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Oddali hołd żołnierzom

Triumf w Licealiadzie

Spotkanie z historią

Przekaż 1,5% podatku

Przedsięwzięcie zabrało uczestników w inny wymiar

Wileńska tradycja we Wrześni

Kaziuki to wspomnienie Świętego Kazimierza – patrona Litwy. Mieszkańcy litewskiej stolicy zaczęli obchodzić je ponad 400 lat temu. 
Od kilkunastu lat namiastkę obchodów mamy we Wrześni. Więcej na s. 7.

Cyfryzacja to przyszłość
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzy-

mysławicach doskonale sprawdziło się jako miejsce warsztatów  
w ramach Programu Mobilne Laboratoria Przyszłości.

To największy w Polsce projekt 
edukacyjno-technologiczny. Dzięki 
niemu szkoły podstawowe zostały 
wyposażone w nowoczesne narzę-

dzia takie jak drukarki 3D, gogle VR 
czy sprzęt do nauki robotyki. 

Więcej na s. 5.
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Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Elewacja budynku

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

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

czekają nagrody.
Zachęcamy do udziału!

Informujemy, 
że działalność  

Powiatowego punktu 
pomocy materialnej  

dla obywateli Ukrainy  
zostanie zawieszona  

po 17 marca br.

We współpracy ze Spółdzielnią Socjalną  
Przystanek Bistro 21 zachęcamy do zgłaszania 
się obywateli Ukrainy, którzy przebywają na  
terenie powiatu wrzesińskiego, a znaleźli tu 
schronienie przed wojną, w związku z możli-
wością otrzymywania bezpłatnych obiadów. 
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 61 640 44 64.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrze-
śni z siedzibą przy ul. Ogrodowej 6 zawiadamia o spotkaniu 
informacyjnym o działalności zarządu za lata 2018-2022.
Spotkanie odbędzie się 14 marca o godz. 15.30 w auli Samo-

rządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni przy ul. Szkol-
nej. Przybycie dobrowolne.
Zapraszamy!

                                                                                           Zarząd PZERiI
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Zdał obowiązki
Zastępca Komendanta Po-

wiatowego Policji we Wrześni  
mł. insp. Radosław Smak w wie-
ku 47 lat przeszedł na emeryturę.  
W mundurze służył prawie 27 lat.

We Wrześni pracę rozpoczął w paź-
dzierniku 2018 roku. Wtedy zastąpił 
niespodziewanie odwołanego Jacka 
Pruchniaka.

Smak policjantem został we wrze-
śniu 1996 roku w Wydziale Prewencji 
i Ruchu Drogowego Komendy Rejo-
nowej Policji w Turku. 

– Początek to była typowa praca  
w plutonie patrolowo-drogowym. 
Potem trafiłem do pionu prewencji, 
byłem dzielnicowym, wreszcie w 2001 
roku trafiłem do Wydziału-Dochodze-
niowo-Śledczego – wspominał w roz-
mowie z „Przeglądem Powiatowym” 
w listopadzie 2018 roku. 

W dochodzeniówce najpierw został 
referentem, przechodząc poszcze-
gólne etapy: poprzez detektywa Re-
feratu Operacyjno-Rozpoznawcze-
go, specjalisty Zespołu ds. Nieletnich 
i Patologii Sekcji Prewencji, specjali-
sty Referatu ds. Walki z Przestępczo-
ścią Gospodarczą i Korupcji, aż do 
eksperta Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Turku.  
W roku 2012 został mianowany na-

I nie było już nikogo
Chłodne marcowe popołudnie. Wąską alejką między grobowcami maszeruję w kierunku kaplicy cmentarnej. Jest nieprzyjemnie, oblepiająca szara 

wilgoć zdaje się przenikać do samych kości. Jakby sama aura postanowiła podkreślić smutną okoliczność, dla której się tutaj znalazłem. Gdyby nie 
kartka w kalendarzu pomyślałbyś, że to głęboki listopad, a nie metrykalne przedwiośnie.

Przed kaplicą kilkudziesięciu ża-
łobników, większość w wieku se-
nioralnym. Spod zimowych czapek 
tu i tam wymykające się kosmyki 
płowych włosów, siwe brody zato-
pione w zimowe szaliki. W tej gru-
pie trochę znajomych związanych 
kiedyś z wrzesińskim ogólniakiem: 
kilku belfrów, grupa absolwentów, 
były dyrektor, przyjezdni.

Dla niektórych czas okazał się mało 
łaskawy, tak że z trudem ich rozpo-
znaję, innych z kolei oszczędził nad 
wyraz. Wiązanki z żałobnymi szarfa-
mi i czerwone róże solo w dłoniach.

Z otwartej kaplicy dobiegają słowa 
modlitwy, a potem religijnej pieśni 
pożegnalnej. Jedni stoją w skupie-
niu, inni dyskretnie rozmawiają, spo-
glądając w kierunku celebranta. 

Liceum Ogólnokształcące na uro-
czystość pogrzebową pani profe-
sor Krystyny Krus wystawiło poczet 
sztandarowy. Zmarznięte dzieciaki 
kurczowo trzymają się drzewca. To 
kolejne w krótkim czasie pożegna-
nie zasłużonego pedagoga. 

Kiedy urna z prochami znajduje się 
już na platformie, kondukt rusza po-
woli w kierunku miejsca pochówku. 
Uroczystościom religijnym nad gro-
bem przewodniczy wychowanek 
pani profesor, ona zaś z portretu 
stojącego na sztalugach bacznym 

wzrokiem, jak zawsze to miała w zwy-
czaju, przygląda się ostatniej celebrze. 
Jakby chciała osobiście dopilnować 
wszystkiego do samego końca.

Pożegnanie, można by powiedzieć, 
jak wiele innych i nie byłoby w nim 
nic nadzwyczajnego, gdyby nie pew-
ne zdarzenie, a w zasadzie brak tego 
zdarzenia, na które zdaje się wszyscy 
zebrani nad grobem pani profesor 
czekali.

Po odprawieniu tradycyjnego ob-
rzędu kapłan zwrócił się do zebra-
nych z pytaniem, czy ktoś z uczestni-
ków pogrzebu chciałby zabrać głos, 
przemówić… Zapadła zdumiewają-
ca i krępująca cisza. Wszyscy rozglą-
dali się wokół, szukając wzrokiem 
kogoś, kto podejdzie do mikrofonu 
i w imieniu wielopokoleniowej spo-
łeczności wrzesińskiego ogólniaka 
pożegna zmarłą. Ale nic takiego się 
nie zdarzyło, nikt nie podjął dzieła. 
Najbardziej zaskoczony był chyba 
sam celebrans. Podziękował wszyst-
kim za udział w uroczystościach po-
grzebowych i śpiesznie pożegnał 
audytorium.

Jeszcze z głośnika zagrała trąbka  
i uroczystość dobiegła końca.

Dzień po pogrzebie poprosiła mnie 
o spotkanie emerytowana nauczy-
cielka liceum, wcześniej moja wy-
chowawczyni. Już na wstępie, wy-

raźnie poruszona, wyjawiła mi cel 
swojej pilnej wizyty: panie starosto, 
nie mogłam tego tak zostawić… Czy 
nie uważa pan za duże zaniedbanie, 
że na pogrzebie tak znanej i zasłużonej 
dla wrzesińskiego ogólniaka osoby jak 
Krystyna Krus, która przez kilkadziesiąt 
lat z klasą nauczała tam matematyki 
i wychowała setki uczniów, nie znalazł 
się nikt, kto powiedziałby kilka słów o 
niej, jej pracy i zasługach? 

Nie pozostało mi nic innego jak 
podzielić się podobnymi emocjami  
z moją dawną wychowawczynią.

Każdy z nas chyba ze szczególnym 
sentymentem nosi w pamięci obraz 
swojej ukochanej szkoły, koleżanek 
i kolegów, belfrów, którzy nas uczy-
li, szczególnie tych, którzy wywarli 
wpływ na nasze późniejsze życie. Ta-
kim miejscem dla mnie i wielu moich 
znajomych było wrzesińskie liceum.

Każda szkoła ma swoje osobowości, 
które zapadają w pamięci osobistej  
i zbiorowej na lata. Każde pokolenie 
ma takich bohaterów często ubiera-
nych w życzliwie-żartobliwe ksywki. 
Dla mojego pokolenia takimi bohate-
rami były takie belferskie postaci jak: 
Fifa – chemia, Krucha – matema, Wan-
dzia – geografia, Kobra – fizyka, Łagód-
ki – historycy (zawsze w liczbie mno-
giej), Piniu – niemiec, Beniu – dyrektor, 
matema, Mrówa – wice, fizyka…

Jest we mnie jakiś taki 
żal, nie złość, ale żal, że 
w codziennym natłoku 
spraw, bieżącej krzą-
taninie, takim szaleń-
czym pędzie umykają 
nam czasem wydarze-
nia ważne, które wy-
magają zatrzymania 
się na chwilę, namysłu, 
przyłożenia szczegól-
nej wagi, uszanowa-
nia, wywyższenia.

Nie żebym chciał 
czynić komuś szcze-
gólne wyrzuty, ale 
uważam, że odejście 
z naszej społeczno-
ści tak znamienitych  
i charakterystycznych 
postaci jak pani pro-
fesor wymagałoby 
szczególnego uhono-
rowania. Mamy prawo 
oczekiwać dla nich czegoś więcej niż 
zwyczajny pochówek. Tak ważne dla 
każdej społeczności pożegnania nie 
powinny przechodzić niezauważane 
przez ludzi ze środowiska, któremu 
poświęciły swoją zawodową i spo-
łeczną pasję. Może ktoś powie, że ten 
nasz kawałek świata jest trochę ar-
chaiczny, być może, ale cóż na to po-
radzimy, to jest nasz kawałek świata, 

który kochamy i któremu chcemy 
być wierni. Sorry, tacy jesteśmy.

Właśnie teraz odchodzą ostatni 
świadkowie pokolenia, które nas 
ukształtowało i ani się obejrzymy, 
jak nie będzie już nikogo…

Dionizy Jaśniewicz

Od redakcji: wspomnienie Krysty-
ny Krus można znaleźć na s. 6. 

czelnikiem Wydziału Dochodzenio-
wo-Śledczego w Komendzie Miej-
skiej Policji w Kaliszu. 8 października 
2018 roku rozpoczął pełnienie obo-
wiązków I zastępcy komendanta po-
wiatowego policji we Wrześni.

Tutaj nadzorował m.in.: pion krymi-
nalny oraz pracę czterech posterun-
ków policji w powiecie w Nekli, Miło-
sławiu, Pyzdrach i Kołaczkowie.

Uroczyste pożegnanie mł. insp. Ra-
dosława Smaka odbyło się 24 lutego 
w sali sesyjnej wrzesińskiego ratu-

sza. W uroczystości uczestniczyli za-
stępca komendanta wojewódzkiego 
policji w Poznaniu podinsp. Violetta 
Mójta oraz starosta wrzesiński Dioni-
zy Jaśniewicz. 

Smak był policjantem z krwi kości:  
– Zawsze utożsamiałem się z tą pra-
cą i podobała mi się jej specyfika. (…) 
Lubię bezpośredni kontakt z ludźmi, 
współdziałanie z innymi policjantami 
– mówił w listopadzie 2018 roku na 
łamach „Przeglądu Powiatowego”.

Tomasz Małecki
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Ostatnie chwile w mundurze
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Uczniowskie rozgrywki
W ostatnich tygodniach młodzi sportowcy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego 

regionu rywalizowali w Mistrzostwach Powiatu Wrzesińskiego Szkolnego Związku Sportowego w czte-
rech dyscyplinach w różnych kategoriach wiekowych.

Mistrzowie 64 pól

Zaczęło się od turnieju w warca-
bach klasycznych, który rozegra-
no 15 lutego w Marzeninie. Wzięło  
w nim udział 87 zawodników z dzie-
więciu szkół podstawowych. W Igrzy-
skach Dzieci wśród dziewcząt trium-
fowała Zofia Prajs (Samorządowa 
Szkoła Podstawowa w Kaczanowie), 
a spośród chłopców najlepszy okazał 
się Kajetan Swędrowski (Szkoła Pod-
stawowa w Grabowie Królewskim). 
Drugie miejsca zajęli Wiktoria Hara-
sim (Szkoła Podstawowa w Kołaczko-
wie) i Szymon Maciocha (SSP Kacza-
nowo), a trzecie Katarzyna Kosińska 
(Szkoła Podstawowa w Bieganowie) 
oraz Piotr Kmieciak (SP Kołaczkowo). 
Najlepsza żeńska trójka w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej przedstawiała się 
następująco – Zuzanna Stachnik (SSP 
Kaczanowo), Oliwia Wojtasik (Samo-
rządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we 
Wrześni), Paulina Rzepka (Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa w Nowym 
Folwarku). Na podium w rywalizacji 
chłopców znaleźli się natomiast: 
Maciej Przybylski (Zespół Szkół Spo-
łecznych w Grzybowie), Dariusz Go-
łębniak (SSP Nowy Folwark) i Igor 
Nowak (SP Kołaczkowo).

