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Powiatowego 
ukaże się  

14 kwietnia

Pod znakiem sprawozdań
Rada powiatu zebrała się w tym roku po raz pierwszy podczas posiedzenia, które odbyło się 20 marca w Centrum Badań i Rozwoju  

Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. 

Oprócz standardowego sprawoz-
dania starosty wrzesińskiego z prac 
zarządu w okresie międzysesyjnym 
radni zapoznali się z szeregiem in-
nych sprawozdań w tym m.in. z: 

• działalności komisji stałych Rady 
Powiatu Wrzesińskiego za 2022 rok,

• działalności Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie we Wrześni 
za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej i pie-
czy zastępczej, 

• realizacji „Powiatowego programu 
działań na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami we Wrześni” za 2021 
i 2022 rok,

• wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego w roku 
2022 w szkołach i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez powiat 
wrzesiński, 

• działalności Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku za 2022 rok.

Wszystkie wyżej wymienione doku-
menty radni przyjęli bez uwag. 

Więcej na s. 3.

Amerykański sen lacrossistek
Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewi-

cza we Wrześni i zawodniczki drużyny lacrosse wyjadą na stypen-
dium do Stanów Zjednoczonych.

Lacrossistki Lax-Warriors Klara Domachowska i Roksana Dębicka od sierpnia 
rozpoczną naukę na Post University w Waterbury w stanie Connecticut. Będą 
tam studiować na kierunku przedmedycznym i grać w uniwersyteckim zespo-
le lacrosse The Eagles.

Podpisanie dokumentów odbyło się 10 marca w liceum. Jednym z gości był 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

Więcej na s. 5.
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Dziewczyny w ubiegłym roku otrzymały nagrody sportowe powiatu wrzesińskiego

Przypomnienie 
o naborze
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Teren wokół bursy

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

Zumba to bardzo energiczny trening

Ćwiczą z powiatem
Ruszyła wiosenna edycja Powiatowej Akademii Ruchu. W bez-

płatnych treningach bierze udział łącznie ponad 160 osób.

Powiatowa Akademia Ruchu to ini-
cjatywa, która bardzo spodobała się 
mieszkańcom powiatu wrzesińskie-
go. Podczas dotychczasowych edycji 
mogli oni korzystać z różnych zajęć 
takich jak zdrowy kręgosłup, fitball, 
pound czy joga. Wśród propozycji 
były też podstawy tańca, elementy 
samoobrony czy fitness z elementa-
mi tańca. Tym razem – podczas dwu-
nastej już odsłony Powiatowej Aka-
demii Ruchu – są to zumba i fitness.

Pierwsze zajęcia tej edycji odbyły 
się 20 i 22 marca w hali zaplecza dy-

daktyczno-sportowego przy Zespole 
Szkół Politechnicznych we Wrześni. 
Wykwalifikowane instruktorki – Iza-
bela Fischer (zumba) i Justyna An-
drzejewska (fitness) motywują, zara-
żają sportowym zapałem i oczywiście 
czuwają nad prawidłowym wykony-
waniem ćwiczeń przez uczestników. 
A wszystko po to, by poprawić swoją 
kondycję, poczuć się dobrze w swoim 
ciele, zadbać o nie, odstresować się 
w aktywny sposób. W końcu w zdro-
wym ciele zdrowy duch.

Klara Skrzypczyk

Na zajęciach fitnessu
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Onkologia działa, jest i nowa dyrektor
W ostatnich miesiącach pacjenci Szpitala Powiatowego we Wrześni byli zaniepokojeni sytuacją na 

onkologii związaną z brakiem lekarza. Na szczęście od marca poradnia znów działa jak dawniej. To 
nie jedyne zmiany w lecznicy. Od kilku tygodni ma nową dyrektor ds. administracyjno-inwestycyjnych. 
Zapytaliśmy prezes Szpitala Powiatowego Urszulę Kosmecką o komentarz dotyczący zmian.

Po wypowiedzeniu umowy przez lek. med. Małgorzatę Wesołowską-Cera-
jewską od listopada 2022 roku nie udzielała ona świadczeń w poradni on-
kologicznej. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że w ograniczonym zakresie 
poradnia nadal funkcjonowała. Szpital na oddziale chemioterapii dziennej 
zatrudnia troje onkologów, którzy częściowo przejęli obowiązki Małgorza-
ty Wesołowskiej-Cerajewskiej w poradni. Świadczenia udzielane były tylko 
pacjentom leczonym na oddziale chemioterapii, którzy potrzebowali kon-
tynuacji leczenia bądź u których nastąpiło wznowienie choroby. W ramach 
poradni udzielano również świadczenia płukania portów. Nowi pacjenci nie 
byli przyjmowani.

W marcu udało się podpisać umowę z dr n. med. Joanną Stanisławiak-Ru-
dowicz, która w ramach poradni przyjmuje wszystkich pacjentów. W tym 
miejscu należy podkreślić, iż jedynym powodem, dla którego poradnia on-
kologiczna nie działała we właściwym zakresie, jest istniejący od kilku lat 
problem dostępności lekarzy na rynku pracy w ogóle, a lekarzy onkologów  
w szczególności.

1 marca zarząd szpitala zatrudnił Iwonę Wiśniewską na stanowisku dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych. 
Tematyka nowego miejsca pracy nie jest jej obca, ponieważ wcześniej przez cztery lata pełniła funkcję głównego 
dyrektora, a przedtem zastępcy dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych szpitala w Kole. Z wykształcenia jest 
położną. Z końcem 2022 roku przeszła na emeryturę. Funkcję dyrektora we wrzesińskim szpitalu będzie sprawowała 
w niepełnym wymiarze czasu (pół etatu).

Urszula Kosmecka
Prezes Szpitala Powiatowego

Pod znakiem sprawozdań

W dalszej części obrad określono 
zadania finansowane z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokość 
środków przeznaczonych na ich re-
alizację w 2023 roku. Przypomnijmy, 
że powiat wrzesiński otrzymał na ten 
cel 4 898 891 zł. Z tego 68 000 zł prze-
znaczy na rehabilitację społeczną. 
Pozostała kwota – 4 830 891 zł – trafi 
na działalność warsztatów terapii za-
jęciowej (3 046 560 zł) oraz na pozo-
stałe zadania dotyczące rehabilitacji 
społecznej (1 784 331 zł). 

Podczas sesji radni zdecydowali  
o wsparciu finansowym pogorzel-
ców z Pałczyna. 5 tys. zł trafi na re-
mont domu, który 21 lutego uległ 
częściowemu spaleniu i zniszczeniu.

Oprócz tego powiat dofinansuje 
także doposażenie nowo zakupio-
nego wozu ratowniczo-gaśniczego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyz-
drach. Na ten cel zostanie przezna-
czone 25 000 zł.

Rada odrzuciła skargę na działanie 
dyrektora Domu Pomocy Społecz-
nej we Wrześni. Jak czytamy w uza-
sadnieniu uchwały przygotowanym 
przez Komisję Skarg, Wniosków i Pe-
tycji Rady Powiatu Wrzesińskiego: Na 
podstawie przeprowadzonego postę-
powania wyjaśniającego, po dokład-
nym przeanalizowaniu przedłożonej 
przez instytucje kontroli dokumentacji 
(Państwowa Inspekcja Pracy, Audytor 
wewnętrzny) Komisja Skarg, Wnio-
sków i Petycji uznała, że skarga na dy-
rektora Domu Pomocy Społecznej we 
Wrześni z zarzutem nieprawidłowości 
w przestrzeganiu przepisów prawa 
pracy w zakresie przeciwdziałania 
mobbingowi i dyskryminacji pracow-
ników placówki jest bezzasadna.

Na koniec dokonano zmian w bu-
dżecie powiatu na rok 2023 oraz wie-
loletniej prognozie finansowej.

Tomasz Małecki

Lekcja o samorządzie
Dzieci z przedszkola Słoneczko odwiedziły Starostwo Powiatowe 

we Wrześni.

Podopieczni Słoneczka (oddział na Gendka) zawitali do urzędu 10 marca. 
Poznali starostę wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, który pokazał dzie-
ciom swój gabinet i poczęstował krówkami powiatowymi. Przedszkolaki do-
wiedziały się, czym zajmują się pracownicy starostwa, zajrzały do Wydziału 
Komunikacji i Transportu, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, Biura Obsługi Interesanta oraz Wydziału Promocji, Spraw 
Społecznych i Sportu. W tym ostatnim miejscu miały okazję usłyszeć oczywi-
ście o „Przeglądzie Powiatowym”. Dziękujemy za miłą wizytę!

(red.)

Pyzdrscy radni Robert Balicki i Krzysztof Strużyński

Nowy zastępca komendanta  
powiatowego policji we Wrześni

Mł. insp. Konrad Bartłomiejczak mówi o pracy mundurze, nowych wyzwaniach  
i stanowisku komendanta.

Jest pan policjantem od prawie 
30 lat. Skąd decyzja, aby założyć 
mundur?

W policji służę od 21 sierpnia 1995 
roku. Wtedy skończyłem 20 lat  
i musiałem zdecydować o dalszym 
życiu zawodowym. Choć przyznam, 
że już w szkole średniej (technikum 
rolnicze w Środzie Wlkp. – przyp. 
red.) planowałem, że będę starał się  
o przyjęcie do policji. Jestem konty-
nuatorem rodzinnej tradycji, bo oj-
ciec też był policjantem, teraz jest już 
na emeryturze.

Pańska żona także służy w policji.
Tak. Pracuje w komendzie w Śro-

dzie na stanowisku pełnomocnika  
ds. ochrony informacji niejawnych.

Wracając do pańskiej pracy: 
zapewne zaczął pan od służby  
w oddziałach prewencji?

Tak, to trwało dwa lata. Od 1997 do 
2000 roku pracowałem na stanowi-
skach wykonawczych w komendzie 
w Środzie Wielkopolskiej. Następnie 
do 2006 służyłem w sztabie Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 
Wówczas zostałem powołany na 
stanowisko pierwszego zastępcy 
komendanta powiatowego policji 
w Środzie Wlkp. Po czterech latach 
przeniesiono mnie na takie samo 
stanowisko do Śremu. Teraz czas na 
Wrześnię. 

Za co był pan odpowiedzialny  
w śremskiej komendzie? 

Większość mojej kariery to była 
służba prewencyjna. Podobnie było  

w Śremie, gdzie jako zastępca 
nadzorowałem pion pre-
wencyjny oraz ruch dro-
gowy. Chcę jednak 
wyjaśnić, że w takich 
jednostkach powia-
towych jak Śrem 
czy Września nie 
można dokładnie 
dzielić kompeten-
cji pomiędzy ko-
mendanta i jego 
zastępcę. Nie może 
być tak, że komen-
dant zajmuje się wy-
łącznie taką, a nie inną 
działką, a zastępca inną. 
Obaj muszą się wzajemnie 
uzupełniać. Jako nadzorujący pre-
wencję nie mogę nie umieć zarządzać 
pionem kryminalnym. Dodam, że we 
Wrześni będę nadzorował pion pre-
wencyjny oraz ruch drogowy.

