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Rozmawiały o kobiecych sprawach

Żony, matki, przyjaciółki, pracownice, panie domu… – kobiety pełnią wiele ważnych ról, każdego dnia łącząc ze sobą różnorodne obo-
wiązki. Spełniając się rodzinnie i zawodowo, często zapominają o własnych potrzebach, zdrowiu i odpoczynku. To właśnie z myślą o ak-
tywnych mieszkankach powiatu wrzesińskiego zorganizowano spotkanie pod nazwą „Między nami kobietami”. Ciąg dalszy na s. 6

Piknik naukowy w nowym miejscu
Już 19 września odbędzie się VII Powiatowy Piknik Naukowy. W tym roku zostanie on zorganizowany w nowej lokalizacji – na placu 

przy Zapleczu Dydaktyczno-Sportowym we Wrześni (za Powiatowym Urzędem Pracy, wejście od Szosy Witkowskiej). Organizatorem jest 
Starostwo Powiatowe we współpracy z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Powiatowym 
Centrum Edukacji Zawodowej, Zespołem Szkół Politechnicznych oraz nauczycielami i uczniami ze szkół z terenu powiatu wrzesińskiego.

Dla najmłodszych widzów około 
godziny 15:10 wystawione zostanie 
przedstawienie pt. „Dźwiękowiersze” 
przygotowane przez artystów z Fil-
harmonii Pomysłów, a dla starszych 
dzieci około godziny 16:30 odbędzie 
się pokaz chemiczny, pod-
czas którego wytworzymy 
pastę dla słonia, a woda 
zamieni się w sok z „gumi-
jagód”. Te atrakcje zostały 
zaplanowane wewnątrz 
hali sportowej przy Zespo-
le Szkół Politechnicznych. 

W trakcie pikniku swoją 
ofertę edukacyjną zapre-
zentują jednostki organi-
zacyjne powiatu. Powia-
towe Centrum Edukacji 
Zawodowej przygotuje stanowiska 
demonstracyjne, na których będzie 
można wykonać ćwiczenia z elek-
trotechniki oraz mechaniki, Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii zaprezentuje działanie 
robota przemysłowego oraz skanera 
3D, a Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna zaproponuje dzieciom 
zabawy grafomotoryczne, oddecho-
we i sensoryczne.

Będziemy gościć także Stowarzy-
szenie Freelab, dzięki któremu naj-
młodsi poznają zagadnienia związa-
ne z drukiem 3D i nowymi techno-
logiami. Na stoisku Wielkopolskiego 
Samorządowego Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicznego 
dzieci wezmą udział w warsztatach 
artystyczno-florystycznych, a z Mat-
planetą odkryją matematyczne za-
gadki.

Równolegle, w godz. 15.00-18.00, 
odbędą się konkursy, 
warsztaty i gry na sto-
iskach edukacyjnych, 
przygotowanych przez 
zespoły przedmiotowe 
nauczycieli (j. polski, 
matematyka, biologia, 
chemia, historia, fizyka, 
j. obce). Z biologami 
dzieci zbudują domki  
i poidełka dla zapylaczy, 
z historykami i języ-

kowcami wezmą udział 
w grze terenowej, przy stanowisku 
polonistów przeniosą się w „Świat 
Bajek”, a z matematykami poznają 
ciąg Fibonacciego, który niezwykle 
często występuje w przyrodzie.

W programie także konkurencje 
sprawnościowe na boisku, tj. tor 
przeszkód, strzały piłką do bramki, 
rzuty piłką ręczną do bramki, indy-
widualne przeciąganie liny, test Ruf-
fiera oraz zabawy z piłką koszykową. 
W hali sportowej odbędą się zabawy 
przy muzyce, zabawy z piłką (fitball), 
skakanką i taśmą gimnastyczną.

Zapraszamy wszystkich do wspól-
nej zabawy nauką!

Wydział Edukacji

Powiatowe 
Święto Smaków

 już w tę niedzielę

PCPR zaprasza 
do udziału 

w konkursie

Wiadomości sportowe
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Dziennik budowy boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych

Dyżury radnych powiatowych
Informacje dotyczące możliwości kontaktu z radnymi znajdują się w Biuletynie  

Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub są udzielane pod numerem 61 640 44 35.

10 września 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Przygotowanie podłoża przed położeniem sztucznej trawy

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Montaż drzwi do sal

Wyposażanie sali

Dziennik budowy Zespołu 
Szkół Politechnicznych

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Konstrukcje żelbetowe związane z budową parteru budynku

Prawnicze 
porady

Szukasz informacji na te-
mat prawa spadkowego, in-
teresują cię kwestie związane  
z pisaniem testamentu, chcesz 
wiedzieć, kiedy takie pismo jest 
ważne – przyjdź na spotkanie  
z prawnikiem, które odbędzie się  
11 września w Miłosławskim 
Centrum Kultury.

Wydarzenie organizowane jest 
przez Fundację Taurus zajmującą się 
edukacją prawną i poradnictwem 
obywatelskim. Specjalista uczest-
niczący w bezpłatnym spotkaniu 
udzieli wskazówek dotyczących m.in. 
prawidłowego sporządzania testa-
mentu. W programie przewidziano 
także doradztwo w zakresie porozu-
mień związanych z podziałem spad-
ku. Szczegóły dotyczące wydarzenia 
można znaleźć na plakacie obok. 

Przypominamy również o możli-
wości korzystania z nieodpłatnej 
pomocy prawnej w punktach dzia-
łających w budynku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrze-
śni przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz 
w Miłosławskim Centrum Kultury 
przy ul. Różowej 6, a także z punktu 
nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Września przy ul. Chopina 
9. Aby zaplanować wizytę, należy 
skontaktować się telefonicznie z pra-
cownikiem Starostwa Powiatowego, 
dzwoniąc pod numer 61 640 44 17 
od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 9.00 do 14.00. Podczas umó-
wionego spotkania możesz uzyskać 
informacje na temat twojej sytuacji 
prawnej oraz praw i obowiązków, 
wskazówki, w jaki sposób rozwiązać 
problem, pomoc w sporządzaniu 

pism czy darmową mediację, np.  
w sytuacji konfliktu z sąsiadem. Za-
praszamy do korzystania z tego dar-
mowego wsparcia.

Monika Tomczak

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
Projekt programu oraz formularze do zgłoszeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicz-

nej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce Konsultacje.
Termin konsultacji upływa 17 września 2021 roku.
Formy składania formularzy:
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni
- mailowo na adres: konsultacje@wrzesnia.powiat.pl
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie 

formularza. 

Sprawę prowadzi Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, tel. 61 640 44 93.

Starosta Wrzesiński
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  

z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 sierpnia 2021 
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 Wrze-
śni: www.bip.wrzesnia.powiat.pl, wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do od-
dania w użyczenie, położonej w miejscowości Września, gmina Września, na rzecz spółki pn. Szpital 
Powiatowy we Wrześni Spółka z o. o. w restrukturyzacji.

Uwaga organizacje pozarządowe!
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Wsparcie dla nowego święta, nagrody sportowe i zmiany w budżecie 
XXXII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyła się 25 sierpnia. 

Radni, ze względu na wciąż trwają-
cą pandemię, ponownie obradowali 
w trybie zdalnym. Posiedzenie trady-
cyjnie rozpoczęło się od informacji 
przewodniczącego rady Marka Przy-
jemskiego o działaniach, które były 
podejmowane w okresie między-
sesyjnym, a także od sprawozdania 
przewodniczącego zarządu, starosty 
wrzesińskiego Dionizego Jaśniewi-
cza, z prac tego organu i wykonania 
uchwał podjętych na poprzedniej 
sesji. Głos zabrała również naczelnik 
Wydziału Edukacji Olga Kośmiń-
ska-Giera, która przedstawiła stan 
przygotowania szkół ponadpodsta-
wowych i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat wrze-
siński do rozpoczynającego się roku 
szkolnego. Od 1 września zajęcia 
odbywają się w trybie stacjonarnym 
z zachowaniem zaleceń sanitarnych. 
Rozpoczęcie roku szkolnego nie 
mogło mieć charakteru uroczystych 
akademii – jedynie klasy pierwsze 
zgromadziły się na otwartych prze-
strzeniach, by wysłuchać najważniej-
szych informacji. Pozostałe oddziały 
spotkały się ze swoimi wychowaw-
cami w salach lekcyjnych. Wszystkie 
placówki edukacyjne zaopatrzone 
zostały w płyny do dezynfekcji, stacje 
odkażające, maseczki i termometry. 
W szkołach, gdzie jest to możliwe, 
klasy przydzielono do konkretnych 

pomieszczeń, aby zminimalizować 
przemieszczanie się uczniów w obrę-
bie całego budynku.

Po części sprawozdawczej przy-
szedł czas na omówienie apelu rady 
w sprawie ustanowienia 27 grudnia 
świętem państwowym, którego ce-
lem byłoby uczczenie zwycięskiego 
powstania wielkopolskiego 1918-
1919. Inicjatywa Wielkopolskiego 
Muzeum Niepodległości w Poznaniu, 
poznańskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej, Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919, Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski, Fundacji 
Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu zyskała poparcie 
powiatowych radnych (przy jednym 
głosie wstrzymującym się). W swo-
jej odezwie zwrócili oni uwagę na 
ważność tego wydarzenia w historii 
naszego kraju i konieczność specjal-
nego podkreślenia jego roli w kształ-
towaniu wolnej ojczyzny. Ustanowie-
nie ogólnopolskiego święta poświę-
conego powstaniu wielkopolskiemu 
miałoby nadać temu wydarzeniu od-
powiednią rangę i znaczenie wśród 
innych ważnych uroczystości pań-
stwowych.

Następnie radni przystąpili do roz-
patrzenia projektów uchwał. Pierw-
szy z nich związany był ze zmianami 
w uchwale, na podstawie której ze 

struktur Powiatowego Centrum Po-
mocy w Rodzinie we Wrześni wyod-
rębniono Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Na Skarpie” w Gozdowie  
i nadano placówce statut. Uchwalone 
jednomyślnie przez radnych zmiany 
dotyczyły zapisów odnoszących się 
do możliwości uczestnictwa w zaję-
ciach prowadzonych przez ŚDS osób 
niebędących mieszkańcami powiatu 
wrzesińskiego. Dzięki ich wprowadze-
niu niepełnosprawni spoza naszego 
regionu mogą korzystać z oferty pla-
cówki po podpisaniu stosownej umo-
wy pomiędzy powiatem wrzesińskim 
a tym, z którego pochodzi uczestnik 
zajęć. Takich samych zmian dokona-
no w odniesieniu do Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Jutrzenka”  
w Pietrzykowie.

Radni pochylili się także nad pro-
jektem uchwały w sprawie okre-
ślenia szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania oraz rodzajów i wyso-
kości nagród sportowych powiatu 
wrzesińskiego dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz 
nagród dla trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w między-
narodowym lub krajowym współza-
wodnictwie sportowym. W ubiegłym 
roku rada przyjęła uchwałę związaną 
z przyznawaniem dotacji na bieżą-
cą działalność klubów sportowych  

z terenu powiatu. Uchwalony wów-
czas akt spowodował, że przestały 
obowiązywać zapisy „Programu Roz-
woju i Wsparcia Sportu w Powiecie 
Wrzesińskim”, a zatem od tego czasu 
brakowało rozwiązań regulujących 
przyznawanie stypendiów bądź na-
gród dla sportowców i trenerów. 
Przyjęta na ostatnim posiedzeniu 
uchwała umożliwi gratyfikację za-
wodników mieszkających na terenie 
powiatu oraz tych, którzy na co dzień 
reprezentują kluby sportowe z tego 
obszaru, a także osób prowadzących 
ich szkolenie. Równocześnie przy-
czyni się do wspierania rozwoju kul-
tury fizycznej w regionie oraz propa-
gowania aktywności ruchowej wśród 
lokalnej społeczności. 

