowie wrzesińskich 
szkół ponadpodstawowych zmierzyli 
się w Licealiadzie, w której zwycięży-
ła drużyna Zespołu Szkół Politech-

nicznych. Drudzy byli reprezentanci 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,  
a trzeci Liceum Ogólnokształcące-
go. Poza podium znalazła się ekipa  

Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących. 

Monika Tomczak
na podstawie informacji SZS

Udział w turnieju to dla młodych piłkarzy kolejne cenne doświadczenie

fot. arch. SZS

Ameryka kijem podbijana
Roksana Dębicka i Klara Domachowska wróciły z eskapady 

do USA. Lacrossistki Lax-Warriors Września wystąpiły w wielkim  
turnieju juniorskim w Dallas i wizytowały swoją przyszłą uczelnię.

Zawodniczki z powiatu z odwagą wkraczają w wielki sportowy świat 

Dziewczyny zostały zauważone 
przez amerykańskich szkoleniowców 
już w lipcu, w czasie międzynaro-
dowego turnieju w Como (Włochy). 
Obserwowane były też dzięki inter-
netowym transmisjom meczów Pol-
skiej Ligi Lacrosse Kobiet. Musiały 
mocno przypaść do gustu trenerom 
z USA, skoro posypały się propozycje 
stypendiów na amerykańskich uczel-
niach. Uczennice Liceum Ogólno-
kształcącego z Witkowskiej dostały 
także zaproszenie na wielki turniej 
juniorski do Dallas.

Nastoletnie wrześnianki wielce się 
nie zastanawiały. Do Dallas doleciały 
same, przesiadając się nie bez pertur-
bacji w Stambule.

– Samolot miał opóźnienie, miałyśmy 
tylko 20 minut na wejście na pokład 
i naszych kijów nie zdążono przeła-
dować. Trochę byłyśmy w strachu, ale 
ostatecznie nasz sprzęt dotarł do Dallas 
przed turniejem – śmieje się Roksana.

– Miałyśmy zarezerwowane miejsce 
w jednym z zespołów. Wielkość turnie-
ju nas zaskoczyła. W zawodach rywali-
zowało ponad 100 zespołów. W naszej 
dywizji było pięć drużyn. Wygrałyśmy 
wszystkie cztery pojedynki i zajęłyśmy 
pierwsze miejsce – relacjonuje Klara.

Turniej w Dallas jest miejscem prze-
glądu najlepszych amerykańskich ju-
niorek. Ludzie odpowiedzialni za re-
krutację zawodniczek do ligi akade-
mickiej wyławiają te najzdolniejsze  
i proponują im stypendia na ame-
rykańskich uczelniach. Rekruterzy 
rozmawiali też z naszymi dziewczy-
nami, ale musieli odejść z kwitkiem. 

Wrześnianki już wcześniej miały kon-
kretną propozycję od jednej z uczel-
ni, która zdecydowała się pokryć aż  
100 procent czesnego, a to suma kil-
kunastu tysięcy złotych miesięcznie! 
Takiego lukratywnego kontraktu nie 
zaproponowano jeszcze żadnemu 
wrzesińskiemu sportowcowi.

Po turnieju w Dallas zawodnicz-
ki Lax-Warriors wsiadły w samolot  
i poleciały do Nowego Jorku, skąd 
już blisko było na ich przyszłą uczel-
nię. Oprowadzane były przez przy-
szłą trenerkę.

– Jedną noc spędziliśmy na cam-
pusie. Warunki lokalowe są świetne. 
Kompleksy boisk też nas mile zasko-
czyły. Rozmawiałyśmy z dziewczyna-
mi, które już tam studiują. Większość 
zawodniczek rozjechała się właśnie do 
domów, zostały głównie „internatio-
nal”, ale i tak dowiedziałyśmy się wiele. 
Upewniłyśmy się co do swoich decyzji. 
Mecze mistrzostw świata w Katarze 
oglądałyśmy razem z drużyną piłkar-
ską uczelni, w skład której wchodzą 
niemal wyłącznie Europejczycy – opi-
suje Roksana.

– Kontrakt mogłyśmy podpisać już 
nawet 8 grudnia, ale tłumaczenie 
na angielski świadectw trochę trwa. 
Mamy czas, bo oferta będzie długo ak-
tualna – wyjaśnia Klara.

Na zwiedzanie Nowego Jorku nie 
zostało już wiele czasu. Trzeba było 
wracać do Wrześni, do szkoły, ale  
i na zgrupowanie kadry Polski. Led-
wie trzy dni po przylocie dziewczyny 
zagrały turniej w Berlinie.

Lax-Warriros Września

fot. arch. Lax-W
arriors
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Świąteczne 
konkursy

Po trzech latach przerwy do Hufca Pracy z siedzibą w Zespo-
le Szkół Zawodowych nr 2 powrócił wojewódzki konkurs pod 
tytułem ,,Najpiękniejszy Stół Wigilijny i Najpiękniejsza Szopka  
Bożonarodzeniowa”.

Prace uczestników mogą być prawdziwą inspiracją

Uczestnicy 21 jednostek OHP z woje-
wództwa wielkopolskiego przyjechali 
7 grudnia do Wrześni, by w auli szkoły 
zaprezentować swoje umiejętności 
i talenty. Głównym organizatorem 
konkursu była Wielkopolska Woje-
wódzka Komenda OHP w Poznaniu.

Podczas uroczystego otwarcia Gra-
żyna Kozanecka, komendant HP, 
witała przybyłych gości: naczelnik 
Wydziału Edukacji wrzesińskiego 
starostwa Olgę Kośmińską-Gierę, dy-
rektora ZSZ nr 2 Macieja Mielczarka, 
Starszego Cechu Rzemiosł Różnych 
Waldemara Andryszaka, specjalistów 
ds. kształcenia w OHP Magdalenę 
Pruchnik i Bartosza Bogusza, a także 
przedstawicieli Młodzieżowego Cen-
trum Kariery Agnieszkę Frąckowiak  
i Alicję Kierzek.

W pierwszym etapie młodzież zmie-
rzyła się z testem teoretycznym do-
tyczącym savoir-vivre’u. Następnie 
przedstawiciele każdej jednostki 
przystąpili do dekoracji świąteczne-
go stołu. W drugim etapie montowa-
no szopki i prezentowano je słownie. 

Ostatnie koncertowe akordy
Dobiegł końca projekt pod nazwą „Muzyczne Poranki” popularyzujący muzykę klasyczną wśród  

mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Duet skrzypcowo-fortepianowy zachwycił słuchaczy

W sobotę 3 grudnia w Powiatowej 
Szkole Muzycznej wybrzmiał kon-
cert w  wykonaniu poznańskiego 
„Trio Romantico” w składzie: Dorota 
Kwiecińska (I skrzypce), Waldemar 
Abucewicz (II skrzypce) oraz Marlena 
Lewandowska-Kamyszek (fortepian). 
Artyści zaprezentowali dziewięć 
utworów kompozytorów epoki ro-
mantyzmu, XX i XXI wieku.

10 grudnia zaprezentowali się mło-
dzi muzycy – uczniowie średnich 
szkół muzycznych, którzy związani 
są z Wrześnią jako miejscem zamiesz-
kania. Tu rozpoczęli swoją muzyczną 
edukację jako 4-letnie dzieci.

W pierwszej części koncertu wystą-
pił Adam Szambelańczyk, 14-letni 
uczeń Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych II stopnia w Gnieźnie  
w klasie fortepianu Franciszka Mu-
sioła i Jakuba Pietrzaka, a zarazem 
uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
im H. Sienkiewicza we Wrześni.

 W jego wykonaniu publiczność 
usłyszała utwory Ludwiga van 
Beethovena i Fryderyka Chopina.  
W drugiej części koncertu zaprezen-
tował się duet w składzie: Anna Kie-
rzynkowska (skrzypce) z klasy Marii 
Murawa-Fraski oraz Maria Wróblew-
ska (fortepian) z klasy Łukasza Byrdy. 
Obydwie wykonawczynie są uczen-
nicami klasy maturalnej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II stop-
nia im prof. Jadwigi Kaliszewskiej  

w Poznaniu. Anna pochodzi z Gole-
niowa, zaś Maria z Wrześni. Połączyły 
je wspólna pasja i przyjaźń zawarta  
w poznańskiej placówce zwanej 
„Szkołą Talentów”. Dziewczęta za-
prezentowały utwory węgierskiego 
kompozytora Jeno Hubay’a oraz ar-
gentyńskiego mistrza tanga Astora 
Piazzolli.

Organizatorami „Muzycznych Po-
ranków” byli: Stowarzyszenie „Pro 
Arte” i Powiatowa Szkoła Muzyczna 

Mistrzowie 64 pól znów opanowali Marzenin
65 zawodników uczestniczyło w XXXI Festiwalu Szachowym im. Ks. Biskupa Jerzego Dąbrowskiego, 

który odbył się 10 grudnia w Marzeninie. 

Turniej zorganizowała Samo-
rządowa Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Marzeninie.  
W rozgrywkach udział wzięli gra-
cze z UKS Goniec Kostrzyn, UKS 
Wrzesińska Akademia Szachowa, SP 
Zdziechowa, Debiut Nowy Folwark,  
SP Żydowo, KS Jelonka Jelenia Góra, 
a także LUKS Iskra Marzenin. Ponadto 
indywidualnie startowali młodzi sza-
chiści reprezentujący UKS Kościelec, 
M-GOK Gambit Ślesin, SSP nr 3 we 
Wrześni, SP Piotrków Kujawski oraz 
Chrobrego Gniezno. 

