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Rok szkolny z obostrzeniami

Pieniądze na zabytki

Święto plonów  
inne niż dotychczas 

Rolnicy niebawem zakończą tegoroczne zbiory plonów ze swo-
ich pól. Niestety ten rok ze względu na pandemię i zagrożenia z nią 
związane zmienił wiele planów. Jednym z nich była organizacja Do-
żynek Powiatowych w przyjętej dotychczas formie. 

Sytuacja epidemiczna w kraju nie 
powinna jednak całkowicie przy-
słonić wdzięczności dla rolników 
powiatu wrzesińskiego za ich trud 
i pracę na roli, dlatego zapraszamy 
do udziału w mszy świętej dożynko-

wej w kościele farnym we Wrześni, 
która odbędzie się 20 września br.  
o godzinie 14. W ten skromny spo-
sób podziękujmy rolnikom za to, że 
na naszych stołach nigdy niczego nie 
brakuje.                              (red.)

Pragnę złożyć podziękowania wszystkim rolnikom powiatu wrzesiń-
skiego za to, że dzięki ich pracy na naszych stołach nigdy nie braku-
je chleba. Współczesne rolnictwo to bardzo wymagająca dziedzina,  
w której wiele zależy od natury i nieustannie zmieniających się warun-
ków pogodowych. Obecnie gospodarstwa rolne to prężnie rozwijające 
się przedsiębiorstwa, które oprócz swojego podstawowego zadania, 
jakim jest dostarczanie żywności, muszą zmierzyć się z wieloma inny-
mi obowiązkami. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, prowadzenie 
księgowości, sprostanie konkurencji i rynkowym oczekiwaniom wy-
maga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także dużej odwagi. Jestem 
dumny, że na naszym terenie nie brakuje rolników, których działalność 
może być przykładem dla innych. Niech Wasz trud i codzienne poświę-
cenie zawsze cieszą się społecznym szacunkiem i uznaniem. Życzę 
Państwu wszelkiej pomyślności, przychylności przyrody i zadowalają-
cych zbiorów.

Starosta Wrzesiński
Dionizy Jaśniewicz

Fragment listu skierowanego do rolników:

Maszeruj z nami – zapraszamy na bezpłatne zajęcia
Trudne czasy pandemii nie mogą być wymówką, by rezygnować z aktywności fizycznej. Są dyscypliny, które można uprawiać bezpiecz-

nie, nawet trenując w grupie. Taki jest nordic walking, który tej jesieni chcemy zaproponować mieszkańcom powiatu wrzesińskiego.

Coroczna jesienna edycja Powiatowej 
Akademii Ruchu tym razem nie może się 
odbyć przez wzgląd na zagrożenie zwią-
zane z koronawirusem. Jej poprzednie 
odsłony cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem mieszkańców powiatu, którzy 
ćwiczyli aerobik, dbali o zdrowy kręgosłup 
czy szlifowali podstawy tańca. Zachęcamy 
do ruchu i tym razem proponujemy bez-
pieczną w trudnych czasach alternatywę 
– ABC nordic walkingu, które poprowadzi 
wykwalifikowana instruktorka Maria Ant-
czak-Kretkowska.

Nordic walking w ostatnich latach cieszy 
się w Polsce coraz większą popularnością. 
Nic dziwnego, angażuje bowiem do pracy 
ponad 90% mięśni naszego ciała! Jest do-
bry dla osób w każdym wieku, może być 
receptą na zrzucenie kilku kilogramów, 
świetnie działa na ruchomość stawów i wy-
dolność organizmu. Ważne jednak, by ma-
szerując z kijkami, poruszać się prawidłowo 
i właśnie to będzie można wypracować na 
proponowanych przez nas bezpłatnych za-
jęciach. Treningi odbywać się będą oczywi-
ście na świeżym powietrzu, co dla masze-
rujących oznacza nie tylko przyjemne, ale  
i bezpieczne warunki.                 (red.)

PZERiI  
z nową  

przewodniczącą
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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.

Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Nieodpłatna pomoc prawna 

W związku z obowiązującym stanem epidemii 
oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości in-
formujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego 
wznowiona została fizyczna działalność punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej znajdującego się 
w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Mi-
łosławskiego Centrum Kultury.
Punkt ten funkcjonuje według poniższego har-

monogramu: 

 poniedziałek:  godz. 12-16,
 wtorek:   godz.   8-12,
 środa:    godz. 12-16,
 czwartek:   godz.   8-12,
 piątek:   godz.   8-12.

Jednocześnie informujemy, że do odwołania nie 
będą funkcjonować dwa pozostałe punkty nie-
odpłatnej pomocy prawnej we Wrześni: przy  
ul. Wojska Polskiego 1 (w budynku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie) oraz przy ul. Chopina 9  
(w budynku Urzędu Miasta i Gminy). W przypadku 
tych dwóch punktów istnieje możliwość udziela-
nia porad przez telefon lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.

Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać telefo-
nicznie od poniedziałku do piątku pod nume-
rem 61 640 44 17, w godzinach 9-14. 

Uwaga piesi
Policjanci wzięli pod lupę przestrzeganie przepisów przez niechronionych uczestników ruchu dro-

gowego. Niestety co niektórzy zapomnieli o obowiązującej zasadzie 100 metrów do przejścia dla pie-
szych. W związku z tym prezentujemy krótkie vademecum pieszego.

Wrzesińscy policjanci 25 sierpnia po-
stanowili przyjrzeć się użytkownikom 
naszych dróg, w szczególności zwraca-
jąc uwagę na tak zwanych niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego, 
czyli potocznie mówiąc na osoby pie-
sze. Lokalne działania miały za zadanie 
zweryfikowanie, czy wrześnianie pa-
miętają o przepisach ich dotyczących.

Niestety trzeba przyznać, że podczas 
działań zauważalne było nieprzestrzega-
nie obowiązujących przepisów, przez co 
piesi stawali się sprawcami wykroczeń. 
W związku z tym policjanci podczas 
rozmów starali się uświadomić pieszych 
w zakresie bezpiecznego korzystania  
z drogi oraz przestrzegania prawa.

Przepisy (Art. 13 Przechodzenie przez 
jezdnię), które obowiązują, mówią ja-
sno i wyraźnie, że:

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię 
lub torowisko, jest obowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność oraz, z za-
strzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przej-
ścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się 
na tym przejściu ma pierwszeństwo 
przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię 
poza przejściem dla pieszych jest 
dozwolone, gdy odległość od przej-
ścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak 
skrzyżowanie znajduje się w odległości 
mniejszej niż 100 m od wyznaczonego 
przejścia, przechodzenie jest dozwolo-
ne również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza 
przejściem dla pieszych, o którym 
mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko 
pod warunkiem, że nie spowoduje 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub 
utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy 
jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa 
pojazdom i do przeciwległej krawędzi 
jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle 
do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście 

nadziemne lub podziemne dla pieszych, 
pieszy jest obowiązany korzystać z nie-
go, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na 
drodze dwujezdniowej lub po której 
kursują tramwaje po torowisku wyod-
rębnionym z jezdni, pieszy przecho-
dząc przez jezdnię lub torowisko, jest 
obowiązany korzystać tylko z przejścia 
dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wy-
odrębnione z jezdni jest dozwolone tyl-
ko w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na 
przystanku komunikacji publicznej 
łączy się z przejściem dla pieszych, 
przechodzenie do i z przystanku jest 
dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyzna-
czone jest na drodze dwujezdniowej, 
przejście na każdej jezdni uważa się za 
przejście odrębne. Przepis ten stosuje 
się odpowiednio do przejścia dla pie-

szych w miejscu, w którym ruch pojaz-
dów jest rozdzielony wysepką lub za 
pomocą innych urządzeń na jezdni.

Jeśli nawet ktoś nie chce zwracać 
uwagi na przepisy i nie przeraża go 
ewentualny mandat, który może 
zostać nałożony za przechodzenie  
w miejscu niedozwolonym w kwocie 
100 złotych, to niech weźmie pod uwa-
gę swoje zdrowie. W zderzeniu z samo-
chodem pieszy nie ma żadnych szans, 
w najlepszym wypadku taką osobę 
czeka długie leczenie i niepotrzebny 
ból spowodowany tym, że nie chciało 
mu się iść na przejście dla pieszych.

Wielokrotnie podkreślamy, że każdy 
z nas ma wpływ na poziom bezpie-
czeństwa na drodze. Małymi krokami 
uczmy się przestrzegania przepisów, 
które zostały wprowadzone celem re-
gulacji oraz naszej ochrony podczas 
korzystania z drogi.      
                 KPP

Potrącenie pieszej
Na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Wojska Polskiego we Wrześni doszło do zdarzenia drogo-

wego na przejściu dla pieszych. Kierujący Peugeotem potrącił 20-letnią kobietę, która trafiła do  
szpitala. Wrzesińscy policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni 2 września o godzinie 5:30 
odebrał zgłoszenie o zdarzeniu dro-
gowym na skrzyżowaniu ulic Słowac-
kiego i Wojska Polskiego we Wrześni.  
Z podanej informacji wynikało, że sa-
mochód osobowy potrącił pieszego.

Na miejscu okazało się, że 63-let-
ni wrześnianin, jadąc samochodem 
marki Peugeot 206 ulicą Słowackie-
go, potrącił na przejściu dla pieszych 
20-letnią mieszkankę gminy Głucho-
łazy. Na miejsce zdarzenia wezwa-
na została załoga pogotowia, która 
przetransportowała kobietę z obra-
żeniami do szpitala.

Groźnie wyglądające zdarzenie na 
tę chwilę nie zostało jeszcze zakwa-
lifikowane. Wszystko uzależnione 
jest od poniesionych przez poszko-

dowaną obrażeń. Już na tym etapie 
63-latkowi zostało zatrzymane pra-

wo jazdy oraz dowód rejestracyjny 
pojazdu.           KPP

Skrót informacji z życia powiatu  
w serwisie społecznościowym 

działającym przy użyciu aplikacji  
i strony internetowej.

Zapraszamy do  
obserwowania!

Instagramowy 
profil powiatu

fot. KPP

Piesi mają swoje prawa, ale i obowiązki

fot. KPP

Ostrożność trzeba zachować szczególnie przy niesprzyjającej pogodzie

Montaż instalacji elektrycznych
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Bolesne pęknięcie
Koniec wakacji i początek roku szkolnego to zawsze czas obfitujący w wydarzenia, zarówno bieżące, jak też i te rocznicowe, historyczne. W tym roku 

wkraczamy w ten okres pełni obaw co do naszej przyszłości w dobie pandemii. Towarzyszy nam natrętna myśl, jak poradzimy sobie z zarazą, która, po-
mimo wcześniejszego odtrąbienia przez samego premiera zwycięstwa nad wirusem, wcale nie odpuszcza. Jednak nie nad tym problemem chciałbym się 
dzisiaj pochylić, tylko nad prawdziwą zmorą. Zmorą, która zatruwa atmosferę, trawi społeczną tkankę solidarności i grzechów nie odpuszcza.

Podczas krótkiego posiedzenia radni dokonali zmian w powia-
towym budżecie.

XXI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego, 
która odbyła się 8 września w Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych Techno-
logii w Grzymysławicach, przeprowadzono  
w reżimie sanitarnym – z zachowaniem dy-
stansu społecznego i ograniczeniem osób 
obecnych w sali sesyjnej. Radni zebrali się, 
by rozpatrzeć projekty uchwał – budżeto-
wej na 2020 rok i wprowadzającej zmia-
ny w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
W uzasadnieniu głos zabrała skarbnik powia-
tu Beata Matuszewska. Propozycje zmian 
w finansach dotyczyły przede wszystkim 
oświaty oraz służb mundurowych. 

Konieczne były zmiany w finansowaniu 
CBiRNT – kwota 817 tys. zł pochodząca 
z dotacji na realizację projektu „Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie po-
wiatu wrzesińskiego”, a przeznaczona na 
kolejny sprzęt, została zaproponowana do 
przesunięcia na przyszły rok.  – Wyłonio-
ny wykonawca dookreślił termin dostawy 
sprzętu do 120 dni, a więc okres płatności 
przypadnie w 2021 roku – mówiła skarb-

nik. Do budżetu wprowadzono też nowe 
zadanie majątkowe – budowę boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrze-
śni. Zgodnie z uchwałą budżetową, 75 tys. 
zł zostanie przeznaczone na wykonanie 
projektów budowlanych, specyfikacji, wy-
konania i odbiorów robót wraz z kosztory-
sami. Planowana budowa ma obejmować 
m.in. remont istniejącej bieżni polegający 
na wymianie nawierzchni, budowę boiska 
wielofunkcyjnego przykrytego halą pneu-
matyczną, a obejmującego boisko do piłki 
nożnej, dwa boiska do siatkówki, kort do 
tenisa ziemnego. Zamiary dotyczą również 
m.in. budowy skoczni w dal, wykonania za-
plecza szatniowo-sanitarnego i pokoju dla 
nauczycieli z magazynem sprzętu.

Projekt uchwał zakładał również dofinan-
sowanie zakupu pneumatycznego namio-
tu ratowniczego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni 
w kwocie 2 tys. zł. Całkowity koszt zakupu 
takiego namiotu to 34 tys. zł – pozostałe 
środki mają pochodzić z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.  Powiat dofinansuje również 
zakup przyczepy ciężarowej z najazdami 
kwotą 4 250 zł, przy całkowitej wartości za-
dania w wysokości 85 tys. zł. Pozostała kwo-
ta będzie pochodziła również z WFOŚiGW. 
Powiat ma wesprzeć także Komendę Po-
wiatową Policji we Wrześni, przeznaczając 
47,5 tys. zł na zakup nieoznakowanego 
samochodu osobowego. Zgodnie z wy-
tycznymi Komendy Głównej Policji środki 
finansowe zostaną rozliczone w proporcji: 
50% – środki samorządowe i 50% – środki 
z Programu modernizacji Policji.

Konieczność wprowadzenia zmian 
budżetowych wiązała się z niewykorzy-
staniem środków przeznaczonych na 
ochronę zabytków. Do skutku nie doszła 
renowacja chrzcielnicy i obrazu św. Te-
resy w kościele parafialnym w Grabowie 
Królewskim. Ponadto Zarząd Powiatu nie 
mógł wyrazić zgody na przystąpienie do 
zadania związanego z zagospodarowa-
niem terenu przy Zespole Poklasztornym 
Franciszkanów w Pyzdrach. Zgodnie  
z uchwałą Rady Powiatu z 2005 roku dota-
cja może być udzielona wyłącznie na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, a pozwolenie wielkopolskiego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
dotyczy prac na terenie historycznego 
układu urbanistycznego, więc nie może 
być wsparte powiatową dotacją.

