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Trudny budżet na 2023 rok
Ponad 117 mln zł wyniosą dochody budżetu powiatu wrzesińskiego na 2023 rok. Wydatki będą o około 3 mln zł niższe. Radni przyjęli 

budżet na sesji 16 grudnia 2022 roku. 

– To jeden z najtrudniejszych budże-
tów w historii powiatu, szczególnie 
jeśli spojrzymy na szalejącą inflację. 
Przypomnę, że Ministerstwo Finan-
sów przyjęło, że poziom inflacji w 2022 
roku wyniesie 4,6%, a skończyło się na 
ponad 16%. Konstruując plan na rok 
2023, musimy z podobnymi niespo-
dziankami się liczyć – tłumaczy staro-
sta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

Prawie połowa na oświatę
Jak podkreślił starosta, największą 

pozycją w budżecie będą wydatki na 
edukację. W roku 2023 wyniosą one 
50 mln 690 tys. zł.

– W związku z reformą oświaty kolej-
ny raz w szkołach prowadzonych przez 
powiat liczba uczniów zwiększy się  
o około 400. Ma to odzwierciedlenie 
w wydatkach oświatowych. Nauczo-
ny doświadczeniem z poprzednich lat 
jestem pewien, że zaplanowane pod-
wyżki dla nauczycieli tylko w części 
będą pokryte z budżetu państwa, resz-
tę będziemy musieli wypłacić ze środ-
ków powiatu – zauważa Jaśniewicz. 

I tak w tym roku na bieżące utrzy-
manie szkół, w tym pensje, powiat 
wyda następujące kwoty:

• Zespół Szkół Politechnicznych – 
10,5 mln zł

• Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących – 7,5 mln zł

• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 
5,25 mln zł 

• Zespół Szkół im. Janusza Korczaka 
– 6,3 mln zł 

• Powiatowa Szkoła Muzyczna –  
1.3 mln zł 

• Liceum Ogólnokształcące im. Hen-
ryka Sienkiewicza – 5,15 mln

Inwestycje 
17 milionów złotych – taka kwota 

będzie przeznaczona na inwestycje. 
Lwia część tych pieniędzy, 10,5 mln 
zł, trafi na dokończenie budowy i wy-
posażenie bursy w Grzymysławicach. 

Nie zabraknie inwestycji drogo-
wych. Najwięcej, bo 5,1 mln zł, bę-
dzie kosztować przebudowa frag-
mentu drogi powiatowej w gminie 
Kołaczkowo.

– Zadanie obejmuje trzy odcinki  
o łącznej długości 5,3 km Gozdowo – 
Bieganowo, Bieganowo – Sokolniki  
i Sokolniki – granica powiatu wrzesiń-
skiego. Inwestycja uwzględnia wzmoc-
nienie jezdni: ułożenie warstwy wiążą-
cej i ścieralnej z betonu asfaltowego, 
obustronne utwardzenie poboczy, 
przebudowę przepustów pod drogą, 
odmulenie rowów oraz odcinkową 
przebudowę i budowę chodników  
w Bieganowie i Sokolnikach – informu-
je naczelnik Wydziału Dróg Powiato-
wych, Bartłomiej Kaczmarzewski.

Starosta Dionizy Jaśniewicz i członek zarządu Rafał Zięty

415 tys. zł zostanie przeznaczo-
nych na remont drogi w Kokoszkach  
w kierunku Stępocina w gminie Nekla. 

W gminie Miłosław zaplanowa-
no budowę chodnika w Czeszewie  
(85 tys. zł). 75 tys. zł ma kosztować 
przygotowanie projektu przebudowy  
ulicy Dworcowej w Miłosławiu.

Powiat reaguje też na wzrastające 
ceny energii elektrycznej. Dlatego 
planowana jest budowa instalacji 

fotowoltaicznych w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
przy ul. Kaliskiej w Wrześni, Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach oraz 
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy 
ulicy Koszarowej we Wrześni. Na te 
inwestycje zaplanowano po ćwierć 
miliona zł w każdej z wymienionych 
placówek.

Tomasz Małecki



2                                                         Informacje 3Samorządwww.wrzesnia.powiat.pl13 stycznia 2023 www.wrzesnia.powiat.pl

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Instalacja fotowoltaiczna

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

Pierwsza 
na świecie

1 stycznia o godz. 6:00 na świat 
przyszło pierwsze dziecko urodzone 
w 2023 roku w Szpitalu Powiatowym 
we Wrześni. Łucja i jej mama Paulina 
zostały obdarowane upominkiem 
przygotowanym przez Starostwo Po-
wiatowe we Wrześni. 

Zarówno Łucji, jak i jej rodzicom ży-
czymy dużo zdrowia!

(red.)
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Zawodnicy i trenerzy docenieni
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyznał nagrody osobom, które osiągnęły wysokie wyniki spor-

towe w ogólnopolskim i międzynarodowym współzawodnictwie w 2021 roku. Wyróżnieni zostali 
również szkoleniowcy przygotowujący najlepszych sportowców do udziału w rywalizacji na naj-
wyższych szczeblach. 

W grudniu ubiegłego roku nagrody pieniężne powędrowały do 41 zawodników mieszkających w powiecie wrze-
sińskim lub trenujących w klubach z tego terenu, uprawiających dyscypliny takie jak: lekkoatletyka, karate, lacros-
se, golf, taekwondo czy unihokej. Postanowiono wyróżnić również 11 trenerów prowadzących szkolenie w naszym 
regionie. Na wszystkie nagrody przeznaczono łącznie 30 tys. zł. 

Warto podkreślić, że w trakcie naboru do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęło aż 112 wniosków o przyznanie 
nagród sportowych. Ostatecznie otrzymały je osoby wyróżniające się największymi sukcesami w Polsce i na świecie. 

Przypominamy, że termin składania wniosków dotyczących wyników osiągniętych w roku 2022 upływa 10 kwietnia. 
Wzory potrzebnych dokumentów można pobrać ze strony internetowej urzędu. Są one dostępne w zakładce Sport/
Nagrody sportowe powiatu wrzesińskiego. 

Monika Tomczak

Dotacje sportowe przyznane
Dofinansowanie na realizację zadań z zakresu wsparcia i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim 

na 2023 rok otrzymało 26 klubów. 
Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie na realizację programów szkolenia, zakup sprzętu, odzieży i obuwia, 

sfinansowanie organizacji zawodów lub uczestnictwa w rozgrywkach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiek-
tów dla celów szkolenia sportowego.

Łączna pula rozdysponowanych środków to 120 tys. zł. 
Dotacje zostały przyznane klubom, które realizują szkolenie w następujących dyscyplinach: piłce nożnej, piłce 

siatkowej (halowej i plażowej), badmintonie, futsalu, karate, koszykówce, lacrosse, lekkoatletyce, unihokeju, sza-
chach, taekwondo oraz tańcu. Szczegóły na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego.

Agnieszka Kucz

Przedświąteczne upominki

We wrzesińskim Domu Pomocy Społecznej 21 grudnia odbyło się spotkanie, 
podczas którego starosta Dionizy Jaśniewicz rozdał mieszkańcom przygoto-
wane przez powiat upominki. Miłą niespodzianką była wizyta uczniów Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, którzy wręczyli mieszkańcom 
DPS własnoręcznie wykonane bożonarodzeniowe kartki. Ciepłej i serdecznej 
atmosferze towarzyszyły dźwięki kolęd i ciekawe rozmowy.                          (red.)

Już słychać tętent szarych nosorożców
Kiedy kilka dni temu na opłatkowo-noworocznym spotkaniu z emerytami Solidarności składaliśmy sobie życzenia, to przez tę radosną atmosferę 

tamtego wieczoru przebijała się jakaś nutka niepewności, obawy o to, co może nam przynieść ten rozpoczynający się rok. Jakbyśmy spodziewali się 
czegoś, co w tym rozchwianym wokół nas świecie może zburzyć naszą małą stabilizację.

Tak trochę à propos, w pierwszym 
noworocznym wydaniu „Polityki” 
przeczytałem niezwykle inspi-
rujący wywiad, którego udzie-
lił redakcji prof. Niall Ferguson, 
światowej sławy historyk. Tytuł 
wywiadu „Kasandry wieszczą zło-
wieszczo”, czyli o katastrofach, któ-
re nadchodzą, ale się nie zdarzają,  
i o tych, które naprawdę nadchodzą.

Jest to opowieść o pewnym in-
tuicyjnym przeczuciu, że nadcho-
dzą radykalne zmiany, których się 
obawiamy, które mogą zmieniać 
ukształtowany bieg rzeczy, prze-
wrócić do góry nogami nasze co-
dzienne życie, postrzeganie świa-
ta, w którym żyjemy czy w końcu 
mogą odmienić nas samych. To 
przeczucie nadchodzących kata-
strof jest jak wzmagający się tętent 
szarych nosorożców, jak to określił 
obrazowo N.F. Rzecz w tym, że to, 
czego się najbardziej obawiamy, 
w końcu nie nadchodzi. Pojawiają 
się natomiast wydarzenia, zmiany, 
o których nawet nie pomyśleli-
śmy, a które zmuszają nas do po-
rzucenia naszych misternie przez 
lata układanych planów. 

W takiej sytuacji decydująca 
jest zdolność do zmierzenia się  
z nowym problemem. Jeżeli w tej 
konfrontacji ulegniemy panice, to 
przegramy, jeżeli zaś wyzwaniu 
potrafimy stawić czoła, jesteśmy 
zdolni wygrać, a nawet odnieść 
sukces czy realną korzyść. 

Najczęściej nadchodzącej fali nie 
jesteśmy w stanie powstrzymać, ale 
możemy ją oswoić i popłynąć na niej 
dalej, niż nam się mogło pierwotnie 
wydawać. Pozorna katastrofa potrafi 
się przeistoczyć w sukces dzięki na-
szej racjonalności.

Niall Ferguson wypowiada w wy-
wiadzie takie słowa; COVID jest do-
brym przykładem. Jego liczne ofiary 
to w bardzo dużej części skutek zbiegu 
dwóch różnych pandemii. Biologicz-
nej, którą wywołał wirus, i wirtualnej, 
którą wywołały dezinformujące wira-
le. Dzięki testom, szczepionkom, lock-
downowi umieliśmy sobie dość dobrze 
poradzić z wirusem… Przed wiralami, 
które kwestionowały pandemię, lock-
downy, szczepienia itp. nie umieliśmy 
się bronić, bo interes firm technolo-
gicznych przeważył nad interesem 
publicznym… Nawet jednak miliony 
ofiar pandemii i wirali nie zmobilizo-
wały nas do efektywnej kontroli inter-
netowych kłamstw.

