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Piknik dla seniorów zorganizowany 30 września przez Starostwo Powiatowe we Wrześni spotkał się z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców regionu. To już trzecia odsłona tego edukacyjno-rozrywkowego wydarzenia. Po raz drugi przebiegało ono pod hasłem „Senior na 
wychodnym”. Więcej na s. 12

Coś dla bezpieczeństwa, coś dla relaksu

Jubileuszowe targi
Polagra, bo tak zwykło się mówić o Targach Rolnicza Jesień 

organizowanych we Wrześni, powraca do kalendarza lokal-
nych wydarzeń po roku przerwy związanej z pandemią. Już 
24 października okolicę Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących znów zapełnią stragany pełne przysmaków  
i regionalnych produktów.

W niedzielę 24 października 
ulice wokół ZSTiO będą tętnić 
targowym życiem. To lokalne 
święto rolnictwa kusi miesz-
kańców powiatu swoją szeroką 
ekspozycją firm i podmiotów, 
które na co dzień działają na 
rzecz polskiej wsi. Nie zabrak-
nie producentów żywności, 
których stragany jak zwykle 
przyciągać będą swoim aro-

matem. Odwiedzający zapewne  
w niejednym miejscu zachęcani 
będą do degustacji czy uczestnic-
twa w konkursach. Rolnicza Jesień 
to również barwne szpalery kwia-
tów i krzewów, którymi można 
wzbogacić przydomowe rabaty. 
Początek targów zaplanowano 
na godzinę 10.00. Zachęcamy do 
udziału!

(red.)

Między innymi ulicę Opieszyn znowu wypełnią stragany 
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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.

8 października 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Wyszpachlowane ściany

Wyremontowana klasa

Dziennik budowy Zespołu 
Szkół Politechnicznych

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Zbrojenie klatki schodowej

Co słychać na drogach?

Mimo jesiennej aury praca na drogach powiatowych się nie kończy. Tym razem nowy wygląd zy-
skują dwa chodniki.  

Niedawno zakończył się remont 
chodnika bitumicznego na Dę-
binie. Na około 300-metrowym 
odcinku ciągnącym się od ron-
da przy drodze krajowej nr 92 do 
wjazdu na cmentarz została na-
prawiona nawierzchnia. Dziury i 
nierówności zniwelowano, a na to 
ułożono nową masę. Koszt tego 
zadania to prawie 90 tys. złotych, 
a jego wykonawcą był Zakład Ro-
bót Drogowych Ryszarda Sobcza-
ka. Remont niebawem zwieńczą 
nowe ławki oraz kosze ustawione 
w porozumieniu z gminą Września. 
Współpraca została także nawią-
zana z gminą Miłosław. Tam, przy 
ul. Dworcowej, również trwa praca 
nad chodnikiem. Na blisko 500 me-
trach bieżących betonowe płytki 
są wymieniane na kostkę. Odcinek 
zyska również nowe krawężniki 

oraz obrzeża. Powiat wrzesiński na 
ten cel zakupił materiał za 44 tys. zło-
tych, a wykonaniem zadania zajęła 

się gmina Miłosław. Prace potrwa-
ją prawdopodobnie do listopada. 
      Klaudia Cicha

Zamknięcie punktu szczepień 
w Grzymysławicach

Zarząd „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, w porozumieniu ze Starostwem Powiato-

wym we Wrześni, ze względu na drastyczne zmniejszenie wykonywanych szczepień przeciwko COVID-19, od dnia 

1 października 2021 roku zawiesza działalność punktu szczepień zlokalizowanego w Grzymysławicach.

Wyjaśniamy, że szpital prowadził dwa punkty szczepień: jeden zlokalizowany w szpitalu i drugi w Grzymysła-

wicach. Po zawieszeniu działalności punktu w Grzymysławicach wszyscy chętni do zaszczepienia obsługiwani są  

w punkcie szczepień w szpitalu. Ponadto informujemy, iż infrastruktura punktu szczepień w Grzymysławicach zo-

stanie zachowana, co w razie konieczności umożliwi szybkie ponowne jego uruchomienie.

Szpital Powiatowy we Wrześni

Uwaga, zainteresowani szcze-
pieniem przeciw COVID-19 
dawką przypominającą!

Mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej,  rozpoczął się proces szczepienia dawką  przypominającą  dla 

wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia, oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kon-

takt z pacjentem.

Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po 

ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

W punkcie szczepień Szpitala Powiatowego we Wrześni w godzinach od 14 do 18 w dni robocze można uzyskać 

informacje dotyczące szczepienia pod numerem telefonu 517 745 329.
 

Anna Kowalczyk 
Pielęgniarka naczelna w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Dzięki inwestycji poprawi się komfort pieszych
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Nieczuli i niemiłosierni
Coś się z nami dziwnego dzieje, coś, co rozwija się podstępnie, niepokojąco narasta i krok po kroku niepostrzeżenie nas odmienia. Jest jak roz-

przestrzeniająca się epidemia.

Najpierw pojawiały się pojedyn-
cze przypadki, które na początku 
ignorowaliśmy, traktując je jako 
incydenty, potem występowały 
coraz liczniej, by w końcu osią-
gnąć rozmiary zjawiska, które 
można by określić jako dość 
powszechne. Zjawiskiem tym 
jest postępująca obojętność na 
jawną niesprawiedliwość, ludzką 
krzywdę czy zwykle łajdactwo. 

Coraz częściej upowszechnia-
ją się postawy egoistyczne i, co 
gorsza, przestajemy się wstydzić 
takich zachowań. Oswajamy się 
z nimi. Coraz częściej staramy 
się załatwić coś dla siebie, nie 
oglądając się na interes innych, 
rozpychamy się łokciami, tak jak-
byśmy nie pojmowali, że żyjemy 
w społecznościach współzależ-
nych, gdzie ważenie interesu 
ogółu i dążenie do konsensusu 
staje się wartością bezcenną. 
Zdałoby się na tę okoliczność 
przywołać określenie Władysła-
wa Bartoszewskiego, że zawsze 
warto być przyzwoitym.

Ogromnym smutkiem napełni-
ło mnie anonimowe pismo wy-
stosowane w ostatnich dniach 
do władz samorządowych przez 
„grupę zatroskanych o los swo-
ich pociech rodziców”. Doma-
gają się oni usunięcia ze szkoły 
dyrektora, który od dłuższego 
czasu heroicznie zmaga się  

z ciężką chorobą, a dla którego po-
wrót do szkoły jest swoistą terapią  
w tej walce. Znam osobiście dyrekto-
ra i wiem, że kilkadziesiąt lat swojego 
życia poświęcił z niezwykłym odda-
niem pracy dla młodzieży szkolnej. 
Dla społeczności tej właśnie szkoły, 
w której dzisiaj pracuje, zrobił więcej 
niż ktokolwiek inny w przeszłości, nie 
szczędząc czasu, wysiłku i osobiste-
go poświęcenia.

„Zaniepokojeni rodzice” w swoim 
zatroskaniu piszą do organu: Żenu-
jące jest to, że najprostsze czynności 
sprawiają dyrektorowi trudności nie 
do przejścia…po korytarzu porusza się  
z pomocą balkonika i stwarza zagroże-
nie dla siebie i dzieci… Mamy nadzieję, 
że pomożecie nam, rodzicom, w tej 
sprawie [usunięcia dyrektora ze szko-
ły – przyp. aut.] i nie będziemy musieli 
szukać pomocy gdzie indziej – lokalne 
media na pewno zainterweniują. Nie 
wątpię, że „nasi lokalsi” tylko czyhają 
na taką gratkę.

Dalej możemy przeczytać w anoni-
mie: Dobro i bezpieczeństwo naszych 
dzieci jest dla nas najważniejsze…

Jakie dobro? A gdzie miłosierdzie, 
empatia, czułość, o której tak pięk-
nie pisała nasza noblistka? Czy już 
naprawdę jesteśmy tak wyprani  
z elementarnych ludzkich uczuć, czy 
nie potrafimy zrozumieć, że właśnie 
to zmaganie się dyrektora z chorobą, 
który tyle dla tej społeczności doko-
nał, może być dla waszych dzieci naj-

cenniejszą lekcja życia, ważniejszą 
niż dziesiątki szkolnych osiągnięć, 
dyplomów i wzorowych cenzurek. 
Przecież w czasie jego choroby zręcz-
nie zawiadywać szkołą pomagają 
osoby współpracujące z dyrektorem 
i zastępujące go w licznych obo-
wiązkach, a jemu samemu należy się 
godność i szacunek w chorobie. Czy 
to tak trudno zrozumieć?

Wszyscy widzieliśmy, jak na oczach 
całego świata papież Jan Paweł II 
heroicznie zmagał się ze swoją cho-
robą, podziwialiśmy go z czułością  
i empatią do samego końca, trak-
tując to jako osobiste i bezcenne 
doświadczenie walki człowieka  
z bólem i ułomnością. Kochaliśmy go 
wszyscy.

Gdzież się teraz podziało nasze mi-
łosierdzie bliźniego wyklepywane 
pewnie w codziennej czy chociażby 
okolicznościowej modlitwie.

Sytuacja, którą opisałem, to właśnie 
nasz codzienny egzamin z człowie-
czeństwa, tego, jak praktykujemy na-
sze relacje z innymi, bez względu na 
to, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi 
czy wyznajemy inne wartości.

Takich przykładów mamy wiele, za-
równo tych bliskich z sąsiedztwa, jak 
i tych z oddali, które śledzimy za po-
średnictwem mediów.

Dla wielu z nas tragedia uchodźców 
na wschodniej granicy jest relacją 
jakby z innej galaktyki. Nawet los 
dzieci wciąganych w śmiertelne try-

by bezwzględnej 
machiny politycz-
nych rozgrywek 
nas nie wzrusza 
(świadczą o tym 
sondaże – tam 
nie ma miłosier-
dzia i czułości. 
Bo oni są obcy, 
mówimy, a na 
dodatek wyznają 
jakiegoś dziwne-
go Boga, też nie 
naszego. 

Jestem prze-
konany, że przy 
odrobinie dobrej 
woli i wysiłku 
można byłoby 
pogodzić interes 
bezpieczeństwa 
granic i pomocy 
dla niewinnych 
najczęściej ludzi. 
Ale tutaj także 
brakuje empatii  
i wrażliwości.

Dokąd my za-
brnęliśmy jako wspólnota? Przecież 
tak niedawno byliśmy narodem 
uchodźców i przyjęto nas, otoczono 
opieką. Skądś przecież się wzięły mi-
liony polonusów na całym świecie. 
Przecież my też byliśmy wtedy dla 
swych dobroczyńców obcymi.

Codziennie zdajemy egzamin  
z naszego człowieczeństwa, tutaj 

na miejscu i daleko stąd, chociaż 
nas tam nie ma. To nasza czułość 
i wrażliwość na potrzeby innych 
może nas samych czynić lepszy-
mi. Egoizm indywidualny czy 
zbiorowy zawsze będzie czynił 
nas gorszymi.

Dionizy Jaśniewicz
…który chce być lepszym

Rozmowy na forum
Stowarzyszenia zrzeszone w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego spotkały się 

7 października w bursie przy ul. Słowackiego we Wrześni. 

Głównym tematem spotkania były 
formy udzielania dofinansowań  
w ramach Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Na pytania przedstawicieli orga-
nizacji odpowiadała Dorota Olszew-

Przyjęli program
Krótkie posiedzenie Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyło się 24 

września w trybie zdalnym.
Głównym tematem sesji, w której 

wzięli udział wszyscy radni, było roz-
patrzenie projektu uchwały dotyczą-
cej „Programu współpracy powiatu 
wrzesińskiego z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie na 2022 r.” Jak wskazywała 
naczelnik Wydziału Promocji, Spraw 
Społecznych i Sportu Joanna Musiał-
kiewicz, przyjęcie takiego programu 
jest ustawowym zobowiązaniem, 
które należy wypełniać corocznie 
przed 30 listopada. Projekt został 
poprzedzony konsultacjami i ujmuje 
przede wszystkim kierunki i zasady 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi.

– W zasadzie nie ma tutaj dużych 
zmian i modyfikacji w stosunku do 
programu, który jest realizowany te-
raz, w 2021 roku. Dodam też, że każ-
dorazowo program na kolejny rok jest 
wynikiem doświadczeń i wniosków 
płynących z bieżącej realizacji – mó-
wiła Joanna Musiałkiewicz. Ujęte  
w dokumencie priorytetowe obszary 
zadań publicznych adresowanych do 
mieszkańców naszego powiatu, a re-
alizowanych przy współudziale orga-
nizacji pozarządowych odpowiadają 
bieżącym potrzebom. W 2021 roku 
po raz pierwszy wśród obszarów po-

jawiła się ochrona środowiska, która 
spotkała się z zainteresowaniem sto-
warzyszeń, znalazła się więc w pro-
pozycji programu na kolejny rok.

Program określa również zasady 
wyboru komisji konkursu ofert oraz 
współpracy niefinansowej. Ta pole-
ga przede wszystkim na wymianie 
doświadczeń, promowaniu działal-
ności organizacji pozarządowych 
poprzez dostępne media i kanały 
informacyjne powiatu wrzesińskie-
go, udział przedstawicieli powiatu  
i organizacji w zespołach dorad-
czych, umożliwianie korzystania  
z różnego rodzaju szkoleń, spotkań  
i funduszy zewnętrznych. 

Środki planowane na realizację 
programu wynoszą 225 tys. zł. Nad 
tą kwotą Rada Powiatu Wrzesińskie-
go pochyli się przy rozpatrywaniu 
uchwały budżetowej na przyszły rok.

„Program współpracy…” został 
przyjęty przy jednym głosie sprzeci-
wu.