Tego samego dnia rozegrano Mi-
strzostwa Powiatu Wrzesińskiego 
SZS w Siatkówce Chłopców w ra-
mach Licealiady. W zawodach rywa-
lizowały trzy wrzesińskie drużyny. 
Pierwszą pozycję zajęła reprezenta-
cja Liceum Ogólnokształcącego, dru-
gą Zespołu Szkół Politechnicznych,  
a trzecią Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących.

20 lutego poznaliśmy mistrzów 
powiatu w koszykówce w kategorii 
szkół ponadpodstawowych. Tutaj 
także zwyciężyli uczniowie LO, poko-
nując pierwszy i drugi zespół ZSP.

W kolejnym dniu w Licealiadzie 
zmierzyły się żeńskie ekipy siatkar-
skie. Mistrzyniami powiatu zostały 
uczennice ZSP. Po srebro sięgnęła 
drużyna ZSTiO, a po brąz LO.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ra-
mach Mistrzostw Powiatu Wrzesiń-
skiego SZS w Koszykówce zorgani-
zowano 23 lutego w Kaczanowie. 
Wystartowały w nich tylko drużyny 
chłopców. Złote krążki powędrowa-
ły do Szkoły Podstawowej w Orze-
chowie. Druga lokata przypadła  
w udziale reprezentacji Samorzą-
dowej Szkoły Podstawowej nr 6 we 
Wrześni. Ostatnie miejsce na podium 
zajął zespół z SSP Kaczanowo.

Z kolei 2 marca przystąpiono do ry-
walizacji w Igrzyskach Dzieci. Wśród 
chłopców dwa pierwsze miejsca wy-
glądały tak samo, jak w przypadku 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zmieniła 
się tylko trzecia pozycja, którą tym 
razem wywalczyli uczniowie Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we 
Wrześni. W przypadku żeńskich zespo-
łów do udziału w zawodach zgłoszono 
tylko jedną ekipę z SSP Kaczanowo, 
która tym samym awansowała do roz-
grywek na szczeblu rejonowym.

Następnego dnia odbyły się 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pił-
ce ręcznej. Mistrzyniami powiatu  
w tej dyscyplinie zostały uczennice 
Szkoły Podstawowej w Miłosławiu. 

Z wicemistrzostwa mogły cieszyć 
się reprezentantki SSP Kaczanowo. 
Ostatnie miejsce na podium zaję-
ły młode szczypiornistki ze Szkoły 
Podstawowej w Pyzdrach. Rywaliza-
cja chłopców przebiegała w dwóch 
grupach, ponieważ zgłosiło się do 
niej sześć drużyn (z Pietrzykowa, 
Chwalibogowa, Kołaczkowa, Miłosła-
wia, Kaczanowa i Pyzdr). Ostatecznie 
najmocniejsza okazała się ekipa SSP 
Kaczanowo. Srebro wywalczyli miło-
sławianie. Tuż za nimi w ostatecznej 
klasyfikacji znaleźli się uczniowie 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Pietrzykowie.   

Igrzyska Dzieci w szczypiorniaku 
miały miejsce 6 marca, a areną zma-
gań młodych piłkarek i piłkarzy ręcz-
nych był Miłosław. W zawodach zwy-
ciężyły zawodniczki NSP Pietrzyków. 
Tuż za nimi uplasowały się reprezen-
tantki gospodarzy. Trzecie były uczen-
nice SP Kołaczkowo. Wśród chłopców 
rywalizację zdominowała drużyna  
z SSP Kaczanowo. Drugie miejsce 
należało do ich rywali z Kołaczkowa,  
a po brąz sięgnęli gospodarze.

Monika Tomczak
na podstawie informacji SZS
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Złoty medal w hali  
wypełnionej po brzegi

Piłkarze Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni drugi raz  
z rzędu zdobyli mistrzostwo województwa w futsalu w ramach roz-
grywek Licealiady prowadzonych przez Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska”.

Na drużynę ZSP raz kolejny nie było mocnych

Świadkami obrony mistrzowskiego 
tytułu przez uczniów ZSP była nie-
spotykana dotychczas w ich własnej 
hali rzesza kibiców.

Finał Wojewódzki w Futsalu w ra-
mach XXIV Licealiady rozegrano  
23 lutego. W turnieju wzięło udział 
siedem drużyn, które awansowały 
z wcześniejszych eliminacji. Były to: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
nr 1 w Kępnie (Rejon Kalisz), III Liceum 
Ogólnokształcące w Koninie (Rejon 
Konin), Zespół Szkół Zawodowych 
w Gostyniu (Rejon Leszno), Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Złotowie (Rejon Piła), Zespół 
Szkół w Opalenicy (Rejon Poznań Te-
ren Zachód), Zespół Szkół Politech-
nicznych w Śremie (Rejon Poznań Te-
ren Wschód) oraz gospodarze (Rejon 
Poznań Teren Wschód).

Turniej rozpoczęło uroczyste otwar-
cie. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się: starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz, burmistrz miasta i gmi-
ny Września Tomasz Kałużny, dy-
rektor ZSP Września i jednocześnie 
przewodniczący Rady Miejskiej we 
Wrześni Bogdan Nowak, członek Za-
rządu Powiatu Wrzesińskiego Stefan 
Tomczak, prezes SZS „Wielkopolska”, 
Zdzisław Urbańczyk, członek zarządu 
SZS „Wielkopolska” Jarosław Graczyk, 
prezes pierwszoligowego klubu siat-
kówki Krispol Września Robert War-
dak oraz były zawodnik Lecha Poznań 
Waldemar Przysiuda. 

Poziom prezentowany przez uczest-
niczące w turnieju drużyny okazał 
się niezwykle wyrównany. Zarówno  
w grupie A, jak i grupie B trzy zespo-
ły zgromadziły na swoim koncie taką 
samą liczbę punktów. Ostatecznie  
o kolejności w grupach decydował 
bilans bramkowy.

Faza finałowa
Półfinał I
ZSP nr 1 Kępno – CKZiU Złotów 1:2
Półfinał II
ZSZ Gostyń – ZSP Września 1:2
Mecz o 5. miejsce
III LO Konin – ZS Opalenica 1:5

Mecz o 3. miejsce
ZSP nr 1 Kępno – ZSZ Gostyń 2:3

Finał
CKZiU Złotów – ZSP Września 0:1
Klasyfikacja końcowa prezentuje 

się następująco:
1. Zespół Szkół Politechnicznych 

we Wrześni
2. Centrum Kształcenia Zawodowe-

go i Ustawicznego w Złotowie
3. Zespół Szkół Zawodowych w Go-

styniu
4. Zespół Szkół Ponadpodstawo-

wych nr 1 w Kępnie
5. Zespół Szkół w Opalenicy
6. III Liceum Ogólnokształcące  

w Koninie
7. Zespół Szkół Politechnicznych  

w Śremie
Wyniki meczów półfinałowych, jak 

i spotkań o pozycje medalowe wa-
żyły się do ostatnich sekund. Osta-
tecznie okazało się, że zwycięzcy 
każdego z nich wygrywali różnicą 
tylko jednej bramki.

Na koniec uroczyście podsumowa-
no turniej. Każda z uczestniczących 
w nim drużyn otrzymała nagrody. 
Przyznano także wyróżnienie indy-
widualne. Piłkę z podpisami graczy 
Lecha Poznań ufundowaną przez 
właściciela Szkółki Piłkarskiej Walde-
mara Przysiudę otrzymał najlepszy 
zawodnik meczu finałowego – Mi-
kołaj Czajczyński (ZSP Września).

W trakcie całej imprezy w hali 
sportowej panowały niesamowita 
atmosfera i doping. Momentami na 
trybunach zasiadało blisko tysiąc 
kibiców.

Reprezentacja ZSP Września zagra-
ła w składzie: Jan Perzyński – Dawid 
Cieślak, Mateusz Chojnacki, Mikołaj 
Czajczyński, Tymoteusz Graczyk, 
Bartosz Grajkowski, Mateusz Ka-
sprowicz, Michał Majewski, Marcin 
Spychalski, Wiktor Strzelczyk.

Głównym organizatorem turnieju 
i opiekunem zespołu był nauczyciel 
wychowania fizycznego w ZSP Ro-
bert Czerniak.

ZSP 
Szczęśliwe medalistki
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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
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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

Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych  
prowadzonych przez powiat wrzesiński

Szkoła Termin drzwi otwartych w szkole

Liceum Ogólnokształcące  
im. H. Sienkiewicza we Wrześni 

22 marca 2023 r. (środa) w auli 
godz. 16:00 – 17:30

13 kwietnia 2023 r. (czwartek) 
godz. 16:00 – 17:30

Zespół Szkół Politechnicznych 
we Wrześni 

14 kwietnia 2023 r. (piątek) 
godz. 16:00 – 18:00

15 kwietnia 2023 r. (sobota) 
godz. 10:00 – 12:00

Zespół Szkół Zawodowych  
nr 2 w Wrześni 

15 kwietnia 2023 r. (sobota) 
godz. 9:00 – 13:00 (Dzień Logistyka) 

19 kwietnia 2023 r. (środa) 
godz. 15:00 – 18:00

Bursa Międzyszkolna we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 oraz  
ul. Kaliskiej 2 jest otwarta we wszystkich powyższych terminach.

dok. ze s. 1

Cyfryzacja to przyszłość

W wydarzeniu wzięło udział 150 uczniów

We wtorek 7 marca do Grzymysła-
wic przyjechali uczniowie dziewię-
ciu szkół podstawowych spośród  
27 z powiatu wrzesińskiego biorą-
cych udział w programie. Łącznie 
było to około 150 uczniów. To, jak do-
tychczas, największe szkolenie w kra-
ju. Obejmowało ono pięć obszarów: 

• gesty – wprowadzenie do sztucz-
nej inteligencji, 

• druk 3D,
• Lego Spike Prime i Roboty Dash  

w obliczu wyzwań,
• świat w goglach VR,
• cyberbezpieczeństwo i Minecraft.
Gościem specjalnym warsztatów 

była minister Justyna Orłowska, peł-
nomocnik premiera ds. GovTech.

– Jako centrum GovTech realizujemy 
szereg programów, które wspierają 
szkoły we wprowadzaniu nowocze-
snych technologii – powiedziała mi-
nister Orłowska. – Ma to służyć temu, 
żeby młodzież w bardziej przystępny  
i zrozumiały sposób pozyskiwała wie-
dzę i nowe umiejętności. Stąd program 
Laboratoria Przyszłości, który jest wart 
1,2 mld zł. Dzięki niemu każda szkoła 
w Polsce otrzymała drukarki 3D, mi-
krokontrolery z lutownicami, sprzęt 
audio-wideo czy gogle VR – wyjaśniła 
pełnomocniczka premiera. 

Orłowska zapowiedziała też zmiany 
podstawy programowej w szkołach 
ponadpodstawowych. Ich efektem 
ma być m.in. wprowadzenie do pro-
gramu gier komputerowych na lek-
cjach języka polskiego.

Zadowolenia z wizyty wiceminister 
w CBiRNT nie krył starosta wrzesiń-
ski Dionizy Jaśniewicz: – Laboratoria 

Przyszłości to odpowiedź na potrzeby 
cyfryzacji systemu nauczania i przy-
gotowania dzieci w szkole do funkcjo-
nowania we współczesnym świecie.  
A do tego doskonale nadaje się Cen-
trum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii – zauważył. 

Jak wyjaśnił, grzymysławickie Cen-
trum ma służyć nie tyle wykuwaniu 
PKB, co wykuwaniu talentów, które 
PKB będą za chwilę tworzyć: – Cała 
sztuka polega na tym, żeby utrzymać 
się w tym, co jest dzisiaj najnowocze-
śniejsze, ale przede wszystkim utrzy-
mać to, czego oczekuje dzisiaj współ-
czesny przemysł – dodał.

Zdaniem starosty w nowoczesnym 
procesie edukacyjnym konieczne 
jest wykorzystanie naturalnych po-
trzeb i skłonności uczniów.