Uchwały zostały podjęte przy jednym gło-
sie sprzeciwu i czterech wstrzymujących.

Klara Skrzypczyk

Prawdziwym nieszczęściem od 
lat jest pogłębiający się podział na 
dwa zwalczające się, a nie konku-
rujące ze sobą obozy. Mamy jakby 
pękniętą na pół przestrzeń, w której 
wszyscy jesteśmy zamknięci.

Zastanawiam się, gdzie zapędzili-
śmy się jako społeczeństwo, w jaki 
ślepy zaułek, z którego, zdaje się, 
nie ma wyjścia. Jak poważny jest to 
problem, uświadamiamy sobie w sy-
tuacjach, które od zarania były obsza-
rem manifestowanej, niekwestiono-
wanej zgody powszechnej i jedności.

Kiedy oglądam rocznicowe ob-
chody wybuchu II wojny światowej  
w Gdańsku, w miejscu, w którym 
ponad 80 lat temu osamotnieni 
walczyliśmy o narodową tożsa-
mość, o przetrwanie, w zderzeniu  
z potęgą niemieckiego military-
zmu, to tracę wiarę w naszą zbio-
rową mądrość. Myślę wtedy, co by 
powiedzieli dzisiaj ówcześni boha-
terowie widząc, że nie potrafimy  
w takim „ świętym” miejscu wspólnie 
uczcić pamięci tych, którzy za naszą 
dzisiejszą wolność oddali życie. 

Dwie osobne uroczystości: jedna 
rządowa na Westerplatte, druga 
samorządowa pod Pomnikiem 
Obrońców Poczty Polskiej zorgani-
zowana przez gdańszczan przepę-
dzanych spod symbolicznego Po-
mnika Obrońców Wybrzeża. Potra-
filiśmy kiedyś wspólnie bronić nie-
podległości, a dzisiaj nie potrafimy 
zgodnie pielęgnować wolności. Czy 
ktoś dałby radę to jakoś racjonalnie 
wytłumaczyć? 

Na tym nie koniec. W tym samym 
miejscu kilka dni wcześniej odbywa-
ją się dwie równolegle uroczystości 
obchodów 40. rocznicy zwycięstwa 
tamtej „Solidarności”. Jedna rządo-
wo-związkowa z zawłaszczonymi 
symbolami wielkiego strajku, druga 
alternatywna, wokół Europejskiego 
Centrum Solidarności. Jedni i drudzy 
pod sztandarami tamtej wielkiej „So-
lidarności”. W słowach deklarowali so-
lidarność, ale w wymowie i przekazie 
była to smutna manifestacja antyso-
lidarności. Prawdziwe sprzeniewie-
rzenie się ideałom tej wielkiej solidar-
ności. Jakie przesłanie poszło w świat 
z Gdańska po 40 latach od tamtego 
wielkiego uniesienia? W 1980 roku 
świat naprawdę wstrzymał oddech  
z podziwem przyglądając się odwa-
dze ludzi, którzy ryzykując wszystkim, 
co mieli, targnęli się na potęgę komu-
nistycznego imperium i zwyciężyli. 
Dzisiaj też zadziwiamy świat, ale tym 
co można by opisać znanym zawoła-
niem Greka Zorby z powieści Nikosa 
Kazandzakisa: Jaka piękna katastrofa. 
Tak, jako społeczeństwo wyrastamy 
na światową potęgę w destrukcji.  
W tej dyscyplinie mamy szansę na 
prawdziwy sukces.

Na szczęście u nas na prowincji ten 
destrukcyjny gen rozdzielnego święto-
wania ważnych rocznic i czczenia bo-
haterów nie zakorzenił się. Może dlate-
go że w organizację tych uroczystości 
aktywnie zaangażowani są od lat lokal-
ni działacze struktur pozarządowych.

Nie oznacza to jednak, że nie spo-
tykamy i u nas przejawów tego wiel-

kiego narodowego pęknięcia w in-
nych obszarach. Nawet w sprawach, 
wokół których przez lata udawało 
się budować powszechny konsen-
sus, widać dzisiaj wyraźne tąpnięcie. 
Jednakże nie zawsze tak było. Przez 
wiele lat, pomimo różnicy zdań po-
między koalicją a opozycją w Radzie 
Powiatu, w wielu kwestiach potrafili-
śmy wznieść się ponad podziały. Bez 
względu na barwy klubowe. Takim 
tematem była dla przykładu realiza-
cja projektu budowy nowego szpi-
tala we Wrześni. Dzięki zgodzie zre-
alizowaliśmy marzenie wielu miesz-
kańców naszego powiatu, chociaż 
na początku tak niewielu wierzyło, 
że będzie to możliwe. Zbudowali-
śmy jednak nowoczesną lecznicę, 
która od wielu lat służy pacjentom 
z naszej okolicy. Dlatego tak trudno 
dzisiaj zrozumieć zaciekłą walkę „twar-
dej opozycji”, która w ataku na wrze-
siński szpital znalazła sobie sposób na 
zaistnienie w przestrzeni medialnej. 
Od kilku lat jesteśmy świadkami kom-
promitującego widowiska. Widzimy  
w nim powiatowych rajców łaszą-
cych się do lokalnych „pisarzy”, którzy 
niczym sępy czatują niestrudzenie 
na sensacyjne newsy. Obserwuje-
my, jak biegają do lokalnej gazetki  
z „wydartymi” z urzędu dokumentami, 
które wcale nie są tajne. Odkrywają 
niezakryte, demaskują niezamaskowa-
ne, w śledczym zapędzie tropią nawet 
czasami własne ślady. A po co ta cała 
krzątanina? Najważniejsze, żeby zaist-
nieć, żeby coś przekłamać, wypuścić 
klasycznego fake newsa, „odlecieć 

na miotle”, a wszystko 
to po to , żeby zostać 
medialnym bohaterem 
weekendu w bardzo lo-
kalnym medium. Rozu-
miem, jaki w tej zabawie 
ma interes dziennikarz 
podupadającej gazet-
ki szturchany przez 
swojego pryncypała 
rozpaczliwie szukają-
cego sensacji, żeby za-
robić na dniówkę. Jaką 
natomiast wymierną 
korzyść może odnieść  
z tej „współpracy” rajca 
wybrany przez swoich 
wyborców do załatwia-
nia ich ważnych spraw, 
a nie do stwarzania iluzji? Od tego 
mamy zawodowych komików. Oni też 
chcą zarobić na życie.

Zachęcam tedy, tak jak to dawniej bywa-
ło, do budowania konsensusu wokół waż-
nych interesów naszej powiatowej wspól-
noty. Może być z tego więcej pożytku  
i satysfakcji, niż z mizdrzenia się do gonią-
cych za wierszówką luminarzy lokalnego 
medium. 

Jako koalicja nie jesteśmy zadufani 
w swoim przekonaniu o własnej do-
skonałości. Jest jeszcze duży obszar 
do autentycznej współpracy. Wspól-
nie i w porozumieniu można więcej 
zdziałać, niźli kruszyć kopię na nie-
rycerskim turnieju, w którym nie ma 
zwycięzcy i nie ma nagrody.

Rozpaczliwe próby dyskredytowania 
społecznie ważnych projektów nie przy-
noszą oportunistom spodziewanych efek-

tów, psują jednak dobrą atmosferę i znie-
chęcają wielu wartościowych obywateli 
naszej społeczności do angażowania się  
w sprawy publiczne.

Może warto tutaj na dole, w po-
wiecie i gminach odciąć się od bez-
wartościowych i bezsensownych 
sporów na szczytach i zbudować 
nasz lokalny model konsensusu 
w sprawach fundamentalnych dla 
naszych społeczności? To dałoby 
nam wszystkim ogromną moc. Dla 
tego celu warto wznieść się po-
nad partykularne ambicje, przy-
piłować pazurki i wyzwolić nową 
energię. Czas ucieka i nie da się 
go przywrócić, gdy odpłynie bez-
powrotnie. Nowej szansy nie bę-
dzie, ani nowego czasu.  
                            Gotowy do…

                Dionizy Jaśniewicz 

Sesja nadzwyczajna
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Mówić obrazami, cz. 11
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka zaprasza do zabawy w antonimy.

Publikujemy kolejną część cyklu „Mó-
wić obrazami”. Dzięki niemu chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 

jednej z metod porozumiewania się  
w sposób niewerbalny. Na poważnie  
i z sukcesami komunikacja alternatyw-
na jest stosowana w Zespole Szkół im. 
Janusza Korczaka, którego niektórzy 
uczniowie zmagają się z ogranicze-

niami związanymi z mową. Dzięki 
wykorzystywaniu znaków przestrzen-
no-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, ale też 
obrazów czy symboli), znaków manu-
alnych (gestów) osoby nieposługujące 

się mową lub mówiące w sposób ogra-
niczony mają możliwość porozumie-
wania się z otoczeniem. Społeczność 
szkoły zachęca do poznawania zasad 
komunikacji alternatywnej i wspoma-
gającej, a jednocześnie wspólnej zaba-

wy. W tym numerze Hanna Ludwiczak 
i Renata Jakubowska zachęcają, by 
powrócić do szkoły w dobrym stylu. 
Uzupełnij zdanie piktogramami oraz 
ułóż zdanie z piktogramów.

„Półkolonie RAZEM z dziećmi latem”  
Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” działającym przy Zespole 

Szkół Specjalnych, które pozyskało w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie do wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży szkolnej z województwa wielkopolskiego ogłoszonego przez wojewodę wielko-
polskiego, dziesięcioro uczniów po raz pierwszy brało udział w dwutygodniowych półkoloniach, które trwa-
ły od 27 lipca do 7 sierpnia. 

Dla uczestników półkolonii przygo-
towano szczegółowy program, który 
składał się z wielu atrakcyjnych pro-
pozycji wypoczynku.

W pierwszym dniu zapoznaliśmy na-
szych półkolonistów z wychowawcami 
poszczególnych grup, regulaminem, 
kodeksem postępowania podczas za-
baw, podróżowania autokarem oraz 
zachowania w miejscach publicznych.

Każdy dzień naszych półkolonii 
był wspaniałą przygodą, wyciecz-
ką – okazją do poznawania nowych 
miejsc, kształtowania współpracy  
w grupie, rozwijania swoich umiejęt-
ności oraz pielęgnowania kreatyw-
ności czy samodzielności. Właściwie 
dobrane formy aktywności i metody 
pracy pozwoliły na stworzenie kolo-
nistom pozytywnego klimatu.

Codziennie na uczestników czekała 
jakaś niespodzianka i poczęstunek. 
Dzieci miały możliwość bliższego 
poznania ciekawych miejsc i atrakcji  

w okolicy przez wspólne wyjazdy 
oraz poznania się ze sobą poprzez 
zabawy integracyjne. 

Byliśmy w Muzeum Regionalnym im. 

Dzieci Wrzesińskich we Wrześni oraz 
burgerowni, nad Zalewem Lipówka, 
gdzie koloniści brali udział w zaba-
wach rekreacyjnych na placu zabaw 
i siłowni oraz skorzystali z poczęstun-
ku w  restauracji. Pojechaliśmy też do 
Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji 
Konnej w Czeszewie oraz Jump Par-
ku we Wrześni. Byliśmy na wycieczce 
w gospodarstwie agroturystycznym, 
gdzie odwiedziliśmy alpaki, graliśmy 
w kręgle w Nekli i wypoczywaliśmy 
w grocie solnej w Chociczy Wielkiej. 
Na koniec wspólnie bawiliśmy się 
na Campingu Lipówka przy ognisku  
z pieczeniem kiełbasek. Każdy uczest-
nik letnich półkolonii zakończył spo-
tkanie z uśmiechem i słodkim poczę-
stunkiem.

Dziękujemy za możliwość uczestni-
czenia w półkoloniach letnich 2020! 

ZSS 

Akcja letnia za nami
Dobiegła końca szesnasta Powiatowa Akcja Letnia zorganizo-

wana przez Stowarzyszenie „Promyk” przy współpracy Starostwa 
Powiatowego we Wrześni. 

Blisko 80-osobowa grupa uczestni-
ków z terenu powiatu wrzesińskiego 
wypoczywała podczas dwóch ośmio-
dniowych turnusów w Bystrzycy 
Kłodzkiej, leżącej w Sudetach Środko-
wych. Młodzież poznawała uroki mia-
sta, spacerując jego wąskimi uliczkami, 
podziwiając mury obronne i baszty 
przenoszące w czasy średniowiecza. 

Każdy dzień wypełniony był liczny-
mi atrakcjami i bogatym programem 
rekreacyjno-edukacyjnym. W Mi-
nieurolandzie uczestnicy podziwiali 
ponad 40 makiet najznamienitszych 
budowli z Dolnego Śląska, ziemi 
Kłodzkiej, Europy oraz ze świata. 
Podczas wycieczki do Lądka-Zdroju 
degustowali wodę uzdrowiskową, 

brali udział w konkursie wędkarskim, 
rejsie łódką, a także zwiedzali Arbo-
retum, w którym panuje specyficzny 
mikroklimat sprzyjający rozwojowi 
wielu gatunków drzew i krzewów 
pochodzących z całego świata.  
W czasie górskich wędrówek szlaka-
mi Masywu Śnieżnika podziwiali kra-
jobrazy Kotliny Kłodzkiej.

Na zakończenie obozu uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe magnesy, 
dyplomy oraz drobne upominki za 
udział w konkursach i zawodach spor-
towych, a także wyróżnienia za utrzy-
manie czystości w swoich pokojach.

Już dziś zapraszamy do udziału  
w przyszłorocznej Powiatowej Akcji 
Letniej.    Wydział Edukacji

Rozwiązanie: 1) idziesz do szkoły, 2) ciesz się, że szkoła nie przychodzi do ciebie, 3) czas na życie po koronawirusie

fot. arch projektu

fot. arch projektu

Z wizytą we wrzesińskim Muzeum Regionalnym

Konie w Czeszewie sprawiły półkolonistom mnóstwo radości

Wyjazd na ziemię kłodzką był pełen atrakcji

Mimo niedogodności pandemicznych uczestnicy wrócili z kolonii zadowoleni
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Szkoła pełna wyzwań
1 września uczniowie wrócili do szkół. Nikt nie ma jednak pewności, co przyniesie nowy rok szkolny. 

