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Świętowali na sportowo

Szachowe zawody

Senior w kinie

Nekielskie klisze

Rolnictwo przyszłości

Kadry z powiatu

Nagrody dla najzdolniejszych

Wyróżniający się wrzesińscy uczniowie odebrali stypendia starosty wrzesińskiego. Uroczystość odbyła się we wtorek 29 listopada 
w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Więcej na s. 5.
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Prace wokół obiektu

Żegnamy Marka Kubiaczyka
Przedsiębiorca z gminy Nekla zmarł 19 listopada.

Marek Kubiaczyk od lat 80. pro-
wadził rozwijające się gospodar-
stwo rolne, gdzie zajmował się 
zarówno uprawą roli, jak i hodowlą 
trzody. W 1992 roku założył sygno-
wany własnym nazwiskiem Zakład 
Robót Wielobranżowych – firmę  
z branży drogowej.

Działacz społeczny, sportowy  
i samorządowy, związany z Polskim 
Stronnictwem Ludowym.

W 2019 roku gościł na łamach 
„Przeglądu Powiatowego” jako sta-
rosta dożynek powiatowych w Ne-
kli. Cieszył się wówczas, że w licz-
nych obowiązkach może polegać 
na swoich dzieciach.

Zostanie zapamiętany jako życz-
liwy i pracowity człowiek, dobry  

i przedsiębiorczy organizator. 
Spoczął na cmentarzu parafial-
nym w Nekli. Miał 62 lata.

(red.)

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

Zarezerwuj termin wizyty  
w Wydziale Komunikacji i Transportu

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

Wydział Komunikacji i Transpor-
tu Starostwa Powiatowego we 
Wrześni jest jednym z tych, które 
obsługują najwięcej interesantów. 
Codziennie swoje sprawy załatwia 
tam kilkadziesiąt osób. 

Zachęcamy do korzystania z usłu-
gi internetowej rezerwacji wizyt  
w Wydziale Komunikacji i Trans-
portu. W paru prostych krokach 
można wygodnie umówić się na 
dogodny dzień i godzinę bez ko-
nieczności oczekiwania w kolejce. 

Interesanci chcący załatwić sprawę 
bez uprzedniego umówienia termi-
nu w dalszym ciągu są obsługiwani 
według kolejki. 

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

(red.)

POWIATOWY PUNKT POMOCY MATERIALNEJ
DLA OBYWATELI UKRAINY

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

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

PIĄTEK w godz. 12-16
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Obrady w podobnej formule ostatni raz miały miejsce przed pandemią

Z ostatniej sesji rady
Posiedzenie Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyło się w środę 30 listopada w Grzymysławicach.

Sesję tradycyjnie rozpoczęto od 
przedstawienia informacji doty-
czących okresu międzysesyjnego.  
W porządku obrad znalazło się rów-
nież sprawozdanie dotyczące stanu 
realizacji zadań oświatowych powia-
tu w roku szkolnym 2021/2022. Ob-
szerny dokument radni otrzymali już 
pod koniec października.

Uchwał tego dnia nie było wiele. 
Pierwszą, która dotyczyła podziału 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, uzasadniała dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
Anna Maria Kulczyńska. Uchwała zo-
stała przyjęta jednomyślnie.

Następnie naczelnik Wydziału Bu-
downictwa i Środowiska Urszula 
Łabęda mówiła o kwestiach związa-
nych z ustaleniem wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie statków 
i innych obiektów pływających z ob-
szarów wodnych na terenie powiatu 
w 2023 roku. Jak wyjaśniała radnym, 
coroczne ustalenie tych stawek jest 
zobowiązaniem rady powiatu, a ze 
względu na brak złożonych ofert ce-
nowych zaproponowano stawki na 
poziomie maksymalnym wskazanym 

przez ministra finansów. Wszyscy 
radni byli za.

Głos zabrała również skarbnik po-
wiatu Beata Matuszewska, jednak 
zanim przystąpiła do uzasadniania 
uchwał budżetowych, wyjaśniała 
projekt dotyczący organizacji wspól-
nej obsługi jednostek organizacyj-
nych zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych, dla których orga-
nem prowadzącym jest powiat.

– Ustawa o samorządzie powiato-
wym umożliwia to, że powiat może 
zapewnić wspólną obsługę, w szcze-
gólności administracyjną, finansową  
i organizacyjną jednostkom organiza-
cyjnym powiatu zaliczanym do sekto-
ra finansów publicznych, powiatowym 
instytucjom kultury, innym jednost-
kom zaliczanym do sektora finansów 
publicznych – mówiła skarbnik. Do tej 
pory w Starostwie Powiatowym ob-
sługiwanych było dziewięć jednostek 
organizacyjnych. Rozszerzenie tego 
zakresu planowane jest na 1 stycznia 
– sprawozdawczość, rachunkowość  
i obsługa płacowa ma być prowa-
dzona dla 14 jednostek. Są to: Zespół 
Szkół Specjalnych, Powiatowe Cen-
trum Edukacji Zawodowej, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Bur-
sa Międzyszkolna, Powiatowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia, Liceum Ogól-
nokształcące, Zespół Szkół Politech-
nicznych, Zespół Szkół Zawodowych  
nr 2, Zespół Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Dom Pomocy Społecznej we Wrze-
śni, Ośrodek Wspomagania Dziecka 
i Rodziny w Kołaczkowie, Środowi-
skowy Dom Samopomocy „Jutrzen-
ka” w Pietrzykowie i ŚDS „Na Skar-
pie” w Gozdowie. Obsługą kadrową 
objęte będą: PCPR, OWDiR, ŚDS-y 
oraz DPS. Dziesięć jednostek ma 
również zostać objętych wspólną 
obsługą informatyczną, zaś jedena-
ście – dotyczącą bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Uchwała zosta-
ła podjęta przy czterech głosach  
wstrzymujących.

Przy czterech głosach wstrzymują-
cych zostały również podjęte uchwa-
ły budżetowe.

Zamykając obrady, przewodniczą-
cy Marek Przyjemski poinformował, 
że kolejna sesja jest planowana na  
16 grudnia.

Klara Skrzypczyk

Wiceprzewodniczący Janusz Balcerzak i przewodniczący Marek Przyjemski 

Rozmowy  
o recesji

Kryzys energetyczny i gospodarczy coraz bardziej dotyka przed-
siębiorców. Także tych lokalnych. Jak temu zaradzić, dyskutowano 
na konferencji we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Spotkanie zakończyła dyskusja o Klastrze Energetycznym

Konferencja pod nazwą „Przedsię-
biorcy w dobie kryzysu”, którą zorga-
nizowało Wrzesińskie Stowarzysze-
nie Przedsiębiorców i Kupców, przy 
współpracy powiatu wrzesińskiego, 
odbyła się 17 listopada.

O aktualnych niepokojach już pod-
czas otwarcia mówił Dariusz Jure-
wicz, prezes WSPiK: − Inflacja i hor-
rendalny wzrost kosztów prowadzenia 
biznesu spowodowały, że po raz pierw-
szy od 30 lat obawiam się o przyszłość 
swojej firmy.

Jurewicz wyraził nadzieję, że dysku-
sja podczas spotkania, choć w mini-
malnym stopniu pozwoli uporać się  
z kryzysem. Podzielił się też ze słucha-
czami inną przyszłościową uwagą.

− Chcemy, aby wydarzenie to stało 
się spotkaniem ponadregionalnym. 
Może nie takim jak Krynica, ale marzą 

nam się spotkania nie tylko rodzimych 
przedsiębiorców – dodał szef wrzesiń-
skiego stowarzyszenia. 

Do Wrześni przyjechali m.in.: rzecz-
nik małych i średnich przedsię-
biorstw Adam Abramowicz, prof. 
UAM dr hab. Krzysztof Hajder oraz 
wicekanclerz Loży Wielkopolskiej 
BCC, członek WSPiK Marcin Śliwiński.

Podsumowaniem spotkania był 
panel dyskusyjny o klastrach ener-
getycznych. Uczestniczyli w nim sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, 
burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny, 
prezes Wrzesińskiego Klastra Zie-
lonej Energii Mikołaj Kołodziejczak 
oraz Dariusz Jurewicz. 

Całość wydarzenia była transmito-
wana w serwisie YouTube.

Tomasz Małecki

Prezes Wrzesińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Dariusz Jurewicz
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Wręczenie nagród najlepszym szachistkom

Września CUP
19 listopada w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni odbył się turniej szachowy,  

którego organizatorem był UKS Wrzesińska Akademia Szachowa. 

Wydarzenie było zadaniem publicz-
nym współfinansowanym ze środ-
ków gminy Września.