– Nie odsuwajmy ich od tego, nie bu-
dujmy równoległego świata. Poprzez 
to, co lubią, powinniśmy uczyć ich 
tego, czego współczesny świat od nich 
oczekuje – zakończył starosta. 

W warsztatach wzięli udział ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Nowym Folwar-
ku, Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. 
Pułku Piechoty we Wrześni, Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Marzeninie, Szkoły Podstawowej  
w Bieganowie, Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kołaczkowie, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Miłosławiu, Szkoły Podstawowej  
w Górnych Grądach, Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Pyzdrach oraz 
Zespołu Szkół im. Antoniego Amilkara 
Kosińskiego w Targowej Górce.

Tomasz Małecki
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Pożegnanie  
Krystyny Krus

Emerytowana nauczycielka matematyki w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni zmar-
ła 24 lutego w wieku 90 lat.

Urodzona w Pińsku Krystyna 
Krus w roku 1955 otrzymała dy-
plom ukończenia Uniwersytetu 
Poznańskiego. W liceum praco-
wała od 1 września 1955 roku do 
31 maja 1991 roku. Była szano-
waną i lubianą wychowawczynią 
wielu roczników absolwentów  
i wymagającą pasjonatką swojej 
dziedziny.

Za swoją wyróżniającą pracę 
otrzymała m.in. Nagrodę Ministra 
Oświaty i Wychowania w roku 
1973 oraz Złoty Krzyż Zasługi  
w roku 1976.

Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza

Pani Profesor Krystyna Krus była naszą wychowawczynią w latach 
1973-77. Jednak w naszej pamięci pozostała przede wszystkim jako 
nauczycielka matematyki. Byliśmy (uczniowie klasy o profilu matema-
tyczno-fizycznym) zbiorem indywidualistów – niepokornych, ambitnych 
i czasem troszkę uszczypliwych. Gdy zaczynaliśmy naukę w liceum, było 
nas w klasie czterdzieścioro czworo, więc pani profesor nie miała z nami 
łatwego życia. Sama zdyscyplinowana, była też wymagająca dla swo-
ich uczniów i jeśli ktoś jej podpadł – a mnie się to zdarzyło na samym 
początku – to długo trzeba było się starać, aby odzyskać jej zaufanie. 
Wymagająca, logiczna i surowa, w sytuacjach obiektywnie trudnych 
wykazywała się życzliwością i wyrozumiałością. Potrafiła nas przy tym 
zmotywować, więc otrzymaliśmy wyśmienite przygotowanie na dalszą 
drogę kształcenia. Połowa naszej klasy dostała się na politechnikę i aka-
demię ekonomiczną, pięć koleżanek podjęło studia medyczne, czterech 
kolegów zostało kapłanami, niektórzy trafili na historię sztuki (Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza), akademię wychowania fizycznego i aka-
demię rolniczą.

Po maturze spotkaliśmy się z panią profesor po raz pierwszy po dzie-
więtnastu latach, na pierwszym spotkaniu klasowym, a później jeszcze 
kilkakrotnie na kolejnych zjazdach. Kiedyś skupiona na przekazaniu 
nam matematycznej wiedzy, teraz mogła zmniejszyć do nas dystans.  
A i w nas przecież, bogatszych o życiowe doświadczenia, przytarły się 
sztubackie charaktery...

Po pierwszym zjeździe odwiedzałem panią Krus wielokrotnie w domu. 
Odkrywałem nową osobę – ciepłą, ciekawą naszego życia, niepamiętli-
wą, o określonych poglądach na politykę, historię i świat, i do samego 
końca o jasnym umyśle.

Podczas ostatniego spotkania klasowego w grudniu 2022 roku, w czter-
dziestą piątą rocznicę matury, połączyliśmy się z naszą wychowawczy-
nią na „głośnomówiącym telefonie” i chwilę rozmawialiśmy. Głos miała 
rześki, choć już wiedzieliśmy, że ma kłopoty ze zdrowiem. Czuliśmy z jej 
strony ciepło, życzliwość i zainteresowanie rozmową. Planowaliśmy od-
wiedzić ją w mniejszym gronie i wstępnie umówiliśmy się na spotkanie. 
Nie zdążyliśmy... Od jej syna Kazimierza dowiedziałem się wkrótce, że 
udaje się na leczenie do szpitala i zaprasza nas po powrocie do domu.  
W sobotę pan Kazimierz zadzwonił z informacją, że mama zmarła...

Waldemar Grześkowiak
absolwent z rocznika 1977

Pani Profesor – ten grzecznościowy tytuł używany przez uczniów li-
ceum jest jak najbardziej stosowny – Krystyna Krus przepracowała  
w naszej szkole 37 lat. Była pierwszą powojenną absolwentką wrzesiń-
skiego LO, która w 1955 roku została zatrudniona przez dyrektora Hen-
ryka Nawrocika w „swojej” szkole na etacie nauczyciela matematyki.  
W kolejnych latach dołączyły do grona nauczycielskiego panie Irena 
Chojnacka, Marianna Komisarek-Kłonowska, Czesława Kaczyńska-Ko-
ralewska, Irena Hrycaj czy Ludmiła Fijałkowska, będące wraz z Krystyną 
Krus aż do lat 90-tych personami decydującymi o wysokim poziomie 
pracy szkoły. Sam przepracowałem wspólnie z koleżanka Krysią 27 lat. 
Zapamiętałem ją jako osobę uczciwą, zdyscyplinowaną i lojalną, cieszą-
cą się autorytetem młodzieży za wysoki poziom wymagań, ale też obiek-
tywizm i sprawiedliwość w ocenianiu. Chętnie uczestniczyła w zjazdach 
i spotkaniach absolwentów. Już jako emerytowany nauczyciel kilkakrot-
nie po takich spotkaniach odwoziłem ją do domu. Umawialiśmy się na 
kolejne…                                                                                        Zenon Suchorski

emerytowany dyrektor LO

Dzień Patrona ZSTiO
W 132. rocznicę urodzin patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 28 lutego przy 

mogile gen. dr. Romana Abrahama stanęli przedstawiciele lokalnego samorządu oraz społeczności 
szkolnej.

Społeczność szkolna pielęgnuje pamięć o Romanie Abrahamie

Organizatorem i moderatorem co-
rocznych uroczystości rocznicowych 
jest 15. Batalion Ułanów Poznań-
skich (3. Batalion Piechoty Zmoto-
ryzowanej) będący w strukturach 
Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej w Międzyrzeczu. Spotkanie 
przy miejscu pochówku dowódcy 
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii  
z wojny obronnej 1939 roku prze-
biega niezmiennie według ceremo-
niału wojskowego, co nadaje mu 
wyjątkowo podniosłego charakteru. 

Uwzględnia on m.in. obecność po-
sterunku honorowego, pocztów 
sztandarowych, odśpiewanie hym-
nu narodowego, sygnały wojskowe 
czy przemówienia okolicznościowe.

W skład pocztu sztandarowego 
ZSTiO weszli: Mikołaj Zając, Kac-
per Zellmer, Klaudiusz Bandulik.  
W wierszach i piosence wspomnienia  
o generale, jego ukochanym Lwowie 
i dążeniu do wolności wybrzmiały  
z ust uczniów Zuzanny Ratajczyk, 
Zuli Kryślak, Marcela Jankowiaka  

i Jakuba Mroza. Na uwagę zasługuje 
przekazanie szkole przez jej daw-
nego dyrektora Eugeniusza Paterkę 
niezwykle cennych, oryginalnych 
nagrań z głosem przemawiającego 
gen. dr. Romana Abrahama.

Wśród gości przybyłych na cmentarz 
parafialny przy ul. Gnieźnieńskiej zna-
leźli się m.in. starosta wrzesiński Dio-
nizy Jaśniewicz, członek zarządu Ste-
fan Tomczak oraz naczelnik Wydziału 
Edukacji Olga Kośmińska-Giera.

ZSTiO

Szkoła na rozdrożu
Czternasta edycja konferencji Lepsza Edukacja to już historia.

Każda edycja Lepszej Edukacji to dla uczestników źródło nowych inspiracji

fot. arch. U
M

iG
 W

rześnia

Tym razem wydarzeniu, które od-
było się 17 i 18 lutego, przyświecało 
hasło „Szkoła przyszłości – na tech-
nologicznym rozdrożu edukacji”.  
W ramach przedsięwzięcia we Wrze-
sińskim Ośrodku Kultury oraz w Sa-
morządowej Szkole Podstawowej  
nr 6 we Wrześni odbywały się wykłady  
i warsztaty skierowane do nauczycie-
li, dyrektorów szkół i przedszkoli czy 
przedstawicieli władz oświatowych  
i samorządowych. Organizatorzy kon-
ferencji – SSP nr 6 oraz gmina Września 
– za cele postawili sobie popularyzację 
i praktyczne wykorzystanie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych 
czy wskazanie na potrzebę edukacji 
medialnej w procesie nauczania. 

Prelegenci mówili m.in. o tym, czy 
technologia może rozwiązać proble-
my albo jak będzie wyglądała nauka 
w 2025 roku. Opowiadali również  
o projektowaniu edukacyjnych apli-
kacji przy udziale młodzieży oraz kry-

tycznym myśleniu jako kompetencji 
niezbędnej w szkole przyszłości. Nie 
zabrakło ciekawych dyskusji – deba-
towano chociażby o technologicz-
nych wyzwaniach szkoły przyszłości.

Konferencja była objęta patrona-
tem honorowym starosty wrzesiń-
skiego Dionizego Jaśniewicza.

Klara Skrzypczyk
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Wileńska tradycja we Wrześni
Wileńskie święto w naszym powie-

cie to zasługa nieżyjącej Krystyny Po-
śledniej, byłej wiceburmistrz Wrześni 
i posłanki na Sejm RP. Przypomniał 
o tym gospodarz imprezy starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. 

– To był chyba rok 2003, kiedy Kry-
styna w Poznaniu spotkała się z Towa-
rzystwem Miłośników Wilna i po tym 
wpadła na pomysł, aby Kaziuki odby-
wały się także u nas. Tak to się zaczęło 
– wspominał ze sceny Wrzesińskiego 
Ośrodka Kultury włodarz powiatu.

W sobotę 26 lutego na deskach 
WOK-u wystąpił Polski Zespół Pieśni 
i Tańca Ojcowizna z Wileńszczyzny. 
Przypomnijmy, że to już druga wizyta 
tych artystów we Wrześni. Poprzed-
nio wystąpili w 2020 roku, tuż przed 
wybuchem pandemii koronawirusa. 
Co się zmieniło przez ten czas?

– Różnica jest taka, że wtedy byliśmy 
nowym, świeżym zespołem, od tego 
czasu dojrzeliśmy. W zeszłym roku 
obchodziliśmy pięciolecie zespołu. 
Staliśmy się bardziej profesjonalni. To 

Na kiermaszu można było kupić m.in. imponujące wielkanocne palmy

chyba jedyna różnica w porównaniu 
z koncertami sprzed trzech lat. Bo pu-
bliczność we Wrześni pozostała taka 
jak była: swojska i serdeczna, co nas 
niezmiernie cieszy. Nie spodziewali-
śmy się też, że będą trzy koncerty. To 
bardzo miłe – powiedziała kierownik 
zespołu Wioletta Leonowicz.

Goście znad Wilii na trzech koncer-
tach zaprezentowali bogaty program 
zarówno śpiewaczy, jak i taneczny. 
Oprócz tradycyjnych polskich, wileń-
skich czy litewskich utworów znala-
zły się też pieśni z Ukrainy. 

Jednak na Wileńszczyźnie Kaziuk 
to nie tylko koncerty. Współcześnie 
to również trzydniowy kiermasz od-
bywający się w różnych litewskich 
miastach, na którym można zakupić 
wyroby rzemiosła ludowego i arty-
stycznego. Podobnie było we Wrze-
śni, na jarmarku, który towarzyszył 
koncertom.

– Przywieźliśmy smakowite placki 
drożdżowe, bliny, kiełbasy „palcem 
popychane”, słoninę i tradycyjny czar-

ny chleb litewski. Słowem wszystko to,  
z czego Wilno słynie – wyliczała Ja-
dwiga Stankiewicz z Ojcowizny.

Jak dodał członek zespołu Wiktor 
Błażewicz, żadne święto kaziukowe 
nie może się obyć bez palm. 

– Kiedy wyszłam za mąż, to teściowa 
pokazała mi jak się je robi. Cały sezon 
letni zbieramy zioła. Potem muszą być 
one suszone w odpowiednim miejscu, 
żeby nie wypłowiały i nie spleśniały. 
Zimą pleciemy, ale to bardzo czaso-
chłonna i pracochłonna praca – wspo-
minała Stankiewcz.