Ostatnie miesiące dają nam wszyst-
kim w kość. Nie oszczędzają również 
oświaty. Tegoroczne wakacje, za-
pewne mimo wszystko beztroskie  
i radosne dla wielu młodych ludzi, ich 
nauczycielom i wychowawcom przy-
sporzyły mnóstwo trosk. Niemalże do 
ostatnich dni sierpnia nikt nie mógł 
mieć pewności, jak będzie wyglądać 
szkoła we wrześniu. Największa oba-
wa dotyczyła oczywiście ewentualnej 
konieczności dalszego prowadzenia 
nauczania w sposób zdalny.

Zdalne nauczanie, które w ostatnim 
semestrze realizowane było przez 
ponad trzy miesiące (od 11 marca 
do 26 czerwca) zmusiło oświatę do 
zmierzenia się z niespodziewanymi 
problemami. Ich doświadczenie jest 
bezcenne. Niewątpliwie powiatowej 
edukacji udało się sprostać wyzwa-
niom, jednak dla wszystkich zaanga-
żowanych czas zdalnego nauczania 
był szalenie trudny.

Główną przeszkodą był brak po-
trzebnego sprzętu. Zwyczajnie 
okazało się, że uczniowie nie mają 
nieskrępowanego dostępu do kom-
putera. Pandemia potwierdziła, że 
mimo systemu wsparcia, wiele ro-
dzin wciąż boryka się z ubóstwem. 
Trudności wynikały często również 
stąd, że jeden laptop przypadał 
na kilkuosobową rodzinę, w której  
i rodzice zostali postawieni przed 
koniecznością pracy zdalnej.  
47 laptopów powiat zakupił dzięki 
pozyskaniu grantu „Zdalna szkoła”, 
12 pochodziło z innego projektu „Na-

uka – to lubię!”, 23 przenośne kompu-
tery zostały wypożyczone szkołom 
przez Centrum Badań i Rozwoju No-
woczesnych Technologii. Uczniom  
i nauczycielom udostępniono też 20 
laptopów, które na co dzień znajdują 
się w zasobach własnych szkół.

Wprawdzie każda z placówek ma 
swoją własną specyfikę, jednak 
oprócz wyzwań sprzętowych brako-
wało ujednolicenia systemu naucza-
nia. Realizowanie programu opierało 
się o narzędzia takie jak Microsoft 
Teams, eDziennik lub po prostu stro-
na szkoły, gdzie zamieszczano różne 
materiały. Przykładowo jednak, pod-
czas gdy dla przedmiotów ogólno-
kształcących wiele podręczników 
dostępnych jest w wersjach elek-
tronicznych, tak dla przedmiotów 
zawodowych ich już brakuje. Samo 
kształcenie zawodowe, pod wzglę-
dem praktycznej nauki, było nie lada 
wyzwaniem. Nie da się ukryć, że przy 
długofalowym kształceniu zdalnym, 
jakość szkolnictwa branżowego mo-
głaby znacząco ucierpieć. Nie spo-
sób przecież skutecznie zdobywać 
umiejętności praktycznych przez 
ekran komputera.

Długofalowa niestacjonarna nauka 
bardzo niekorzystnie wpływa również 
na kompetencje społeczne – oka-
zało się, że młodzi ludzie odcięci od 
szkoły, nie potrafią się komunikować, 
ich kontakty rówieśnicze zanikają, 
a oni stają się społecznie bezradni. 
Szkoła wyposaża przecież uczniów 
nie tylko w wiedzę, ale też umie-

jętności pracy w grupie, działania  
w zespole czy funkcjonowania  
w społeczeństwie. W najgorszym po-
łożeniu znaleźli się tu podopieczni 
szkoły specjalnej, dla których przerwa 
w nauce stacjonarnej mogła oznaczać 
krok w tył i zaprzepaszczenie staran-
nie wypracowanych postępów.

Części uczniów udało się dobrze 
wykorzystać czas zdalnej szkoły. Ta 
grupa osiągnęła pewną samodziel-
ność w poszukiwaniu wiedzy. Można 
powiedzieć, że nauczyli się uczyć. 
Niektórym brakowało organizacji 
pracy i samodyscypliny, a nauczy-
ciele dwoili się i troili, by przygoto-
wywać dla nich interesujące i uroz-
maicone lekcje. Nie da się ukryć, że 
wykonali oni ogrom pracy. Nic jed-
nak nie zastąpi kontaktu nauczyciela 
i ucznia na żywo, w klasie, co też dla 
pracy samych pedagogów jest dużo 
bardziej komfortowe.

Początek nowego roku szkolnego 
miał zupełnie inny wymiar, niż zwy-
kle. Nie było powiatowej inauguracji, 
apeli, radość ze spotkania kolegów  
i koleżanek z klasy też była jakaś inna. 
Na każdym kroku młodość i beztro-
ska zderzają się z przeszkodami, któ-
re przecież mają służyć bezpieczeń-

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie organizatorzy 
Targów Rolnicza Jesień podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznej imprezy. 

stwu. Z zakrytej maseczką twarzy 
trudniej odczytać emocje, a koniecz-
ność zachowania dystansu społecz-
nego nie sprzyja budowaniu szkol-
nych przyjaźni. Z pewnością nie da 
się też uniknąć odczuwania skutków 
zdalnego nauczania – część przero-
bionego materiału będzie wymagała 
powtórki, a samego funkcjonowa-
nia w szkole po półrocznej przerwie 
trzeba nauczyć się na nowo. Rok 
2020/2021 z pewnością nie będzie 
łatwy dla polskiej szkoły. Najważniej-
sze, by można było do niej bezpiecz-
nie uczęszczać.

Klara Skrzypczyk

Targi Rolnicza Jesień  
odwołane

Część środków ochrony osobistej dla szkół przekazał Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Dystrybutory do dezynfekcji  
zakupione przez powiat

Nowe możliwości w ZSS
W Zespole Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni utworzono od-

dział rewalidacyjno-wychowawczy.

Dotychczas uczniowie szkoły z nie-
pełnosprawnością w stopniu głębokim 
naukę odbywali wyłącznie indywidu-
alnie, we własnych domach. Od tego 
roku szkolnego alternatywą jest oddział 
rewalidacyjno-wychowawczy funkcjo-
nujący w ZSS, w którym zajęcia eduka-
cyjno-terapeutyczne przeprowadzane 
są w zespołach składających się z co 
najmniej 2, a nie więcej niż 4 osób.

Dla dzieci z głęboką niepełno-
sprawnością terapia w grupie, która 
daje możliwości funkcjonowania  
w środowisku rówieśniczym, ma 
niebagatelne znaczenie. Kontakt  
z innymi ludźmi ma ogromny wpływ 

na postępy w rozwoju dziecka, jego 
umiejętności motoryczne, emocjo-
nalne, społeczne, poznawcze i inne. 
Zajęcia wpływają na poczucie bez-
pieczeństwa ucznia, są kluczowe dla 
budowania więzi, rozwijają możli-
wości współpracy z innymi ludźmi. 
Terapia, która dobierana jest na 
podstawie orzeczenia, jest zindywi-
dualizowana i odpowiada na potrze-
by ucznia. Oddział rewalidacyjno-
-wychowawczy utworzono w trosce  
o absolwentów przedszkola „Mali 
Zdobywcy”, ale i innych dzieci z te-
renu powiatu wrzesińskiego, dla któ-
rych jest to ogromna szansa.       (red.) 

Oddział oferuje komfortowe warunki



6 11 września 2020Edukacja www.wrzesnia.powiat.pl

Dzieci są naszą przyszłością
„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie”. 
Wywiad z Anitą Gawron, nauczycielką szkoły policealnej na kierunku opiekunka dziecięca w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i Ustawicznego we Wrześni. 

Jakie treści nauczane są na kie-
runku opiekunka dziecięca?

Zawód opiekunka dziecięca, jak sama 
nazwa wskazuje, jest zawodem opie-
kuńczym. Jest to zawód dla osób, które 
lubią pracę z dziećmi i mają z nimi do-
bry kontakt. Opiekunka dziecięca spra-
wuje opiekę nad dzieckiem od 0 do lat 4. 
Zapewnia mu bezpieczeństwo i zaspo-
kaja jego wszystkie potrzeby. W trak-
cie nauki szkolimy kandydatów, aby  
w swojej pracy prawidłowo wykonywali 
codzienne czynności związane z pielę-
gnacją dziecka. Uczymy, jak prowadzić 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz 
zabawy stymulujące rozwój psychomo-
toryczny najmłodszych pociech. Zwra-
camy uwagę na potrzebę kreatywno-
ści niezbędną przy organizacji czasu 
wolnego oraz podzielność uwagi. Od 
opiekunki dziecięcej oczekuje się dużej 
odpowiedzialności, spokoju, opanowa-
nia, łagodności, ale równocześnie kon-
sekwencji, zdecydowania potrzebnego 
do zapanowania nad dziećmi oraz cier-
pliwości. W nauczanych przedmiotach 
zawodowych wyodrębniono przedmio-
ty teoretyczne, wyposażające ucznia 
w niezbędną zawodową wiedzę teore-

tyczną, jak również przedmioty prak-
tyczne, kształcące umiejętności wyko-
nywania prac zawodowych. Nauka  
w naszej szkole elastycznie łączy zdoby-
tą wiedzę i umiejętności z czynnościami 
o charakterze praktycznym, co pozwoli 
w przyszłości w sposób profesjonalny 
opiekować się dziećmi.

Jakie są perspektywy zawodowe 
opiekunki dziecięcej? 

Zwiększające się zainteresowanie za-
trudnianiem opiekunek dziecięcych po-
woduje wzrost zapotrzebowania na oso-
by świadczące usługi opiekuńcze, które 
będą w pełni przygotowane do spra-
wowania opieki nad dziećmi. Naucza-
ne treści umożliwiają rozwijanie wśród 
uczniów niezbędnych na rynku pracy 
kompetencji kluczowych, a w szczegól-
ności postaw kreatywności, innowacyj-
ności i przedsiębiorczości. Staramy się 
stwarzać warunki do rozwijania aktyw-
ności intelektualnej i emocjonalnej w ści-
słej korelacji z praktyką. Opiekunka dzie-
cięca po zdobyciu podstaw teoretycz-
nych i kształceniu praktycznym może 
wykonywać zawód na dynamicznie 
zmieniającym się rynku pracy, ponieważ 
posiada wiadomości i umiejętności kwa-
lifikujące nie tylko do pracy w żłobku, ale 
również w klubach dziecięcych, domach 
dziecka, ośrodkach opiekuńczo-wy-
chowawczych, izbach dziecka, oddzia-
łach szpitalnych czy też w sanatoriach 
i to zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Czy wszystkie uczestniczki pani 
zajęć wiążą swoją przyszłość za-
wodową z opieką nad dziećmi?

Oczywiście wiele osób wiąże swoją 
przyszłość zawodową z profesjonalną 
opieką nad dziećmi, ale również zda-
rzają się młode mamy chcące dowie-
dzieć się więcej na temat prawidłowej 

opieki nad własnym dzieckiem. Co wię-
cej, myślę, że zwiększa się świadomość 
rodzicielska. Opiekunki dziecięce, ale 
również rodzice chcą oddziaływać 
na kształtującą się osobowość dzieci  
w bezpośrednim kontakcie. Nasza 
szkoła wspiera młode mamy, rodziców 
na często niełatwej drodze opieki, wy-
chowania i edukacji własnych pociech. 
Praca z małym dzieckiem bywa trudna 
i wymaga osobistego zaangażowa-
nia, a także wypracowania takiego 
sposobu kontaktowania się z dziećmi, 
który w największym stopniu sprzyja 
efektywnemu oddziaływaniu wycho-
wawczemu. 

Jak wyglądają zajęcia prowa-
dzone przez panią w WSCKZiU we 
Wrześni? 

Prowadzę zajęcia z dwóch przed-
miotów, mianowicie – wychowania 
i edukacji dziecka  oraz rozwijania 
wrażliwości artystycznej. Na zajęciach 
poznajemy między innymi etapy roz-
woju dziecka w różnych okresach życia 
i metody pracy dostosowane do jego 
wieku oraz możliwości psychofizycz-
nych. Opiekunki nabywają umiejętno-
ści organizacji pracy wychowawczej, 
wspierania harmonijnego rozwoju 
dziecka, organizowania bezpiecznych 
zajęć, odpowiedniego doboru zaba-
wek, zabaw i pomocy dydaktycznych. 
Na zajęciach omawiamy również wy-
brane problemy wychowawcze.

Od opiekunki dziecięcej oczekuje się 
dużej odpowiedzialności i wrażliwości 
estetycznej. Dlatego staram się roz-
wijać wśród słuchaczy ich uzdolnie-
nia plastyczne, muzyczne, taneczne,  
a także twórcze myślenie oraz zdol-
ności manualne, które pozwolą na 
rozwijanie zdolności artystycznych  
u małych dzieci. Staram się łączyć  

w sposób naturalny teorię z praktyką, 
dbać o atrakcyjność prowadzonych za-
jęć, aktywizować uczniów poprzez do-
bór odpowiednich metod i środków oraz 
wprowadzać miłą, przyjazną atmosferę, 
sprzyjającą zdobywaniu wiedzy.

Dlaczego wybrała pani ścieżkę 
kariery związaną z opieką nad ma-
łymi dziećmi?

Jestem młodym nauczycielem i cieszę 
się, że właśnie taki zawód wybrałam. 
Bardzo lubię kontakt z ludźmi, a praca 
z dziećmi jest szczególnie wyjątkowa. 
Tak naprawdę każdy dzień, w którym 
uczniowie pokonują kolejne trudności, 
a na ich twarzach gości uśmiech jest 
czymś niesamowitym. Pracowałam  
w przedszkolu, w klasach 1-3, a także 
w świetlicy szkolnej. Obecnie współ-
pracuję również z WSCKZiU we Wrze-
śni. Uważam, że młodzi ludzie są pełni 
nowych pomysłów, zaangażowania, 
zapału i energii. Trzeba tylko w nich 

uwierzyć, czasami dać im szansę, po-
prowadzić, zaufać. Każdego dnia zdo-
bywają doświadczenia, umiejętności, 
a także  wiedzę. Dzieci na naszych 
oczach zmieniają się, dorastają i kro-
czą ku samodzielności. Rozwijają wła-
sną osobowość, talenty oraz zdolności 
niczym motyl rozwijający barwne 
skrzydła przed najważniejszym lotem 
w dorosłość.