W zmaganiach wystartowało blisko 
60 zawodników z Poznania, Gniezna, 
Konina, Ślesina, Pyzdr, Orzechowa, 
Słupcy, Sulęcinka i Wrześni. Turniej 
był podzielony na cztery grupy wie-
kowe. Najlepsi uczestnicy otrzymali 
atrakcyjne nagrody, a wśród po-
zostałych rozlosowano upominki. 
Szczegółowe wyniki przedstawiają 
się następująco.

Dziewczynki do lat 7:
1. Hanna Grycel (UKS Wrzesińska 

Akademia Szachowa)
2. Zuzanna Michalska (Gambit Ślesin)
3. Antonina Dolata (UKS Wrzesińska 

Akademia Szachowa)
Chłopcy do lat 7:
1. Tadeusz Toboła (UMKS Na Pięter-

ku Poznań)
2. Mieszko Nowacki

3. Cezary Bajka (UKS Wrzesińska 
Akademia Szachowa)

Dziewczynki do lat 9:
1. Weronika Pankowska (LKS Chro-

bry Gniezno)
2. Alicja Matuszewska (UKS Wrzesiń-

ska Akademia Szachowa)
3. Lilianna Czubak (Gambit Ślesin)
Chłopcy do lat 9:
1. Mikołaj Majdecki (Gambit Ślesin)
2. Krystian Wrzaskowski (UKS Wrze-

sińska Akademia Szachowa)
3. Kamil Kensy (UKS Wrzesińska 

Akademia Szachowa)
Chłopcy do lat 11:
1. Oliwier Radwański (Chrobry Gniezno)
2. Michał Przybylski (Gambit Ślesin)
3. Cyprian Wolek (Chrobry Gniezno)
Grupa OPEN (12 lat i starsi):
1. Sebastian Przerwa (Smecz Konin)
2. Robert Majdecki (Gambit Ślesin)
3. Mateusz Owieśniak (Orzechowo)
4. Paweł Byczkowski (Smecz Konin)

5. Antoni Szczygielski (UKS Wrzesiń-
ska Akademia Szachowa)

Najlepsza kobieta: Aniela Długosz 
(UKS Wrzesińska Akademia Szachowa)

Jacek Zieliński
UKS Wrzesińska Akademia Szachowa
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Wrzesińska szkoła muzyczna może być dumna ze swoich podopiecznych

Zaprezentowali talenty
19 listopada czworo uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej  

I stopnia we Wrześni wzięło udział w XXI Międzypowiatowym Prze-
glądzie Talentów Muzycznych imienia Danieli Kraus-Burzyńskiej  
w Środzie Wielkopolskiej.

Impreza była organizowana przez 
Starostwo Powiatowe oraz Niepu-
bliczną Szkołę Muzyczną I stopnia  
w Środzie Wielkopolskiej. Uczestnicy 
konkursu byli podzieleni na cztery 
grupy wiekowe, od klas początko-
wych szkół podstawowych do szkół 
ponadpodstawowych. Do rywalizacji 
przystąpili uczniowie z różnych po-
wiatów, których oceniało jury pod 
przewodnictwem Jana Romanow-
skiego, wykładowcy skrzypiec na 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Osiągnięcia instrumentalistów  
z naszej szkoły prezentują się nastę-
pująco. Wyróżnienie w grupie czwar-
tej zdobyła Julia Jankowska (gitara), 
III miejsce w grupie trzeciej przy-
padło Anieli Bączkowskiej (gitara),  
II miejsce w grupie trzeciej osiągnął 
z kolei Oleksandr Bohush (fortepian). 
Nasi uczniowie zaprezentowali się 
bardzo dobrze. Do tego sala, na któ-
rej odbywał się konkurs, miała bar-
dzo dobrą akustykę. 

PSM

dok. ze s. 1

Nagrody dla najzdolniejszych

Nagrody przyznawane są przez 
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego  
w ramach „Powiatowego Programu 
Wspierania Edukacji”. Dzielą się one 
na dwie kategorie: jednorazowe sty-
pendia motywacyjne za osiągnięcia 
naukowe i artystyczne, a także edu-
kacyjne wypłacane przez cały rok 
szkolny.

Starosta wrzesiński Dionizy Ja-
śniewicz oraz członek zarządu po-
wiatu Stefan Tomczak uhonorowali  
58 uczniów. Jednorazowe wyróżnie-
nia odbierało ośmioro z nich, zaś sty-
pendia edukacyjne aż 50.  Pełną listę 
wyróżnionych publikujemy poniżej. 

Starosta w krótkim przemówie-
niu pogratulował młodym ludziom 
sukcesów oraz złożył im serdeczne 
gratulacje. – Dzisiaj wręczamy na-
grody tym, którzy przez ostatni rok  
w sposób szczególny się wyróżnili. 
Będzie to symboliczne wręczenie, bo 
prawdziwe pieniądze powędrują na 
wasze konta już niebawem – zwrócił 
się do uczniów Dionizy Jaśniewicz.

Uroczystość uświetnił koncert 
uczniów wrzesińskiego ogólniaka.

Tomasz Małecki
 

Stypendia edukacyjne
Zespół Szkół Politechnicznych we 

Wrześni: 
    1. Paulina Głowacka
    2. Wiktor Olejniczak 
    3. Tomasz Bruch 
    4. Aleksander Wrzaskowski 
    5. Dominika Głowacka 
    6. Paulina Kamińska 

    7. Helena Ślugaj 
    8. Kacper Kubczak 
    9. Krzysztof Albrecht 
    10. Adam Klechamer 
    11. Katarzyna Dembińska 
    12. Filip Jabłoński 
    13. Michał Klimczak 
    14. Julia Świercz 
    15. Nikola Urbaniak 
    16. Zofia Zaworska 
    17. Roksana Kominek

 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
we Wrześni: 

    1. Marcel Frankowski
    2. Dominika Purczykiewicz
    3. Natalia Jagodzińska 
    4. Amelia Walczak
    5. Igor Mizera
    6. Martyna Urbaniak
    7. Nadia Wiącek
    8. Mikołaj Pol
    9. Kamil Szczublewski

Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących we Wrześni: 

    1. Adam Sikora
    2. Kinga Głowacka
    3. Oliwia Białożna
    4. Oliwia Tomczak
    5. Roksana Orwat
    6. Malwina Tujdowska
    7. Seweryn Kowalski
    8. Milena Błaszczak
    9. Katarzyna Śruba
    10. Oliwia Nowak
    11. Roksana Januszewska
    12. Kornelia Kaźmierczak

Gratulacje od starosty wrzesińskiego

Liceum Ogólnokształcące im. 
Henryka Sienkiewicza we Wrześni: 

    1. Mateusz Wrzaskowski
    2. Zuzanna Konieczna
    3. Julia Albrecht
    4. Damian Kubiak
    5. Klaudyna Szkoda
    6. Antoni Bruch
    7. Liwia Rybczyńska
    8. Michał Nowak
    9. Samanta Koźma
    10. Anastazja Stawska
    11. Aleksandra Kobielak
    12. Marta Kasprzyk

Jednorazowe stypendia motywa-
cyjne

Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących:

Klaudia Szymczak – laureatka XLV 
edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych w bloku produkcja 
zwierzęca.

Karol Rawecki – laureat w elimina-
cjach centralnych XLV edycji Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych w bloku weterynaria.

Igor Walter – finalista XLV edycji 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rol-
niczych w bloku produkcja zwierzęca.

Borys Bolewicz – finalista XLV edy-
cji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych w bloku gastronomia.

Zespół Szkół Politechnicznych: 
Julia Świercz – finalistka Olimpiady 
Innowacji Technicznych i Wynalaz-
czości blok B – wynalazczość.

Zofia Zaworska – finalista Olimpia-
dy Innowacji Technicznych i Wyna-
lazczości blok B – wynalazczość.

Izabela Białożna – finalistka VII 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo- Menedżerskich.

Liceum Ogólnokształcące im. 
Henryka Sienkiewicza:

Aniela Kołodzińska – finalistka 
Ogólnopolskiego Konkursu Biolo-
giczno-Chemicznego. Zdobywczyni 
I miejsca w  kategorii Ciekawostka 
oraz wyróżnienie w kategorii Che-
mia na wesoło na Festiwalu Filmu 
Chemicznego oraz II i III miejsca  
w kategorii Etiuda filmowa w  kon-
kursie Literackim ,,Fanfil".