W krótkim porządku obrad znala-
zły się jeszcze uchwały budżetowe, 
które uzasadniała główna księgowa 
Anna Trubacz. Zarówno Wieloletnia 
Prognoza Finansowa, jak i uchwała 
budżetowa na bieżący rok zostały 
przyjęte przy dwóch głosach wstrzy-
mujących.  

   Klara Skrzypczyk

ska z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie we Wrześni. Był również czas 
na wymianę doświadczeń pomiędzy 
stowarzyszeniami oraz omówienie 
planów Forum na najbliższy czas. 
Czwartkowe spotkanie było również 

okazją do podziękowania Joannie 
Musiałkiewicz, byłej naczelnik Wy-
działu Promocji, Spraw Społecznych 
i Sportu, która do niedawna dbała  
o wszelkie sprawy związane z Forum 
Organizacji Pozarządowych.         (red.)

Przedstawiciele stowarzyszeń chętnie wymieniają się doświadczeniami
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Mówić obrazami, cz. 35

Masz pytania?
Zadzwoń 509 869 201 lub napisz e-mail:  

dyrektor.bursa@wrzesnia.powiat.pl 

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej naszej bursy:  
bursa.oswiata-wrzesnia.pl

Jesteśmy też na Facebooku pod nazwą 
Bursa Międzyszkolna we Wrześni

14 października świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela.  
A jacy są wasi nauczyciele?

Publikując kolejne materiały  
z serii „Mówić obrazami”, chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnie-
nie komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej. Zabawa wyko-
rzystująca piktogramy to sposób 
na poznanie jednej z metod poro-
zumiewania się w sposób niewer-
balny. Na poważnie i z sukcesami 
komunikacja alternatywna jest 
stosowana w Zespole Szkół im. 

Janusza Korczaka, którego niektórzy 
uczniowie zmagają się z ogranicze-
niami związanymi z mową. Dzięki wy-
korzystywaniu znaków przestrzen-
no-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, lecz 
także obrazów czy symboli), znaków 
manualnych (gestów) osoby niepo-
sługujące się mową lub mówiące w 
sposób ograniczony mają możliwość 
porozumiewania się z otoczeniem. 

Społeczność szkoły zachęca do 
poznawania zasad komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej, 
a jednocześnie wspólnej zabawy. 
Hanna Ludwiczak oraz Renata Ja-
kubowska proponują, aby spośród 
podanych piktogramów wybrać 
te, które najlepiej charakteryzują 
twojego ulubionego nauczyciela. 
         (red.) 

Zielona szkoła
Młodzież Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka zawsze z utęsknie-

niem czeka na odbywający się raz w roku wyjazd na zieloną szkołę.

Uczestnicy z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym, przebywając na zie-
lonej szkole usprawniają samodziel-
ne funkcjonowanie poza domem 
rodzinnym. Podejmują próbę radze-
nia sobie w codziennych sytuacjach 
życiowych. Pokonują lęki, słabości, 
uczą się współpracy, dyscypliny, pa-
nowania nad emocjami, rozwiązy-
wania konfliktów i sporów w sposób 
społecznie akceptowany.

Tegoroczny wyjazd na zieloną szkołę 
do Ojcowa odbył się we wrześniu i łą-
czył działania terapeutyczne z eduka-
cyjnymi i rekreacyjnymi. Jura Krakow-
sko-Częstochowska oferuje bogac-
two warowni, skałek, jaskiń, a także 
dworków i muzeów. Organizatorzy 
wybrali kilka spośród nich, starając 
się zachwycić uczestników i obudzić 
w nich chęć poznawania i doświad-
czania nowego środowiska. Młodzi 
turyści zobaczyli trzy zamki: Pieskową 
Skałę, Korzkiew i Ogrodzieniec, zwie-
dzili też Jaskinię Nietoperzową. 

Bliskość Krakowa sprawiła, że je-
den dzień uczniowie spędzili w mie-
ście należącym do najpiękniejszych  
w Polsce. Odwiedzili Wawel, Kościół 
Mariacki, Sukiennice, spacerowali 
urokliwymi uliczkami. Pobyt na zie-
lonej szkole to także poznawanie 
regionalnych smaków – tym razem 
poprzez degustację wędzonych 
pstrągów ojcowskich. 

W tym roku szkolnym wśród 
uczestników znaleźli się uczniowie, 
którzy po raz pierwszy przebywali 
sami poza domem rodzinnym. Star-
si koledzy, mający doświadczenie  
z wcześniejszych pobytów, chętnie 
służyli im radą i pomocą w samoob-
słudze, dbałości o higienę osobistą 
oraz ogólnej zaradności życiowej. 
Cykliczność podejmowanych dzia-
łań (zielona szkoła odbywa się raz  
w roku, a „Ojców 2021” jest dwuna-
stą z kolei) pozwala organizatorom 
dostrzec pozytywne zmiany w ogól-
nym funkcjonowaniu uczestników. 
     Zespół Szkół im. Janusza Korczaka

Terapia ruchowa w ZSS
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni oferuje bogatą paletę zajęć edukacyjno-

-terapeutycznych, w tym ruchowych. 
Podczas pracy z uczniami wyko-

rzystywane są różne metody, np.: 
integracja sensoryczna, gimnastyka 
korekcyjna czy taniec. 

Integracja sensoryczna to proces 
zachodzący w układzie nerwowym,  
a polegający na odpowiednim od-
biorze i organizacji bodźców docie-
rających za pośrednictwem zmy-
słów, a zatem wrażeń wzrokowych, 
słuchowych, dotykowych, węcho-
wych, smakowych oraz pochodzą-
cych z ruchu i grawitacji, czyli tak 
zwanej priopercepcji. Zajęcia oparte 
są na zabawie, której celem jest po-
lepszenie połączeń między zmysła-
mi w obrębie układu nerwowego. 
Efektywność terapii integracji sen-
sorycznej wynika w głównej mierze  
z tego, że pod jej wpływem kształtują 
się nowe oraz reorganizują dotych-
czasowe połączenia synaptyczne  
w ośrodkowym układzie nerwowym. 
Propozycja jest ciekawa dla uczniów 
ze względu na zróżnicowane metody 
pracy oraz bogaty zasób pomocy te-
rapeutycznych.

Gimnastyka korekcyjna ma na celu 
skorygowanie wad postawy poprzez 
ćwiczenia. Polega ona na profilakty-
ce i korekcie zaburzeń statyki ciała  
i schorzeń kostno-stawowych, wpły-
wa na zwiększenie wytrzymałości 
organizmu i siły mięśni oraz kształ-
tuje i utrwala nawyk utrzymywania 
prawidłowej postawy. Zajęcia są 

prowadzone indywidualnie lub gru-
powo, ich charakter określany jest na 
podstawie problemu, z jakim zmaga 
się uczeń. Celami gimnastyki korek-
cyjnej są zapobieganie oraz leczenie 
wad postawy dziecka takich jak pła-
skostopie, koślawość kolan, obniżo-
ne napięcie mięśniowe, przykurcze.

Zajęcia taneczne polegają na po-
wtarzaniu rytmicznych sekwencji 
ruchowych. Uczniowie poznają 
różne style muzyczne i układy. Tań-
czące osoby mogą pochwalić się 
lepszą motoryką, postawą ciała,  

a także umiejętnością zachowania 
równowagi. Koordynacja ruchowa 
nie należy do łatwych, jednak taniec 
wpływa pozytywnie na harmonijny 
rozwój dziecka – ruchowy, emocjo-
nalny oraz społeczny. Angażuje całe 
ciało i w zależności od stylu, pomaga 
wzmocnić mięśnie kończyn dolnych, 
górnych, pleców i ramion. Regularne 
zajęcia skutecznie rozwijają równo-
wagę, gibkość i wytrzymałość, ale 
także kreatywność i wyobraźnię. 

Weronika Matuszak-Goliszewska

W tej szkole wiedzą, że ruch to zdrowie

Stare zamczyska są wymarzonym tłem pamiątkowych zdjęć
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Mistrzynie Polski z ogólniaka

Impreza została rozegrana 24 i 25 
września na głównej płycie stadionu 
miejskiego przy Kosynierów. Ponie-
waż z rywalizacji zrezygnowały Pan-
thers Wrocław, wrzesiński klub mógł 
wystawić drugi zespół. Ostatecznie 
wrześnianki o trofea walczyły z ka-
towiczankami i poznaniankami. Wal-
czyły skutecznie.

Działający przy Liceum Ogólno-
kształcącym we Wrześni Uczniow-
ski Klub Sportowy Żak zdecydo-
wał, że do rywalizacji wystawi 
zespół z dłuższym stażem (Lax-
-Warriors) i drugi (Żak), który za 
kije chwycił dopiero rok temu. 
– Nie oznaczało to, że w pierwszym 
zespole grały same najlepsze. Co to, to 
nie. W drugiej naszej drużynie były mię-
dzy innymi dwie reprezentantki Polski 
juniorek. Decydował jedynie staż. Ry-
wale tuż przed turniejem pytali, dla-
czego tak postanowiliśmy. Pytali też, 
dlaczego nominalnie pierwszą bram-
karkę – reprezentantkę kraju - wysta-
wiamy do gry w polu? Dlaczego nie 
stawiamy wszystkiego na jedną kartę? 
Mówiłem, że to wymóg naszej takty-
ki. Nie mogłem przecież powiedzieć, 
że i tak zdobędziemy złoty medal. Nie 
mówiłem też tego moim zawodnicz-
kom, choć byłem pewny ich umiejęt-
ności – tłumaczy Leszek Nowacki. 
Trener się nie zawiódł. Pierwszy ze-

spół rozgromił przeciwniczki, które 
opór stawiały jedynie w pierwszych 
dwóch kwartach. Później była już 
gra praktycznie do jednej bramki.  
Mistrzostwa rozegrano w regule 
olimpijskiej, gdzie w jednej druży-
nie na boisku może przebywać sześć 
zawodniczek. Krótki czas (30 sek.) 
na rozegranie akcji ze strzałem wy-
musił na drużynach bardzo szybkie 
tempo gry. Czempionat rozgrywa-
no w kategorii U-21 i AZS Walkirie 
Katowice, jak się później okazało 
wicemistrzynie kraju, wykorzystały 
ten zapis niemal w całości. Prawie 
wszystkie Ślązaczki urodzone były w 
2001 roku. Miały też dłuższy zawod-
niczy staż, ale z młodszymi średnio 
o trzy lata wrześniankami z Lax-War-
riors nie były w stanie sobie poradzić.  
Najmłodszym zespołem mistrzostw 
były jednak wrześnianki z Żaka pro-
wadzone przez trenera Bartosza Da-
rula. Średnia ich wieku była poniżej 
16 lat, a dwie z zawodniczki nie skoń-
czyły nawet 15.

– Dziewczyny z meczu na mecz, 
ba, nawet z kwarty na kwartę, grały 
coraz lepiej. W swoim ostatnim po-
jedynku zmierzyły się z katowiczan-
kami. Pierwszą połowę przegrały 
1:7 – zapłaciły frycowe, ale w drugiej, 
gdy w grze coraz większą rolę zaczęła 
odgrywać motoryka, pokazały cały 

swój potencjał. Wygrały tę część me-
czu 5:2! Zajęły czwarte miejsce, ale 
już za rok to one powinny rozdawać 
karty – zaciera ręce trener Nowacki. 
Impreza miała swoją oprawę. Świet-
ną konferansjerkę zaprezentował 
Krzysztof Jensch, radiowiec z Po-
znania i rodowity wrześnianin. Mecz 
decydujący o złotym medalu oglą-
dało grubo ponad 200 kibiców, co 
porównując choćby z frekwencją na 
meczach Victorii, musi budzić sza-
cunek. Według opinii organizatorów 
przez obiekt w ciągu mistrzostw 
przewinęło się przynajmniej dwa 
razy więcej fanów lacrosse'a. 
Przechodni puchar ufundowany zo-
stał przez starostę wrzesińskiego. 
Zwycięskiej drużynie okazałe tro-
feum przy olbrzymim aplauzie pu-
bliczności i radości mistrzyń wręczył 
wicestarosta Waldemar Grzegorek. 
Miejmy nadzieję, że i za rok puchar 
trafi do rąk wrześnianek.

UKS Żak Września

Mistrzynie Polski  
z Lax-Warriors: 

Marika Walkowiak, Klara Doma-
chowska, Roksana Dębicka, Nikola 
Dębicka, Wiktoria Focht, Wiktoria 
Kuś, Julia Wieczorek, Marta Wysoc-
ka, Marta Błaszak, Dominika Ka-
sprzyk, Zuzanna Chojnacka i Agata 
Bukowska.

 
Zawodniczki Żaka: 
Amanda Osiewicz, Maria Pecyna, 
Martyna Muszyńska, Antonina Mia-
ra, Gabriela Nowakowska, Julia Ław-
niczak, Julia Jaros, Marcelina Binkow-
ska, Kamila Dziarnowska, Zuzanna 
Kliszkowiak, Eliza Przybyłek.

Młode zawodniczki Lax-Warriors zdominowały Mistrzostwa Polski Juniorek w Lacrosse. Podopiecz-
ne trenera Leszka Nowackiego w drodze po złote medale wręcz rozbiły rywalki.

1. Lax-Warriors Września 3 9 49:17 

2. AZS Walkirie Katowice 3 6 25:25 

3. Ladies Hussars Poznań 3 3 26:33 

4. Żak Września 3 0 16:41

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

REPERTUAR: 8-14 PAŹDZIERNIKA

Plany repertuarowe:
15-21 październikA – WESELE
15-21 października – WILK NA 100% /PREMIERA/
22 października-4 listopada – DIUNA /PREMIERA/

WILK NA 100%
 animacja,

AUSTRALIA,
 96 min.