Będąc nauczycielem we Wrześni, 
wciąż uczę się tego, jakie to wspaniałe, 
że każdy człowiek jest jedyny w swoim 
rodzaju, niepowtarzalny i wyjątkowy. 
Przecież w każdym z nas jest wiele ta-
lentów. Wydaje mi się, że to właśnie 
sprawia, że zawód nauczyciela jest 
naprawdę fascynujący i wyjątkowy. 
Każdy nauczyciel pracujący z pasją ma 
ogromną satysfakcję z tego, że może 
przebywać w gronie tak inspirujących 
osób, jakimi są nasi uczniowie. 
                                     WSCKZiU
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Anita Gawron

W pracy opiekuna dziecięcego przydaje się kreatywność
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Uczczono generała
Cmentarz Farny we Wrześni to miejsce spoczynku gen. dr. Romana 

Abrahama. W rocznicę śmierci patrona Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących delegacje złożyły kwiaty na jego grobie. 
Skromna uroczystość ku czci bo-

hatera polsko-ukraińskich walk  
o Lwów z 1918 roku oraz wojny pol-
sko-bolszewickiej z 1920 roku, a tak-
że dowódcy Wielkopolskiej Brygady 
Kawalerii wchodzącej w skład Armii 
„Poznań” podczas kampanii wrze-
śniowej z 1939 roku miała miejsce 26 
sierpnia. Wzięli w niej udział przed-
stawiciele Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących z dyrekto-
rem Damianem Hoffmannem na cze-
le. Przy miejscu spoczynku generała 
wartę honorową pełnili żołnierze z 15 

Batalionu Ułanów Poznańskich z Wę-
drzyna, który należy do struktur 17 
Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej w Międzyrzeczu. Na cmen-
tarzu parafialnym przy ul. Gnieźnień-
skiej obecny był również ich poczet. 
Na miejscu pojawili się także wrze-
sińscy samorządowcy. Wiązankę na 
grobie patrona ZSTiO złożył starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wraz 
z naczelnik Wydziału Edukacji Olgą 
Kośmińską-Gierą. O okolicznościach 
nadania szkole imienia przypomniał 
zebranym Eugeniusz Paterka.     (red.)

Wrześnianie uczcili  
81. rocznicę wybuchu  
II wojny światowej

Pierwsze dni września 1939 roku były dla mieszkańców miasta 
niezwykle traumatyczne. W wyniku bombardowań przeprowadzo-
nych przez hitlerowców zburzone zostały m.in. miejscowa cukrow-
nia i węzeł kolejowy.

Ludność cywilną pomordowaną 
przez najeźdźców w latach 1939-
1944 złożono w zbiorowej mogile 
na cmentarzu parafialnym przy ul. 
Gnieźnieńskiej. Mieszkańcy ziemi 
wrzesińskiej oddali hołd ofiarom  
1 września. Uroczystość została zor-
ganizowana przez burmistrza mia-
sta i gminy Września oraz Muzeum 
Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich. 

Poprowadził ją dyrektor muzeum 
Sebastian Mazurkiewicz. Na grobie 
pomordowanych Polaków kwiaty 
złożyli kombatanci oraz przedstawi-
ciele organizacji społecznych, służb 
mundurowych, szkół i lokalnych 
władz, wśród których obecni byli 
przewodniczący Rady Powiatu Ma-
rek Przyjemski, a także wicestarosta 
Waldemar Grzegorek.       (red.)       

Konserwacja drewnianych zabytków

Kościół oraz dzwonnica w Zielińcu z przełomu XVII i XVIII wieku dzięki dotacji z budżetu powiatu 
wrzesińskiego zyskają nowy wygląd. Oczyszczeniu i impregnacji poddane zostaną ściany oraz dachy 
tych zabytkowych budynków.    

Kościół pw. św. Mikołaja oraz dzwon-
nicę pokrywa dach wykonany z drew-
nianego gontu. Zewnętrzne ściany 
zabytków również tworzą drewniane 
deski. Ich stan wymaga konserwacji ze 
względu na skutki czynników atmosfe-
rycznych, łuszczenie się wcześniejsze-
go impregnatu czy też różnego rodzaju 
mniejsze i większe uszkodzenia. Chcąc 
zachować zabytki w dobrej kondycji, 
proboszcz parafii w Zielińcu zwrócił 
się do Zarządu Powiatu Wrzesińskie-
go z wnioskiem o wsparcie finansowe 
konserwacji budynków zatrzymującej 
proces dalszego niszczenia drewna. Na 
podstawie umowy, którą 3 września 
podpisali starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz i ks. Mariusz Wiśniewski, 
powiat przekaże 10 tysięcy złotych na 
realizację tego zadania. 

To kolejna dotacja udzielona w 2020 
roku na prace konserwatorskie przy 

zabytkach wpisanych do rejestru za-
bytków z terenu powiatu. Zdobienia 
witraży we wrzesińskiej farze po wy-
konanej renowacji już zachwycają,  

a dobiegający końca remont ogro-
dzenia wokół kościoła w Nekli nada 
mu oryginalny, dawny wygląd.  

Mateusz Maserak

Warsztaty zamiast turnieju
W tym roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów oraz imprez, które odbywały się 

corocznie. Podobnie było z kolejnym Grzybowskim Turniejem Wojów. Tym razem zamiast niego odbył 
się Piknik Historyczny „Rzemieślnicy i Wojowie”.

Wydarzenie odbywało się 22 i 23 
sierpnia w Rezerwacie Archeologicz-
nym Gród w Grzybowie z zachowa-
niem reżimu sanitarnego. Warsztaty  
i pokazy przeprowadzali rzemieśl-
nicy, wojowie, członkowie grupy 
teatralnej, a także pracownicy rezer-
watu. Przyjezdni w ciągu dwóch dni 

mogli m.in. obserwować codzienne 
życie ludności wczesnego średnio-
wiecza, poznać pracę ówczesnych 
stolarzy czy jubilerów, wziąć udział 
w warsztatach kowala, a także zapo-
znać się z pracą archeologa. Wrze-
śniowy weekend na grodzie był wy-
pełniony jeszcze wieloma ciekawymi 

pokazami oraz zajęciami, z których 
mogli korzystać zarówno młodsi, jak 
i starsi uczestnicy wydarzenia. Na-
tomiast już w najbliższą sobotę 12 
września w rezerwacie odbędą się 
Europejskie Dni Dziedzictwa, o któ-
rych więcej na stronie 14.     
             (red.)

W tym roku minęły 44 lata od śmierci Romana Abrahama

Wrzesińskie obchody 1 września co roku mają inną formę

Na mocy podpisanej umowy parafia otrzyma z budżetu powiatu 10 tys. zł.

Po raz kolejny można było się przyjrzeć życiu we wczesnośredniowiecznym grodzisku
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Nowe stanowisko OIOM
Szpital Powiatowy we Wrześni otrzymał niedawno kardiomoni-

tor i łóżko do intensywnej terapii. To stanowisko do ratowania życia 
pacjentów zostało przekazane przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Samorząd województwa wielkopol-
skiego w ślad za środkami ochrony 
osobistej przekazał do Szpitala Powia-
towego we Wrześni kardiomonitor  
i tzw. łóżko OIOM-owskie jako stano-
wisko do ratowania życia pacjentów 
zmagających się z koronawirusem.

Przekazanie specjalistycznego sprzę-
tu było możliwe dzięki Europejskiemu 

Funduszowi Rozwoju Regionalnego 
w ramach dofinansowania z Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+. W najbliższym 
czasie zgodnie z zawartą umową szpi-
tal otrzyma także respirator.

Dzięki wsparciu szpital jeszcze sku-
teczniej może dbać o zdrowie miesz-
kańców powiatu i okolic.              (red.)

KardiomonitorŁóżko

Z wizytą w laboratorium
W ramach przybliżania mieszkańcom zadań Szpitala Powiatowego prezentujemy Pracownię Dia-

gnostyki Laboratoryjnej i Pracownię Serologii z Bankiem Krwi.

Pracownia Diagnostyki Laborato-
ryjnej oferuje:

• bezpłatne badania na podstawie 
skierowania lekarza Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Spe-
cjalistycznych, 

• badania w trybie cito – czas oczeki-
wania na wyniki badań dla pacjentów 
ambulatoryjnych – jak najkrótszy,

• pełnopłatne badania na życzenie 
pacjenta.

Pobieranie materiału do badań od-
bywa się od poniedziałku do piątku 
od godz. 7 do 10. Odbiór wyników 
badań następnego dnia – od ponie-
działku do piątku od godz. 7 do 10 
oraz od godz. 14 do 16. W wyjątko-
wych przypadkach istnieje możli-
wość wcześniejszego odbioru wyni-
ków badań po uzgodnieniu z perso-
nelem laboratorium.

Laboratorium Szpitala Powiatowe-
go we Wrześni oferuje szeroki panel 
badań z zakresu hematologii, bio-
chemii, immunochemii, koagulolo-
gii, alergologii, wirusologii, analityki 
ogólnej, mikrobiologii, serologii. 
Wyposażone jest w pełni zautomaty-
zowane nowoczesne analizatory re-
nomowanych firm diagnostycznych. 
Szpital zatrudnia wysoko wykwali-
fikowanych pracowników: diagno-
stów laboratoryjnych, w tym specja-
listów w dziedzinie diagnostyki labo-
ratoryjnej i transfuzjologii krwi oraz 
techników analityki medycznej. Po-
zwala to zapewnić świadczenie usług 
na wysokim poziomie. Szpital korzy-

sta ze specjalnego oprogramowania 
komputerowego. Wprowadzony zo-
stał niezawodny system pozytywnej 
identyfikacji próbówek z pobranym 
materiałem biologicznym opierają-
cym się na etykietach z kodami kre-
skowymi. Krew do badań pobierana 
jest jednorazowym, zamkniętym 
systemem aspiracyjno-próżniowym, 
zabezpieczającym przed zakażeniem 
pacjenta i pracownika laboratorium, 

Aby zapewnić najwyższą jakość 
usług, laboratorium prowadzi we-
wnętrzną i zewnętrzną kontrolę 
jakości, co potwierdzają stosowne 
certyfikaty Centralnego Ośrodka 
Badań Jakości w Diagnostyce Labo-
ratoryjnej oraz Centralnego Ośrod-
ka Badań Jakości w Diagnostyce 
Mikrobiologicznej. Szpital posiada 
wdrożone obligatoryjne standardy 
jakości opracowane przez Minister-
stwo Zdrowia i system jakości oparty 
o normy międzynarodowe ISO, które 
zapewniają wysoką wiarygodność 
wyników badań.

Pracownia Serologii z Bankiem Krwi 
Pracownia czynna od poniedziałku 

do piątku od godz. 7 do 15. Pobór 
materiału do badań od poniedział-
ku do piątku od godz. 7 do 10. Od-
biór wyników w tym samym dniu od 
godz. 7 do 15 w Pracowni Serologii 
lub następnego dnia roboczego od 
godz. 7 do 10 oraz od godz. 14 do 16 
w rejestracji.

Pracownia oferuje badania z zakresu:
- grupy krwi (badanie polega na 

oznaczeniu antygenów krwinki czer-
wonej grup głównych układu ABO 
oraz antygenu D z układu Rh),

- wykrywania przeciwciał odporno-
ściowych skierowanych do antyge-
nów krwinki czerwonej.

Wynik badania grupy krwi wykorzy-
stuje się do:

- doboru krwi dla pacjentów np.  
w przypadku przygotowania do za-
biegu operacyjnego,

- określenia niezgodności serolo-
gicznej między rodzicami dziecka,

- identyfikacji potencjalnego konfliktu 
serologicznego między matką a płodem,

- diagnostyki choroby hemolitycz-
nej płodu/noworodka.

Posiadanie wyniku grupy krwi  
i noszenie go przy sobie umożliwia 
udzielenie szybkiej pomocy w sta-
nie zagrożenia życia!

Kobiety planujące ciążę i będące  
w ciąży powinny oznaczać grupę 
krwi. Zgodnie z zaleceniami powin-
no zostać to wykonane nie później 
niż do 12 tygodnia ciąży. Oznaczenie 
grupy krwi u przyszłych rodziców 
umożliwi identyfikację niezgodności 
serologicznej pomiędzy rodzicami 
i wdrożenie odpowiedniego postę-
powania podczas prowadzenia ciąży 
oraz po urodzeniu dziecka, co ma 
ogromne znaczenie dla zdrowia i ży-
cia nienarodzonego potomstwa. Wy-
krycie przeciwciał odpornościowych 
w ramach badania przeglądowego 
przeciwciał odpornościowych do 
krwinki czerwonej umożliwia:

- prawidłowy dobór krwi (tzw. krew 
dobrana fenotypowo) do przetoczeń,

- wdrożenie odpowiednich procedur 
prowadzenia ciąży, konfliktu serologicz-
nego i diagnostyki prenatalnej choroby 
hemolitycznej płodu/noworodka.

Oznaczenie grupy krwi zabez-
piecza nas jako potencjalnych 
biorców krwi i umożliwia troskę  
o zdrowie i życie naszych dzieci, 
także tych jeszcze nienarodzonych.

Pracownia wykonuje badania, wy-
korzystując nowoczesne testy mikro-
kolumnowe charakteryzujące się wy-
soką czułością i swoistością. Badania 
przeprowadza doświadczony i wy-
kwalifikowany personel. Pracownia 
uczestniczy od wielu lat w między-
narodowych programach kontroli 
laboratoryjnej, posiada certyfikaty, 
które nie tylko potwierdzają udział  
w badaniu kontrolnym, lecz określają 
osiągnięte wyniki.