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć występu utalentowanej młodzieży
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Lutnia liczy aktualnie 26 śpiewaków

Ponad 100 lat  
na scenie

Chór Lutnia, najstarszy chór działający we Wrześni, świętował 
135-lecie powstania. Uroczysty koncert z tej okazji odbył się w nie-
dzielę 27 listopada we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Początki chóru sięgają roku 1887, 
kiedy to przy Towarzystwie Przemy-
słowym powołano kółko muzyczne. 
Po trzech latach Lutnia była już chó-
rem, który szybko stanął pod własnym 
sztandarem. Dodajmy, że oryginał 
sztandaru zachował się i jest częścią 
ekspozycji Muzeum Regionalnego 
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. 
Od początku repertuar grupy obej-
mował pieśni patriotyczne, sakralne 
i ludowe. W wyniku sytuacji politycz-
no-ekonomicznej w 1963 r. Lutnia za-
wiesiła swoją działalność, by w 1982 r. 
reaktywować się, tym razem jako chór 
żeński. Od 2007 roku działa jako chór 
mieszany. Od czasu wznowienia dzia-
łalności chórem dyrygowali Ryszard 
Raczyński, Domicela Chudzińska-
-Cierpiszewska, Władysław Dłoniak,  
a obecnie Przemysław Piechocki.

− Twórcy chóru zapewne nie sądzili, 
że jak mówią słowa piosenki „Przejdą 

lata i wieki przeminą”, a ich kolejni 
następcy będą stawać na scenie pod 
sztandarem i z nazwą Lutnia w ser-
cu − mówił przed koncertem pre-
zes Bogusław Gołębiowski. − Chór 
to zespół muzyczny składający się  
z wokalistów, wykonujący utwór jed-
no- lub wielogłosowy, a capella bądź  
z akompaniamentem. Ale nie jest tak 
to końca w przypadku Lutni. Spotyka-
my się, by spędzić czas w towarzystwie  
i w otoczeniu muzyki, która łączy nie 
tylko pokolenia, ale również zawiązuje 
przyjaźnie – dodał.

Prawie dwugodzinny koncert ze 
swadą i humorem godnym Walde-
mara Malickiego prowadził dyrygent 
Przemysław Piechocki. W uroczysto-
ści udział wziął wicestarosta wrzesiń-
ski Waldemar Grzegorek, który złożył 
chórzystom gratulacje i wręczył pa-
miątkowy grawerton.

Tomasz Małecki

Fotografie pamięci
Dwanaście oryginalnych zdjęć z okresu funkcjonowania obozu pracy przymusowej dla Żydów  

w Nekli w latach 1942-42 trafiło do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przekazanie fotografii było 
zwieńczeniem projektu „Klisze pamięci” realizowanego przez Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne.

Wydarzenie zorganizowane przez NSK zgromadziło liczną publiczność

Spotkanie odbyło się w niedzielę 20 li-
stopada w Nekielskim Ośrodku Kultury. 

– W styczniu 2022 roku podczas spo-
tkania z Elżbietą Paprzycką z Czernie-
jewa, żoną zmarłego w 2021 roku Ju-
liana Paprzyckiego, emerytowanego 
leśniczego w Milkarowie, dowiedzia-
łem się, że jej mąż w czasie okupacji 
niemieckiej pracował w firmie Otto 
Trebitz Tiefbau, budującej drugi tor linii 
kolejowej Poznań – Warszawa – przy-
pomniał Jerzy Osypiuk, prezes NSK. 
– Okazało się, że zachowały się zdjęcia 
z tamtego okresu, opisane przed śmier-
cią Juliana.

Zbiór fotografii przedstawia komen-
danta obozu Willego Teichmanna  
z rodziną, inżyniera robót ziemnych 
Igora von Wiatkina, prawdopodobnie 
nadzorującego roboty ziemne, pol-
skich pracowników przymusowych  
i personel biurowy firmy Otto Trebitz 

Tiefbau, która budowała drugi tor li-
nii kolejowej Poznań – Konin i wyko-
rzystywała niewolniczą pracę Żydów 
z tego obozu. 

– Pytałam męża, kto jest na tych 
fotografiach i myślałam, że on mi to 
powie. Ale twierdził, że to nic takiego. 
Przed śmiercią poprosiłam raz jeszcze, 
aby opisał te zdjęcia. Dopiero wtedy 
dowiedziałam się prawdy – mówi-
ła podczas spotkania Elżbieta Pa-
przycka, której mąż był robotnikiem  
przymusowym.  

Historia ta była asumptem do zor-
ganizowania projektu „Klisze Pamię-
ci. Śladami współbraci Ariego Gold-
steina, ocalałego więźnia obozu pra-
cy przymusowej dla Żydów w Nekli”, 
przywołującego pamięć ofiar tego 
obozu. W ramach projektu w maju 
2022 roku mieszkańcy Nekli uczest-
niczyli m.in.: w wyjeździe studyjnym 

do obozu zagłady w Chełmnie nad 
Nerem oraz Łodzi. Relację z tego 
wyjazdu przedstawiła Małgorzata 
Mirecka z NSK. Historię obozu Kulm-
hof w Chełmnie nad Nerem omó-
wił dyrektor tamtejszego muzeum 
Bartłomiej Grzanka. Z kolei prelek-
cję o niemieckich obozach pracy 
przymusowej dla Żydów wygłosiła  
dr Anna Ziółkowska. Zebrani obej-
rzeli też kilkunastominutowy frag-
ment filmu zrealizowanego przez 
Stanisława Kubiaka w Poznańskim 
Archiwum Historii Mówionej. Boha-
ter, Jacek Liersch, opowiadał o histo-
rii niemiecko-polskiej rodziny swoich 
przodków z Nekli.

Uroczystość zwieńczyło przekaza-
nie oryginałów zdjęć na ręce Henry-
ka Krystka, dyrektora Archiwum Pań-
stwowego w Poznaniu. 

Tomasz Małecki
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Przy grobie rodzinnym Kazimierza Urbańskiego

Na sportowo świętowali niepodległość
Rajdem rowerowym, w dzień po oficjalnym święcie, uczciliśmy 104. rocznicę odzyskania niepod-

ległości. Tym razem wspominaliśmy powstańców wielkopolskich pochodzących z ziemi wrzesińskiej:  
Kazimierza Urbańskiego i generała Kazimierza Grudzielskiego.
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W grupie szesnastu osób spotkali-
śmy się o 10 na parkingu przy cmen-
tarzu parafialnym. Na tle muralu 
wspólnie zrobiliśmy pamiątkowe 
zdjęcie i podeszliśmy do znajdują-
cego się na cmentarzu pomnika po-
wstańców wielkopolskich. Zapalenie 
znicza upamiętniliśmy fotografią, by 
następnie przez chwilę zatrzymać 
się przy grobie rodzinnym Kazimie-
rza Urbańskiego. Tu spotkaliśmy się  
z jego wnukiem Maciejem Serdec-
kim oraz członkinią jego rodziny Elż-
bietą Waszak.

Maciej Serdecki bardzo ciekawie 
przedstawił historię życia swoje-
go dziadka, a zwłaszcza okres jego 
udziału w powstaniu wielkopolskim 
(od 28 grudnia 1918 roku aż do zwol-
nienia go jako inwalidy wojennego 
we wrześniu 1919 roku). Kazimierz 
Urbański mieszkał we Wrześni przy 
ul. Daszyńskiego 8, zmarł 26 grudnia 
1971 roku. Został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym, Medalem Niepodle-
głości, a także Medalem Polska Swe-
mu Obrońcy.

Po miłej i ciekawej rozmowie poże-
gnaliśmy się z rodziną powstańca, by 

kontynuować świętowanie w nieco 
innej, sportowej formule. Było ciepło 
i bezwietrznie, więc postanowiliśmy 
pojechać do Gozdowa, gdzie w ro-
dzinnym grobowcu jest pochowany 
generał Kazimierz Grudzielski.

Po drodze zatrzymaliśmy się na 
Opieszynie, przy domu, w którym  
w 1918 roku mieszkał ppłk Kazimierz 
Grudzielski, późniejszy dowódca 
północnego frontu powstania wiel-
kopolskiego 1918-1919 i generał 
dywizji. Informuje o tym tablica 
wmurowana w chodnik u zbiegu ulic 
Harcerskiej i Opieszyna.

Następnie podjechaliśmy w miej-
sce, gdzie 104 lata temu były jeszcze 
koszary pruskie (dzisiaj w jednym  
z budynków znajduje się Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstań-
ców Wielkopolskich we Wrześni). To 
tutaj 28 grudnia 1918 roku powstań-
cy wielkopolscy z Kompanii Wrze-
sińskiej zajęli budynki żołnierskie  
i wyzwolili Wrześnię spod pruskiego 
panowania. Można się tego dowie-
dzieć z tablicy informacyjnej na bu-
dynku szkoły.