WESELE
dramat,
POLSKA  
135 min.

NIE CZAS 
UMIERAĆ

sensacyjny,
USA 

163 min. 
PREMIERA

8.10.
(pt.) 14:00 i 16:00 18:00 20:30

9.10. 
(sob.) 14:00 i 16:00 18:00 20:30

10.10. 
(nd.) 14:00 i 16:00 18:00 20:30

11.10. 
(pon.) 16:00 18:00 20:30

 12.10. 
(wt.) 16:00 18:00 20:30

 13.10. 
(śr.) 16:00 18:00 20:30

14.10. 
(czw.) 16:00 18:00 20:30

Radość z pucharu była ogromna

Młode zawodniczki Żaka

fot. M
arek Stor

fot. D
am

ian Idzikow
ski
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Żyłem pracą
Z końcem września na emeryturę przeszedł dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Euge-

niusz Wiśniewski. W jego ostatnim dniu na tym stanowisku zadaliśmy mu kilka pytań.

Proszę opowiedzieć o swojej 
ścieżce zawodowej. Z Powiato-
wym Urzędem Pracy jest pan chy-
ba związany od zawsze, prawda?

Zanim podjąłem pracę w służbach 
zatrudnienia, przez 18 lat zajmo-
wałem różne stanowiska poza ad-
ministracją państwową, w której 
znalazłem się w styczniu 1991 roku. 
Rok później trafiłem do Rejonowego 
Biura Pracy. Od stycznia 1993 urząd 
ten nosił nazwę Rejonowy Urząd 
Pracy, kiedy to zaczął stanowić ad-
ministrację specjalną rządową. Po 
wprowadzeniu ustawy reformującej 
administrację publiczną od stycznia 
2000 roku do dziś pracuję w Powiato-
wym Urzędzie Pracy. Z uwagi na to, 
że osiągnąłem wiek emerytalny, po  
50 latach pracy zawodowej z koń-
cem września przechodzę na eme-
ryturę.

Jak to się stało, że trafił pan do 
pracy w służbach zatrudnienia?

Trafiłem do rejonowego biura, tra-
cąc pracę w spółdzielni, która została 
zlikwidowana. Rozpocząłem od… 
zarejestrowania się jako bezrobotny. 
Wcześniej piastowałem różne stano-
wiska – żadne zajęcie mnie nie prze-
rażało, za to przerażała mnie utrata 
pracy. Zależało mi na tym, żeby szyb-
ko się gdzieś zatrudnić. Akurat była 
taka możliwość, żeby zatrudnić się  
w Urzędzie Rejonowym. Po roku za-
proponowano mi już wyższe stano-
wisko w Rejonowym Biurze Pracy.

Jak wtedy wyglądała praca?
Niektórzy jeszcze pewnie pamiętają 

wielkie kolejki na parterze budynku 
przy ulicy Chopina [w dzisiejszym 
Starostwie Powiatowym – przyp. 
red.]. Klienci niemalże nie mogli 
przejść do Wydziału Komunikacji, 
przez tak dużą liczbę bezrobotnych 
czekających na załatwienie sprawy. 
W tamtym czasie ponad 90% zare-
jestrowanych było uprawnionych do 
zasiłku, a w 1992 roku mieliśmy 4 312 
bezrobotnych.

Początkowo to zajęcie było dla 
mnie bardzo intensywne – wymaga-
ło dużego wysiłku i zdobywania no-
wej wiedzy. Byłem młodym pracow-
nikiem, ale szybko objąłem funkcję 
kierownika po śmierci poprzedniego. 
Z końcem listopada 1992 roku wie-
le osób straciło prawo do zasiłku.  
W tej chwili, gdy ktoś rejestruje się 
jako bezrobotny, to wie, jak długo 
będzie otrzymywał zasiłek. Wówczas 
zmiana dotyczyła większości z po-
nad 4  300 osób. Wtedy zaczęła być 
wprowadzana informatyzacja, ko-
rzystaliśmy z systemu „Rubikon”.

Ile było komputerów?
Komputery mieliśmy na obsługę 

bezrobotnych, w tym na rejestrację. 
Do realizacji zadań było ich wystar-
czająco. Większy problem był z po-
mieszczeniami. Niektórzy pamiętają, 
że w tamtym czasie, mimo że Urząd 
Gminy „wyszedł” do ratusza, przy 
Chopina miały siedzibę ciągle rozra-
stający się Urząd Skarbowy, a także 

Urząd Rejonowy.
Rejonowe Biuro Pracy  

w strukturach Urzę-
du Rejonowego 
było do końca 
1992 roku. 
Od stycz-
nia 1993 
r o k u 
t w o -
r z y -
ł e m 
now y 
urząd 
w ra-
m a c h 
a d m i -
n i s t r a c j i 
p a ń s t w o -
wej, podlega-
jący pod Woje-
wódzki Urząd Pracy. 
Cały czas borykaliśmy się  
z brakiem przestrzeni, a przez to bra-
kiem odpowiednich warunków. Bywa-
ło tak, że w jednym pokoju pracowały 
cztery osoby, ale wykonujące różne 
czynności. Funkcjonowaliśmy też  
w ten sposób, że nawet do mnie jako 
kierownika w każdej chwili mógł 
przyjść z korytarza interesant.

Po kilku miesiącach urząd został po-
dzielony na działy – nabierał struktury. 
Z warunkami lokalowymi było napraw-
dę ciężko. Do tego w 1992 roku w biu-
rach i na korytarzu było siwo od dymu 
papierosowego. To jest nie do pomyśle-
nia w tej chwili, a wówczas popielniczki 
były wszędzie porozstawiane.

Po reformie administracyjnej do na-
szego powiatu przyłączono gminę Pyz-
dry, więc interesantów mieliśmy jeszcze 
więcej. Po kolejnej reformie wprowa-
dzono składkę zdrowotną od bezro-
botnych, którą rozliczał nasz urząd, co 
przysporzyło nam masę pracy admini-
stracyjnej. Wypłacaliśmy też świadcze-
nia i zasiłki przedemerytalne. Nie ukry-
wam, że bezrobocie rosło i to znacznie. 
Najwięcej osób bez pracy mieliśmy za-
rejestrowanych w 2003 roku – w grud-
niu było ich 6 794. Nieco mniej, bo 6 113 
bezrobotnych było na koniec 2005 roku 
– tuż po przeprowadzce do siedziby na 
Wojska Polskiego.

Jak pan wspomina tę przepro-
wadzkę?

Jeśli dobrze pamiętam, to przepro-
wadzaliśmy się 6 grudnia, na Miko-
łaja. Cały czas chodziło mi o to, żeby 
było więcej przestrzeni i żeby urząd był 
otwarty i przyjazny dla klienta. Powsta-
ły oddzielne pomieszczenia do rejestra-
cji, potwierdzenia gotowości, na aktyw-
ne formy, do pośrednictwa pracy, do-
radztwa zawodowego… Komfort oraz 
warunki po zmianie siedziby znacznie 
się poprawiły. Do tego wszystko zostało 
skomputeryzowane. Mamy piękną i do-
brze wyposażoną bazę.

Czy to, że bezrobocie w ostatnich 
latach się zmniejszyło w jakimś 
stopniu uważa pan za swój osobi-
sty sukces?

Rolą urzędu jest wspieranie praco-
dawców w tworzeniu miejsc pracy, ła-

godzenie skutków bezrobocia i akty-
wizacja bezrobotnych. W czasie 

mojej pracy powstało 
dużo podmiotów. 

Tych jednooso-
bowych nie 

b y ł b y m  
w stanie 

z l i c z y ć . 
Jak we-
szliśmy 
do Unii 
E u r o -
p e j -

skiej, to 
o p r ó c z 

ś r o d k ó w 
z Funduszu 

Pracy pojawi-
ły się do rozdy-

sponowania środki  
z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego. Wiele osób udało 
się zaktywizować dzięki temu.

Myśli pan o tym jako o efekcie 
dobrej działalności urzędu?

Tak! Nie wszyscy chcieliby przy-
taknąć, ale jednak zdarza mi się, że 
przypominam moim rozmówcom, 
że sami korzystali z pomocy PUP. 
Pracuję tu niemalże trzydzieści lat. 
Pewnie niektórzy zresztą myślą, że 
już długo jestem tym dyrektorem.

Trudno sobie wyobrazić Powia-
towy Urząd Pracy bez Eugeniusza 
Wiśniewskiego…

PESEL-u nikt mi nie zmieni. Cieszę 
się, że decyzja o przejściu na eme-
ryturę, którą zaskoczyłem niektó-
rych, należała do mnie. Na emery-
turę przechodzę po 50 latach pracy 
zawodowej z czystym sumieniem  
i głową podniesioną do góry. To 
była moja świadoma decyzja, ale 
też przygotowywałem kadrę i urząd, 
żeby wszystko dalej sprawnie funk-
cjonowało. Zawsze mogłem liczyć 
na mój zespół.

Praca w urzędzie to praca zgodnie 
z przepisami i na podstawie przepi-
sów. Czasami się wydaje, że można 
inaczej, a zawsze trzeba mieć przepis 
z tyłu głowy.

Zdaje się jednak, że pan po pro-
stu bardzo lubił swoją pracę.

Zdarzało się, że z różnych wzglę-
dów nie przespałem nocy, ale do 
pracy zawsze szedłem z zapałem. 
Nieraz było ciężko, ale nigdy się nie 
poddawałem.

Jakie ma pan plany na emeryturę?
Wie pani jak ja odbieram przejście 

na emeryturę?  Jak dłuższy urlop wy-
poczynkowy. Przez ostatni tydzień 
trochę mi się gorzej śpi po nocach, 
ale jednak znajomi mówią mi, że 
wydaję się pogodny. Czas odpocząć 
trochę dłużej, skorzystać z życia. 
Dotychczas po prostu żyłem pracą. 
Teraz przyszła pora na zmianę trybu. 
Na pewno nie będę się nudził.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Praca sezonowa z EURES
Europejska Sieć Służb Zatrudnienia EURES prowadzi kampanię 

informacyjną na temat pracy sezonowej w Unii Europejskiej w ra-
mach ogólnoeuropejskich działań koordynowanych przez Europej-
ski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomo-
ści wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich 
praw, obowiązków i możliwości. 

Każdego roku do 850 tys. obywa-
teli UE podejmuje pracę sezonową 
w innym państwie członkowskim. 
Pracownicy sezonowi zatrudnieni za 
granicą mają dostęp do szerokiego 
zestawu praw, ale biorąc pod uwa-
gę tymczasowy charakter ich pracy, 
są bardziej narażeni na niepewne 
warunki życia i pracy. Pandemia CO-
VID-19 pogorszyła warunki pracow-
ników sezonowych i naraziła ich na 
zwiększone ryzyko dla zdrowia.

Aby podnieść świadomość pracow-
ników sezonowych i zatrudniających 
ich pracodawców na temat istnieją-
cych praw, obowiązków i usług do-
radczych, Europejski Urząd ds. Pracy 
we współpracy z Komisją Europej-
ską, państwami członkowskimi, sie-
ciami unijnymi działającymi w zakre-
sie swobodnego przepływu pracow-
ników oraz partnerami społecznymi 
rozpoczął kampanię informacyjną 
nt. pracy sezonowej w UE. Polska 
zaangażowała się w nią, ponieważ 
odpowiada ona na wyzwania wielu 
polskich pracowników, którzy podej-
mują pracę sezonową w innych pań-
stwach członkowskich UE.

Polska kampania skierowana jest 
do pracowników sezonowych za-
trudnionych w UE głównie w branży 
rolno-spożywczej oraz w miarę moż-
liwości do innych branż charaktery-
zujących się sezonowością podej-
mowania pracy za granicą 

– Pracownicy sezonowi stanowią 
trzon podstawowych sektorów naszej 
gospodarki, a my z przyjemnością 
wypełniamy naszą misję, wspierając 
ich – powiedział Cosmin Boiangiu, 

dyrektor wykonawczy Europej-
skiego Urzędu ds. Pracy. – Państwa 
członkowskie UE i partnerzy społeczni 
wiedzą, że mogą liczyć na Europejski 
Urząd ds. Pracy, jeśli chodzi o podno-
szenie świadomości w zakresie praw 
i obowiązków oraz wspieranie egze-
kwowania przepisów unijnych i krajo-
wych. Uczciwe zatrudnienie nie kończy 
się po sezonie. 

W ramach kampanii polska sieć 
EURES uruchomiła od 19 lipca 2021 
r. działania skierowane do osób zain-
teresowanych pracą sezonową takie 
jak przykładowo: spotkania informa-
cyjne, warsztaty, prelekcje, webina-
ria on-line, publikacje na stronach 
internetowych i w mediach społecz-
nościowych. Działania te będą pole-
gały na przekazywaniu przydatnych 
informacji na temat warunków pracy 
i zabezpieczenia społecznego oraz 
promocji usług sieci EURES, w tym 
poszukiwania bezpiecznej pracy za 
granicą w państwach członkowskich 
UE – praktyczne informacje skiero-
wane do pracowników sezonowych 
oraz aktualne informacje na temat 
wydarzeń, które odbywać się będą  
w ramach kampanii w Polsce. 

Zachęcamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej eures.praca.gov.pl, 
gdzie będą publikowane różnego ro-
dzaju informacje w ramach kampa-
nii, w tym o wydarzeniach realizowa-
nych przez urzędy pracy i Ochotnicze 
Hufce Pracy na terenie kraju. 