Niestety umiejętność plecenia palm 
powoli zanika. – Młodzi nie chcą się 
tego uczyć, a starsze pokolenie odcho-
dzi – ubolewał Błażewicz.

Łącznie trzy koncerty obejrzało pra-
wie tysiąc widzów. 

Oprócz powiatu wrzesińskiego 
współorganizatorami Kaziuków byli 
gmina Września, Stowarzyszenie Pro-
myk oraz Wrzesiński Ośrodek Kultury.

Tomasz Małecki

Kaziuki to jedna z ulubionych imprez mieszkańców powiatu wrzesińskiego

Wyróżnionym gratulował członek zarządu powiatu Stefan Tomczak (drugi z prawej)

Sportowiec Roku
Obchodom Dnia Patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-

kształcących corocznie towarzyszą rozgrywki lekkoatletyczne oraz 
Plebiscyt na Sportowca Roku. 24 lutego poznaliśmy jego wyniki.

Nagrodzonych zostało 10 uczniów 
wybranych przez społeczność 
uczniowską spośród propozycji zgło-
szonych wcześniej przez wychowaw-
ców poszczególnych klas. 

Organizatorem plebiscytu od lat 
jest Andrzej Pujdak.

Gratulujemy wszystkim sportow-
com. Szczególne gratulacje kie-
rujemy jednak do Kamila, Jakuba  
i Mikołaja, którzy zdobyli zwycięskie 
puchary. Wyniki przedstawiają się 
następująco:

I Kamil Dobiecki (kl. IV T UG), LA
II Jakub Rodziak (kl. I TMR), LA
III Mikołaj Zając (kl. IVa LO), sporty 

siłowe
IV Wiktor Sroka (kl. IV TRT), LA
V Antoni Zimny (kl. I LO), LA
VI Oliwia Nowak (kl. IIa TW), LA
VII Marcelina Nowicka (kl. IIb TW), LA
VIII Kornelia Kaźmierczak (kl. III TW), 

sporty walki
IX Mateusz Meler (kl. II LO), LA
X Maria Koval (kl. IV LO), LA

ZSTiO

Puchar odbiera lekkoatleta Kamil Dobiecki
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Z kulturą  
za pan brat

Jakie błędy popełniamy w mailach?
Wysyłanie wiadomości elektronicznych to nieodłączny element pracy wielu z nas. Nierzadko korzy-

stamy z tego rozwiązania także w prywatnym życiu. Wydaje się, że pisanie maili to rutynowa i mało 
skomplikowana czynność. Okazuje się jednak, że błędy w tego typu korespondencji są nagminne.

Większość maili, z którymi mamy do 
czynienia, rozpoczyna się od „Witam”. 
Słowo to pojawia się na tyle często, że 
jego użycie na początku wiadomości 
odbierane jest jako poprawne. Jednak 
według językoznawców to oczywisty 
błąd, gdyż „witam” odnosi się wyłącz-
nie do relacji pomiędzy gospodarzem 
a gościem. Wskazuje ono na pewną 
hierarchię, która nie występuje w ko-
respondencji – gospodarz wita kogoś 
u siebie, a gość jest witany na nieswo-
im terenie. Zatem stosowanie tego 
zwrotu w mailu pozostaje nieuzasad-
nione i należy go unikać.

Od czego więc zacząć? W mniej for-
malnych wiadomościach najlepiej od 
„Dzień dobry” lub od imienia odbior-
cy w wołaczu, np. „Aniu!”. Kiedy nasz 
mail musi przyjąć bardziej formalny 
charakter, prawidłowe będzie użycie 
wyrażenia „Szanowna Pani/Szanow-
ny Panie/Szanowni Państwo”.

Należy również zwrócić uwagę na 
znaki interpunkcyjne, które stawiamy 
po powitaniu. Jeśli znajdzie się po nim 
wykrzyknik (co jest rzadziej wybiera-

ną opcją), pierwsze zdanie rozpoczy-
namy dużą literą. Kiedy zdecydujemy 
się na postawienie przecinka, akapit 
zaczynamy małą literą.

Częstym błędem popełnianym na 
końcu maila jest przecinek stawia-
ny pomiędzy słowem „Pozdrawiam”  
a podpisem. Musimy pamiętać, że 
po zwrocie kończącym wiadomość 
nie powinien pojawić się żaden znak 

interpunkcyjny. Warto wiedzieć, że 
w nieoficjalnym mailu zamiast prze-
syłania pozdrowień możemy życzyć 
komuś „Miłego dnia!”. Formalną ko-
respondencję kończymy natomiast 
zwrotem „Z wyrazami szacunku” 
lub „Z poważaniem”. Należy jednak 
podkreślić, że za bardziej eleganckie 
uznawane jest pierwsze z wyrażeń.

Monika Tomczak

WRÓŻKA 
ZĘBUSZKA

animacja
Niemcy

1h 20 min
2D dubbing

SZCZĘŚCIE 
MIKOŁAJKA

animacja
Francja/Luksemburg

1h 22 min
2D dubbing

OPIEKUN
dramat
Polska

1h 34 min
2D polski

FILIP
dramat/ 
wojenny

Polska
2h 5 min
2D polski

ZADRA
muzyczny

Polska
1h 28 min
2D polski

POKOLENIE 
IKEA

komedia/
romans
Polska

1h 43 min
2D polski

KRZYK VI
horror

USA
2h 3 min

2D napisy

10.03
(pt.) 15:00 15:45 16:45 17:30 18:30 20:15 20:30

11.03
(sob.) 15:00 15:45 16:45 17:30 18:30 20:15 20:30

12.03
 (nd.) 15:00 15:45 16:45 17:30 18:30 20:15 20:30

13.03
(pon.) 15:00 15:45 16:45 17:30 18:30 20:15 20:30

14.03
(wt.) 15:00 15:45 16:45 17:30 18:30 20:15 20:30

15.03
(śr.) 15:00 15:45 16:45 17:30 18:30 20:15 20:30

16.03
(czw.) 15:00 15:45 16:45 17:30 18:30 20:15 20:30

Plany repertuarowe
17-23 marca – Wróżka Zębuszka, Shazam, Wyrwa, Zadra, W gorsecie

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

REPERTUAR: 10-16 marca

    
    sala główna

    sala kameralna

Świat moich wujków
W niedzielę 26 lutego za sprawą Nekielskiego Stowarzyszenia 

Kulturalnego w Nekielskim Ośrodku Kultury odbyło się w kolejne 
ciekawe spotkanie, tym razem poświęcone rodzinie Doerfferów  
i Anieli Grądzielewskiej.

Nauczycielkę szkoły podstawowej  
w Nekli w latach 1953-1978 Anielę 
Grądzielewską pamiętają ci mieszkań-
cy, którzy w tym czasie byli uczniami 
lub których dzieci uczęszczały do tej 
placówki. Charakterystyczne posta-
cie Leona i Kazimiery Doerfferów, 
zamieszkujących razem z Anielą Grą-
dzielewską w budynku szkoły podsta-
wowej przy ulicy Poznańskiej, pamię-
tają już tylko starsi mieszkańcy Nekli.

Aniela Grądzielewska (1921-1992) 
była córką Franciszka Grądzielewskie-
go i Marii z Doerfferów. Ta wcześnie 
osierociła córkę (która miała wtedy 
7 lat) i syna Stanisława. Wychowanie 
i wykształcenie zapewnili Anieli wu-
jostwo Leon Doerffer (1885-1974)  
i Kazimiera z Rejewskich (1893-1986)  
z Zalesia koło Ostrowa Wielkopol-
skiego. Aniela w 1946 roku ukończyła 
Liceum Pedagogiczne w Poznaniu  
i – zanim podjęła pracę w Nekli – była 
od 1947 roku nauczycielem w Parcze-
wie. Po wojnie, opiekunowie Anieli, 
pozbawieni możliwości samodzielne-
go funkcjonowania, stali się jej pod-
opiecznymi, zamieszkując razem z nią 
w mieszkaniu służbowym na I piętrze 
budynku szkoły przy ulicy Poznańskiej 
w Nekli. Po śmierci Leona i zakończe-
niu pracy Aniela Grądzielewska wraz 
z Kazimierą przeprowadziły się do 
Domu Złotej Jesieni we Wrześni.

Na pomysł zorganizowania spotka-
nia poświęconego rodzinie Doerffe-
rów i jej związków z Neklą wpadł pre-
zes NSK Jerzy Osypiuk. Skontaktował 
się najpierw z prof. dr hab. Anitą 
Magowską, która opracowała i przy-
gotowała do druku wspomnienia 
Antoniego Doerffera. Wykorzystała 
ona maszynopis kroniki rodu Doerf-
ferów, autorstwa Leona i oryginalny 
maszynopis „Wspomnień” Antoniego 
Doerffera. W ten sposób powstała 
książka, wydana przez Wydawnictwo 
KONTEKST w Poznaniu w 1998 roku.

W trakcie spotkania pokazany zo-
stał film Krzysztofa Magowskiego 
„Świat moich wujków”, wyproduko-
wany w 2001 roku przez Telewizję 
Polską. Tytułowi wujkowie autora 
filmu to Stefan, Antoni i Jerzy Do-
erfferowie. Byli oni dziećmi Stefana 
Doerffera, który administrował do-
brami Mielżyńskich w Pawłowicach, 
Łęce Wielkiej i Mchach. Wchodzące  
w ich skład majątki i folwarki to ponad  
10 tys. ha gruntów uprawnych, obo-
ry, stajnie, gorzelnie, krochmalnie, 
młyn, tartaki i cegielnie. Stefan, syn 
Stefana, zainteresował się przed woj-
ną amatorskim filmowaniem. Kupił  
w Poznaniu amerykańską kame-
rę Cine Kodak i utrwalał na taśmie 

Jerzy Osypiuk zaprosił miłośników lokalnej historii na kolejne ciekawe spotkanie

fot. Krzysztof Chom
icz

sceny z życia rodziny Doerfferów.  
W filmie Magowskiego zostały wyko-
rzystane kadry zapisane na taśmie celu-
loidowej przez Stefana Doerffera przed 
wojną oraz sceny nakręcone z tymi sa-
mymi bohaterami, w tych samych miej-
scach, sześćdziesiąt lat później.

Usłyszeliśmy opowieść o rodzinie, 
której szczęście przerwała agresja 
hitlerowskich Niemiec na Polskę  
i rozstrzelanie ich ojca przez okupan-
tów niemieckich w publicznej egze-
kucji 20 października 1939 roku na 
rynku w Książu. Leon Doerffer, który 
później mieszkał w Nekli, był bra-
tem Stefana, zamordowanego przez 
Niemców i stryjem bohaterów filmu.

W trakcie spotkania głos zabrali m.in. 
członkowie rodziny Doerfferów. Prof. 
dr hab. Anita Magowska opowiedzia-
ła o problemach związanych z opra-
cowaniem przez nią „Wspomnień” 
Antoniego Doerffera. Jerzy i Tomasz 
Górscy, potomkowie Janiny z Doerffe-
rów Górskiej, podzielili się wspomnie-
niami na temat Anieli Grądzielewskiej 
oraz Kazimiery i Leona Doerfferów. 
Jerzy Górski skupił się na faktografii, 
a Tomasz Górski opowiadał bardziej 
w ujęciu anegdotycznym, głównie hi-
storie z zapamiętanych wizyt w Nekli. 
Szczególnie interesujące były opo-
wieści o wielkiej pasji Leona Doerffe-
ra, jaką były konie.

Swoimi wspomnieniami o Anieli 
Grądzielewskiej podzieliła się pra-
cująca w tym samym czasie i miesz-
kająca również w budynku szkoły 
nauczycielka Stanisława Wydrzanka. 
Natomiast Danuta Gumienna przed-
stawiła swoje ustalenia historyczne 
dotyczące rodziców i rodzeństwa 
Anieli oraz osobiste wspomnienia  
o niej. Głos zabrali też byli jej ucznio-
wie: Mieczysław Waligórski, Michał 
Pawełczyk i Małgorzata Mirecka.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
fotografii i dokumentów związanych 
z Anielą Grądzielewską, Leonem  
i Kazimierą Doerfferami oraz z inny-
mi osobami z rodu Doerfferów i osób 
z nimi spowinowaconych.

Na zakończenie spotkania uczestni-
cy i widzowie mogli podyskutować 
o tym, co usłyszeli i zobaczyli. Roz-
mowy, wspomnienia i spotkania ze 
znajomymi po latach, okazały się, po-
dobnie jak obejrzany film, sentymen-
talną podróżą w czasie i przestrzeni. 
Wspominaliśmy ludzi, których już  
z nami nie ma, a którzy zostawili swój 
ważny ślad w nekielskiej społeczno-
ści. Na tym spotkaniu wyraziliśmy im 
swoją pamięć i wdzięczność.