W Gozdowie zapaliliśmy znicz przy 
grobowcu, w którym 4 kwietnia 1921 
roku spoczął Kazimierz Grudzielski.

Na krótki odpoczynek zatrzyma-
liśmy się na parkingu Wiejskiego 
Domu Kultury przy muralu poświę-
conym pamięci generała. Pogoda 
wciąż nam sprzyjała, więc podje-
chaliśmy do Sołeczna, które od 1860 
roku było w rękach Grudzielskich. 
Ostatnim właścicielem wsi był Tade-
usz, brat dowódcy frontu północne-
go. Pałacu dzisiaj już nie ma, został 
rozebrany w latach 70.

Zatrzymaliśmy się również w XIX-
-wiecznym zabytkowym parku, po-
zostającym – niestety – w bardzo 
złym stanie. Ucieszyła nas informa-
cja, że plan odnowy na lata 2015-
2020 „[…] uwzględnia pozyskanie 
z ANR przez gminę zabytkowego 
parku w Sołecznie. Teren ten mógłby 
być wizytówką wsi i służyć wszyst-
kim mieszkańcom oraz przyjezdnym 
jako teren rekreacyjno-turystyczny”.

Nasze „świętowanie” zakończyliśmy 
tuż po godzinie 13. Do Wrześni wró-
ciliśmy zadowoleni ze wspólnie spę-
dzonego czasu, który upłynął nam 
patriotycznie i turystycznie, a poko-
naliśmy trasę – dla jednych długą, dla 
drugich nie – liczącą 21 kilometrów.

Maria Stępniak
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rowerzyści z WUTW odwiedzili miejsce spoczynku Kazimierza Grudzielskiego
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Na wychodnym w kinie
Tym razem Starostwo Powiatowe we Wrześni zaprosiło seniorów 

na seans filmowy.

Niezawodna publiczność

Wydarzenie było drugim z trzech 
zaplanowanych w tym roku w ra-
mach cyklu „Senior na wychodnym”. 
Przypomnijmy, że 15 listopada  
w Węgierkach miała miejsce biesia-
da, podczas której nie zabrakło tań-
ców i występu kabaretowego, ale też 

rozmów o bezpieczeństwie i profilak-
tyce. Kilka dni później, 22 listopada, 
seniorzy wypełnili dużą salę wrze-
sińskiego Kina „Trójka”. Przywitał ich 
naczelnik Wydziału Promocji, Spraw 
Społecznych i Sportu Mateusz Mase-
rak, który życzył widzom wielu wra-
żeń podczas seansu. A tych z pewno-
ścią nie brakowało.

Senioralna publiczność miała oka-
zję obejrzeć polski film „Johnny”. To 
oparta na faktach opowieść o księdzu 
Janie Kaczkowskim przedstawiona  
z perspektywy Patryka, który trafia na 
prace społeczne do hospicjum, gdzie 
poznaje tytułowego bohatera. Histo-
ria niezwykłej przyjaźni, ale też walki 
i cierpienia ze świetną rolą Dawida 
Ogrodnika została m.in. doceniona 
przez publiczność Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni.

Ostatnią odsłoną „Seniora na wy-
chodnym” będzie grudniowy kon-
cert Izabeli Metler. Przypomnijmy, że 
wejściówki na wszystkie wydarzenia 
rozeszły się błyskawicznie.

Klara Skrzypczyk

Zagrali dla Antosia
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni zorganizowa-

ła koncert charytatywny dla chorego 4-latka.
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Wydarzenie odbyło się 28 listopada we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. W pro-
gramie znalazły się występy, zarówno w wykonaniu solistów, jak i zespołów  
z Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni. Nie zabrakło licytacji 
oraz kiermaszu pysznych ciast.

Suma zebrana tego dnia wyniosła 5 978,59 zł. Zostanie ona przekazana na 
specjalistyczne leczenie 4-letniego Antosia Zbierskiego z Orzechowa, który 
choruje na nowotwór.

(red.)

Mateusz Maserak
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Cyfryzacja to przyszłość rolnictwa
„Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy oraz wdrażanie nowych technologii w rolnictwie  

w województwie wielkopolskim” to tytuł konferencji, jaka odbyła się 23 listopada w Pałacu na Opieszy-
nie. Powiat wrzesiński był jednym ze współorganizatorów spotkania.

Konferencję otworzył poseł Andrzej Marian Grzyb

Pozostałymi współorganizatorami 
wydarzenia byli senator Jan Filip Li-
bicki i poseł na sejm Andrzej Marian 
Grzyb. 

Szkolenie było skierowane głównie 
do przedstawicieli szkół rolniczych  
z naszego regionu.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz, otwierając konferencję, wspo-
mniał, że powiat wrzesiński jako 
organ prowadzący Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
uruchamia nowe kierunki kształ-
cenia odpowiadające na potrzeby 
współczesnego rolnictwa. − Musimy 
reagować na zmieniające się otocze-
nie, stąd pomysł, aby uruchomić na-
ukę w zawodzie technika agrotronika. 
Okazuje się, że zainteresowanie tym 
zawodem przerosło nasze oczekiwa-
nia − zauważył. 

Z kolei senator Jan Filip Libicki mó-
wił o bezpieczeństwie żywnościo-
wym: − Wszyscy przyzwyczailiśmy 
się do tego, że nie musimy się martwić  
o żywność i samowystarczalność. 
Tymczasem wojna w Ukrainie po-
kazała, że nie powinniśmy uznawać 
niczego za pewnik. Dlatego tym bar-
dziej wskazane jest, by brać udział  
w przedsięwzięciach, które pokazują, 
w jaki sposób można wykorzystywać 
nowoczesne technologie do efektyw-
nej produkcji w rolnictwie.

Uczestnicy konferencji rozmawiali 
o nowych technologiach cyfrowych 
w gospodarstwach rolnych w Wiel-
kopolsce, w tym o kompleksowym 
oprogramowaniu do zarządzania go-
spodarstwem rolnym.

− Zdajemy sobie sprawę, że rolnic-
two tak intensywnie się rozwija, że bez 

specjalistycznych urządzeń trudno by 
było prowadzić w dzisiejszych czasach 
gospodarstwo i mieć z niego korzy-
ści finansowe. To więc bardzo ważny 
aspekt – kształcąc przyszłych rolników, 
trzeba nadążać za najnowszą techno-
logią. W związku z tym takie konferen-
cje z wykorzystaniem symulatorów 
i programów są potrzebne. Daje to 
możliwość poznania najnowszych 
technologii, z którą szkoły nie zawsze 
mają na co dzień do czynienia, ponie-
waż nie zawsze dysponują finansami 
na ich zakup − mówiła dyrektor Wan-
da Musiał z Centrum Szkoleniowego 
Wiedza z Konina.

Spotkanie zakończyła wizyta w Mu-
zeum Regionalnym im. Dzieci Wrze-
sińskich we Wrześni.

Tomasz Małecki 

Świętowali ćwierćwiecze
Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni istnieje już 25 lat.

Jubileusz uroczyście obchodzono 1 grudnia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Nie zabrakło na nim występów arty-
stycznych w wykonaniu uczestników, dla których było to ogromne przeżycie. Wydarzenie zgromadziło wielu gości, 
m.in. rodziny i przyjaciół podopiecznych WTZ, a także samorządowców. Wśród nich był starosta wrzesiński Dionizy  
Jaśniewicz, który przekazał kierownik placówki Ewie Mojżeszewicz gratulacyjny grawerton.                                                              (red.)
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

na terenie powiatu wrzesińskiego w 2022 roku

Skontaktuj się telefonicznie  
z pracownikiem starostwa powiatowego 

od poniedziałku do piątku 

pod numerem tel. 61 640 44 17

w godzinach: 
poniedziałek 8.00 – 16.00 

wtorek – piątek 7.00 – 15.00
i poproś o umówienie na wizytę

Znalazłeś? Zgubiłeś?  
Zadzwoń do  

Biura Rzeczy Znalezionych
tel. 61 640 44 73

lub zajrzyj do nas:
Wydział Promocji,  

Spraw Społecznych i Sportu  
Starostwa Powiatowego  

we Wrześni,
ul. Chopina 10 
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Wystawa „Kadrów z powiatu”
Wnętrze Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu zmieniło się 28 listopada w galerię 

sztuki, w której można było podziwiać ekspozycję składającą się ze zwycięskich prac rozstrzygniętego  
w październiku konkursu fotograficzno-artystycznego „FOTOart Kadry z powiatu”.