COVID pochłonął 0,1 procent populacji 
świata, podczas gdy dżuma Justyniana 
w VI w. i czarna ospa w XIV w. zabiły po 
około 30 procent ówczesnej populacji.

Pomimo tragicznych skutków ostat-
niej pandemii możemy być pewni, że 
dzięki nowoczesnym zdobyczom cy-
wilizacji jej fala nie była tak bolesna 
jak w ubiegłych epokach. Mogło być 
znacznie gorzej.

Dzisiaj jednak najbardziej pochłania 
nas obawa o to, co wydarzy się za na-
szą wschodnią granicą.

Wojna w Ukrainie przez bliskie są-
siedztwo wciągnęła nas gwałtow-
nie w swoje tryby bez niczyjej woli 
i zgody. Miliony uchodźców wojen-
nych znalazło schronienie i wsparcie  
w naszej ojczyźnie, głównie dzięki 
niezwykłemu zaangażowaniu i po-
mocy milionów zwyczajnych ludzi. 

Ten fenomen asymilacyjny, którego 
in gremio byliśmy uczestnikami, poza 
naturalnymi odruchami solidarności, 
w dużej mierze powiódł się dzięki 
wieloletniemu oswajaniu się nasze-
go społeczeństwa z obecnością są-
siadów zza wschodniej granicy w na-
szym codziennym życiu. Przez ostat-
nie lata bez migrantów zarobkowych 
z Ukrainy trudno byłoby zasilać nasz 
dynamiczny rozwój gospodarczy. 
Od wielkich aglomeracji po małe 
miasteczka na każdym kroku można 
było usłyszeć mowę z charaktery-
stycznym wschodnim zaśpiewem: 
w sklepie, na budowie, na farmie,  
w fabryce. Nikt się już nie dziwił, 
przywykliśmy do ich obecności.

Niech nas jednak nie zwiedzie ten 
trochę idylliczny wizerunek przedsta-
wicieli otwartej i na wskroś tolerancyj-
nej nacji. Za wcześnie na odtrąbienie 
triumfu. Prawdziwy egzamin w tej 
dyscyplinie dopiero przed nami. 

Już ziemia lekko wibruje, słychać 
tętent szarych nosorożców i nie są to 
wcale bohaterowie popularnej rekla-
mówki o sympatycznych rogatkach.

Żeby rozwikłać tę zagadkę, wróćmy 
do inspirującego wywiadu z profe-

sorem Fergusonem: …w Europie za-
łamał się przyrost naturalny… za 95 
procent przyrostu ludności na świecie 
do końca tego wieku będzie odpowia-
dała Afryka. Dlatego duża część Afry-
kanów znajdzie się w Europie…nie za-
trzymają ich graniczne mury. Miliony 
ludzi z Afryki znajdą się w Europie, czy 
Europejczycy chcą tego, czy nie. I dalej: 
Dla Europejczyków migracja to dobra 
wiadomość. Alternatywą jest tkwiące 
w bezruchu społeczeństwo mające 
za mało młodych i zbyt wielu starych, 
żeby prosperować. Migranci zmienią 
Europę, dzięki nim powstaną bardziej 
dynamiczne społeczeństwa korzysta-
jące z afrykańskiej młodości. Młodzi 
Afrykanie będą bardziej produktywni 
niż w Afryce… Pytanie tylko, czy Eu-
ropejczycy sobie z tym poradzą… Czy 
ulegną starym uprzedzeniom i zmar-
nują energię, próbując zatrzymać mi-
grację różnymi kordonami. Historia 
pokazuje, że taka reakcja jest głupia.

Dalej odwołuje się do przykładu 
Stanów Zjednoczonych jako społe-
czeństwa wielorasowego, w którym 
migranci napędzają rozwój: …pra-
wie połowę najnowszych firm techno-
logicznych świata, które powstały po 
roku 90, stworzyli migranci.

Kiedy Polacy, podobnie jak Ukraina, 
oczekują wsparcia Ameryki w wojnie 
z Rosją, powinni mieć świadomość, 
że amerykańska armia jest bardziej 
brązowa niż biała. 

Ta nasza polska nigdy nieodwza-
jemniona miłość do Ameryki, jak pi-
sał Marek Hłasko, ma wreszcie szansę 
na spełnienie. Pytanie tylko, czy je-
steśmy na to gotowi? 

I dalej: jeżeli chcecie żyć jak Amery-
kanie, częścią tego procesu jest wielo-
rasowość społeczeństw… Przyjmijcie 
do wiadomości, że Polak może mieć 
czarną skórę.

Uff, ciężka sprawa.
Czy możemy sobie wyobrazić za 

jakiś czas takie sytuacje: do Pierw-
szej Komunii Świętej we wrzesiń-

skiej farze przygotowuje dzieci 
czarnoskóry wikary, który dopie-
ro co ukończył z wyróżnieniem 
gnieźnieńskie seminarium i przyjął 
święcenia kapłańskie jako jeden 
z dziesięciu czarnoskórych absol-
wentów. Burmistrzem Wrześni na 
drugą kadencję wybrany został 
Oleg Zabużko. Prezes Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców Sharma Je-
ganathan przekazał czek na rzecz 
wrzesińskiego szpitala opiewający 
na kwotę stu pięćdziesięciu tysięcy 
złotych…

Brzmi dość egzotycznie? Dzisiaj 
tutaj na pewno tak. Ale są społecz-
ności wcale nieodległe, gdzie takie 
komunikaty nikogo nie szokują. 
Co więcej, przynajmniej połowa 
światowej populacji chciałaby tam 
właśnie zamieszkać.

Wierzę, że jesteśmy gotowi spro-
stać nadchodzącym wyzwaniom, 
chociaż to w jaki sposób nie tak 
dawno pogoniliśmy współbraci 
„naszego Jezusa”, bo podobno 
za bardzo się panoszyli, trochę tę 
moją wiarę nadwyręża. Zawsze 
znajdą się tacy, dla których ci inni 
będą się tutaj panoszyli. Nie ba-
cząc na to, jakie wartości wnoszą 
do naszej społeczności.

Tymczasem już słychać wzma-
gający się tętent szarych nosoroż-
ców, bądźmy gotowi.

Dionizy Jaśniewicz
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Jacek Filipiak podczas koncertu szkolnego

Zdobył trzecią nagrodę
W grudniu kolejny uczeń wrzesińskiej Powiatowej Szkoły Muzycznej odniósł imponujący sukces.

Jacek Filipiak, uczeń drugiej klasy 
skrzypiec, został laureatem trzeciej 
nagrody w I Ogólnopolskim Konkur-
sie Instrumentalistów Smyczkowych 
dla uczniów klas skrzypiec, altówki 
i wiolonczeli Szkół Muzycznych I i II 
stopnia w Krakowie. Konkurs odby-
wał się od 10 do 12 grudnia. Jacek 
uczy się pod kierunkiem Joanny 
Gołas-Boińskiej, która została uho-
norowana nagrodą dla najlepszego 
nauczyciela.

Powiatowa Szkoła Muzyczna
we Wrześni

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia  

Zawodowego i Ustawicznego  
we Wrześni  
ZAPRASZA

ul. Wojska Polskiego 2a
tel. 61 436 49 59

Przedświąteczny opłatek
Każdego roku w drugiej połowie grudnia w szczególny sposób pielęgnujemy polską tradycję pod-

czas opłatkowych spotkań, by spojrzeć na to, co już za nami, podsumować miniony rok i życzyć sobie 
świątecznej atmosfery, spoglądając w przyszłość.

fot. arch. H
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Przy wspólnym stole wszyscy czuli atmosferę świąt

Również w Hufcu Pracy we Wrześni 
odbyło się takie wyjątkowe spotka-
nie z udziałem zaproszonych gości  
i społeczności hufcowej. W uroczy-
stości uczestniczyli naczelnik Wy-
działu Edukacji Starostwa Powiato-
wego Olga Kośmińska-Giera, dyrek-
tor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
Maciej Mielczarek, starszy Cechu Rze-
miosł Różnych Waldemar Andryszak,  
ks. Krzysztof Pecyna, przedstawiciel-
ka Młodzieżowego Centrum Kariery 
Alicja Kierzek i wychowawcy hufca.

Komendant Grażyna Kozanecka, 
rozpoczynając spotkanie, wyrazi-
ła ogromną radość z możliwości 
zorganizowania wigilii i wszystkim 
gościom oraz uczestnikom złożyła 
serdeczne życzenia, podchodząc do 
każdego z opłatkiem. Tradycyjne wi-
gilijne potrawy na pięknie zastawio-
ny stół przygotował wraz z młodzie-
żą wychowawca hufca Dariusz Bibel,  
a świąteczne pierniki wypiekły z cu-
kiernikami wychowawczynie Ewa Ka-
jewska i Paulina Stawska.

Podczas uroczystości podsumo-
wano hufcowe półrocza. Komen-
dant wręczyła szczególnie zasłużo-
nej młodzieży nagrody i dyplomy.  
W trakcie spotkania, które upłynęło  

w bardzo miłej atmosferze, było 
można wysłuchać pastorałek i kolęd. 
To była prawdziwa uczta dla ciała  
i ducha.

Hufiec Pracy we Wrześni

Wataha Mikołajów
22 grudnia był dniem szczególnym dla uczniów Zespołu Szkół im. Janusz Korczaka. Najpierw wysta-

wili poruszające jasełka, a potem szkołę odwiedzili wyjątkowi Mikołajowie.

Pojazdy robiły imponujące wrażenie

Dzieci i młodzież z Leśnej w przed-
stawieniu przypomnieli, jakie prze-
słanie i wartości niosą za sobą Święta 
Bożego Narodzenia. Po inscenizacji 
wręczono nagrody laureatom szkol-
nych konkursów.

Ich talenty podziwiali m.in. starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz 
naczelnik Wydziału Edukacji Olga 
Kośmińska-Giera.