Zna pan Wrześnię?
Pierwsza myśl o Wrześni to słynne 

zestawy tonsilowskie, po które przy-
jeżdżałem tutaj w młodości. Znam 
miasto i powiat, pochodzę ze Środy 
Wielkopolskiej, gdzie mieszkam po 
sąsiedzku. Dużo jeżdżę motocyklem 
także w tym powiecie. 

Zaskoczyło pana to przeniesienie?
Nie. Służba w policji podlega szcze-

gólnym rygorom m.in. dyspozycyjno-
ści. Nie możemy się przywiązywać do 
określonej jednostki, myśląc, że bę-
dziemy w niej służyć do końca życia. 
Tym bardziej jeśli piastujemy kierowni-
cze stanowiska. Musimy być przygoto-

wani na to, że przełożeni rozkazem 
zdecydują o przeniesieniu. Odpo-
wiadając wprost: tak, spodziewa-
łem się, że po dwunastu i pół roku 
pracy w Śremie moje doświadcze-
nie zostanie wykorzystane w innym 
miejscu.

To musi też pan być gotowy na 
przejęcie stanowiska komen-
danta policji we Wrześni. Bo krą-
żą pogłoski, że to pan docelowo 
będzie kierował wrzesińskim 
garnizonem.

Odpowiem tak: teraz zostałem 
pierwszym zastępca komendanta 
powiatowego policji we Wrześni, ale 
jeśli komendant wojewódzki będzie 
widział potrzebę, abym został ko-
mendantem, to z taką decyzją się 
zgodzę i będę ją realizował. 

Rozmawiał Tomasz Małecki

Urszula Kosmecka

fot. arch. KPP Września



4 Edukacja 24 marca 2023 www.wrzesnia.powiat.pl

Oferta naboru do szkół prowadzonych przez powiat wrzesiński  
na rok szkolny 2023/2024

   
Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej nabor.pcss.pl/

wrzesnia oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. 

Dokumenty należy składać w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru w terminie: 
- od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. – wniosek wraz z dokumentami, w przypadku klasy dwujęzycznej  

i oddziału przygotowania wojskowego od 15 maja do 31 maja 2023 r.
- od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. – świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty.  
W przypadku szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych dokumenty 

należy składać w terminie:
- od 5 do 28 czerwca 2023 r. – wniosek,
- od 23 do 28 czerwca 2023 r. – świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne promocyjne.

szkoła profil kształcenia/zawód/przedmioty  
na poziomie rozszerzonym lic

zb
a 

od
dz

ia
łó

w

cy
kl

 
ks

zt
ał

ce
ni

a

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

  klasa A – p. rozszerzone: język polski, historia, język angielski 1 4 lata

  klasa B – p. rozszerzone: język polski, biologia, język angielski 1 4 lata

  klasa C – p. rozszerzone: biologia, chemia 1 4 lata

  klasa D – p. rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski 1 4 lata

  klasa E – klasa dwujęzyczna, p. rozszerzone: język angielski, 
geografia, WOS *) 1 4 lata

  klasa F – p. rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 1 4 lata

  klasa G – p. rozszerzone: matematyka, chemia, język angielski 1 4 lata

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama

II Liceum Ogólnokształcące oddział przygotowania wojskowego, p. rozszerzone: 
matematyka, WOS, język angielski 1 4 lata

Technikum nr 2

technik weterynarii 2 5 lat

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 1 5 lat

technik żywienia i usług gastronomicznych 1 5 lat

technik organizacji turystyki 1 5 lat

technik hotelarstwa 1 5 lat

technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności 1 5 lat

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

Technikum nr 1

technik elektronik 2 5 lat

technik informatyk 2 5 lat

technik mechanik 1 5 lat

technik ekonomista 1 5 lat

technik rachunkowości 1 5 lat

technik budownictwa 2 5 lat

technik architektury krajobrazu 1 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 mechanik precyzyjny (nabór w uzgodnieniu z firmą Volkswagen, 
Gestamp i Blum Polska) 1 3 lata

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wlkp.

Technikum nr 3 technik logistyk**) 1 5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

sprzedawca 1 3 lata

kucharz 2 3 lata

mechanik pojazdów samochodowych 2 3 lata

fryzjer 1 3 lata

wielozawodowa**) 3 3 lata

wielozawodowa***) – operator obrabiarek skrawających 1 3 lata

wielozawodowa***) – mechatronik 1 3 lata

Szkoła Podstawowa  
dla Dorosłych klasa VIII 1  

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych profil ogólny 1  

*) nauczanie dwujęzyczne – język angielski: dodatkowo 3h/tygodniowo w klasach I-III i 2h/tygodniowo w klasie 
IV; nauczanie dwujezyczne uwarunkowane jest odpowiednią liczbą zgłoszeń (30 osób) i wynikiem sprawdzianu 
kompetencji językowych – testu z języka angielskiego
**) w przypadku dużej liczby chętnych istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału
***) klasa uczniowska, realizacja zajęć praktycznych w PCEZ

Młodzież włożyła wiele wysiłku w swoje prace
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W patriotycznym 
konkursie

Udział uczestników Hufca Pracy z Wrześni w konkursie ,,Polskie 
serce pękło. Katyń 1940” to szczególna okazja, by wśród młodzieży 
szerzyć wiedzę na temat zbrodni katyńskiej.

Kolejna, czwarta już edycja konkursu 
organizowana przez Kancelarię Sejmu 
cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem również wśród uczestników 
Hufca Pracy i uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 we Wrześni. W tym 
roku zostały wysłane dwie prace lite-
rackie i pięć plastycznych, co ogrom-
nie cieszy kadrę hufca.

Początkowo zostały przeprowadzo-
ne spotkania z uczestnikami, omó-
wiono regulamin przystąpienia do 

konkursu, a następnie dużo czasu 
poświęcono na przygotowanie prac 
i szerzenie wiedzy patriotycznej. 
Opiekun konkursu udzieliła wszel-
kiej pomocy przy systemowej reje-
stracji zgłoszeń, a następnie w do-
starczeniu prac w formie określonej 
regulaminem. Wszystkim uczestni-
kom życzymy powodzenia! 

Grażyna Kozanecka
Komendant Hufca Pracy
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Scena WOK-u należała do uzdolnionej wokalnie młodzieży

Muzyka – wspólny  
język całego świata

16 marca we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyła się 29. edycja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 
organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza.

Ze sceny w części konkursowej wy-
brzmiały głosy wielu uczestników ze 
wszystkich wrzesińskich szkół ponad-
podstawowych. Prezentowane przez 
nich utwory zostały wykonane głów-
nie w języku angielskim, pojawiły się 
również piosenki w językach francu-
skim, niemieckim, ukraińskim, wło-

skim, japońskim, a nawet koreańskim 
czy serbskim. 

Wśród występujących znalazły się 
trio, duet oraz dwa zespoły — Alter-
wind i Everpure. Poza częścią kon-
kursową publiczność mogła usłyszeć 
wykonawców z trzech szkół podsta-
wowych, Zespołu Szkół im. Janusza 

Korczaka we Wrześni, a także Wrze-
sińskiego Chóru Młodzieżowego.

Zwyciężczynią tegorocznej edycji 
FPO okazała się Zuzanna Ratajczyk 
(wystąpiła z piosenką ,,Toy” autor-
stwa Netty). Kolejne miejsce zajęli 
Iga Ciążyńska i Kacper Paterski, na-
tomiast na trzecim uplasowała się 
Klaudia Serdyńska. Przyznane zo-
stały także specjalne wyróżnienia. 
Nagrodę dyrektora szkoły odebrała 
Maria Ziarkowska, nagrodą starosty 
wrzesińskiego uhonorowano Han-
nę Wojciechowską, a zdobywcami 
nagrody publiczności, wyłonionymi 
poprzez głosowanie, zostali Kacper 
Paterski i Iga Ciążyńska. Wśród doce-
nionych przez jury uczestników zna-
leźli się również Antonina Nowaczyk, 
Maja Kostuch, Zuzanna Michalak i Ja-
kub Lewandowski (duet) oraz zespół 
Everpure. Wszystkim wykonawcom 
dziękujemy za wzięcie udziału w tej 
edycji Festiwalu Piosenki Obcoję-
zycznej i stworzenie wspaniałej at-
mosfery, a zwycięzcom gratulujemy!

Jagoda Frydryszak, 2A
Liceum Ogólnokształcące

Amerykański sen 
lacrossistek

Po złożeniu odpowiednich parafek 
trener lacrossistek Leszek Nowacki 
podziękował samorządowcom. 

– Gdyby nie wsparcie starosty i bur-
mistrza lacrosse nie mógłby się roz-
wijać i dziewczyny nie osiągnęłyby 
takich sukcesów – podkreślał trener 
Nowacki.

Zadowolenia nie kryły zawodniczki 
wrzesińskiej drużyny.

– Lecimy tam z ogromną radością. 
Lubimy się uczyć, poznawać ludzi, grać  
w lacrosse i szlifować angielski. I to 
wszystko będzie możliwe w jednym 
miejscu – cieszyła się Roksana Dębicka.

– To będzie dla nas okazja sprawdze-
nia się, a zarazem wielka przygoda. 
Jestem pewna, że damy sobie radę. 
Będziemy pierwszymi Polkami w histo-

rii tej uczelni i przez to już wzbudzamy 
tam zainteresowanie – wtórowała ko-
leżance Klara Domachowska.

Jak dodała, początkiem drogi za oce-
an był turniej we Włoszech, gdzie za-
wodniczki wrzesińskiej drużyny poka-
zały się z dobrej strony. Na kolejnych 
zawodach w Dallas w Teksasie ame-
rykańscy skauci ponownie zwrócili 
uwagę na utalentowane zawodniczki 
Lax-Warriors. Mimo że wrześnianki 
miały propozycje z innych uczelni, 
ostateczny wybór padł na uczelnię  
w Waterbury w Nowej Anglii.

Przypomnijmy, że powiat wspiera 
finansowo drużynę wrzesińskich la-
crossistek od początku jej powstania. 
W tym roku będzie to kwota 7,5 tys. zł. 

Tomasz Małecki

Dziewczyny mogą liczyć na trenerów – Bartosza Darula i Leszka Nowackiego

Prowadzący imprezęUczestnicy spotkania
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Potrzebujesz pomocy prawni-
ka, doradcy, mediatora? Jesteś  
w trudnej życiowej sytuacji, 
na przykład potrzebujesz pomocy 
w rozłożeniu długu na raty, spła-
cie pożyczek „chwilówek”, masz 
kłopoty mieszkaniowe, grozi ci 
eksmisja, masz problemy pra-
cownicze, z egzekucją alimentów, 
odziedziczyłeś długi, nie wiesz, do 
jakiego urzędu pójść po pomoc, 
masz inne problemy związane 
ze sprawami życia codziennego? 
Skorzystaj z systemu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego lub 
nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nie-
odpłatna?