Małgorzata Mirecka
Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne
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Z kart sprawozdania
28 lutego 2023 r. w siedzibie Fundacji Dzieci Wrzesińskich odbyło się podsumowanie działalności 

organizacji za 2022 rok i zebranie sprawozdawcze zarządu i rady. 

Fundacja Dzieci Wrzesińskich zgod-
nie z PKD swoją działalność eduka-
cyjną kieruje do dzieci i młodzieży  
z naszego regionu i całej Polski. Dzia-
łalność rehabilitacyjną kieruje do 
osób starszych i niepełnosprawnych, 
a także do dzieci chorych i niepełno-
sprawnych.

W 2022 roku fundacja realizowała 
sporo projektów. 8 stycznia odbył się 
koncert charytatywny dla Marcina – 
uzbieraliśmy kwotę 13 147,00 zł.

Fundacja w 2022 roku realizowa-
ła projekty z dotacją miasta i gminy 
Września: film dokumentalny o roli 
edukacyjnej „Andrzej Prądzyński 
– walczący i pracujący” na kwotę 
7 000,00 zł,  projekt „ Z matematy-
ką nam po drodze – podsumowa-
nie konkursów matematycznych  
w powiecie wrzesińskim” na kwotę 
2 000,00 zł , napisy do filmu „Miasto 
młodych buntowników” na kwotę  
5 000,00 zł, konkurs fotograficzny dla 
dzieci i młodzieży „Moja Września” na 
kwotę 1 500,00 zł,  XXII Konkurs Pio-
senki na kwotę 4 300,00 zł, „Niezwy-
czajni bohaterowie codzienności” 
na kwotę 5 000,00 zł,  „Ogólnopolski 
przegląd twórczości teatralnej Maska 
z warsztatami” na kwotę 23 000,00 zł.

Z dotacją powiatu wrzesińskiego re-
alizowaliśmy projekty: folder na XXX-
-lecie Fundacji Dzieci Wrzesińskich 
na kwotę 2 500,00 zł, Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski „Poezja Wisła-
wy Szymborskiej” w ramach Święta 
Teatru na Prowincji 2022 na kwotę  
2 700,00 zł.

Z dotacją Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopolskiego: 
Święto Teatru na Prowincji 2022 na 
kwotę 15 000,00 zł. 

Z dotacją miasta i gminy Nekla: „Ne-
kielski skarb – kościół parafialny pw. 
Świętego Andrzeja Apostoła” – re-
alizacja filmu promującego lokalne 
dziedzictwo kulturowe gminy Nekla 
na kwotę 7 000,00 zł. 

Realizacja projektu z Forum Dialogu 
w Warszawie: Kultura Żydowska wraz 
z koncertem we Wrzesińskim Ośrod-
ku Kultury i warsztatami kulinarny-

mi w NEXT.RESTO.bar – na kwotę  
12 100,00 zł.  

Te projekty były realizowane w cią-
gu 2022 roku, każdy z nich z 10% 
wkładem własnym. W czerwcu 2022 
roku podczas obchodów XXX-lecia 
fundacji zaprezentowano wydany 
folder. Podczas uroczystości nagro-
dzono i wręczono podziękowania 
osobom, które przez ostatnie lata 
współpracowały z naszą organiza-
cją, realizowały jej projekty. Wyróż-
niono też aktualnych członków rady  
i zarządu FDW. Była to też okazja 
do premierowego pokazu projektu 
realizowanego w ciągu ostatnich 
dwóch lat – filmu dokumentalnego 
ze scenami fabularnymi „Miasto mło-
dych buntowników” – o strajku dzie-
ci wrzesińskich w 1901 r. Produkcja 
ta otrzymała statuetkę i I nagrodę 
w kategorii film dokumentalny na 
XXXVII Międzynarodowym Katolic-
kim Festiwalu Filmów i Multimediów 
KSF 2022 w Józefowie. W grudniu 
2022 roku w sali Nekielskiego Ośrod-
ka Kultury odbyła się premiera filmu: 
„Nekielski skarb – kościół parafialny 
pw. Świętego Andrzeja Apostoła”.

Działając na rzecz osób starszych 
zrzeszonych w stowarzyszeniach 
naszego regionu współpracujemy  
z Klubem Amazonki, Stowarzysze-
niem Osób Niesłyszących i Niedosły-
szących Jedność, Kołem Emerytów 
we Wrześni, Warsztatami Terapii Za-
jęciowej we Wrześni i Czeszewie, Śro-
dowiskowym Domem Samopomocy 
w Gozdowie, Wrzesińskim Stowarzy-
szeniem Przedsiębiorców i Kupców. 
Wspieramy akcję zbierania 1% na te 
stowarzyszenia, a pozyskane środki 
kierujemy na realizację imprez inte-
gracyjnych, wyjazdów rehabilitacyj-
nych oraz zakup drobnego sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomoc edukacyj-
ną młodzieży w naszym regionie.

W 2022 roku wspomogliśmy dofi-
nansowaniem konkursy: szachowy 
organizowany w Szkole Podstawo-
wej w Marzeninie oraz Konkurs Pio-
senki Obcojęzycznej organizowany 
przez Liceum Ogólnokształcące we 

Wrześni. Fundacja ufundowała pięć 
stypendiów edukacyjno-motywacyj-
nych po 500 zł dla wyróżniających się 
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 we Wrześni. Współpracowała  
z instytucjami samorządowymi – 
miastem i gminą Września, powiatem 
wrzesińskim, Muzeum Regionalnym 
we Wrześni, Biblioteką Publiczną we 
Wrześni, a także placówkami oświa-
towymi – Samorządową Szkołą Pod-
stawową nr 6 we Wrześni, Zespołem 
Szkół w Nowym Folwarku, Liceum 
Ogólnokształcącym im. Henryka 
Sienkiewicza we Wrześni, ZSZ nr 2 we 
Wrześni, Samorządową Szkołą Pod-
stawową nr 1 we Wrześni.

W ramach współpracy z organizacja-
mi, stowarzyszeniami oraz przedsta-
wicielami miasta i powiatu FDW działa 
w ramach Forum. W ramach współ-
pracy z Forum FDW uczestniczy w pra-
cach na rzecz naszej gminy i powiatu.

Fundacja i jej prezes w 2022 roku 
otrzymali listy gratulacyjne i podzię-
kowania za współpracę przy realizacji 
Święta Teatru na Prowincji od ministra 
edukacji narodowej i wojewody wiel-
kopolskiego, a także list gratulacyjny 
od prezesa WSPiK za realizację filmu 
„Miasto Młodych Buntowników oraz 
podziękowanie za włączenie się do 
wrzesińskiej akcji pomocy Ukrainie. 

Zarząd i Rada  
Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Pamięć o niezłomnych
Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wziął udział w obcho-

dach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przy-
pada 1 marca.

Święto upamiętniające walczących 
po II wojnie światowej z komunista-
mi obchodzone jest od 2011 roku. 
Data ta jest nieprzypadkowa. 1 mar-
ca 1951 w mokotowskim więzieniu 
komuniści strzałem w tył głowy za-
mordowali przywódców IV Zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
– Łukasza Cieplińskiego i jego towa-
rzyszy walki. Tworzyli oni kierownic-
two ostatniej ogólnopolskiej kon-
spiracji kontynuującej od 1945 roku 
dzieło Armii Krajowej.

Wrzesińską uroczystość rozpoczęła 
msza święta w kościele farnym, spra-
wowana przez proboszcza księdza 
Mieczysława Kozłowskiego i księdza 
dr. Michała Sołomieniuka, dyrek-
tora Archiwum Archidiecezjalnego  
w Gnieźnie. Po eucharystii uczestnicy 

udali się pod budynek dawnego wię-
zienia przy ul. Sądowej i pod Pomnik 
Patriotów Ziemi Wrzesińskiej przy 
zbiegu ul. Fabrycznej i ul. S. Staszica. 
Tam przedstawiciele władz samorzą-
dowych, w tym starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz oraz członkowie 
stowarzyszeń i organizacji złożyli 
wiązanki kwiatów. 

Obchody zakończył wykład ks. dr. 
Michała Sołomieniuka o podziemiu 
antykomunistycznym w powie-
cie gnieźnieńskim i wrzesińskim.  
W muzeum zaprezentował też swo-
ją ostatnią publikację „Zielony Trój-
kąt – antykomunistyczny związek 
zbrojny w Wielkopolsce 1945. Żoł-
nierze i współpracownicy z powiatu  
gnieźnieńskiego”. 

Tomasz Małecki

Samorządowcy pod pomnikiem przy Kadenie

Piłkarskie zmagania
W niedzielę 19 lutego rozegrane zostały VIII Mistrzostwa Gminy 

Nekla w Piłce Nożnej Halowej. Turniej rozegrany został pod patro-
natem burmistrza miasta i gminy Nekla Karola Balickiego. Po raz 
siódmy z rzędu tytuł obroniła drużyna Gamatechnik.

W rozgrywkach wzięło osiem ze-
społów z terenu gminy: Targowa 
Górka, Szczuny, Obli United, Gama-
technik, Ludzie Rezonansu, Bad Boys, 
Ekipa Mareczka, a także MKS Nekla.

Turniej rozegrany został w dwóch 
grupach, po cztery zespoły, łącznie 
było to 18 spotkań (12 grupowych  
i sześć systemem pucharowym).  
W jednym z półfinałów pojedynek za-
kończył się rzutami karnymi. 30 zawod-
ników trafiło do bramki w sumie 67 razy. 

Zmagania były bardzo wyrówna-
ne, a z meczu na mecz, z kolejki na 
kolejkę emocje narastały. Było wiele 
zaskoczeń i zwrotów akcji.

Nie zabrakło kibiców, którzy przez 
całe niedzielne popołudnie wymie-
niali się na trybunach nekielskiej hali.

Patryk Kożuchowski z drużyny Bad 

Zwycięska drużyna z organizatorami

fot. arch. organizatora

Boys trafił do bramki siedem razy, co 
dało mu tytuł króla strzelców. Naj-
lepszym bramkarzem został Łukasz 
Wiśniewski (Ekipa Mareczka), który 
wpuścił tylko jedną bramkę. Zawod-
nikiem turnieju wybrano Macieja 
Szalatego z drużyny Gamatechnik, 
który na każdej pozycji zaprezento-
wał najwyższy poziom gry i dodatko-
wo strzelił cztery bramki.

Wszyscy zawodnicy otrzymali sta-
tuetki oraz nagrody indywidualne. 
Zespołom, które stanęły na podium, 
wręczono pamiątkowe puchary oraz 
nagrody rzeczowe. Za postawę fair-
-play wyróżniono zespół MKS Nekla, 
na co dzień reprezentujący gmi-
nę na arenie krajowej w sportach  
motocrossowych. 

Organizatorzy
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STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI 
OGŁASZA NABÓR NA  

WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września.
Określenie stanowiska: 
Geodeta powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
2) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji  

w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 
43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 1990 ze zm.),

3) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach 
jednostek samorządu terytorialnego,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartogra-

ficznego, k.p.a. oraz gospodarki nieruchomościami,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) dobra organizacja pracy,
4) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
5) wysoka kultura osobista,
6) sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
7) opanowanie w sytuacjach stresowych,
8) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geo-

decie powiatowemu.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfika-

ty, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świa-

dectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na ww. stanowisku,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 
wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiato-
wy” do dnia 31 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 
62-300 Września, 

2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestio-

nariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury na-

boru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie interne-

towej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w za-
kładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa 
Powiatowego we Wrześni,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie 
jest wyższy niż 6%.

                                                                           Starosta Wrzesiński
                                                                                    /-/   Dionizy Jaśniewicz

Września, 22 lutego 2023 r.

WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2023 r. poz. 344) burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat.