To jednak nie był koniec atrakcji 
w Korczaku. Do szkoły przyjechała 
wataha Świętych Mikołajów. Dotarli 
tam jednak nie saniami zaprzężo-
nymi w renifery, ale przyjechali na 
quadach, pojazdem typu buggy  
i samochodem sportowym. Akcję 
zorganizował Wataha Racing Team 
działający przy Stowarzyszeniu Fa-
nów Off Road SFORA. Pieniądze na 
prezenty dla uczniów szkoły pocho-

dziły z publicznej zbiórki – łącznie 
udało się zgromadzić 15 tys. zł. Wata-
ha Racing Team wystartował z parkin-
gu Motokliniki przy ul. Gnieźnieńskiej. 
Następnie ulicami Paderewskiego  

i Działkowców Mikołajowie dotarli 
do dzieci z Leśnej, dla których wizy-
ta była ogromną frajdą.      

Tomasz Małecki
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Zimowa  
zielona szkoła

Od 19 do 21 grudnia młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrze-
śni przebywała na zielonej szkole w Dźwirzynie. Wyjazd odbył się w ramach 
projektu edukacyjnego „Żyj zdrowo, czyli ciekawie i beznałogowo” dofinanso-
wanego ze środków powiatu wrzesińskiego.

Wydział Edukacji

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka zaprasza na bal karnawałowy Nie-do-pary, który odbędzie się 17 lutego  
o godz. 19 w Hotelu Nekla. Nazwa wydarzenia nawiązuje do założenia organizatora – każdy może świetnie się 
bawić, niezależnie od tego czy przyjdzie z partnerką/partnerem, czy w pojedynkę. Wszyscy uczestnicy zasiądą 
przy jednym wspólnym stole, nikt więc nie będzie sam.

W cenę biletu wchodzi cegiełka, która wspiera Zespół Szkół im. Janusza Korczaka. Sam bal oparty będzie wyłącz-
nie na dobrej zabawie (organizator nie planuje dodatkowych form przekazania wsparcia szkole podczas imprezy).

Przeciw przemocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zorganizowało program profilaktyczny dla dzieci 

i młodzieży szkolnej z naszego regionu dotyczący przeciwdziałania przemocy.

Planowana jest kolejna edycja tego ważnego przedsięwzięcia

W 10 szkołach powiatu wrzesińskie-
go od 16 listopada do 16 grudnia 
ubiegłego roku realizowana była 
pierwsza edycja programu profilak-
tycznego dla dzieci i młodzieży doty-
czącego przeciwdziałania przemocy. 
Program obejmował łącznie 50 go-
dzin dydaktycznych i został przepro-
wadzony w formie warsztatów przez 
czterech specjalistów współpracu-
jących z Poznańskim Centrum Profi-
laktyki Społecznej w Poznaniu. Były 
one realizowane w siedmiu szkołach 
podstawowych: Szkole Podstawo-
wej w Orzechowie, Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Miłosławiu, 
Szkole Podstawowej w Grabowie 
Królewskim, Szkole Podstawowej 
w Pyzdrach, Samorządowej Szkole 
Podstawowej nr 3 we Wrześni, Sa-
morządowej Szkole Podstawowej  
nr 6 we Wrześni, Zespole Szkół w Ne-
kli, a także trzech wrzesińskich szko-
łach ponadpodstawowych: Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2, Zespole 
Szkół Politechnicznych oraz Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących. Łącznie w programie uczest-
niczyło około 200 uczniów. 

Celem przedsięwzięcia było po-
prawienie umiejętności społecz-
nych związanych z radzeniem sobie  
w trudnych sytuacjach, w tym do-
świadczaniu zachowań przemoco-
wych. Uczniowie nauczyli się roz-
poznawać przemoc oraz poznali 

sposoby skutecznego radzenia sobie 
z własnym poziomem napięcia we-
wnętrznego, a także techniki jego 
skutecznego obniżania. Wnioski  
z warsztatów prowadzący przekazy-
wali pedagogom szkolnym. Dzieci 
oraz młodzież jednogłośnie uznały 
zajęcia za wartościowe i pouczające. 
Program pokazał, że jest potrzeba 
organizowania tego typu działań 
w przyszłości, w związku z czym  
w pierwszej połowie tego roku 
planowana jest jego druga edycja  
w pozostałych szkołach na terenie 
powiatu wrzesińskiego. 

Program profilaktyczny został sfi-
nansowany ze środków własnych po-
wiatu w ramach Powiatowego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie dla Powiatu Wrze-
sińskiego na lata 2021-2025 oraz 
Powiatowego Programu Profilak-
tycznego w Zakresie Promowania  
i Wdrożenia Prawidłowych Metod 
Wychowawczych w Stosunku do 
Dzieci w Rodzinach Zagrożonych 
Przemocą w Rodzinie na lata 2022-
2026.

PCPR we Wrześni
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą
Osoby, które pracowały lub były ubezpieczone na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub 

Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem, że spełnią kryteria jego przyznania obowiązujące w Polsce 
bądź w kraju ostatniego zatrudnienia. 

Mowa o dwóch sytuacjach: transfe-
rze zasiłku przyznanego za granicą  
i jego kontynuacji w Polsce lub uzy-
skania prawa do zasiłku z zalicze-
niem okresu pracy za granicą.

Transfer zasiłku przyznanego za 
granicą i jego kontynuacja w Polsce

Zasiłek przyznany za granicą można 
transferować do Polski lub innego 
kraju UE/EOG i pobierać go nawet 
przez okres sześciu miesięcy. 

W tym przypadku należy pozostać 
w kraju, który przyznał świadczenie 
przez minimum cztery tygodnie od 
chwili utraty pracy. Po upływie tego 
okresu można ubiegać się o trans-
fer zasiłku do Polski na podstawie 
dokumentu U2, wydanego przez in-
stytucję zagraniczną, która wcześniej 
przyznała zasiłek.

Należy pamiętać, że w ciągu sied-
miu dni od daty wyjazdu, osoba 
transferująca zasiłek ma obowiązek 
zarejestrować się jako osoba poszu-

kująca pracy w powiatowym urzę-
dzie pracy i złożyć dokument U2. Za-
siłek może być transferowany przez 
okres trzech miesięcy z możliwością 
przedłużenia do sześciu na wniosek 
zainteresowanego.

Uzyskanie prawa do zasiłku z za-
liczeniem okresu pracy za granicą

Jeżeli osoba, która powróciła do 
Polski, ubiega się o polski zasiłek dla 
bezrobotnych z zaliczeniem okresów 
pracy za granicą, prawo do niego bę-
dzie ustalane na podstawie polskie-
go ustawodawstwa, w przypadku 
gdy:

- ostatni okres zatrudnienia i ubez-
pieczenia był na terenie Polski,

- ostatni okres zatrudnienia i ubez-
pieczenia nie był w Polsce, ale we-
dług kryteriów określonych w art. 11 
rozporządzenia 987/2009 osoba jest 
pracownikiem powracającym i pod-
czas ostatniej pracy za granicą posia-
dała miejsce zamieszkania w Polsce.

Aby okres pracy lub ubezpieczenia 
w jednym z krajów członkowskich UE/
EOG, w Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii 
mógł zostać dodany do okresu wy-
maganego do przyznania prawa pol-
skiego zasiłku, osoba ta musi uzyskać  
w tym państwie formularz U1 (wcze-
śniej E301). Jest on jedynym uznawa-
nym dokumentem potwierdzającym 
okresy ubezpieczenia lub zatrudnie-
nia przebyte w tych państwach.

Po powrocie do Polski osoba rejestru-
je się w powiatowym urzę-
dzie pracy jako osoba bez-
robotna, składając wszel-
kie dokumenty konieczne 
do przyznania prawa do 
zasiłku wraz z formularzem 
U1. W przypadku braku U1 
osoba może zwrócić się  
o pomoc do wojewódz-
kiego urzędu pracy za po-
średnictwem powiatowe-
go urzędu pracy. 

Należy złożyć wniosek o wyda-
nie potwierdzenia zatrudnienia/
ubezpieczenia za granicą (wraz  
z wymaganymi dokumentami), któ-
ry jest dostępny w siedzibie lub na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy 
we Wrześni.

W zakresie świadczeń dla bezro-
botnych, którzy pracowali za gra-
nicą, sprawy rozstrzyga marszałek 
województwa w drodze decyzji  
o przyznaniu lub odmowie prawa do 

zasiłku na zasadach koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego 
(art. 8a ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy).

Powiatowy Urząd Pracy
we Wrześni
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Chwała zwycięzcom
Choć walki we Wrześni były tylko epizodem, to pamięć o powstańcach wielkopolskich jest wiecz-

nie żywa. 27 grudnia w 104. rocznicę wybuchu insurekcji oddano hołd walczącym w latach 1918-1919  
o wolną Wielkopolskę.

Po południu na cmentarzu parafial-
nym na wrzesińskim Berdychowie 
władze samorządowe, przedstawiciele 
stowarzyszeń oraz szkół złożyli kwiaty 
na mogile poległych w styczniu 1919 
w bitwie pod Szubinem powstańców 
oraz pod tablicą, która upamiętnia 
bohaterstwo mieszkańców naszego 
regionu. Wśród obecnych byli starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i wice-
starosta Waldemar Grzegorek. 

– Powstanie wielkopolskie to naj-
większe wydarzenie w naszej lokalnej 

Samorządowcy zachęcają do czczenia ważnych dla naszej historii rocznic

i regionalnej historii i ważne w historii 
narodowej. To dzięki niemu Wielko-
polska po latach niewoli powróciła 
do macierzy. Musimy pamiętać o tej 
walce i przekazywać wiedzę o niej – 
powiedział do zebranych Sebastian 
Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Re-
gionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. 

Podczas uroczystości odśpiewano 
hymn Polski oraz pieśń powstańców 
„Marsyliankę Wielkopolską”, a kibi-
ce Lecha Poznań rozświetlili racami 
okolice mogiły.

Dodajmy, że wcześniej tego dnia 
w ramach obchodów Narodowego 
Dnia Zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego na rynku zaprezento-
wano oryginalną przedwojenną tan-
kietkę TKS. W poprzednich latach do 
Wrześni przyjechała replika czołgu 
Reanult FT oraz wozu pancernego 
Erhardt, ochrzczonego przez po-
wstańców Kazimierz Grudzielski na 
cześć dowódcy frontu północnego 
wielkopolskiego zrywu.                          