Szpital Powiatowy we Wrześni

W Szpitalu Powiatowym pracuje wykwalifikowany personel

Nowatorski zabieg z pomocą robota
Przeprowadzona we wrzesińskim szpitalu operacja jest dopiero drugim takim zabiegiem wykona-

nym w Polsce.
10 września na Oddziale ortopedii  

i traumatologii narządu ruchu Szpi-
tala Powiatowego we Wrześni pod 
kierownictwem dr Kamila Kałowskie-
go przeprowadzona została inno-
wacyjna operacja endoprotezopla-
styki stawu kolanowego przy użyciu 
robota ortopedycznego NAVIO™, 
pierwszego takiego robota w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. NAVIO™ 
jest nie tylko robotem, ale całym 
systemem, pozwalającym na plano-
wanie operacyjne z wykorzystaniem 
modelu przestrzennego stawu, jak 

również śródoperacyjną wi-
zualizację osi kończyny oraz 
biomechaniki operowanego 
stawu.  Na podstawie danych 
uzyskanych z badań obra-
zowych, wykonanych przed 
zabiegiem, robot pozwala na 
indywidualne dopasowanie 
implantów do kości podczas 
zabiegów implantacji endo-
protez całkowitych i połowi-
czych stawu kolanowego.                 
     Szpital Powiatowy
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Samochodem w kinie
Na koniec wakacji mieszkańcy powiatu wrzesińskiego zostali zaproszeni na pokaz filmu w kinie sa-

mochodowym. Organizatorem wydarzenia było wrzesińskie Kino Trójka we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym we Wrześni.

Film Green Book, który zaprezen-
towano 28 sierpnia to oscarowa 
opowieść osadzona w Stanach 
Zjednoczonych z początku lat 60. 
Wywodzący się z klasy robotniczej 
cwaniak z Bronxu zostaje szoferem 
ekstrawaganckiego muzyka pocho-
dzenia afroamerykańskiego. Pod-
czas wielotygodniowego tournée 

widz wraz z nimi odkrywa znaczenie 
przyjaźni i tolerancji.

Pokaz odbył się na parkingu Cen-
trum Badań i Rozwoju Nowocze-
snych Technologii w Grzymysławi-
cach. Kinomaniacy musieli dostoso-
wać się do obowiązującego reżimu 
sanitarnego – w samochodzie mogły 
być jedynie dwie osoby, uczestnicy 

mieli mierzoną temperaturę, a pojaz-
dów nie wolno było opuszczać. 

Kino samochodowe pozwoliło z jed-
nej strony na sprostanie wyzwaniom 
związanym z sytuacją epidemiczną, 
 z drugiej zaś stanowiło ciekawą i nie-
typową opcję na piątkowy wieczór  
z dobrym filmem.

Klara Skrzypczyk

„Kubuś” z nową atrakcją
Pod koniec sierpnia za sprawą budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego na 2020 rok rozbu-

dowany został plac zabaw „Kubuś” w Pyzdrach. Najmłodsi mogą korzystać m.in. z zamontowanych 
zjeżdżalni oraz ścianek edukacyjnych. 

Plac zabaw, który od lat funkcjonuje 
w centrum Pyzdr, już w zeszłym roku 
został rozbudowany w ramach bu-
dżetu obywatelskiego.  W tegorocz-
nej edycji mieszkańcy gminy zdecy-
dowali o powiększeniu go o kolejne 
elementy. Kolorowe daszki, poręcze 
i części nowego zestawu, który przy-
pomina bajkową twierdzę, przycią-
gają wzrok do „Kubusia”. Urządzenie 

spełnia wszelkie normy, a więc jest 
bezpieczne dla milusińskich, którzy 
mogą się na nim beztrosko bawić. 

To kolejne zadanie budżetu obywa-
telskiego, które w tym roku zostało 
zrealizowane na terenie naszego 
powiatu. W wachlarzu wybranych  
w głosowaniu propozycji znalazły się 
również urządzenia fitness. Siłownie 
zewnętrzne cieszą już mieszkańców 

kilku miejscowości, którzy chętnie 
korzystają z tej formy aktywności fi-
zycznej. W Gorzycach postawiono na 
nieco inne urządzenia. Największym 
zainteresowaniem cieszy się zamon-
towany tam zjazd linowy. Sołtys wsi 
Stanisław Filipiak zaprezentował roz-
budowany plac zabaw w Gorzycach 
podczas pikniku, który się odbył  
22 sierpnia.  Mateusz Maserak 

Nowy element tuż po zamontowaniu

Informujemy, że 15 września (wtorek) przeprawa promowa w Nowej Wsi 
Podgórnej będzie nieczynna z uwagi na prowadzenie prac konserwacyj-
nych. Niewykluczone, że będzie konieczność kontynuowania prac również 
kolejnego dnia. Będziemy o tym informować na naszym profilu na portalu 
Facebook. Zapraszamy do obserwowania!

Konkurs rozstrzygnięty
Komisja oceniła prace w konkursie „Żniwa w obiektywie”. Spo-

śród 52 fotografii wybrano laureatów oraz przyznano wyróżnienia. 

Przypomnijmy, że uczestnicy mogli 
zgłosić zdjęcia w trzech kategoriach: 
krajobraz, maszyny i sprzęt rolniczy 
oraz praca na roli. Komisja przyznała 
następujące miejsca:

• kategoria krajobraz: laureatka Maj-
ka Kruszyńska, wyróżnienia: Joanna 
Grześkowiak oraz Alina Młodojewska,

• kategoria maszyny i sprzęt rol-
niczy: laureat Dawid Broniarczyk, 
wyróżnienia: Robert Kruszyński oraz 
Patryk Korcz,

• kategoria praca na roli: Wojciech 
Jączyński, wyróżnienia: Marek Jarzy-
na oraz Monika Parus.

Na zaproszenie przewodniczącego 
w pracach komisji wziął udział Jaro-
sław Kwiatek, który zdecydował się 
przyznać jedno wyróżnienie specjal-
ne. Trafiło ono do Waldemara Odrob-
nego, który złożył  pracę w kategorii 
praca na roli.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!  
                    (red.)

Wymarzony debiut
Pochodząca z Marzenina Izabela Zalewska zdobyła Nagrodę 

Publiczności podczas Koncertu Debiutów na 57. Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu.

Wokalistka skradła serce audyto-
rium wykonaniem piosenki Cień 
nadziei, której tekst został napisany 
przez Tomasza Misiaka. Muzykę do 
utworu skomponował Włodzimierz 
Korcz. Wcześniej utalentowana 
25-latka zwyciężyła w programie 
„Szansa na Sukces. Opole 2020”  
i tym samym otrzymała możliwość 
wystąpienia na tegorocznym festi-

walu. Izabela Zalewska pochodzi  
z muzykalnej rodziny i od dziecka 
rozwija swoją pasję. Jest absolwent-
ką Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy, a także Akademii Muzycznej  
w Poznaniu, gdzie ukończyła studia 
magisterskie na specjalności dyry-
gentura chóralna. Obecnie pracuje 
w stolicy Wielkopolski jako dyrygent 
chóru i nauczycielka śpiewu.       (red.)

Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam wystąpić na scenie, która dla wielu mu-
zyków jest spełnieniem marzeń. Dla mnie oczywiście też. Otrzymanie Nagrody 
Publiczności było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Myślę, że to jedno z naj-
ważniejszych wyróżnień muzycznych w moim życiu – za co bardzo dziękuję. 
Festiwal opolski niesie ze sobą wspaniałe przeżycia, cudowną atmosferę i nie-
zapomniane momenty na scenie. Ze względu na obostrzenia były ograniczenia 
dotyczące publiczności na widowni. Na szczęście osoby, którym udało się poja-
wić, tam na miejscu dawały występującym wsparcie, a organizatorzy bardzo 
dbali o nasze bezpieczeństwo w trakcie trwania całego festiwalu.  
      Izabela Zalewska

Komisja obradowała w starostwie

W obliczu zagrożenia epidemiologicznego kino samochodowe to bezpieczna propozycja

fot. arch. I. Zalew
skiej
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Września i powiat wrzesiński  
w czasie I wojny światowej

Działania Polaków na polu gospodarczym, narodowym  
i społecznym podczas wojny

Najbardziej aktywnymi organizacjami gospodarczymi na ziemi wrzesińskiej podczas I wojny światowej były banki. 

Realia wojny w pracy banków. Ogłoszenia z „Dziennika Poznańskiego”  
(z kwietnia i czerwca 1916 roku)

Fotografia żołnierza – Franciszek Torzewski 
(dziadek autora) w pruskim mundurze na 

froncie I wojny światowej

Rynek wrzesiński z widokiem na ulicę Poznańską w czasach I wojny światowej  
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

Bank Ludowy (Pożyczkowy) we Wrze-
śni w sprawozdaniu za rok 1915 wykazał 
obrót ponad 9 mln marek. Miał wówczas 
1 015 członków. Prezesem rady nadzor-
czej był proboszcz wrzesiński, ks. prałat 
Mieczysław Łabędzki, a zarząd stanowili 
Stanisław Ziołecki, Stanisław Smodlibow-
ski (dyrektor) i Józef Lewicki. Za rok 1916 
obrót przyniósł ponad 12 mln marek. 

Aktywnością wykazywały się też 
spółki występujące pod nazwą „Rol-
nik”. „Rolnik” we Wrześni pierwsze 
„wojenne” walne zebranie zorganizo-
wał w lokalu Mieczysława Lehmanna  
w Rynku (obecnie Rynek 24, Restau-
racja Margeritta) 7 września 1914 
roku. W sprawozdaniu za rok 1914/15 
wrzesiński „Rolnik” wykazywał (na 
1 lipca 1915) 148 członków ze 190 
udziałami po 1 000 marek. Radę nad-
zorczą stanowili: Władysław Kościelski 
z Miłosławia, ks. proboszcz Stanisław 
Bogdański z Miłosławia, Józef Lewicki 
z Wrześni, Antoni Machiński z Szembo-
rowa, Franciszek Czapski z Barda, Feliks 
Alkiewicz z Żernik, Maciej Zgoliński  
z Borzykowa, Józef Pietrzak z Gutowa 
Małego, hr. Zygmunt Żółtowski z Nekli, 
Józef Chrzanowski ze Stanisławowa, 
Stanisław Waniorek z Wrześni i Józef 
Łopatka z Mieczysławowa. W zarządzie 
zasiadali Władysław Trąmpczyński, Ka-
zimierz Kozłowski i Stefan Lutomski. 
Na zebraniu walnym 18 września 1917 

w tej samej sali wykazano, że w okre-
sie od 1 lipca 1916 do 30 czerwca 1917 
obrót wyniósł prawie 5 mln marek, 
czysty zysk prawie 9 tys. marek, człon-
ków było 138 z 171 udziałami.

Pozostałe organizacje o charakterze go-
spodarczym wykazywały się w okresie 
wojny małą aktywnością (albo nie pozo-
stawiły wyraźnego śladu swej działalno-
ści). Z ważniejszych wydarzeń warto od-
notować walne zebranie kółek rolniczych 
na powiat wrzesiński w Odeonie 30 stycz-
nia 1916 roku i nadzwyczajne zebranie 
Towarzystwa Przemysłowego we Wrześni 
28 lipca 1918 roku w salce parafialnej.

Już jesienią 1914 roku władze wy-
dały zakaz organizowania zebrań sto-
warzyszeń, na których istniał choćby 
cień podejrzeń o dyskusje polityczne.  
W pierwszej kolejności dotyczyło to ta-
kich organizacji jak Towarzystwo Gim-
nastyczne Sokół, które miało nawet 
zakaz urządzania zabaw towarzyskich. 
Zebrania mogło organizować na przy-
kład Towarzystwo Pomocy Naukowej 
im. Karola Marcinkowskiego, którego 
sekretarzem był proboszcz z Szemboro-
wa ks. Edmund Konarski, a skarbnikiem 
dr Ludwik Krzyżagórski.  Odbywały 
się one (w listopadzie 1914 roku oraz  
w grudniu 1915, 1916 i 1917 roku) w lo-
kalu Mieczysława Lehmanna w Rynku. 
Bez przeszkód władze zezwalały na dzia-
łania charytatywne, a nawet je popierały, 

w miarę rosnących trudności gospodar-
czych od 1915 roku. W tej sytuacji wiele 
towarzystw organizowało spotkania ar-
tystyczne połączone z dobroczynnością. 

W niedzielę 7 listopada 1915 roku człon-
kowie i sympatycy Towarzystwa Czytelnia 
dla Kobiet, w liczbie 37 osób, urządzili we 
wrzesińskim „Odeonie” wieczornicę, z któ-
rej dochód przeznaczono na pomoc bez-
domnym. Inicjatorką przedsięwzięcia była 
Maria Thielówna, (niezamężna córka zmar-
łego kilka miesięcy wcześniej, pracującego 
we Wrześni od 1871 roku adwokata i nota-
riusza Stefana Thiela). Z inną inicjatywą po-
mocy dla biednych w Królestwie Polskim 
i Galicji wystąpiła Maria hr. Ponińska, żona 
właściciela dóbr wrzesińskich Stanisława 
hr. Ponińskiego. W 1916 roku nową inicja-
tywę w tej sprawie podjęła inna organi-
zacja – Towarzystwo Terminatorów pod 
wezwaniem św. Stanisława Kostki.

Przed Bożym Narodzeniem 1916 roku 
w całym Księstwie organizowano akcję 
pod nazwą „Bazar gwiazdkowy”. Pole-
gała ona na przyjmowaniu darów od 
obywateli i ich sprzedawaniu chętnym 
nabywcom. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczano na pomoc ubogim dzieciom. 
Bazar taki urządzono też we Wrześni.

Wiosną 1917 roku utworzył się – nie-
związany prawdopodobnie z żadnym 
towarzystwem – komitet, który 22 kwiet-
nia zorganizował kolejną wieczornicę. 
Dochód z niej przekazano komitetowi 
niesienia pomocy dzieciom w Królestwie 
Polskim i kuchni dla ubogich dzieci przy 
Szkole Katolickiej we Wrześni. Działalno-
ścią charytatywną zajęło się też Towarzy-
stwo Ziemianek powiatu wrzesińskiego. 

Od 1911 roku trwały starania wrzesińskich 
Polaków o założenie w mieście ochronki, 
czyli przedszkola. Starania te przyniosły 
skutek w 1915 roku. Placówka funkcjono-
wała w salce parafialnej przy farze.

Działalność wrzesińskich towarzystw 
o charakterze kulturalnym i oświa-
towym w czasie I wojny była bardzo 
ograniczona. Przede wszystkim z po-
wodu działań administracji niemiec-
kiej, ale też z powodu – przynajmniej 
okresowej – służby wojskowej wielu 
ich aktywnych członków. Przedsię-
wzięcia kulturalne sprowadzały się do 
obchodów rocznic, i to takich, którym 
władze zaborcze nie mogły przypisać 
charakteru politycznego. Na przykład 
w czerwcu 1918 roku nie wydano 
pozwolenia na żadne uroczystości  
z okazji 100. rocznicy śmierci gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego. Wiele 
przedsięwzięć było cenzurowanych, 
także tych o charakterze artystycznym, 
mimo że miały one też inne zadanie; 
zebrane przy ich okazji pieniądze prze-
znaczano na cele dobroczynne.