Kampania informacyjna sieci EURES 
potrwa do końca października 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy 
we Wrześni

Muzeum Regionalne im. Dzieci 
Wrzesińskich we Wrześni informuje:
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Stworzyła niesamowity klimat
Kaśka Sochacka, która 23 września wystąpiła na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosła-

wiu, udowodniła, że dobra muzyka broni się sama. Nawet dziś sceniczna skromność pozostaje w cenie, 
kiedy ktoś swoim głosem potrafi wzbudzać w odbiorcach prawdziwe emocje.

Występ Sochackiej to drugi z wrze-
śniowych koncertów zorganizo-
wanych przez powiat wrzesiński  
w dawnym ewangelickim kościółku. 
Tydzień wcześniej pojawiła się w nim 
Barbara Parzęczewska. Dla szerokiej 
publiczności pierwsza z wymienio-
nych artystek dopiero zaczyna być 
rozpoznawalna, chociaż z muzyką 
związana jest już od dłuższego cza-
su – wychowywała się w muzykalnej 
rodzinie i wraz z rodzeństwem nale-
żała do Zespołu Pieśni i Tańca „Zie-
mia Kroczycka”, którego opiekunką 
była jej matka. Swoich sił próbowała 
w telewizyjnych talent show – Mam 
talent! i Must Be The Music. Tylko 
muzyka. W pierwszym dotarła do fi-
nału, występ w drugim zakończyła 
na półfinale. Kaśka Sochacka to nie 
tylko wokalistka, ale także autorka 
tekstów i kompozytorka. Najlepiej 
czuje się w gatunkach takich jak 
pop alternatywny, jazz i poezja śpie-
wana. W 2019 roku piosenkarka na-
grała minialbum pod nazwą Wiśnia,  
a w tym wydała album studyjny Ciche 
dni. Audytorium zgromadzone 
w  kościółku mogło usły-
szeć utwory z obu 
tych krążków,  
w tym np. Jesz-
cze, Śnie, Dla 
mnie to już 
k o n i e c , 
Spędź ze 
mną tro-
chę cza-
su jesz-
cze czy 
piosenkę 
n a g r a n ą  
z Vito Bam-
bino – Boję 
się o Ciebie. 
Każde wykona-
nie artystki zostało 
nagrodzone brawami,  
a cały koncert owacją na sto-
jąco. To dowód na to, że publiczność 

d o c e -
n i ł a 

n iez w y-
kły głos, 

talent, a także 
wrażliwość So-

chackiej uwidacznia-
jącą się w szczególny sposób  

w jej muzyce i tekstach. 
Mamy nadzieję, że wydarzenia or-

ganizowane na Powiatowej Scenie 
Kultury ZAMKOWA, która w ostatnim 
czasie przeszła ważne remonty, na 
stałe wpiszą się w kulturalny kalen-
darz mieszkańców powiatu. 

Monika Tomczak

Pisali po raz „osięmnasty”
Po przerwie spowodowanej pandemią we wrześniu ponownie 

odbyło się Dyktando Wrzesińskie, na które zaprosiło Stowarzysze-
nie Twórczości Teatralnej „Akt”.

Ubiegłoroczna edycja nie doszła do 
skutku, więc miłośnicy języka pol-
skiego 24 września z radością przy-
stąpili do pisania. Tekst pod tytułem 
„Wczesnojesienne spostrzeżenia” 
dyktował jego autor prof. Andrzej 
Markowski. Treść dotycząca grzybo-
brania obfitowała w złożenia, wyrazy 
z przedrostkami i inne potencjal-
nie kłopotliwe smaczki. Wydaje się, 
że tym razem piszących było nieco 
mniej niż w poprzednich latach, lecz, 
co cieszy, wśród nich pojawiło się 
wielu młodych ludzi.

Po dyktandzie jury przystąpiło 
do sprawdzania prac, zaś uczestni-
cy mogli wziąć udział w spotkaniu  
z dyrektorem Muzeum Regional-
nego im. Dzieci Wrzesińskich Se-
bastianem Mazurkiewiczem, który 
opowiadał o pracach badawczych 
do powstającej właśnie publikacji  
o bohaterskich dzieciach strajku-
jących przed 120 laty. Rozmowy  
o książce toczyły się w ramach Wrze-
sińskiego Kalejdoskopu Literackiego.

Po tej części nadszedł czas na ogło-
szenie wyników „Osięmnastego 
Dyktanda” i wręczenie nagród. W ka-
tegorii otwartej najlepszy okazał się 
Arkadiusz Kleniewski, drugie miejsce 
zajął Jakub Wasilewski, a trzecie – 
Krystyna Wasilewska. Wśród wrze-
śnian pierwsze miejsce zajęła Wik-
toria Kosmowska, drugie – Adrianna 
Kaczmarek, a trzecie Klara Skrzyp-
czyk. W kategorii uczniowskiej naj-
lepiej napisała Jagoda Frydryszak, 
która wyprzedziła Julię Idczak i Li-
dię Zdunek. Jurorzy w tej kategorii 
postanowili wyróżnić również Julię 

Łabędę, Amelię Nowak, Jakuba No-
wakowskiego, Kacpra Patewskiego, 
Natalię Barczak i Joannę Dąbek.

Dyktando zostało zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Twórczości Te-
atralnej „Akt”, Muzeum Regionalne 
im. Dzieci Wrzesińskich, Bibliotekę 
Publiczną Miasta i Gminy Września, 
Samorządową Szkołę Podstawową 
nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni oraz 
Wrzesiński Ośrodek Kultury. Wydarze-
nie było objęte honorowymi patro-
natami starosty wrzesińskiego oraz 
burmistrza miasta i gminy Września.

Klara Skrzypczyk

Wokalistka Kaśka Sochacka

Wspaniale jest móc znów gościć na ZAMKOWEJ publiczność

W WOK-u można było zachować bezpieczny dystans

Prof. Andrzej Markowski

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
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Twój włos ma super moc!
Podobno kobiety obcinają włosy, gdy kończą w swoim życiu jakiś rozdział, np. nieudany związek. 

Czasem przeciwnie – impulsem do zmiany może być  ślub czy narodziny dziecka... Dla większości z 
nas „to tylko włosy”, jednak dla osób leczących się onkologicznie mogą mieć one dużą wartość.   

Długie i gęste włosy miałam od 
zawsze. Zdarzały się oczywiście  
w moim krótkim życiu chwile, gdy 
pojawiał się kaprys i nie sięgały 
one pasa, lecz jedynie łopatek, ale 
zawsze byłam kojarzona z długim 
warkoczem. Któregoś dnia zaczęło 
się to jednak zmieniać. Będąc na-
stolatką, rozpoczęłam leczenie hor-
monalne przeciw trądzikowi. Nie 
było to oczywiście nic poważnego, 
jednak leki były na tyle silne, iż jed-
nym ze skutków ubocznych okazało 
się wzmożone wypadanie włosów. 
Wiedziałam, że dziennie człowiek 
może stracić ich od ok. 50 do 100  
i jest to czymś zupełnie normalnym. 
U mnie natomiast liczba ta wzrosła, 
a niemal każda kąpiel kończyła się 
płaczem oraz liczeniem pojedyn-
czych włosów, by sprawdzić, o ile 
sztuk tym razem moja głowa będzie 
lżejsza. Najbliżsi mieli już serdecznie 
dość i sami nie wiedzieli, co mówić, 
gdy ciągle pytałam, czy widać, że 
łysieję. Gdy teraz o tym myślę, wy-
daje się to śmieszne i niedorzecz-
ne, przecież to tylko włosy, które 
pewnie kiedyś odrosną. Nie było 
to jednak pewne, leczenie trwało,  
a włosów z głowy uciekało z każ-
dym dniem coraz więcej. Moja hi-
storia ma szczęśliwy koniec. Zakoń-
czyłam przyjmowanie leków, a war-
kocz, dzięki wielu wspomagaczom 
zamkniętym w tabletkach oraz 
wcierkom pobudzającym do pracy 
cebulki, zaczął robić się grubszy.  
To tylko krótka opowieść dziew-
czyny, która przez leczenie zaczęła 
tracić włosy. Włosy dodające ko-
bietom pewności siebie, wdzięku, 
uroku oraz po prostu wpływające 
na dobre samopoczucie. Utraty 

tego boją się osoby w trakcie lecze-
nia onkologicznego. Zaczęłam za-
stanawiać się, co muszą czuć panie, 
które walczą o swoje życie i zdrowie, 
ale chcą robić to z godnością i na-
dal ładnie wyglądać. Boją się łysej 
głowy, przewiązanej na niej chusty, 
gdyż taki obraz szczególnie kojarzy 
się z chorobą oraz bezsilnością. Sa-
mopoczucie może poprawić kupno 
peruki. Te wytwarzane z natural-
nych włosów, wygodne i wygląda-
jące bardzo naturalnie są niestety 
drogie. Ich cena zwykle waha się 
od kilkuset do kilku tysięcy złotych. 
Refundacja zakupu peruki z NFZ 
wynosi maksymalnie 250 złotych.  
Aby pomóc kobietom po chemio-
terapii wyglądać i czuć się dobrze, 
fundacja Rak'n'Roll prowadzi pro-
gram Daj Włos!, w ramach którego 
otrzymują one bezpłatnie piękne  
i wygodne „fryzury”. Skąd perukarnia 
Rokoko, z którą współpracuje funda-
cja, bierze na nie włosy? Między inny-
mi od darczyńców, którym znudziła 
się już długa fryzura i postanowili, 
że ich włosy mogą posłużyć jeszcze 
komuś innemu. Ja również podjęłam 
taką decyzję, licząc na to, że speł-
nię wszystkie warunki do tego, by 
przekazać moją czuprynę fundacji. 
Weszłam na stronę www.raknroll.pl 
w zakładkę dajwłos i zaczęłam wczy-
tywać się w określone wymagania. 
Po pierwsze, włosy nie mogą być 
rozjaśniane, ponieważ ich struktura 
jest już w jakiś sposób uszkodzona  
i nie nadają się do wykonania dobrej, 
trwałej peruki. Po drugie, ścinane 
kosmyki muszą mieć co najmniej  
25 cm długości mierzonej przed za-
pleceniem ich w warkocze. 25 cm to 
minimalna wymagana długość, po-

nieważ z krót-
szych nie uda 
się utkać pe-
ruki. Po trze-
cie, włosy mu-
szą być solid-
nie związane 
na obu koń-
cach gumką 
i zaplecione 
w warkocze. 
Dzięki temu 
nie poplączą 
się, a osoba 
p r a c u j ą c a 
przy peruce 
będzie mia-
ła pewność, 
gdzie jest na-
sada włosa. 
Po czwarte, 
włosy powin-
ny być świeżo 
umyte, jed-
nak nie nale-
ży stosować 
odżywki czy 
maski, które 
mogą sprawić, 
że staną się 
śliskie i pro-
blematyczne 
w procesie 
tkania peruki. 
Po piąte, wło-

sy powinny być wysuszone, gdyż 
włożenie zawilgotniałych warkoczy 
do koperty spowoduje pleśnienie.  
To pięć najważniejszych zasad, któ-
re w szczegółowy sposób są opisa-
ne na stronie fundacji Rak'n'Roll. 
Można tam również znaleźć wiele 
pytań oraz odpowiedzi związanych 
z tematem cięcia włosów na peruki. 
Wyjaśniono przykładowo, czy tylko 
w salonie można obciąć włosy dla 
fundacji, czy włosy mogą być farbo-
wane, cieniowane, czy można od-
dać kręcone włosy lub dredy, w jaki 
sposób przygotować i wysłać włosy 
do fundacji. Na stronie można rów-
nież znaleźć listę salonów, w któ-
rych włosy są obcinane oraz przeka-
zywane bezpośrednio do fundacji.  
Moje włosy spełniły wszystkie wa-
runki, co oznaczało, że bez prze-
szkód mogłam je oddać. Skontak-
towałam się z jednym z salonów 
fryzjerskich we Wrześni i spytałam, 
czy oferują usługę cięcia dla fun-
dacji. Nie było z tym najmniejszego 
problemu, a w krótkiej rozmowie 
fryzjerka poinformowała mnie, jak 
powinnam przygotować włosy 
do obcinania oraz jakie oświad-
czenie należy wypełnić. Salon, do 
którego się udałam, strzyżenie  
w ramach programu DajWłos! ofe-
ruje bezpłatnie, a po obcięciu sam 
zajmuje się wysyłką warkocza.  
Kilka tygodni później otrzymałam 
maila od fundacji Rak'n'Roll z po-
dziękowaniem za oddane włosy. Ra-
dość z tego, że w tak prosty sposób 
można pomóc innym ludziom, jest 
ogromna. Jestem niesamowicie cie-
kawa tego, jak wygląda peruka utka-
na z moich włosów oraz kto stał się 
jej właścicielem, lecz tego niestety 
nigdy się nie dowiem, ponieważ na 
utkanie jednej peruki potrzebne są 
warkocze od mniej więcej 5-10 osób 
w zależności od jakości włosów. 
Długie i gęste włosy miałam od za-
wsze, jednak tym razem dałam włos 
innym, bo dzielenie się daje mnó-
stwo satysfakcji.

Klaudia Cicha        

O historii Wrześni
We Wrzesińskim Ośrodku Kultury do końca października dostęp-

na jest wystawa przygotowana przez sekcję fotograficzną Wrzesiń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatywa współfinansowa-
na przez powiat wrzesiński połączona została z promocją książki 
Mariana Torzewskiego „Krótka historia Wrześni”.