Tomasz Małecki

Strzeleckie 
upamiętnienie

Blisko tysiąc strzałów padło w niedzielę 18 grudnia na strzelnicy 
LOK przy ul. Ogrodowej we Wrześni, gdzie pomimo mrozu (-5 stop-
ni) sympatycy strzelectwa postanowili miło spędzić czas, a przede 
wszystkim upamiętnić Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego.

Najlepsi z medalami
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Okazją do tego były zawody strze-
leckie, w których rywalizowano  
w strzelaniu z karabinka KBKS oraz 
karabinka KPN.

Czołowe miejsca zajęli:
1. Piotr Maćkowiak (Września),
2. Piotr Maćkowiak (Orzechowo),

3. Tomasz Haremza,
4. Przemysław Śmidowicz,
5. Łukasz Krysiak.
Najlepsi zawodnicy otrzymali pu-

chary, dyplomy i medale. 
Andrzej Idziak
LOK Września

Radosne 
spotkanie

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Tonsil 
sympatycznie zaczęli rok.

Pamiątkowe zdjęcie

10 stycznia we wrzesińskiej restau-
racji Avocado odbyło się spotkanie 
opłatkowe Koła Emerytów i Renci-
stów NSZZ Solidarność Tonsil. Dla 
uczestników była to doskonała oka-
zja do złożenia sobie noworocznych 
życzeń, wspólnej zabawy i spędzenia 
wolnego czasu w sympatycznej at-
mosferze i miłym gronie.

Przewodnicząca koła Teresa Piskorż  
z radością witała zebranych. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się m.in. sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, 
burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny, 
jego zastępca Artur Mokracki, a tak-
że przewodniczący Zarządu Regionu 
Wielkopolska NSZZ Solidarność Jaro-
sław Lange.                      Klara Skrzypczyk

Prawie 200 biegaczy 
na Trzech Króli

Przemysław Filipiak z Żydowa (gmina Kołaczkowo) był najlepszym zawodnikiem z powiatu wrzesiń-
skiego podczas siódmej edycji Biegu Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia w Barczyźnie. Najszybszą 
mieszkanką powiatu była Karolina Wojtyś.

Imprezę zorganizował biegacz, wie-
lokrotny mistrz Polski i olimpijczyk, 
wrześnianin Tomasz Szymkowiak. 
10-kilometrowa trasa wiodła spod 
Hotelu Barczyzna przez las marze-
lewski do Nowego Folwarku i z po-
wrotem. Bieg ukończyło 194 biega-
czek i biegaczy, w tym 90 mieszkań-
ców powiatu wrzesińskiego. 

Najszybszy na mecie okazał się 
Adam Pilarski z Gniezna z czasem 
35.24 min. Drugi był Bartosz Maśnicki 
z Konina (35.34 min). Trzecie miejsce 
w klasyfikacji generalnej zajął wspo-
mniany Przemysław Filipiak (35.49 
min), zwycięzca w kategorii mieszka-
niec powiatu wrzesińskiego.

Roman Kłosowski (36.17) z Białężyc 
przybiegł czwarty, a to dało mu dru-
gie miejsce spośród mieszkańców 
powiatu. Trzeci w tej klasyfikacji był 
Rafał Cyrulewski (39.10 min) z Guto-
wa Małego.

Wśród kobiet najszybciej pobiegła 
Karolina Wojtyś z Wrześni. 10-kilome-
trową trasę pokonała w czasie 42.03 

min. Na drugim miejscu uplasowa-
ła się Agata Majchrzak (42.24 min.)  
z Krzywej Góry. Na najniższym stop-
niu podium stanęła Lidia Bruch z Ka-
mionki (42.37 min).

Klasyfikacja powiatowa wśród ko-
biet wyglądała następująco: Karoli-
na Wojtyś, Agata Majchrzak i Anna 

Wierzchosławska-Szczygieł (47.52 
min) z Nekli. 

Jednym z wręczających medale  
i puchary był członek Zarządu Powia-
tu Wrzesińskiego Stefan Tomczak.

Dodajmy, że powiat wrzesiński 
wsparł bieg organizacyjnie.

Tomasz Małecki

Do biegu, gotowi, start!
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WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), burmistrz Pyzdr podaje do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Lp. Numer księgi 
wieczystej

Oznaczenie nie-
ruchomości wg 

katastru

Pow. nieruchomości 
w ha

Położenie nie-
ruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

w zł

Forma sprzedaży 
nieruchomości Podstawa sprzedaży Uwagi

1 KN1S/00022779/9 214/1 0,0070 Obr. Dłusk

Działka gruntowa zabudowana 
budynkiem gospodarczym

Przeznaczenie w MPZP wsi 
Dłusk: RM/UK - tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych  
i sadowniczych z dopuszczeniem 

usług

5 246,00 *

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej
– na polepszenie 

warunków 
zagospodarowania 

nieruchomości 
przyległej

Uchwała Nr XXXV/292/2022 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej zabudowanej 
stanowiącej własność gminy 
Pyzdry położonej w obrębie 
Dłusk na działce oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 
214/1, o pow. 0,0070 ha 

z przeznaczeniem na 
poprawienie warunków 

zagospodarowania 
nieruchomości przyległej

Termin złożenia 
wniosku przez 
osoby, którym 

przysługuje 
pierwszeństwo 

w nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 
2 – 6 tygodni

* zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

                                                  Burmistrz Pyzdr  
 
                                          /-/ Przemysław Dębski

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

        Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) burmistrz Pyzdr podaje do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż:

Lp. Położenie Ozn. księgi 
wieczystej

Oznaczenie 
działki

Pow. działki  
w ha

Przeznaczenie nieruchomości  
w MPZP/SUiKZP

Forma sprzedaży 
nieruchomości

Wartość 
nieruchomości 

w zł
Podstawa sprzedaży Uwagi

1. Gm. Pyzdry
Obręb Pyzdry KN1S/00023997/0

1122/2
1126
1128
1130

19.6401 ha
0.5914 ha
5.7460 ha
6.0131 ha

Łącznie:
31.9906 ha

Brak planu, w studium:
1122/2 – rolnicza przestrzeń produkcyjna – 

teren upraw rolnych w tym trwałych; trwałe użytki 
zielone, w tym obszary mokradeł; szata roślinna: 
lasy i zadrzewienia oraz zasoby wodne: zbiorniki 

wodne
1126 – rolnicza przestrzeń produkcyjna – trwałe 

użytki zielone, w tym obszary mokradeł oraz szata 
roślinna: lasy i zadrzewienia;

1128 – rolnicza przestrzeń produkcyjna – 
teren upraw rolnych w tym trwałych, w tym 
obszary mokradeł oraz szata roślinna: lasy  

i zadrzewienia
1130 – rolnicza przestrzeń produkcyjna – teren 

upraw rolnych w tym trwałych, trwałe użytki 
zielone oraz szata roślinna: lasy i zadrzewienia

W drodze przetargu 828 557,00*

Uchwała Nr XXV/225/2022  
Rady Miejskiej w Pyzdrach   

z dnia 29 grudnia 2022 
r. w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej

Termin złożenia 
wniosku przez 
osoby, którym 

przysługuje 
pierwszeństwo  

w nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 
2 – 6 tygodni

                * zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 (ustawa o podatku od towarów i usług - t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Pyzdr
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ Przemysław Dębski

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
20 grudnia 2022 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Fryderyka Chopina 10

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH.

Przedmiotowy wykaz dotyczy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Bierzglinek, gmina Września, oznaczonych 
geodezyjnie jako:
    • działka ewidencyjna nr 375/168 o powierzchni 0,2160 ha,
    • działka ewidencyjna nr 375/169 o powierzchni 0,2786 ha,
    • działka ewidencyjna nr 375/171 o powierzchni 0,6726 ha,
dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      STAROSTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Dionizy Jaśniewicz
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Z kulturą  
za pan brat

Wyjść po angielsku
Być może nie wszyscy rozumiemy ideę opuszczania przyjęcia bez słowa. Często też zastana-

wiamy się, czy postępując w ten sposób, nikogo nie urazimy. Warto więc zapoznać się z zasadami  
savoir-vivre’u, które pokazują, jak takie wyjście powinno wyglądać i kiedy jest ono dopuszczalne.

Omawiany zwyczaj pojawił się już  
w XVIII wieku i to wcale nie w Wiel-
kiej Brytanii. To Francuzi jako pierwsi 
zaczęli opuszczać bale czy przyjęcia, 
nie informując o tym nikogo. Po-
stępowali tak, ponieważ nie chcieli 
odrywać współbiesiadników od za-
bawy i przeszkadzać gospodarzom 
w ich obowiązkach. Po prostu unikali 
zbędnego zamieszania wokół siebie. 
Wkrótce moda ta zaczęła rozprze-
strzeniać się w dużej części Europy, 
a kiedy we Francji powoli od niej 
odchodzono, nadal praktykowali ją 
Anglicy – stąd obecnie funkcjonujące 
określenie.

Poprawne wyjście po angielsku po-
winno odbyć się tak, by nikt o nim nie 
wiedział. Jeśli nie chcemy się z nikim 
żegnać, to tego się trzymajmy. Nie 
szukajmy gospodarzy, by powiedzieć 
im, że wybieramy się do domu. Opu-
śćmy lokal i to wszystko. Z tego wła-
śnie względu zwyczaj ten nie spraw-
dzi się w trakcie kameralnych imprez. 
Kiedy gości jest niewielu, nagłe wyj-
ście może zostać zauważone, a już na 

pewno ktoś zwróci uwagę na naszą 
nieobecność. Ponadto w ten sposób 
sprawimy przykrość organizatorom 
spotkania oraz innym gościom. 

Wyjście bez słowa jest za to uzasad-
nione, jeżeli uczestniczymy w dużym 
balu, przyjęciu w ogrodzie czy też 
weselu. W tym ostatnim przypadku 
wypada jednak pożegnać się z parą 
młodą, z którą pozostajemy w bli-
skich relacjach. Jeśli to nasi dalecy 
krewni lub znajomi, nie mamy takie-
go obowiązku. Należy pamiętać, że 
żegnamy się również z osobą, która 
przyłapie nas w trakcie cichej „ewa-
kuacji”. Nie martwmy się, że gospo-
darze takiej imprezy poczują się ura-
żeni. Szukanie ich w większym tłu-
mie i przerywanie rozmowy z innymi 
zaproszonymi nie ma sensu. Oni zaś, 
zgodnie z dobrymi manierami, nie 
powinni mieć do nas pretensji.