Nagrodę odbiera laureat pierwszego miejsca Marcin Popławski

Uroczyste podsumowanie konkur-
su w formie wernisażu na ZAMKO-
WEJ było jednocześnie okazją do 
wręczenia nagród autorom najlep-
szych prac. Albumy fotograficzne  
z Kolekcji Wrzesińskiej 2010 autor-
stwa Andrzeja Jerzego Lecha, kar-
ty podarunkowe do sieci sklepów 
Empik oraz pamiątkowe dyplomy 
wręczył starosta wrzesiński Dioni-
zy Jaśniewicz zebranym laureatom 
konkursu: Marcinowi Popławskie-
mu, Hannie Ludwiczak, Milenie 
Kwiatkowskiej i Biance Nawrockiej. 
Nieobecnej podczas wernisażu Iza-
beli Wolsztyniak nagrody zostaną 
przekazane w innym terminie. Nie-
spodzianką dla publiczności były 
wydane przez powiat wrzesiński ka-
lendarze ścienne na rok 2023 prezen-
tujące wyróżnione prace. To forma 
dodatkowej nagrody dla laureatów, 
promująca ich twórczość. 

Wydarzenie dopełnił koncert chary-
zmatycznej skrzypaczki Re Violin i pia-
nisty Kamila Ignaszaka, którzy zapre-
zentowali własne aranżacje znanych 
coverów takich jak: Lubię wracać tam 
gdzie byłem Zbigniewa Wodeckiego 
czy Viva la Vida zespołu Coldplay.

Wernisaż na ZAMKOWEJ był inau-
guracją zewnętrznej wystawy foto-
graficznej przy obiekcie, którą będzie 
można zwiedzać do 5 grudnia w Mi-
łosławiu. W styczniu 2023 roku wy-
stawa zostanie zaprezentowana przy 
Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Julia Sosna

Występ muzyczny był prawdziwą ucztą dla ucha

Konkurs  
rozstrzygnięty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nagrodziło autorów najlep-
szych prac w konkursie plastycznym o niezwykle ważnej tematyce.

Oni dobrze wiedzą, że trzeba przeciwstawiać się przemocy

Konkurs plastyczny „Choć mam w so-
bie wiele mocy, nigdy nie stosuję prze-
mocy” został zorganizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
we Wrześni w ramach Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021-2025. Oficjal-
ne wręczenie nagród laureatom odby-
ło się 29 listopada.

Spośród 55 prac komisja konkur-
sowa wyłoniła najlepsze, przyznając 
trzy miejsca w dwóch kategoriach: 
klas I-III oraz klas IV-VIII, a także czte-
ry wyróżnienia.

W kategorii klas I-III pierwsze miej-
sce zajęła Kornelia Kucharska, drugie 
– Nikola Kołodziejczak, zaś trzecie Jo-

anna Gaca. W kategorii klas IV-VIII za 
najlepszą została uznana praca Anny 
Koszarek. Drugie miejsce przyznano 
Mariannie Nowakowskiej, a trzecie 
– Filipowi Rzepce. Wyróżnienia otrzy-
mali z kolei: Paweł Bobrowski, Inez 
Ciążyńska, Agata Ogrodowczyk oraz 
Wiktor Szymański.

Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu! Szczególne podzię-
kowania składamy rodzicom, opie-
kunom, pedagogom oraz dyrekcji 
szkół za propagowanie działań pro-
filaktycznych związanych z przeciw-
działaniem przemocy na terenie po-
wiatu wrzesińskiego. 

Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie

Z kulturą  
za pan brat

Makijaż bez świadków
Panie czeszące włosy lub malujące usta w autobusie to nierzad-

ko spotykany widok. Czy wypada jednak, by kulturalna kobieta  
poprawiała urodę w miejscu publicznym? 

Malowanie się czy układanie fryzury 
to dość intymne czynności, których nie 
powinno się wykonywać w obecno-
ści innych osób, a w szczególności na 
oczach obcych. Ponadto robienie maki-
jażu w środkach komunikacji miejskiej 
może być niebezpieczne – co jeśli przy 
ostrym hamowaniu kredka lub szczo-
teczka do rzęs wyląduje w naszym oku? 
Również czesanie włosów w tramwaju 
czy pociągu to nie najlepszy pomysł, 
ponieważ część z nich może pozostać 
na siedzeniu, co na pewno nie spodoba 
się kolejnym pasażerom.

Do szczególnie irytujących zacho-
wań należy malowanie paznok-
ci we wspólnych strefach, przede 
wszystkim ze względu na intensyw-
ny zapach lakieru, który może prze-
szkadzać innym. Niedopuszczalne 
jest także obcinanie czy piłowanie 
paznokci w przestrzeniach publicz-
nych. Jeśli rano mamy zbyt mało 
czasu, by do końca przygotować się 
do wyjścia, skorzystajmy z łazienki 
już po dotarciu do miejsca pracy czy 
na uczelnię. Zdarza się, że z popra-

wianiem urody mamy również do 
czynienia przy stolikach w restaura-
cjach, gdzie nikt nie zabrania nam 
przecież wyjścia do toalety. A jest 
to właśnie jedyne odpowiednie po-
mieszczenie, żeby zająć się fryzurą  
i przypudrować nos (nawet w towa-
rzystwie innych pań). Malowanie ust 
w aucie podczas stania w korku tak-
że nie przystoi eleganckiej kobiecie. 
Warto pamiętać, że odstępstwem 
od normy jest używanie pomadki 
ochronnej w obecności innych osób. 
Możemy to robić bez skrępowania 
szczególnie wtedy, gdy na zewnątrz 
jest zimno i wietrznie.

Monika Tomczak
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Nowe możliwości  
w e-Urzędzie Skarbowym

Doręczenia elektroniczne w e-US to nowa i wygodna forma wy-
miany korespondencji z urzędem skarbowym. Dzięki niej można 
m.in. pobrać bezpłatnie zaświadczenie o dochodach czy o nieza-
leganiu w podatkach, a także prowadzić elektronicznie korespon-
dencję z urzędem skarbowym. Aby korzystać z e-doręczeń, klient 
musi wyrazić zgodę na e-komunikację w systemie.

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego 
mają już możliwość odbierania kore-
spondencji kierowanej na ich konto 
w e-US. Warunkiem korzystania z tej 
usługi jest udzielenie zgody w serwi-
sie na taką formę komunikacji. 

Dzięki nowej funkcjonalno-
ści osoby korzystające 
z e-US nie ponoszą 
kosztów opłaty 
skarbowej od 
wydawanych im 
zaświadczeń. Au-
tomatyczne wy-
danie zaświad-
czenia odbywa 
się bez udziału 
urzędu skarbowego. 
Podatnik może je po-
brać jako dokument elek-
troniczny. Zaświadczenie jest 
automatycznie podpisane pieczęcią 
szefa KAS.

W e-Urzędzie Skarbowym dostęp-
nych jest już ponad 20 usług, a w naj-
bliższych miesiącach serwis będzie 
rozbudowywany o kolejne funkcjo-
nalności. Z e-US wygodnie mogą ko-
rzystać również obcokrajowcy – do-
stęp jest możliwy w wersji angielskiej 
oraz ukraińskiej.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2022 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-

wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2000 z późn. zm.)

zawiadamiam, 

że w dniu 30 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 763/2022, znak: WB.6740.621.2022,  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: 

rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Bierzglin – Sołeczno, 
polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej

na działkach oznaczonych numerami ewid.:
– 113, 110, 112, obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – ob-

szar wiejski,
– 45, 35/2, 70/1, 36/4, 36/3, 36/2, 37/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/2, 12/2, 71/7, 72/2, 72/1, 73/2, 73/1, 

74/4, 74/3, obręb: 303005_5.0341 Sołeczno, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar 
wiejski.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi:
– 112/1 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 112,
obręb 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;
– 35/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 35/2,
– 36/9 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 36/4,
– 36/7 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 36/3,
– 36/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 36/2,
– 37/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 37/2,
– 51/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 51/1,
– 51/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 51/2,
– 52/1 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 52,
– 54/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 54/2,
– 12/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 12/2,
– 71/8 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 71/7,
– 72/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 72/2,
– 72/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 72/1,
– 73/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 73/2,
– 73/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 73/1,
– 73/6 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 73/2,
– 74/7 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 74/4,
– 74/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 74/3,
obręb: 303005_5.0341 Sołeczno, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;
stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od 
dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo 
własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie  
30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się osta-
teczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym 
niniejsza decyzja stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  
jej wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach 
urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 
Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty 
otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia 
poprzez obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej 
decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty uka-
zania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, 
w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

Usługi aktualnie dostępne w e-US 
to m.in.:

1. Twój e-PIT (możliwość złożenia 
zeznania podatkowego).

2. Możliwość elektronicznego wysy-
łania pism do organów podatkowych.

3. Pobieranie zaświadczeń, 
np. o dochodach, o nie-

zaleganiu w podat-
kach – bezpłatnie, 

bez uiszczania 
opłaty skarbowej, 
automatycznie, 
nawet w ciągu kil-
ku sekund.
4. Aplikacja e-mi-

krofirma dla przed-
siębiorców – teraz też 

zintegrowana z Krajo-
wym Systemem e-Faktur.