Wszystkie z podejmowanych 
działań w ramach:

•  nieodpłatnej pomocy prawnej,
• nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego,
•  nieodpłatnej mediacji,
są darmowe i to niezależnie od 

tego, czy sprawa będzie miała fi-
nał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?
Darmową pomoc uzyskasz  

w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej, poradnictwa obywatel-
skiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym 
powiecie. O tym, gdzie jest naj-
bliższy punkt, zapytaj:

a) w starostwie powiatowym,
b) w urzędzie gminy,
c) w urzędzie miasta,
lub poszukaj:
d) na stronach internetowych po-

wiatów i gmin (które znajdziesz, 
wpisując w wyszukiwarkę hasło: 
urząd gminy, powiatu lub miasta 
i miejscowość, w której punkcie 
chcesz się zapisać),

e) na stronie internetowej 
np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmo-
wej pomocy?

Gdy uważasz, że koszty pomo-
cy prawnika są dla ciebie zbyt 
duże, składasz wykonawcy, któ-
rego spotkasz w punkcie, pisem-
ne oświadczenie, że nie jesteś  
w stanie ponieść takich kosztów. 
Nie martw się. Nie musisz zabierać 
ze sobą nic z wyjątkiem dowodu 
osobistego. Wzór oświadczenia da 
ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę 
skorzystać z pomocy?

Tak, jeżeli jesteś osobą samoza-
trudnioną, czyli prowadzącą jedno-
osobową działalność gospodarczą, 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  
oraz nieodpłatna mediacja

i w ciągu ostatniego roku nie zatrud-
niałeś żadnych osób. Aby skorzystać  
z pomocy, składasz:

a) pisemne oświadczenie, że nie je-
steś w stanie ponieść tych kosztów,  
a także

b) oświadczenie o niezatrudnia-
niu innych osób w ciągu ostatniego 
roku, a także

c) wszystkie zaświadczenia o pomo-
cy de minimis oraz pomocy de mini-
mis w  rolnictwie lub rybołówstwie, 
otrzymanej w roku, w którym ubie-
gasz się o nieodpłatną pomoc praw-
ną oraz otrzymanej w ciągu dwóch 
poprzedzających ją lat podatko-
wych, albo oświadczenia o wielkości 
tej pomocy otrzymanej w tym okre-
sie, albo oświadczenia o nieotrzyma-
niu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik wytłumaczy, jakie masz 

prawa i obowiązki oraz pokaże spo-
sób rozwiązania twojego problemu 
prawnego. W razie potrzeby, jeśli 
sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, 
sporządzi potrzebne ci  pisma (np. 
pozew). Jeśli twoja sprawa już jest 
w sądzie, prawnik pomoże napi-
sać pisma o zwolnienie od  kosztów 
albo o ustanowienie pełnomocnika  
z urzędu, które są potrzebne żebyś 
nie musiał płacić za prawnika w po-
stępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska
Doradca obywatelski przyjrzy się 

twoim problemom, tak aby dostoso-
wać pomoc do twojej sytuacji. Wy-
tłumaczy ci też, jakie masz:

• prawa – czyli czego możesz się  
domagać,

• i obowiązki – co musisz zrobić, 
żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie cię wspie-
rał w samodzielnym rozwiązaniu 
problemu, a w razie potrzeby spo-
rządzi wspólnie z tobą plan działa-
nia wyjścia z sytuacji oraz pomoże ci 
krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja
Jeśli masz z kimś konflikt, możesz 

zapisać się na mediację. W takim 
przypadku mediator będzie poma-
gał wam się pogodzić bez pójścia 
do sądu. Możesz także poprosić  
o sporządzenie projektu umowy 
o mediację lub wniosku o jej przepro-
wadzenie przed sądem albo wniosku 
o przeprowadzenie mediacji w spra-
wie karnej czy wniosku do sądu  
o zatwierdzenie ugody, którą zawar-
łeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej me-
diacji wyłączone są mediacje zlecone 

przez sąd oraz sprawy, w których za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, że 
pomiędzy stronami konfliktu wystę-
puje przemoc.

Czym się różni pomoc prawna od 
porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:
• jest udzielana w momencie, kiedy 

problem danej osoby jest typowo 
prawny, m.in., gdy potrzebne będzie 
pójście z tym problemem do sądu, 
na przykład, gdy osoba chce się roz-
wieść, ale sama nie jest w stanie na-
pisać pozwu rozwodowego lub gdy 
samotna matka chce wystąpić o  ali-
menty i także nie wie, jak takie pismo 
sformułować,

• pomocy prawnej udziela prawnik,
• jeżeli okaże się, że problem danej 

osoby nie jest tylko prawny, wtedy 
udzielający pomocy odsyła daną oso-
bę do miejsca, gdzie może ona sto-
sowną pomoc uzyskać, np. do porad-
ni psychologicznej, ośrodka pomocy 
społecznej czy pogotowia dla ofiar 
przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:
• może, ale nie musi dotyczyć pro-

blemu prawnego. Poradą będzie, na 
przykład wskazanie osobie, której 
zmarł ktoś bliski, do jakiego urzę-
du powinna się udać, by załatwić 
wszystkie potrzebne formalności, jak 
wydanie aktu zgonu czy wystąpienie  
o zasiłek pogrzebowy,

• porad obywatelskich udziela do-
radca obywatelski,

• doradca w przypadku stwierdze-
nia, że problem nie jest wyłącznie 
prawny, nie musi odsyłać do  innych 
miejsc, tylko sam może starać się po-
móc danej osobie.

Jak można się zapisać na poradę?
a) telefonicznie: każdy powiat pro-

wadzi specjalny numer telefonu 
do zapisów i udzielania informacji; 
numer telefonu jest dostępny na 
stronach internetowych powiatów,  
w tym też twojego,

b) lub elektronicznie: na podany 
przez powiat adres e-mail lub na stro-
nie np.ms.gov.pl/zapisy,

c) lub osobiście: w starostwie powia-
towym.

Jak długo będę czekał na poradę?
To zależy od tego jak dużo osób 

zgłosiło się na poradę. Prawnik lub 
doradca obywatelski postarają się 
przyjąć każdego beneficjenta jak  
najszybciej.

Wyjątki:
a)  z ważnych powodów dopuszcza 

się ustalenie innej kolejności udziela-
nia nieodpłatnej pomocy,

b)  kobiety w ciąży zawsze obsługi-
wane są poza kolejnością.

Co musisz przygotować?
a) Dokument tożsamości taki jak 

dowód osobisty, paszport lub inny 
dokument potwierdzający tożsa-
mość, a także

b) dokumenty dotyczące twojego 
problemu, jeśli w ogóle takie masz. 
Nie są one obowiązkowe. Możesz 
też po prostu opowiedzieć praw-
nikowi, doradcy lub mediatorowi  
o swoim problemie. Jeśli dysponu-
jesz dokumentami, pamiętaj o nich!

c) Jeśli jesteś samozatrudnionym 
przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie 
zaświadczenia o pomocy de minimis 
oraz pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, 
w którym ubiegasz się o nieodpłat-
ną pomoc oraz otrzymanej w ciągu 
dwóch poprzedzających ją lat podat-
kowych albo oświadczenia o wielkości 
tej pomocy otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie.

Co, jeśli jestem osobą z niepełno-
sprawnościami?

Będąc osobą z trudnościami w po-
ruszaniu lub komunikowaniu się, 
możesz skorzystać z pomocy:

a)  stacjonarnie, czyli w punkcie 
nieodpłatnej pomocy:

• możesz przyjść na wizytę z osobą, 
która pomoże ci dotrzeć do punktu 
i będzie pomagać prawnikowi cię 
zrozumieć, np. może to być osoba 
bliska, opiekun lub osoba posługu-
jąca się językiem migowym,

• podczas zapisywania się na pora-
dę, możesz poprosić o pomoc tłu-
macza języka migowego,

b)  możesz też skorzystać z po-
mocy w dogodnym dla siebie 
miejscu:

• jeżeli ze względu na stan zdrowia 
nie możesz go opuszczać, np. w szpi-
talu lub domu,

• w miejscu wyposażonym w urzą-
dzenia ułatwiające porozumiewanie 
się, na przykład w siedzibie stowa-
rzyszenia pomagającego osobom 
doświadczającym trudności w ko-
munikowaniu się,

• lub w miejscu, w którym będzie 
możliwość skorzystania z pomocy 
tłumacza języka migowego, np. w bu-
dynku starostwa stale współpracują-
cego z tłumaczem języka migowego,

c)  osoby z niepełnosprawnościa-
mi mogą skorzystać także z pomo-
cy w szczególnych formach:

• po zapisie na wizytę, prawnik lub 
doradca obywatelski skontaktuje się 
z tobą. Może udzielić ci pomocy tele-
fonicznie, za pośrednictwem komu-
nikatora internetowego (np. Skype) 

lub przez wiadomość e-mail. For-
ma udzielenia pomocy musi być 
wcześniej uzgodniona z pracow-
nikiem starostwa powiatowego 
lub urzędu miasta,

• konieczne jest pozostawienie 
danych kontaktowych do siebie, 
takich jak numer telefonu lub ad-
res e-mail.

Jak wygląda pomoc w czasie 
epidemii COVID-19?

W 2021 roku powrócił tryb 
stacjonarny udzielania porad, 
ale nadal w związku ze stanem 
epidemii nieodpłatna pomoc 
prawna, poradnictwo obywa-
telskie i mediacja mogą być 
udzielane za pośrednictwem  
środków porozumiewania się na 
odległość, czyli telefonicznie, za 
pośrednictwem poczty e-mail 
oraz przy wykorzystaniu innych 
komunikatorów internetowych, 
np. rozmowy wideo.

Uwaga! Jeżeli porada udzielana 
jest zdalnie, nie musisz składać 
żadnych oświadczeń wymienio-
nych wcześniej!

Edukacja prawna
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się 

więcej na temat praw i obowiąz-
ków, poszukaj wydarzeń orga-
nizowanych w  twoim powiecie. 
Na takich wydarzeniach oma-
wiane są problemy zgłaszane  
w punktach nieodpłatnej pomo-
cy w danym powiecie. Prowadzą 
je organizacje pozarządowe na co 
dzień obsługujące mieszkańców 
w punktach porad.

Szukaj: wykładów, warsztatów, 
kampanii społecznych, a także 
opracowań informatorów i porad-
ników, spotkań osobistych, audycji 
w lokalnych mediach, webinariów 
albo podcastów i filmików za-
mieszczanych w Internecie.

Najczęściej takie wydarzenia od-
bywają się w bibliotekach, szko-
łach, miejscach aktywności lokal-
nej lub klubach pracy.