W dalszym ciągu radni zajęli się 
zmianami w wieloletniej prognozie 
finansowej oraz w powiatowym bu-
dżecie. Miały one związek przede 
wszystkim ze zwiększeniem kwoty 
dochodów na 2021 rok i zmianami 
w planie wydatków. Modyfikacje 
były konsekwencją m.in. decyzji 
podjętych przez wojewodę wiel-
kopolskiego odnośnie udzielanych 
dotacji. Zwiększone fundusze zosta-
ną przeznaczone, np. na realizację 
ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, doposażenie 
nadzoru budowlanego w niezbęd-
ny sprzęt komputerowy w związku  

z procesem cyfryzacji oraz Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej czy zakup podręczników, 
a także materiałów edukacyjnych 
i ćwiczeniowych dla szkół. Budżet 
powiatu zwiększył się również dzięki 
uzyskanym odszkodowaniom, m.in. 
z tytułu zalania budynku dydaktycz-
nego Zespołu Szkół Politechnicz-
nych czy szkód związanych z awarią 
instalacji wodnej w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Środki te będą wy-
korzystane w związku z remontem 
wymienionych obiektów i likwidacją 
zniszczeń. W wieloletniej prognozie 
finansowej dokonano modyfikacji 
planowanych zadań – korekty do-
tyczyły m.in. dostosowania zapisów 
do zmian powstałych w trakcie re-
alizacji przedsięwzięć. Dodano także 
nowe zadania wykraczające poza rok 
2021, np.: Stypendia o charakterze 
edukacyjnym przyznawane uczniom 
uzdolnionym w ramach Powiatowe-
go Programu Wspierania Edukacji 
oraz Wyrównywania Szans Edukacyj-
nych Dzieci i Młodzieży w roku szkol-
nym 2021/2022, Świadczenie usług 
telekomunikacyjnych dla Zespołu 
Szkół Politechnicznych w latach 
2021-2022 czy też Przebudowę drogi 
powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, 
ul. Dworcowa.

Monika Tomczak

Szkoły pod specjalnym nadzorem
Zaczęło się. Opustoszałe na czas kanikuły budynki szkolne zaroiły się ruchliwym ludkiem, zadźwięczały szkolne dzwonki wybudzone z letniej 

drzemki, charakterystyczny gwar tysiącem głosów wypełnił martwą jeszcze do niedawna przestrzeń.

Kwadrans przed ósmą jadę uli-
cą Wojska Polskiego, już z daleka 
widać gęstniejący przed szkołą 
tłumek młodzieży, przeważnie 
chłopacy. Poruszają się nieśpiesz-
nie, chociaż i tak szybciej niż peł-
znące w korku samochody. Tuż za 
rogiem, przy spożywczaku grupka 
młodych puszcza ostatnie przed-
lekcyjne dymki, kuląc w na wpół-
przymkniętych dłoniach tlące się 
jeszcze niedopałki. 

Dwieście metrów dalej, wokół 
„Sienia”, przeważają już dziewczę-
ta, na zebrach tuż przed rondem 
maszerują przed maską mojego 
samochodu zaaferowane roz-
mową „psiapsiółki”, gestykulując  
z zamiarem nadania ekspresji wy-
powiadanym słowom. Słów nie 
słyszę, ale gesty są wystarczająco 
zrozumiałe.

Za szpitalem na następnym ron-
dzie skręcam w Legii Wrzesińskiej. 
Tutaj dwa nurty, jeden, ten starszy, 
płynie w kierunku Słowackiego  
z nosami przyklejonymi do smart-
fonów, drugi, ten młodszy, z torni-
strami na plecach zmierza raźno  
w przeciwną stronę, do dwójki. 

Tuż za rondem na Kościuszki inny 
obrazek, dorośli i dzieci. Wysoka 
blondynka z włosami spiętymi  
w koński ogon targa wypchane 
plecaki, a obok niej maszerują dwa 
maluchy, beztrosko wymachując 
łapkami. Dalej kroczy dumny tata  
z synkiem trzymanym za rękę. 

Bliżej szkoły sznur kolorowych aut,  
a przy wejściu zbiegowisko zaafero-
wanych rodziców i zestresowanych 
pierwszaków. 

Przy „Koszarach” jest już późno, 
ostatni sztubacy w szybkim marszu 
i na rowerach znikają w głębi uliczki 
dojazdowej. Za chwilę dzwonek na 
lekcję. Po chwili przedszkolna krząta-
nina wygasa, zamiera i wszystko wra-
ca do swojego naturalnego rytmu.

Początek roku szkolnego jak za-
wsze, powtarzalny jak następujące 
po sobie pory roku. 

Jest jednak coś, co wisi w powietrzu, 
czego jeszcze nie da się zaobserwo-
wać nawet wprawnym okiem detek-
tywa, a co w niedługim czasie odmie-
nić może szkolną rzeczywistość dia-
metralnie. Przynajmniej na jakiś czas.

Coraz to pojawiają się niepokojące 
sygnały, na które lekko starsze poko-
lenie, które ma wydrukowane w pa-
mięci dawne „eksperymenty oświa-
towe”, reaguje wyraźnie alergicznie. 
Obawiając się, że fatalne praktyki  
z niedawno minionej epoki mogą 
powrócić do naszych szkół jak kolej-
na mutacja zniszczonego, zdawać by 
się mogło, na zawsze archaicznego 
wirusa.

Czarną chmurą, która zawisła nad 
naszymi szkołami, jest planowana 
ideologizacja i centralizacja oświaty.

Pamiętamy z przeszłości; akademie 
na cześć, capstrzyki, poranne ape-
le w szkołach, mundurki, czerwone 
krawaciki, konkursy leninowskie, 

utrwalanie socjalistycznych wzorców 
i przyjaźni polsko-radzieckiej, rugo-
wanie religii z przestrzeni publicznej, 
programowa ateizacja. 

I co dzisiaj z tego ideologicznego 
wykuwania nowego bohatera so-
cjalistycznego pozostało po zmianie 
ustroju? Nic, ulotnił się jak kamfora.

Trudno nie odczuwać swoistego 
dejà vu, obserwując poczynania kon-
trowersyjnego ministra od szkół i na-
uki, owładniętego misją „wyprodu-
kowania nowego obywatela” przez 
scentralizowany i zideologizowany 
system edukacji. 

Podręczniki do historii napisane na 
nowo, a w nich nowi bohaterowie, 
nowy kanon lektur szkolnych, wię-
cej religii, a wszystko podlewane na 
bieżąco bogoojczyźnianym sosem 
narodowego patriotyzmu. 

A gdzie tolerancja, wolność my-
ślenia i autonomia? Są to szkodliwe 
przejawy lewactwa, które należy  
z polskiej szkoły wyrugować. Tak 
stanowi pan minister, „mesjasz” ko-
lejnej reformy oświatowej. Na straży 
przemiany polskiej szkoły ma stać 
dyrektor szkoły, którego pan mini-
ster może w dowolnej chwili zawie-
sić albo wyrzucić na bruczek, gdyby 
ten nie spełniał pokładanych w nim 
nadziei.

A jak to się ma do współczesne-
go otwartego świata, w którym 
powszechny dostęp do mass me-
diów, kreuje nurt współczesnego 
życia? Wystarczy nos przykleić do 

smartfona i już jesteśmy  
w środku. W kilka sekund 
można zweryfikować każ-
dą „prawdę objawioną”  
i ogłosić ją światu.

Hmm…, toteż dyrektor 
zobowiązany jest śledzić 
aktywność podległych 
mu nauczycieli i uczniów 
w mediach społeczno-
ściowych, a nieprawo-
myślnych nawracać i dys-
cyplinować. 

Czy już jest dosyć 
śmiesznie? Jak dla kogo. 
Dla dyrektora, który po 
kilkudziesięciu latach pra-
cy znajdzie się za burtą, 
chyba niespecjalnie.

Jak daleko spojrzeć  
w przeszłość, to żadna 
próba ideologizowania 
procesu nauczania i wychowania nie 
przyniosła spodziewanych efektów  
i najczęściej kończyła się kompletną 
klapą. Tym bardziej dzisiaj w społe-
czeństwach otwartych próby takie 
mają posmak absurdu i groteski. Na 
szczęście zarówno kiedyś, w czasach 
słusznie minionych, jak i dzisiaj, na-
uczyciele i uczniowie potrafią stwo-
rzyć własny kod komunikacji, równo-
legły do oficjalnego języka absurdu  
i przetrwać, aż fala się przeleje i piana 
opadnie.

Zdumiewa mnie jednak niezłomna 
wiara kolejnych reformatorów w to, 
że przy pomocy ukazów i przymusu 

można zakorzenić jakiekolwiek 
wartości i cnoty. Jakby nie ro-
zumieli, że budowanie wartości 
i cnót wszelakich to niezwykle 
skomplikowany proces, na który 
decydujący wpływ ma środo-
wisko rodzinne, kultywowane 
tradycje, zanurzenie w lokalnej 
kulturze, autentyczne autorytety 
i osobiste doświadczenia.

Myślę, że cały ten projekt kolej-
nej reformy, to syzyfowe prace 
pana ministra, który najwyraźniej 
nie odrobił lekcji z historii.   

Dionizy Jaśniewicz
… świadek niejednej „deformy”
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Mówić obrazami, cz. 33
Za nami sierpień – czas zbioru plonów, czyli intensywnej pracy 

w polu. W tym numerze czeka na ciebie kilka zadań związanych 
ze żniwami.

Publikując kolejne materiały z serii 
„Mówić obrazami”, chcemy przy-
bliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 
jednej z metod porozumiewania 
się w sposób niewerbalny. Na po-
ważnie i z sukcesami komunikacja 
alternatywna jest stosowana w Ze-
spole Szkół im. Janusza Korczaka, 
którego niektórzy uczniowie zma-
gają się z ograniczeniami związany-
mi z mową. Dzięki wykorzystywaniu 
znaków przestrzenno-dotykowych 

Zadanie1 
Przedstawione piktogramy przedstawiają różne produkty. Wybierz spośród 
nich te, do których wyprodukowania potrzebna jest mąka.

Zadanie 2
Proces powstania smacznego chleba i bułek rozpoczyna siew ziarna. Ułóż 
piktogramy tworząc uproszczony schemat „Od ziarenka do bochenka”.

Zadanie 3
Nad powstaniem chleba pracują: rolnik, piekarz, młynarz. Zaprojektuj sa-
modzielnie piktogram młynarza.

Terapia z tyflopedagogiem 
Tyflopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej zajmującym się wychowaniem, edukacją, tera-

pią i rehabilitacją osób słabowidzących, niewidomych i niedowidzących. 

(np. przedmiotów), grafik (nie tylko 
piktogramów, lecz także obrazów 
czy symboli), znaków manualnych 
(gestów) osoby nieposługujące się 
mową lub mówiące w sposób ogra-
niczony mają możliwość porozu-
miewania się z otoczeniem. Społecz-
ność szkoły zachęca do poznawania 
zasad komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej, a jednocześnie 
wspólnej zabawy. Hanna Ludwiczak 
oraz Renata Jakubowska zapraszają 
do wykonania kilku zadań.

(red.) 