Czarno-białe zdjęcia prezentują-
ce różne zakątki miasta wykonane 
przez słuchaczy Wrzesińskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku moż-
na oglądać w holu Wrzesińskiego 
Ośrodka Kultury. Kilka plansz pre-
zentuje zarówno przyrodę, 
zabytki, jak i miejską 
infrastrukturę. Wer-
nisaż był częścią 
zorganizowane-
go 6 paździer-
nika spotka-
nia autorskie-
go Mariana 
Torzewskiego 
i Radosława 
K a r b o w i a k a , 
którzy wspólnie 
stworzyli kolejną 
publikację poświęconą 
Wrześni. Przybrała ona nieco 
inną formę niż dotychczasowe książ-
ki. Ma stanowić przyjemną i lekką 
lekturę na temat lokalnej historii, 
którą opracował Marian Torzewski. 
W publikacji, oprócz zdjęć słuchaczy 
WUTW, zamieszczone zostały ilustra-
cje autorstwa Radosława Karbowia-
ka, który w inny i ciekawy sposób 
chciał graficznie odtworzyć dawną 
Wrześnię. Spotkanie poprowadził 
Sebastian Mazurkiewicz – dyrektor 
Muzeum Regionalnego im. Dzieci 
Wrzesińskich. Wspominał on okres 
swojej edukacji i fascynację historią, 

którą docenił jego ówczesny nauczy-
ciel Marian Torzewski. Sam autor 
publikacji opowiadał, jak zrodził się 
pomysł na kolejną książkę i jak ona 
powstawała. Swoje wypowiedzi 

przeplatał ciekawymi anegdo-
tami dotyczącymi na-

szego regionu.
Marian Torzew-

ski od kilku-
d z i e s i ę c i u 
lat jest mi-
ł o ś n i k i e m 
l o k a l n y c h 
d z i e j ó w  
i sukcesyw-

nie opisuje 
je w wydawa-

nych przez sie-
bie książkach. To 

kolejna pozycja w jego 
bibliografii, a jak się okaza-

ło na spotkaniu, jest ona niemała. 
Oprócz książek do listy należy dodać 
szereg materiałów i artykułów, któ-
re można było przeczytać m.in. na 
łamach „Przeglądu Powiatowego”. 
– Czy to ostatnia książka Mariana To-
rzewskiego? – takie pytanie padło od 
prowadzącego spotkanie. Autor ani 
nie zaprzeczył, ani nie potwierdził.  
Być może historyk zmierzy się jesz-
cze z kolejnymi lokalnymi tematami 
historycznymi.

Mateusz Maserak 

Marian Torzewski (w środku) opowiada o swojej książce

Wicestarostę wrzesińskiego Waldemara Grzegorka 
bardzo zaciekawiła wystawa fotograficzna

Klaudia zachęca do dzielenia się dobrem
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Parę słów 
o smacznym święcie

Czy w czasach, gdy wszystkie niezbędne produkty żywnościowe 
możemy kupić w marketach, potrzebne są nam tradycyjne wyroby? 
Czy organizowanie festiwali i świąt, które za cel stawiają sobie ich 
promowanie, ma sens?

W połowie września odbyło się 
drugie Powiatowe Święto Smaków. 
Wydarzenie to przyciągnęło rzesze 
mieszkańców powiatu wrzesińskie-
go i nie tylko. Do niewątpliwych 
magnesów, które wzbudziły zainte-
resowanie gości, należały pokazy ku-
linarne niezwykle popularnego ku-
charza Karola Okrasy. Podczas trzech 
wystąpień na scenie pokazał próbkę 
swoich umiejętności i niezwykłą ła-
twość nawiązywania kontaktu z pu-
blicznością.

Jednak nie tylko Karol Okrasa 
spowodował, że frekwencja na Po-
wiatowym Święcie Smaków była 
tak duża. Koła Gospodyń Wiejskich  
z całego powiatu wręcz prześciga-
ły się w serwowaniu własnoręcznie 
przygotowanych potraw i przetwo-
rów. Ich członkinie przygotowały 
wiele dań nawiązujących do tradycji 
naszego regionu. Kuchnia wielko-
polska to połączenie wspaniałych re-
gionalnych produktów z wpływami 
niemieckimi, rosyjskimi (ze wzglę-
du na niegdysiejszą przynależność 
części ziem do zaboru rosyjskiego),  
a także inspiracjami zaczerpniętymi  
z kuchni żydowskiej oraz francuskiej, 
którą zachwycali się tutejsi bogatsi 
mieszczanie i możnowładcy. Naj-
bardziej znane i najpopularniejsze 
potrawy z naszego regionu niewąt-
pliwie powstają z pyrów, choć dużą 
rolę odgrywają tu również produkty 
mleczne, z których robi się chociażby 
słynny gzik. Wielkopolska kuchnia to 
również zupy, warzywa i słodkości.

W ramach Powiatowego Święta 
Smaków odbył się konkurs dla KGW 
na potrawę ugotowaną według tra-
dycyjnego wielkopolskiego przepi-
su. Efekty oceniał m.in. sam mistrz 
Karol Okrasa. Pierwsze miejsce  
w zmaganiach zajęło KGW z Sokol-
nik za babkę ziemniaczaną z sosem 
grzybowym. 

Na wydarzeniu nie mogło zabrak-
nąć lokalnych producentów. Ideą, 
która przyświeca tej pysznej impre-
zie, jest promocja lokalnych wytwór-
ców żywności, firm i rzemieślników. 

Pojawiły się m.in. stoiska z wędlinami 
z Pyzdr i Sokolnik, wypiekami i chle-
bami z Kaczanowa, Wrześni i Pyzdr, 
wyrobami garmażeryjnymi z Wrześni, 
ręcznie robionymi pierogami z Guto-
wa Małego, miodami oferowanymi 
przez pszczelarzy z kół we Wrześni  
i Nekli. Ponadto swoje kramiki miały 
olejarnia z Kaczanowa czy tłocznia 
soków z Pyzdr, a także dwie bardzo 
znane i charakterystyczne firmy na 
naszym rynku – Spółdzielnia Mle-
czarska Września oraz Browar Fortu-
na. Na Powiatowym Święcie Smaków 
pojawili się również dwie serowarnie 
rzemieślnicze z Kucharów Borowych 
(gmina Rychwał) i Chodzieży, a także 
producent kiszonej żywności z No-
wych Obrzysk pod Kościanem.

Domowy wyrób żywności odbywa 
się najczęściej przy pomocy maszyn 
i urządzeń, zwłaszcza elektrycznych. 
Jeszcze nie tak dawno wiele sprzę-
tów było jednak napędzanych siłą 
ludzkich mięśni. Kilka takich przy-
kładów pochodzących z prywatnej 
kolekcji z Samarzewa można było 
obejrzeć na Powiatowym Święcie 
Smaków. Wśród nich były urządze-
nia, których używano do produkcji 
masła, szatkowania warzyw czy mie-
lenia mięsa.

Na wydarzeniu można było też 
odwiedzić namiot Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej, która pro-
mowała możliwości wypoczynkowe 
regionu. 

Widząc tak wielkie zainteresowanie 
gości Powiatowym Świętem Sma-
ków, radość i uśmiech na twarzach 
członkiń KGW i satysfakcję wystaw-
ców śmiało można powiedzieć, iż 
warto organizować tego typu wyda-
rzenia. Na pewno są one potrzebne 
zarówno producentom, którzy mogą 
promować swoje wyroby, jak i miesz-
kańcom powiatu, zainteresowanym 
zdrową żywnością i regionalnymi 
produktami. Już teraz zapraszam na 
kolejną edycję Powiatowego Święta 
Smaków – do zobaczenia za rok! 

Waldemar Grzegorek

Z kulturą  
za pan brat

Językowa dyskryminacja
Zdarza się, że słowa, które w naszym odczuciu brzmią neutralnie, dla innych mogą okazać się krzyw-

dzące lub stygmatyzujące. Wiele „kłopotliwych” obecnie sformułowań (dotyczących głównie nazw et-
nicznych) jeszcze jakiś czas temu nie kojarzyło się negatywnie. Musimy zdawać sobie jednak sprawę, 
że wyrazy mogą zyskiwać nowe znaczenia i wydźwięk, ponieważ na przestrzeni lat język się zmienia. 
Jeżeli chcemy postępować zgodnie z etykietą, powinniśmy przywiązywać uwagę do tego, w jaki spo-
sób określamy inne osoby lub grupy.

W przestrzeni publicznej spoty-
kamy się z nazwami etnicznymi, 
których używanie może budzić 
pewne wątpliwości. Tak jest m.in.  
w przypadku słowa Murzyn. Według 
oficjalnego stanowiska Rady Języ-
ka Polskiego z 2020 roku zaleca się, 
by nie stosować tego określenia w 
powszechnej komunikacji. W nie-
których środowiskach opinia ta spo-
tkała się z dezaprobatą, w innych 
została przyjęta entuzjastycznie. 
Przeciwnicy nowych reguł wskazują 
na neutralne pochodzenie polskiej 
nazwy, która wywodzi się od łaciń-
skiego wyrazu Maurus oznaczające-
go mieszkańców północnej Afryki 
(Maurów) mających ciemniejszą niż 
Europejczycy karnację. Inaczej jest 
w językach hiszpańskim, angielskim 
i francuskim – w epoce kolonializmu 
Afrykanów zaczęto nazywać odpo-
wiednio Negro, Nigger i Négre. Słowa 
te pochodzą od łacińskiego wyrazu 
niger, czyli „czarny”, a w naszym kraju 
ich słownikowym odpowiednikiem 
jest właśnie Murzyn. Poprzez to tak-
że polskie wyrażenie nabiera pejo-
ratywnego znaczenia związanego  
z dyskryminacją stosowaną w cza-
sach kolonialnych, kiedy ekspono-
wanie koloru skóry miało rasistowski 
charakter. To właśnie stąd biorą się 
argumenty przemawiające za tym, 
aby tego niegdyś neutralnego okre-
ślenia obecnie unikać. Językoznaw-
cy podkreślają, że ma ono związek 
z wyglądem, a nie z narodowością 
czy pochodzeniem geograficznym, 
i tak jak wzrost czy kolor oczu, nie 
jest istotne przy opisywaniu konkret-
nego człowieka. Dodatkowo słowo 
to pojawia się w różnych polskich 
frazeologizmach, takich jak: sto lat 
za Murzynami, co jeszcze bardziej 
wpływa na jego negatywne po-
strzeganie. Najważniejsze pozostaje 
jednak to, jak dany wyraz odbierany 
jest przez osoby, których on dotyczy. 
Również w tej kwestii zdania są po-
dzielone. Ludzie o ciemnym kolorze 
skóry przyznają często, że nazywanie 
ich w ten sposób budzi negatywne 
emocje. Może się jednak zdarzyć, że 
spotkamy kogoś, kto nie poczuje się 
urażony, jeśli użyjemy wobec niego 
słowa Murzyn. Na wszelki wypadek 
zaleca się jednak, by wobec osób po-
chodzenia afrykańskiego stosować 
następujące wyrażenia: Afrykanie, 
Afrykańczycy (mieszkańcy Afryki) czy 
Afroamerykanie (obywatele Stanów 
Zjednoczonych).

Innym problematycznym określe-
niem jest Cygan. Także w przypadku 
tego słowa pojawiają się różne głosy 
specjalistów od etykiety, aktywistów 
i językoznawców. Jedni uważają je 
za pejoratywne, drudzy nie widzą 
niczego złego w posługiwaniu się 
nim. W 1971 roku uczestnicy I Świa-

towego Kongresu Romów uznali, że 
chcą, aby nazywać ich właśnie Roma-
mi, ponieważ wyraz ten występuje  
w wielu romskich dialektach. Z kolei 
Cygan to nazwa obca, narzucona. 
Ponadto w języku polskim to samo 
słowo pisane małą literą oznacza 
oszusta, kłamcę, krętacza itp., a więc 
uważane jest za obraźliwe. Z drugiej 
strony wielu przedstawicieli tej gru-
py etnicznej nie odbiera tego okre-
ślenia w sposób negatywny, ponie-
waż ma świadomość, że niesie ono 
ze sobą również pozytywne emocje, 
np. wtedy, gdy mówimy o cygańskiej 
muzyce czy cygańskich zespołach. 
Możemy spotkać się również ze sta-
nowiskiem, że nie wszystkie grupy, 
które przed X wiekiem wywędrowa-
ły z Indii, choć mówią podobnymi 
językami i mają zbliżone tradycje, 
chcą być zaliczane do Romów (np. 
Sinti). Termin Cyganie jest bardziej 
pojemny, gdyż można stosować go 
wobec całej zbiorowości. Należy jed-
nak zaznaczyć, że wiele spośród tych 
ludów uznaje słowo Rom za nazwę 
odpowiednią dla swoich przedstawi-
cieli. Zgodnie z obecnie dominującą 
tendencją częściej używa się tego 
ostatniego określenia.