Na koniec warto wspomnieć, że jeśli 
już zdecydujemy się na pożegnanie, 
nie przeciągajmy go w nieskończo-
ność. Długie rozmowy w przedpo-
koju, kiedy mamy na sobie kurtkę 

czy płaszcz, będą niekomfortowe 
zarówno dla nas, jak i gospodarzy. 
Mogą oni poczuć się niezręcznie, nie 
wiedząc, czy kontynuować dyskusję 
z wychodzącymi, czy zająć się gość-
mi w salonie. Jeśli zdecydujemy się 
wyjść po angielsku z dużego przyję-
cia, w dobrym tonie będzie telefon 
do gospodarzy z podziękowaniem 
za udaną imprezę w ciągu kilku dni 
po niej. 

Monika Tomczak

Plany repertuarowe: 
20-26 stycznia – Mumie, Babilon, Gra Fortuny

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

REPERTUAR: 13-19 stycznia
KOT W BUTACH:  

OSTATNIE ŻYCZENIE
animowany

USA
1h 40 min

2D dubbing

NA TWOIM  
MIEJSCU
komedia

Polska
1h 50 min
2D polski

GRA FORTUNY
szpiegowski

USA
1h 54 min
2D napisy

W TRÓJKĄCIE
dramat/komedia
Wielka Brytania

2h 30 min
2D napisy

Sala Główna Sala Kameralna Sala Główna Sala Kameralna

13.01
(pt.)   14:00  16:00  18:00 18:30 20:00 20:30

14.01
(sob.)   14:00  16:00  18:00 18:30 20:00 20:30

15.01
 (nd.)   14:00  16:00  18:00 18:30 20:00 20:30 

16.01
(pon.)   14:00  16:00  18:00 18:30 20:00 20:30

17.01
(wt.)   14:00  16:00  18:00 18:30 20:00 20:30

18.01
(śr.)   14:00  16:00  18:00 18:30 20:00 20:30

19.01
(czw.)   14:00  16:00  18:00 18:30 20:00 20:30

Z kolędą na ustach
Po raz drugi powiatowa ekipa śpiewacza połączyła siły.

Nie zabrakło świątecznych akcentów

Tym razem wśród śpiewaków zna-
leźli się: starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz, wicestarosta Waldemar 
Grzegorek, członek zarządu Stefan 
Tomczak, radny Paweł Skrzypczak, 
skarbnik powiatu Beata Matuszew-
ska, główna księgowa Anna Trubacz, 
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej Elżbieta Tomczak, dy-
rektor Powiatowej Szkoły Muzycznej 
Liliana Kucza, prezes Szpitala Powia-
towego Urszula Kosmecka, dyrektor 
Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej Tomasz Mackiewicz,  
a także naczelnicy Starostwa Powia-
towego Elwira Haręźlak, Karolina 
Opielska, Olga Kośmińska-Giera oraz 
Mateusz Maserak.

Grupa nagrała w studiu „Pastorał-
kę od serca do ucha” oraz „Dzisiaj  
w Betlejem”. To, jak im poszło, można 
sprawdzić na facebookowym profilu 
powiatu. Zachęcamy do wysłucha-
nia utworów i przyłączenia się do 
śpiewania – w polskiej tradycji kolę-
dujemy przecież aż do Święta Ofia-
rowania Pańskiego, które przypada  
2 lutego. 20 stycznia z kolei miesz-
kańcy powiatu będą mogli wysłu-
chać kolęd i wspólnie je zaśpiewać 
razem z Haliną Mlynkową, która 
wystąpi we wrzesińskiej farze. Przy-
pominamy, że wejściówki na to wy-
darzenie już się rozeszły.

(red.)

Piękne Preludium  
Bożonarodzeniowe

Koncert w wykonaniu Chóru Od Wielkiego Święta zachwycił 
mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

W Zamkowej zapanował niepowtarzalny klimat

Wydarzenie odbyło się 16 grudnia 
na Powiatowej Scenie Kultury Zam-
kowa w Miłosławiu. Dawny kościół 
ewangelicki rozbłysnął blaskiem 
choinkowych lampek i wypełnił się 
dźwiękami najpiękniejszych kolęd 
i pastorałek. Wykonawcy – Chór Od 
Wielkiego Święta z Zespołem Kame-
ralnym Adama Korzeniewskiego – to 
grupa pasjonatów artystów, która, 
jak sama nazwa wskazuje, występuje 
przy szczególnych okazjach. Muzycy 

podzielili się z liczną publicznością 
świątecznym przesłaniem z różnych 
zakątków świata. Słuchacze, któ-
rzy wypełnili Zamkową po brzegi, 
bez wątpienia zostali wprowadzeni  
w klimat Bożego Narodzenia i nie 
kryli zachwytu koncertem.

Dodajmy, że wejściówki na wyda-
rzenie były bezpłatne, a jego organi-
zatorem był powiat wrzesiński.

Klara Skrzypczyk
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU WRZESIŃSKIEGO
Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 

4 ustawy (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony). 
Ponadto listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, 

a także przynajmniej raz do roku listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie 

oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych 
przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonu, dniach i godzinach 
działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), 
jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI
ZAKRES

PORADNICTWA
ADRES TELEFON 

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.
Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wrześni
Poradnictwo  

w ramach pracy socjalnej
ul. Fabryczna 14
62-300 Września

61 640 72 00

Poniedziałek: 
8.00 – 16.00

Wtorek – piątek:  
7.00 – 15.00

opswrz@wrzesnia.pl
Osoby kierowane przez 

pracowników socjalnych  
i Zespół Interdyscyplinarny

2.
Punkt Konsultacyjny przy 

Komisji ds.  PiRPA  
w Pyzdrach

Porady dla osób  
z problemem rodzinnym

Budynek niepublicznego 
zakładu lekarskiego

„PRO FAMILIA”
ul. Rynek 5

62-310 Pyzdry

516 409 212
Każda środa 

 15.30 – 17.30

Ogólnodostępna usługa 
dla osób potrzebujących 
poradnictwa i chcących 
skorzystać z oferowanej 

pomocy

PSYCHOLOGICZNE

3.
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  
we Wrześni

Poradnictwo psychologiczne – 
dyżury psychologów 

ul. Wojska Polskiego 1
62-300 Września

 61 640 45 65
Poniedziałek-piątek

7.30-15.30

Każda 1 i 3 środa 
miesiąca 

 14.00 – 18.00,
każdy 4 poniedziałek 

miesiąca  
15.30 – 18.30

www.pcprwrzesnia.pl
sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Bez ograniczeń

4.

Centrum wsparcia dla 
osób w stanie kryzysu 

psychicznego (zlecenie 
NFZ)

Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli 

samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127 

00-958 Warszawa 66

800 70 22 22
bezpłatna infolinia

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie 
psychicznym

5.

Punkt Konsultacyjny 
działający w ramach 

poradnictwa rodzinnego 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie  
we Wrześni

Poradnictwo psychologiczne – 
dyżury psychologów

Ośrodek Wspomagania 
Dziecka i Rodziny
Plac Reymonta 5 

62-306 Kołaczkowo

61 640 45 65
Poniedziałek-piątek

7.30-15.30

Każda 4 środa miesiąca 
16.15 – 18.15

www.pcprwrzesnia.pl
secretariat@pcprwrzesnia.pl

Bez ograniczeń 

POMOC SPOŁECZNA

6.
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  
we Wrześni

Zespół Konsultacyjny Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej – 

zespół specjalistów: terapeuta 
rodzinny, terapeuta systemowy, 

psycholog, policjant

ul. Wojska Polskiego 1
62-300 Września

parter:
gabinet psychologa

61 640 45 65
Poniedziałek-piątek

7.30-15.30

Każda środa miesiąca 
15.30 – 17.30

www.pcprwrzesnia.pl

7
Urząd Gminy  

w Kołaczkowie
Poradnictwo prawne

Urząd Gminy Plac 
Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo
61 438 53 25

Poniedziałki, środy 
i piątki  

8.00 – 15.00
Bez ograniczeń

8.
Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nekli

Psycholog, prawnik
ul. Dworcowa 12

62-330 Nekla
61 438 64 72

Psycholog –  
1x w miesiącu, 

Prawnik – 2x w miesiącu
mgops@gminanekla.pl

9.
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  
we Wrześni

Pomoc społeczna, 
przeciwdziałanie przemocy 
domowej oraz interwencja 

kryzysowa – Zespół 
konsultacyjny w ramach 

Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej – dyżur psychologa, 
psychoterapeuty systemowego, 

pedagoga i terapeuty 
systemowego oraz policjanta

Ośrodek Wspomagania 
Dziecka i Rodziny
Plac Reymonta 5

62-306 Kołaczkowo

61 640 45 65
Poniedziałek-piątek

7.30-15.30

Każda środa miesiąca 
15.30 – 17.30

www.pcprwrzesnia.pl
sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Bez ograniczeń 

ROZWIĄZY WANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

10.

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  
w Kołaczkowie
Gminny Punkt 
Informacyjno – 
Konsultacyjny 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Poradnictwo, psychologiczne, 
terapia uzależnień

Urząd Gminy
Plac Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo
61 438 55 10 1 i 3 środa miesiąca  

18.00 – 20.00
profilaktyka@kolaczkowo.pl Bez ograniczeń

11.
Wrzesińskie Stowarzyszenie 

Abstynentów „Jantar”

Porady prawne,
porady psychologiczne,
porady terapeutyczne 

ul. Chopina 9
62-300 Września

61 640 04 00
602 317 390

Poniedziałek – piątek 
od godz. 16.00

wsajantar@wp.pl
Osoby z problemem 

uzależnienia  
i współuzależnione oraz DDA

12.