Zadaniem terapeuty widzenia jest 
usprawnianie wzroku, czyli rozwija-
nie umiejętności posługiwania się 
nim, a tym samym – efektywniejsze 
wykorzystywanie widzenia w co-
dziennym funkcjonowaniu dziecka 
z uszkodzonym zmysłem. Rehabilita-
cja wzroku obejmuje swym zakresem 
różnorodne działania usprawniające 
jego funkcje. W jej zakres wchodzą: 
stymulowanie widzenia, rozwijanie 
podstawowych sprawności wzroko-
wych związanych z kontrolowaniem 
ruchów gałek ocznych (fiksacja, 
lokalizowanie bodźca, zbieżność, 
śledzenie, wodzenie, przenoszenie 
spojrzenia, przeszukiwanie), rozwi-
janie koordynacji wzrokowo-rucho-
wej i wzrokowo-słuchowej, a także 
usprawnianie pamięci wzrokowej. 
Terapia ma na celu osiąganie coraz to 
większych sprawności wzrokowych 
takich, jak: dobieranie obiektów  
i obrazków według określonych 
cech, rozpoznawanie obiektów na 
obrazkach, rozróżnianie i identyfi-
kowanie związków zachodzących na 
obrazkach, figurach i znakach abs-
trakcyjnych, odnajdywanie szczegó-
łów na obrazkach prostych i złożo-
nych, dopełnianie wzrokowe. 

Każda terapia wzroku poprzedzona 
jest określeniem stopnia zaburzeń 
widzenia i na tej podstawie opraco-
wuje się jej indywidualny program. 
W przypadku dzieci terapia prowa-
dzona jest w oparciu o odpowiednie 
dostosowanie otoczenia dziecka sła-
bowidzącego do jego predyspozycji 
wzrokowych oraz właściwy dobór 
pomocy dydaktycznych. 

Rehabilitacja widzenia ma ogromne 
znaczenie zwłaszcza w przypadku 
dzieci z niepełnosprawnością sprzę-
żoną, u których rehabilitant wzroku 
w wyniku właściwie dostosowa-
nych oddziaływań terapeutycznych 
przyspiesza rozwój niezbędnych 
umiejętności, a także wspiera dziec-
ko niepełnosprawne w osiąganiu 
poziomu potencjalnego rozwoju. 
Uzyskać to można m.in. poprzez 
stworzenie możliwości zobaczenia 
danego przedmiotu, zrozumienia 
jego specyfiki oraz zinterpretowania 
spostrzeganego obrazu. Aby zwięk-
szyć aktywność dziecka z wieloraką 
niepełnosprawnością oraz wzbudzić 
jego zainteresowanie podczas indy-
widualnych zajęć terapeutycznych, 
ważne jest zapewnienie mu miłej 
atmosfery zabawy, odpowiedniego 
czasu na reakcję, wspólnej działal-
ności poznawczej dostosowanej 
do jego indywidualnych potrzeb  
i możliwości. Częste i systematycz-
ne ćwiczenia w zakresie stymulacji 
wzroku dziecka pozwalają utrwalić 
nabyte umiejętności widzenia, a co 
za tym idzie – osiągać efektywniej-
sze, pełniejsze, bardziej samodzielne 
oraz aktywne uczestnictwo dziecka 
niepełnosprawnego w codziennym 
życiu.

Celem pracy terapeutycznej z naj-
młodszymi z dysfunkcją wzroku pro-
wadzonej przez tyflopedagoga jest 
funkcjonalna ocena widzenia, dobór 
odpowiednich pomocy optycznych  
i  nieoptycznych, stymulowanie do 
patrzenia i widzenia. Bardzo ważne 
jest również rozwijanie podstawo-

wych zdolności wzrokowych, co  
w przypadku dzieci z poważnym de-
ficytem wzroku oraz niewidomych 
oznacza wypracowanie  mechani-
zmów kompensacyjnych oraz naukę 
samodzielności. Bardzo istotnymi 
kwestiami w procesie terapii widze-
nia jest prowadzenie stymulacji po-
lisensorycznej, rozwijanie percepcji 
dotykowej, usprawnianie motoryki 
dużej i małej oraz wzmacnianie wia-
ry dziecka we własne siły i rozwijanie 
kompetencji językowych. Ważne jest 
też kształtowanie orientacji w za-
kresie ciała i przestrzeni, rozwijanie 
umiejętności społecznych, które dają 
szansę niezależności i samodzielno-
ści. Istotnym elementem terapii jest 
także instruktaż udzielany rodzicom 
dziecka do kontynuacji pracy tera-
peutycznej w domu. 

W Zespole Szkół Specjalnych im. 
Janusza Korczaka prowadzone są 
zajęcia skierowane do uczniów sła-
bowidzących. Pracujemy różnymi 
metodami ze względu na możliwości 
i potrzeby. Bazujemy na obserwacji, 
pokazie, demonstracji dotykowej. 
Wykorzystujemy również samodziel-
ną pracę z wizualnym materiałem 
dydaktycznym oraz wyjaśnienia 
słowne. W pracy z terapeutą uwaga 
uczniów wymaga ukierunkowania 
na poszczególne części lub elemen-
ty, które są trudniejsze do wzrokowe-
go spostrzeżenia. Często wymagany 
jest dodatkowy, szczegółowy opis 
bardzo małych części czy elemen-
tów, których nie potrafią spostrzec. 
Zdarza się, że podopieczni potrzebu-
ją również motywacji do zapoznania 
się z tymi częściami i elementami, 
które wzrokowo są dla nich niezbęd-
ne, aby w pełni poznać obserwowa-
ny przedmiot. Potrzebny jest rów-
nież dłuższy czas do obserwowania 
i zapoznania się z demonstrowanym 
obiektem. Podczas terapii wzroko-
wej prowadzona jest także nauka 
czytania i pisania systemem Braille’a. 
Od roku szkolnego 2020/2021 oferta 
Zespołu Szkół Specjalnych im. Ja-
nusza Korczaka została poszerzona 
o naukę pisania i czytania właśnie 

w tym systemie. Podstawą, z której 
wyprowadza się cały system Braille'a, 
jest sześciopunkt nazywany znakiem 
tworzącym. System składa się ze 
znaków będących kombinacją sze-
ściu wypukłych punktów ułożonych 
w dwóch kolumnach po trzy punk-
ty w każdej. Lewa kolumna zawiera 
umownie oznaczone punkty: 1,2,3, 
zaś prawą stanowią punkty: 4,5,6. 
Wzajemna kombinacja i rozmiesz-
czenie punktów daje możliwość 
stworzenia sześćdziesięciu czterech 
znaków. Międzynarodową bazę al-
fabetu stanowi pierwszych 25 zna-
ków oraz znak oznaczający literę „w”,  
a także znaki przestankowe i pomoc-
nicze, które mimo pewnych różnic 
między odmianami systemu Braille-
'a w poszczególnych językach mają 
na ogół międzynarodowy charakter. 
Warto dodać, że nauczanie czytania 
i pisania liter brajlowskich, zwłaszcza 
u niewidomych dzieci jest poprze-
dzone ćwiczeniami rozwijającymi: 
orientacją w schemacie własnego 
ciała, orientacją w małej i dużej prze-
strzeni oraz percepcją dotykową. Re-
habilitacja wzroku  prowadzona jest 
również w oparciu o specjalistyczne 
urządzenia terapeutyczne oraz gry 
edukacyjne. Wykorzystuje się tutaj 
neuroplastyczność mózgu i pobu-
dzanie fotoreceptorów siatkówki.

Bardzo ważną umiejętnością osób 
z niepełnosprawnością wzroku jest 
samodzielne poruszanie się w prze-
strzeniach publicznych. To pierwszy 
krok w stronę niezależnego i bez-
piecznego życia. W tym celu osoba 
mająca takie problemy powinna 
przejść specjalistyczne szkolenie  
z zakresu instruktażu orientacji prze-
strzennej.

Tyflopedagog współpracuje z in-
nymi specjalistami. Razem powin-
ni tworzyć zespół o doskonałym 
przepływie informacji i bieżących 
spostrzeżeń. Nie należy zapominać, 
że największym źródłem informacji  
o dziecku zawsze jest rodzic. 

                          Zofia Andrzejczak-Tomys

Znajomość Braille’a umożliwia czytanie za pomocą dłoni
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45. rocznica śmierci 
niezwyciężonego

Miejscem spoczynku gen. dr. Romana Abrahama jest cmentarz farny we Wrześni. 26 sierpnia dele-
gacje złożyły kwiaty na grobie patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Gen. dr. Roman Abraham był bo-
haterem polsko-ukraińskich walk  
o Lwów z 1918 roku oraz wojny 
polsko-bolszewickiej z 1920 roku.  
W kampanii wrześniowej w 1939 
roku dowodził Wielkopolską Brygadą 
Kawalerii w składzie Armii „Poznań” 
gen. Tadeusza Kutrzeby. To jedyny 
dowódca związku taktycznego ka-
walerii, który na całym szlaku bojo-

wym w kampanii wrześniowej nie 
poniósł ani jednej porażki.

W dniu 45. rocznicy śmierci gen. 
dr. Romana Abrahama odbyła się 
uroczystość upamiętniająca patrona 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących we Wrześni. Wzięli  
w niej udział przedstawiciele szkoły  
z dyrektorem Damianem Hoffma-
nem na czele oraz delegacje sa-

morządów. Powiat reprezentowali 
członek zarządu Rafał Zięty wraz  
z naczelnik Wydziału Edukacji Olgą 
Kośmińską-Gierą. Przy miejscu spo-
czynku generała wartę honorową 
pełnili żołnierze, a krótki referat 
okolicznościowy wygłosił historyk  
z ZSTiO Mirosław Kowalski. 

Wiktoria Rybka

Zasłużony pedagog
Jan Malski zmarł 31 sierpnia w wieku 90 lat. Spoczął na 

cmentarzu komunalnym we Wrześni.
Związany z miastem nauczyciel 

urodził się w 1931 roku w Bro-
dach (obecnie obwód lwowski 
na Ukrainie). Szkoła powszechna  
w ukraińskim Dubnie była miej-
scem, w którym rozpoczął swoją 
edukację. Lata niemieckiej okupa-
cji Jan Malski spędził we Lwowie. 
W 1946 roku jego rodzina przenio-
sła się na Dolny Śląsk – najpierw 
do Kłodzka, gdzie ukończył liceum 
pedagogiczne, a ostatecznie do 
Wrocławia. W 1951 roku rozpo-
czął pracę nauczyciela w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Świdnicy.  
W kolejnych latach uczył we wro-
cławskich i poznańskich placów-
kach, by w 1957 roku rozpocząć 
edukację dzieci w szkole podsta-
wowej w Psarach Polskich. Dwa 
lata później przeniósł się do wrze-
sińskiej „trójki”, a następnie został 
kierownikiem Szkoły Podstawo-
wej dla Pracujących. Od 1965 roku 
jego ścieżka zawodowa związana 
była ze Szkołą Podstawową nr  
1 we Wrześni. W 1972 roku Jan 
Malski uzyskał dyplom magistra 
na Wydziale Historycznym Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W tym samym roku ob-
jął posadę dyrektora w Szkole Pod-
stawowej nr 3, w której wcześniej 
pracował jako nauczyciel, a w 1975 
roku został inspektorem oświaty 
i wychowania w Urzędzie Miasta 
i Gminy. Na emeryturę odszedł 
w 1984 roku. Zmarły nauczyciel 
był odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, a także Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 
     (red.)

O stopień wyżej

Pod koniec lipca nauczyciele z wrzesińskich szkół ponadpodstawowych zda-
li egzamin podnoszący ich kwalifikacje na nauczyciela mianowanego. Wśród 
nich była Marta Pietrowicz – psycholog, terapeuta systemowy, oligofrenope-
dagog oraz specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która 
pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. 30 sierpnia, po 
złożeniu ślubowania, odebrała z rąk starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśnie-
wicza oraz naczelnik Wydziału Edukacji Olgi Kośmińskiej-Giery awans nauczy-
cielski.                (red.) 