Informacje o nadchodzących 
wydarzeniach edukacyjnych or-
ganizowanych w okolicy oraz 
bezpłatne materiały, jak bro-
szury czy biuletyny są dostępne  
w starostwie powiatowym, np. 
pod numerem telefonu wyzna-
czonym do zapisów na wizyty, czy 
na stronie internetowej powiatu.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości
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Rozmów o bezpieczeństwie seniorów nigdy dość

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni  

zapraszają do udziału w konkursie,  
w którym należy odpowiedzieć na pytanie:

Jak często należy usuwać zanieczyszczenia  
z przewodów dymowych i spalinowych  

w przypadku pieców na paliwo płynne i gazowe?
Na dwie pierwsze osoby, które 24 marca  

o godz. 11.00 udzielą poprawnej odpowiedzi,  
dzwoniąc pod numer telefonu 61 640 45 22,  

czekają nagrody.
Zachęcamy do udziału!

Potrącił rowerzystkę
Kierujący Fiatem Doblo spowodował wypadek drogowy. Męż-

czyzna był nietrzeźwy oraz nie miał uprawnień do prowadzenia 
pojazdu. Dodatkowo po zdarzeniu poszedł schować należące do 
niego narkotyki. 

10 marca o godzinie 18:10 policjanci 
z wrzesińskiego Wydziału Ruchu Dro-
gowego zostali skierowani do Miłosła-
wia na ulicę Niepodległości. Według 
zgłoszenia doszło tam do potrącenia 
prawidłowo jadącej rowerzystki. 

Z ustaleń policjantów wynikało, 
że kierujący Fiatem Doblo, który 
nie miał uprawnień do kierowania 
pojazdem, wykonując manewr wy-
przedzania, nie zachował szczegól-
nej ostrożności. Wynikiem tego było 
potrącenie 57-letniej rowerzystki,  
a następnie przemieszczenie pojaz-
du na prawe pobocze i uderzenie  
w posesję. Mieszkanka Miłosławia 
została zabrana do Szpitala Powiato-
wego we Wrześni.

Niezachowanie szczególnej ostroż-
ności oraz nieposiadanie prawa jazdy 
nie było jedynymi przyczynami tego 
wypadku. Okazało się, że 18-latek 

był w stanie nietrzeźwości, które po-
twierdził wynik badania (0,87 mg/l). 
Dodatkowo w pojeździe znajdował 
się także jego nietrzeźwy kolega.

To nie był koniec kłopotów miesz-
kańca Miłosławia, który pomimo 
tego, że był pijany, chciał przechy-
trzyć wszystkich i po potrąceniu 
57-latki szybko oddalił się na chwilę 
z miejsca wypadku na ulicę Kretą. Po 
tej informacji policjanci z Wydziału 
Kryminalnego za skrzynką gazową 
ujawnili ponad cztery gramy marihu-
any, które należały do 18-latka.

W związku z tym oprócz badania na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu od kierowcy dodatkowo 
została pobrana krew do badania na 
obecność narkotyków. Mieszkaniec 
Miłosławia spędził noc w policyjnym 
areszcie. 

KPP

Zachować ostrożność
Policjanci zostali zaproszeni na spotkanie z seniorami, aby porozmawiać z nimi na temat metod 

działania oszustów. Mundurowi przypominają, że w żadnej sytuacji nie angażują osób postronnych do 
swoich działań.
W sali Wrzesińskiego Ośrodka Kul-

tury 22 marca odbyło się spotkanie 
z seniorami z Wrzesińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Zadaniem 
zaproszonych policjantów było omó-
wienie przestępstw, które są popeł-
niane wobec osób starszych. Niestety 
to właśnie oni w ostatnich latach stali 
się głównym celem oszustów. Chociaż 
na ten temat mówi się bardzo dużo, to 
w dalszym ciągu podjęte działania nie 
są chyba wystarczające.

W związku z tym wrzesińscy funkcjo-
nariusze przypominają, że nie ma moż-
liwości, aby policja informowała osoby 
postronne o prowadzonych działa-
niach, a przede wszystkim angażowała 
je w celu zatrzymania ewentualnych 
sprawców przestępstw czy wykroczeń. 
Dodatkowo mundurowi nigdy nie pro-
szą o pieniądze, żeby załatwić jakąś 

sprawę. Mówimy głośno „nie” prze-
stępstwom na policjanta lub wnuczka.

Chcemy dotrzeć do wszystkich se-
niorów, dlatego prosimy o pomoc 
ich najbliższych. Wystarczy, że każdy 
z nas zadzwoni do osoby starszej, 
członka swojej rodziny, przekaże 
informację sąsiadce lub sąsiadowi, 

których ostrzeże przed sposobem 
działania oszustów. W ten sposób bły-
skawicznie możemy przyczynić się do 
zwiększenia świadomości seniorów  
o istniejących zagrożeniach. Wierzymy 
w to, że wiedząc, jak działają przestęp-
cy, seniorzy nie dadzą się oszukać.

KPP

Wrześnianin oszukany
Oszuści przygotowali plan, w który został wciągnięty mieszkaniec Wrześni. Mężczyzna, korzystając 

z kodu Blik, przelał swoje środki w kwocie 56 650 złotych. Wrzesińscy policjanci apelują o zachowanie 
czujności w kontakcie z rzekomą infolinią bankową.

Mieszkaniec Wrześni 17 marca  
o godzinie 9 odebrał połączenie od 
rzekomego pracownika banku, który 
poinformował go, że na jego konto 
oszuści próbują zaciągnąć kredyt. 
36-letni mężczyzna został uspoko-
jony, że bank wykrył ten proceder  
i kolejny konsultant z działu tech-
nicznego powie mu, co ma zrobić, 
żeby uniknąć straty pieniędzy.

Niestety 36-latek tym samym wpadł 
w przygotowany przez oszustów plan 
działania, w którym miał wykonywać 
wskazane przez fałszywego konsultan-
ta kroki. Oczywiście wrześnianin usły-

szał, że pracownicy banku, do którego 
ma się stawić, są współdziałają z oszu-
stami, także nikomu nie może ufać.

Jedyną możliwością zablokowania 
środków była ich całościowa wypłata, 
a następnie wpłata na inne konto za 
pośrednictwem kodu Blik. 36-latek 
cały czas był w kontakcie telefonicz-
nym z oszustami, którzy twierdzili, 
że zgodnie ze wskazaną metodą zo-
stanie utworzone nowe „bezpieczne 
konto”, na które zostaną przelane pie-
niądze. Po wszystkim mężczyzna miał 
czekać na kontakt z konsultantem, 
który niestety nie zadzwonił.
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Pieniądze na sprzęt dla ochotników
Promesy o wartości ponad 134 tys. zł trafiły do siedmiu jednostek ochotniczej straży pożarnej  

z powiatu wrzesińskiego. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. 

Wręczenie promes odbyło się  
w poniedziałek 20 marca w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrześni. W uroczystości 
udział wzięło 117 jednostek OSP ze 
wschodniej i środkowej Wielkopol-
ski. Z naszego powiatu dofinansowa-
nie uzyskały jednostki z:

• Czeszewa (20 tys. zł) – zakup sprzę-
tu i doposażenie nowego samocho-
du bojowego,

• Lisewa (20 tys. zł) – zakup kom-
binezonu ochronnego na owady, 
aparatu powietrznego nadciśnienio-
wego, dwóch sygnalizatorów bezru-
chu, pompy pływającej i prądownicy 
wodnej,

• Nekli (20 tys. zł) – zakup radiostacji 
nasobnych, namiotu pneumatyczne-
go oraz sprzętu do oświetlenia tere-
nu akcji,

• Marzenina (20 tys. zł) – zakup czte-
rech mundurów wyjazdowych no-
mex, hełmów i kominiarek,

Strażacy z powiatu wrzesińskiego

• Targowej Górki (20 tys. zł) – zakup 
detektora wielogazowego, dwóch 
butli kompozytowych, dwóch wy-
twornic piany, zabezpieczeń po-
duszek airbag kierowcy i pasażera, 
ośmiu latarek kątowych, prądownicy 
wodnej turbojet, sześciu słupków 
sygnalizacyjnych, przenośnej fali 

świetlnej LED i znaku rozstawnego 
„Wypadek”,

• Miłosławia (18,6 tys. zł) – zakup kom-
pletnego aparatu powietrznego, czujni-
ków bezruchu, ubrań bojowych nomex,

• Kołaczkowa (16 tys. zł) – zakup 
umundurowania. 

Tomasz Małecki

W ostatecznym rozrachunku  
36-latek stracił dokładnie 56 650 zło-
tych. Na tym przykładzie wrzesińscy 
policjanci apelują o zachowanie czuj-
ności w kontakcie z infolinią banko-
wą. Jeśli nasz rzekomy konsultant 
wymaga od nas wypłacenia, a następ-
nie wpłacenia pieniędzy na wskazane 
przez siebie konto, natychmiast udaj-
my się do swojej placówki i poinfor-
mujmy o tym pracowników banku. 
Nie podejmujmy zbyt szybko kroków, 
ponieważ może być to oszustwo.

KPP
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Z kulturą  
za pan brat

CO W TRAWIE GRA
animacja

Chorwacja
1h 22 min

2D dubbing

WRÓŻKA 
ZĘBUSZKA

animacja
Niemcy

1h 20 min
2D dubbing

SHAZAM! 
GNIEW BOGÓW

fantasy/akcja
USA

2h 10 min
2D dubbing

WYRWA
thriller
Polska

1h 35 min
2D polski

JOHN WICK 4
thriller

USA
2h 49 min
2D napisy

KOKAINOWY MIŚ
komedia/thriller

USA
1h 35 min
2D napisy

24.03
(pt.) 15:15 15:45 17:30 17:45 20:00 20:15

25.03
(sob.) 15:15 15:45 17:30 17:45 20:00 20:15

26.03
 (nd.) 15:15 15:45 17:30 17:45 20:00 20:15

27.03
(pon.) 15:45 – 17:30 – 20:00 20:30

28.03
(wt.) 15:45 – 17:30 17:45 20:00 20:15

29.03
(śr.) 15:45 – 17:30 17:45 20:00 20:15

30.03
(czw.) 15:45 – 17:30 17:45 20:00 20:15

Plany repertuarowe
31 marca – 6 kwietnia: Co w trawie gra, Święty, John Wick 4, Wszystko wszędzie 
naraz, Puchatek: krew i miód

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

REPERTUAR: 24-30 marca

    
    sala główna

    sala kameralna

O cenach na prezentach
Często wydaje się nam, że osoba, która otrzymuje od nas jakiś 

podarek, nie powinna wiedzieć, ile za niego zapłaciliśmy. Nie jest 
to do końca złe przeświadczenie. Należy jednak pamiętać, że w nie-
których sytuacjach nie powinniśmy ukrywać kosztu zakupu.

Cenę z prezentu usuwamy wyłącz-
nie wtedy, gdy mamy pewność, że 
go nie uszkodzimy, a opakowanie 
czy sam przedmiot nadal będzie wy-
glądać estetycznie. Zamaskowana 
kwota nie powinna rzucać się w oczy. 
Metki naklejone lub przyczepione do 
niektórych rzeczy mogą psuć wraże-
nie, dlatego jeśli nie mamy trudności 
z ich oderwaniem, zróbmy to. Jeżeli 
natomiast cena jest wydrukowana 
na opakowaniu, nie zamazujmy jej. 
W przypadku chociażby biżuterii le-
piej pozbyć się metki niż zamalowy-
wać sumę długopisem. 