Zawody sędziował Robert Majdecki, 
sędzia klasy I. W obsłudze technicz-
nej pomagali Anna Pardela i Krzysz-
tof Przywarty. 

– Serdecznie dziękuję wszystkim za-
angażowanym w organizację festi-
walu, a w szczególności burmistrzowi 
Wrześni Tomaszowi Kałużnemu, bur-
mistrzowi Czerniejewa Tadeuszowi 
Szymankowi oraz wszystkim sponso-
rom – mówi Mariola Jędrzejewska, 
dyrektorka szkoły w Marzeninie.

Grupa A rocznik 2013 i młodsze:
1. Maja Płóciennik, UKS Goniec  

Kostrzyn
2. Alicja Matuszewska, LUKS ISKRA 

Marzenin
3. Nina Domagalska, LUKS ISKRA 

Marzenin

Grupa A rocznik 2013 i młodsi: 
1. Franciszek Błochowiak, SP  

Zdziechowa

Zawody są najbardziej prestiżową szachową imprezą w naszym powiecie

2. Mateusz Zając, UKS Kościelec
3. Wojciech Zimny, SP Żydowo

Grupa B rocznik 2010-2012:

Dziewczyny
1. Alicja Fundali, KS Jelonka Jelenia 

Góra 
2. Zofia Duczkowska, KS Jelonka  

Jelenia Góra
3. Hanna Domagalska, LUKS ISKRA 

Marzenin

Chłopcy
1. Tomasz Nawrocki, SP Zdziechowa
2. Kacper Węglarz, KSZ Jelonka  

Jelenia Góra
3. Szymon Lewandowski, SP  

Zdziechowa

Grupa C rocznik 2008 – 2009:
1. Ada Chojnacka, M-GOK Gambit 

Ślesin
2. Natalia Berlik, SP Zdziechowa
3. Marcel Przybylski, UKS Goniec  

Kostrzyn 
4. Franciszek Ratajczak, SP  

Zdziechowice 
5. Piotr Wiesiołek, UKS Goniec  

Kostrzyn

Klasyfikacja drużynowa:
1. SP Zdziechowa
2. UKS Goniec Kostrzyn
3. LUKS Iskra Marzenin
4. Debiut SSP Nowy Folwark
5. SP Żydowo
6. KS Jelonka Jelenia Góra

(red.)

fot. arch. organizatora

I stopnia we Wrześni przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego w Po-
znaniu, Starostwa Powiatowego we 
Wrześni oraz Banku Spółdzielczego 
we Wrześni.

Patronat medialny nad koncertami 
sprawowali „Przegląd Powiatowy” 
oraz „Wiadomości Wrzesińskie”

Dziękujemy wszystkim wykonaw-
com i słuchaczom oraz sponsorom 
wydarzenia! 

Stowarzyszenie „Pro Arte”

fot. H
ufiec Pracy w

e W
rześni

Komisje oceniające miały wyjątkowo 
trudne zadanie, gdyż tegoroczny po-
ziom był bardzo wysoki.

Pierwsze miejsce w konkursie na 
najpiękniejszą szopkę zajęła Lusita 
Bartczak z HP Konin, drugie – Prze-
mysław Wilkosz z Ośrodka Szkolenia 
i Wychowania w Niechanowie, na-
tomiast trzecie miejsce przypadło 
Kamilowi Brożkowi z OSiW w Szamo-
cinie. Trzy wyróżnienia powędrowały 
do HP w Ostrowie Wielkopolskim, 
Kole i Słupcy.

Pierwsze miejsce za najpiękniejszy 
stół otrzymał HP Konin (szopka zro-
biona z piernika), drugie – HP Kro-
toszyn, a trzecie – OSiW w Niecha-
nowie. Wyróżnienia przyznano HP 
w Ostrowie Wielkopolskim, Słupcy  
i Turku. Młodzież została nagrodzona 
dyplomami i bonami upominkowy-
mi. Miłą niespodzianką były dodat-
kowe nagrody od starszego cechu 
Waldemara Andryszaka.

To była prawdziwa uczta dla oka  
w wyjątkowo świątecznym nastroju!

Hufiec Pracy we Wrześni

Zwycięska piernikowa szopka
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Przedsmak gwiazdki
Powiatowy Święty Mikołaj wyzwań się nie boi. W dwa dni odwiedził cztery miejsca, a jego wejście 

do szpitala było bardzo widowiskowe. I nie było to wejście przez komin.

Jako że na oddział pediatryczny 
żaden komin nie prowadzi. św. Mi-
kołaj skorzystał z pomocy straża-
ków z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Ci, na 
42-metrowym wysięgniku, podsa-
dzili go na drugie piętro Szpitala 
Powiatowego. Dzieci z zapartym 
tchem obserwowały niezwykłe 
widowisko. Słusznych rozmiarów 
Mikołaj z trudem przecisnął się 
przez okno i rozdał dzieciom pre-
zenty przygotowane przez Staro-
stwo Powiatowe oraz Wrzesińskie 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
i Kupców. Każdy maluch dostał 
specjalny „Dyplom grzecznego 
dziecka”. Dodatkowo Święty Mi-

kołaj podarował oddziałowi nową 
choinkę. Do szpitala trafił też prezent 
od Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej. Zaś szef WSPiK 
Dariusz Jurewicz poinformował, że 
stowarzyszenie wesprze działalność 
wrzesińskiej lecznicy, w tym m.in. od-
dział pediatryczny, kwotą 10 tys. zł.

Po wizycie w szpitalu niezwykły 
gość z siwą brodą odwiedził Zespół 
Szkół im. Janusza Korczaka. Zanim 
rozdał wór pełen prezentów, wysłu-
chał części artystycznej przygoto-
wanej przez uczniów. Były wspólne 
śpiewy, kolędowanie i fotografie.

Na koniec dnia Święty Mikołaj od-
wiedził Ośrodek Wspomagania Dziec-
ka i Rodziny w Kołaczkowie. Wizyta 

niezwykłego gościa sprawiła pod-
opiecznym wiele radości. Święty Mi-
kołaj nie zjawił się z pustymi rękoma. 
Przyniósł wór słodkich prezentów dla 
każdego z wychowanków oraz spe-
cjalny podarunek dla ośrodka – sprzęt 
do gry w tenisa stołowego.

Zwieńczeniem wytężonej pracy 
powiatowego św. Mikołaja było spo-
tkanie na Powiatowej Scenie Kultury 
Zamkowa w Miłosławiu. Nie zabrakło 
pamiątkowych zdjęć, upominków, 
warsztatów plastycznych (które przy-
gotował Zespół Szkół im. Janusza 
Korczaka) i wesołych animacji. Wszy-
scy uczestnicy poczuli magię nad-
chodzących świąt.

Tomasz Małecki

Pacjenci oddziału dziecięcego dzięki odwiedzinom Świętego Mikołaja na chwilę mogli zapomnieć o tym, że są w szpitalu

Uczniowie szkoły przy Leśnej zachwycili gościa programem artystycznym

Przybysz z Laponii nigdy nie zapomina o wychowankach OWDiR-u

Zdjęcie w saniach chciało mieć każde dziecko

Warsztaty plastyczne na Zamkowej
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Pobiegli z powstaniem w sercach
dok. ze s. 1

Tradycyjnie meta wyścigu znaj-
dowała w najważniejszym dla 
powstania miejscu – na terenie 
dawnych pruskich koszar. To 
właśnie przy dzisiejszym Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 bohate-
rowie z Kompanii Wrzesińskiej 
wyzwolili Wrześnię spod nie-
mieckiego panowania. Biegacze 
(a dodajmy, że wszystkim uda-
ło się pokonać trasę) otrzymali 
tam pamiątkowy medal z wize-
runkiem związanego z naszym 
powiatem generała Kazimierza 
Grudzielskiego. Pierwszym, który 
dotarł na metę był Michał Olejnik 
ze Szklarskiej Poręby. Zwycięzca 
nadawał takie tempo, że niemal 
wyprzedzał wytyczającego trasę 
rowerzystę. 

Zarówno na starcie, jak i mecie 
biegaczom towarzyszyli ucznio-
wie oddziału przysposobienia 
obronnego z Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących, 
którzy stworzyli wojskowy szpa-
ler z powstańczymi chorągwiami. 
Dotarcie każdego ze startujących 
na metę oznaczało nie tylko ma-
nifestację patriotycznych uczuć, 
lecz także pokonanie własnych 
słabości. Utracone siły wzmoc-
niła woda i pyszna grochówka  
z wojskowego kotła.

W oczekiwaniu na dekorację, 
która odbyła się na zadaszonym 
boisku przy ZSZ nr 2, pod tzw. 
balonem, można było obejrzeć 
dotyczące powstania wielkopol-
skiego filmy przygotowane przez 
nauczycieli szkoły. W budynku 

głównym z kolei dostępna była te-
matyczna wystawa.

Puchary i upominki w poszczegól-
nych kategoriach wręczali członko-
wie Zarządu Powiatu Wrzesińskie-
go: starosta Dionizy Jaśniewicz oraz 
Stefan Tomczak i Rafał Zięty. Wyniki 
biegowych zmagań publikujemy  
poniżej.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za sportowe wyrażenie pa-
triotyzmu i już teraz zapraszamy na 
przyszłoroczny Bieg im. Bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego! Podzię-
kowania należą się również straża-
kom ochotnikom z terenu gminy 
Września, którzy zabezpieczali trasę.

Organizatorami wydarzenia byli 
powiat wrzesiński, Zespół Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich oraz Stowarzyszenie 
Promyk. 