Na czele dość krótkiej listy żałobnych 
uroczystości rocznicowych we Wrześni 
stoi wieczornica z okazji 60. rocznicy 
śmierci Adama Mickiewicza zorganizo-

wana 28 listopada 1915 roku. Śmierć 
Henryka Sienkiewicza w 1916 roku 
uczczono nie tylko uroczystościami 
żałobnymi (w zaborze pruskim ograni-
czonymi w zasadzie do kościołów), ale 
też różnymi programami artystycznymi 
poświęconymi jego twórczości. Uroczy-
stości żałobne odbyły się w końcu 1916 
roku w całym Księstwie, także we Wrze-
śni – 7 grudnia staraniem hrabiny Marii 
Ponińskiej odbyło się w farze wrzesiń-
skiej nabożeństwo żałobne.

Na przedsięwzięcia artystyczne przy-
szedł czas na początku 1917 roku. 28 
stycznia w programie „obchodu sienkie-
wiczowskiego” ksiądz Leon Nieradziń-
ski proboszcz w Grabowie Królewskim  
a potem w Gozdowie – wygłosił wykład 
o życiu i czynach pisarza. Wystąpili wrze-
sińscy amatorzy, a program zakończył 
żywy obraz przedstawiający hołd dzieci 
Henrykowi Sienkiewiczowi. Wydarzenie 
wsparły osoby nieobecne na uroczysto-
ści – rodziny ziemiańskie z powiatu – Po-
nińscy, Grabscy, Czapscy, Chrzanowscy, 
Hulewiczowie, zamożniejsi gospodarze 
ze wsi powiatu oraz majętni mieszkańcy 
Wrześni, Miłosławia i Strzałkowa. 

Jesień 1917 roku została w całej pol-
skiej społeczności Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego zdominowana przez 
uroczyste obchody 100. rocznicy 
śmierci Tadeusza Kościuszki. Pozwole-
nie władz niemieckich na tego rodzaju 
uroczystości i brak cenzury świadczyły 

o postępującej słabości zaborcy, a ska-
la zapoczątkowanych w październiku 
1917 roku uroczystości w całej pro-
wincji wprost przeraziła władze. We 
Wrześni ukonstytuował się Komitet 
Zjednoczonych Towarzystw Wrzesiń-
skich, który zorganizował rocznicową 
uroczystość w sali Odeon 4 listopada 
1917 roku. Śpiewano zakazaną wcze-
śniej pieśń Boże, coś Polskę. Uroczy-
stość powtórzono 5 listopada.

Bardzo aktywne w okresie przed-
wojennym, nie tylko w prowadzeniu 
bibliotek, ale też w akcji odczytów  
i wieczornic, wrzesińskie koło Towa-

rzystwa Czytelni Ludowych w czasie 
wojny wyraźnie straciło impet. Ogra-
niczało się właściwie tylko do prowa-
dzenia bibliotek. Krótko przed wybu-
chem wojny, w grudniu 1913 roku, 
otwarto stałą bibliotekę TCL we Wrze-
śni. Mieściła się ona, wraz z czytelnią 
czasopism, w salce parafialnej przy 
farze. Dopiero w grudniu 1917 roku 
wrzesińskie TCL podjęło nową ini-
cjatywę – urządziło wystawę książek 
polskich urządzoną w salce parafial-
nej otwartą uroczyście przez prezesa 
zarządu wrzesińskiego TCL – apteka-
rza Stanisława Koniecznego. U schył-
ku wojny, 13 października 1918, roku 

odbyło się we Wrześni walne zebra-
nie Towarzystwa Czytelni Ludowych, 
śpiewano Boże, coś Polskę. Uaktywniło 
się Towarzystwo Czytelnia dla Kobiet, 
ale na polu charytatywnym.

Marian Torzewski
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Z kulturą  
za pan brat

• haczka – motyka 
• haczyk – pogrzebacz lub hak 
• haj – nóż 
• hajcować – palić 
• hajs – pieniądze 
• hajtnąć – uciąć 
• hajtnąć się – ożenić się, wyjść za mąż 
• hajtok – nóż, kozik 
• hazaj – zając 
• he? – co? 
• hebel – strug 
• hejbnąć się – zdobyć się na coś 
• heklować – szydełkować, robić 

na szydełku 

• heklówka – szydełko (do ręcz-
nych robótek) 

• heksa – złośliwa kobieta, zołza 
• hela (z pyrami) – wóz (ze skrzynią 

na ziemniaki) 
• huby – peryferie 
• hyca – upał 
• hycać – skakać 
• hyćka, hyczka – czarny bez 

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów  

Jerzego Romualda Stankiewicza

Jak zachowywać się w różnych świątyniach?
Zdecydowana większość Polaków deklaruje przynależność do wyznania katolickiego. Nie dziwi więc fakt,  

że jeśli chodzi o architekturę sakralną, na terenie naszego kraju dominują kościoły. Nie oznacza to jednak, że bra-
kuje u nas świątyń, w których modlą się wyznawcy innych religii. Znaczna część takich budowli to zabytki. Więc 
jeśli nie zaglądamy do nich w celach modlitewnych, to często zdarza się, że je po prostu zwiedzamy. Podróżując nie 
tylko po Polsce, ale i po całym świecie, warto znać zasady odpowiedniego zachowania się w kościołach, synago-
gach, meczetach oraz innych świątyniach.

W każdej świątyni należy zachowywać się zgodnie z regułami uznawanymi przez wyznawców danej religii

Kościół
W katolickich świątyniach dużą wagę 

przywiązuje się do odpowiedniego 
ubioru. Kobiety nie powinny zakładać 
krótkich spódnic czy bluzek z głębo-
kimi dekoltami. Należy powstrzymać 
się również od odsłaniania pleców, ra-
mion i stóp. Opięte ubrania podkreśla-
jące figurę bardziej nadają się na wie-
czorne wyjście niż do kościoła. Odpo-
wiednie muszą być także fryzura oraz 
makijaż, by nie odwracały uwagi mo-
dlących się. Przed wejściem mężczyź-
ni są zobowiązani do zdjęcia nakrycia 
głowy. Najodpowiedniejszym strojem 
dla panów będzie koszula z długim 
rękawem i długie spodnie (krótkie 
spodenki odpadają nawet w upalne 
lato). Mężczyzna również nie powi-
nien odkrywać stóp. Jeśli udajemy się 
do kościoła w celach turystycznych,  
a nasz strój nie jest najwłaściwszy, 
warto mieć w plecaku lub torbie chus-
tę, którą będziemy mogli się okryć. Ta-
kie rozwiązanie jest przydatne w przy-
padku zwiedzania świątyni każdego 
wyznania. Odwiedzając katolickie 
kościoły, można spotkać się z sytuacją, 

w której ktoś będzie się spowiadał, klę-
cząc przy konfesjonale. Jeżeli zdarzy 
się, że przypadkiem usłyszymy słowa 
spowiedzi, powinniśmy odejść dalej.  
Z kolei osoby wyznające grzechy 
muszą zwrócić uwagę na to, by nie 
mówić zbyt głośno (najlepszy będzie 
szept słyszalny tylko dla spowiednika). 
Tak jak w przypadku każdego miej-
sca kultu, również w kościele należy 
zachowywać się cicho i nie przeszka-
dzać modlącym się. Jeśli jesteśmy  
w grupie, to nie komentujemy głośno 
tego, co widzimy (wrażeniami zawsze 
można podzielić się zaraz po wyjściu). 
Chcąc robić zdjęcia wewnątrz kościo-
ła, wcześniej należy zapoznać się z pa-
nującymi w danym miejscu zasadami. 
Możliwe, że fotografowanie będzie 
całkowicie zabronione, choć zdarza 
się to naprawdę rzadko. Natomiast 
często można spotkać się z zakazem 
używania lampy błyskowej. Fotogra-
fując obiekty znajdujące się w środku, 
uważajmy, by swoim zachowaniem 
nie zakłócać spokoju tym, którzy przy-
szli do świątyni w celach religijnych. 
Nie przeciskajmy się, nie zasłaniajmy 

innym widoku, nie wchodźmy do 
miejsc przeznaczonych wyłącznie dla 
duchownych lub do takich, w któ-
rych może przebywać tylko służba 
liturgiczna. Podczas nabożeństw nie 
paradujmy środkiem kościoła, zacho-
wujmy się za to tak, by nie zwracać na 
siebie uwagi. Przebywając zarówno 
w świątyniach katolickich, jak i tych 
opisanych poniżej, zawsze należy pa-
miętać o wyciszeniu telefonu komór-
kowego i wyjęciu z ust gumy do żucia.

Cerkiew
To budowla, w której odprawiane są 

nabożeństwa w obrządku prawosław-
nym oraz grekokatolickim. Wnętrze 
cerkwi przypomina kościoły katolic-
kie. Podstawową różnicą jest wystę-
powanie ściany pokrytej ikonami, 
zwanej ikonostasem, która oddziela 
prezbiterium od nawy głównej. Przez 
umieszczone w niej drzwi znajdują-
ce się pośrodku (tzw. Carskie Wrota 
lub Bramę Królewską) na co dzień 
mogą przechodzić wyłącznie biskupi, 
a podczas sprawowania nabożeństw 
kapłani i diakoni. Boczne przejścia 
przeznaczone są dla ministrantów. 
Prawo do wejścia za ikonostas mają 
tylko mężczyźni. Przed wejściem do 
cerkwi kobiety powinny zasłonić wło-
sy, a mężczyźni zdjąć czapki. Zdarza 
się, że przed świątyniami wystawione 
są kosze z chustami dla pań, które za-
pomniały o nakryciu głowy. Pozostałe 
zasady ubioru, zachowania, a także 
reguły związane z robieniem zdjęć nie 
różnią się od tych stosowanych w ko-
ściołach katolickich. 

Synagoga
Dla wyznawców judaizmu miejscem 

kultu religijnego jest synagoga. Należy 
pamiętać, by nie nazywać jej świątynią, 
bo według żydowskiej tradycji istniały 
tylko dwie jerozolimskie budowle za-
sługujące na to miano, a mianowicie 
Pierwsza Świątynia (zwana Świątynią 
Salomona) oraz wybudowana na jej 
zgliszczach Druga Świątynia, która zo-
stała zniszczona przez Rzymian w 70 
roku naszej ery. Do dziś zachowała się 
jedynie część budynku zwana Ścianą 
Płaczu. Synagoga spełnia wiele funk-
cji. Jest nie tylko miejscem modlitwy, 

ale także salą zebrań oraz przestrzenią 
do studiowania Tory i Talmudu. Nie zo-
baczymy w niej żadnych obrazów ani 
posągów. Jej centralny punkt stanowi 
bima, czyli specjalne podwyższenie, 
na którym znajduje się pulpit przezna-
czony do odczytywania świętej księgi 
judaizmu. Najważniejszym miejscem 
w synagodze jest aron ha-kodesz, 
czyli skierowana w stronę Jerozolimy 
ściana z wbudowaną szafą ołtarzową, 
w której przechowuje się zwoje Tory, 
zwanej Pięcioksięgiem Mojżeszowym 
(pierwsze pięć ksiąg Starego Testa-
mentu). Nad nią umieszcza się lampę 
ner tamid (wieczne światło) symboli-
zującą boskie światło i przypominają-
cą o siedmioramiennym świeczniku, 
który znajdował się w Świątyni Je-
rozolimskiej, czyli menorze. Podczas 
modlitwy kobiety i mężczyźni nie po-
winni się widzieć, dlatego paniom słu-
ży specjalnie wydzielona przestrzeń 
lub osobne pomieszczenie (podział 
na część męską i żeńską widoczny jest 
także pod Ścianą Płaczu). Synagogę 
można zwiedzać po uzyskaniu zgody 
od lokalnej społeczności żydowskiej. 
Obowiązkiem panów jest zadbanie 
o nakrycie głowy (jego rodzaj nie ma 
większego znaczenia). Kobiety nie 
muszą tego robić. Strój przedstawi-
cieli obu płci powinien być skromny, 
zasłaniający jak największą część ciała,  
a buty pełne. Jeśli w trakcie zwiedza-
nia w synagodze mają miejsce jakieś 
obrzędy, mamy prawo śledzić ich 
przebieg, ale zajmując boczne miej-
sca. Nie powinniśmy natomiast na-
śladować gestów modlących się, lecz 
zachować ciszę.

Meczet
Najważniejszym miejscem muzuł-

mańskiej świątyni jest mihrab, czyli 
skierowana w stronę Mekki specjalna 
nisza w ścianie. Po jej prawej stronie 
znajduje się mimbar – rodzaj ambony 
z małym baldachimem, z której chatib 
wygłasza kazanie kończące modlitwę, 
tzw. chutbę. Nieodłącznym elemen-
tem meczetu jest minaret – wysoka 
wieża, z której muezin wzywa wier-
nych na modlitwę prowadzoną przez 
imama. Na świecie można spotkać is-
lamskie świątynie, w których znajdują 
się części wydzielone dla kobiet. Jeśli 
w meczecie jest tylko jedno pomiesz-
czenie, panie podczas modlitwy zaj-
mują miejsce za mężczyznami. Wiele 
tego typu budowli przeznaczonych 
jest wyłącznie do celów religijnych  
i wstęp do nich jest zabroniony. Dla-
tego turyści powinni do nich wcho-
dzić tylko za pozwoleniem wiernych 
lub po specjalnym zaproszeniu. Ist-
nieją jednak meczety dopuszczone 
do zwiedzania. Jeśli chodzi o ubiór, 
to wchodząc do miejsca kultu reli-
gijnego muzułmanów, należy zdjąć 
obuwie. Kobiety muszą zasłonić całe 
ciało z wyjątkiem dłoni i stóp. Również 
ich włosy powinny pozostać zakryte. 
Można użyć do tego chusty. Z kolei 
mężczyzn obowiązują długie spodnie 
oraz koszula. U panów dozwolone są 
odsłonięte przedramiona. Przed wej-
ściem do niektórych meczetów tury-

stom nieposiadającym odpowiednie-
go stroju rozdaje się specjalne szaty. 
Nie należy wchodzić do budynku, 
jeśli odbywa się w nim nabożeństwo. 
Jeżeli jednak przypadkowo znajdzie-
my się na którymś z nich jako turyści, 
zajmujemy miejsce z tyłu, za ostatnim 
rzędem modlących się. Gdy w modli-
twie uczestniczą zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety, zwiedzający panowie po-
winni ustawić się za grupą wierzących 
mężczyzn, a panie turystki na samym 
końcu, za modlącymi się kobietami.  
W tym czasie nie powinniśmy próbo-
wać naśladować gestów wykonywa-
nych przez wyznawców islamu. Wy-
starczy, że będziemy dyskretnie ob-
serwować to, co się dzieje, powstrzy-
mując się od komentarzy.