5. Sprawdzenie nałożonych na 
klienta mandatów karnych i możli-
wość ich opłacenia.

6. Sprawdzenie informacji na temat 
zwrotów PIT i VAT.

7. Sprawdzenie i możliwość aktuali-
zacji danych podatnika.

Szczegółowe informacje o poszcze-
gólnych usługach można znaleźć na 
stronie: podatki.gov.pl.

Urząd Skarbowy
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Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma usta-
wowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posia-
dania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki 
za więcej niż pięć osób. Po zmianach obowiązek ten doty-
czy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych 
firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników, oraz 
tych, którzy płacą składki tylko za siebie. 
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) umożliwi załatwie-

nie spraw w ZUS online – w dowolnym miejscu i czasie.

Wykaz
nieruchomości lokalowych przeznaczonych

 do sprzedaży najemcom w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), na okres 21 dni wykaz dotyczących lokali 
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży łącznie z udziałami w gruncie, znajdujących się w budynku na nieru-
chomości gruntowej pod adresem Dłusk 44, oznaczonej nr. geod. 214/2 obręb Dłusk, o powierzchni 0,0960 ha, dla 
której urządzona jest księga wieczysta nr KN1S/00022779/9.

Lp. Numer 
lokalu

Pow. 
użytkowa 

lokalu
w m2

Pow. 
pomieszczeń 

przynależnych
w m2

Udział w 
nieruchomości 

wspólnej
Opis lokalu

Cena lokalu 
wraz z udziałem 

w częściach 
wspólnych 
budynku 

oraz w prawie 
współwłasności 

gruntu

Wysokość 
przyznanej 
bonifikaty

Cena sprzedaży 
nieruchomości 

po 
zastosowaniu 

bonifikaty

1.

1 37,33 16,34 5367/25495

Pokój z 
aneksem 

kuchennym, 
WC 43 767,00 zł

(zwolnione z 
podatku VAT)

80 % 8 753,40 zł

2 17,71 19,31 3702/25495

Pokój z 
aneksem 

kuchennym, 
łazienka

2. 3 43,15 33,80 7695/25495

2 pokoje, 
korytarz z 
aneksem 

kuchennym, 
łazienka

33 908,00

(zwolnione z 
podatku VAT)

80 % 6 781,60 zł

3. 4 59,23 28,08 8731/25495

2 pokoje, 
kuchnia, 

pomieszczenie 
gospodarcze, 

korytarz, 
łazienka

46 544,00 zł

(zwolnione z 
podatku VAT)

80% 9 308,80 zł

Burmistrz Pyzdr 
/-/ Przemysław Dębski

Plany repertuarowe: 
9-15 grudnia – Wielki zielony krokodyl domowy; Święta inaczej; Kierunek: Księżyc!; Świąteczny cud; Prorok; 
Listy do M. 5
16 grudnia – Avatar: Istota wody (PREMIERA)

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

REPERTUAR: 2-8 grudnia
DZIWNY ŚWIAT

animowany
USA 

1h 30 min
2D dubbing

WIELKI ZIELONY KROKODYL DOMOWY
komedia familijna

USA
1h 46 min

2D dubbing

ŚWIĘTA INACZEJ
komedia rom.

Polska
1h 52 min
2D polski

CHRZCINY
komedia

Polska
1h 28 min
2D polski

sala główna sala kameralna sala główna sala kameralna sala główna

2.12
(pt.) 14:45        16:30         15:30        17:30                          18:15 19:30  20:15

3.12
(sob.) 14:45        16:30        15:30        17:30                          18:15 19:30  20:15

4.12
 (nd.) 14:45        16:30        15:30        17:30                          18:15 19:30  20:15

5.12
(pon.) 14:45        16:30        15:30        17:30                          18:15 19:30  20:15

6.12
(wt.) 14:45        16:30        15:30        17:30                          18:15 19:30  20:15

7.12
(śr.) 14:45        16:30        15:30        17:30                          18:15 19:30  20:15

8.12
(czw.) 14:45        16:30        15:30        17:30                          18:15 19:30  20:15
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych 
w szczególnych przypadkach
Przysługuje ono nie tylko osobom, które w ostat-

nim czasie pracowały.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy uwzględnia także tych, którzy zrezygnowali lub 
nie podjęli pracy w celu sprawowania opieki nad bli-
ską, niepełnosprawną osobą i w związku z tym otrzy-
mywali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Warunkiem przyznania zasiłku dla bezrobotnych 

jest:
    • pobieranie wymienionych świadczeń przez okres 365 

dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację,
    • utrata prawa do świadczenia z tytułu opieki po-

winna być spowodowana śmiercią osoby, nad którą 
była sprawowana (art. 71 ust. 2 pkt 9).
Aby okres pobierania świadczenia mógł zostać zali-

czony do okresu uprawniającego do uzyskania zasił-
ku dla bezrobotnych, należy przedłożyć do rejestracji 
stosowną decyzję o przyznaniu i utracie świadczenia.

PUP

Przypominamy – od 28 października 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą zatrudniać obywateli Rosji na uproszczonych zasadach.

Aktualnie obowiązują rozporządzenia 
ministra rodziny i polityki społecznej:

• z dnia 25 października 2022 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
państw, dla których obywateli sto-
suje się niektóre przepisy dotyczące 
zezwolenia na pracę sezonową oraz 
przepisy dotyczące oświadczenia  
o powierzeniu wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi (Dz. U 2022, poz. 2204);

• z dnia 25 października 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w spra-

wie określenia przypadków, w któ-
rych zezwolenie na pracę cudzo-
ziemca jest wydawane bez względu 
na szczegółowe warunki wydawania 
zezwoleń na pracę cudzoziemców 
(Dz. U. 2022, poz. 2203).

Federację Rosyjską usunięto z li-
sty państw, dla których obywateli 
zezwolenia na pracę sezonową wy-
dawane są na zasadach preferencyj-
nych, jakich dotyczy uproszczona 
procedura oświadczeń o powierze-

niu wykonywania pracy cudzoziem-
cowi oraz dla których nie jest wyma-
gany test rynku pracy. Z procedury 
uproszczonej będą mogli korzystać 
tylko obywatele pięciu państw: Ar-
menii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii  
i Ukrainy.

Do postępowań wszczętych i nieza-
kończonych do 28 października 2022 
r. mają zastosowanie dotychczaso-
we regulacje. Obywatele Federacji 
Rosyjskiej, którym powierzono wy-

konywanie pracy na podstawie 
oświadczenia o powierzeniu wy-
konywania pracy cudzoziemcowi 
wpisanego do ewidencji oświad-
czeń przed dniem wejścia w życie 
wyżej wymienionych rozporzą-
dzeń, mogą kontynuować pracę 
na warunkach określonych w tym 
oświadczeniu do dnia upływu 
jego ważności.

PUP

Zatrudnianie obywateli Rosji
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Przygarnij mnie

Piękna Afera potrzebuje odpowiedzialnego opiekuna

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

Cześć! To znowu ja, Afera. Moi 
opiekunowie mówią o mnie, że je-
stem piękną suczką w typie husky, 
o wyjątkowych dwukolorowych 
oczach. Pod moją puszystą sierścią 
kryje się piesek o trudnym charak-
terze. W kontaktach z ludźmi nie 
jestem zbyt wylewna, nie każdego 
akceptuję. Na moje zaufanie i zain-
teresowanie trzeba sobie zasłużyć 
Jestem psem z dystansem, raczej 
nie przepadam za nadmiernym 
okazywaniem uczuć, przytulaniem 
czy głaskaniem, chyba, że kogoś 
dobrze poznam i przekonam się, że 
tej osobie mogę zaufać.

Uważam się raczej za stonowanego 
psa. Okazuję radość głównie wtedy, 
gdy ktoś zbliża się do kojca ze smy-
czą. Wtedy wiem przecież, że zaraz 
wyjdę na spacer. Jestem dość „dzi-
ka", mam skłonności do ucieczek, 
dlatego potrzebuję bardzo odpo-
wiedzialnego przewodnika, który 
sprowadzi mnie na właściwą drogę. 