Klara Skrzypczyk

Open kobiety
1. Aleksandra Hornik (Koziegłowy)
2. Karolina Wojtyś (Września)
3. Lidia Bruch (Witkowo)
Open mężczyźni
1. Michał Olejnik (Szklarska  

Poręba)
2. Bartosz Maśnicki (Konin)
3. Norbert Kołodziej (Krzemieniewo)
Mieszkanki powiatu wrzesińskiego
1. Karolina Wojtyś (Września)
2. Agata Majchrzak (Kołaczkowo)
3.  Angelika Marczak (Września)
Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego
1. Przemysław Filipiak (Żydowo)
2. Roman Kłosowski (Białężyce)
3. Jakub Zielonka (Września)

K 18-29 lat
1. Agata Majchrzak (Kołaczkowo)
2. Paulina Szalata (Gniezno)
3. Martyna Sereda (Września)
K 30-39
1. Alina Wierzelewska (Gniezno)
2. Katarzyna Paczkowska (Kiekrz)
3. Anna Paluch (Witkowo)
K 40-49
1. Angelika Marczak (Września)
2. Kinga Sosnowska (Krzywa Góra)
3. Anna Szymańska (Kostrzyn)
K 50-59
1. Hanna Kajdan (Września)
2. Lidia Matlak (Gniezno)
3. Hanna Dudzic (Witkowo)
M 18-29
1. Kacper Kominkiewicz (Swarzędz)
2. Jakub Zielonka (Września)
3. Michał Kominkiewicz (Swarzędz)
M 30-39
1. Roman Kłosowski (Białężyce)
2. Marcin Długosz (Września)
3. Sebastian Kozłowski (Węgierki)
M 40-49
1. Przemysław Filipiak (Żydowo)
2. Paweł Świątkowski (Trzemeszno)
3. Piotr Kaźmierczak (Witkowo)
M 50-59
1. Rafał Cyrulewski (Gutowo Małe)
2. Krzysztof Przybylski (Gniezno)
3. Robert Krawczyk (Luboń)
M 60-69
1. Piotr Kuczyński (Poznań)
2. Zbigniew Tomczak (Gniezno)
3. Janusz Grzegorek (Września)
M 70
1. Tadeusz Rutkowski (Stęszewko)
2. Henryk Czerniak (Borzykowo)
3.  Jerzy Buczkowski (Żnin)

Wielu uczestników manifestowało swój patriotyzm powstańczymi akcentami

Trasa wiodła m.in. obok wrzesińskiego Starostwa Powiatowego

Chłód nie przeszkadzał w czerpaniu radości z biegu

Zwycięski Michał Olejnik na co dzień trenuje bieganie na orientację

Medal z wizerunkiem generała Grudzielskiego był pięknym ukoronowaniem wysiłku

Aktywność fizyczna nie zna metryki
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Organizatorzy – dyrektor PCPR Anna Maria Kulczyńska, 
dyrektor PCEZ Tomasz Mackiewicz oraz pracownicy Biura Pieczy Zastępczej

Andrzejkowy 
wieczór zabaw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni we współpracy 
z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej zorganizowało spotka-
nie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodzin zastęp-
czych z terenu powiatu wrzesińskiego, które odbyło się w Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Spotkanie miało na celu zapoznanie 
oraz integrację rodzin zastępczych, 
a także promocję rodzicielstwa 
zastępczego w powiecie wrzesiń-
skim. Funkcjonują w nim obecnie 
sześćdziesiąt trzy rodziny zastępcze,  
w tym trzydzieści trzy rodziny spo-
krewnione, dwadzieścia osiem ro-
dzin niezawodowych, jedna rodzina 
zawodowa, rodzinny dom dziecka 
oraz Ośrodek Wspomagania Dziecka 
i Rodziny w Kołaczkowie, w których 
łącznie umieszczone jest ponad dzie-
więćdziesiąt dzieci.

W tym roku dzień spotkania przy-
padł na andrzejki, czyli 29 listopa-
da. Uczestnicy jesiennego balu an-
drzejkowego, przygotowując swoje 
przebrania, wykazali się niezwykłą 
kreatywnością, co zostało docenione  
w konkursie na najciekawszy strój 

wieczoru. Nagrodzono czwórkę dzieci 
oraz jednego z rodziców zastępczych.

Zabawę rodzinom zapewniły profe-
sjonalne animatorki, które nie tylko 
wróżyły, ale także zabrały uczestni-
ków w podróż po kosmosie, pokazu-
jąc dzieciom, jak efektywna może być 
nauka w trakcie zabawy. Wybuchowe 
eksperymenty, w których asystowały 
dzieci, zawody pomiędzy nimi a ro-
dzicami w ultrafiolecie i malowanie 
twarzy farbami fluorescencyjnymi to 
tylko część atrakcji, których można 
było doświadczyć tego wieczoru.

W przerwie między tańcami i za-
bawą na rodziny zastępcze czekał 
słodki poczęstunek, gorąca pizza 
oraz upominki, które były możliwe 
dzięki życzliwej pomocy i wsparciu 
darczyńców.                                             

PCPR

Za okazane serce i gest pomocy składamy  
serdeczne podziękowania:

Cukierni Jagódka
Firmie AGRONOWAK 
Firmie DHT Sp. z o.o.

Firmie Jubilerskiej Wojciuch
Firmie Matteo Jurewicz Sp. J.

Firmie Sklejka Orzechowo S.A.
Firmie Techpak Group Sp. z o.o.

Hotelowi Kosmowski
Hurtowni art. spożywczych JUTA

Alicji Chwiłowicz z firmy GTC Chwiłowicz
Piekarni Achim Staszak

Pracownikom firmy Benteler Automotive Poland
Pracownikom firmy Brose Sitech Sp. z o.o.
Pracownikom firmy Intertrend Sp. z o.o.

Przedszkolu Niepublicznego Miś Uszatek
Przedszkolu Niepublicznego Słoneczko

Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni

Przedświątecznie na forum
Grudniowe spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszonych w Forum Organizacji Pozarządo-

wych Powiatu Wrzesińskiego to już tradycja.

Podobnie jak w ubiegłym roku członkowie organizacji pozarządowych zjechali się do Bursy Międzyszkolnej we Wrze-
śni. Wszystkich obecnych przywitała przewodnicząca Teresa Piskorż. Spotkanie, które odbyło się 14 grudnia, było oka-
zją do rozmowy o bieżących sprawach poszczególnych stowarzyszeń, ich planach na przyszłość i wspólnych przed-
sięwzięciach. Dla zrzeszonych w forum to również możliwość zintegrowania się i spędzenia kilku miłych, ale i meryto-
rycznych chwil przy kawie.                                                                                                                                                                        (red.)

Gwiazdkowa integracja na Leśnej
60 osób uczestniczyło w warsztatach pod nazwą „Manufaktura Świętego Mikołaja” zorganizowa-

nych z inicjatywy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka. Do udziału zaproszono uczestników Ochotni-
czego Hufca Pracy z Wrześni oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie.

Przedświąteczne przygotowania to okazja do integracji i dobrej zabawy

Podczas warsztatów wykonywano 
ozdoby świąteczne, świece, aniołki, 
łańcuchy, a także kartki. Całość za-
kończył wspólny taniec, w którym 
wziął udział również wicestarosta 
wrzesiński Waldemar Grzegorek.

– Celem wydarzenia było m.in.: budo-
wanie pozytywnego wizerunku osób  
z niepełnosprawnościami – mówi 
Magdalena Zając, dyrektorka szkoły. 

Inicjatywa spotkała się z entuzja-
stycznym przyjęciem uczestników  

i na pewno będzie powtórzona 
za rok. Być może przedsięwzięcie  
w podobnej formule uda się zorga-
nizować już  wczesną wiosną przed 
Świętami Wielkanocnymi.

Tomasz Małecki
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Schemat form osuwiskowych

Osuwisko – co to za zjawisko?
W październiku w Kielnarowej koło Rzeszowa odbyła się 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”. Pomimo że wydarzenie miało miejsce na drugim końcu 

Polski, nie zabrakło na nim wrzesińskiego akcentu. Geolog powiatowa Dorota Krawczyk wygłosiła wówczas referat „Procedura obserwacji terenów, na których występują 
ruchy masowe w obszarze nizinnym metodą wizji w terenie na przykładzie powiatu wrzesińskiego”. Czym właściwie są osuwiska i dlaczego są niebezpieczne?

Ruchy masowe to powstające na-
turalnie lub na skutek działalności 
człowieka osuwanie, spełzywanie 
lub obrywanie powierzchniowych 
warstw skał, gruntu oraz gleby.  
W Polsce najczęstsze są właśnie 
osuwiska. Powstają one w wyniku 
grawitacyjnego przemieszczenia 
materiału skalnego wzdłuż pewnej 
powierzchni poślizgu w głębi ziemi. 
Dobrze przedstawia to krótka ani-
mację zatytułowana „Jak powstaje 
osuwisko?”, którą można zobaczyć  
w serwisie YouTube.

Osuwiska należą do najniebezpiecz-
niejszych i najczęściej występują-
cych geozagrożeń na terenie Polski. 
Powodują zniszczenia w infrastruk-
turze, uprawach, drzewostanie oraz 
ogólną degradację terenów obję-
tych ruchami masowymi ziemi. Osu-
wiska co roku przynoszą ogromne 
straty, ale przede wszystkim zagra-
żają bytowi, a nawet życiu mieszkań-
ców. Skalę zagrożenia związanego 
z ruchami masowymi oraz sposoby 
ich monitorowania przedstawia film 
„Geolodzy kontra osuwiska”, również 
dostępny w serwisie YouTube. 