Świątynia buddyjska
W świątyniach znajdujących się  

w głównej mierze na terenie Azji musi-
my przestrzegać kilku podstawowych 
zasad, by nie zostać z nich wyproszo-
nym. Zazwyczaj są one wymienione 
na tabliczkach wywieszonych przy 
drzwiach wejściowych. Zarówno ko-
biety, jak i mężczyźni powinni zakryć 
ramiona oraz kolana. Zakazany jest 
również prześwitujący strój. Obuwie 
zostawiamy przed wejściem. Możemy 
to zrobić bez obaw, że ktoś nam je za-
bierze. Zdejmujemy nakrycie głowy,  
a także okulary przeciwsłoneczne. Tak 
jak we wcześniej opisanych miejscach, 
zachowujemy ciszę, nie rozmawiamy, 
wyciszamy telefony. W Tajlandii obo-
wiązuje kilka dodatkowych reguł, do 
których powinni stosować się turyści. 
Tajowie wierzą, że na progach świą-
tyń żyją opiekujące się nimi duchy, 
dlatego w tym miejscu nie wolno 
stawiać kroków. W pierwszej kolej-
ności należy oddać trzy pokłony – po 
jednym dla Buddy, jego nauk oraz dla 
mnichów. Mężczyźni powinni w tym 
czasie uklęknąć, podwijając palce pod 
stopy. Kobiety również klękają, ale 
ich stopy muszą być wyprostowane. 
Następnie można usiąść na podłodze 
po turecku lub trzymając nogi pod 
sobą. W żadnym wypadku nie należy 
kierować stóp w stronę posągu Bud-
dy, ponieważ dla wyznawców bud-
dyzmu są one najbrudniejszą częścią 
ciała, której się nie dotyka. Wskazy-
wanie czegokolwiek przy ich użyciu 
również jest niedopuszczalne. Panie 
nie mogą dotykać mnichów ani ni-
czego im podawać. Powinny robić to 
za pośrednictwem mężczyzn. Turystki 
muszą pamiętać, by nie znajdować 
się na tej samej wysokości lub wyżej 
niż mnisi, którzy siedzą zazwyczaj na 
specjalnych podwyższeniach. Dlate-
go najlepiej, by siadały na podłodze. 
Wszystkich obowiązuje za to zakaz 
patrzenia na wizerunek Buddy z góry, 
który zawsze powinien być umiejsco-
wiony wyżej od nas. W niektórych 
sytuacjach może to na nas wymusić 
pochylenie się. W taki sposób okazuje 
się szacunek. Podobnie jak w pozosta-
łych miejscach, zanim przystąpimy do 
robienia zdjęć, zorientujmy się, czy na 
pewno jest to dozwolone.

Monika Tomczak
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Wspomnienie  
Haliny Rembowicz

Koleżanka, przyjaciółka, wieloletnia prezes Stowarzyszenia 
Wrzesiński  Klub „AMAZONKI” we Wrześni.

Halinka Rembowicz pozostawiła  
w historii naszego klubu pięknie 
zapisaną kartę. W 2000 roku zaini-
cjowała powstanie Wrzesińskiego 
Klubu Amazonki. Zaczęło się przy-
padkowo: Halinka została babcią  
i jej dom odwiedziła położna Grażyna Go-
rzelańczyk opiekująca się kobietami po 
porodzie. Panie nawiązały rozmowę na 
temat choroby nowotworowej. Halinka 
była po leczeniu raka piersi i mastektomii  
i tak oto u obu pań powstał pomysł zało-
żenia we Wrześni klubu skupiającego ko-
biety dotknięte chorobą nowotworową.

Pierwsze spotkanie założycielskie, 
zorganizowane z udziałem Amazo-
nek z Poznania i położnych z Neo-
vity, miało miejsce 11 grudnia 2000 
roku we Wrześni. Na następnym 
spotkaniu Amazonek, 8 stycznia 
2001 roku, wybrano pierwszy za-
rząd – przewodniczącą została Anna 
Stachowiak, zastępcą Halina Rem-
bowicz, a skarbnikiem Maria Rakow-
ska. Klub liczył wtedy 15 osób.

Halinka działała w zarządzie nie-
przerwanie do 2015 roku. Orga-
nizowała  akcje profilaktyczne, 

zajęcia rehabilitacyjne, wyjazdy 
integracyjne, wspierała kobiety 
dotknięte chorobą nowotworo-
wą. Zainicjowała także powstanie 
klubu Amazonek w Gnieźnie. Za 
swoje zaangażowanie  kilkakrotnie 
została wyróżniona.

Działalność społeczna Halinki zo-
stała zauważona przez środowisko, 
za co otrzymywała podziękowania  
i wyrazy uznania od lokalnych 
władz. Za swoją pracę otrzymała 
tytuł „Człowieka Roku 2010 Powiatu 
Wrzesińskiego” oraz Laur Starosty 
Wrzesińskiego w roku 2011.

Kapituła Honorowej Odznaki Fe-
deracji Stowarzyszeń „Amazonki” 
przyznała  Halince „Rubinowy Łuk 
Amazonki” za pracę społeczną na 
rzecz lokalnej społeczności. Od-
znakę wręczyła szefowa Federacji 
Stowarzyszeń „Amazonki” Krystyna 
Wechmann podczas uroczystości 
15-lecia działalności klubu w paź-
dzierniku 2015 roku.

Halinko, dziękujemy ci za pracę 
i trud wniesiony w działaniach 
na rzecz kobiet. Zawsze z troską 
pochylałaś się nad tymi, którzy 
potrzebowali pomocy, umiałaś 
słuchać, namawiałaś panie i mło-
de dziewczyny do badań profilak-
tycznych,  uczyłaś, jak badać piersi, 
promowałaś zdrowy styl życia, nie 
pozostałaś obojętna wobec pro-
blemów koleżanek.

Swoim wielkim sercem i doświad-
czeniem umiałaś zawsze wspierać 
nas w trudnych chwilach i łagodzić 
trudne sytuacje.

Kochana Halinko,
za twoją obecność wśród nas, 

za wszelkie dobro, troskę, miłość  
i przyjaźń  – w imieniu nas wszyst-
kich wrzesińskich Amazonek – 
dziękuję,     Urszula Popek

Odszedł opozycjonista  
z czasów Solidarności

28 sierpnia w wieku 70 lat zmarł Robert Kwiatkow-
ski – perkusista wrzesińskich zespołów Beattonsi i Dla-
czego, wieloletni pracownik Tonsilu i działacz opozycji.

W latach 60. i 70. muzyk był jednym z twórców, dzięki którym 
we Wrześni popularna stała się muzyka rockowa. Początki jego 
kariery sięgają czasów, gdy uczęszczał do Liceum Ogólnokształ-
cącego. Później przyszła kolej na własne kapele. I tak powstali 
tonsilowscy Beattonsi i zespół Dlaczego, który zajął pierwsze 
miejsce na festiwalu Wielkopolskie Rytmy Młodych w Jarocinie 
w 1973 roku. Przez wiele lat pracował w Tonsilu. Był kierowni-
kiem Klubu Hades, a następnie Studia Tonsil, czyli zakładowe-
go radiowęzła. W latach 80. Robert Kwiatkowski związał się  
z „Solidarnością”. Podczas strajków z 1980 roku prowadził audy-
cje radiowe i współpracował z komisją zakładową.              (red.)   

Starosta Wrzesiński

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku, na 
okres 21 dni, wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopi-
na 10, a także zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni www.bip.wrze-
snia.powiat.pl, wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położo-
nych w miejscowości Mystki, gmina Nekla, na rzecz dotychczasowych użytkowników.

Nie żyje budowlaniec  
i działacz samorządowy

1 września odszedł były radny Ryszard Wroński.
W czasach młodości pracował we wrzesińskiej fir-

mie Stokbet. Ukończył studia, zdobywając tytuł inży-
niera. Po przemianach ustrojowych został pracowni-
kiem Urzędu Rejonowego we Wrześni i objął stano-
wisko naczelnika nadzoru budowlanego. Następnie 
pełnił funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego. Pod koniec zawodowej kariery związał 
się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 
Na emeryturze zajmował się usługami projektowy-
mi i nadzorem budowlanym. W latach 1998-2002 był 
członkiem wrzesińskiej Rady Miejskiej III kadencji,  
w której reprezentował Unię Wrześnian. Miał 68 lat. 

(red.)

Zmarł  
Tomasz Kosiarkiewicz

Znany wrzesiński muzyk odszedł 1 wrze-
śnia. Miał 68 lat.

Tomasz Kosiarkiewicz uczęszczał do szkoły 
podstawowej we Wrześni. Naukę kontynu-
ował w Państwowym Liceum Muzycznym im. 
Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, które 
ukończył w 1971 roku. Na scenie obecny był 
od lat 70. – często koncertował za granicą,  
m.in. w Niemczech, Finlandii i USA. Od 1999 
roku grał na instrumentach klawiszowych  
i śpiewał w reaktywowanym zespole Dwa Plus 
Jeden. Współpracował również z Jarosławem 
Kukulskim.                               (red.)

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI
OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU 

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego grun-
tów za rok 2020 został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm), który stanowi „Opłatę roczną z tytułu użyt-
kowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się w terminie  
do dnia 31 stycznia 2021 r.”

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 

65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 9 września 2020 roku na okres 21 dni został wywieszony 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY.

Przedmiotowy wykaz dotyczy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, położonej w Bierzglinku, 
gmina Września, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.

Starosta 
Dionizy Jaśniewicz

Informujemy, że do 18 września trwają konsulta-
cje projektu Programu współpracy powiatu wrze-
sińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 
rok. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Wrzesińskiego oraz stronie internetowej  
www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Powiat/Organiza-
cje pozarządowe.

Informujemy, że w związku z sytuacją epi-
demiczną do 180 dni wydłuża się terminy: 
zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  
z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, a także zawiadomienia o naby-
ciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowanego. 
Nowe przepisy obowiązują do końca roku.  
Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału 
Komunikacji i Transportu, tel. 61 640 44 92.   
                               (red.)
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 12 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

Król lasu
Jeleń szlachetny jest jednym z największych ssaków, jakie można 

spotkać w naszych lasach.

We wrześniu w naszych lasach roz-
poczyna się jeden z najpiękniejszych 
spektakli w świecie przyrody, tzw. ry-
kowisko. Bohaterami tego przedsta-
wienia są jelenie, a wspomniane ry-
kowisko jest ich okresem godowym, 
które trwa około czterech tygodni.

Byki, bo tak nazywane są samce,  
w tym okresie zabiegają o względy 
łań (samic) i możliwość przekazania 
swoich genów. Można by powie-
dzieć, że w tym celu samce walczą 
na głosy. Ich donośne porykiwania 
słychać w całym lesie z odległości 
kilku kilometrów. Jeśli walka na głosy 
nie wyłoni zwycięzcy dochodzi tak-
że do bardziej brutalnych czynów. 
Byki, splatając swoje potężne poro-

ża, przepychają się. Niekiedy w takiej 
walce jeden z rywali może odnieść 
ciężkie obrażenia. Dochodzi także do 
przypadków, kiedy poroża byków kli-
nują się i wtedy byki padają z wyczer-
pania. Jest to bardzo widowiskowy, 
lecz niekiedy dramatyczny spektakl.

Samce mogą ważyć nawet 250 kg, 
ale w trakcie tego wyczerpującego 
okresu tracą nawet do 30% swojej 
masy. Łanie są zdecydowanie mniej-
sze, osiągają wagę do 120 kg.

Ciekawostką jest to, że byki co roku 
w okolicach marca zrzucają swoje 
poroże, które odrasta w przecią-
gu kilku miesięcy, aby we wrześniu 
znów imponować wyglądem.

  Marcin Popławski         

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy ze 
stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Kubiak użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom za-
mkniętym za kratami, by mogli znaleźć na stałe ciepły dom z kochającą rodziną. Mimo aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej adopcja odbywa się jak dotychczas. Wolny czas, którego obecnie mamy 
więcej, można wykorzystać, by przyzwyczaić nowych członków rodziny do otoczenia. Przypomina-
my – zwierzęta domowe nie zarażają koronawirusem.

Cześć, jestem Jasper. Mam mniej 
więcej 4 lata i jestem pełnym ener-
gii psiakiem z ogromną chęcią do 
życia. Jakiś czas temu udało mi się 
znaleźć rodzinę, jednak moje szczę-
ście nie trwało zbyt długo. Po tygo-
dniu zostałem zwrócony do schro-
niska, ponieważ, zdaniem ludzi, nie 
spełniłem ich oczekiwań. Powodem 
było to, że szczekałem i broniłem 
rzeczy, które miałem aktualnie  

w pyszczku. Nie jest to raczej niczym 
dziwnym, ponieważ wiele psów  
w ten sposób się zachowuje i nie 
chce oddać raz przywłaszczonego 
przedmiotu. Jestem psem, który po-
trzebuje dużo ruchu. Lubię ten stan, 
kiedy zasypiam ze zmęczenia po 
dniu pełnym biegania i zabawy. Wo-
lontariusze i opiekunowie w schroni-
sku niestety nie mogą mi zapewnić 
takich warunków, dlatego szukam 

domu, w którym na przykład bez 
problemu będę mógł biegać po po-
dwórku. Ponieważ bardzo rozpiera 
mnie energia, potrzebuję odpowie-
dzialnych właścicieli, którzy właści-
wie się mną zajmą i nie oddadzą do 
schroniska, gdy pojawią się proble-
my. Jeśli zechciałbyś mnie poznać, 
skontaktuj się z Arletą (tel. 784 693 
755) albo Oliwią (tel. 514 660 935).