Poradnia Leczenia 
Uzależnień  

i Współuzależnienia 
Centrum „U”

Poradnictwo i terapia dla osób 
uzależnionych  

i współuzależnionych

ul. Witkowska 3
62-300 Września

61 436 21 46
601 371 997

Poniedziałek – piątek 
9.00 – 20.00

Osoby z problemem 
uzależnienia  

i współuzależnione oraz DDA 

13. Gmina Nekla Terapeuta uzależnień
ul. Gnieźnieńska 2 

62-330 Nekla
61 438 64 72

Każda                                                  
3 środa miesiąca

14.30 – 16.30
mgops@gminanekla.pl

14.
Punkt Konsultacyjny przy 

Komisji ds. PiRPA  
w Pyzdrach

Porady dla: 
- osób z rodzin z problemem 

alkoholowym (uzależnieni  
i współuzależnieni),

- rozpatrywanie wniosków o 
objęcie leczeniem odwykowym

Budynek niepublicznego 
zakładu lekarskiego

„PRO FAMILIA”
ul. Rynek 5

62-310 Pyzdry

516 409 212
Każda środa  
15.30 – 17.30

Ogólnodostępna usługa 
dla osób potrzebujących 
poradnictwa i chcących 
skorzystać z oferowanej 

pomocy



1113 stycznia 2023biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Ogłoszenie

15.
Usługi terapeutyczne Adam 

Trawiński

Poradnictwo rodzinne 
skierowane do rodzin (osób 

dorosłych, młodzieży i dzieci), 
w których występuje problem 

szkodliwego używania 
środków psychoaktywnych 

bądź problem uzależnienia od 
środków psychoaktywnych

ul. Witkowska 3
62-300 Września

61 436 21 46
601 371 997 

Środa 15.00 – 17.00
Czwartek 9.00 – 11.00

Osoby z problemem 
uzależnień od środków 

psychoaktywnych

16. Gmina Miłosław
Gminny Punkt Informacyjno – 
Konsultacyjny Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

Miłosławskie Centrum 
Kultury  

ul. Różowa 6 
62-320 Miłosław

61 438 27 79
Poniedziałek-piątek

7.00-15.00

2 środa każdego miesiąca  
14.00 – 18.00 

17.
Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych we Wrześni

Konsultacje z zakresu 
uzależnienia od alkoholu

ul. Ratuszowa 1
 62-300 Września

61 640 39 40
61 640 39 41

Poniedziałek-piątek
8.00 – 15.00

anna.grzybowska@września.pl
gkrpa@wrzesnia.pl

Ogólnodostępna usługa 
dla osób potrzebujących 
poradnictwa w zakresie 

uzależnienia od alkoholu

18.
Punkt Konsultacyjny przy 

Komisji ds. PiRPA  
w Kołaczkowie

Porady dla:
- osób z rodzin z problemem 

alkoholowym (uzależnieni  
i współuzależnieni)

- rozpatrywanie wniosków  
o objęcie leczeniem 

odwykowym

Budynek Urzędu 
Gminy, wejście boczne 
pod klatką schodową 

Posterunku Policji 
ul. Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo

1 i 3 środa miesiąca 
18.00 – 20.00

Ogólnodostępna usługa 
dla osób potrzebujących 
poradnictwa i chcących 
skorzystać z oferowanej 

pomocy 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWE J

19.
Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wrześni

Punkt Konsultacyjno- 
Informacyjny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie; pomoc specjalistów 

w punkcie: psycholog 
(konsultacje, terapia rodzin), 

pedagog, prawnik

Siedziba OPS we Wrześni 
ul. Fabryczna 14 
62-300 Września

Punkt mieści się pod 
adresem 

ul. Słowackiego 39 
62-300 Września

OPS we Wrześni
 61 640 72 00
Poniedziałek

8.00-16.00
Wtorek-piątek 

7.00-15.00

Psycholog – poniedziałek   
15.00– 18.00

pedagog – czwartek 
 15.00 – 18.00, 

prawnik – piątek 
13.00 – 16.00

Możliwość pomocy 
w innych terminach 
– po wcześniejszym 

umówieniu się 
telefonicznym

opswrz@wrzesnia.pl Mieszkańcy gminy Września

20.
Punkt Konsultacyjny przy 

Komisji ds. PiRPA  
w Pyzdrach

Porady dla:
- osób z problemem przemocy 

fizycznej i psychicznej

Budynek niepublicznego 
zakładu lekarskiego

„PRO FAMILIA”
ul. Rynek 5

62-310 Pyzdry

516 409 212
Każda środa  
15.30 – 17.30

Ogólnodostępna usługa 
dla osób potrzebujących 
poradnictwa i chcących 
skorzystać z oferowanej 

pomocy

21.
Ogólnopolskie Pogotowie 

dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie „Niebieska linia”

- wsparcie
psychologiczne,

- informacja o najbliższym 
miejscu pomocy w problemach 

przemocy domowej

Państwowa Agencja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002
Bezpłatna infolinia

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia.info

niebieskalinia@niebieskalinia.info

Dla osób doświadczających 
przemocy domowej

22.
Komenda Powiatowa 

Policji we Wrześni Wydział 
Prewencji

- przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie

- zwalczanie demoralizacji 
nieletnich

ul. Szkolna 23 
62-300 Września 

47 77 35 240
47 77 35 238

Poniedziałek – piątek 
10:00 – 13:00

naczelnik.wprew.wrzesnia@po.policja.
gov.pl

Osoba potrzebująca 
konsultacji prawnych

INTERWENCJA KRYZYSOWA

23.
Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 
we Wrześni

Monitorowanie 
bezpieczeństwa, 

przeciwdziałanie zagrożeniom

ul. Chopina 10
62- 300 Września

61 640 44 33
605 339 905

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu

powiatwrzesinski@orange.pl
Dla osób poszkodowanych  
w sytuacjach kryzysowych

24.
Centralne Zarządzanie 

Kryzysowe
Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa

Al. Ujazdowskie 5
00-583 Warszawa

Całodobowy dyżur: 
(22) 361 69 00

(22) 785 700 177
e-mail:

dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu

rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe
poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego

Osoba poszukująca informacji 
na temat zarządzania 

kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

25.
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Poznaniu

Udzielanie pomocy  
w rozwiązywaniu problemów 

zawodowych osób 
zgłaszających się po taką 

pomoc do urzędu

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu  

ul. Szyperska 14  
61-754 Poznań

61 846 38 19 Poniedziałek-piątek 7:30 
– 15:30

www.wuppoznan.praca.gov.pl
wup@wup.poznan.pl

Dla osób zarejestrowanych  
w powiatowym urzędzie 

pracy, jak i w węższym 
zakresie dla osób 

niezarejestrowanych 
oraz pracodawców i ich 

pracowników

26.
Infolinia Urzędów Pracy – 

Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są
informacje o usługach urzędów 

pracy

Centrum Informacyjno- 
Konsultacyjne Służb 
Zatrudnienia Zielona 
Linia ul. Trawiasta 20b

15-161 Białystok

 19 524
(z Polski)

+48 22 19524
(z zagranicy)

Poniedziałek –piątek 8:00 
– 20:00

www.zielonalinia.gov.pl
kontakt@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani

-poszukujący pracy
- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZY WDZONYCH PRZESTĘPST WEM

27.
Fundacja „Dziecko  

w Centrum”

Wsparcie informacyjne, 
psychologiczne, prawne, 

wspieranie dzieci  
i rodzin wymagających 

szczególnej opieki  
i pomocy

ul. Zeylanda 9/3
60-808 Poznań

Infolinia:
888 08 05 08

Poniedziałek –piątek 
10:00– 20:00

www.dzieckowcentrum.org  
fundacja@dzieckowcentrum.org

Osoby pokrzywdzone 
przestępstwem i ich osoby 

bliskie

28.

Komenda 
Powiatowa Policji 

we Wrześni Wydział 
Kryminalny

- pomoc pokrzywdzonym  
w sprawach karnych

ul. Szkolna 23
62-300 Września

47 77 35 270
Poniedziałek
8:00 – 12:00

naczelnik.wkrym.wrzesnia@po.policja.
gov.pl

Osoba pokrzywdzona 
przestępstwem

PRAWO KONSUMENCKIE

29.
Powiatowy Rzecznik 
Praw Konsumentów 

we Wrześni

Ochrona praw 
konsumenckich – porady

ul. Chopina 10
62-300 Września

61 640 44 16

Poniedziałek
8.00 – 16.00

wtorek – piątek
7.00 – 15.00

starostwo@wrzesnia.powiat.pl Dla osób poszukających pomocy

30.
Urząd Ochrony 

Konkurencji  
i Konsumentów

Ochrona praw 
konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
(prowadzona przez Fundację 

Konsumentów)
801 440 220
222 66 76 76

Poniedziałek – piątek
8.00 – 18.00

www.uokik.gov.pl
porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie
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31.
Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji 
Handlowej

Ochrona interesów  
i praw konsumentów oraz 
interesów gospodarczych 

państwa

Al. Marcinkowskiego 3 
61-745 Poznań

61 850 73 55
sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

porady@poznan.wiih.gov.pl

PRAWA PACJENTA

32.
Telefoniczna 

Informacja Pacjenta

Informacje o: nocnej 
i świątecznej opiece 

lekarskiej, najbliższym 
SOR, aptekach, terminach 

do specjalisty

ul. Piekary 14/15 
61-823 Poznań

800 190 590
Bezpłatna infolinia

24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu

tip@nfz.gov.pl
terminyleczenia.nfz.gov.pl

nfz.gov.pl
Dla pacjentów

33.
„Szpital Powiatowy 

we Wrześni”
Prawa pacjenta

ul. Słowackiego 2 
62-300 Września

61 437 05 75
Czwartek 

13.30 – 14.30
www.szpitalwrzesnia.home.pl/

strona
Dla pacjentów

34.
Rzecznik Praw 

Pacjenta
Ochrona Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

22 532 82 50
Bezpłatna Infolinia

Poniedziałek – piątek
8.00 – 18.00

kancelaria@rpp.gov.pl
Z porad może korzystać każdy, 
kto ma poczucie łamania praw 

pacjenta 

35.
Narodowy Fundusz 
Zdrowia – Centrala

Uprawnienia 
ubezpieczenia 
zdrowotnego:

- prawa pacjenta
- leczenie w kraju  
i poza granicami

- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

Infolinia Centralna
800 190 590

Poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

www.nfz.gov.pl
KancelariaElektroniczna@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta 
ubezpieczeniem lub 

zainteresowana ubezpieczeniem 
zdrowotnym

36.
Pełnomocnik 

Praw Osób 
Niepełnosprawnych

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

Siedziba:
ul. Żurawia 4 A 

00- 503 Warszawa
Korespondencja:

Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa

538 117 590
Poniedziałek – piątek 

8.00 – 17.00
www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne, ich rodziny oraz 

organizacje działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych

37.
Rzecznik Praw 

Dziecka – dziecięcy 
telefon zaufania 

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD
ul. Chocimska 6

00-450 Warszawa
tel. (22) 583 66 00

Poniedziałek – piątek
8.15 – 16.15  

800 121 212
Bezpłatna infolinia

24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu

brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji 
rówieśniczych, szkolnych  

i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto 

doświadcza problemu lub jest 
jego świadkiem

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

38.
Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 
Oddział Września

Zadania z zakresu 
ubezpieczeń społecznych

ul. Wrocławska 42  
62-300 Września

Centrum Obsługi 
Telefonicznej:
22 560 16 00

Poniedziałek – piątek 
 7.00 – 18.00

Poniedziałek 
8.00-17.00

wtorek – piątek
8.00-15.00

www.zus.info.pl/zus-wrzesnia
www.zus.pl Dla osób ubezpieczonych

39.