Czarne smugi markera na okład-
kach książek (najczęściej znajdują 

się na nich ceny sugerowane) lub 
nieestetycznie zdrapane metki to 
błędy najczęściej powtarzane przez 
wręczających prezenty. Bardziej 
eleganckie będzie pozostawienie 
nietkniętej ceny. Nie musimy przej-
mować się tym, że ktoś posądzi nas  
o skąpstwo lub poczuje się zobowią-
zany, jeśli dowie się, ile kosztowało 
nas kupno danego przedmiotu. Prze-
cież liczy się gest, a to, że obdarowa-
ny może sprawdzić cenę konkretne-
go produktu na innym egzemplarzu 
lub w Internecie powinno być wy-
starczającym argumentem, by się 
tym nie przejmować.  

Monika Tomczak

Nowi na forum

Podczas ostatniego Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego w poczet członków został przyjęty 
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkowie tego stowarzyszenia z ponad 15-letnią historią będą teraz mieli 
ułatwioną możliwość wymiany poglądów i doświadczeń czy nawiązywania współpracy z innymi organizacjami. Spo-
tkanie odbyło się 10 marca.                                                                                                                                                                                       (red.)
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W szczytnym celu
Jazda na rowerze to świetne hobby, zwłaszcza wiosną, kiedy wraz z przyrodą budzimy się po zimo-

wej nostalgii. Grzegorz Fedorowicz kilka dni temu pokazał w swojej książce, że przyjemne można połą-
czyć z pożytecznym.

fot. arch. G
. Fedorow

icza

Zebrani z zainteresowaniem słuchali opowieści Grzegorza Fedorowicza

O akcji mieszkańca naszego powia-
tu było głośno już w ubiegłym roku. 
Podjął decyzję, że na rowerze pokona 
trasę z Londynu do Wrześni. Chciał 
w ten sposób pomóc Zuzannie Na-
wrockiej, uczennicy Liceum Ogólno-
kształcącego im. Henryka Sienkiewi-
cza we Wrześni, w jej walce z chorobą 
nowotworową. Założeniem projektu 
była zbiórka pieniędzy na leczenie 
Zuzi, a odwiedzanie poszczególnych 
mniejszych i większych miejscowości 
na trasie wytyczonego szlaku miało 
tę akcję promować. I tak też się sta-
ło. Grzegorz Fedorowicz przemie-
rzał kolejne kilometry, a puszki się 
zapełniały. W tym czasie spotkał się 
z wieloma ludźmi, którzy wspierali 
go w wyzwaniu. Sam wspomina, że 
przychodziły momenty zmęczenia  
i zwątpienia, ale szybko przypominał 
sobie, jaki jest cel tej inicjatywy. Po 
dwunastu dniach dojechał z Londy-
nu do Wrześni.

Kiedy zregenerował siły, postano-
wił, że zacznie dokumentować swoje 
wspomnienia, zarówno te wesołe  
i pełne anegdot, jak i kryzysowe. 

Po spisaniu dużej części materiału 
poprosił o jego przeczytanie swoją 
córkę oraz nauczycielkę wrzesińskie-
go LO. Obie stwierdziły, że ma pisać 
dalej. Grzegorz Fedorowicz podjął 
wyzwanie i rozszerzył swoje zapiski 
o kolejne historie. Później przyszedł 
czas na wybór zdjęć oraz poszukanie 
wydawcy, który podejmie się wy-
drukowania książki. Było to nie lada 
wyzwanie, bo wiązało się z szere-
giem wymogów, jakie musiał spełnić. 
Udało się, a finiszem tej historii była 
premiera książki, która odbyła się  
17 marca. Na spotkaniu z Grzegorzem 
Fedorowiczem pojawili się m.in. sa-
morządowcy, znajomi, miłośnicy jaz-
dy na rowerze, członkowie organizacji 
sportowych, ale także bohaterka całe-
go zamieszania, czyli Zuzia Nawrocka, 
której stan zdrowia w ostatnim czasie 
znacząco się polepszył – i właśnie to 
jest największą wartością tego rowe-
rowego projektu.

Na koniec spotkania autorskiego 
Grzegorz Fedorowicz ogłosił, że nie 
składa broni. Chce pomagać dalej. 
Tym razem trasa jego wyprawy do 

Wrześni będzie o wiele dłuższa, bo 
z Lizbony. Cel równie szczytny jak 
poprzednio. Uczestnikom spotkania 
pokazał zdjęcie małej Ali z mamą 
oznaczone tytułem „Zmęczone...”. 
Dziewczynka zmaga się z bardzo 
rzadką wadą genetyczną – duplika-
cją trzeciego chromosomu prawie 
całego krótkiego ramienia z towarzy-
szącymi wadami. Obecnie jest jedy-
ną osobą na świecie, która cierpi na 
tego rodzaju schorzenie. Misją Grze-
gorza Fedorowicza latem tego roku 
będzie pomoc Ali w walce z choro-
bą oraz wsparcie jej leczenia, które-
go formy lekarze jeszcze nie znają. 
Obecnie nie ma również dostępnej  
i opracowanej terapii genowej. 

Grzegorz Fedorowicz zachęca już 
dziś do włączenia się w jego kolejne 
przedsięwzięcie. Zaprasza do odwie-
dzenia profilu Facebook pod nazwą 
Ali Calineczka, gdzie pokazywana 
jest rzeczywistość, z jaką codziennie 
zmierza się dziewczynka. Akcja chary-
tatywna ma również już swoje hasło: 
Misja Calineczka. Warto pomagać!

Mateusz Maserak

Ku pamięci
20 marca zmarła emerytowana położna, działaczka spo-

łeczna związana z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów, ale nade wszystko pełna empatii i życzliwa osoba 
– Maria Świerczyńska. Miała 83 lata. 

Urodziła się 2 lipca 1939 roku  
w Jelnie w północnej części Woły-
nia. Jej dzieciństwo to czas, kiedy 
ukraińscy nacjonaliści wymordo-
wali dziesiątki tysięcy mieszka-
jących tam Polaków. W czerwcu 
2019 roku zgodziła się opowie-
dzieć czytelnikom „Przeglądu Po-
wiatowego” historię swojej rodzi-
ny. Nie ukrywała wówczas wzru-
szenia i przejęcia, bo w rozmowie 
wielokrotnie poruszała drastycz-
ne historie, które pomimo upły-
wu lat były otwartymi ranami.  
Jak sama mówiła: – W domu za-
wsze się o tym mówiło (...). Po woj-
nie to był temat tabu, bo była już 
republika radziecka (...). Nie chodzi 
mi o to, żeby się mścić na Ukraiń-
cach. Chodzi mi tylko o prawdę.  
Z inicjatywy Marii Świerczyńskiej 
Starostwo Powiatowe we Wrześni 
zorganizowało spotkanie poświę-
cone pamięci o krwawej niedzieli 
na Wołyniu. Odbyła się wówczas 
prelekcja historyczna, wystąpie-
nia oraz projekcja filmu.

Maria Świerczyńska po tym 
wszystkim, co przeszła, pozo-
stawała osobą pełną życzliwości  
i wiary w ludzi. Po osiedleniu  
w Kołaczkowie w 1971 roku pod-
jęła pracę zawodową. – Jestem 
położną z zawodu, pracowałam 
30 lat w szpitalu i wszystkich  
w okolicy znam, nie tylko z gminy, ale  

i z powiatu – mówiła w 2019 roku. 
Wiele mieszkanek naszego po-
wiatu, które odwiedzała świeżo 
po porodzie pani Maria, wspomi-
na ją jako pomocną i życzliwą ko-
bietę, która z troską podchodziła 
do każdego nowo narodzonego 
dziecka i jego matki. 

Po przejściu na emeryturę Ma-
ria Świerczyńska pozostała na-
dal aktywna. Przez wiele lat była 
przewodniczącą kołaczkowskie-
go koła Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów,  
a kiedy zrezygnowała z tej funk-
cji w podziękowaniu za zasługi 
na rzecz organizacji otrzymała 
statut honorowej przewodni-
czącej. Laureatka Zotej Odznaki 
Honorowej PZERiI. Podczas 40-le-
cia istnienia koła w Kołaczkowie 
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 
wyróżnił zmarłą mianem Lidera 
Powiatu Wrzesińskiego. Do końca 
była aktywnym członkiem stowa-
rzyszenia. Jeszcze kilka dni temu  
z okazji Dnia Kobiet pani Marii 
była zaangażowana w organiza-
cję przyjęcia. 

Pożegnanie odbędzie się w naj-
bliższą sobotę (25 marca) o go-
dzinie 11 w kościele parafialnym 
w Kołaczkowie. Po zakończonej 
mszy Maria Świerczyńska spo-
cznie na parafialnym cmentarzu. 

Mateusz Maserak
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 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2023
Starosty Wrzesińskiego

z dnia 9 marca 2023 roku

Starosta Wrzesiński
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości Targowa Górka, gmina Nekla, dz. 102

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Targowa Górka, gmina Nekla

Numer geodezyjny nieruchomości: 102

Powierzchnia działki: 0,1503 ha

Księga Wieczysta PO1F/00045164/8

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w na terenie miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości 
o charakterze sakralnym oraz mieszkaniowym (brak obiektów o charakterze handlowo-usługowym). Kształt działki regularny. Działka ma bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 270 m2 i powierzchni zabudowy ok. 301 m2. 
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna osadzone w ramach stalowych, drzwi z desek. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegły, 
strop drewniany. Uwzględniając technologię budowy, jakość wykonanych robót budowlanych rodzaj zastosowanych materiałów – standard budynku 
określono na poziomie niedostatecznym (zużycie określono na poziomie 90%, budynek nadaje się do kapitalnego remontu lub wyburzenia).

Przeznaczenie nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 102 położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej 
Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 roku, zmienionym uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku, uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia  
27 stycznia 2011 roku oraz uchwałą nr XXXIV/293/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku, przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.

Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) minął dnia 7 marca 2023 roku.

Zobowiązania i obciążenia 
nieruchomości Brak

Cena wywoławcza nieruchomości 104 543,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki (23%) tj. 128 587,89 zł brutto

Kwota wadium 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych) 

Termin wpłacenia wadium do 24 kwietnia 2023 roku

Miejsce i termin  
I przetargu

Starostwo Powiatowe we Wrześni  
ul. Fryderyka Chopina 10, pok. nr 112
28 kwietnia 2023 roku godz. 1000

WARUNKI PRZETARGU:
1. Przetarg odbędzie się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Fryderyka 

Chopina 10.
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami praw-

nymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.
3. W przetargu mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełno-

mocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym.
4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 

0080 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku ban-
kowym tut. Starostwa.