W nowym domu powinnam po-
zostać jedynaczką, ponieważ nie 
akceptuję innych psów. Przez to 

że nie jestem fanką przytulania  
i bywam niecierpliwa, szukam domu,  
w którym nie ma małych dzieci. Jeśli 

chcesz mnie poznać, skontaktuj się 
z Arletą, tel. 784 693 755.      

Afera

Czy do skutecznej reklamacji  
zawsze niezbędny jest paragon?

Podstawą reklamacji zazwyczaj jest paragon, ale mogą go za-
stąpić inne dokumenty potwierdzające, że dany towar został zaku-
piony u określonego sprzedawcy.

Tak więc kupujący nie tylko może okazać paragon, lecz także wydruk z karty 
płatniczej, potwierdzenie przelewu, a jeżeli jest to zakup internetowy – dane 
z systemu aukcyjnego.

Elżbieta Staszak-Małecka

fot. Psi-jaciel

Kolejny termin bezpłatnych  
badań – warto skorzystać!

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego badania USG aorty 
brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym Zdrowa Aorta, 
które odbędzie się 12 grudnia we Wrześni, w przychodni Medinet 
przy ul. Legii Wrzesińskiej 23c.

Wczesna diagnoza może uratować 
życie! Badanie jest bezbolesne i całko-
wicie bezpieczne. Nie jest wymagane 
skierowanie od lekarza rodzinnego. 
Zapisy na badanie prowadzone są te-
lefonicznie pod numerem 503 075 
095, a także mailowo. Pisząc na adres: 
zdrowaaorta@arterieart.com, należy 
podać imię, nazwisko, PESEL, numer 

telefonu kontaktowego oraz miasto, 
w którym ma być wykonane badanie. 
Program kierowany jest do mężczyzn 
w wieku 50-69 lat, mieszkających  
w województwie wielkopolskim. Ba-
dania są finansowane z funduszy re-
gionalnych Unii Europejskiej.

(red.)

Kwiatowy „dziubek”
Czerwone wargi (Psychotria elata) są nie tylko bardzo intere-

sujące, lecz także mogą stanowić domową ozdobę. Nietypowe 
ułożenie liści zdecydowanie wpadnie w oko niejednemu miło-
śnikowi roślin doniczkowych.

Swoimi przylistkami kwiat przy-
pomina czerwone, kobiece wargi 
ułożone w tzw. dziubek. Spomię-
dzy nich wychodzą białe lub żółta-
we drobne kwiatki. 

Naturalne środowisko tego orga-
nizmu to lasy deszczowe Ameryki 
Środkowej i Południowej. Niestety 
jego odbiegający od normy wygląd 
spowodował, że wylądował on na 
liście gatunków zagrożonych. 

Przylistki czerwonych warg, czyli 
po prostu zmodyfikowane liście, 
to forma przyciągająca zapylacze, 
takie jak kolibry i motyle. Rośliny 
w lasach tropikalnych głównie  
w ten sposób muszą sobie radzić  
z rozmnażaniem płciowym.

Tę roślinę można zakupić w po-
staci bordowych nasion, których 
okres rozrastania trwa do dwóch 
lat od ich posadzenia. Nasiona 
można sadzić przez cały rok.

W uprawie tych okazów ważne 
jest przede wszystkim dobre na-
słonecznienie – w okresie letnim 
można wystawić je w słoneczne 
miejsce na balkonie lub w ogród-
ku. Należy jednak pamiętać, by nie 
sadzić czerwonych warg do zie-
mi, ponieważ niska temperatura, 
może źle wpłynąć na ich rozwój. 
Drugim ważnym warunkiem, jaki 
należy zapewnić tej roślinie, jest 
odpowiednia wilgotność. Osiąga 
się ją poprzez spryskiwanie liści 

przy pomijaniu przylistków i kwia-
tów oraz dzięki podnoszeniu (raz 
na kilka dni wilgotności powietrza 
wokół niej. Ważne jest też, aby 
czerwone wargi nie stały w prze-
ciągu, gdyż może to uniemożliwić 
rozwinięcie się kwiatów. Z tego 
powodu rosną one naturalnie 
obok dużych drzew, które chronią 
je przed wiatrem.

Według ekspertów kwiaty te za-
wierają substancje psychotropo-
we, które mogą powodować po-
ważne zatrucia, bardzo szybko do-
prowadzając do śmierci człowieka 
bądź domowego zwierzęcia. Dla-
tego warto trzymać tę roślinę  
w trudno dostępnym miejscu. 

Małgorzata Maleszka
Martyna Prusinowska
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Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, 30 listopada 2022 r. podjął uchwałę nr 1578/2022 
przyznającą Fundacji „Taurus” z siedzibą w Poznaniu, Os. Stare Żegrze 
143/10, środki budżetowe w kwocie 126.060,00 zł na powierzenie realizacji za-
dań publicznych polegających na prowadzeniu w 2023 roku punktu nieodpłat-
nej pomocy prawnej w Miłosławiu przy ul. Różowej 6 oraz punktu nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni przy ul. Chopina 9.
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Z życia klubów sportowych

Hwarangi w pucharze
Od 18 do 20 listopada w Toruniu odbywał się Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olim-

pijskim, w którym wystartowało ponad 500 zawodników.

Pamiątkowe zdjęcie

Wrzesiński UKS Hwarang reprezen-
towało 16 kadetów – Julia Knop-
kiewicz, Sara Wilczyńska, Zuzanna 
Waszczuk, Michalina Janas, Marcelina 
Mgłosiek, Amelia Pawłowska, Mar-
tyna Wojciechowska, Apolonia Mi-
chałowska, Szymon Zieliński, Wiktor 
Kałużny, Rafał Zieliński, Jakub Pluciń-
ski, Karol Olejniczak, Adrian Stengert, 
Jakub Filipczak i Michał Filipczak,  
a także sześcioro juniorów – Sara 
Surtel, Martyna Zielińska, Alicja Mu-
chowicz, Bartosz Wilczyński, Dominik 
Knopkiewicz i Kacper Kasperski. 

Drugie miejsca wywalczyli Zuzan-
na Waszczuk i Jakub Filipczak, nato-
miast trzecie – Michalina Janas, Karol 
Olejniczak i Michał Filipczak.

Puchar w Toruniu był pierwszym tur-
niejem rankingowym, otwierającym 
rywalizację w grupach wiekowych ka-
detów i juniorów w 2023 roku. Wśród 
kadetów zanotowaliśmy kilkanaście 
świetnych pojedynków i pięć medali, 
natomiast wśród juniorów nastąpił 
regres. Teraz czeka nas okres przygo-
towawczy do startów w nowym roku.

UKS Hwarang
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Wrócili z medalami
20 listopada w Śremie odbył się XV Puchar Wielkopolski  

w karate olimpijskim WKF. Zawody zgromadziły 27 klubów i ponad  
200 zawodników, w tym z Ukrainy.

Zawodniczki nie posiadały się z radości

Wrzesiński Klub Karate reprezen-
towało sześcioro zawodników oraz 
jeden sędzia.

Przywieźliśmy pięć medali w tym 
dwa złote, które udało się zdobyć Zu-
zannie Czerniak w kategorii kumite 
indywidualne dziewcząt 8-9 lat – fan-
tom, a także Matyldzie Kamińskiej  
w kumite indywidualne dziewcząt 
8-9 lat +30 kg. Srebrny medal przy-
padł Patrycji Błaszak w kata drużyno-
wym dziewcząt 12 lat. 

Brąz wywalczyła Zuzanna Czerniak 
w kata indywidualnym dziewcząt  
8-9 lat, a także drużynowo Zuzanna 

Lepsi od Lechitów
Młodzi piłkarze Klubu Sportowego Zjednoczeni Września z gru-

py Orlik 2013 zmierzyli się 19 listopada z wychowankami Lecha  
Poznań. Sparingowe spotkanie w stolicy Wielkopolski zakończyło 
się dla nich zwycięstwem.

Na tle stadionu przy Bułgarskiej

Wrzesiński klub reprezentowali: 
Nikodem Lisiecki, Jakub Nadolny, 
Marcel Wietrzyński, Mikołaj Rzepka, 
Leon Goclik, Oliwier Jasiński, Bartosz 
Pluciński, Jan Zmuda, Alan Chojnac-
ki, Olaf Sękowski, Filip Gościniak i Le-
onard Andrzejaszek.