Wymienili się doświadczeniami
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, które odbywały się od 31 sierpnia do 3 września w Poznaniu, były 

doskonałą okazją, aby zaprezentować innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji produkcji, 
metalurgii czy obróbki metali. W wydarzeniu wzięło udział Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii z Grzymysławic.   

Odwiedzający targi mogli zapo-
znać się z ofertą światowych liderów  
w dziedzinie przemysłu prezentu-
jących własne produkty i usługi.  
W stolicy Wielkopolski zjawili się wy-
stawcy z różnych części globu, którzy 
wymieniali się wiedzą i doświadcze-
niem. Pośród pracujących maszyn  

i stoisk prezentujących naj-
nowocześniejsze technologie 
pojawiło się również stanowi-
sko CBiRNT demonstrujące in-
nowacyjnego robota. 

Podczas ITM INDUSTRY EUROPE 
odbyło się wiele ciekawych dyskusji 
oraz paneli, podczas których wystą-

pili m.in. Piotr Nędzewicz z Poznań-
skiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego czy Ilona Miziewicz-Grosz-
czyk z Europa Systems – firmy oferu-
jącej zautomatyzowane rozwiązania 
dla magazynów, centrów dystrybu-
cyjnych i zakładów produkcyjnych. 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
będące gospodarzem imprezy, sta-
nęły na wysokości zadania zarówno 
pod względem organizacyjnym, jak 
i zapewnienia uczestnikom bezpie-
czeństwa w związku z trwającą pan-
demią. Minione targi były jednym  
z pierwszych wydarzeń zwiastują-
cych powrót tego typu pokazów  
w całej Polsce.            

(red.)

Wiązankę na nagrobku generała składa członek zarządu Rafał Zięty

Przy stoisku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

fot. arch. SSP 3
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Wilki w ZSZ nr 2
Harcerze z trzeciego wrzesińskiego szczepu „Wilk” oficjalnie mają 

nową siedzibę, która została otwarta w sobotę 4 września. 

Pomieszczenia udostępnił Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Ko-
szarowej we Wrześni. Niedaleko auli 
wygospodarowane zostało miejsce, 
które zuchy przekształciły w swoje 
lokum. Harcówka była gotowa już 
dwa lata temu, jednak ze względu na 
sytuację epidemiczną i zamknięcie 
szkół, nie było możliwości zorgani-
zowania oficjalnego otwarcia. Sobot-
nie wydarzenie rozpoczął krótki apel  
w auli szkolnej, podczas którego 
głos zabrali m.in. starosta wrzesiń-
ski Dionizy Jaśniewicz oraz dyrektor 
ZSZ nr 2 we Wrześni Maciej Mielcza-

rek. Następnie zaproszeni goście 
przeszli przed drzwi prowadzące do 
harcówki. Przecięcie wstęgi zastą-
piono rozwiązaniem supełków na 
sznurku trzymanym przez harcerzy. 
Nowe lokum to trzy wyremontowa-
ne pomieszczenia. Zdobią je rysunki 
zwierząt, od których pochodzą na-
zwy szczepów. Wśród nich znalazł się 
oczywiście wilk. Harcerzom życzymy, 
aby to miejsce stało się ich drugim 
domem, gdzie będą często przycho-
dzić i realizować swoje pasje. Czuwaj!

Mateusz Maserak

Tragifarsa kołtuńska w życiu publicznym
4 września odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. 

Narodowe Czytanie to polska akcja 
społeczna mająca na celu rozpo-
wszechnienie znajomości rodzimej 
literatury. Wydarzenie swój począ-
tek miało w 2012 roku, gdy z oka-
zji 200-lecia drugiej wojny polskiej  
i najazdu Napoleona na Rosję od-
czytano publicznie fragmenty „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Tegoroczną lekturą była „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej,  
w której elementy komedii łączą się 
z elementami tragedii. Mimo upływu 
lat sztuka nie traci na aktualności. 
„Moralność pani Dulskiej” jest uni-
wersalnym obrazem ludzkich wad, 
który w celny sposób opisuje różne 
typy charakteru. 

Fragmenty „Moralności pani Dul-
skiej” wybrzmiały w tym roku w róż-
nych punktach naszego powiatu. We 
wspólnym czytaniu, które odbywało 

się w Bibliotece Publicznej Miasta  
i Gminy we Wrześni, wziął udział 
m.in. starosta wrzesiński Dionizy 

Jaśniewicz, który wcielił się w rolę 
Zbyszka – syna państwa Dulskich.

Wiktoria Rybka

Rozmawiały o kobiecych sprawach
Piknik w babskim gronie odbył się 

już po raz trzeci. Panie spotkały się 
w sobotnie popołudnie 4 września 
w kompleksie „Na skraju lasu” w No-
wym Folwarku, by aktywnie spędzić 
czas, choć na chwilę oderwać się od 
codziennych spraw i kłopotów oraz 
porozmawiać o ważnych dla nich 
kwestiach. Jednym z takich istotnych 
tematów była kobieca profilaktyka. 
O konieczności regularnych wizyt 
u lekarza, obserwowaniu własnego 
ciała i odpowiednim dbaniu o siebie 
opowiadała Anna Węclewska zaj-
mująca się edukacją prozdrowotną. 
Uczestniczki warsztatów dowiedzia-
ły się m.in., jak zminimalizować ry-
zyko zachorowania na nowotwory  
i przy pomocy fantomu nauczyły się 
poprawnego badania piersi.

Zajęcia z fizjoterapeutką Pauliną 
Szczęsną uświadomiły paniom, że 
wykonując codzienne obowiązki, 
powinny pamiętać o odpowiedniej 
postawie. Sprawny kręgosłup to nie 
tylko podstawa dobrego zdrowia, 
ale również komfortowego funkcjo-
nowania. Podczas spotkania prowa-
dząca warsztaty pokazała, jakie ćwi-
czenia można wykonywać w domu 
każdego dnia, by odciążyć poszcze-
gólne partie ciała. Udzieliła również 

lekcji prawidłowego oddychania. 
Kobiety, ćwicząc na zabranych ze 
sobą matach, chętnie słuchały jej 
podpowiedzi i wskazówek. W trakcie 
„babskiego zlotu” nie zabrakło rów-
nież tematów związanych z urodą. 
O właściwej pielęgnacji włosów opo-
wiedziała Karolina Klimczak-Gewond 
z gabinetu zajmującego się kosme-
tologią i trychologią. Panie mogły 
usłyszeć wiele ciekawych porad  
i przebadać skórę głowy pod kątem 
doboru odpowiednich zabiegów  

i kosmetyków. 
Sobotnie warsztaty zwieńczyły zaję-

cia z podstaw tańca poprowadzone 
przez instruktora Łukasza Mielcarka, 
podczas których uśmiechy nie scho-
dziły z twarzy uczestniczek pikniku. 
Panie nauczyły się podstawowych 
kroków salsy, polki, walca czy bacha-
ty. Na koniec czekał je wspólny po-
częstunek oraz wręczenie okoliczno-
ściowych upominków i dyplomów.

Monika Tomczak
Nietypowa inauguracja działalności w nowym miejscu

Warsztaty taneczne były świetną zabawą i integracją

Warto znać ćwiczenia, które dobrze wpłyną na nasze plecy

„Moralność pani Dulskiej” w historycznym wnętrzu

Dok. ze s. 1
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Powiatowe dziękczynienie za plony
W niedzielę 29 sierpnia w kościele farnym we Wrześni odbyło się powiatowe święto plonów.

Podobnie jak w ubiegłym roku po-
wiatowe dożynki zostały zorganizo-
wane w bardzo tradycyjnej formu-
le, w której główną rolę odgrywała 
dziękczynna msza święta. Odprawił 
ją proboszcz fary Mieczysław Ko-
złowski. W trakcie kazania podkreślał, 
że to dzięki Bogu, ziemi oraz ciężkiej 
pracy człowieka nigdy nie brakuje 
nam chleba powszedniego.

Podczas uroczystości nie zabrakło 
tradycyjnego wieńca oraz symbolicz-
nych darów, przede wszystkim chle-
ba, przyniesionych do ołtarza przez 
członków Zespołu Folklorystycznego 
„Ziemia Wrzesińska”. 

Po zakończonej eucharystii wszyscy 
zebrani mogli posłuchać koncertu 
chóru CAMERATA, podczas którego 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz uhonorował jego dyrygentkę 
Domicelę Cierpiszewską oraz zało-
życielkę Danutę Torzewską. Kilka dni 

wcześniej obie z wymienionych pań 
zostały odznaczone Złotym Krzyżem 
Zasługi przyznawanym przez prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej.
Klaudia Cicha

Z odznaczeniami 
państwowymi

Domicela Cierpiszewska i Danuta Torzewska z wrzesińskiej Ca-
meraty zostały w sierpniu wyróżnione Złotymi Krzyżami Zasługi.

Krzyż Zasługi to odznaczenie przy-
znawane od 1923 roku. Nagradza się 
nim osoby, których czyny wykraczają 
poza zakres zwykłych obowiązków, 
przynosząc znaczną korzyść państwu 
lub jego obywatelom. Postanowie-
niem prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej nadaje się je m.in. za zasługi 
w popularyzowaniu kultury muzycz-
nej, jak miało to miejsce w przypadku 
Domiceli Cierpiszewskiej i Danuty To-
rzewskiej. Związane z Chórem Came-
rata laureatki odebrały odznaczenia 
26 sierpnia w Poznaniu z rąk wicewo-
jewody Anety Niestrawskiej.

Domicela Cierpiszewska i Danuta 
Torzewska są związane z Cameratą 
od początku jej istnienia. W ubie-
głym roku minęło 35 lat od po-
wołania chóru. Stał się on swoistą 
wizytówką powiatu – marką samą  
w sobie, która przyczynia się do pro-
mowania naszego regionu na ska-
lę nie tylko wojewódzką, ale także 
krajową, a nawet międzynarodową. 
To dzięki ich determinacji i ponad-
przeciętnej postawie głos Cameraty 
nie słabnie, lecz pielęgnuje tradycyj-
ne i patriotyczne wartości, nadając 

ton lokalnemu życiu kulturalnemu. 
Danuta Torzewska przez 29 lat (do 
lutego 2019 roku) prowadziła Sto-
warzyszenie Chór Camerata jako 
jego prezes, stanowiąc rzeczywistą 
podporę dyrygentki Domiceli Cier-
piszewskiej, która kieruje zespołem 
pod względem artystycznym i reper-
tuarowym. Przez ponad 35 lat istnie-
nia Camerata zdobyła wiele nagród  
i wyróżnień, m.in. Brązowe Pasmo 
XXII Międzynarodowego Festiwalu 
Pieśni Adwentowej i Bożonarodze-
niowej (Praga, 2011 r.) czy Grand Prix 
Wielkopolskiego Święta Pieśni (Świę-
ciechowa, 2014 r.).

Złote Krzyże Zasługi prezydent 
Andrzej Duda przyznał Domiceli 
Cierpiszewskiej i Danucie Torzew-
skiej formalnie już w ubiegłym roku, 
jednak wręczenie opóźniła pande-
mia koronawirusa. W uroczystości 
nadania odznaczeń w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
wzięli udział aktualny prezes Stowa-
rzyszenia Chór Camerata Wojciech 
Krysztofiak oraz skarbnik tej organi-
zacji Zdzisław Jarmużek.

Klara Skrzypczyk

Z kwiatami pozują odznaczone członkinie Cameraty

Członkowie Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” z dożynkową koroną

Za plony należy dziękować

Bochenek z ziaren z tegorocznych zbiorów
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Wspólna zabawa u sąsiada
Mowa o członkach kołaczkowskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Spo-

tkali się oni 21 sierpnia w Chlebowie na corocznym pikniku zorganizowanym w ramach otwartego kon-
kursu ofert powiatu wrzesińskiego.