5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy nieruchomości, po 
zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub zamknięciu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich 
konto, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień 
zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia 

umowy w formie aktu notarialnego.
8. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
9. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu,  

a także ze stanem technicznym nieruchomości, stanem prawnym nieruchomości oraz jej przeznaczeniem.
10. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie 

wyznaczonym przez tut. organ, przed zawarciem aktu notarialnego, znajdowała się na rachunku bankowym organi-
zującego przetarg ustny nieograniczony.

11. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego 
wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy  
o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej 
wspólności ustawowej.

12. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
13. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej repre-

zentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpo-
wiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru 
uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

14. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), chcąc nabyć nieruchomość, zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej 
do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.

15. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca 
nieruchomości.

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

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     STAROSTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /-/ Dionizy Jaśniewicz

TARGOWA GÓRKA, DZIAŁKA NR 102
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Oskar Gibowski
Fundacja Krystyny Ciołkosz „Za Szybą” 
Numer KRS 0000252666
Dopisek: Oskar Gibowski

Przekaż 1,5% podatku
Dzięki nowym przepisom od tego roku podatnicy rozliczając PIT, mogą przekazać 1,5% podatku  

na rzecz organizacji pożytku publicznego (wcześniej był to 1%). Publikujemy informacje o kolejnych 
osobach, które można wesprzeć w ten sposób. Pamiętajmy, że nikt z nas nic na tym nie traci.

Oskar Gibowski urodził się 5 kwietnia 2004 roku. 
Do drugiego roku życia rozwijał się prawidłowo, 
pięknie mówił i chętnie się bawił. Od 20 miesiąca 
zaczął się cofać w rozwoju, stopniowo przestawał 
mówić. Zamykał się, unikał kontaktu wzrokowego, 
bawił się sam i nie reagował na własne imię. Po wie-
lu badaniach i obserwacji postawiano diagnozę – 
autyzm.

Oskar przechodzi różne formy rehabilitacji, leczenie 
biomedyczne, jest pod opieką lekarzy, dietetyków 
oraz terapeutów. Wymaga intensywnej rehabilitacji. 
Musi mieć dietę bezglutenową, bezmleczną i niskocu-
krową. Ma duże szanse na poprawę funkcjonowania. 
Przekazane środki służą do opłacenia wizyt lekarskich, 
badań, leków oraz zapewniają godziny rehabilitacji. 

Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu i przed-
szkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Bajeczny Zakątek” walczą o bon 
prezentowy i w związku z tym zwracają się z prośbą o pomoc w zbiórce 
zużytych baterii, których średnica nie przekracza 7 cm. Od września do 
marca udało się im zebrać 500 kg zużytych baterii w ramach ogólnopol-
skiego programu edukacyjnego pt. „Zbieraj! Baterie i telefony!” To im-
ponujący wynik, zebrana ilość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, 
dlatego zaczęliśmy myśleć, że mamy duże szanse znaleźć się wśród lau-
reatów. Chcemy uplasować się jak najwyżej na podium i dlatego zwra-
camy się z prośbą do wszystkich osób i instytucji, które mogłyby pomóc 
nam ten sukces osiągnąć. Baterie należy przynosić do naszych placówek 
oświatowych we Wszemborzu lub można umówić się na odbiór baterii 
z koordynatorem przedsięwzięcia (tel. 663 917 622). Zbiórka potrwa do 
początku maja. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które już przyłączyły się do 
naszej akcji!
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Kacper Czerwiński
Numer KRS: 0000396361
Cel szczegółowy: 0245050 Kacper

Kacper Czerwiński przyszedł na świat w sierpniu 
2017 roku. Otrzymał 10 punktów w skali Apgar. 
Rozwijał się prawidłowo. W listopadzie 2021 roku 
stwierdzono u niego autyzm atypowy. Chodzi do 
przedszkola specjalnego, uczęszcza też na inte-
grację sensoryczną oraz terapię behawioralną.  
W czerwcu 2022 roku zdiagnozowano u niego 
dystrofię mięśniową Duchenne’a. Ta rzadka cho-
roba genetyczna polega na postępującym zaniku 
mięśni. Objawy pogłębiają się około 12 roku życia, 
przeważnie wtedy konieczne staje się korzystanie  
z wózka. Ponadto uszkodzeniu ulega tkanka serco-
wa, powodując kardiopatię. Aby Kacper był jak naj-
dłużej samodzielny, potrzebuje codziennej rehabili-
tacji, hipoterapii, zajęć basenowych, diety bogatej 
w pełnowartościowe białko, sterydu sprowadzone-
go z Niemiec, wizyt lekarskich oraz sprzętów orto-
pedycznych. Zebrane środki zostaną przekazane na 
rehabilitację, leczenie oraz zakup sprzętu.

fot. arch. pryw
.

Aktywna emerytura
Wieloletni pracownik Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny 

w Kołaczkowie Tadeusz Kiciński przeszedł na emeryturę.

Tadeusz Kiciński jako wychowaw-
ca pracował w obecnym OWDiR-ze 
od 1 września 2006 roku. Wcześniej 
był m.in. nauczycielem w Zespole 
Szkół Mleczarskich, Turnusowym 
Ośrodku Socjoterapii w Kołaczko-
wie oraz Gimnazjum Specjalnym 
w Kołaczkowie. Jest absolwentem 
Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Ukończył również przygotowanie 
pedagogiczne z wychowania fi-
zycznego na Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu.

Mimo emerytury nie zamierza 
zupełnie zrezygnować z aktywnej 
działalności – cały czas jest zaanga-
żowany w prowadzenie reprezen-
tacji Polski dzieci z domów dziecka  
w piłce nożnej. Co najmniej do 
końca roku będzie również pełnił 
funkcję prezesa UKS Kołaczkowo. 
Pod jego okiem podopieczni klubu 
wielokrotnie osiągali spektakularne 
sukcesy, zwłaszcza w unihokeju. 
Jeszcze w tym roku planuje organi-
zację rekreacyjno-sportowej spar-

takiady dla mieszkańców burs z Wiel-
kopolski (nadal jest wychowawcą we 
wrzesińskim internacie). W planach 
ma również rozszerzenie swojej dzia-
łalności o kolejne dyscypliny sportu.

Z okazji symbolicznego przejścia na 
emeryturę Tadeusz Kiciński otrzymał 
od starosty wrzesińskiego Dionizego 
Jaśniewicza gratulacyjny grawerton.

Klara Skrzypczyk
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Drzwi otwarte z KFS
W Powiatowym Urzędzie Pra-

cy we Wrześni 17 marca odbył 
się Dzień Otwarty z  Krajowym 
Funduszem Szkoleniowym.

W trakcie wydarzenia zainteresowa-
ni pracodawcy mogli zapoznać się 
ze szczegółami na temat m.in. tego, 
do kogo skierowany jest KFS, jaka 
jest wysokość wsparcia, które można 
otrzymać, jak prawidłowo wypełnić 
wniosek. Z indywidualnych porad  
i uzyskania odpowiedzi na nurtujące 
pytania skorzystało kilkunastu pra-
codawców. Dziękujemy za zaintere-
sowanie i liczymy na dobrą współ-
pracę. Spotkania były okazją również 
do poznania uwag pracodawców, 
których analiza służyć będzie lepszej 
współpracy w przyszłości.

PUP

Kiedy jest możliwa kontynuacja 
zasiłku dla bezrobotnych?

Pobierasz zasiłek i zastanawiasz się, czy warto podjąć nowe za-
trudnienie na rzecz utraty tego świadczenia? Nie wiesz, czy nowa 
praca jest pewnym zatrudnieniem? Obawiasz się braku prawa do 
zasiłku po ponownej utracie pracy? Podpowiadamy, w jakich sytu-
acjach osoba korzystająca z zasiłku może kontynuować jego pobie-
ranie, w przypadku powrotu do rejestru. 

Bezrobotny, który wyrejestrował się 
w trakcie pobierania zasiłku na okres 
krótszy niż 365 dni z powodu:

• podjęcia zatrudnienia,
• innej pracy zarobkowej,
• pozarolniczej działalności lub
• uzyskiwania przychodu w wyso-

kości przekraczającej połowę mini-
malnego  wynagrodzenia  za pracę 
miesięcznie

i zarejestrował się ponownie  
w powiatowym urzędzie pracy jako 
bezrobotny w okresie 14 dni od 
dnia:

• ustania zatrudnienia,
• zaprzestania wykonywania innej 

pracy zarobkowej,
• prowadzenia pozarolniczej działal-

ności,
• pobierania zasiłku chorobowego, 

macierzyńskiego lub zasiłku w wy-
sokości zasiłku macierzyńskiego po 
ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu 
wykonywania innej pracy zarobko-
wej, prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności lub

• osiągania przychodu przekracza-
jącego połowę minimalnego  wyna-
grodzenia za pracę miesięcznie

ma prawo do zasiłku na czas skróco-
ny o okres pobierania zasiłku przed 
utratą statusu bezrobotnego oraz  
o okresy zatrudnienia w ramach prac 
interwencyjnych, robót publicznych, 
okres odbywania stażu, szkolenia 
lub przygotowania zawodowego 
dorosłych przypadających na okres, 
w którym przysługiwałby zasiłek 
(art. 73 ust. 5 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy).

Przykład*:
Pani Elżbieta, która na podstawie 

złożonych dokumentów i analizy jej 
sytuacji po rejestracji w PUP otrzy-
mała prawo do zasiłku na 180 dni, 
po miesiącu znalazła zatrudnienie 
i podjęła pracę. Zgodnie z  prawem 
została pozbawiona statusu osoby 
bezrobotnej i utraciła prawo do za-
siłku w związku z  zatrudnieniem. 
Jednak po okresie próbnym, trwają-
cym 2 miesiące, umowa nie została 
przedłużona. Pani Elżbieta ponow-
nie rejestruje się w PUP w ciągu  
14 dni od zakończenia pracy, ma pra-
wo do zasiłku jeszcze przez 5 miesię-
cy. Zasiłek był przyznany na 6 miesię-
cy, pobierała go miesiąc. Zatem przy-
sługujący jej zasiłek jest skrócony  
o czas wcześniejszego jej pobierania.

*Podkreślamy, że każdy przypa-
dek jest inny, a przykład przywo-
łany wyżej ma służyć wyjaśnieniu 
ogólnego mechanizm. Każdy klient 
PUP jest odrębnym przypadkiem  
i na każdym etapie sytuacje rozpa-
trywane są indywidualnie.

Barbara Strzyżewska
PUP

Dla pracodawcy: Prace interwencyjne
Prace interwencyjne polegają na refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagro-

dy oraz składki na ubezpieczenie społeczne nowo zatrudnionej osoby z rejestru powiatowego urzędu 
pracy przez okres sześciu miesięcy pod warunkiem zagwarantowania kontynuacji zatrudnienia na co 
najmniej trzy kolejne miesiące. Rozwiązanie to służy wsparciu pracodawców poprzez obniżenie kosz-
tów osobowych w pierwszym okresie współpracy z nowym pracownikiem.