W ostatnim czasie możemy spo-
tkać się ze zdaniem, że także wyraz 
Indianin powinien zostać zastąpiony 
innymi, bardziej neutralnymi wyraże-
niami. Dzieje się tak m.in. ze wzglę-
du na sytuację w Kanadzie. Do coraz 
szerszego grona odbiorców na całym 
świecie docierają informacje na te-
mat działającego tam systemu szkół 
z internatami dla rdzennych dzieci 
prowadzonych przez różne chrześci-
jańskie kościoły. Okazuje się, że tak 
naprawdę była to struktura służąca 
wynaradawianiu ludów tubylczych, a 

wielu uczniów „edukację” przypłaciło 
życiem lub niekończącą się traumą. 
Istnieje wiele argumentów przema-
wiających za tym, by słowo Indianie 
wyszło z obiegu. Jeden z nich mówi o 
tym, że to nazwa nadana przypadko-
wo – kiedy Krzysztof Kolumb dotarł 
do wybrzeży Ameryki w 1492 roku, 
był przekonany, że ląd, który widzi, 
to Indie, z tego właśnie powodu na-
zwał autochtonów tak, a nie inaczej. 
Wskazuje się także na to, że w obu 
Amerykach już od dłuższego czasu 
odchodzi się od użycia słowa India-
nin – np. w Stanach Zjednoczonych 
mówi się o Pierwszych Amerykanach, 
a w Kanadzie o Pierwszych Narodach. 
Ponadto wyrażenie to uchodzi za 
relikt kolonializmu (podobnie jak 
Murzyn), stąd może być odbierane 
jako obraźliwe. Jest ono również zbyt 
ogólnikowe, ponieważ członkowie 
rdzennych społeczności należą do 
niezwykle zróżnicowanych grup et-
nicznych rozsianych na terenie obu 
amerykańskich kontynentów. Naj-
częściej życzą sobie oni, by zwracać 
się do nich nazwami poszczególnych 
plemion, np. Kri, Odżibwejowie, Chi-
nookowie, Dakotowie czy Szoszoni. 
Niestosowanie tych nazw wynika za-
pewne z ich nieznajomości, nie tłu-
maczy jednak niedbalstwa czy lekce-
ważącego stosunku do pochodzenia 
konkretnych osób. Warto również 
podkreślić, że od dłuższego czasu 
także pojęcie Eskimos (w tłumacze-
niu „zjadacz surowego mięsa”) uzna-
wane jest za pejoratywne. Zastępuje 
się je słowem Inuita (tak jak życzą 
sobie tego członkowie społeczności,  
o której mowa).   

Monika Tomczak

Powiatowe Święto Smaków potwierdziło, że chętnie sięgamy 
po naturalne produkty
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Józef (II) hr. Mielżyński
Seweryn hr. Mielżyński umarł na zapalenie płuc 17 grudnia 1872 roku. Był bezdzietny, jego jedyne dziecko – syn, prawdopodobnie urodził się martwy lub umarł krótko po 

urodzeniu 25 marca 1845 roku (o czym świadczyć może brak zapisów w liber baptisatorum i liber mortuorum parafii miłosławskiej), dlatego dobra miłosławskie przypadły 
jego bratankowi Józefowi, najstarszemu synowi Macieja hr. Mielżyńskiego.

Eksportacja zwłok Seweryna Miel-
żyńskiego z pałacu miłosławskiego 
do kościoła odbyła się 20 grudnia 
wieczorem, przy pochodniach. Kon-
dukt prowadził ks. proboszcz z Bie-
chowa, dziekan miłosławski Leon 
Kasprowicz (1829-1885). W kościele 
przemawiał, sławiąc zasługi zmarłe-
go, proboszcz z Bieganowa, ks. Fran-
ciszek Michnikowski (1832-1900). 
Orszak pogrzebowy był liczny; repre-
zentowane w nim były wszystkie stany  
a nawet wyznania. W dzień pochów-
ku, w sobotę 21 grudnia, dość ob-
szerne mury kościoła miłosławskiego 
zaledwie mogły pomieścić wszystkich 
przybyłych na tę smutną, bolesną 
uroczystość. Mogiła śp. Seweryna 
zgromadziła wszystkich niemal, co 
pracują, walczą i cierpią dla sprawy 
narodowej. Nie brakło nikogo – bo-
jownicy osiwieli w walkach około spra-
wy publicznej i bojownicy walczący 
jeszcze, i młódź, nadzieja przyszłości,  
i ten lud, który taką serdeczną miłością 
przez całe życie otaczał śp. p. Sewery-
na. Obecni byli reprezentanci wielu 
organizacji z prezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Poznaniu Karolem 
Libeltem na czele, przedstawicie-
le polskich kół poselskich w sejmie 
prowincjonalnym i parlamencie 
niemieckim. Pojawiła się delega-
cja artystów polskich z Monachium  
z malarzem Aleksandrem Gierym-
skim, obecny był także pisarz Józef 
Ignacy Kraszewski, który pospieszył, 
by rzucić grudkę ziemi na grób przyja-
ciela, z którym go serdeczne stosunki 
łączyły. Obecni byli przedstawiciele 
redakcji pism miast wielkopolskich.

Po odśpiewaniu wigilii mszę ża-
łobną odprawił ks. Jan Nepomucen 
Tułodziecki (1813-1876), który był 
proboszczem miłosławskim od roku 
1849 do śmierci. Z ambony prze-
mawiał, kreśląc życiorys zmarłego, 
proboszcz z Długiej Gośliny (położo-
nej niedaleko Murowanej Gośliny),  

ks. Edward Mrówczyński (1836-1885). 
Ze stopni ołtarza mówił zaś Karol Li-
belt, podkreślając zasługi Seweryna 
Mielżyńskiego dla TPN. Po przemó-
wieniu siwizną okryci i młódź obywa-
telska porwali na barki trumnę, na któ-
rej złożony był pałasz i krzyż Virtuti Mili-
tari i ponieśli ją do przedsionka kościo-
ła, gdzie w katakumbach kościelnych 
chwilowo zwłoki zmarłego złożone 
zostały (cytaty z „Dziennika Poznań-
skiego” z 27 grudnia 1872 roku).

Żona hr. Seweryna, Franciszka hr. 
Mielżyńska umarła 11 stycznia 1874 
roku w pałacu miłosławskim i po-
chowana została obok męża, które-
go szczątki zostały już przeniesione  
z podziemi kościoła do wybudo-
wanej po jego śmierci kaplicy na 
cmentarzu. Ceremonię pogrzebową 
odprawiał ks. Tułodziecki. Gdy zmarł 
(1876), pruskie władze państwowe 
nie wyraziły zgody na objęcie parafii 
przez nowego proboszcza. Była to 
praktyka stosowana przez pruskie 
władze zaborcze w okresie tzw. Kul-
turkampfu, który wyrażał się m.in. 
w walce z Kościołem jako ostoją 
polskości. Przez 10 lat (1876-1886) 
parafia miłosławska formalnie nie 

posiadała proboszcza, posługę reli-
gijną prowadził w tym okresie jako 
wikariusz ks. Władysław Granatowicz 
(1845-1920). Był on już wikariuszem 
w Miłosławiu wcześniej, zaraz po 
święceniach kapłańskich (w latach 
1869-1872), za czasów ks. Tułodziec-
kiego. Dopiero w 1886 roku nowym 
miłosławskim proboszczem został  
ks. Juliusz Kulesza. 

Sprawy własności dóbr miłosław-
skich po śmierci dotychczasowych 
dziedziców regulowały testament 
i kodycyl z lat 1872-1873. Uniwer-
salnym spadkobiercą został Józef 
Mielżyński, ale spłaty w gotówce 
otrzymało jego rodzeństwo (dzieci 
hr. Macieja z Chobienic), podobnie 
darowizny otrzymały inne osoby 
oraz organizacje, w tym Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. PTPN 
otrzymał także na własność zaku-
pioną w latach 60. przez Seweryna 
Mielżyńskiego kamienicę przy ulicy 
Młyńskiej 21 (dziś ulica Seweryna 
Mielżyńskiego 27/29). Hrabia Józef 
został testamentem zobowiązany 
do wybudowania przy tej kamieni-
cy budynku muzealnego, w którym 
pomieszczono zbiory podarowane 
PTPN przez Seweryna Mielżyńskiego. 
Dzieło wykonał znany architekt Zyg-
munt Gorgolewski.

Za czasów Józefa 
hr. Mielżyńskiego 
w Miłosławiu ten 
sam duch, to samo 
ciepło, te same sto-
sunki panowały, co 
za czasów Sewery-
nostwa hr. Mielżyń-
skich (i) bratanek 
czcił pamięć stryjów 
jak najdokładniej, 
w każdym kierunku 
spełniał ich wolę, 
ich wskazówki i 
życzenia (F. Skora-
czewski, „Matery-

ały...”) zawarte w ostatniej woli. Nowy 
właściciel nie był już jednak tak ca-
łym sercem związany z Miłosławiem, 
jak jego stryj Seweryn i dziadek Józef, 
pierwszy właściciel Miłosławia z rodu 
Mielżyńskich. Choć był w majętności 
miłosławskiej dobrym gospodarzem, 
więcej czasu spędzał poza Miłosła-
wiem, w innych swoich dobrach, naj-
częściej w Iwnie. 

W ostatnich latach rządów Mielżyń-
skich w Miłosławiu administratorem 
ich majątku był Teofil Hoppe (1853-
?). Pałac miłosławski za sprawą Filipa 
Skoraczewskiego (1838-1910, nad-
leśniczego w lasach miłosławskich 
i badacza historii Miłosławia) służył 
często, także pod nieobecność wła-
ścicieli, ale za ich i administratora 
zgodą, różnego rodzaju przedsię-
wzięciom kulturalnym, na przykład 
przedstawieniom teatralnym. Tenże 
Filip Skoraczewski (w opracowaniu 
„Bank Ludowy w Miłosławiu od 1869 
do 1894. Sprawozdanie jubileuszo-
we”, Poznań 1894) scharakteryzował 
ówczesny Miłosław w następujących 
słowach: Miłosław jest małem, ale ru-
chliwem handlowem miasteczkiem. 
Targi i jarmarki tu są ożywione; pełno 
na nich włościańskich fur ze zbożem, 
pełno kobiet, zwłaszcza zza Warty,  

z nasionkami i ogrodowiznami. Nie 
ma w naszem mieście ani kostery (tzn. 
nałogowego gracza w kości – przyp. 
aut.), ani karciarza, ani nawet pijaka. 
Tylko sobotnie i niedzielne wieczory 
są czasem hałaśliwe, lecz sprawcami 
owych zgiełkliwych śpiewów i okrzy-
ków są parobczaki z wsi sąsiednich. 
Karczmy są zwykle puste, ale kościoły, 
zwłaszcza katolicki, przepełnione.

31 października 1895 roku Józef hr. 
Mielżyński sprzedał liczące ponad 21 
000 mórg, czyli 5 000 ha, dobra mi-
łosławskie Józefowi Kościelskiemu za 
3 miliony marek. Niestety wcześniej 
sprzedał też inne dobra – Ryńsk (wia-
no żony Emilii hr. Bnińskiej) w Pru-
sach Zachodnich Komisji Koloniza-
cyjnej. Tak oto po ponad 100 latach 
zmienili się właściciele dóbr miło-
sławskich. Kościelscy posiadali mają-
tek miłosławski do 1939 roku, a Józef 
Mielżyński umarł w roku 1900 w Iw-
nie, pochowany został w Woźnikach.

Zmiana właścicieli spowodowała 
pewien niepokój mieszkańców Miło-
sławia, szczególnie pracowników do-
minialnych, obawiających się utraty 
pracy czy różnego rodzaju przywile-
jów. Administrator majątku uspoka-
jał jednak na łamach prasy, że żadnej 
„rewolucji” w Miłosławiu nie będzie  
i pod tym względem jej rzeczywiście 
nie było, a Józef Kościelski stał się 
godnym kontynuatorem dzieła Se-
weryna hr. Mielżyńskiego.

Marian Torzewski

Seweryn Mielżyński 

Akt zgonu Seweryna Mielżyńskiego (APP Duplicat Liber Mortuorum Ecclesiae Parochialis Miloslawiensis pro Anno 1872)

Nekrolog Seweryna Mielżyńskiego w „Kurierze Poznańskim”

Kaplica Mielżyńskich 
na miłosławskim cmentarzu 

(fot. arch. M.Torzewskiego)
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BURMISTRZ PYZDR 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

         
Oznaczenie nieruchomości Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości: Pietrzyków Kolonia

Numer geodezyjny nieruchomości: 166

Powierzchnia działki 0,3100 ha

Księga wieczysta KN1S/00030538/7

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w północnej części gminy Pyzdry, w obrębie Pietrzyków Kolonia, około 190 m na północ od drogi 
wojewódzkiej nr 466. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty użytkowane rolniczo. Działka gruntu od strony północnej  
i zachodniej przylega do dróg o nawierzchni asfaltowej. W dalszej odległości znajduje się zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, Szkoła Podstawowa 
w Pietrzykowie, remiza OSP w Pietrzykowie oraz grunty użytkowane rolniczo. Działka gruntu nr 166 ma kształt wydłużonego prostokąta, ukształtowanie terenu 
jest lekko nachylone w kierunku południowym. Przedmiotowa działka gruntu charakteryzuje się średnią jakością gleb według wskaźnika bonitacji oraz dobrym 
poziomem kultury rolnej. Dojazd realizowany jest drogami o nawierzchni asfaltowej.
Oznaczenie klasoużytków: RIVb – 0,3000 ha, R V – 0,0100 ha.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia  
23 listopada 2007 r., zmienionym Uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 września 2015 r. obszar działki gruntu oznaczony numerem 
geodezyjnym 166 stanowi rolniczą przestrzeń produkcyjną – teren upraw rolnych w tym trwałych.

Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu

Działka gruntu stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 
ze zm.) i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy zawarte w ww. ustawie oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). 
Na podstawie art. 2a ust. 3 pkt 1a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej do 1 ha nie musi być rolnik indywidualny,  
a powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie musi 
spełniać limitu powierzchni do 300 ha.
Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca 
ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona  
w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą 
gminą.

Zobowiązania i obciążenia 
nieruchomości Nieruchomość nie jest objęta umową dzierżawy. W księdze wieczystej nie wpisano żadnych obciążeń.

Termin wydania 
nieruchomości W dniu podpisania aktu notarialnego.