Centrum Obsługi 
Telefonicznej

Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna

- składki
- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy 
pracowników w  Centrum Obsługi 
Telefonicznej lub podczas wizyty  

w placówce
Nr centrali: (22) 667 10 00

(22) 560 16 00
Poniedziałek – piątek 

7.00 – 18.00

www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-
obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni

- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

40.

Państwowa 
Inspekcja Pracy 

Okręgowy 
Inspektorat Pracy  

w Poznaniu

egzekwowanie przepisów 
prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa  
i higieny pracy

ul. Marcelińska 90 
60-324 Poznań

Centrala:  
61 628 40 00
Telefoniczne 

Informacje prawne
dni robocze 
9:00 – 15:00
459 599 000

Poniedziałek – piątek  
7.30 – 15.30

www.pip.gov.pl
kancelaria@poznan.pip.gov.pl

Dla osób pracujących

41.

Centrum 
Poradnictwa
Państwowej 

Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa 
pracy

Główny Inspektorat Pracy 
ul. Barska 28/30 

02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15

801 002 006
(dla tel. 

stacjonarnych)
459 599 000

(dla tel. kom.)
(22) 667 10 00 (dla 
obywateli Ukrainy 
zatrudnionych na 
terenie woj. wlkp.)

Poniedziałek – piątek 
8.00 – 16.00

www.bip.pip.gov.pl,
kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWO PODATKOWE

42. Krajowa Informacja Skarbowa
Informacje podatkowe dot. 

PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, 
akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055
(z tel. stacjonarnych)

(22) 330 03 30
(z tel. komórkowych)

+ 48 (22)33 00 330
(z tel. zagranicznych)

Poniedziałek – 
piątek

8.00 – 18.00

www.kis.gov.pl
więcej: 

poradnikprzedsiebiorcy.
pl/-kip-czyli-krajowa-

informacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

43.
Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika 
Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

Ubezpieczenia
gospodarcze

(22) 333 73 28
Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS
508 810 370

Ubezpieczenia bankowe   
i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

Poniedziałek – 
piątek 

 9.00 – 14.00
Poniedziałek – 

piątek 
12.00 – 14.00

Poniedziałek – 
piątek

8.00 – 16.00

Porady e-mail:  
porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na 
odpowiedź

e-mailową ok. 2 tygodni)
rf.gov.pl/kontakt
biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym 
ubezpieczeń

INNE

44. WWW. OBYWATEL.GOV.PL
Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

45. Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich
Biuro RPO

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

800 676 676 
Połączenia bezpłatne

Poniedziałek  
10.00 – 18.00

Wtorek – 
piątek

8.00 – 16.00

www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.

gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,
że jego prawa są naruszone
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Przygarnij mnie

Ten pies to uosobienie radości

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy 
ze stowarzyszeniem Psi-jaciel Klara Skrzypczyk użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom  
zamkniętym za kratami, by mogli na stałe znaleźć ciepły dom z kochającą rodziną.

Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje we wtorki i środy w godzinach 8-12 (pok. nr 10), telefonic-
znie pod numerem 61 640 44 16 lub e-mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
20 grudnia 2022 roku na okres 21 dni został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy  
ul. Fryderyka Chopina 10

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ  
DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGÓW  

USTNYCH NIEOGRANICZONYCH.

Przedmiotowy wykaz dotyczy części nieruchomości stanowią-
cej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości 
Bierzglinek, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako:
    • działki ewidencyjne nr 139/88 i 139/97 o łącznej powierzchni 

0,0606 ha,
    • działki ewidencyjne nr 139/89 i 139/98 o łącznej powierzchni 

0,0548 ha,
dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczy-

stych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00028460/8.

                                                                                    STAROSTA
                                                                       /-/ Dionizy Jaśniewicz

Kredyt konsumencki
Czy można odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego?

Tak. Osoba zaciągająca kredyt kon-
sumencki może w ciągu 14 dni od 
zawarcia umowy od niej odstąpić 
bez podawania przyczyn takiego 
działania.

Do umowy o kredyt konsumenc-
ki powinien być dołączony wzór 
oświadczenia o odstąpieniu od niej.

Instytucja udzielająca kredytu 
konsumenckiego nie może w tym 
zakresie stawiać warunków, a tym 

bardziej karać dodatkowymi opłata-
mi. Konsument jednak będzie musiał 
zapłacić odsetki za okres, w którym 
pieniądze były na jego koncie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku 

o kredycie konsumenckim (Dz. U.  
z 2022 poz. 246 z późn. zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

Kwiat Ducha Świętego  
– Habenaria radiata

Wśród storczyków nie brakuje zachwycających i wyjątko-
wych. Taka jest odmiana Habenaria radiata.

Wszytko za sprawą unikalnego 
wyglądu – przypomina gołębicę, 
symbol Ducha Świętego.

Roślina wydaje śnieżnobiałe kwia-
ty, które, zanim zakwitną, wygląda-
ją jak modlący się mnisi. Po rozwi-
nięciu się przywodzą one na myśl 
gołębice z rozpostartymi w locie 
skrzydłami. Kwitnienie ma miejsce 
raz w roku, latem, od czerwca do 
sierpnia.

Habenaria radiata to storczyk 
gruntowy, roślina wieloletnia 
występująca głównie w Brazylii, 
wschodniej Azji i środkowej oraz 
południowej Afryce. Nie jest zbyt 
wymagający.

Po przekwitnięciu nie podlewamy 
go, ponieważ do jesieni cebulki 
przechodzą okres spoczynku. Po-
tem starannie wykopujemy bulwy 
i przechowujemy je w suchym, 
chłodnym i najlepiej ciemnym 
miejscu aż do wiosny.

Storczyki możemy uprawiać rów-
nież w ozdobnych doniczkach. 
Dobrze będą się prezentowały na 
balkonach, obwódkach, w towa-
rzystwie innych roślin cebulowych 
czy wewnątrz domu. Takie okazy są 
wyjątkowe – kupując mnicha, po 
jakimś czasie ma się gołębicę!

Julia Kończak
Kl. IV Tap

Cześć wszystkim! Mam na imię 
Frajda. Jestem suczką nieco przypo-
minającą TTB, czyli teriera w typie 
bull. Imię idealnie odzwierciedla mój 
charakter – rozpiera mnie radość,  
a uśmiech nie schodzi z pyska. Nie-
skromnie przyznam, że każdy wolon-
tariusz się we mnie zakochuje.

Do schroniska trafiłam latem. 
Znaleziono mnie w lesie. Szybko 
pokazałam się moim nowym opie-
kunom z najlepszej strony – jako 
przyjacielskie i kochające ludzi psi-
sko. Choć mój pyszczek zaczyna już 
pokrywać siwy kolor, nie dajcie się 
zwieść – mam w sobie mnóstwo 
energii i szczenięcego wigoru.

Z reguły akceptuję inne psiaki, ale 
gdybym miała z jakimś zamiesz-
kać, najlepsze byłoby wcześniejsze 
zapoznanie. Zdarza mi się nerwo-
we reagowanie i obszczekiwanie 
tych czworonogów, którzy pierwsi 
startują w moim kierunku. Bywa 
również, przyznaję, że pociągnę na 
smyczy, ale przecież wszystko mo-
żemy wypracować!

Z nieprzekonanymi do mojej psiej 
osoby chciałabym podzielić się 
wierszem, który opiewa moje zalety:

Frajda, Frajdeczka, Frajdunia to cu-
downa sunia.

Uśmiech z jej pyska nigdy nie  
schodzi.

Wciąż za człowiekiem wzrokiem  
wodzi.

Jest cicha, spokojna, prawie wcale nie 
szczeka.

Zawsze z radością wita człowieka.
Lubi mizianie i przytulanie oraz po 

brzuszku drapanie.

Kiedyś jej się urwie ogon od  
merdania.

Adoptujcie ją, bo to wspaniała psi-
na do kochania!

Piękny, prawda? Jeśli więc poszu-
kujesz takiego właśnie przyjaciela 
jak ja, to wiedz, że obowiązuje pro-
cedura adopcyjna i skontaktuj się  
z Joanną, tel. 660 437 625.       Frajda
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Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1628/2023 w dniu 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pod nazwą Organizacja zawodów sporto-
wych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.

Oferty można składać do 1 lutego 2023 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do starostwa). Ofertę należy 
przygotować i wysłać za pośrednictwem aplikacji Generator eNGO www.powiatwrzesinski.engo.org.pl. Wydruko-
waną ofertę z nadaną sumą kontrolną, podpisaną przez osoby upoważnione i wymaganymi załącznikami należy 
złożyć w wyznaczonym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 
10, 62-300 Września.

Szczegóły naboru ofert są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce Otwar-
te konkursy ofert – 2023 – Ogłoszenia pod adresem www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1437,ogloszenia.