Nr 
geodezyjny

Położenie 
nieruchomości

Powierzchnia
gruntu

w m2

Księga 
wieczysta

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Miasta Pyzdry

Miesięczny 
czynsz 

dzierżawny
w zł*

1383cz.
1384cz. Pyzdry 14,00 KW nr 4261

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

wielkorodzinnej 
oznaczony symbolem 

MW;

1,00 zł/ 1m2

tj. 14,00 zł

1383cz.
1384cz. Pyzdry 14,00 KW nr 4261

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

wielkorodzinnej 
oznaczony symbolem 

MW;

1,00 zł/ 1m2

 tj. 14,00 zł

* Do ustalonego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Burmistrz Pyzdr

/-/ Przemysław Dębski

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego
 z dnia 8 marca 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, zwanej dalej „ustawą”) 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 15 lutego 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie admini-
stracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 
wraz z przebudową ulicy Małej w Nekli na działkach oznaczonych numerami ewid.: 234/3, 234/13, 512/65, 
511/1, 512/5, 511/2, 512/56, 512/13, 512/22, 504/9, 506/2, 506/3, 512/9, 512/8, 512/7, 512/32, 507/4, 507/3, 
512/45, 512/46, 1371/1, 1371/4, 1371/10, 512/43, 512/42, 510, 518/1, 598/5, 605/6, 605/14, 605/13, 605/15, 
605/12, 605/11, 605/10, 516, 605/9, 605/7, 605/3, 604, 587/2, 605/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka  
ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście na 
własność gminy Nekla działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:

– 605/6 w całości,
– 512/72 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 512/65,
– 512/68 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 512/5,
– 512/70 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 512/56,
– 504/11 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 504/9,
– 1371/11 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 1371/10,
– 1371/13 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 1371/4,
– 512/66 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 512/43,
– 518/10 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 518/1,
– 516/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 516,
– 605/19 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 605/3,
– 605/17 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 605/15,
– 604/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 604,
obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla - miasto.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorial-
nego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego 
zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 
Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaczkowo, w Biuletynach Informacji Publicznej 
tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski   i za-

strzeżenia w terminie do dnia 30 marca 2023 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępo-
wania administracyjnego.
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Karol Łopatka
Numer KRS: 0000186434
Cel szczegółowy: KAROL ŁOPAT-

KA 367/L

Fabian Bajka
Numer KRS 0000037904 
Dopisek: 7971 FABIAN BAJKA

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 kolejne podmioty, a także 
osoby, które można wesprzeć w ten sposób. Pamiętajmy, że nikt z nas nic na tym nie traci.

Fabian ma 16 lat. Jest osobą nie-
pełnosprawną w stopniu głębokim, 
nie chodzi, nie mówi, wymaga stałej 
opieki i codziennej rehabilitacji. Prze-
kazane środki zostaną przeznaczone 
m.in. na rehabilitację, sprzęt poma-
gający w codziennym funkcjono-
waniu oraz różne świadczenia, które 
zwłaszcza ze względu na ostatnie 
częste choroby i wizyty w szpitalach 
Fabiana są bardzo potrzebne.

fot. arch. pryw
.

Karol ma zdiagnozowany bardzo 
rzadki zespół genetyczny Skrabana-
-Deardorffa, który charakteryzuje się 
obniżonym napięciem mięśniowym, 
opóźnionym rozwojem psychomo-
torycznym, opóźnionym rozwojem 
mowy, zaburzeniami jedzenia i nie-
pełnosprawnością intelektualną. 
Karol potrzebuje stałej rehabilitacji. 
Dzięki przekazanym środkom będzie 
mógł częściej korzystać z różnych 
terapii oraz turnusów rehabilitacyj-
nych, przez które robi znaczne po-
stępy w rozwoju.
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Krzysztof Durczak
Numer KRS: 0000382243
Cel szczegółowy: 3019 pomoc 

dla Krzysztof Durczak

Krzysztof  Durczak to 44-latek, który 
cierpi na raka wątroby. Diagnoza po-
stawiona w marcu 2021 roku była za-
skoczeniem dla niego i jego rodziny. 

W Polsce nie ma szansy przepro-
wadzenia operacji, poddawany jest 
chemoembolizacji, która zatrzymała 
wzrost guza, jednak go nie zmniejszyła. 
W klinice w Niemczech przedstawiono 
inne metody leczenia, pojawiła się na-
dzieja. Środki z 1,5% wesprą Krzysztofa 
Durczaka w walce z chorobą.

fot. arch. pryw
.

Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”
Numer KRS: 0000055717
Cel szczegółowy: Ziemia Wrzesińska

„Ziemia Wrzesińska” kultywuje polski folklor, pielęgnuje tradycje lu-
dowe i narodowe w kraju i poza jego granicami. W ciągu 19 lat działal-
ności prezentuje się, promując powiat wrzesiński podczas wydarzeń 
kulturalnych o randze lokalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, kon-
certując również w takich krajach jak: Łotwa, Litwa, Ukraina, Słowacja, 
Węgry, Rumunia, Niemcy, Holandia, Belgia, Bułgaria i Francja. 1,5 % 
podatku przeznaczy na zakup strojów ludowych, wyjazdy na festiwa-
le, a także organizację wymiany międzynarodowej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłosławiu
Numer KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Miłoslawiu 62-320 Miłosław, ul. Różowa 6

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłosławiu dba  
o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powia-
tu. Przekazane środki zostaną przeznaczone na 
zakup sprzętu pożarniczego oraz uzbrojenie oso-
biste strażaków, aby mogli udzielać pomocy na 
najwyższym poziomie.
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Wrzesińska Akademia Szachowa
Numer KRS: 0000270261
Cel szczegółowy: Wrzesińska Akademia Szachowa 11949

Przekazane środki zostaną przeznaczone na udział zawodników 
Wrzesińskiej Akademii Szachowej w turniejach.
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Klub Sportowy Zjednoczeni Września
Numer KRS: 0000270261
Cel szczegółowy: ZJEDNOCZENI WRZEŚNIA 

12104
Przekazane środki zostaną przeznaczone na 

wsparcie szkolenia młodych piłkarzy.

fot. arch. KS Zjednoczonych

Arka otwarta
Nowa placówka powstała przy ulicy Sołtysiaka we Wrześni.

Z wizytą u podopiecznych ŚDS-u

Uroczysta inauguracja działalności 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy „Arka” odbyła się 18 lutego. 
Wzięli w niej udział m.in. samorzą-
dowcy, nauczyciele, wychowawcy 
z innych domów środowiskowych.

ŚDS „Arka” to trzecia taka jednost-
ka w powiecie wrzesińskim. Jest 
przeznaczona dla osób dorosłych  
z niepełnosprawnością intelektu-
alną oraz ze spektrum autyzmu 
lub niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi. Dla podopiecznych taka 
placówka dziennego pobytu ma 
niebagatelne znaczenie. To tutaj 
walczą o  samodzielność, dosko-
nalą swoje umiejętności, rozwijają 

kompetencje społeczne, poznają 
świat. Na uczestników czekają cztery 
pracownie: techniczno-ogrodnicza, 
komputerowa, kulinarna oraz ręko-
dzielnicza. W obiekcie znajduje się 
też pokój wyciszeń, gabinet terapii 
oraz sala rehabilitacyjna i doświad-
czeń świata.

Kilka dni po otwarciu nową jednost-
kę odwiedzili starosta wrzesiński Dio-
nizy Jaśniewicz oraz członek zarządu 
powiatu Stefan Tomczak. Złożyli gra-
tulacje prezes Fundacji Arka Karoli-
nie Budner-Goderskiej oraz spotkali 
się z podopiecznymi placówki.

(red.)
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Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Starosta Wrzesiński

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, 
poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2023 roku, na okres 21 dni, wywieszony został 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, a także zamieszczony na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni: www.bip.wrzesnia.powiat.pl, wykaz nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonej do oddania w najem, położonej w miejscowości Września, gmina Września, na rzecz pana 
Pawła Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. EKO-WISS Paweł Wiśniewski.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę  
a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy, która pozwala na uzyskanie statusu bezrobotnego 
odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej i spełniającej kryteria zawarte w ustawowej defi-
nicji bezrobotnego.

Ustalając prawo do zasiłku dla 
osoby bezrobotnej, badany jest 
okres 18 miesięcy poprzedza-
jących dzień zarejestrowania,  
w którym to wymagany jest łącznie 
co najmniej 365 dni zatrudnienia 
(art. 71 ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy). 

Decydujące znaczenie przy przy-
znawaniu prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych ma sposób roz-
wiązania umowy oraz to, która 
ze stron zdecydowała się na za-
kończenie współpracy. Przyznając 
prawo do zasiłku, urząd pracy nie 
tylko sprawdza okres zatrudnie-
nia oraz  wysokość wynagrodze-
nia, weryfikuje również sposób 
rozwiązania umowy w okresie 
sześciu miesięcy poprzedzających 
rejestrację (art. 75 ustawy).

– Zasiłek przysługuje od dnia re-
jestracji w przypadku, gdy stosu-
nek pracy: 

• został rozwiązany przez praco-
dawcę z zachowaniem okresu wy-
powiedzenia, 

• z upływem czasu, na który była za-
warta umowa,

• na mocy porozumienia stron  
z powodu upadłości, likwidacji pra-
codawcy, zmniejszenia zatrudnienia 
z przyczyn dotyczących zakładu pra-
cy lub zmiany miejsca zamieszkania,

• przez pracownika bez wypowie-
dzenia, gdy pracodawca dopuścił się 
ciężkiego naruszenia podstawowych 
obowiązków wobec pracownika,

• przez pracodawcę bez wypowie-
dzenia z powodu długotrwałej cho-
roby pracownika. 

– Zasiłek przysługuje po 90 dniowej 
karencji i za ten okres zasiłek ulega 
skróceniu w przypadku, gdy stosu-
nek pracy został rozwiązany na mocy 
porozumienia stron lub za wypowie-
dzeniem przez pracownika.

– Zasiłek przysługuje po upływie 
180 dni od dnia zarejestrowania  
w przypadku rozwiązania stosunku 
pracy bez wypowiedzenia z winy 
pracownika (zwolnienie w tzw. try-

bie dyscyplinarnym) – dotyczy 
ustalonego prawa do zasiłku na 
okres 365 dni i za okres karencji 
zasiłek ulega skróceniu. Gdy bez-
robotny ma ustalone prawo do 
zasiłku na okres 180 dni, z uwagi 
na zastosowaną karencję zasiłku 
nie otrzyma.

Pod uwagę brane są wszystkie 
zakończone umowy w okresie 
6 miesięcy poprzedzających re-
jestrację, a nie tylko ta ostatnia. 
Przepisy dotyczą tylko umów  
o pracę, sposób zakończenia zle-
cenia nie ma znaczenia.

W razie potrzeby uzyskania do-
datkowych informacji zapraszamy 
do kontaktu z naszymi pracowni-
kami.

Dział Ewidencji, Świadczeń i In-
formacji:

• Barbara Strzyżewska, kierownik 
działu, tel. 61 640 35 31,

• Justyna Jóźwiak, specjalista  
ds. rejestracji, tel. 61 640 35 32.

Barbara Strzyżewska
Powiatowy Urząd Pracy

DLA PRACODAWCY: Refundacja kosztów  
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Z tej formy wsparcia skorzystać mogą podmioty chcące utworzyć lub doposażyć nowe miejsce 
pracy i utrzymać je na przez okres przynajmniej 24 miesięcy, zatrudniające osobę zarejestrowaną 
w powiatowym urzędzie pracy.

Wysokość refundacji 
Maksymalna wysokość refunda-

cji nie może przekroczyć sześcio-
krotności przeciętnego wynagro-
dzenia. W 2023 roku wysokość 
dostępnych środków na ten cel 
wynosi 360 tys. zł. Planuje się 
przekazać środki na 12 stanowisk.

Co zrobić by otrzymać wspar-
cie z PUP?

• Zapoznaj się z zasadami udzie-
lania wsparcia, przeanalizuj pro-
jekt umowy, poznaj swoje prawa 
i obowiązki, zastanów się i zdecy-
duj, czy chcesz aplikować o po-
moc. Szczegóły dostępne są na 
stronie www.wrzesnia.praca.gov.
pl w zakładce Dokumenty do po-
brania – Refundacje kosztów wy-
posażenia lub doposażenia stano-
wiska pracy dla bezrobotnego.

• Złóż wniosek w powiato-
wym urzędzie pracy właściwym 
ze względu na swoją siedzibę 

lub  ze  względu na miejsce wyko-
nywania pracy przez skierowanego 
bezrobotnego, opiekuna lub poszu-
kującego pracy absolwenta.

• Czekaj na rozpatrzenie wniosku 
– potrwa to nie dłużej niż 30 dni 
od złożenia kompletnego wniosku. 
Uwaga! Pracownicy PUP mogę prosić 
o uzupełnienia i wyjaśnienia.

• Zawieramy umowę – utwórz lub 
doposaż stanowisko – od tego mo-
mentu możesz ponosić wydatki 
związane z doposażonym lub two-
rzonym miejscem pracy.