Cena wywoławcza 
nieruchomości

17 546,00 zł
(zwolnione z podatku VAT)

Kwota wadium 1 500,00 zł

Termin wpłacania wadium Do 4 listopada 2021 roku

Miejsce i termin I przetargu

Urząd Miejski w Pyzdrach
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
Sala narad
10 listopada 2021 roku o godz. 10

1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz opublikowane na stronie http://www.bip.pyzdry.pl/.
2. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycyjnym, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 15, tel. 63 276 83 33 wew. 115.
                    Burmistrz Pyzdr      

                           /-/ Przemysław Dębski

Biesiadowali w nowym lokum
29 września w Pyzdrach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora, którą zorganizował miejscowy 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Uczestnicy wydarzenia nie kryli 

radości, że po wielomiesięcznych 
obostrzeniach mogli wspólnie się 
spotkać. Przewodnicząca koła Bar-
bara Sulkowska na wstępie opo-
wiedziała, co działo się w ostatnim 
czasie i zachęcała seniorów, aby ko-
rzystali z oferty, jaką przygotowuje 
dla nich stowarzyszenie. Obecny 
na spotkaniu burmistrz Pyzdr Prze-
mysław Dębski przedstawił nowe 
propozycje gminy skierowane dla 
starszych mieszkańców. Wśród nich 
znalazł się m.in. pomysł utworzenia 
uniwersytetu trzeciego wieku. Se-
niorzy otrzymali ankiety, w których 

mieli możliwość opowiedzenia się za 
przykładowymi zajęciami. Spotkanie 
jak zawsze połączone było z zabawą 
taneczną, do której biesiadników nie 
trzeba było mocno zachęcać.

Wydarzenie obyło się w nowej sie-
dzibie Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji. Od maja jest nią wyremonto-
wana strażnica. To również tam ma 
znaleźć się nowe biuro pyzdrskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów.   Mateusz Maserak

Nasz człowiek w PZPS
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów 

Polskiego Związku Piłki Siatkowej wybrało nowy zarząd PZPS. 
Wśród jego członków znalazł się prezes KPS Progress Września Ro-
bert Wardak.

Na czele nowych siatkarskich władz 
stanął Sebastian Świderski – były 
siatkarz, reprezentant Polski w 
latach 1996-2011, zdobywca 
wielu reprezentacyjnych, 
klubowych i indywidual-
nych tytułów. W zarządzie 
PZPS zasiadają obecnie 
23 osoby. W ich gro-
nie pojawił się również 
przedstawiciel powiatu 
wrzesińskiego. Podczas 
pierwszego posiedzenia 
nowo wybranego organu 
zapadła decyzja, że Robert War-
dak będzie pełnił funkcję prze-
wodniczącego Wydziału Siatkówki 
Plażowej. W naszym regionie sport 
ten cieszy się dużą popularnością – 
we Wrześni rozgrywanych jest wiele 
turniejów właśnie w tej dyscyplinie. 
Prezes Progressu bardzo często an-
gażuje się w ich organizację i może 
pochwalić się bogatym doświad-
czeniem w tej dziedzinie. W związ-

ku z tym powierzenie mu takiego 
stanowiska raczej nikogo nie dziwi. 
Kadencja obecnego zarządu potrwa 
do 2025 roku.  

Monika Tomczak

Robert Wardak

Wszyscy bardzo tęsknili za takimi spotkaniami

Gdy tylko zabrzmiała muzyka, na parkiecie pojawiły się pierwsze pary
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Coś dla bezpieczeństwa, coś dla relaksu
Piknik dla seniorów zorganizowany 30 września przez Starostwo Powiatowe we Wrześni spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. To już trzecia 

odsłona tego edukacyjno-rozrywkowego wydarzenia. Po raz drugi przebiegało ono pod hasłem „Senior na wychodnym”.

Dojrzały wiek często kojarzy się 
nam z siedzeniem przed telewizo-
rem w ciepłych kapciach, drobnymi 
pracami na ogródku czy działce  
i spacerami z wnukami. Takie po-
strzeganie seniorów jest jednak 
zbyt stereotypowe. Wielu ludzi 
dopiero w dojrzałym wieku znaj-
duje czas na to, by rozwijać swoje 
pasje i w pełni korzystać z życia. 
To okres pielęgnowania towarzy-
skich relacji, spotkań ze znajomymi 
i wspólnego odpoczynku. Osoby 
starsze zdają sobie również sprawę 
z tego, że nigdy nie jest za późno 
na naukę, coraz częściej korzystając  
z możliwości poszerzania wiedzy  
i zdobywania wiadomości ułatwia-
jących funkcjonowanie w szybko 
zmieniającym się świecie. Znacz-
na część z nich stara się zachować 
sprawność fizyczną i umysłową po-
mimo różnych przeciwności wyni-
kających z gorszego stanu zdrowia. 
Właśnie z myślą o seniorach, którzy 
przeciwstawiają się krzywdzącym 
wyobrażeniom na temat jesieni ży-
cia, Starostwo Powiatowe we Wrze-
śni zorganizowało piknik w Choci-
czy Wielkiej.

W spotkaniu na terenie komplek-
su Ignasiak uczestniczyło około 
150 osób. Zostali oni przywitani 
przez starostę wrzesińskiego Dio-
nizego Jaśniewicza oraz kierują-
cego Wydziałem Promocji, Spraw 
Społecznych i Sportu Mateusza 
Maseraka. Następnie głos zabrała 
powiatowa rzecznik konsumentów 
Elżbieta Staszak-Małecka. Zwróciła 
ona uwagę seniorów na kwestie 
związane z bezpiecznymi decyzja-
mi zakupowymi oraz zaprosiła ich 
do zadawania pytań i indywidu-
alnych rozmów w trakcie pikniku. 
Kolejnym przemawiającym był Ja-
kub Nawrocki – rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej we Wrześni, który 
poruszył tematy dotyczące po-
prawnego wybierania numerów 
alarmowych, a także prawidło-

wego ogrzewania domu w czasie 
chłodniejszych miesięcy. W kwestii 
bezpieczeństwa seniorów wypowie-
dział się również oficer prasowy ko-
mendanta powiatowego policji we 
Wrześni Adam Wojciński. Przestrze-
gał on zebranych przed przestępca-
mi wykorzystującymi różne sposoby, 
by oszukać osoby starsze i wyłudzić 
od nich znaczne sumy pieniędzy. 
Chociaż o metodzie na wnuczka czy 
policjanta dużo się mówi, to nieste-
ty zdarza się, że ludzie nadal padają 
ofiarami oszustów. Z tego względu 
seniorzy powinni pozostawać czujni 
i zgłaszać przypadki podejrzanych 
rozmów telefonicznych.

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
bardziej rozrywkowe punkty pikniku. 
Jolanta i Grzegorz Tamborscy anga-
żowali przybyłych na spotkanie do 
najróżniejszych zabaw tanecznych. 
Dzięki nim uczestnicy imprezy mogli 
nie tylko spędzić aktywne popołu-
dnie na świeżym powietrzu, ale tak-
że bardziej się zintegrować. Prowa-
dzący przygotowali dla nich również 
liczne konkursy, takie jak odgadywa-

nie tytułów piosenek czy układanie 
wyrazów z liter znajdujących się na 
koszulkach, w które zostali przebra-
ni seniorzy. Wydarzenie urozmaicił 
występ Michaela Allena – iluzjonisty 
znanego z występu w programie 
„Mam Talent!”. Magik zaprezentował 
wiele sztuczek przy użyciu m.in. kost-
ki Rubika i talii kart. Podczas pokazu 
nie zabrakło sporej dawki humoru  
i żartów. Zebrani chętnie korzystali  
z fotobudki, robiąc sobie zdjęcia  
w kolorowych przebraniach.

Liczymy, że kolejne edycje „Seniora 
na wychodnym” nadal będą tak po-
pularne wśród mieszkańców powia-
tu wrzesińskiego, a samo wydarzenie 
z czasem stanie się lokalną tradycją. 
Możliwość spotkania, rozmowy na 
ważne tematy, wysłuchania porad 
dotyczących bezpieczeństwa, a tak-
że uczestnictwo w aktywnościach 
fizycznych to dla osób starszych 
bardzo istotne kwestie, dlatego cie-
szymy się, że powiatowa inicjatywa 
spotyka się z ich uznaniem.

Monika Tomczak

Fotobudka cieszyła się dużym zainteresowaniem

Placek w takim towarzystwie smakuje wyjątkowo

Mł. asp. Adam Wojciński opowiadał o ważnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem

Ta zabawa była gwarancją śmiechu

Magiczne sztuczki robiły duże wrażeniePogoda sprzyjała świetnej zabawie na świeżym powietrzu
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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. 

Dzień dobry, mam na imię Figa  
i jestem młodym, półrocznym psia-
kiem. Niestety moi rodzice są nie-
znani, dlatego wolontariusze nie 
mają pewności, jakim psem będę 
w przyszłości. Podejrzewają, że 
raczej średniej wielkości. Już dziś 
wiedzą za to, że lubię się przytulać. 
Dużo czasu spędzam na wylegiwa-
niu się, spaniu i odpoczywaniu po 
drzemce. Jestem grzeczna, szybko 
się uczę, potrafię zachować czystość 
w mieszkaniu na 3-4 godziny. Opie-
kunowie ze schroniska szukają dla 
mnie domu tymczasowego, jednak 
liczą na to, że znajdzie się ktoś, kto 
zechciałby mnie na stałe. To musia-
łaby na pewno być osoba świadoma 
obowiązków, jakie niesie ze sobą 
adopcja młodego psa. Jeśli chciał-
byś mnie poznać, skontaktuj się  
z Sandrą (tel. 723 517 563).

Figa

Skrzynka pocztowa – 
czy jest obowiązkowa?

Państwo Janina i Jan kończą budowę domu i pytają, czy jest obowiązek za-
instalowania przed wejściem skrzynki pocztowej.

Tak. Właściciele czy współwłaści-
ciele domów jednorodzinnych mają 
obowiązek zainstalowania zgodnie 
z prawem pocztowym oddawczej 
skrzynki pocztowej. Powinna ona 
znajdować się przed drzwiami wej-
ściowymi do budynku lub w ogól-
nodostępnej części nieruchomości 
najlepiej na furtce.

Przepisy szczegółowo określają jej 
wymiary, stąd najbezpieczniej jest 
kupić gotową. Na skrzynce powinien 
być umieszczony numer porządko-
wy nieruchomości, jeżeli nie jest wi-

doczny.
Za brak odbiorczej skrzynki poczto-

wej grozi kara od 50 do 10 000 zło-
tych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia  
23 listopada 2012 roku Prawo pocz-
towe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1041), 
Rozporządzenie Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 
2014 roku w sprawie oddawczych 
skrzynek pocztowych (Dz. U. z 2014 
poz. 506).

„Gościu, siądź pod mym li-
ściem, a odpocznij sobie!”

Nietrudno się domyślić, że Janowi Kochanowskiemu chodzi  
o lipę (Tilia), która uznawana jest za narodowe drzewo Czechów, 
Słowaków i Słoweńców i powszechnie występuje również w Polsce.

Lipy często spotyka się w parkach, 
ogrodach, są sadzone przy kościo-
łach, rynkach, reprezentacyjnych 
placach oraz jako drzewa alejowe. 
To właśnie na tych starszych eg-
zemplarzach można zaobserwo-
wać ich długowieczność. Roślina 
ta potrafi dożyć 1000 lat, a średnia 
długość życia wynosi od 300 do 500 
lat. Wysokość starszych lip może 
sięgać nawet 37 metrów. Obejmuje 
31 innych gatunków, w tym także 
mieszańce międzygatunkowe –  
w Polsce spotykamy około 20  
z nich.

Lipa jest rośliną miododajną. 
Szczególnie w ostatnich latach 
można zaobserwować wzrost na-
sadzeń tych drzew w miastach. Jej 
walorem dekoracyjnym są niewiel-
kie liście cudownie przebarwiające 
się jesienią na odcienie żółtego. 
Mają one 6-7 cm długości i serco-
waty kształt oraz delikatnie piłko-

wany brzeg. Kwiaty są drobne, 
żółte w baldachogronach. Owoce 
– orzeszki – w okresie jesiennym 
roznoszone są przez wiatr za spra-
wą skrzydełka i zwykle zawierają 
1-3 nasion.   

Lipa ma również wielu wrogów, 
zagrażają jej mszyce, chrząszcze 
oraz grzyby sadzakowe, dla któ-
rych spadź od mszyc jest doskona-
łą pożywką. Dzięki temu drzewu 
pozyskiwany jest miód lipowy, ale 
swoje zastosowanie znajdują tak-
że kwiaty, które wykorzystuje się 
do naparów napotnych i przeciw-
gorączkowych sprawdzających się 
przy katarze i przeziębieniu.  

Poza tym drewno lipowe, które 
jest łatwe w obróbce, można sto-
sować w stolarstwie.

Martyna Prusinowska 
Wiktora Kachniarz

kl. 2TA 

Znalazłeś? 
            Zgubiłeś?  

Zadzwoń 
do Biura Rzeczy Znalezionych

W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia rzeczy znalezionych i zagubionych 
przyjmowane są wyłącznie telefonicznie.

tel. 61 640 44 73

Szczepili się na festynie

Na uczestników, oprócz możliwości zaszczepienia się, czekało mnóstwo 
atrakcji, animacje, DJ, konkursy i upominki, a także ciepłe dania oraz domowe 
ciasta przygotowane przez członkinie koła. Przeprowadzono również zbiórkę 
charytatywną na leczenie 4-letniej Alicji Bartkowiak – zebrano 1 781 zł. Orga-
nizację festynu wsparło Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Jolanta Kamińska
Przewodnicząca KGW Dolina Wrześnicy

W sobotę 25 września odbył się festyn w ramach akcji rządowej 
„Szczepimy się z KGW” zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich Dolina Wrześnicy w Psarach Polskich.

To spojrzenie mogłoby skruszyć niejedno serce

fot. KG
W

 D
olina W

rześnicy

fot. Psi-jaciel
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Z życia klubów sportowych

Grają w badmintona
Od początku września w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zasu-

towie odbywają się zajęcia sportowe z badmintona dla 5- i 6-letnich 
dzieci.