OGŁOSZENIE
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Zdobyte trofea dowodzą, że warto ciężko pracować

Z życia klubów sportowych

Orły na pucharze świata
10 i 11 grudnia w Lublinie odbył się Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym. W zawodach  

wystartowało 1 500 zawodników z 56 krajów. Wśród nich była mała grupa z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Karate Tradycyjnego Orzeł Września.
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Klub z powiatu wrzesińskiego repre-
zentowali: Mateusz Stępniak, Maja 
Dusza, Hanka Szymkowiak, Bartosz 
Szmudziński, Amelia Dermiago, Ur-
szula Szymkowiak, Uddhav Sharma 
oraz Zuzanna Zdunek. Pierwszego 
dnia zawodów rywalizowały dzieci 
z rocznika 2013 i młodsze, drugiego 
dnia – starsze z grupy C i D. Z pucha-
ru świata do Wrześni przywieźliśmy 
trzy medale.

Mateusz Stępniak w kumite w gru-
pie wiekowej 12-13 lat 3 kyu-Dan wy-
walczył pierwsze miejsce. W piękny 
sposób zakończył tym samym swoją 
przygodę w grupie dzieci, którą roz-

począł dziewięć lat temu jako 4-let-
ni chłopiec. To pokazuje, ile trzeba 
poświęcić czasu i ciężkiej pracy, aby 
osiągnąć taki rezultat. W przyszłym 
roku Mateusz będzie występował  
w grupie juniorów młodszych.

Wicemistrzynią tych zawodów zo-
stała Maja Dusza, startująca w kon-
kurencji kata w grupie wiekowej  
10-11 lat – 7 kyu. Z brązowym medalem  
z Lublina wróciła Hanka Szymko-
wiak, startująca w konkurencji ku-
mite w grupie wiekowej 12-13 lat –  
7 kyu. Zawodniczka również prze-
chodzi w przyszłym roku do katego-
rii juniora młodszego. O włos od po-

dium był Bartosz Szmudziński, który 
zajął czwarte miejsce w konkurencji 
kata w grupie wiekowej 10-11 lat  
– 8 kyu.

Niestety, nie wszystkim udało się 
zdobyć wymarzone medale. Pozo-
stali zawodnicy Orła uplasowali się 
do miejsca 10. Konkurencja była 
ogromna, a rywalizacja niezwykle 
wyrównana. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że dla każdego młodego 
karateki taka impreza jak zakończony 
właśnie puchar świata jest wielkim 
przeżyciem i z pewnością bezcen-
nym doświadczeniem na przyszłość.

UKS KT Orzeł Września

Zawodniczki na medal
I Puchar Polski Dzieci i Młodzików w Karate WKF, który został rozegrany w kategoriach U10, U12, 

U14, odbył się 17 grudnia w Trzebnicy. W turnieju wzięło udział 362 zawodników reprezentujących  
55 klubów z całego kraju.

Zuzanna Czerniak stanęła na najwyższym stopniu podium
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Jako jedyny klub karate olim-
pijskiego WKF w powiecie wrze-
sińskim i zrzeszony w polskim 
związku sportowym mogliśmy 
wystartować w tak ważnej impre-
zie dla młodszych zawodników. 
Reprezentantki Wrzesińskiego Klu-
bu Karate mogą mówić o ogrom-
nym sukcesie. Zuzanna Czerniak 
zdeklasowała inne zawodniczki 
w kata U10 i zdobyła złoty medal. 
Z kolei Matylda Kamińska odby-
ła kilka dobrych walk w kumite 
U10 i wywalczyła brązowy medal. 
Nadia Piaskowska startująca w kumi-
te U14 tym razem znalazła się poza 
strefą medalową.

Podziękowania należą się trenerom: 
Arkadiuszowi Borowiczowi, Mate-
uszowi Zarzeckiemu, Waldemarowi 
Nogalskiemu i Maurycemu Wawrzy-
niakowi, a także rodzicom za pomoc 
i doping.

Wrzesiński Klub Karate

Siatkarskie zmagania
We wtorek 20 grudnia UKS Jedynka Września był organizatorem 

turnieju piłki siatkowej dla dziewcząt w kategorii trójek.

Zmęczone, ale szczęśliwe

fot. arch. U
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Wzięło w nim udział ponad 50 za-
wodniczek wraz z trenerami z za-
przyjaźnionych szkół: Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 3, Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 6, 
Szkoły Podstawowej w Nekli i Szkoły 
Podstawowej w Czeszewie. Dziew-
częta miały okazję sprawdzić swoje 
umiejętności siatkarskie.

Każda zawodniczka otrzymała pa-
miątkowy medal, a trzy najlepsze ze-
społy – drobne upominki. Pierwsze 
miejsce zajął zespół I UKS Jedynka 
Września. Na drugim uplasowała się 
drużyna I SSP nr 3. Na ostatnim stop-
niu podium znalazła się ekipa II UKS 
Jedynka Września.

Reprezentantki UKS Jedynka Wrze-
śnia udały się do Leszna, by rozegrać 
drugą rundę fazy rozbudowanej  
w piłce siatkowej. Do rywalizacji 
przystąpiło 21 ekip podzielonych 
na sześć grup. Zwycięzcy walczyli  

o miejsca 1-6 i w tym gronie znalazł 
się zespół pierwszy w składzie: Ewa 
Karska, Zosia Pecyna, Weronika Ry-
backa, Claudia Kępczyk i Gabrysia 
Mocek. Dziewczęta w drugiej run-
dzie doznały jednej porażki z Ener-
getykiem, a ostatecznie o pierwszym 
miejscu zadecydowały małe punk-
ty, w których Hetman Sobieski miał 
przewagę. Drugi zespół UKS Jedynka  
w pierwszym etapie uległ Energety-
kowi Poznań i musiał zadowolić się 
grą o miejsca 7-12. Następnie zwy-
ciężył we wszystkich pojedynkach  
i uplasował się na siódmym miejscu. 
W skład zespołu wchodziły: Maja 
Wardeńska, Julia Kamińska, Maja Szy-
mańska, Marysia Kędziora i Malwina 
Jasińska. Kolejny turniej odbędzie się 
22 stycznia.

Ilona Zielińska-Czubek
Uczniowski Klub Sportowy  

Jedynka Września

Wrześnianka w czołówce
Trenerka piłki nożnej Karolina Puzdrakiewicz znalazła się  

w zestawieniu Trener Roku Polski.
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Karolina Puzdrakiewicz

Karolina Puzdrakiewicz pochodzi  
z Wrześni, choć jako trenerka aktual-
nie realizuje się w Środzie Wielkopol-
skiej. Swoją pasją i miłością do piłki 
nożnej stara się zarazić dzieci i mło-
dzież. Jak sama mówi, bycie trenerką 
nie opiera się wyłącznie na tym, by 
nauczać tylko określonej dyscypliny. 

Ta rola to też rola wychowawcy, na-
uczyciela, pomocnika i motywatora.

W plebiscycie „Głosu Wielkopolskie-
go” zdobyła trzecie miejsce w woje-
wództwie. Karolinie życzymy powo-
dzenia na etapie ogólnopolskim!

(red.)
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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

Z życia klubów sportowych

Pucharowe starcie z pierwszoligowcem
W sobotę 14 stycznia w ramach II rundy Pucharu Polski w Futsalu KP Wooden Villa Września podej-

mie na własnym parkiecie pierwszoligowy zespół – Futsal Szczecin. 

Dla obu zespołów będzie to prze-
tarcie przed drugą rundą rozgrywek 
ligowych. KP Wooden Villa Września 
po pierwszej rundzie rozgrywek  
II Polskiej Ligi Futsalu Grupy II zajmu-
je IV miejsce w siedmiozespołowej 
stawce, mając na koncie dziewięć 
punktów. Futsal Szczecin gra na co 
dzień o szczebel wyżej niż wrze-
śnianie, w I Polskiej Lidze Futsalu  
w grupie północnej. Zespół ze Szcze-
cina zajmuje aktualnie VIII miejsce  

w dwunastozespołowej lidze – zdo-
był do tej pory 13 punktów. Obie 
drużyny jeszcze nigdy nie spotkały 
się w bezpośrednim pojedynku.

– Do tej pory rywalizowaliśmy z ze-
społami pierwszoligowymi z Gniezna 
i Mosiny jedynie w meczach sparin-
gowych. Teraz mamy okazję zmierzyć 
się w meczu o stawkę z pierwszoligow-
cem ze Szczecina. To dla nas ogromne 
sportowe wyzwanie. Oczywiście fawo-
rytem tego pojedynku są zawodnicy  

ze Szczecina, ale w rozgrywkach pu-
charu Polski często zdarzają się nie-
spodzianki i po cichu liczymy, że my 
taką sprawimy. Zapraszamy naszych 
kibiców na mecz, doping będzie nam 
bardzo potrzebny. Dla tych, którzy nie 
będą mogli wybrać się osobiście, prze-
prowadzimy transmisję na żywo z tego 
wydarzenia na YouTubie – mówi Piotr 
Jędraszak, rzecznik pasowy KP Wo-
oden Villa Września.

KP Wooden Villa

Srebro dla Zasutowa
Drużyna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie zdobyła krążek w wojewódzkim finale Igrzysk 

Dzieci w badmintonie.
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Wicemistrzowie województwa z gminy Nekla

Finał Województwa w Druży-
nowym Badmintonie Szkół Pod-
stawowych odbył się 20 grudnia  
w hali sportowej Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Gnieźnie. W turnieju w kate-
gorii Igrzyska Dzieci wzięło udział po 
osiem zespołów dziewcząt i chłop-
ców. Część organizacyjną zawodów 
przedstawił sędzia Kamil Murch.

Na zakończenie turnieju cztery 
pierwsze zespoły otrzymały grawer-
tony, dyplomy, medale oraz upo-

minki ufundowane przez prezydenta 
miasta Gniezna Tomasza Budasza. 

Finał Igrzysk Dzieci chłopców 
przedstawił się następująco:

I – Zespół Szkół w Donaborowie,
II – Szkoła Podstawowa w Zasutowie,
III – Szkoła Podstawowa Salezjanie 

Poznań,
IV – Szkoła Podstawowa w Połajewie,
V-VI – Szkoła Podstawowa nr 12  

w Lesznie,

V-VI – Szkoła Podstawowa  
w Stęszewie,

VII-VIII – Szkoła Podstawowa nr 8  
w Gnieźnie,

VII-VIII – Szkoła Podstawowa  
w Mąkolnie.

Drużyna z Zasutowa wystąpiła  
w składzie: Marcin Balicki, Jakub Ja-
rząbek, Tymoteusz Jerka.

Lidia Płończak
Zespół Szkół w Zasutowie