Osuwiska na terenie powiatu 
wrzesińskiego

W 2015 roku w powiecie wrzesiń-
skim została wykonana inwentary-
zacja – łącznie opisano 26 terenów 
zagrożonych ruchami masowymi  
i 16 osuwisk. Połowa z rozpoznanych 
osuwisk została zakwalifikowana 

Lokalizacja osuwisk na terenie powiatu wrzesińskiego  
na tle mapy topograficznej

do form okresowo aktywnych, trzy 
do nieaktywnych, natomiast pięć 
zarejestrowano jako formy aktyw-
ne. Większość rozpoznanych form 
osuwiskowych zlokalizowana jest  
w dolinie Warty na wysokości miejsco-
wości Rataje, Dłusk, Pyzdry i Tarnowa  
(14 osuwisk). Pozostałe osuwiska 
znajdują się w dolinie Wrześnicy  
w Gozdowie (jedno osuwisko) oraz 
na skarpie sztucznego zbiornika 
wodnego na rzece Flisa w Pyzdrach 
(również jedno osuwisko).

Jak sprawdzić lokalizację osuwisk?
Osuwiska tworzą często duże, nie-

kiedy kilkudziesięciohektarowe for-
my, których rozpoznaniem może 
zająć się tylko doświadczony geolog. 
Mieszkańcy często nawet nie zdają 
sobie sprawy, że ich domostwa są 
posadowione w obrębie osuwisk. 
Dotyczy to szczególnie tych starych, 
od dawna nieaktywnych, które po-
wstały kilkaset lub kilka tysięcy lat 
temu, a ich granice i formy uległy 
zatarciu. Mogą one jednak w każ-
dej chwili ponownie się uaktywnić  
i w skrajnych przypadkach zagrozić 
życiu i zdrowiu mieszkańców.

Osoba zainteresowana zakupem 
działki, posadowieniem budyn-
ku lub prowadzeniem działalności 
gospodarczej, powinna zasięgnąć 
informacji, czy na danym obszarze 
nie występują osuwiska lub tereny 
zagrożone ruchami masowymi. Na 
podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 
r. w sprawie informacji dotyczących 
ruchów masowych ziemi do prowa-
dzenia rejestru osuwisk i terenów za-
grożonych ruchami masowymi zobo-
wiązany jest starosta. Geolog powia-
towy w Starostwie Powiatowym we 
Wrześni pełni dyżur w każdą środę  
w godzinach 7-15 (pok. 4).

Zagrożenie takie możemy jednak 
sprawdzić samodzielnie – w dostęp-
nej nieodpłatnie dla wszystkich zain-
teresowanych wyszukiwarce Systemu 
Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) 
na stronie geoportal.pgi.gov.pl/por-
tal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3.

Jak zachować się na osuwisku?
Na terenach osuwiskowych oraz 

tych, które podejrzewa się o zagro-
żenie ruchami masowymi, należy 
unikać wszelkiej działalności mogą-
cej zagrozić stabilności stoku. Poniżej 
kilka najważniejszych zasad:

1. Nie podkopuj skarp!
2. Nie obciążaj stoków!
3. Nie wylewaj wody opadowej  

i ścieków wprost na zbocze!
4. Nie przekształcaj stoków do celów 

budowlanych!
5. Nie wycinaj drzew, nie niszcz szaty 

roślinnej!
6. Obserwuj spękania budynków  

i pochylenie elementów pionowych 
(np. słupów, ogrodzeń) zgodne ze 
spadkiem terenu!

7. Zwracaj uwagę na szczeliny i pęk-
nięcia terenu oraz osunięcia gruntu!

8. Zwracaj uwagę na pojawiające 
się w nowych miejscach wycieki wód 
gruntowych!

9. Obserwuj zmiany w ukształtowa-
niu terenu na stoku!

10. Sprawdź, czy nie wystąpiło przesu-
nięcie kręgów w studniach kopanych!

Wszelkie niepokojące zjawiska zwią-
zane z osuwiskami można zgłaszać 
do Starostwa Powiatowego, dzwo-
niąc do geologa powiatowego pod 
numer telefonu 61 640 44 65.

Dorota Krawczyk
Geolog powiatowy

Geolog powiatowy 
w Starostwie Powiatowym we Wrześni 

pełni dyżur w każdą środę 
w godzinach 7-15 (pok. 4), 

numer telefonu: 61 640 44 65.

fot. w
w

w
.pgi.gov.pl

fot. m
apy.geoportal.gov.pl
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Film wzbudził spore zainteresowanie mieszkańców

O niezwykłej świątyni
W czwartek 9 grudnia odbyła się prezentacja filmu pod tytułem 

„Nekielski Skarb” zrealizowanego przez Fundację Dzieci Wrzesiń-
skich. Jego autorami są: Sebastian Mazurkiewicz jako scenarzysta 
i przewodnik-narrator oraz Krzysztof Marek Nowak jako reżyser  
i operator filmowy.

Licznie przybyłych do Nekielskiego 
Ośrodka Kultury gości powitała Lilla 
Pylak, prezes Fundacji Dzieci Wrze-
sińskich. W ramach wstępu Sebastian 
Mazurkiewicz, społeczny opiekun 
zabytków, przedstawił prezentację  
o Julianie Łukomskim, architekcie, 
który zaprojektował nekielski kościół, 
a także inne świątynie w Wielkopol-
sce. Po projekcji Michał Pawełczyk 
dodał ciekawostkę – wskazał, gdzie 
do dziś istnieją fragmenty poprzed-
niego drewnianego kościoła.

Film „Nekielski skarb” opowiada  
o najcenniejszym zabytku mia-
steczka, jakim jest kościół parafialny  

fot. arch. projektu

pw. św. Andrzeja Apostoła. To cie-
kawy pod względem architektury  
i sztuki obiekt. Z filmu można dowie-
dzieć się też o wcześniejszych nekiel-
skich obiektach sakralnych. W mate-
riale wystąpili również proboszcz pa-
rafii św. Andrzeja ks. Wojciech Schejn 
oraz burmistrz Nekli Karol Balicki, 
zaś fragment żywota św. Andrzeja 
czytał ks. Ryszard Trzaskawka, były 
wikariusz parafii. Film trwa 38 minut,  
a został zrealizowany dzięki uprzej-
mości ks. Wojciecha Schejna. Produk-
cję dofinansowała gmina Nekla.

Sebastian Mazurkiewicz

Wiara i pamięć
W czwartek 8 grudnia i piątek 9 grudnia w ramach projektu „Wiara i Pamięć” koordynowanego 

przez ks. Leszka Zycha, katechetę w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni i wikariusza w parafii  
pw. św. Królowej Jadwigi we Wrześni, odbyły się dwa spotkania poświęcone duchownym męczennikom 
czasu II wojny światowej, którzy byli więzieni w niemieckich obozach zagłady.

Wydarzenie było nietypową lekcją historii

fot. arch. projektu

We Wrzesińskim Ośrodku Kultury 
odbyły się dwa spotkania z dr Anną 
Jagodzińską, emerytowanym pra-
cownikiem Biura Upamiętnień In-
stytutu Pamięci Narodowej, która 
przedstawiła wykład o martyrologii 
duchownych w niemieckich obozach 
zagłady. Zaprezentowany został także 
film o obozie w Dachau, nagrodzony 
na IX Festiwalu Filmów Katolickich 
„Niepokalanów 1994”. W środę wie-
czorem wykładu mogli posłuchać 
mieszkańcy, zaś w piątek na spotka-
nie przybyli uczniowie Zespołu Szkół 
Politechnicznych wraz z nauczycie-
lami. Obecni byli także Olga Kośmiń-
ska-Giera, naczelnik Wydziału Eduka-
cji Starostwa Powiatowego we Wrze-
śni, Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu 
Szkół Politechnicznych oraz Sebastian 
Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Re-
gionalnego im. Dzieci Wrzesińskich.

Organizatorami projektu są Zespół 
Szkół Politechnicznych im. Bohaterów 
Monte Cassino i Parafia pw. Świętej Kró-
lowej Jadwigi we Wrześni. Patronat nad 

nim sprawują starosta wrzesiński oraz 
burmistrz miasta i gminy Września.

Muzeum Regionalne  
im. Dzieci Wrzesińskich

Legenda wrzesińska w nowej odsłonie
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka  

we Wrześni pod opieką swoich nauczycieli przygotowali ilustrowaną wersję legendy wrzesińskiej  
„O cudownym źródełku na Lipówce”.
Młodzież w czasie zajęć z przysposo-

bienia do pracy wykazała się niezwykłą 
cierpliwością i precyzją, wyklejając ilu-
stracje skrawkami papieru. Kolejnym 
krokiem było nadanie barw przygo-
towanym obrazkom poprzez ich ko-
lorowanie farbami.  Komputerowym 
składem zajęła się Aleksandra Tutak. 
Po uzyskaniu zgody autorki legend 
wrzesińskich Hanny Bachorz książka 
została wydana. Dziękujemy sponsoro-
wi Wataha Racing Team za finansowe 
wsparcie przedsięwzięcia.  Zapraszamy 
do biblioteki Zespołu Szkół Specjal-
nych na ulicę Leśną 10, w której moż-
na obejrzeć to interesujące wydanie. 
Osoby wspierające finansowo Stowa-
rzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Razem otrzymają 
darmowy egzemplarz legendy. 