Wydarzenie pod nazwą „U sąsia-
da – piknik w Chlebowie” to kolejna 
odsłona imprezy organizowanej każ-
dego roku przez koło nr 5, któremu 
przewodniczy Jadwiga Stajkowska. 
W zamyśle impreza odbywa się za 
każdym razem w innym miejscu 
powiatu wrzesińskiego, co prócz in-
tegracji seniorów zrzeszonych w or-
ganizacji, ma również na celu poka-

Dziękowali za plony

zanie ciekawych miejsc w najbliższej 
okolicy. W tym roku wybór padł na 
Chlebowo, gdzie przy świetlicy wiej-
skiej przygotowany został tradycyjny 
wielkopolski posiłek oraz zabawa 
taneczna. W spotkaniu wzięli udział 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśnie-
wicz oraz przedstawiciele Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów w Orze-
chowie. Nie obyło się bez ogniska, 

konkursów oraz długich rozmów. Jak 
stwierdzili seniorzy, przez ostatni rok 
brakowało im biesiadowania, które 
w czasie wzmożonych fal pandemii 
było w takiej formie niemożliwe. Pik-
nikowi w Chlebowie sprzyjały pogo-
da oraz humor uczestników, a więc 
można uznać, że impreza się udała. 

Mateusz Maserak

W sobotę 14 sierpnia odbyły się dożynki wiejskie w Chlebowie.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. 
polową odprawioną przez księdza 
proboszcza Mirosława Stawickiego. 
Przed obrzędem dożynkowym chwi-
lą ciszy uczczoną zmarłego prezesa 
miejscowego kółka rolniczego Wa-
cława Robaka.

Ubiegłoroczni starostowie prze-
kazali tegorocznym starostom wie-
niec dożynkowy oraz poświęcony 
bochen chleba, którym obdzielono 
mieszkańców Chlebowa. Następnie 
dziesięcioro mieszkańców zostało 

wyróżnionych okolicznościowymi 
medalami za zasługi dla naszej wsi, 
które wręczyli Henryk Wawrzyniak 
oraz przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich „Chlebowianki” Monika 
Mokracka.

Poczęstunek przygotowany był 
przez panie z KGW oraz mieszkań-
ców. Biesiada dożynkowa była wspa-
niała, a pogoda dopisała.

Jan Cicharski
Sołtys Chlebowa

Przyjaźniej dla niepełnosprawnych
Od niedawna Starostwo Powiatowe we Wrześni umożliwia głuchym i słabosłyszącym korzystanie z 

pomocy tłumacza języka migowego.

Obsługa przy pomocy tłumacza 
polskiego języka migowego jest 
możliwa dla interesantów od końca 
sierpnia. Głusi i słabosłyszący mogą 
z niej skorzystać na dwa sposoby. 
Przychodząc osobiście do Starostwa 
Powiatowego, powinni zgłosić się 
do Biura Obsługi Interesanta, gdzie 
wyposażony w tablet pracownik 
dzwoni bezpośrednio do tłumacza. 
Dzięki jego wsparciu możliwe jest 
porozumienie się z interesantem.  
W przypadku drugiej opcji klient urzę-
du dzwoni do tłumacza (korzystając  
z przycisku w zakładce z danymi 
kontaktowymi na stronie interne-
towej i w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej), który telefonuje do urzę-
du i rozmawia z jego pracownikiem  
w imieniu interesanta. Stopniowo 
usługa będzie wdrażana we wszyst-
kich jednostkach organizacyjnych 
powiatu wrzesińskiego.

Wkrótce w Starostwie Powiatowym 
zamontowane zostaną pętle induk-
cyjne, które pojawią się w Wydziale 
Komunikacji i Transportu, w Biurze 
Obsługi Interesanta, Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej oraz w sekretaria-
cie. Mimo częściowego zamknięcia 
urzędu spowodowanego pandemią 
koronawirusa część tych punktów, 
jak chociażby komunikacja, cały czas 
przyjmuje klientów w budynku.

Jak działa 
taka pętla? 
I n t e r e s a n t , 
widząc od-
p o w i e d n i o 
o z n a c z o n e 
s t a n o w i s k o, 
może przełą-
czyć swój apa-
rat słuchowy 
na tryb „pętla 
i n d u k c y j n a” 
dzięki czemu 
lepiej usłyszy wyposażonego w mi-
krofon pracownika. Jego głos zaś 
przetworzony zostanie na fale induk-
cyjne i odpowiednio wzmocniony. 
Dodatkowo pozostałe dźwięki z oto-
czenia będą wyciszone.

Zmiany wiążą się przede wszystkim 
z ustawą o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrze-
bami, która nałożyła m.in. na samo-
rządy nowe obowiązki. – Ta ustawa, 
oprócz tego, że wprowadza obliga-
toryjny obowiązek zapewnienia do-
stępności, to przede wszystkim budzi 
świadomość, że wprowadzane przez 
nas rozwiązania są potrzebne – mówi 
naczelnik Wydziału Informatyki  
i Bezpieczeństwa Łukasz Jakubowski. 
– Często nie zdawaliśmy sobie sprawy 
z ograniczeń, które dotykały części 
klientów, a teraz przez tę ustawę suk-
cesywnie wdrażamy kolejne udogod-

nienia – dodaje.
Kilka lat temu do koniecznych wy-

mogów dostosowana została strona 
internetowa Starostwa Powiatowego 
(www.wrzesnia.powiat.pl). Skorzy-
stanie z niej nie jest już więc proble-
mem dla osób z dysfunkcją wzroku. 
Z myślą o nich wkrótce w naszym 
urzędzie zawisną tabliczki w języku 
Braille’a. 

Nie da się ukryć, że budynek urzędu, 
którego historia sięga lat 60. XIX wie-
ku, pełen jest barier architektonicz-
nych. Stąd przystosowanie obiektu 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
ruchowo to niewątpliwie ogromne 
wyzwanie. Cały proces będzie prze-
prowadzany stopniowo, a o nowych 
udogodnieniach poinformujemy na 
naszych łamach.

Klara Skrzypczyk

Dożynki w Chlebowie były pełne radości

Udane wydarzenie trwało do późnego wieczora

Klikając w ten znaczek, można połączyć się z tłumaczem

Seniorzy stęsknili się za podobnymi spotkaniami

fot. arch. J. Cicharskiego
fot. arch. J. Cicharskiego
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Z kulturą  
za pan bratKto jest kim?

Panie mecenasie, ekscelencjo, profesorze… – tytułowanie może przysporzyć nam wielu problemów. 
Należy jednak pamiętać, że odpowiednie zwracanie się do poszczególnych osób jest wyrazem szacun-
ku i znajomości dobrych obyczajów. Z tego względu warto zapoznać się z zasadami rządzącymi w nie-
których kręgach.

W świetle prawa
Osobą, która reprezentuje innych 

przed sądem, jest adwokat. Zastę-
puje on stronę zarówno w sprawach 
karnych, jak i cywilnych. Do przed-
stawicieli tej profesji zwracamy się 
pani mecenas/panie mecenasie. 
Podobnie rzecz ma się w przypad-
ku radcy prawnego posiadającego 
uprawnienia podobne do adwoka-
ta, lecz niemogącego występować 
jako obrońca w postępowaniu kar-
nym. Panie mecenasie powiemy tak-
że do aplikanta adwokackiego lub 
radcowskiego przyuczającego się 
do zawodu prawniczego. W przy-
padku sędziego wszystko zależy od 
okoliczności. Jeśli zasiada on za sto-
łem sędziowskim, ma na sobie togę  
i łańcuch, to zwracamy się do niego 
wysoki sądzie. W pozostałych sytu-
acjach mówimy pani sędzio/panie 
sędzio. W ten sam sposób zwrócimy 
się także do asesora oraz referenda-
rza, a także do notariusza i aplikan-
ta notarialnego (z tym że w dwóch 
ostatnich przypadkach możemy po-
wiedzieć także pani rejent/panie re-
jencie). Z kolei komornik lub aplikant 
komorniczy to po prostu pani komor-
nik/pan komornik, a prokurator i ase-
sor prokuratorski – pani prokurator/
pan prokurator.

Tytuły osób duchownych
Każdy mężczyzna, który przyjął 

święcenia kapłańskie drugiego stop-
nia (święcenia prezbiteratu), jest 
księdzem. Jeżeli nie mamy pewno-
ści co do godności, jaka przysługuje 
danemu kapłanowi, najbezpieczniej 
będzie zwracać się do niego słowami 
proszę księdza. Zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami grzecznościowymi 
do papieża powiemy ojcze święty 

lub wasza świątobliwość. Co cieka-
we, ostatni z wymienionych tytu-
łów może być używany np. wobec 
dalajlamy – duchowego przywódcy 
buddyzmu tybetańskiego. Do wi-
kariusza mówimy proszę księdza, do 
proboszcza proszę księdza probosz-
cza lub księże proboszczu, do kanoni-
ka proszę księdza kanonika lub księże 
kanoniku, do biskupa wasza ekscelen-
cjo (w uroczystych okolicznościach), 
proszę księdza arcybiskupa lub księże 
arcybiskupie. Do kardynała zwraca-
my się wasza eminencjo (w sytuacji 
oficjalnej), a także księże kardynale. 
Zakonnik, który przyjął święcenia ka-
płańskie to z kolei ojciec bądź ksiądz, 
a ten, który do nich nie przystąpił, to 
brat. Do siostry zakonnej powiemy 
siostro/proszę siostry, a w przypad-
ku siostry przełożonej proszę matki/
matko.

Na uczelni
Studenci rozpoczynający naukę na 

uniwersytecie czy w szkole wyższej 
już w pierwszych dniach edukacji 

zapoznają się z zasadami obowią-
zującymi na wydziale. Jedną z nich 
jest odpowiednie zwracanie się do 
prowadzących zajęcia. I tak do osób 
posiadających tytuł zawodowy ma-
gistra mówimy proszę pani/proszę 
pana, stopień naukowy doktora – 
pani doktor/panie doktorze, a stopień 
naukowy doktora habilitowanego 
bądź tytuł naukowy profesora – pani 
profesor/panie profesorze. Jeśli mamy 
do czynienia z osobami pełniący-
mi na uczelni funkcje kierownicze, 
zwracamy się do nich zgodnie z tymi 
funkcjami, np. panie rektorze czy pa-
nie dziekanie (także wobec prodzie-
kana). Ta ostatnia uwaga może być 
przydatna również w kontaktach 
z kimś, kto kogoś zastępuje, m.in. 
wicepremierem, wiceministrem, 
wiceprezesem i wicedyrektorem. 
W bezpośredniej rozmowie zawsze 
zwracamy się do nich z pominięciem 
cząstki wice. 

Monika Tomczak

Pyszne 
wydarzenie

Już 12 września we Wrześni po raz drugi odbędzie się Powiatowe 
Święto Smaków, na które serdecznie zapraszamy!

Pierwsza edycja tej smacznej im-
prezy odbyła się w 2019 roku. Wów-
czas dla mieszkańców powiatu go-
tował znany dziennikarz i podróżnik 
Robert Makłowicz. Tym razem, po 
dwóch latach spowodowanej pan-
demią przerwy, gotującą gwiazdą 
Powiatowego Święta Smaków bę-
dzie Karol Okrasa, który podczas 
trzech pokazów (o godz. 13, 15 i 17) 
zaprezentuje próbkę swojej kulinar-
nej wirtuozerii.