Ćwiczenia organizowane są w ra-
mach Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Zasutowo. Uczestnicy zdo-
bywają podstawowe umiejętności 
techniczne potrzebne badminto-
nistom, uczą się zagrywki, a także 
podań i odbić lotki. Ponadto rozwi-
jają ogólną sprawność fizyczną na 
sprawnościowych torach przeszkód 
oraz podczas zabaw i gier rucho-

wych. Lekcje cieszą się dużym zainte-
resowaniem, a dzieci są aktywne i za-
angażowane. Głównym celem zajęć 
jest rozpowszechnianie i rozwijanie 
badmintona wśród przedszkolaków, 
a także podopiecznych Uczniow-
skiego Klubu Sportowego w Zasuto-
wie. Zadanie jest współfinansowane 
przez powiat wrzesiński. 

L. Płończak

Karatecy z medalami
Ponad 300 zawodników z 28 licencjonowanych klubów karate 

olimpijskiego WKF rywalizowało w pierwszym w historii Silver Cup, 
który odbył się 2 października w Strzałkowie. Podczas zawodów 
Wrzesiński Klub Karate reprezentowało 14 zawodników.

Młodzi sportowcy przywieźli  
z turnieju dziewięć krążków. Na naj-
wyższym stopniu podium w kate-
gorii indywidualnej juniorów -68 kg  
w technice kumite stanął Klaudiusz 
Bandulik. Srebro powędrowało do 
Filipa Stanisławskiego (kategoria 
indywidualna chłopców 10-11 lat, 
technika kata) oraz do Karola Ko-
strzewy (kategoria indywidualna ju-
niorów +68 kg, technika kumite). Ze 
Strzałkowa udało się przywieźć rów-
nież sześć brązowych medali, które 
wywalczyli: Laura Fibich (kategoria 
indywidualna pierwszy krok – 10 lat 
i starsi, technika kata), Maja Działak 
(kategoria indywidualna dziewcząt 
8-9 lat – fantom, technika kumite), 
Igor Piaskowski (kategoria indywi-
dualna juniorów +68 kg, technika 
kumite), Karol Kostrzewa (kategoria 
indywidualna juniorów, technika 
kata), Patrycja Błaszak (kategoria 

indywidualna dziewcząt 10-11 lat, 
technika kata), a także drużynowo 
Zuzanna Czerniak, Maja Działak oraz 
Matylda Kamińska (kategoria dziew-
cząt 9 lat i młodsze, technika kata). 
Tym razem bez medali, ale za to  
z kolejnymi doświadczeniami wróci-
li: Piotr Gała, który zaliczył pierwszy 
start po kontuzji i pierwszą wygraną 
walkę (drugą przegrał tylko jednym 
punktem); Igor Józwiak startujący  
w bardzo licznie obsadzonej konku-
rencji; Nadia Piaskowska (tym razem 
nie zdołała pokonać rywalki w pierw-
szej walce); Wiktoria Pigłowska, któ-
rej po dwóch zwycięstwach niewiele 
zabrakło do finału oraz powracający 
po przerwie Mikołaj Siepielski. Po-
dziękowania kierujemy do zawod-
ników, trenerów, wspierających nas 
instytucji oraz wszystkich zaangażo-
wanych rodziców.

Tomasz Kostrzewa

LZS Sołeczno nowym mistrzem
26 września na boisku w Chociczy Wielkiej odbyła się ostatnia w tym roku kolejka Letniej Ligi LZS  

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września. Dzięki zwycięstwu nad LZS Ostrowo Szlacheckie nowym 
mistrzem została drużyna LZS Sołeczno. W tym samym dniu miało miejsce uroczyste podsumowanie 
oraz wręczenie podziękowań, pucharów i medali za Halową oraz Letnią Ligę LZS o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Września.

W tym roku do wyłonienia mistrza 
Letniej Ligi LZS trzeba było rozegrać 
aż 18 kolejek. O końcowym triumfie 
LZS Sołeczno zadecydowało ich zwy-
cięstwo w bezpośrednim pojedyn-
ku z LZS Ostrowo Szlacheckie, które 
ostatecznie zajęło drugie miejsce. Na 
najniższym stopniu podium uplaso-
wała się drużyna LZS Sędziwojewo.

Po ostatnim meczu ostatniej kolejki 
Letniej Ligi LZS miało miejsce uro-
czyste podsumowanie rozgrywek. 
Puchary, medale i podziękowania 
wręczał burmistrz Wrześni Tomasz 
Kałużny.

Końcowa klasyfikacja Halowej Ligi 
LZS o Puchar Burmistrza Miasta  
i Gminy Września w roku 2020/2021:

    1. Psary Polskie
    2. Ostrowo Szlacheckie
    3. Sędziwojewo
    4. Sołeczno
    5. Białęzyce
    6. Obłaczkowo
    7. Bierzglin
    8. Węgierki
    9. Gozdowo
    10. Bardo
Najlepszym strzelcem został Mate-

usz Izydorek (Psary Polskie). Kieruje-
my podziękowania do osób zaanga-
żowanych w organizację rozgrywek: 
Sebastiana Kantorskiego, Mateusza 
Żywanowskiego oraz Artura Żywa-
nowskiego.

Końcowa klasyfikacja Letniej Ligi 
LZS o Puchar Burmistrza Miasta  
i Gminy Września

    1. Sołeczno
    2. Ostrowo Szlacheckie
    3. Sędziwojewo
    4. Białężyce
    5. Węgierki
    6. Bardo
    7. Bierzglin
    8. Gozdowo
    9. Psary Polskie
    10. Obłaczkowo
Za najlepszego strzelca uznano 

Grzegorza Lipieckiego (Węgierki), 
najlepszym zawodnikiem został Ma-
ciej Rybacki (Ostrowo Szlacheckie), 

zaś najlepszym bramkarzem – Dawid 
Krzyżanowski (Sołeczno). Podzię-
kowania dla osób zaangażowanych  
w organizację rozgrywek należą się: 
Sebastianowi Kantorskiemu, Ma-
riuszowi Sękowskiemu, Andrzejowi 
Miśkowiakowi, Zbigniewowi Krako-
wieckiemu, Jakubowi Kazimierczu-
kowi, Wawrzyńcowi Wasielewskie-
mu, Arkadiuszowi Sobczakowi i Artu-
rowi Stasiakowi.

Rozgrywki były realizowane jako 
zadanie publiczne współfinansowa-
ne przez gminę Września i powiat 
wrzesiński.

Piotr Jędraszak

Gospodarze niepokonani
Horyzont Kołaczkowo zwyciężył w XVIII Mistrzostwach Polski Domów Dziecka w Unihokeju, które 

rozgrywane były 25 września. Młodzi zawodnicy nie zawiedli oczekiwań i we własnej hali widowisko-
wo-sportowej pewnie pokonywali kolejnych przeciwników.

W zawodach, oprócz Horyzontu 
Kołaczkowo, udział wzięło jeszcze 
dziewięć drużyn: Zew Morza Szcze-
cin, Sternik Szczecin, Sternik Junior 
Szczecin, Mały Dworek Łaszczyn k. 
Rawicza, CPDPiR Grudziądz, Nie-
obliczalni Bieganowo, CK Scyzoryki 
Damiany, a także dwie pozostałe 
ekipy z Kołaczkowa – Młode Wilki 
i Amazonki. Na początku turnieju 
zespoły rywalizowały w fazie grupo-
wej, następnie w fazie pucharowej, 
by zakończyć rozgrywki na meczach  
o miejsca 4-6 i 1-3. Na podium, tuż za 
Horyzontem, stanął Sternik Szczecin. 
Trzecią lokatę zajęły kołaczkowskie 
Młode Wilki.

Podczas mistrzostw, których celem 
była nie tylko sportowa rywalizacja, 
ale także popularyzacja unihokeja, 
przyznano również wyróżnienia in-
dywidualne. Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Barbara Tasarz (Ama-
zonki Kołaczkowo), najlepszym za-
wodnikiem Marcin Małecki (Nieobli-
czalni Bieganowo), a bramkarzem 
Kacper Kominkiewicz (Horyzont 
Kołaczkowo). Najskuteczniejszym 
zawodnikiem rozgrywek okazał się 
Krystian Makuch (Horyzont Kołacz-

kowo). Wyróżnienia powędrowały 
także dla najmłodszych sportowców 
biorących udział w zawodach – Jo-
anny Tasarz (Amazonki Kołaczkowo) 
i Igora Wyrwy (Młode Wilki Kołacz-
kowo). Wszystkie zespoły otrzymały 

okolicznościowe statuetki oraz dy-
plomy, sześciu pierwszym drużynom 
wręczono puchary, a na szyi każdego 
zawodnika zawisł pamiątkowy me-
dal.   

Monika Tomczak

Dla najmłodszych sport oznacza wiele radości

Ekipa z Wrześni

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu nagród

Zawody  odbyły się w Kołaczkowie
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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

Września Cup
18 września w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni odbył się Turniej Szachowy 

WRZEŚNIA CUP 2021.

Na zmagania przy szachownicy 
zawodnicy przybyli ze Środy Wiel-
kopolskiej, Konina, Gniezna, Smolic, 
Zakrzewa, Kościelca, Trzemeszna, 
Kościana, Lulinka oraz Wrześni. Or-

ganizatorem imprezy było Stowa-
rzyszenie Pomagam Aktywnie we 
współpracy z UKS Wrzesińską Akade-
mią Szachową. 

Zawodnicy rywalizowali w szachach 

szybkich na dystansie dziewięciu 
rund po 10 minut dla zawodnika 
na partię plus 5 sekund na każdy 
ruch. Każdy z zawodników otrzymał 
skromny poczęstunek. Turniej był 
bardzo wyrównany i zacięty. Osta-
tecznie zwyciężył zawodnik UKS 
Smecz Konin – Sebastian Przerwa, 
przed zawodnikami Chrobrego Gnie-
zno: Olafem Jagodzińskim i Karolem 
Stanisławskim. Najlepszym zawodni-
kiem z Wrześni okazał się Krzysztof 
Zakrzewicz, który uplasował się na 
czwartym miejscu. Wszyscy uczestni-
cy grali w jednej grupie, a klasyfika-
cje prowadzono w kilku kategoriach 
wiekowych.

Turniej zorganizowano jako zadanie 
publiczne współfinansowane przez 
powiat wrzesiński. Organizatorzy 
dziękują dyrekcji SSP nr 6 we Wrześni 
za udostępnienie hali oraz państwu 
Klimko, dzięki którym wszyscy za-
wodnicy wyjechali z Wrześni z upo-
minkami.

Jacek Zieliński

Padły ligowe strzały
Po blisko dwuletniej przerwie rozpędza się Liga Strzelecka LOK we Wrześni.

Przy piękniej (jak na wrzesień) po-
godzie w drugiej rundzie w strzela-
niu z karabinka KBKS wystartowało 
blisko stu zawodników w katego-
riach seniorów i szkół ponadpodsta-
wowych.

W klasyfikacji indywidualnej senio-
rów po II rundach prowadzi Katarzy-
na Świtek-Zielińska (LOK Pałczyn) 
przed Piotrem Maćkowiakiem (Go-
nvarri) i Robertem Chałupniczakiem 
(KŻR LOK Września). Drużynowo  
w tej kategorii po dwóch rundach 
powadzi LOK Pałczyn, drugie miejsce 
zajmuje KŻR LOK Września, a trzecie 
– SOS FORT LOK SŁUPCA.

W grupie szkół średnich po dwóch 
rundach pierwszy jest Bartosz Kop-

czyński przed Marce-
lem Labiakiem i Niko-
lą Pirańską (wszyscy 
z Zespołu Szkół Poli-
technicznych). Dru-
żynowo w tej grupie 
pierwsze miejsce zaj-
muje Zespół Szkół Po-
litechnicznych przed 
Liceum Ogólnokształ-
cącym i drużyną Ma-
jorzy.

Kolejna runda już 
10 października na 
strzelnicy LOK przy 
ulicy Ogrodowej we 
Wrześni.

Andrzej Idziak

Memoriał z medalami
21 września w Żerkowie odbył się XXVI Memoriał im. prof. Bernarda Kobielskiego Mistrzostwa Po-

wiatów Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce.
W zawodach wzięli udział ucznio-

wie z roczników 2007-2008. Do ry-
walizacji przystąpiło 58 szkół z 13 po-
wiatów. Powiat wrzesiński zajął siód-
me miejsce. W klasyfikacji punktowej 
szkół Samorządowa Szkoła Podsta-
wowa w Kaczanowie uplasowała się 
na drugiej lokacie. Medale dla ka-
czanowskiej placówki zdobyły: Julia 
Olejniczak – złoto w skoku wzwyż 
(140 cm), Michalina Stępień – srebro 
w skoku wzwyż (135), Amanda Go-
dzich – srebro w skoku wzwyż (135), 
a także Lena Baranowska – srebro  
w biegu na 300 m (45,73 s).

Drużynę z Kaczanowa tworzyli 
również: Nikola Urbaniak, Marcelina 
Stajkowska, Maria Stajkowska, Ame-
lia Olejniczak, Martyna Olejniczak, 
Oliwia Kajdan, Amelia Olek, Martyna 
Wojtkowiak, Norbert Tiuchtiej i Ma-
teusz Maleszka.

Dla powiatu wrzesińskiego medal 
zdobyła także Julia Biadała z Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 2, 

która startowała w biegu na 80 m 
przez płotki (14,96 s).

Krzysztof Regulski

Szachy wymagają koncentracji i logicznego myślenia

Zawodnicy strzelali z karabinka KBKS (fot. LOK)

Młodzi lekkoatleci z Kaczanowa
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