Hanna Ludwiczak, ZSS Prace, które znalazły się w publikacji, to prawdziwa uczta dla oka

Muzyczne podsumowanie
Chór Camerata pracowicie spędza koniec roku. Po listopadowych „Wrzesińskich śpiewankach”  

patriotycznych zaprosił mieszkańców powiatu na „Koncert Grudniowy…nie tylko z kolędą…”.
Śpiewacy wystąpili w niedzielę  

11 grudnia na deskach Wrzesińskie-
go Ośrodka Kultury. Koncert był oka-
zją do podsumowania mijającego 
roku. Zgodnie z zapowiedzią artyści 
zaprezentowali nie tylko świąteczny 
repertuar. Publiczność wysłuchała 
kolęd i pastorałek, ale także utworów 
operowych i filmowych. O historii 
niektórych kolęd opowiadał Woj-
ciech Krysztofiak, prezes Cameraty.

Dodajmy, że chórem dyrygowały 
Domicela Cierpiszewska i Antonina 
Pedrycz, a podczas koncertu gościnnie 
piosenki świąteczne zaśpiewali uzdol-
nieni uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Sienkiewicza: Maja Kiełtyka, 
Iga Ciążyńska i Kacper Paterski. 

Tomasz Małecki Wydarzenia organizowane przez Cameratę gromadzą liczną publiczność

fot. FB/W
O

K
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Plany repertuarowe: 
24-26, 31 grudnia – KINO NIECZYNNE
23-29 grudnia – Świąteczna niespodzianka
23 grudnia – 5 stycznia – Avatar: Istota wody
6-19 stycznia – Kot w butach: Ostatnie życzenie; W trójkącie

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

REPERTUAR: 16-22 grudnia

KIERUNEK: 
KSIĘŻYC!

animowany
Niemcy 

1h 25 min
2D dubbing

AVATAR: ISTOTA WODY
sci-fi
USA

3 h 12 min
2D dubbing / 2D napisy
3D dubbing / 3D napisy

sala kameralna sala główna sala kameralna

16.12
(pt.) 15:15   13:00 2D dub.     16:30 3D dub.     20:00 3D nap. 17:00 2D dub.     20:30 2D nap.   

17.12
(sob.) 15:15 13:00 2D dub.     16:30 3D dub.     20:00 3D nap. 20:30 2D nap. 

18.12
 (nd.) 15:15 13:00 2D dub.     16:30 3D dub.     20:00 3D nap. 17:00 2D dub.     20:30 2D nap.   

19.12
(pon.) 15:15 16:30 3D dub.     20:00 3D nap. 17:00 2D dub. 

20.12
(wt.) 15:15 16:30 3D dub.     20:00 3D nap. 17:00 2D dub. 

21.12
(śr.) 15:15 16:30 3D dub.     20:00 3D nap. 17:00 2D dub. 

22.12
(czw.) 15:15 16:30 3D dub.     20:00 3D nap. 17:00 2D dub. 

Szydełkowy sposób na relaks
Jak radzić sobie ze stresem, oderwać się od problemów i przy tym miło spędzić czas? Można szydełko-

wać! Starostwo Powiatowe we Wrześni zorganizowało więc warsztaty tworzenia ozdób choinkowych.

Zajęcia odbywały się w Bursie Międzyszkolnej

Zajęcia odbywały się 8 i 9 grudnia  
w ramach Akademii Pozytywnego 
Myślenia. Dwie grupy poznawały taj-
niki szydełkowania pod okiem Kry-
styny Spychalskiej, dla której „Sple-
cione niteczki” okazały się sposobem 
na radzenie sobie z problemami co-
dzienności. Rzeczywiście, tworzenie 
świątecznych gwiazdek pozwoliło 
uczestniczkom na odstresowanie się, 
oderwanie od kłopotów oraz miłe 
spędzenie wolnego czasu. W ser-
decznej atmosferze i przy filiżance 
herbaty zdobywanie nowych umie-
jętności to prawdziwa przyjemność. 
Piękne dekoracje uczestniczki mogą 
wykonywać dalej w domu, gdyż każ-
da z nich oprócz profesjonalnych 
wskazówek otrzymała własny zestaw 
do szydełkowania.

Klara Skrzypczyk

Barbórka w stylu 
pop opery

Aula Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wypełniła się  
w barbórkowe popołudnie 4 grudnia publicznością, którą przy-
ciągnął koncert Izabeli Metler, absolwentki Akademii Muzycznej  
w Poznaniu, a także Institut für Musiktheater w Karlsruhe. Wyda-
rzenie organizowane było w ramach cyklu „Senior na wychodnym”, 
a bezpłatne wejściówki na koncert rozeszły się błyskawicznie. 

Koncert był ostatnią odsłoną cyklu „Senior na wychodnym”

Artystka z powodzeniem uwodziła 
zebranych nie tylko mezzosopra-
nowym głosem, ale i osobowością. 
Wykonywanie kolejnych utworów  
z pierwszej solowej płyty „Pop Ope-
ra Cover Songs” przeplatała rozmo-
wą z publicznością, która została 
zaproszona nie tylko do wspólnego 
śpiewania m.in. „Dancing Queen” 
Abby czy „Powrócisz tu” Ireny San-
tor, lecz także do tańczenia. Taki 

kontakt z widownią zaowocował 
kolejką po autografy i wspólne zdję-
cia z artystką pochodzącą z Wrześni,  
a znakomicie łączącą dwa style mu-
zyczne – pop i śpiew operowy. Na 
zakończenie koncertu i wielu bisów 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz wręczył artystce kwiaty, a ona 
odwdzięczyła się, ofiarując mu swoją 
płytę.

Julia Sosna

Zakazane skrzypce
Koncert pod takim tytułem już po raz kolejny został zorganizo-

wany przez wrzesińskie Stowarzyszenie Freelab.

fot. FB/W
O
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We Freelabie nie brakuje ludzi ze świetnymi pomysłami

Poprzednio wydarzenie odbyło 
się na Powiatowej Scenie Kultury 
Zamkowa w Miłosławiu. Tym razem 
skrzypaczka Iwona Ryguła wystąpiła 
13 grudnia we Wrzesińskim Ośrod-
ku Kultury. W programie znalazły 
się znane motywy muzyki filmowej, 
światowe przeboje i polskie hity. 
Show składało się na muzyczną hi-
storię skrzypiec elektrycznych, które 
zostały zaprojektowane, wydruko-
wane oraz zbudowane właśnie we 

Freelabie. Instrument ujrzał światło 
dzienne w 2021 roku w ramach pro-
jektu „Wydrukuj dźwięk” wspartego 
finansowo przez powiat wrzesiński.

Podczas koncertu publiczność mogła 
muzycznie odwiedzić różne zakątki 
powiatu i usłyszeć wiele fantastycz-
nych ciekawostek. Wydarzenie zostało 
wsparte w ramach otwartego konkur-
su ofert powiatu wrzesińskiego.

(red.)
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Warto się szkolić
Popularną formą wsparcia oferowaną przez Powiatowy Urząd 

Pracy są szkolenia.
Dla kogo?
Szkolenia dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy są formą ak-
tywizacji zawodowej finansowaną 
przez urzędy pracy. Mają na celu 
pomoc w nabywaniu, podwyższaniu 
lub zmianie kwalifikacji. W ofercie są 
szkolenia indywidualne i grupowe, 
każdorazowo dopasowywane do 
predyspozycji i oczekiwań klientów 
urzędu pracy. Po ukończeniu szkole-
nia uczestnik otrzymuje zaświadcze-
nie lub inny dokument wystawiony 
przez instytucję szkoleniową (art. 40 
ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy). Z pomysłem 
na szkolenie można zwrócić się do 
pracowników urzędu pracy, udzielą 
oni informacji na temat możliwo-
ści organizacji wybranych szkoleń. 
Warunki te są uzależnione od wielu 
czynników, każdorazowo indywidu-
alnie analizowana jest sytuacja każ-
dego klienta.

Dlaczego warto?
Uczestnik bezpłatnego szkolenia 

przede wszystkim ma możliwość 
nabycia wiedzy i kwalifikacji, co ma 
się przyczyniać do podejmowania 
pracy. Warto wcześniej rozeznać po-
trzeby potencjalnych pracodawców 
i poszukiwać szkolenia pod wybrane 
oferty pracy. Uczestnik otrzymuje 

Powierzanie pracy cudzoziemcom
Pracodawco, planujesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy? Sprawdź, kiedy możesz to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać.

Miejsce składania 
Oświadczenie o zamiarze powierze-

nia pracy cudzoziemcowi złóż do po-
wiatowego urzędu pracy właściwego 
co do siedziby (na przykład w przy-
padku spółki z o. o., spółki akcyjnej 
itp.) lub miejsca stałego pobytu lub 
zameldowania na pobyt stały praco-
dawcy w przypadku osoby fizycznej, 
w tym jednoosobowej działalności 
gospodarczej.

Sprawę można załatwić osobiście, 
listownie lub elektronicznie.

Najprostszym sposobem jest złoże-
nie oświadczenia online,  za pośred-
nictwem portalu praca.gov.pl: 

1. wybierz zakładkę „oświadczenie 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 
PSZ-OPWP”,

2. wypełnij elektroniczne oświad-
czenie,

3. załącz kopie elektroniczne  
(skany) niezbędnych dokumentów,

4. podpisz wniosek kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo profi-
lem zaufanym.

Pracownik urzędu będzie się kon-
taktował, jeżeli m.in. będzie trzeba 
uzupełnić braki formalne lub okazać 
oryginały dokumentów, które zosta-
ły załączone elektronicznie.

Warunki do złożenia oświadczenia
Oświadczenie o zamiarze powie-

rzenia pracy cudzoziemcowi możesz 
złożyć, jeżeli są spełnione następują-
ce warunki:

• cudzoziemiec, którego chcesz 
zatrudnić, jest obywatelem  Arme-
nii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub  
Ukrainy,

• okres zatrudnienia nie przekroczy 
24 miesięcy,

• prace, które będzie wykonywał 
cudzoziemiec,  nie dotyczą prac se-
zonowych  (na które trzeba uzyskać 
zezwolenie),

• dzień rozpoczęcia pracy nastąpi 
nie później niż za sześć miesięcy od 
daty złożenia oświadczenia, 

• wysokość wynagrodzenia cudzo-
ziemca nie będzie niższa od wyna-
grodzenia pracowników wykonują-
cych pracę porównywalnego rodzaju 
lub na porównywalnym stanowisku.