Dużą zmianą względem pierwszej 
edycji będzie lokalizacja – na II Po-
wiatowe Święto Smaków zaprasza-
my do parku im. Dzieci Wrzesińskich. 
Główna alejka wiodąca do amfite-
atru i plac przy nim zamienią się  
w pełne pyszności targowisko. Swoje 
stoiska będą mieli producenci regio-
nalnej żywności, lokalni wytwórcy 
czy sadownicy. Na kramikach poja-
wią się sery twarogowe, podpuszcz-
kowe i dojrzewające, piwo, wędliny, 
pieczywo, owoce, kiszonki, prze-
twory mięsne, pierożki, oleje, miody 
oraz wyroby pszczelarskie, owocowe 
wina i wiele więcej. Oprócz zrobienia 
zakupów będzie również możliwość, 
by co nieco posmakować. Na pewno 
zadbają o to m.in. członkinie kół go-

spodyń wiejskich z terenu naszego 
powiatu. Wśród ich przysmaków na 
pewno nie zabraknie potraw z wiel-
kopolskiej pyry, które wezmą udział 
w plebiscycie na najlepsze danie. 
Jednym z jurorów tego konkursu ma 
być oczywiście Karol Okrasa.

Wicestarosta wrzesiński Waldemar 
Grzegorek, pomysłodawca Powia-
towego Święta Smaków podkreśla, 
że celem wydarzenia jest przede 
wszystkim promocja produktów 
lokalnych i stawianie na to, co wiel-
kopolskie. Nie brakuje u nas ekolo-
gicznych wyrobów, które powstają 
przy wielkiej staranności i miłości do 
tradycji. Zapraszamy, by poznawać 
smaki, kosztować, kupować to, co re-
gionalne i spędzić miłe popołudnie 
na Powiatowym Święcie Smaków. 

– Serdecznie zapraszam mieszkań-
ców powiatu wrzesińskiego oraz 
wszystkich zainteresowanych do 
odwiedzenia parku im. Dzieci Wrze-
sińskich we Wrześni 12 września od 
godziny 12 na II Powiatowym Święcie 
Smaków – mówi wicestarosta Wal-
demar Grzegorek. – Będzie smacznie, 
wesoło, kolorowo i bez deszczu – za-
pewnia z uśmiechem.

Klara Skrzypczyk
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Mielżyńscy herbu Nowina, Józef hr. Mielżyński 
i Franciszka z Niemojowskich

(1/3)

Na przestrzeni wieków właścicielami dóbr miłosławskich były różne rody szlacheckie. Najdłużej, przez trzysta lat, od XII do XV wieku był ród Kotów Miłosławskich herbu 
Doliwa, potem przez około sto lat (XV-XVI wiek) ród Górskich herbu Łodzia. W kolejnych stuleciach – XVII i XVIII – pochodzący z różnych rodów właściciele często się zmieniali, 
a ostatnim z nich (przed Mielżyńskimi) był przedstawiciel rodu Grabskich.

Mielżyńscy herbu Nowina
Członkowie tego rodu wywodzą się 

z Mielżyna (dziś w powiecie gnieź-
nieńskim), którym władali od XIV 
do XVIII wieku. W połowie XV wieku 
Mielżyńscy otrzymali poprzez koli-
gacje rodzinne majątek Brudzewo 
(dziś w powiecie słupeckim, na połu-
dnie od Mielżyna) i odtąd stał się on 
ich gniazdem rodzinnym. 

W XVI wieku były dwie gałęzie Miel-
żyńskich, z których jedna wymarła  
w pierwszej połowie XVIII wieku. 
Protoplastą drugiej linii był Wojciech  
z Brudzewa Mielżyński. Wnuk tegoż 
Wojciecha, Maciej, miał dwóch sy-
nów, Franciszka i Krzysztofa, którzy 
zapoczątkowali następny podział 
rodu na dwie linie, co nastąpiło rów-
nież w pierwszej połowie XVIII wie-
ku. Gniazdem potomków Franciszka 
stały się Chobienice (dziś w powiecie 
wolsztyńskim), a potomków Krzysz-
tofa – Pawłowice (dziś w powiecie 
leszczyńskim), stąd powstały nazwy 
dwóch linii Mielżyńskich – pawło-
wicka i – związana później z Miłosła-
wiem – chobienicka. W 1777 roku syn 
Franciszka Maciej (1738-1793) kupił 
od ich dotychczasowego właściciela 
Kajetana Grabskiego dobra miło-
sławskie. Po śmierci Macieja dwaj 

jego synowie podzielili spadek po 
ojcu w ten sposób, że starszy Prokop 
(1763-1800) otrzymał dobra chobie-
nickie, a młodszy Józef (1765-1824) 
– miłosławskie. Trudno ustalić, czy 
Maciej przebywał, choćby okresowo 
w Miłosławiu, ale z całą pewnością 
osiadł tam po jego śmierci syn, Józef.

 
Józef hr. Mielżyński i Franciszka  

z Niemojowskich
W 1798 roku, mający wówczas  

33 lata, Józef Mielżyński ożenił się  
z 17-letnią Franciszką Niemojowską 
(1781-1863). Małżeństwo zamiesz-
kało w miłosławskim dworze, który 
był za owych czasów właściwie altaną 
murowaną, w której tylko porą upa-
łów letnich przebywano, mającą dwa 
większe pokoje, trzy komórki tylne 
szczuplutkie i nic więcej. Resztę roku 
zajmowali państwo domek, raczej 
zwyczajną wiejską chatę trochę więk-
szych rozmiarów, szkudłami pokrytą 
[…], w której był po jednej stronie 
wielki pokój bawialny, a za nim alkierz 
sypialny, poobwieszane kobiercami  
i makatami; z drugiej strony sieni zaś 
wybielany pokój jadalny i kredens, 
gdzie służba siedziała. […] Nikt się 
nad tym nie dziwił, bo podobne sto-
sunki mieszkalne zachodziły często 

wtenczas nawet u zamożnych rodzin 
(Marceli Motty, „Przechadzki po mie-
ście”, cyt. za wyd. książkowym z 1957 
roku).

Józef Mielżyński, który od 1817 
roku nosił zatwierdzony przez króla 
pruskiego tytuł hrabiowski, mężczy-
zna wysokiego wzrostu, dość otyły, 
zwykle w długim granatowym sur-
ducie, miał zawsze oczy przewiązane 
szeroką, białą chustką (Ibidem), był 
bowiem niewidomy. Stracił wzrok 
długo przed ślubem po przejściu 
szkarlatyny. Mimo to był zawsze we-
soły, w dobrym humorze, dowcipny 

i bystrego umysłu, 
choć podobnie jak 
jego dzieci prze-
żywał kalectwo. 
Z natury był czło-
wiekiem niespo-
kojnego ducha,  
a upośledzenie 
ani trochę nie 
osłabiło w nim po-
czucia, że jest gło-
wą rodziny. Często 
brał w jej życiu ak-
tywny udział, choć 
zapewne wiele 
spraw spadać 
musiało na barki 
żony Franciszki. 
Była to jednak 
kobieta bardzo 
energiczna, go-
spodarna, gotowa 
do poświęceń, 
więc doskona-
le dawała sobie 
radę z wszystkimi 

tymi problemami, których nie mógł 
rozwiązać mąż. Hrabia Józef na prze-
kór swemu kalectwu biegłym będąc  
w prawie i finansowych obrotach, pro-
cesa swoje sam prowadził i sam kiero-
wał sprawami rozległego majątku, roz-
porządzając najdrobniejsze szczegóły. 
[...]. W zboże wchodził w rozmaitych 
czasach, badał ręką ich gęstość, wyso-
kość, badał ich kłosy [...]. W lasach zaś, 
a zwłaszcza starych wysokopiennych, 
kazał się wozić między drzewami,  
a z częstych skręceń powozu oraz z tej 
okoliczności czy często i długo słońce 
mu na odkrytą twarz świeciło, wnosił 
o zawartości drzewostanu. Następnie 
schodził z powozu, biegał ostrożnie  
w tę i ową stronę, dopóki na drzewa 
nie natrafiał, takowe obejmował ręka-
mi, by ich grubość mierzyć (Ibidem). 
Miał też hr. Józef poważną wadę, 
która była postrachem dla sąsiadów. 
Nie było sąsiada z którymby nie miał 
procesu granicznego. Procesował się 
przez całe życie, pomiędzy innymi też 
z generałem Dąbrowskim o granicę 
pomiędzy Winnągórą, dobrami daro-
wanymi generałowi przez Napoleona 
a Miłosławiem (Ibidem). Bywał tak 
zawzięty, że sam często chciał poka-
zywać przybyłym sędziom swą gra-
nicę, będąc przecież niewidomym. 
Prowadził sędziów dróżkami granicz-
nymi w towarzystwie dwóch lokajów 
i pokazywał, co jego, a co sąsiada. 
Skutkiem tych działań było dokład-
ne określenie granic dóbr miłosław-
skich, co oznaczono stosownymi 
kopcami. 

W 1818 roku Józef Mielżyński stał 
się właścicielem Kazimierza Bisku-
piego (dziś w powiecie konińskim), 

który po nowym podziale ziem pol-
skich w 1815 roku znajdował się pod 
panowaniem rosyjskim, w Królestwie 
Polskim, a więc z punktu widzenia 
Mielżyńskich – za granicą. Mielżyń-
scy posiadali też majątek Dąbrowa 
(dziś w powiecie wolsztyńskim)  
i kamienicę (pałac) w Poznaniu (dziś 
Stary Rynek 91).

W małżeństwie hr. Mielżyńskich 
urodziło się siedmioro dzieci, troje 
z nich (syn i dwie córki) umarło we 
wczesnym dzieciństwie, wieku do-
rosłego dożyło czworo. Pierworodny 
był syn Maciej (1799-1870), po nim 
urodzili się synowie Ignacy (1801-
1831) i Seweryn (1804-1872) oraz 
córka Aniela.

Józef hr. Mielżyński umarł w 1824 
roku w Miłosławiu, prawdopodobnie 
na odrę. Pochowany został w podzie-
miach kościoła klasztornego w Woź-
nikach (dziś powiat grodziski), które 
stały się swego rodzaju nekropolią 
Mielżyńskich.

Marian Torzewski

Miłosław i okolice na mapie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1820), fot. arch. M.Torzewskiego

Tarcza herbu rodu Kotów Miłosławskich 
– Doliwa

Tarcza herbu rodu Górskich – Łodzia

Tarcza herbu rodu Mielżyńskich  
– Nowina

fot. arch. M
.Torzew

skiego

fot. arch. M
.Torzew

skiego

fot. arch. M
.Torzew

skiego
fot. arch. M

.Torzew
skiego
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Nietypowy letni pokaz
Miało być pod chmurką, było w hali. Mimo niesprzyjającej pogody udało się zorganizować pokaz 

kina plenerowego.

Starostwo Powiatowe we współpra-
cy z Kinem Trójka, podążając za ubie-
głorocznym sukcesem kina samo-
chodowego, w tym roku ponownie 
zdecydowało się na organizację nie-
typowego pokazu filmowego. Tym 
razem dla kinomaniaków przygoto-
wano kino plenerowe na leżakach. 
Niestety w czwartek 26 sierpnia po-

goda nie sprzyjała oglądaniu filmów 
na świeżym powietrzu, zatem w ży-
cie został wdrożony plan B. Chętni 
na obejrzenie „Włoskich wakacji” zo-
stali zaproszeni do środka Zaplecza 
Dydaktyczno-Sportowego, nowo-
czesnej hali, która znajduje się przy  
ul. Wojska Polskiego 1. Dzięki temu, 
że obiekt jest odpowiednio dosto-

W 82. rocznicę wybuchu wojny
Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego uczcili pamięć o ofiarach II wojny światowej. 1 września delega-

cje kombatantów, samorządowców, szkół, stowarzyszeń i organizacji złożyły biało-czerwone wiązanki 
w miejscu upamiętnienia pomordowanych w 1939 roku, które znajduje się przy cmentarzu komunal-
nym we Wrześni.