Kto może zostać skierowany do prac interwencyjnych?
Warunkiem organizacji prac interwencyjnych jest dopasowanie potrzeb pracodawcy i osoby pozostającej bez za-

trudnienia. Każda osoba zarejestrowana w PUP może zostać skierowana do prac interwencyjnych pod warunkiem 
spełnienia oczekiwań pracodawcy określonych w ofercie pracy. Nie ma znaczenia branża, charakter pracy itp. Każdy 
pracodawca może ubiegać się o tę formę wsparcia.

Jak uzyskać wsparcie oraz o czym należy pamiętać?
1. Poznaj szczegóły, zapoznaj się z wzorem umowy.
2. Jesteś zdecydowany? Złóż wniosek w PUP.
3. Pamiętaj o kompletności wniosku – niedopatrzenia i braki wydłużają czas załatwiania sprawy. Do wniosku należy 

dołączyć m.in. zgłoszenie krajowej oferty pracy, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz zaświad-
czenie o niezaleganiu w opłacaniu danin publicznych do urzędu skarbowego.

4. Czekaj na rozpatrzenie wniosku – potrwa to nie dłużej niż 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. UWAGA! Pra-
cownicy PUP mogę prosić o uzupełnienia i wyjaśnienia.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy z PUP możesz zatrudniać pracownika. Pamiętaj, że musi 
to być osoba, która jest zarejestrowana w PUP. Pośrednicy pracy w urzędzie pomogą w doborze kandydata.

Wszystkie dokumenty, w tym wzór umowy można znaleźć na stronie: września.praca.gov.pl/dokumenty do pobra-
nia/ Prace interwencyjne

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z doradcą klienta:
• Mirosława Grabowska, specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 61 640 35 47, e-mail: miroslawa.grabowska@pupw-

rzesnia.pl
Wojciech Mikołajczak 

PUP

Środki z PUP na własny  
biznes – śpieszyć się czy nie?

W 2023 roku środki na uruchomienie własnej działalności będą 
trafiać do nas sukcesywnie, nie znamy ostatecznej wysokości środ-
ków, jaką będziemy dysponować.

W tej chwili mamy zabezpieczone 
środki na dotacje dla 25 osób, zakła-
dając, że średnia wysokość wsparcia 
wyniesie 26 000 zł. Część środków 
już została rozdysponowana, część 
wniosków czeka na rozpatrzenie. 
Będzie się to odbywać do momen-
tu wyczerpania środków, przy czym  
w drugiej połowie roku planujemy 
drugi nabór.

Przypominamy, że złożenie wniosku 
nie jest równoznaczne z otrzyma-
niem wsparcia. Decyzja oparta jest  
o ocenę komisji oraz pulę dostęp-
nych środków. Wnioski rozpatrywa-
ne są według kolejności wpływu do 
powiatowego urzędu pracy.

Przypominamy, że decyzja o pod-
jęciu samozatrudnienia musi być 
przemyślana, rodzi to bowiem dużą 
odpowiedzialność i obowiązki, ale 

jest również szansą na samodziel-
ność, stabilizację finansową i realiza-
cję marzeń.

Przy ubieganiu się o dotację, należy 
pamiętać w szczególności o:

• zabezpieczeniu w przypadku 
zwrotu otrzymanego wsparcia  
(poręczyciele),

• utrzymaniu działalności przez co 
najmniej rok, 

• opracowaniu biznesplanu,
• złożeniu kompletnego i czytelne-

go wniosku.
Szczegóły dotyczące dotacji na 

własną działalności dostępne są 
na stronie: www.wrzesnia.praca.
gov.pl/Dokumenty do pobrania/Do-
tacje na podjęcie własnej działalno-
ści gospodarczej.

Joanna Musiałkiewicz
PUP
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Przygarnij mnie

Te smutne oczy u boku odpowiedniego człowieka na pewno rozbłysną szczęściem

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.

Kilka słów o ugodzie
Jest jednym z lepszych i szybkich sposobów rozwiązywania spo-

rów praktycznie w każdej sprawie, jeżeli istnieje tylko chociażby 
najmniejsza dobra wola stron. 

Ugoda to umowa, na mocy której 
strony czynią sobie wzajemne ustęp-
stwa po to, aby zakończyć trwający 
spór bądź zabezpieczyć się przed ta-
kim sporem w przyszłości. Warto te 
wzajemne uzgodnienia spisać właśnie 
w formie przewidzianej dla umów.

Ugodę można zawrzeć również 
przed notariuszem lub sądem. Jest 
ona wówczas tytułem egzekucyj-
nym – ma taką samą moc jak każde 
orzeczenie sądowe. Jeżeli jej ustale-
nia nie będą wykonywane konieczne 

jest tylko uzyskanie sądowej klauzuli 
wykonalności, aby komornik mógł 
prowadzić egzekucję. 

Na koniec coś z mądrości ludowej – 
najgorsza ugoda jest lepsza od pro-
cesu sądowego.

Podstawa prawna artykuł 917 i na-
stępne ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2022 roku, pozycja 1360 z późn.zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

Oznaki wiosny
Pierwsze oznaki wiosny to kwiaty wyłaniające się spod śnie-

gu oraz cieplejsze promienie słońca, wiatr i niepowtarzalny za-
pach. To sprawia, że rośliny budzą się z zimowego letargu, pta-
ki wracają do nas z ciepłych krajów, a my mamy coraz więcej 
energii.

Kiedy ustępują mrozy spod śnie-
gu nieśmiało zaczynają wychylać 
główki pierwsze roślinki. Najwcze-
śniej wyrastają białe śnieżyczki (Ga-
lanthus nivalis), tuż za nimi szafran 
wiosenny (Crocus vernus) w róż-
nych odmianach kolorystycznych  
i inne rośliny cebulowe. Są to tulipa-
ny (Tulipa sp), szafirki drobnokwia-
towe (Muscari botryoides), narcyzy 
(Narcissus sp.), hiacynty (Hyacinthus), 
cebulice syberyjskie (Scilia sibirica)  
i pierwiosnki (Primula).

Jednym z głównych obrzędów 
magicznych powitania wiosny 
było i nadal jest topienie kukły 
zwanej marzanną. W niektórych 
rejonach tradycja ta polegała na 
jej paleniu lub zakopywaniu. Od-
bywało się to w pierwszy dzień 
wiosny lub równonocy wiosen-
nej. Zabawie towarzyszyły śpiewy  
i tańce.

Paulina Kujawa, 
Patrycja Kosmowska 
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Cześć, czytelnicy! Jestem Żab-
cia. Niezłe imię, prawda? Myślę, że 
do mnie pasuje, mimo że jestem 
pieskiem. Mam około roku, więc 
jeszcze całe życie przede mną. Do 
schroniska trafiłam w styczniu, do-
kładnie w piątek 13. Czy to był pe-
chowy dzień? Dla mnie nie. Mnie 
i moje trzy kompanki odebrano 
interwencyjnie. Wcześniej całe 
dnie spędzałyśmy w zamknięciu, 
w blaszanym garażu bez okien. 
Posesja naszego właściciela nie 
była ogrodzona. Przez to oraz przez 
brak należytej opieki, często biega-
łyśmy po pobliskiej drodze. Garaż 
miał być sposobem, żeby temu 
zaradzić. Według mnie niezbyt 
dobrym. Pewnie przez to jestem 
dosyć wycofana i bojaźliwa, choć 
na szczęście nie agresywna. Gdy 
ktoś podchodzi do kojca, to lubię 
skorzystać z tej okazji na głaskanie 
i mizianie. Gdy jednak ktoś wcho-
dzi do środka, uciekam szybko do 
budy i trudno namówić mnie do jej 
opuszczenia.

Do tej pory nie znałam innych 
psiaków, poza tymi z podwórka. 
Zdarza mi się obszczekiwać innych, 
ale to chyba normalne w moim 
przypadku. Jestem jeszcze nieuf-
na, ale na pewno ciekawa innych 
czworonogów. Moi opiekunowie 
mówią, że z dnia na dzień robię 
postępy, na przykład coraz lepiej 
chodzę na smyczy, a wszystko jest 
jeszcze do wyuczenia, bo przecież 

jestem młodziutka. W kochającym 
domu szybko się otworzę i nabiorę 
odwagi – na pewno będę cudow-
nym przyjacielem jakiegoś człowie-

ka. Może twoim? Skontaktuj się  
w tej sprawie z Joanną (tel. 660 437 
625) albo Sandrą (tel. 723 517 563).

Żabcia

fot. Psi-jaciel
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Z życia klubów sportowych

We wrzesińskim Hwarangu trenuje wielu utalentowanych zawodników

Kolejne sukcesy
Zawodnicy Hwaranga w marcu wystąpili na Grand Prix Wielkopolski oraz Pucharze Świata Belgian 

Open.
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Pierwsza edycja Grand Prix Wiel-
kopolski w Taekwondo Olimpijskim 
odbyła się 12 marca w Rokietnicy. 
Na matach Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu wystąpiło ponad 350 uczest-
ników z całej Polski. UKS Hwarang 
Września reprezentowało 35 zawod-
ników, którzy zdobyli łącznie 11 zło-
tych, osiem srebrnych i siedem brą-
zowych medali.

W emocjonujących pojedynkach 
złote medale wywalczyli: Tomasz 
Sternel, Iga Janas, Antoni Wojcie-
chowski, Michalina Zielińska, Mar-
tyna Wojciechowska, Rafał Zieliński, 
Adrian Stengert, Jakub Filipczak, 
Dominik Knopkiewicz, Sara Surtel  
i Nikola Haremza. Srebrne krążki zdo-
byli: Aliaskar Kupessov, Wojciech Pi-
głowski, Alicja Janowicz, Amelia Kaź-
mierczak, Maja Kaźmierczak, Michał 
Filipczak, Kacper Kasperski i Julia 
Knopkiewicz. Z brązami wrócili: Ali-
cja Nawrocka, Jan Krzywdziński, Iza-
bella Chrzanowska, Sara Wilczyńska, 
Michalina Janas, Martyna Zielińska  
i Alicja Muchowicz.

Znakomita postawa naszych pod-
opiecznych jest wynikiem poukła-
danego i systematycznego szkolenia  
w klubie, a progres widać na zawo-
dach na każdym szczeblu, od dziecka 
do juniora.

Cykl zawodów Grand Prix Wielko-
polski był wspólnym pomysłem klu-
bów zrzeszonych w Wielkopolskim 
Związku Taekwondo Olimpijskiego. 
Brakowało połączenia szkolenia dzie-
ci z innymi grupami wiekowymi. Już 
po raz drugi (po zeszłorocznej edycji) 
organizujemy zmagania w czterech 
miastach wielkopolski – Rokietnicy, 
Kórniku, Gostyniu i Wrześni. To wła-
śnie nasze miasto w listopadzie po raz 
drugi będzie gospodarzem finałowej 
edycji turnieju, który już na stałe za-
gości w kalendarzu tutejszych imprez. 
Zeszłoroczna edycja była niebywałym 
sukcesem – wzięło w niej udział po-

nad 400 zawodników, a hala Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 6 
była wypełniona po brzegi.