Terminy
Oświadczenie należy złożyć  przed 

podjęciem pracy przez cudzoziem-
ca. Cudzoziemiec może podjąć pracę 
dopiero, gdy powiatowy urząd pracy 
wpisze oświadczenie do ewidencji. 
Co do zasady, procedura wpisania 
oświadczenia o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi przez pracodawcę 
trwa 7 dni, ale nie należy zwlekać, 
gdyż mogą pojawić się okoliczności 
rodzące konieczność wyjaśnień lub 
uzupełnień i termin ten może się  
wydłużyć.

Załączniki
Składając oświadczenie o powie-

rzeniu wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi, pamiętaj, aby obowiązko-

wo dołączyć do niego następujące  
załączniki.

• Skan ważnego dokumentu podró-
ży cudzoziemca, którego dotyczy 
wniosek, zawierający dane osobowe 
tego cudzoziemca;

• Oświadczenie o niekaralności do-
tyczące braku kary i braku skazania 
za:

- brak powiadomienia powiatowe-
go urzędu pracy o podjęciu lub nie-
podjęciu pracy przez cudzoziemca  
w ustalonym terminie,

- nielegalne zatrudnianie cudzo-
ziemca lub nielegalne powierzenie 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, 

- przestępstwa przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową,

- przestępstwa przeciwko wiary-
godności dokumentów w związku  
z postępowaniem o wydanie zezwo-
lenia na pracę lub bycie podmiotem 
zarządzanym lub kontrolowanym 
przez taką osobę,

- przestępstwo handlu ludźmi;
• Dowód wniesienia opłaty, która 

wynosi 100 zł, za złożenie oświadcze-
nia zawierający:

- nazwę podmiotu składającego 
oświadczenie (pełna nazwa/imię  
i nazwisko oraz adres siedziby/miej-
sca zamieszkania pracodawcy),

- przedmiot/tytuł dokonanej 
wpłaty (tj. złożenie oświadczenia  
o powierzeniu wykonywania pracy  
cudzoziemcowi),

stypendium oraz może ubiegać się  
o zwrot kosztów dojazdu na szkole-
nie (art. 41 ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy).

Obowiązki uczestnika
Szkolenie jest bezpłatne, finansowa-

ne ze środków Funduszu Pracy, jed-
nak na uczestniku ciążą obowiązki. 
Osoba skierowana na szkolenie, któ-
ra z własnej winy go nie rozpoczęła 
lub je przerwała, zostaje pozbawiona 
statusu bezrobotnego (art. 33 ust. 4)  
i jest zobowiązana do zwrotu kosz-
tów związanych z organizacją szkole-
nia (np. należności przysługującej in-
stytucji szkoleniowej, kosztów badań 
lekarskich i psychologicznych) (art. 
41 ust. 6 ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy).

PUP

Uwaga pracodawco!

Prowadzisz firmę działającą na terenie powiatu wrzesińskiego? Jed-
nym z twoich celów jest podniesienie kwalifikacji swoich oraz pracow-
ników?  Dowiedz się, w jakich obszarach możesz otrzymać dofinanso-
wanie w 2023 roku.

Priorytety wydatkowania środków KFS (tzw. limit podstawowy):
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii  

i narzędzi pracy.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach 

deficytowych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowo zatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiąz-

ków) powyżej 50. roku życia.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowa-

niem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umie-

jętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.
Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników centrów integracji Społecznej, klubów integracji społecz-

nej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni so-
cjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego 
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa 

wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar pod-

jęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżo-
wych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej  
15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do eme-
rytury pomostowej.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania z KFS zostanie umieszczona na stronie interne-
towej Powiatowego Urzędu Pracy, po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanych środków – zachęcamy do 
jej śledzenia!                                                                                                                          

PUP

- dane cudzoziemca (pełne imię  
i nazwisko cudzoziemca);

• Pełnomocnictwo (jeśli w sprawie 
występujesz przez pełnomocnika);

• Potwierdzenie wniesienia opła-
ty skarbowej od pełnomocnictwa 
(chyba, że jesteś zwolniony z jej  
uiszczenia).

Ponadto pracownik prowadzą-
cy sprawę może poprosić o do-
starczenie dokumentów potwier-
dzających twoją tożsamość jako  
pracodawcy:  

• odpis z Krajowego Rejestru Sądo-
wego (KRS), lub innego właściwego 
rejestru, zawierający aktualne dane 
na dzień składania wniosku – jeśli je-
steś osobą prawną,

• kopię zaświadczenia o podleganiu 
ubezpieczeniu w KRUS albo kopię 
zaświadczenia z Urzędu Gminy o po-
wierzchni fizycznej i przeliczeniowej 
gospodarstwa rolnego lub inny doku-
ment potwierdzający posiadanie go-
spodarstwa rolnego – jeśli jesteś oso-
bą prowadzącą gospodarstwo rolne. 

Jeśli składasz wniosek w postaci 
elektronicznej, musisz dołączyć do 
niego elektroniczne kopie (skany) 
dokumentów.

Uwaga!  Jeżeli składasz oświadcze-
nie jako agencja pracy tymczasowej, 
to obowiązuje cię specjalny formu-
larz oświadczenia.

Zakończenie procedury
Jeżeli oświadczenie i załączniki 

spełniają wszystkie wymagania, 
to pracownik urzędu pracy wpisze 
oświadczenie do ewidencji. Potwier-
dzeniem wpisu jest  złożone przez 
ciebie oświadczenie potwierdzone  
z pieczęcią urzędu  (lub oświadcze-
nie wydane w formie elektronicznej  
z podpisem elektronicznym pracow-
nika urzędu). Możesz odebrać je oso-
biście lub przez pełnomocnika (pa-
miętaj, aby miał on przy sobie orygi-
nał pełnomocnictwa). Jeżeli chcesz, 
aby urząd przesłał ci oświadczenie 
pocztą, to musisz zaznaczyć to przy 
jego składaniu.  Jeśli urząd wyda 
wpisane do ewidencji oświadczenie  
w postaci dokumentu elektroniczne-
go, to może także wysłać je na konto 
pracodawcy lub pełnomocnika na 
portalu praca.gov.pl. 

Praca cudzoziemca jest legalna   
w okresie określonym w tym 
oświadczeniu. Może być to okres, 
który samodzielnie określiłeś jako 
pracodawca lub inny, krótszy, 
określony przez powiatowy urząd 
pracy. Jeśli urząd pracy określi 
krótszy okres legalnej pracy cu-
dzoziemca, wpisze do oświadcze-
nia termin rozpoczęcia  i zakończe-
nia jego pracy. 

Maciej Mirecki
Powiatowy Urząd Pracy
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 (pok. nr 10), 
telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub e-mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Zbliżają się święta, co oznacza  
większe zakupy – kilka przypomnień

Przed nami czas wzmożonych zakupów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i sylwestrem.  
W tym roku znów będzie inaczej niż zazwyczaj, chociażby ze względu na inflację, ale należy przygo-
tować się. Sprzedawcy będą nas zachęcać promocjami, rabatami, czy innymi atrakcjami. Jak uniknąć 
błędnych decyzji?

Zwrot towaru
Sprzedawca nie ma obowiązku 

przyjęcia nietrafionego zakupu. 
Jest to jego dobra wola. Warto więc, 
zwłaszcza kupując prezenty, zapytać 
sprzedawcę, czy w razie gdy uznamy 
zakup za nietrafiony, przyjmie zwrot 
towaru albo wymieni go na inny,  
a w końcu czy odda pieniądze. Należy 
też pamiętać, że niektóre z sieci han-
dlowych przyjmują z powrotem zaku-
pione towary, ale to wynika z ich we-
wnętrznych regulaminów sprzedaży. 

Wadliwy zakup
Po podłączeniu sprzętu w domu 

okazuje się, że ten nie działa albo że 
zakupiona zabawka nie ma wszyst-
kich elementów. Co wówczas ro-
bić? W takich sytuacjach nie ma 
możliwości zwrotu towaru. Należy 
zgłosić sprzedawcy reklamację jako 
niezgodność towaru z umową. Od-
powiedzialność sprzedawcy trwa 
dwa lata w przypadku rzeczy nowej 
i rok w przypadku używanej. Kon-

sument musi jednak pamiętać, że  
w ciągu roku od ujawnienia się wady 
powinien ją zgłosić sprzedawcy, wy-
bierając między bezpłatną naprawą, 
wymianą towaru na nowy, obniżką  
a zwrotem ceny zakupu. 

Dowód zakupu
Dla skutecznego złożenia reklama-

cji należy przedłożyć sprzedawcy 
dokument zakupu. Jest to zazwyczaj 
paragon, ale też każdy inny doku-
ment potwierdzający zakup, w tym 
wydruk z terminala czy wyciąg z kar-
ty kredytowej.

Jeżeli będziemy pamiętać o tych 
podstawowych przypomnieniach, to 
myślę, że zakupy w tym szczególnym 
czasie będą dla nas i naszych bliskich 
przyjemnością, a święta – chociaż 
inne niż przywykliśmy – wyjątko-
wym czasem.

Rzecznik życzy wszystkim konsu-
mentom trafionych zakupów i do-
brego świętowania!