Obchody zostały zorganizowane 
przez burmistrza miasta i gminy 
Września oraz Muzeum Regionalne 
im. Dzieci Wrzesińskich. Uroczystość 
poprowadził dyrektor muzeum Se-
bastian Mazurkiewicz. Mówił on  
o traumatycznych dla mieszkańców 
naszego regionu wydarzeniach zwią-
zanych z początkiem wojny. Jednym 
z miejsc, w których w tym czasie do-
konywano mordów na cywilach, były 

lasy na Dębinie. W tym roku w szcze-
gólny sposób upamiętniono roda-
ków, którzy zginęli w tych okolicach. 
Podczas ekshumacji w pobliżu Wrze-
śnicy, na tzw. Brzezince, gdzie znaj-
dowały się żwirowiska, znaleziono 
szczątki czterech nieznanych osób. 
Ich ciała pochowano na cmentarzu 
parafialnym przy ulicy Gnieźnień-
skiej w zbiorowej mogile. W innej 
części wspomnianych lasów mieści-

Hołd pomordowanym oddał m.in. wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek

Smaki Dziedzictwa
Gród w Grzybowie zaprasza 11 września w godz. 10-17. Wstęp 

wolny.

Rezerwat Archeologiczny Gród  
w Grzybowie realizuje edukację 
historyczną w oparciu o wczesno-
średniowieczny gród z X-XI wieku – 
obiekt związany z początkami Polski 
i z dynastią Piastów.

W tegorocznych Europejskich 
Dniach Dziedzictwa planujemy pre-
zentację życia społeczności z czasów 
tych władców. W grodowej zagro-
dzie edukacyjnej grupa rekonstruk-
torów podejmie próbę odtworzenia 
życia codziennego połączonego  
z pokazami piastowskich kulinariów 
pn. Smaki Grzybowa. W ciągu całe-
go wydarzenia dzieci poznają prace 
archeologiczne w Grzybowskiej Aka-
demii Małego Archeologa.

Zapraszamy do udziału w wykładach:
12:00 – Jarosław Mikołajczyk, 

„Gnieźnieńskie nalewki Bolesława 
Kasprowicza”,

13:00 – Aleksandra Osińska, „Grzy-
bowskie grzyby”,

14:00 – Jacek Wrzesiński, „Archeolo-
gia grodu w Grzybowie”,

15:30 – wernisaż wystawy Janusza 
Marka Lewandowskiego „Mój Pejzaż”.

Przez cały dzień będzie można 
zwiedzać wystawę archeologiczną 
„Nóż – przedmiot niebanalny” oraz 
wystawę planszową „Czytanie z kości 
przez antropologa” (projekt Minister-
stwa Kultury Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu).

Wstęp wolny. Wszystkich turystów 
zapraszamy z koszami piknikowymi, 
zachęcamy do wypoczynku i zabawy 
z historią.

Gród w Grzybowie

ło się kolejne miejsce kaźni. Według 
szacunków z rąk hitlerowców mogło 
tam zginąć nawet 150 osób z terenu 
powiatu wrzesińskiego i konińskie-
go. Warto przypomnieć, że każdego 
roku wrzesińskie obchody rocznicy 
wybuchu II wojny światowej organi-
zowane są w innym miejscu pamięci.    

Monika Tomczak

sowany do organizacji wydarzeń 
nie tylko sportowych, ale również 
kulturalnych, publiczność mogła bez 
przeszkód cieszyć się seansem. Mi-
łośników włoskich krajobrazów oraz 
dużego ekranu nie zabrakło.   

Klaudia Cicha  

Seans filmowy był propozycją na zakończenie wakacji
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Przewoźniku, nie 
zwlekaj z rejestracją 
w e-TOLL

Do 30 września obowiązuje okres przejściowy, w którym 
funkcjonują dwa systemy: dotychczasowy viaTOLL oraz nowy 
e-TOLL. Przewoźnicy mogą skorzystać z ulgi na zakup urzą-
dzeń OBU/ZSL. Zachęcamy do zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie-
zostawiania tego na ostatni moment.

Już od dwóch miesięcy w systemie e-TOLL możliwe jest wnoszenie 
opłat za przejazd pojazdem ciężkim po płatnych drogach krajowych 
oraz za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po płatnych odcinkach 
autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4). Dotychczasowy 
system poboru opłat dla samochodów ciężkich, viaTOLL, zostanie wy-
gaszony 30 września 2021 r. 

– Zachęcamy, aby do tego czasu wyrejestrować się w systemie viaTOLL  
i zwrócić urządzenie OBU. Po 30 września zwrot salda i kaucji będzie reali-
zowany tylko na elektroniczny wniosek – mówi rzecznik prasowy Izby Ad-
ministracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

Ulga dla przewoźników już obowiązuje
Przepisy wprowadzające ulgę na zakup urządzeń OBU/ZSL obowiązują 

od 29 czerwca 2021 r. Można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. 
koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania, np. 
kosztów abonamentu. Wysokość odliczenia będzie uzależniona od licz-
by posiadanych urządzeń OBU/ZSL. Maksymalna wysokość ulgi to 500 
zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu 
i zapłacił za niego elektronicznie.

Rejestracja w e-TOLL
Rejestrować się w e-TOLL można już od 25 maja br. na stronie etoll.gov.

pl. Należy wybrać urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywa-
ne dane geolokalizacyjne do nowego systemu. Każdy kierowca będzie 
mógł wykorzystać do tego aplikację e-TOLL PL lub urządzenia OBU i ZSL 
oferowane przez dostawców zewnętrznych.

Aplikację mobilną można pobrać w sklepach Google Play oraz App 
Store. Urządzenie OBU i ZSL są obecnie dystrybuowane przez dostaw-
ców dopuszczonych do systemu. 

Do dyspozycji użytkowników e-TOLL jest sukcesywnie rozbudowywa-
na sieć Miejsc Obsługi Klienta oraz całodobowa infolinia.

Urząd Skarbowy we Wrześni

Promocja zdrowia –  
konieczność czy wyzwanie?

Wszyscy pragniemy być zdrowi i czuć się świetnie, a jednocześnie codziennie dokonujemy niewłaści-
wych wyborów w zakresie szeroko pojętego modelu zdrowia.

Zjawisko to jest tak powszechne, że 
chwilami wydaje się wręcz banalne. 
Wybuch kolejnej epidemii, budząc 
uzasadniony niepokój i gorące dys-
kusje, z pewnością przesłonił sze-
rzenie się innego rodzaju epidemii, 
nie mniej groźnej, choć bezsprzecz-
nie bagatelizowanej, o odsuniętych  
w czasie konsekwencjach, jaką są 
choroby cywilizacyjne. Do argumen-
tów przemawiających za zdrowym 
stylem życia należą poprawa jego 
wskaźników, wzrost wytrzymałości 
oraz kondycji organizmu, co prze-
kłada się na zwiększenie możliwości 
koncentracji umysłu. Bez wątpienia 
edukacja i profilaktyka prozdrowot-
na w wielu aspektach stanowią ob-
szar i zakres działania przedstawicieli 
nauki, praktyków i pasjonatów. Pro-
mocja zdrowia, edukacja zdrowotna, 
zachowania prozdrowotne, wycho-
wanie zdrowotne – co łączy te zagad-
nienia, a co je dzieli? Bezsprzecznie 
wspólnym mianownikiem w każdym 
przypadku jest wypracowanie sta-
nowiska w dążeniu do rozwiązania 
problemów dotyczących przeciw-
działania chorobom cywilizacyjnym 
w dużej mierze związanych ze stylem 
życia. Do chorób XXI wieku należą: 
miażdżyca, choroby serca, udar, oty-
łość, cukrzyca typu 2. O tym, jak waż-
na jest obserwacja swojego zdrowia, 
a tym samym czynników wpływają-
cych na nie, zarówno tych pozytyw-
nych jak i negatywnych, nie musimy 
pewnie nikogo przekonywać.

Promocja zdrowia to nie tylko kon-
cepcja i wytyczne, jak należy wzmac-
niać je i jego potencjał, ale również 
szereg działań, mających na celu 
nauczenie społeczeństwa, jak to ro-
bić prawidłowo. Edukacja w zakresie 
zdrowia jest połączeniem obszaru 
bardzo wielu nauk: psychologii, so-
cjologii, biologii, informatyki, che-
mii, medycyny, ekonomii, zarządza-
nia, statystyki, filozofii, pedagogiki  

i wielu innych. To właśnie z uwagi na 
tę interdyscyplinarność w każdym 
przypadku w celu zrozumienia jego 
ważności niezbędne jest posiadanie 
odpowiednich kompetencji. 

Wychowanie zdrowotne to droga 
do prawidłowego, dobrego i mą-
drego stylu życia, nieodzownego  
w interdyscyplinarnym ujęciu za-
grożeń społecznych, a tym samym  
w profilaktyce chorób przewlekłych. 
To zdecydowane otwarcie się w wie-
lu kwestiach zdrowia na nowe i sze-
rokie horyzonty. Możemy oczywiście 
wyobrazić sobie system, w którym 
doskonały centralny planista wszyst-
ko zaplanuje, zorganizuje i przewidzi. 
Teoretycznie taki model w zakresie 
promocji zdrowia niestety nie istnie-
je i jest wręcz niemożliwe, aby miał 
szansę funkcjonować w tak czystej 
postaci.

Jak zatem sprawić, aby elementy 
układanki pod nazwą „dbam o zdro-
wie” nabrały realnych kształtów? 
Może uświadamiać, a jednocześnie 
dawać wybór, szczególnie kiedy na 
nową sytuację, bardzo często odpo-
wiadamy niechęcią. Promocja zdro-
wia to nie tylko modele, koncepcje 
i wytyczne, jak należy wzmacniać 
zdrowie i jego potencjał, lecz także 
szereg działań, mających na celu 
naukę społeczeństwa, jak w prawi-
dłowy sposób wdrażać ten trudny 
i niestety długi proces. Edukacja  
w zakresie zdrowia jest połączeniem 
obszarów bardzo wielu dziedzin: 
psychologii, socjologii, biologii, in-
formatyki, chemii, medycyny, eko-
nomii, zarządzania, statystyki, filo-
zofii, pedagogiki i wielu innych. To 
właśnie z uwagi na interdyscyplinar-
ność zagadnienia, jakim jest zdrowie,  
a nie jego ocena dokonywana przez 
pryzmat własnych cech, w każdym 
przypadku zrozumienie jego modeli  
i określenie wartości wymagają po-
siadania zasobu odpowiednich kom-

petencji. Rozważając pośrednie iden-
tyfikowanie zagrożeń społecznych, 
a tym samym przedsięwzięć proz-
drowotnych w stosunku do indy-
widualnych potrzeb, bez wątpienia 
można stwierdzić, iż podstawowym, 
a zarazem najlepszym zestawieniem 
w doskonaleniu systemów korzyści 
płynących z zachowania zdrowia jest 
efekt połączenia dobrej organizacji, 
mądrej pracy, własnych wartości i, 
co istotne, zdolności przewidywania. 
Niestety nie jest to zadanie proste,  
z uwagi na to, że każdy człowiek 
buduje określone nawyki i postawy 
zdrowotne w oparciu o efekty swoich 
decyzji, wyborów czy indywidualnie 
rozumianej samokontroli. Należy się 
zgodzić z tym, że na drodze prze-
ciwdziałania zagrożeniom społecz-
nym w obszarze zdrowia mają swo-
je ważne miejsce liczne pozytywne 
inicjatywy tworzące w tym zakresie 
proces nadawania zmiany. Obejmują 
one między innymi zaangażowanie 
się w doskonalenie indywidualnej 
ścieżki kształcenia uwzględniającej 
doświadczenie, nieustanne posze-
rzanie wiedzy czy możliwość wypra-
cowania autodiagnozy. 