Puchar Świata Belgian Open, który 
zgromadził blisko 1 700 zawodników 
z całego świata, odbywał się od 17 
do 19 marca w belgijskim Lommel.

Niebywały sukces odniósł Michał 
Filipczak, który w kategorii kade-
tów +65 kg wywalczył złoty medal. 
Najpierw pewnie pokonał Niemca,  
a w finale reprezentanta Bahrajnu.

Oprócz Michała UKS Hwarang 
Września reprezentowali: Sara Sur-
tel – juniorka (jedna walka wygrana), 
Marcelina Mgłosiek – kadetka, Ali-
cja Muchowicz – juniorka, Wiktoria 
Grześkowiak – seniorka i Weronika 
Przybysz – seniorka. Cała ekipa spi-
sała się naprawdę świetnie, a o po-
zycjach medalowych decydowały 
minimalne przegrane rundy.

Weronika Przybysz, która wystar-
towała po rekonstrukcji więzadeł 
krzyżowych, w pierwszej walce po-
konała Chorwatkę. Drugą natomiast 
– z Hiszpanką – musieliśmy przerwać 
ze względu na odnowienie kontu-
zji. Hiszpanka zwyciężyła w kategorii 
seniorek -67 kg.

Bardzo dobry występ zaliczyli wycho-
wankowie Hwaranga Krystian i Dag-
mara Haremza, którzy wywalczyli piąte 
miejsca. Krystian w walce ćwierćfinało-
wej minimalnie przegrał z Kazachem 
1:2 który został złotym medalistą,  
a Dagmara uległa Polce 0:2. Wcześniej 
oboje wygrali po dwie walki.

W roku olimpijskim puchary świata 
przyciągają zawodników z całego glo-
bu. Szukają oni punktów do rankingu 
olimpijskiego, który decyduje o kwa-
lifikacjach bezpośrednich do igrzysk 
olimpijskich. Dla naszych zawodni-
ków to niezwykła szansa na nie tylko 
podglądanie najlepszych, ale także 
rywalizację z nimi. Wiadomo, że wiąże 
się to ze sporymi nakładami finanso-
wymi, natomiast doświadczenie, któ-
re zdobywają, jest przeogromne. 

Występ Michała Filipczaka był jego 
drugim startem w zawodach tej ran-
gi. Wcześniej we wrześniu 2022 roku 
wystąpił w Warszawie. Po pół roku 
treningu nie dosyć, że nie ma sobie 
równych w kraju, to teraz zdobył złoto  
w Belgii. To efekt ciężkiej pracy i wiary 
w proces treningowy nie tylko same-
go zawodnika, ale i jego rodziców.

UKS Hwarang

Udane zawody
Uczniowie Zespołu Szkół w Zasutowie, a zarazem zawodnicy 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Zasutowo brali udział w II turnie-
ju w ramach Mistrzostw Miasta Słupcy w Badmintonie 2023.
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Uczestnicy turnieju nie zamierzają spoczywać na laurach

Do Słupcy 25 lutego przyjechali za-
wodnicy z Konina, Mąkolna, Leszna, 
Zasutowa oraz Słupcy. Na zawodach 
naszą szkołę i klub reprezentowało 
aż 21 uczniów, którzy osiągnęli na-
stępujące wyniki.

W kategorii dziewcząt klas I-III szko-
ły podstawowej:

1. Kornelia Kotowicz,
3. Maria Dądaj.
W kategorii chłopców klas I-III szko-

ły podstawowej:
2. Józef Kosmowski,
3. Stefan Dobosz,
4. Xavier Pluciński,
5-6. Tomasz Stachura, Stanisław Fludra.
 W kategorii dziewcząt klas III-IV 

szkoły podstawowej:
1. Maria Woźniak,
4. Agata Juszczak.
W kategorii dziewcząt klas V-VI 

szkoły podstawowej:
2. Wiktoria Juszczak,
4.  Łucja Jachimczak,
9-12. Zuzanna Kotowicz,
13-14. Alicja Górska.

W kategorii chłopców klas V-VI 
szkoły podstawowej:

5-6. Marcin Balicki,
7-8. Franciszek Rachubiński, Mate-

usz Rybicki, 
10. Stefan Dutkowski.
Zdobywcy trzech pierwszych 

miejsc otrzymali medale, a wszyscy 
uczestnicy zawodów – pamiątkowe 
dyplomy. Zawody zakończyły się lo-
sowaniem nagród rzeczowych. Tym 
razem szczęśliwcami zostali: Stefan 
Dutkowski i Kacper Łukasiewicz, któ-
rzy dostali rakiety badmintonowe, 
oraz Franciszek Rachubiński wyloso-
wał torbę upominkową. 

Dziękuję Katarzynie Stachurze za 
pomoc w opiece nad dziećmi pod-
czas zawodów.

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my sukcesów i życzymy powodzenia 
na kolejnych zawodach!

Lidia Płończak
UKS Zasutowo

Michał Filipczak wrócił z Belgii ze złotem

fot. arch. U
KS H

w
arang W

rześnia

Zwyciężyli na wyjeździe
Grupa Orlik 2013 nie próżnuje. 11 marca odniosła zwycięstwo 

podczas wyjazdowego sparingu z Lechem Poznań 2014.

fot. arch. KS Zjednoczeni

Intensywne treningi przynoszą efekty

Klub reprezentowali: Jakub Nadolny, 
Oliwier Jasiński, Filip Piasecki, Bartosz 
Pluciński, Jan Zmuda, Leon Goclik, 
Franciszek Rembowicz, Leonard An-
drzejaszek, Nikodem Lisiecki, Filip Go-
ściniak oraz zawodnik testowany.

W sobotnie marcowe przedpołu-
dnie zawodnicy U10 Zjednoczeni 
Września rozegrali wartościowy spa-
ring z zespołem Lecha Poznań. Mimo 
niesprzyjających warunków atmos-

ferycznych mecz obfitował w wiele 
udanych akcji. Pojedynek był bardzo 
wyrównany. Padło w nim kilka bra-
mek po szybkich, składnych akcjach 
całego zespołu. Ponownie widoczna 
była praca, jaką chłopcy wykonują 
na treningach oraz zajęciach dodat-
kowych. Przygotowania do rundy 
wiosennej wkraczają w ostatnią fazę 
a już widać efekty ciężkiej pracy.

KS Zjednoczeni
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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 07

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27
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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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Ogólnopolski Dragon Cup
Zawody, które odbyły się 18 marca, zgromadziły ponad 500 zawodników i 40 klubów.

Patrycja, Zuzanna i Matylda na najwyższym stopniu podium
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Wrzesiński Klub Karate reprezen-
towało 11 osób. Dla niektórych były 
to pierwsze starty w życiu. Nasza 
drużyna pierwszego kroku zaliczy-
ła pierwszy start jako rozgrzewkę 
do konkurencji indywidualnych.  
W kata pierwszy krok, kihonie i kumi-
te fantom startowali Dominik Kowa-
licki, Adam Ziolkowski, Nikita Rydnyj 
i Danylo Binkovskyj. Rewelacyjnie za-
prezentował się Dominik Kowalicki, 
zdobywając swój pierwszy srebrny 
medal w kata indywidualnym pierw-
szy krok sześć lat i młodsi.

Złoto w kata drużynowym dziew-
cząt dziewięć lat i młodszych zdobyły 
Patrycja Katulska, Matylda Kamińska 
i Zuzanna Czerniak. Matylda wywal-
czyła również złoto w kumite indy-
widualnym dziewcząt 8-9 lat +30 
kg oraz brąz w kata indywidualnym 
dziewcząt 8-9 lat. Z kolei Zuzanna 
zdobyła złoto w kata indywidualnym 
dziewcząt 8-9 lat oraz brąz w kumi-
te indywidualnym dziewcząt 8-9 
lat – fantom. Złoty medal przypadł  
w udziale także Karolowi Kostrzewie 
w kata juniorów. 

W zawodach uczestniczyli również 
Nadia Piaskowska, Jan Fibikowski 

Iwinski oraz Patrycja Błaszak. Mimo 
dobrych startów nie udało im się jed-
nak wejść do strefy medalowej.

Dzięki zdobytym medalom wrze-
siński klub zajął piąte miejsce w kla-
syfikacji ogólnej na 40 klubów, a Zu-
zanna Czerniak i Matylda Kamińska 
uplasowały się ex aequo na piątej 

pozycji w klasyfikacji indywidualnej. 
Na  tym przykładzie widać wszech-
stronność naszych zawodników – jak 
widać zdobywamy medale zarówno 
w kata, jak i w kumite.

Tomasz Kostrzewa
Wrzesiński Klub Karate

Nagrody sportowe – nabór wniosków
Przypominamy, że nabór wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesiń-

skiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowa-
dzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynaro-
dowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2022 rok trwa do 10 kwietnia. 
Wniosek i formularz danych osobowych można pobrać ze strony www.wrzesnia.powiat.pl, 
zakładka „Sport”.

Zwycięzcy turnieju z Kaczanowa
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Mistrzowie szczypiorniaka
Na początku marca poznaliśmy najlepsze w powiecie szkolne drużyny grające w piłkę ręczną.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ra-
mach Mistrzostw Powiatu Wrzesiń-
skiego Szkolnego Związku Sporto-
wego rozegrano 3 marca w Pyzdrach. 
W zawodach w kategorii dziewcząt 
triumfowały reprezentantki Szkoły 
Podstawowej w Miłosławiu. Drugie 
miejsce zajęły ich rywalki z Samorzą-
dowej Szkoły Podstawowej w Kacza-
nowie. Trzecie były uczennice Szkoły 
Podstawowej w Pyzdrach. Wśród 
chłopców złoto wywalczyli młodzi 
piłkarze ręczni z Kaczanowa. Srebro 
powędrowało do ekipy z Miłosławia, 
a brąz do drużyny z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Pietrzyko-
wie. W turnieju wzięli również udział 
uczniowie z Chwalibogowa, Kołacz-
kowa i Pyzdr.

Z kolei trzy dni później w Miłosławiu 
odbyły się Igrzyska Dzieci. W rywali-
zacji dziewcząt mistrzostwo zdobyły 
zawodniczki NSP Pietrzyków. Z dru-
giej lokaty mogły cieszyć się szczy-
piornistki z SP Miłosław. Na ostatnim 
miejscu podium stanął żeński zespół 
z Kołaczkowa. Klasyfikację zawodów 
zamknęła drużyna z SSP Kaczanowo. 

Mistrzami powiatu w piłce ręcznej 
zostali natomiast uczniowie repre-
zentujący szkołę w Kaczanowie. Za 
nimi uplasowali się przedstawiciele 
podstawówki w Kołaczkowie. Naj-

niższy stopień na pudle zajęli gospo-
darze. Na końcu stawki znalazła się 
ekipa z Pyzdr.

Monika Tomczak
na podstawie informacji SZS 