Tak o sobotnim meczu mówił tre-
ner drużyny: – Chłopcy po raz kolejny 
dobrze się zaprezentowali. Tym razem 
sprawdzili się w meczu sparingowym. 
Podczas pojedynku skupili się na grze 

w obronie, uniemożliwiając wypro-
wadzanie akcji przeciwnikowi. Dobre 
ustawienie w defensywie zaowoco-
wało wieloma przechwytami. Bramki 
padały po bardzo ładnych, składnych 
akcjach całego zespołu. Warte pod-
kreślenia są walka i zaangażowanie 
zawodników, tym bardziej, że mecz 
odbywał się w skrajnie trudnych wa-
runkach. Silny wiatr i mocno padający 
śnieg nie odebrały młodym piłkarzom 
przyjemności z gry.        KS Zjednoczeni
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Brązy na mistrzostwach Polski
W sobotę 26 listopada zostały rozegrane XLI Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo Olimpij-

skim, które zgromadziły ponad stu najlepszych zawodników w kraju.

Hwarang z każdych zawodów wraca z sukcesami 

UKS Hwarang Września reprezen-
towały cztery zawodniczki: Wiktoria 
Grześkowiak, Sara Surtel, Patrycja 
Kasperska i – wracająca do startów 
po kontuzji – Weronika Przybysz.

Dziewczyny spisały się rewelacyj-
nie, zdobywając trzy brązowe me-
dale (przypadły Sarze Surtel, Patrycji 
Kasperskiej i Weronice Przybysz). 
Wprawdzie liczyliśmy na najwyższe 
stopnie podium, jednak same walki 
były naprawdę emocjonujące i do 
samego końca zacięte.

Wiktoria trafiła na zwyciężczynię ka-
tegorii. Z kolei dla Sary były to pierw-
sze zawody takiej rangi i zakończyły 
się medalem. Patrycja zaś ostatnimi 
czasy mało trenowała, a stać ją było 

na dużo więcej, natomiast dla Wero-
niki był to pierwszy start kontrolny 
po odbytej kontuzji i rekonstrukcji 
więzadeł. Wydaje się, że wszystko 
idzie w dobrym kierunku. W przy-
szłym roku rozpoczniemy starty mię-
dzynarodowe. 

Na mistrzostwach Polski zabrakło 
zawodników AZS AWF Poznań – Dag-
mary i Krystiana Haremzów, którzy 
odbywają służbę przygotowawczą  
w Wojsku Polskim. To część szerszego 
projektu prowadzonego przez nas  
w Wielkopolskim Związku Taekwon-
do Olimpijskiego, a mającego na celu 
zatrzymanie najbardziej obiecują-
cych zawodników w naszym sporcie 
i zabezpieczenie im przyszłości od 

strony finansowej. Następnym kro-
kiem będzie uzyskanie powołania do 
Centralnego Wojskowego Zespołu 
Sportowego. W ten sposób zamknie-
my cykl szkoleniowy od dziecka i ka-
deta przez juniora i młodzieżowca aż 
po seniora. Większość zawodników 
kończących szkołę średnią i wybie-
rających się na studia  kończyło do-
tychczas karierę zawodniczą, co było 
związane z naturalnym stanem rze-
czy. Młodzi ludzie chcieli po prostu 
zadbać o swoją przyszłość. Projekt 
połączenia nauki, treningów i pracy 
w wojsku jest ostatnim elementem 
układanki.

UKS Hwarang
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Czerniak, Matylda Kamińska i Patrycja 
Katulska w kategorii kata dziewcząt  
9 lat i młodszych.

Jan Fibikowski Iwiński w silnie ob-
sadzonej konkurencji wygrał jedną 
walkę, ale nie udało mu się zakwali-
fikować do strefy medalowej. Podob-
nie było w przypadku Nadii Piaskow-
skiej, której mimo bardzo ładnych 
walk zabrakło odrobiny szczęścia. 

Karol Kostrzewa tym razem wystąpił 
jako licencjonowany sędzia Polskiej 
Unii Karate.

Wrzesiński Klub Karate
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tel. 61 640 45 50

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

Powiatowy Inspektor
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ul. 3 Maja 3, 
tel. 61 640 45 45
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-Pedagogiczna we Wrześni 
ul. Leśna 10, 
tel. 61 102 13 90
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Z życia klubów sportowych

Orły na Trzemeszno Cup
19 listopada odbył się I Wielkopolski Turniej w Karate Tradycyjnym o Puchar Burmistrza Trzemeszna 

„Trzemeszno Cup 2022”. Nie zabrakło na nim zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate 
Tradycyjnego „Orzeł” Września.

Z zawodów przywieźliśmy 25 me-
dali: 11 złotych, 11 srebrnych oraz 
trzy brązowe. Startowaliśmy w trzech 
konkurencjach: kihon, kata, kumite. 

Pierwsze miejsca zdobyli: Nikola Za-
porowska w kihon, Uddhav Sharma, 
Mateusz Stępniak, Hanka Szymko-
wiak, Maja Dusza, Sahaj Munjal oraz 
Patryk Dusza w kata, a także Karolina 
Cieślak, Maja Dusza, Hanka Szymko-
wiak, Mateusz Stępniak w kumite.

Z kolei drugie miejsca zdobyli: 
Jan Szymkowiak w kihon, Zuzanna 
Zdunek, Amelia Dermiago, Bartosz 
Szmudziński, Marcelina Stajkowska 
i Jakub Nowak w kata oraz Kamil 
Sobczak, Zuzanna Zdunek, Amelia 
Dermiago, Maria Stajkowska i Jakub 
Nowak w kumite. Na trzecim miejscu 
podium stanęli: Jakub Jasiński w ki-
hon, a także Karolina Cieślak i Kamil 
Sobczak w kata.

UKS Orzeł Puchary i medale są zwieńczeniem ogromnego sportowego wysiłku
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Z workiem trofeów
Hala CRS w Zielonej Górze 27 listopada była areną zmagań dla 

sportów i sztuk walki, gdzie rywalizowano na tatami w IX Ogólno-
polskim Turnieju Sztuk Walki o Puchar Prezydenta Miasta Zielonej 
Góry.

W zawodach wzięło udział 300 kara-
teków z 15 klubów w tym Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Karate 
Tradycyjnego „Orzeł” Września. Za-
wodnicy z powiatu wrzesińskiego 
wywalczyli: 11 pucharów i 22 me-
dale: 11 złotych, dziewięć srebrnych 
i trzy brązowe. Zawody rozgrywane 
były w konkurencji kata i kumite.

Pierwsze miejsca zajęli: Bartosz 
Szmudziński, Uddhav Sharma, Jakub 
Nowak, Maja Dusza, Karolina Cieślak, 
Mateusz Stępniak i Mateusz Zapo-

Zmagania pod siatką
Zawodniczki UKS Jedynka Września rozegrały 1. Turniej Fazy Rozszerzonej Kinder + Sport w mini-

siatkówkę w kategorii trójek.

Każde zawody to dla nich wartościowe doświadczenie

Pierwszy zespół w składzie: Claudia 
Kępczyk, Zosia Pecyna, Weronika Ry-
backa, Maja Szymańska i Gabrysia 
Mocek w pierwszej rundzie wygrał 
swoje spotkania i awansował do 
najlepszej czwórki turnieju. Tam ro-
zegrały dwa zwycięskie i jeden prze-
grany mecz, podobnie jak trzy inne 
drużyny. Małe punkty zadecydowały 
o końcowej klasyfikacji, w której siat-
karki z powiatu zajęły trzecie miejsce.

Drugi zespół w składzie: Maja Wardeń-
ska, Ewa Karska, Julia Kamińska, Mary-
sia Kędziora i Malwina Jasińska przegrał 
tylko jedno z czterech rozegranych 
meczów, ale zajmując drugie miejsce  
w grupie walczył w dalszej rundzie o 
miejsca 5-8. W kolejnych spotkaniach 
był niepokonany i ostatecznie uplaso-
wał się na piątym miejscu.

Ilona Zielińska-Czubek, UKS Jedynka

Karate to dyscyplina z tradycjami

rowski w kata oraz Jakub Nowak, Ka-
rolina Cieślak, Kornelia Kaźmierczak 
i Kamil Sobczak w kumite. Na dru-
gim miejscu podium uplasowali się: 
Amelia Dermiago, Zuzanna Zdunek, 
Patryk Dusza, Maria Stajkowska, Kor-
nelia Kaźmierczak, Kamil Sobczak, 
Jędrzej Szymkowiak w kata oraz 
Hanka Szymkowiak i Patryk Dusza  
w kumite. Trzecie miejsca z kolei za-
jęli: Hanka Szymkowiak w kata oraz 
Zuzanna Zdunek i Maria Stajkowska 
w kumite.                                          UKS Orzeł
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