• Dopiero po pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku i podpisaniu z PUP 
umowy określającej warunki refun-
dacji oraz zrobieniu wszystkich zaku-
pów możliwe jest zatrudnienie skie-
rowanego bezrobotnego.

• Zatrudnij pracownika z rejestru 
PUP na utworzone stanowisko – sta-
nowisko musi być obsadzone przez 
24 miesiące od zatrudnienia.

• Rozlicz się!
Masz pytania? Zapraszamy do 

kontaktu z naszymi doradcami 
klienta:

• Paulina Ciążyńska, kierownik 
Działu Analiz, Instrumentów i Pro-
gramów Rynku Pracy, tel. 61 640 
35 54, e-mail: paulina.ciazynska@
pupwrzesnia.pl,

• Mirosława Grabowska, specjali-
sta ds. rozwoju zawodowego, tel. 
61 640 35 47, e-mail: miroslawa.
grabowska@pupwrzesnia.pl

Szczegółowe zasady przyznawa-
nia refundacji kosztów wyposaże-
nia lub doposażenia stanowiska 
pracy w Powiatowym Urzędzie 
Pracy we Wrześni oraz wniosek 
dostępne są na stronie: www.
wrzesnia.praca.gov.pl/dokumen-
ty-do-pobrania/.

Wojciech Mikołajczak
Powiatowy Urząd Pracy

Twój e-PIT czeka  
w e-Urzędzie Skarbowym

15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok.  
W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania przygotowa-
ne przez administrację skarbową. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT 
poprzez system e-Deklaracje. Wprowadzone w 2022 roku zmiany po-
datkowe nie będą wpływały na sposób składania zeznań rocznych. 

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajo-
wa Administracja Skarbowa (KAS) już 
po raz piąty udostępniły usługę Twój 
e-PIT. To jedna z najpopularniejszych 
e-usług polskiej administracji. Z roku 
na rok bije rekordy popularności. 

– Za pośrednictwem usługi Twój e-
-PIT tylko w ubiegłym roku przesłano 
ok. 11,8 mln elektronicznych deklara-
cji PIT – mówi rzecznik prasowy Izby 
Administracji Skarbowej w Poznaniu 
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

W usłudze Twój e-PIT na podatni-
ków czekają zeznania wypełnione na 
podstawie danych, które posiada ad-
ministracja skarbowa. Rozliczenie za 
2022 rok zostało przygotowane dla 
ponad 24 mln podatników.

Dla kogo Twój e-PIT?
W ramach usługi udostępnione zo-

stały zeznania podatkowe:
• PIT-37 i PIT-38 (najczęściej  

wypełniane),
• PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem 

przychodów z działalności gospo-
darczej i działów specjalnych pro-
dukcji rolnej,

• oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 
1,5% podatku organizacji pożytku  
publicznego,

• nowością będzie PIT-DZ - informa-
cja o danych dzieci uprawniających 
do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym  
w usłudze uwzględnione są:

• informacje od płatników, w tym 
również zwolnienia z PIT dla osób 
do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla 
pracujących seniorów, dla osób po-
wracających z zagranicy, odliczenia 
z tytułu składek członkowskich na 
rzecz związków zawodowych;

• informacje będące w posiadaniu 
KAS takie jak: dane podatnika i jego 
mikrorachunek podatkowy, ulga na 
dzieci.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT
Twój e-PIT działa przez całą dobę  

i można z niego korzystać na dowol-
nym urządzeniu podłączonym do 
Internetu. Dostęp do usługi możliwy 
jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbo-
wym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można 
zalogować się Profilem Zaufanym 
(PZ), 

e-Dowodem, poprzez banko-
wość elektroniczną lub aplikację  
mObywatel.

Do 2 maja 2023 roku (30 kwietnia 
to niedziela) podatnicy mogą zwery-
fikować i zmodyfikować lub zatwier-
dzić swoje rozliczenia w usłudze Twój 
e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samo-
dzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 
2022 r., to z upływem 2 maja zostanie 
ono automatycznie zaakceptowa-
ne. Dzięki temu PIT będzie złożony  
w terminie nawet jeżeli podatnik nie 
podejmie żadnych działań.

Rozliczając swój PIT podatnik skła-
da PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji 
i rozlicza się indywidualnie, wspólnie 
z małżonkiem, albo jako osoba sa-
motnie wychowująca dzieci. 

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zosta-
ną automatycznie zaakceptowane 
2 maja, ponieważ w zdecydowanej 
większości wymagają one uzupeł-
nienia ze strony podatnika.

Zwrot nadpłaty podatku
Podatnicy, którzy rozliczą się elek-

tronicznie, w tym przez usługę Twój 
e-PIT, otrzymają zwrot podatku  
w skróconym czasie - do 45 dni.  
W przypadku zeznań papierowych 
termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Płatność podatku
W usłudze Twój e-PIT podatnicy, 

którym z rozliczenia PIT wyniknie po-
datek do zapłaty, będą mieli wskaza-
ny swój mikrorachunek podatkowy 
tak, by wygodnie dokonać płatności 
online.

W przypadku gdy zeznanie, z które-
go wynika podatek do zapłaty zosta-
nie zaakceptowane automatycznie  
w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbo-
wy w terminie miesiąca od dnia upły-
wu terminu płatności, wyśle podat-
nikowi informację o kwocie podatku 
do zapłaty.

Więcej informacji o rozliczeniu 
PIT na stronie podatki.gov.pl.

Urząd Skarbowy 
we Wrześni

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, pok. 109 
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Przygarnij mnie

Misiowe oczy są pełne miłości i nadziei na szczęśliwy dom

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.

STAROSTA WRZESIŃSKI

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) po-
daje do publicznej wiadomości, że dnia 20 lutego 2023 roku na okres  
21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
we Wrześni przy ul. Fryderyka Chopina 10, zamieszczony na stronie in-
ternetowej urzędu oraz stronie podmiotowej wojewody wielkopolskie-
go w Biuletynie Informacji Publicznej

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Przedmiotowy wykaz dotyczy sprzedaży części nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wę-
gierki, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewi-
dencyjna nr 368/4 o powierzchni 0,0174 ha, dla której Sąd Rejonowy  
we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr PO1F/00051801/1, na poprawę warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej.

                                                                                             STAROSTA

                                                                                 /-/ Dionizy Jaśniewicz

Nowe przepisy chroniące konsumentów 
na pokazach handlowych

Od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują przepisy, które lepiej chronią osoby uczestniczące w poka-
zach handlowych.

Zgodnie z tymi regulacjami z za-
kupu dokonanego w czasie pokazu 
można zrezygnować w ciągu 14 dni. 
Jeżeli do zawarcia umowy doszło 
podczas nieumówionej wizyty sprze-
dawcy w domu konsumenta albo na 
zorganizowanej przez sprzedawcę 
wycieczce ten okres wydłuża się do 
30 dni.

Konsument, składając oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy, nie musi 
podawać żadnych powodów swojej 
decyzji.

Nowe przepisy zakazują zawierania 
umów dotyczących usług finanso-
wych w tym kredytu konsumenckie-
go podczas pokazów czy wycieczki.

Dzięki tej regulacji klient nie podpi-
sze już umowy na sprzedaż ratalną. 
Ponadto podczas pokazu, wycieczki 

czy nieumówionej wizyty w domu 
sprzedawca nie ma prawa przyj-
mować żadnych płatności. Może to 
zrobić dopiero gdy upłynie termin 
na odstąpienie od umowy. Wynika  
z tego, że jeżeli podczas pokazu kon-
sument zdecyduje się na zakup, za-
płaci za niego 14 dni później. Jest to 
czas na przemyślenie, czy rzeczywi-
ście dany towar jest nam niezbędny 
do życia.

Nowe przepisy dotyczą umów pod-
pisanych po 1 stycznia 2023 roku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia  
1 grudnia 2022 roku o zmianie usta-
wy o prawach konsumenta oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2022 
roku, pozycja 2581).

Elżbieta Staszak-Małecka

Drzewo o największych 
szyszkach

Sosna Coultera (Pinus coulteri) pochodzi zza oceanu, a swą 
sławę zawdzięcza głównie olbrzymim szyszkom. Te mogą mieć 
nawet do 35 cm długości i osiągać wagę 3,5 kg.

Samo drzewo dorasta do 24 m 
wysokości. Jego kora ma szaro-
-brązowe odcienie, a na wierzchoł-
ku rozpościera się nieregularna 
korona. Igły tej sosny mają dłu-
gość 10-15 cm i są zebrane po trzy  
w krótkopędach. Szyszki dzielą się 
na męskie i żeńskie. Te pierwsze są 
jajowate, długości 2,5 cm i poma-
rańczowo-brązowym zabarwieniu. 
Drugie zaś – masywniejsze, wąskie 
i jajowate, o żółto-brązowej bar-

wie. To właśnie ich długość może 
osiągać aż 35 cm.

Co ciekawe, to drzewo nazywane 
jest zabójczą sosną lub wdowim 
drzewem, właśnie ze względu na 
masywne szyszki, które spadają 
podczas podcinania i mogą stano-
wić zagrożenie życia, szczególnie 
leśników i drwali.

Natasza Jadłowska,  
Magdalena Mikołajczyk  

kl. 1TA

fo
t. 

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

fot. Psi-jaciel

Cześć, jestem Misiu i szukam 
swojego człowieka. W schronisku 
mieszkam od listopada 2021 roku. 
W dniu przyjęcia do przytuliska 
mój wiek oszacowano na około  
10 lat. Co wiadomo o moim po-
przednim życiu? Prawdopodobnie 
całe spędziłem w kojcu i zostałem 
oddany przez to, że głośne szcze-
kanie przeszkadzało sąsiadom mo-
jego właściciela. Moi nowi opieku-
nowie mówią, że szczekam wtedy, 
gdy szczekają też inni. Nie zauwa-
żyli bym był nadmiernie głośny.

Do innych czworonogów mam 
neutralny stosunek. Nie jestem 
pewien, czy przepadam za dzieć-
mi, ale jestem łagodnym pieskiem. 
Nie umiałem chodzić na smyczy, 
ale szybciutko zrozumiałem, o co  
w tym chodzi. Znam podstawowe 
komendy, współpraca z człowie-
kiem nie sprawia mi trudności. 
Dlaczego miałaby? Człowiek jest 
dla mnie najważniejszy! Chciałbym 
cały czas się do niego przytulać, 
mam w sobie ogromne pokłady 
miłości. Gdy moi opiekunowie po-
jawią się przy kojcach, przyklejam 
się do krat w nadziei, że mnie za-
uważą. Potrzebuję tego, żeby ktoś 
mnie pokochał i pozwolił, żebym ja 
kochał jego. Będzie ze mną świetna 

zabawa, obiecuję! Na wybiegu ga-
niam za piłką szybciej niż niejeden 
szczeniak.

Nie jestem już młody, nie wiem, ile 
mam czasu, żeby zdążyć zrealizować 
marzenie o swoim własnym człowie-

ku, o kimś, dla kogo będę mógł 
być kochanym przyjacielem. Może 
zechcesz mnie poznać? Jeśli tak, 
skontaktuj się z Sandrą (tel. 723 517 
563) albo Julią (tel. 795 199 431).

Misiu
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Z życia klubów sportowych

Skupienie nad planszą

Wrzesińskie Grand Prix
Pierwszy turniej z tego cyklu rozegrano 16 lutego.

Cykl składa się z pięciu turniejów, 
a do klasyfikacji generalnej liczyć 
się będą cztery najlepsze wyniki. 
W zmaganiach wystartowało 25 
uczestników z kilku klubów: Het-
man Bydgoszcz, UKS Smecz Konin, 
Chrobry Gniezno, Iskra Marzenin 
oraz gospodarze z UKS Wrzesińska 
Akademia Szachowa. Rywalizowali 
juniorzy i seniorzy, początkujący i za-
awansowani. Zmagania organizuje 
wrzesiński klub, a ich głównym ce-
lem jest przybliżenie początkującym 
zawodnikom zasad turniejowych. 
Najlepsza trójka zawodów to:

1. Aleksandra Łukasik (Hetman  
Bydgoszcz),

2. Antoni Szczygielski (UKS Wrzesiń-
ska Akademia Szachowa),

3. Bartosz Rozkrut (brak danych). 
Najlepszymi zawodnikami trenujący-
mi w naszej akademii zostali Wiktor 
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Kruk, Adam Stępień oraz Kamil Kensy. 
W całym cyklu zwycięży osoba, która 
uzbiera najwięcej punktów. Za zwy-
cięstwo w pierwszym turnieju do 

uzyskania było 25 punktów (ponie-
waż tylu było uczestników).