Każdy jednak proces należy rozpo-
cząć od doskonalenia umiejętności 
poznania swoich własnych silnych  
i słabych stron w obszarze wychowa-
nia zdrowotnego. Przecież organizm 
ludzki to konglomerat złożonych sys-
temów i chociaż wielu z nas czuje, że 
często w nieokreślony sposób teraź-
niejszość jest zakładnikiem przeszło-
ści, to warunkiem sukcesu pozwala-
jącym na właściwe funkcjonowanie 
całego mechanizmu jest precyzyjne 
określenie świadomej kontroli pozio-
mu zagrożeń społecznych.

dr Małgorzata Dłużewska 
Prodziekan Wydziału Medyczno-

-Społeczno-Technicznego 
Akademii Kaliskiej Filii we Wrześni
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 14 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy 
ze stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Cicha użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym za kratami, by mogli znaleźć na stałe ciepły dom z kochającą rodziną. Mimo aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej adopcja odbywa się jak dotychczas. 

Cześć, mam na imię Kors. Jestem 
jeszcze młodym psiakiem, bo nie 
mam nawet skończonego roku. 
Do schroniska pierwszy raz trafi-
łem, będąc szczeniakiem, razem  
z trójką mojego rodzeństwa. Zo-
staliśmy porzuceni w worku. Gdy 
nas znaleziono, byliśmy w kiep-
skim stanie i tak właściwie cudem 
udało nam się przeżyć. Wolonta-
riusze, mimo kiepskiego startu  
w tym życiu, mieli nadzieję, że 
los się do mnie uśmiechnął, gdyż 
szybko znalazłem rodzinę. Nieste-
ty dobre wychowanie szczeniaka 
to trudna sztuka, a ja przyznaję, 
że nie popisałem się dobrymi ma-
nierami przed moją rodziną. Raz 
zdarzyło mi się ugryźć mieszkające  
w domu dziecko, później też nie 
pałałem sympatią do najmłod-
szych i warczałem na nie przez 
płot. To był jedynie głupi wybryk, 
ale rodzina podjęła decyzję o moim 
powrocie do schroniska. Teraz, 
przez mój młodzieńczy błąd, boję 
się, że już nigdy nie znajdę domu. 
Wolontariusze w schronisku twier-
dzą, że osoby, które mnie poznają 
początkowo muszą być odważne, 
ale szybko się do mnie przekonają 
i zobaczą, że jestem dobrym psem, 
który chce być przyjacielem i służyć 
swojemu panu najlepiej jak potrafi. 
Poza tym uwielbiam inne psy, a na 
spacerach poprawnie chodzę na 

Co grozi za podrobienie podpisu?
Pan Wojciech pyta, co grozi za podrobienie podpisu siostry, ponieważ ta 

poprosiła go o odbiór ważnej korespondencji sądowej za pokwitowaniem z jej 
podpisem. Nie zrobił tego, uznał bowiem, że może to być fałszerstwo. Czy mógł-
by być ukarany?

Tak, gdyby złożył podpis nazwi-
skiem siostry na pokwitowaniu ko-
respondencji sądowej, byłoby to 
faktycznie fałszerstwo, ponieważ 
podrobiłby jej podpis. 

Za takie zachowanie, które jest prze-
stępstwem, kodeks karny przewiduje 
odpowiedzialność i kary: grzywny, 
ograniczenia wolności, a nawet po-
zbawienia wolności od trzech mie-

sięcy do pięciu lat.
Sąd wymierza kary nawet wówczas, 

gdy w wyniku podrobienia podpisu 
nie doszło do żadnej szkody. Kara 
może być nałożona za sam fakt zło-
żenia podpisu za kogoś innego.

Podstawa prawna: artykuł 270 usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 roku Ko-
deks karny (Dz. U. z 2020 roku poz. 
1444).

smyczy. Wiem, że mój opiekun musi 
być konsekwentny i odpowiedzialny. 
Jeśli chciałbyś dać mi drugą szansę, 

skontaktuj się z Psi-jacielem (tel. 
692 524 568).            Kors 

ul. Koszarowa 14-16, Września, tel. 61 436 64 46
www.trojka.net.pl

REPERTUAR: 10-16 WRZEŚNIA

Plany repertuarowe:
17-30 września – MAŁA WIELKA STOPA 2: W RODZINIE SIŁA 

/PREMIERA/
17-23 września – TEŚCIOWIE /PREMIERA/

PSI PATROL 
FILM

 animacja,
KANADA,
 90 min.

PREMIERA

TEŚCIOWIE
komedia,
POLSKA  
82 min.

PREMIERA

SMALL 
WORLD

dramat,
POLSKA 
120 min.

PREMIERA

10.09. 
(pt.)

13:00, 15:00 
i 17:00 18:45 20:30

11.09. 
(sob.)

13:00, 15:00 
i 17:00 18:45 20:30

12.09. 
(nd.)

13:00, 15:00 
i 17:00 18:45 20:30

13.09. 
(pon.) 15:00 i 17:00 18:45 20:30

 14.09. 
(wt.) 15:00 i 17:00 18:45 20:30

 15.09. 
(śr.) 15:00 i 17:00 18:45 20:30

16.09. 
(czw.) 15:00 i 17:00 18:45 20:30

Kors potrzebuje cierpliwego i konsekwentnego opiekuna
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Z życia klubów sportowych

Kopali piłkę w nowych strojach
Zjednoczeni Września zagrali na pierwszym turnieju w sezonie.

Nasza drużyna rozegrała niedawno 
pierwszy turniej Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej – ŻAK F2, któ-
rego organizatorem był Huragan 
Pobiedziska. Oprócz tego zespołu  
i naszego klubu w zawodach udział 
wzięły także drużyny Czarni Czernie-
jewo i Mieszko Gniezno. Świetna za-
bawa i niezapomniane przeżycia to 
główne założenia dla tych chłopców, 
którzy poprzez takie turnieje uczą 
się podstawowych zachowań na bo-
isku piłkarskim. W ramach zadania 
publicznego współfinansowanego 
przez powiat wrzesiński możliwy był 
zakup kompletu strojów dla graczy.

KS Zjednoczeni Września

Udane taneczne warsztaty
W lipcu i sierpniu odbyły się Wakacyjne Warsztaty Taneczne zorganizowane przez Sportowy Klub 

Taneczny „Alchemia” Września. Zajęcia w stylach: hip-hop/street dance, balet, jazz, modern i latino 
cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. 

Podczas ośmiu spotkań udział  
w warsztatach wzięło ok. 120 uczest-
ników, który skorzystali z tej aktyw-
nej formy spędzania czasu wolnego  
w okresie wakacji dzięki wsparciu reali-
zacji zadania przez powiat wrzesiński.

Już teraz zapraszamy serdecznie do 
udziału w kolejnym projekcie, tym 
razem dedykowanym jednej z na-
szych ulubionych grup, czyli senio-
rów z terenu powiatu wrzesińskiego. 

Wraz z początkiem października 

rozpoczynamy ośmiotygodniowy 
cykl zajęć prozdrowotnych w formie 
zajęć tanecznych oraz zajęć pilates/
zdrowy kręgosłup.

Warsztaty odbywać się będą dwa 
razy w tygodniu – w poniedziałki  
i czwartki. Należy na nie zabrać wy-
godny sportowy strój, mały ręczni-
czek i butelkę wody. Udział w zaję-
ciach wiąże się opłatą w wysokości 
10 zł. Zadanie jest współfinansowane 
przez powiat wrzesiński. Chętnych 

obowiązują zapisy telefoniczne pod 
numerem 501 528 460 lub osobiste 
w siedzibie szkoły tańca Alchemia. 
Liczba miejsc ograniczona.

Wierzymy, że zajęcia spełnią ocze-
kiwania seniorów i przyczynią się 
do poprawy sprawności fizycznej  
i samopoczucia podczas wspólnych 
spotkań. 

Sportowy Klub Taneczny  
„Alchemia” Września

Propozycja Alchemii była dla uczestników prawdziwym zastrzykiem pozytywnej energii

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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
tel. 61 640 45 40

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

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promo-
cji,  Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Klaudia Cicha

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

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

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa

Co słychać u Hwarangów?
W dniach 23-27 sierpnia w Tallinie odbyły się Mistrzostwa Europy U21 w taekwondo olimpijskim. 

W składzie reprezentacji Polski wystąpili podopieczni wrzesińskiego Hwaranga – Weronika Przybysz 
(kategoria -67kg) i Krystian Haremza (kategoria +87kg).

W pierwszej walce Weronika poko-
nała Francuzkę Noemie Rodrigues 
13-3, natomiast w drugiej uległa Bia-
łorusince Natalii Iulevej 19-23. Z kolei 
Krystian przegrał z Rosjaninem Vla-
dimirem Sarvilinem 8-28. Cała kadra 
wywalczyła dwa brązowe medale.

Występy naszych podopiecznych 
tym razem się nie udały, co jest wpi-
sane w naszą dyscyplinę. Po mistrzo-
stwach Polski w czerwcu zawodnicy 

mieli trochę przerwy na roztreno-
wanie, a przez okres wakacji ciężko 
pracowali na zgrupowaniach kadry 
narodowej w Pucku i Giżycku oraz 
na miejscu poprawiali motorykę. Mi-
strzostwa Europy wypadły w termi-
nie najgorszym z możliwych, czyli na 
końcu wakacji, gdzie po ciężko prze-
pracowanych miesiącach podopiecz-
ni Hwaranga jeszcze nie osiągnęli 
swoich szczytowych możliwości. 

Wkrótce wystartujemy w pucharze 
świata w Warszawie, na który dodat-
kowo zabierzemy dwie mistrzynie 
Polski – Patrycję Kasperską i Dagma-
rę Haremzę. Cała czwórka wystąpi 
w kategoriach seniorskich: Weroni-
ka -67kg, Patrycja -73kg, Dagmara 
+73kg i Krystian +87kg.

Hwarang Września

W Kenii pomyślnie, choć bez podium
Podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata U20 w Nairobi Polskę reprezentowały Marta Zimna 

oraz Marika Majewska z LUKS Orkan Września. Pomimo tego, że podopiecznym trenera Andrzeja Puj-
daka nie udało się stanąć na podium zawodów, obie spisały się na medal.

Pierwsza z wymienionych lekko-
atletek wróciła ze stolicy Kenii z no-
wym rekordem życiowym (23,57 s), 
który pozwolił jej na zajęcie szóste-
go miejsca w finale biegu na 200 
metrów. Uzyskanie takiego wyniku  
w rywalizacji z zawodniczkami z ca-
łego świata to niewątpliwie ogrom-
ny sukces. Marta wystąpiła także w 
finale sztafet 4x100 metrów, w któ-
rym naszym reprezentantkom udało 

się zająć czwartą lokatę i ustanowić 
nowy rekord Polski juniorek (44,31 s).

Z kolei Marika Majewska swój wy-
stęp w Nairobi zakończyła na półfina-
le biegu na 100 metrów przez płotki. 
Podopiecznej wrzesińskiego Orkana 
zabrakło odrobiny szczęścia. Jesz-
cze kilkanaście metrów przed metą 
wydawało się, że biegaczka pewnie 
awansuje do finału z drugiego miej-
sca. Marika zaczęła bardzo mocno, 

jednak na przedostatnim płotku stra-
ciła równowagę i ostatecznie zajęła 
siódmą lokatę, co oznaczało poże-
gnanie z imprezą. Występ wrzesiń-
skich zawodniczek na mistrzostwach 
świata i możliwość reprezentowania 
kraju to powód do dumy nie tylko 
dla nich samych, lecz również dla 
lokalnej społeczności kibicującej na-
szym sportowcom. 

Monika Tomczak

Z życia klubów sportowych

Marika MajewskaMarta Zimna

Pamiątkowe zdjęcie
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