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 

roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.  
z 2020 poz.1740 z późn. zm.), usta-
wa z dnia 30 maja 2014 roku o pra-
wach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 
poz. 827 z późn. zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

Nietypowe rośliny świąteczne
Podpowiadamy, jak urozmaić Boże Narodzenie.

Właśnie wkraczamy w świątecz-
ny czas. Wszędzie czuć zbliżają-
ce się Boże Narodzenie – czy to  
w mieście, czy w domu. Oczekiwanie 
można w łatwy sposób urozmaicić.

Jak najlepiej udekorować miesz-
kanie? Rośliny to idealne i najbar-
dziej uniwersalne ozdoby świątecz-
ne, które w różnych kompozycjach 
i dekoracjach potrafią upiększyć 
otoczenie. Świetnie sprawdzą się 
eszewerie w różnych odmianach 
(Echeveria peacockii). To rośliny 
ozdobne o żółtej, pomarańczowej 
i czerwonej barwie kwiatów oraz 
liściach w odcieniach niebieskich, 
zielonych oraz czerwonych. To wła-
śnie idealnie czerwona barwa wpa-
sowuje się w klimat świąteczny.

Kolejnym dekoracyjną propozycją 
może być cyklamen perski (Cyc-
lamen persicum). Odmiany tych 
kwiatów doniczkowych występują 
w kolorze czerwonym, który przy-

ciąga uwagę i będzie urokliwym 
elementem świątecznego stołu.

Ciekawym dodatkiem do bożona-
rodzeniowych aranżacji może być 
rozchodnik żółtawy (Sedum ochro-
leucum), który idealnie nadaje się 
do przeróżnych stroików świątecz-
nych. Kwiat anturium (Anthurium), 
znany też pod nazwą kitnia, to 
roślina doniczkowa o niezwykle 
pięknych kwiatach, która niewąt-
pliwie będzie idealną ozdobą na 
Boże Narodzenie.

Ostatnią świąteczną propozycją 
mogą być różnego rodzaju be-
gonie. Są to urocze rośliny, które 
idealnie wyglądają pojedynczo 
w doniczkach. W każdym domu, 
którym zagoszczą, na pewno będą 
cieszyć domowników wspaniałymi 
kwiatami.

Klaudiusz Frątczak, 
Zuzanna Dobry 
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Z kulturą  
za pan brat

Co zrobić z torebką w restauracji?
Torebka to nie tylko modne dopełnienie garderoby. Dzięki niej możemy mieć przy sobie przedmioty, 

które są nam często potrzebne, a także te, które przydają się w sytuacjach awaryjnych. O pojemno-
ści i zawartości damskich torebek krążą legendy, trzeba jednak przyznać, że korzystanie z nich uła-
twia życie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy mogą przysporzyć nam kłopotu, np. podczas kolacji  
w restauracji.

Podstawowa zasada mówi o tym, 
że nasza torebka nie może przeszka-
dzać innym. Z tego względu nigdy 
nie powinna znaleźć się na stole. Jeśli 
jest duża, najlepiej położyć ją między 
nogami krzesła. Postarajmy się nie 
przywiązywać uwagi do zabobonów, 
zgodnie z którymi w ten sposób stra-
cimy jakieś pieniądze. Wiemy dobrze, 
że znikają one z naszych portfeli  
w zupełnie innych okolicznościach. 
Pozostawienie torby przy krześle lub 
stoliku nie jest dobrym pomysłem, 
gdyż ktoś może się o nią potknąć 
albo stanie się ona łatwiejszym łu-
pem dla złodzieja. Z kolei wieszanie 
jej na oparciu krzesła utrudni prze-
mieszczanie się innym gościom oraz 
kelnerom. 

Jeśli do lokalu wybieramy się  
z małą torebką, możemy skorzystać 
z różnych opcji jej umieszczenia na 
krześle. Gdy ma ono pełne oparcie, 
ale jego poręcze są niepełne lub ich 
brakuje, torebkę najlepiej odłożyć 
za plecami. W przypadku zabudo-
wanych podłokietników zyskujemy 
dodatkową opcję – wtedy możemy 
położyć ją pomiędzy nami a wspo-

mnianym elementem krzesła czy 
fotela. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
zyskamy łatwiejszy dostęp do za-
wartości torebki i zawsze mamy ją na 
oku. Jeżeli przyjdzie nam siedzieć na 
krześle bez poręczy i z „dziurawym” 
oparciem (lub bez niego), torebkę 
kładziemy na udach. Pamiętajmy, że 

w wielu restauracjach korzysta się  
z serwety, która podczas jedzenia 
powinna znaleźć się nie pod, ale na 
naszej kopertówce. Będzie ona chro-
nić przed zabrudzeniami zarówno 
ubranie, jak i torebkę.    

Monika Tomczak
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Wielkopolskie Grand Prix
3 grudnia w hali Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni odbyła się finałowa edycja 

Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo Olimpijskim, w której wystartowało ponad 360 zawodników  
z całego kraju. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz miasta i gminy Września Tomasz  
Kałużny, który ufundował wspaniałe puchary.

Podczas zawodów świętowano również 10-lecie wrzesińskiego Hwaranga

Gospodarzem turnieju był UKS 
Hwarang Września, który wystawił 
46 zawodników w kategoriach dzie-
ci, młodzików, kadetów i juniorów. 

Na początku roku w Wielkopolskim 
Związku Taekwondo Olimpijskiego 
zastanawialiśmy się, jak jeszcze ulep-
szyć szkolenie. Brakowało zawodów 
dla dzieci i młodzieży. Stąd zrodził 
się pomysł na zorganizowanie grand 
prix w czterech miastach wielkopol-
ski (Rokietnicy, Kórniku, Jarocinie  
i finałowej edycji we Wrześni). Wszyst-
kie edycje miał łączyć medal złożony 
z czterech części który otrzymywaliby 
wszyscy startujący zawodnicy. Od po-
mysłu przeszliśmy do czynów.

Na finał wybraliśmy Wrześnię ze 
względu na to, że nigdy tutaj nie było 
takich zawodów. Ich organizacja  
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Wywalczył brąz
Wrześnianin Hubert Kaczmarek 4 grudnia wystąpił na Mistrzo-

stwach Polski Karate WKF (Karate Olimpijskie) we Wrocławiu.

Kilkudziesięcioro najlepszych karateków spotkało się we Wrocławiu, by 
zmierzyć się w konkurencjach kata (układy), kumite (walka), kata drużynowe 
oraz kumite drużynowe.

Był to najwyższej rangi turniej w Polsce. Hubert Kaczmarek z Wrześni wrócił 
z tych zawodów z brązowym medalem.

Arkadiusz Kaczmarek, Klub Karate Shodan Września

Rekordy życiowe w Spale
5 grudnia odbyły się Ogólnopolskie Halowe Zawody Lekkoatletyczne dla uczestników programu 

„Lekkoatletyka dla każdego” połączone z Finałem Czwartków Lekkoatletycznych.

Aleksandra Kosmowska, Antonina Brandt, Zofia Jurkiewicz i Kaja Tomaszewska

W hali COS OPO Spała rywalizowa-
ło ponad 700 młodych lekkoatletów  
z całej Polski (z roczników 2010-2011). 
Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli 
zawodnicy z powiatu wrzesińskiego.

W kategorii U 12 piąte miejsce na 
1  000 m zajęła Zofia Jurkiewicz (Sa-
morządowa Szkoła Podstawowa nr 
6) z czasem 3:45,13 PB. Szósta w sko-
ku wzwyż była Kaja Tomaszewska 
(Samorządowa Szkoła Podstawowa  
w Kaczanowe) z wynikiem 130 cm PB.

W kategorii U 13 czwarte miejsce na 
60 m zajęła Aleksandra Kosmowska 
(Samorządowa Szkoła Podstawowa 
nr 3) z wynikiem 8,50 s PB. W tej sa-
mej konkurencji szósta była Antoni-
na Brandt (SSP nr 3) z czasem 8,58 s 
PB. W skoku wzwyż z wynikiem 140 
cm PB zajął z kolei Franciszek Nowak 
(SSP Kaczanowo).

Krzysztof Regulski
SSP w Kaczanowie

fot. arch. K. Regulskiego

z pomocą rodziców i sympatyków 
klubu wypadła wyśmienicie. 

UKS Hwarang Września zajął trzecie 
miejsce drużynowo ze wszystkich 
startujących klubów w czterech edy-
cjach Grand Prix. Poza tym Sara Sur-
tel i Michał Filipczak zostali uznani za 
najlepszych juniorów.

Nad całością rywalizacji czuwała 
sędzia międzynarodowa Agnieszka 
Scheffler. Warto dodać, że była ona 
jedną z dwóch sędziów powołanych 
na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

Swoją obecnością zaszczycili nas go-
ście – Karol Nowak, zastępca burmi-
strza miasta i gminy Września i Olga 
Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego we 
Wrześni, na ręce których złożyliśmy 
podziękowania z okazji 10-lecia klubu.

Podjęliśmy decyzję, że Grand Prix 
Wielkopolski już na stałe zagości we 
Wrześni. 

Ministerstwo Sportu podsumowało 
szkolenie Systemu Współzawodnic-
twa, gdzie UKS Hwarang Września 
zdobył 126 punktów, co po raz kolej-
ny stanowi najlepszy wynik w gminie 
Września i powiecie wrzesińskim. Po 
ciężkiej pracy czas na krótki odpo-
czynek i przygotowania do startów  
w następnym roku. Zaczniemy obo-
zem przygotowawczym w Stroniu 
Śląskim na początku ferii zimowych. 
Mając takich zawodników, rodziców, 
sympatyków oraz wsparcie władz mia-
sta, jesteśmy spokojni o przyszłość.