Jacek Zieliński
Wrzesińska Akademia Szachowa

Wrócili z życiówkami
Na Halowych Mistrzostwach Polski U18 w pchnięciu kulą zawod-

nicy klubu LUKS Orkan Września Oliwia Nowak i Jakub Rodziak  
uzyskali rekordy życiowe.

Rozgrywki odbyły się w niedzielę  
12 lutego w Rzeszowie. Jakub popra-
wił życiówkę o ponad metr z wyniku 
15,17 m na 16,26 m (kulą 5 kg), co  
w rywalizacji z rok starszymi konku-
rentami wystarczyło na piąte miejsce 
w Polsce. Do medalu zabrakło niewie-
le, bo 37 cm. W całym konkursie Kuba 
poprawiał życiówkę aż trzy razy. Oli-
wia uzyskała również rekord życiowy 

Jakub ma powody do zadowolenia
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Sześć krążków dla WKK
4 i 5 marca w Bydgoszczy rozgrywano międzynarodowe zawody 

21 Central Europe Open, turniej rankingowy Polskiej Unii Karate. 
Wzięło w nich udział 1 000 zawodników ze 100 klubów i 14 państw. 
Wrzesiński Klub Karate wystartował w zawodach jako jedyny klub  
z powiatu wrzesińskiego należący do Polskiej Unii Karate i przy-
wiózł sześć medali.

Ciężka praca przynosi efekty
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Pierwszego dnia zawodów, w so-
botę, Karol Kostrzewa zdobył srebro  
w kata indywidualnym mężczyzn U21 
(do złota zabrakło 0,6 punktu). Zajął 
również siódme miejsce w kata indy-
widualnym juniorów (wejście do naj-
lepszej ósemki) oraz siódme miejsce 
w kumite indywidualnym juniorów 
-76 kg (wejście do strefy repasaży). 
W niedzielę z kolei Zuzanna Czer-
niak, Patrycja Katulska, Matylda 
Kamińska zdobyły brąz w kata dru-
żynowym dziewcząt w wieku 9 lat  
i młodszych. Patrycji Błaszak zaś uda-
ło się osiągnąć brąz w kata drużyno-
wym dziewcząt 12-13 lat.

Konkurencja kata indywidualne 
dziewcząt 8-9 lat została zdominowa-

na przez WKK. Srebrny krążek wywal-
czyła Zuzanna Czerniak, a brązowy – 
Matylda Kamińska. Na piątym miejscu 
znalazła się Patrycja Katulska.

W kumite indywidualnym dziewcząt 
8-9 lat -30 kg brąz zdobyła Matylda Ka-
mińska (wygrane trzy walki do zera). 
Zawody były bardzo trudne, a konku-
rencje – dobrze obsadzone, ale uda-
ło się dorzucić kilka medali dla Polski 
od WKK. Podziękowania dla trene-
rów Arkadiusz Borowicza, Mateusz 
Zarzeckiego, Waldemara Nogalskie-
go oraz Maurycego Wawrzyniaka  
i rodziców naszych podopiecznych 
jak zawsze za pomoc i doping.

Wrzesiński Klub Karate

12,78 m (kula 3 kg), poprawiając się  
z wyniku 12,60 m, co dało jej ścisły fi-
nał i siódme miejsce w kraju.

Dziękujemy samorządowi woje-
wództwa wielkopolskiego, który  
w związku z udziałem w mistrzo-
stwach sfinansował przejazd i pobyt 
naszych zawodników.

Przemysław Pawlak
LUKS Orkan Września

Udany Orlik Cup 2023
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Miłosław odbył się 26 lutego.

Tutaj nikt nie był przegrany

Organizatorem Orlik Cup 2023 
była szkółka Akademia Orlika Miło-
sław przy współpracy z gminą Miło-
sław  oraz Zespołem Szkolno-Przed-
szkolnym w Miłosławiu. W turnieju 
wzięli udział zawodnicy i zawodnicz-
ki z rocznika 2014 oraz 2015.

Zawody toczyły się na parkiecie hali 
widowiskowo-sportowej w Bugaju, 
na którym swoje mecze rozgrywało 
łącznie  sześć zespołów z powiatów 
takich jak  wrzesiński, średzki, ple-
szewski oraz poznański. Były to na-
stępujące drużyny: Akademia Orlika 
Miłosław, MKS Victoria Września, KS 
Polonia Środa Wlkp., MGKS Huragan 
Pobiedziska, SSNC Meblorz Swa-
rzędz, MLKS Czarni Dobrzyca.

Mecze toczyły się systemem „każ-
dy z każdym”, po 12 minut. Nad 
prawidłowym przebiegiem wszyst-
kich spotkań czuwał sędzia Jacek 

Bączkowski z Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. Cały turniej 
odbywał się w bardzo przyjem-
nej i sportowej atmosferze zarów-
no na boisku, jak i na trybunach. 
Każdy w końcowym rozrachunku 
był zwycięzcą, ponieważ cały turniej 
rozgrywał się w oparciu nie wyniki  

i tabele, a o radość z gry i strzelonych 
bramek. Na wszystkie drużyny czeka-
ły nagrody ufundowane przez głów-
nego sponsora – gminę Miłosław.

Do zobaczenia już za rok na kolej-
nym Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
„Orlik Cup 2024”.

Akademia Orlika Miłosław
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Hwarangi na pucharach
Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Bydgoszczy, który odbywał się od 3 do 5 marca w Bydgoszczy, 

był dla kadetów z UKS Hwarang pierwszą eliminacją do majowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Klub z powiatu wrzesińskiego repre-
zentowało 15 zawodników. Pierwsze 
miejsce wywalczył Michał Filipczak, 
na drugim uplasowali się Maja Kaź-
mierczak, Rafał Zieliński, Adrian 
Stengert i Zuzanna Waszczuk, zaś na 
trzecim – Jakub Filipczak. Takie wy-
niki pozwoliły nam zająć drużynowo 
trzecie miejsce. 

W Pucharze Polski Juniorów wysta-
wiliśmy sześcioosobową reprezen-
tację. W kategorii -59 kg druga była 
Sara Surtel, reszta zawodników upla-
sowała się poza podium.

Równolegle do kadetów i junio-
rów w stolicy Bułgarii, Sofii w Pu-
charze Świata G2 wystartowała 
nasza seniorka Weronika Przybysz. 
Był to pierwszy start tej zawodnicz-
ki po przebytej kontuzji. Założenia 

Wrzesiński klub może się poszczycić wieloma sukcesami

taktyczne zakładały odbycie walki  
w tempie startowym. Pomimo prze-
granej występ Weroniki można uznać 
za zadowalający. Przez rok rehabilita-

cji i powrotu do pełnej sprawności 
trochę osłabło czucie walki, ale to 
wróci z czasem.

UKS Hwarang
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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

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
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Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.
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Druk: Polska Press Sp. z o.o.
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Z życia klubów sportowych

Zwycięski sparing
W lutowym spotkaniu grupa Młodzik 2011 Zjednoczonych Września zmierzyła się z UKS Talent Poznań.

W meczu, który odbył się w Poznaniu 
18 lutego, wrzesiński klub reprezen-
towali: Aleksander Kempiak, Kacper 
Bandosz, Oliwier Kowalczyk, Hubert 
Kopiec, Stanisław Solecki, Antoni Poli-
tyło, Antoni Rogowicz, Wiktor Byczek, 
Łukasz Rolewicz, Jan Ratajczak, An-
toni Gniatkowski, Antoni Andryszak, 
Oliwier Sękowski, Stanisław Podborny 
oraz Marcel Bambrowicz. W starciu  
z drużyną UKS Talent Poznań zawod-
nicy z powiatu wrzesińskiego zwycię-
żyli z wynikiem 7:1. Bramki należały 
do Łukasza Rolewicza (2), Antoniego 
Polityły, Jana Ratajczaka, Stanisława 
Soleckiego, Antoniego Andryszaka  
i Aleksandra Kempiaka.

Jak mówi trener Mateusz, wynik 
tego meczu był sprawą drugorzęd-
ną: – Cieszymy się z wygranej, ponie-

waż była skutkiem realizacji założeń 
przedmeczowych. Chłopcy w trudnych 
warunkach pogodowych grali bardzo 
ofensywnie i zdecydowanie na poło-
wie przeciwnika, ograniczając jak naj-

bardziej posiadanie piłki przez rywala 
– podsumowuje.

Klara Skrzypczyk
na podstawie informacji  

KS Zjednoczeni

Aktywnie w Kaczanowie
Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kacza-

nowie 5 marca odbył się XVII Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki”.

Turniej zgromadził wielu kibiców

W jedenastu kategoriach wieko-
wych wystartowało aż 101 osób. 
Zwycięzcy toczyli bój w Turnieju 
Masters o tytuł najlepszego zawod-
nika turnieju. Atrakcją wydarzenia 
był mecz pokazowy reprezentantów 
drugoligowego zespołu KTS Wicher 
Lisiec Wielki. Tenisowy kunszt zapre-
zentowali: Paweł Małkus – były za-
wodnik „Włókniarza” Łódź (ekstrakla-
sa), wielokrotny mistrz Polski wete-
ranów w grze podwójnej, deblowej  
i mieszanej, a także Piotr Kordylew-
ski – mistrz Wielkopolski weteranów 
z 2014 roku.

Wszyscy laureaci turnieju otrzymali 
medale, puchary i nagrody rzeczo-
we ufundowane przez liczną grupę 
sponsorów, które wręczał burmistrz 
Tomasz Kałużny, zastępca dyrektora 
szkoły Elżbieta Grześkowiak i zapro-
szeni goście.

Samorządowa Szkoła Podstawowa 
w Kaczanowie składa podziękowa-
nia wszystkim sponsorom za pomoc  
w organizacji XVII Turnieju Tenisa 
Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki”.

Krzysztof Regulski
SSP Kaczanowo

Laureaci XVII Turnieju Tenisa Sto-
łowego „Sąsiedzkie Potyczki”

Chłopcy, kl. I-III:
1. Emil Fiksa – Kaczanowo
2. Kuba Stachnik – Gozdowo
3. Gabriel Prajs - Kaczanowo
Dziewczęta, kl. IV-VI 
1.  Marta Cieślak – Zieliniec 
2.  Helena Cieślak – Września
3.  Kaja Tomaszewska – Bierzglinek
Chłopcy, kl. IV-VI
1. Aleks Astapczyk – Bierzglinek 
2. Szymon Maciocha – Gozdowo 
3. Wojciech Olejniczak – Kaczanowo
Dziewczęta, kl. VII-VIII 
1. Zuzanna Ambrożak – Bierzglinek
2. Agata Dziekan – Bierzglinek
3. Oliwia Kajdan – Nadarzyce

Chłopcy, kl. VII-VIII 
1. Xaveryn Ignaszak – Nadarzyce
2. Maciej Fiksa – Kaczanowo
3. Nikodem Pacyński – Kaczanowo
Kobiety 17-29 lat
1. Nadia Polus – Bierzglinek
2. Lena Wrzaskowska – Kaczanowo
3. Nikola Urbaniak – Kaczanowo
Kobiety 30-39 lat
1. Katarzyna Czyż – Kaczanowo
2. Katarzyna Cieślak – Nowa Wieś 

Królewska
3. Paulina Kajdan – Nadarzyce
Kobiety 40 lat i więcej
1. Sławomira Kropidłowska – Kacza-

nowo
2. Joanna Wojciechowska – Kacza-

nowo
3. Nina Wrzaskowska – Kaczanowo
Mężczyźni 16-29 lat 
1. Kacper Łabędzki – Bierzglinek

2. Szymon Gryczka – Kaczanowo
3. Mateusz Krukowski – Kaczanowo
Mężczyźni 30-49 lat 
1. Waldemar Filipowski – Kaczanowo
2. Marcin Tomaszewski – Bierzglinek
3. Łukasz Szałek – Kaczanowo
Mężczyźni 50 lat i więcej
1. Robert Kostuch – Kaczanowo
2. Krzysztof Olejniczak – Kaczanowo
3. Marek Przybylski – Kaczanowo

Klasyfikacja drużynowa (rodzinna)
1. Maciej i Emil Fiksa – Kaczanowo
2. Nina i Lena Wrzaskowskie – Ka-

czanowo
3. Krzysztof i Wojciech Olejniczak – 

Kaczanowo

Turniej Mistrzów: Kacper Łabędzki
Nestor turnieju: Andrzej Cieślak 

(72 lata) – Kołaczkowo

Zjednoczeni tym razem zagrali na wyjeździe

fot. arch. KS Zjednoczeni
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