Dziękujemy z całego serca za 
wszystko!

Tomasz Haremza, UKS Hwarang

Wrócili ze srebrem
Piłkarze z grupy żak (rocznik 2014) reprezentujący Klub Sporto-

wy Zjednoczeni Września 4 grudnia wzięli udział w turnieju halo-
wym rozegranym w Środzie Wielkopolskiej, na którym zajęli drugie 
miejsce. 

Młodzi reprezentanci powiatu z trenerem

Rywalami wrześnian były drużyny: 
Warta Poznań, Polonia I i Polonia 
II Środa Wielkopolska, Canarinhos 
Skórzewo, Warta Śrem oraz Progres 
Gorzów Wielkopolski. Klub reprezen-
towali: Antoni Groblewski, Eryk Jasiń-
ski, Michał Krzyżaniak, Florian Macie-
jewski, Jerzy Paciorkowski, Paulina 
Szymaszek, Zuzanna Śliwińska, Mi-
chał Śmigielski i Kamil Walkowiak.

Tak o grze swoich podopiecznych 
opowiadał trener Michał: – Zmaga-
nia w Środzie Wielkopolskiej potrak-
towaliśmy jako urozmaicenie, ponie-
waż na co dzień nie trenujemy w hali. 
Oczywiście była to też świetna okazja 
do rywalizacji z innymi drużynami. Po 
porażce z Wartą Poznań i dwóch zwy-
cięstwach, z Polonią II oraz Jarotą Ja-
rocin, zajęliśmy drugie miejsce w gru-

pie, którą ostatecznie wygrała Warta. 
W fazie pucharowej zmierzyliśmy się 
z Canarinhos Skórzewo. Po zaciętym 
meczu i bramce straconej w ostatnich 
sekundach (na 1:1) o losach spotkania 
zdecydowały rzuty karne, w których 
okazaliśmy się lepsi. W finale ponow-
nie spotkaliśmy się z Wartą Poznań. 
Rywale otworzyli wynik, jednak po 
chwili odpowiedzieliśmy trafieniem na 
1:1. Następnie to ataki Warty okazały 
się skuteczniejsze i drużyna ta zasłu-
żenie zwyciężyła w całym turnieju. Dla 
nas była to wymagająca i emocjonu-
jąca niedziela zakończona nagrodą  
w postaci drugiej pozycji. Warto pod-
kreślić, że Florian Maciejewski został 
wybrany przez trenerów na najlepsze-
go bramkarza turnieju. 

KS Zjednoczeni

fot. arch. projektu
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Starostwo Powiatowe  
ul. Chopina 10, 
62-300 Września 
tel. 61 640 44 44
fax 61 640 20 51
starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek-piątek 7.00 do 15.00

Wydział Komunikacji  
i Transportu 
rejestracja  –  61 640 44 09
prawo jazdy –  61 640 44 07
godziny urzędowania: 
poniedziałek 8.30 do 15.30
wtorek-piątek 7.30 do 14.30

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

Wydział Budownictwa  
i Środowiska
godziny urzędowania:
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7.00–10.00
tel. 61 640 44 57

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promocji,  
Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Monika Tomczak

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

www.wrzesnia.powiat.pl
biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Wojska Polskiego 2, 
tel. 61 640 35 35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 50

Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania  Niepełnosprawności 
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 640 45 56

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego 
ul. 3 Maja 3, 
tel. 61 640 45 45

Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna we Wrześni 
ul. Leśna 10, 
tel. 61 102 13 90

Powiatowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 1
tel. 509 642 802

Ośrodek Wspomagania Dziecka 
i Rodziny w Kołaczkowie
pl. Reymonta 4,
tel. 61 438 53 47

Urząd Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1,
tel. 61 640 40 40, 
fax 61 640 40 44

Urząd Gminy Kołaczkowo
pl. Reymonta 3,
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 438 53 24, 
fax 61 438 53 21

Urząd Gminy Miłosław
ul. Wrzesińska 19,
62-320 Miłosław
tel. 61 438 20 21, 
fax 61 438 30 51

Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10,
62-330 Nekla
tel. 61 438 60 11, 
fax 61 438 64 90

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1, 
62-310 Pyzdry
tel. 63 276 83 34, 
fax 63 276 83 33

Urząd Skarbowy we Wrześni
ul. Warszawska 26, 
tel. 61 435 91 00

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Słowackiego 2, 
e-mail: psse.wrzesnia@pis.gov.pl
 
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii we Wrześni
ul. Kaliska 1,
tel. 61 436 19 38

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

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
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Piłkarskie zmagania w Kołaczkowie to już tradycja

Integruje ich piłka
W sobotę 19 listopada w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kołaczkowie odbył 

się VIII Integracyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Łukasza Fabiańskiego.
Zawody rozegrano w dwóch kate-

goriach wiekowych: 2005 i młodsi 
oraz 2009 i młodsi. Wyniki prezentują 
się następująco.

Rocznik 2005 i młodsi:

Gr. A
MOW Gosthorz – Mały Dworek 

Łaszczyn 0:0
CPDiPR Grudziądz – MOW Łobżeni-

ca 1:0
CPDiPR Grudziądz – Mały Dworek 

Łaszczyn 2:0
MOW Gosthorz – MOW Łobżenica 

0:1
Mały Dworek Łaszcyn – MOW Łob-

żenica 1:2
MOW Gosthorz – CPDiPR Grudziądz 

2:0

Tabela fazy grupowej
1. CPDiPR Grudziądz           3:2, 6 pkt.
2. MOW Łobżenica               3:2, 6 pkt.
3. MOW Gosthorz                 2:1, 4 pkt.
4. Mały Dworek Łaszczyn   1:4, 1 pkt

Gr. B
Scyzoryki Dyminy Kielce – Horyzont 

Kołaczkowo 0:3
Burza Kłobuck – Sternik Szczecin 1:2
Burza Kłobuck – Horyzont Kołaczko-

wo 0:1
Scyzoryki Dyminy Kielce – Sternik 

Szczecin 0:5
Horyzont Kołaczkowo – Sternik 

Szczecin 0:6
Scyzoryki Dyminy Kielce – Burza 

Kłobuck 0:2

Tabela fazy grupowej
1. Sternik Szczecin                 13:1, 9 pkt.
2. Horyzont Kołaczkowo      4:6, 6 pkt.
3. Burza Kłobuck                      3:3, 3 pkt.
4. Scyzoryki Dyminy Kielce 0:10, 0 pkt.

I półfinał
CPDiPR Grudziądz – Horyzont  

Kołaczkowo 3:1
II półfinał
Sternik Szczecin – MOW Łobżenica 

1:0

Mecz o trzecie miejsce
Horyzont Kołaczkowo – MOW Łob-

żenica 0:2

Mecz o pierwsze miejsce
CPDiPR Grudziądz – Sternik Szcze-

cin 0:1

Za MVP uznano Bartosza Łozickie-
go (Sternik Szczecin), za najlepszego 
bramkarza – Igora Mączkę (MOW 
Łobżenica), zaś najlepszą zawodnicz-
kę – Kamilę Mochocką (Scyzoryki Dy-
miny Kielce).

Klasyfikacja końcowa:
1. Sternik Szczecin
2. CPDiPR Grudziądz

3. MOW Łobżenica
4. Horyzont Kołaczkowo
5. MOW Gosthorz
6. Burza Kłobuck
7. Mały Dworek Łaszczyn
8. Scyzoryki Dyminy Kielce 

Rocznik 2009 i młodsi:

Młode Wilki Kołaczkowo – Zew Mo-
rza Szczecin 1:1 

Skrzaty Koszalin – Sternik Junior 
Szczecin 0:10  

CPDiPR Grudziądz – Młode Wilki Ko-
łaczkowo 0:4

Zew Morza Szczecin – Skrzaty Ko-
szalin 4:0

CPDiPR Grudziądz – Zew Morza 
Szczecin 0:1

Młode Wilki Kołaczkowo – Skrzaty 
Koszalin 13:1 

Zew Morza Szczecin – Sternik Junior 
Szczecin 4:0

Skrzaty Koszalin – CPDiPR Gru-
dziądz 1:7

Sternik Junior Szczecin – Młode Wil-
ki Kołaczkowo 0:1

Sternik Junior Szczecin – CPDiPR 
Grudziądz 1:1 

Klasyfikacja końcowa:
1. Młode Wilki Kołaczkowo 19:2, 10 pkt.
2. Sternik Junior Szczecin 15:2, 7 pkt.
3. Zew Morza Szczecin        6:5, 7 pkt.
4. CPDiPR Grudziądz            8:7, 4 pkt.
5. Skrzaty Koszalin              2:34, 0 pkt.

Za MVP uznano Mateusza Musie-
lewskiego (Młode Wilki Kołaczkowo), 
a za najlepszego bramkarza – Barto-
sza Bilińskiego (Sternik Junior Szcze-
cin). Najmłodszym zawodnikiem był 
Daniel Podolak (Skrzaty Koszalin).

Najlepsze drużyny w obu katego-
riach otrzymały puchary oraz oko-
licznościowe dyplomy. Zawodników 
trzech najlepszych zespołów nagro-
dzono medalami. Wszystkie drużyny 
uhonorowano pamiątkowymi statu-
etkami, zaś zawodników – okolicz-
nościowymi kubkami oraz zdjęciami 
Łukasza Fabiańskiego z pamiątkową 
dedykacją. Wyróżnieni gracze otrzy-
mali specjalne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Łukasza Fabiań-
skiego oraz UKS Kołaczkowo.
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Wśród młodszych roczników za MVP uznano Bartosza Łozickiego
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