                 Pełny energii Jasper

Maseczki a koronawirus – ciąg dalszy
Pani Katarzyna pyta, czy trzeba mieć zaświadczenie o przeciwwskazaniu do noszenia maseczki 

ochronnej, gdyż ma wątpliwości, czy nadal należy nosić maseczkę i stosować się do obostrzeń sanitar-
nych związanych z pandemią koronawirusa.

Z obowiązku zasłaniania ust i 
nosa, poza między innymi dziećmi 
do lat 4, zwolnione są osoby, które 
mają problemy z oddychaniem lub 
inne dolegliwości zdrowotne. Za-
świadczenia potwierdzające prze-
ciwwskazania do noszenia masecz-
ki ochronnej nie są jeszcze wyma-
gane, choć Ministerstwo Zdrowia 
chce taki nakaz wprowadzić. Oso-
by, które nie mogą zasłaniać ust i 
nosa, będą musiały mieć przy sobie 
stosowne zaświadczenie lekarskie.

Zagrożenie cały czas jest z nami 

i dla własnego bezpieczeństwa 
nadal należy nosić maseczkę oraz 
przestrzegać podstawowych wymo-
gów ochronnych i sanitarnych. Nadal 
jesteśmy w stanie epidemii, dlatego 
mimo pewnych luzowań w dalszym 
ciągu pamiętajmy, że koronawirus 
jest z nami. Proszę nie lekceważyć 
żadnych zasad higieny oraz ochrony 
przed nim.

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 
2020 roku zmieniające rozporządze-

nie w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epi-
demii (Dz.U. z 2020 roku poz. 673).

Jasper liczy, że tym razem człowiek go nie zawiedzie

Nie każdy jeleń na rykowisku to bohomaz
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Nowa przewodnicząca  
pyzdrskiego związku emerytów

Barbara Sulkowska – emerytowana nauczycielka i radna Rady Miejskiej w Pyzdrach zwy-
ciężyła w głosowaniu przeprowadzonym 31 sierpnia i od tego dnia stoi na czele miejscowe-
go stowarzyszenia zrzeszającego seniorów. Porozmawialiśmy z nią o planach na przyszłość, 

nowych pomysłach i zaletach bycia członkiem PZERiI.

Została pani przewodniczącą 
Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Pyzdrach w dość 
trudnym czasie. Jakie są najwięk-
sze wyzwania, które obecnie stoją 
przed panią i związkiem?

Największym wyzwaniem będzie dla 
mnie pogodzenie życia osobistego  
z nowymi obowiązkami związanymi  
z pełnieniem funkcji przewodniczącej 
pyzdrskiego związku. W najbliższym 
czasie, ze względu na panującą pan-
demię, nie będziemy organizować 
żadnych dużych imprez. Myślę, że po-
stawimy na mniejsze spotkania w te-
renie. W Pyzdrach mamy możliwość 
pływania katamaranem po Warcie  
i zwiedzania muzeum. Chcielibyśmy 
również odwiedzić klasztor, zobaczyć 
dom podcieniowy, wiatrak oraz mural. 
Będzie to okazja, by poznać najbliższą 
okolicę, bo często nie zdajemy sobie 
sprawy, co znajduje się w naszym oto-
czeniu. Mamy piękne miejsca do space-
rowania i odpoczynku nad rzeką Wartą. 

Przez wiele lat funkcję przewod-
niczącej związku pełniła Wanda 
Biernat. Które z dotychczasowych 
działań chciałaby pani kontynu-
ować, a co nowego wprowadzić 
lub zmienić?

Jeśli sytuacja pozwoli, to na pewno 
chciałabym, aby kontynuowane były 
wyjazdy na basen, do teatru czy kina, 

– dzieci w wieku 8-11 lat oraz młodzież i dorosłych powy-
żej 12 roku życia do grupy tanecznej,
– panów i panie do grupy śpiewaczej,
– instrumentalistów do kapeli (klarnet, skrzypce, akorde-

on, kontrabas).
Wszystkie zajęcia są bezpłatne!
Zapraszamy również młodzież i dorosłych do Klubu Miło-

śników Tańca Towarzyskiego (odpłatność 5 zł od osoby za 
jedne zajęcia).
Zgłoszenia:
Ryszard Zjeżdżałka, tel. 509 779 443

Wrzesiński Ośrodek Kultury oraz Zespół Folklorystyczny 
„Ziemia Wrzesińska” zapraszają:

W ramach tegorocznych Europej-
skich Dni Dziedzictwa Rezerwat Ar-
cheologiczny Gród w Grzybowie pla-
nuje prezentacje życia społeczności  
z czasów Piastów. W grodowej zagro-
dzie edukacyjnej grupa rekonstruk-
torska podejmie próbę odtwarzania 
życia codziennego, zajęć i rzemiosła 
wczesnośredniowiecznego. Zapre-
zentujemy współczesną drogę grodu 
– początek nowożytnego zaintereso-
wania grodem dzięki inicjatorowi ba-
dań Olgierdowi Brzeskiemu. Badania 
naukowe spowodowały zaintereso-
wanie turystyczne grodem. Ukażemy 
dotychczasowe wydarzenia (eduka-
cyjne, naukowe, wystawiennicze), 
jakie miały miejsce na grodzie dzięki 
powstałemu pawilonowi muzeal-
nemu – oprowadzanie po wystawie  
o godz. 11. W trakcie wydarzenia bę-
dzie można zapoznać się z aktualny-

mi wynikami badań prowadzonych 
na grodzie – oprowadzanie po gro-
dzie z przewodnikiem o godz. 10 i 14.

W godz. 9.30-16.30 odbywać się bę-
dzie Grzybowska Akademia Małego 
Archeologa, a w jej ramach znajdzie 
się: droga wojownika – sprawnościo-
wy tor przeszkód, droga łuczników 
– mini turniej łuczniczy dla odwie-
dzających, przedstawienia „legendy 
polskie” teatru Kamishibai (przygoto-
wane przez pracowników Biblioteki 
Pedagogicznej we Wrześni), warszta-
ty garncarskie i wizyta w Kuźni.

Wszystkich turystów zapraszamy  
z koszami piknikowymi, zachęcamy 
do wypoczynku i zabawy z historią. 
Odwiedzających gród obowiązuje 
przestrzeganie aktualnie obowiązują-
cych zasad sanitarnych. Wstęp wolny. 
               Rezerwat Archeologiczny  
                    Gród w Grzybowie

a także krótsze oraz kilkudniowe wy-
cieczki. Z nowości chcielibyśmy spraw-
dzić, czy w naszym związku przyjęłyby 
się zajęcia prowadzone na wzór tych, 
które znamy z uniwersytetów trzeciego 
wieku. Zależałoby nam, żeby pokazać 
seniorom, jak wyglądają wykłady pro-
wadzone przez różne ciekawe osoby 
i zajęcia w grupach. Tematyka spo-
tkań jest już mniej więcej ustalona.  
O przyszłości tego pomysłu zadecydu-
je liczba osób chcących wziąć udział  
w tego typu warsztatach. Jeżeli zainte-
resowanie będzie duże, to na pewno bę-
dziemy rozwijać ten projekt. Zaintereso-
wał nas również temat utworzenia koła 
gospodyń w Pyzdrach. Oczywiście, jeśli 
tylko znajdą się chętni. Mogłyby należeć 
do niego nie tylko członkinie PZERiI, ale 
wszystkie mieszkanki naszego miasta.  

Czy spodziewała się pani wyboru 
i jakoś wcześniej próbowała przy-
gotować się do nowej roli?

Pani Wanda Biernat zrezygnowała  
z pełnienia funkcji przewodniczącej już 
w ubiegłym roku. Niestety wcześniej 
nie udało się zorganizować spotkania, 
na którym wybrano by jej zastępcę. 
Planowane na początku marca zebra-
nie zostało odwołane. Do tego czasu 
sprawami organizacyjnymi zajmowały 
się dwie panie należące do związku. 
Jeszcze przed zebraniem w moim oto-
czeniu zaczęły pojawiać się głosy, że 
mogłabym się sprawdzić w roli prze-

wodniczącej, ale jakoś nie było mi z tym 
po drodze. Kiedy jednak postanowiono 
mnie wybrać, zgodziłam się. Dla mnie 
ważne jest to, aby pomagać sobie wza-
jemnie i wspólnie z zarządem podejmo-
wać decyzje dotyczące związku. Każdy 
zna się na czymś innym, dlatego współ-
praca jest tak istotna. Będę starać się 
jak najlepiej pracować. Zarówno ja, jak 
i członkowie zarządu jesteśmy otwarci 
na wszelkie propozycje.

Jakie korzyści wynikające z człon-
kostwa w związku są według pani 
najistotniejsze dla seniorów i dla-
czego warto się do niego zapisać?

Myślę, że każdy senior potrzebuje 
kontaktu z innymi ludźmi. Często star-
sze osoby są bardzo samotne, ich dzie-
ci i wnuki zdążyły się już usamodziel-
nić i wyprowadzić. Po zapisaniu się do 
związku będą wychodzić z domu, czy 
to na spotkanie, czy na organizowane 
przez nas wydarzenie. To świetna oka-
zja by poznać nowych ludzi, zobaczyć 
ciekawe miejsca czy wysłuchać inte-
resujących wykładów. Bardzo ważna 
jest też zwyczajna rozmowa z drugim 
człowiekiem, zwykłe wygadanie się. 
Dodatkowym przywilejem są zniżki na 
bilety kolejowe. Jest to również szansa, 
żeby przedstawić komuś swoje plany 
i móc je realizować. Czekam na różne 
pomysły, proszę jednak, by były one 
możliwe do zrealizowania (śmiech).

Rozmawiała Monika Tomczak
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Uwaga studenci i słuchacze  
Wrzesińskiego Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku

Zarząd WUTW ogłasza:
- Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków odbędzie się  
30 września 2020 roku o godz. 16 w Centrum Badań i Rozwoju Nowocze-
snych Technologii w Grzymysławicach. Pamiętajmy o wzięciu ze sobą in-
deksu jako mandatu do głosowania. Podstawione autobusy czekać będą  
o godz. 15 na przystanku centrum przesiadkowego na ulicy Witkowskiej we 
Wrześni. Zapisy w biurze od 8 września.
- Na stronie internetowej podane są projekty regulaminów zarządu i WZC, 
które będą poddane pod głosowanie. Prosimy o przeczytanie tych projek-
tów i zaznajomienie się z nimi.
- Rozkład zajęć na październik dostępny jest na stronie internetowej.
- Zapisy do sekcji rehabilitacyjno-ruchowych odbędą się w późniejszym 
terminie ze względu na przepisy epidemiczne. Prosimy śledzić komunikaty 
na stronie www lub na FB.
Prosimy o przestrzeganie zasad epidemicznych, przede wszystkim nosze-
nia maseczek.

W imieniu Zarządu WUTW
Danuta Torzewska

Dni Dziedzictwa w Grzybowie

Barbara Sulkowska odbiera gratulacje od kierującej Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Joanny Musiałkiewicz



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  
– 61 640 45 40

Wydział Budownictwa, 
Środowiska i Rolnictwa
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7-10
tel. 61 640 44 32
Referat Środowiska i Rolnictwa  
– 61 640 45 15

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 23
Referat  Kontroli,  Obsługi Rady 
i Zarządu – 61 640 44 22

Wydział Nieruchomości
tel. 61 640 44 13
Referat Gospodarczy – 61 640 44 11

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Referat Kadr
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27
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Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Wrocławska 42, 
tel./fax 61 640 32 06

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
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Sportowa rywalizacja na kortach
Triumfatorem tegorocznej edycji Turnieju Open tenisa ziemnego o Puchar Starosty Wrzesińskiego 

został Tomasz Janas.
Zmagania tenisistów na kortach 

Wrzesińskich Obiektów Sportowo-
-Rekreacyjnych trwały od 5 do 6 
września. W turnieju wzięło udział 
18 zawodników. Pierwsze miejsce 
na podium zajął Tomasz Janas, któ-
ry w finale pokonał Krzysztofa Dzię-
cielskiego. W meczu o trzecią lokatę 
spotkali się Patryk Murlik i Waldemar 
Orakowski. Lepszy okazał się drugi  
z wymienionych tenisistów. Impreza 
została zorganizowana w ramach re-
alizacji zadania publicznego współfi-
nansowanego przez powiat wrzesiń-
ski. Jest wiele powodów, dla których 
warto zainteresować się tą dyscy-
pliną. Uprawianie tenisa ma pozy-
tywny wpływ na zdrowie, a ryzyko 
odniesienia kontuzji jest niewielkie, 
gdyż nie należy on do sportów kon-
taktowych. To także idealny sposób 

Cenne dary 
W ostatnim czasie bardzo wartościowe podarki otrzymali strażacy z Komendy Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej we Wrześni oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce. Trafiły do nich 
dwa defibrylatory oraz nowy wóz.

Małe i niepozorne pudełka, które 
jednak mają wielką moc – dosłownie  
i w przenośni. KPP we Wrześni niedaw-
no wzbogaciła się o dwa defibrylatory. 
Zostały one przekazane przez Staro-
stwo Powiatowe. Łączny koszt obu 
urządzeń to kwota ponad 8 tysięcy 
złotych. Należy podkreślić, że w pra-
cy strażaków jest to niezwykle cenny 
sprzęt ratujący niejednokrotnie życie 
osobom poszkodowanym w wypad-
kach. Zwykle to właśnie straż pojawia 
się jako pierwsza na miejscu zdarzenia 
i udziela pierwszej pomocy przedme-
dycznej, dlatego niezwykle ważne jest, 

aby w wozach nie zabrakło urządzeń 
wspomagających działania strażaków.

Niedziela 6 września była bardzo waż-
nym dniem dla druhów z OSP Targowa 
Górka, którzy po mszy świętej odebrali 
z rąk posła na Sejm RP Zbigniewa Hof-
fmanna, zastępcy wielkopolskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP mł. 
bryg. Roberta Natunewicza, burmi-
strza miasta i gminy Nekla Karola Balic-
kiego oraz komendanta powiatowego 
PSP we Wrześni bryg. Piotra Trawiń-
skiego klucze do nowego średniego 
wozu bojowego. Sprawne auto w cza-
sie wyjazdu do zdarzenia to podstawa 
powodzenia akcji. O ten pojazd sołec-
two starało się od dłuższego czasu. 
Gdy w końcu dotarł do Targowej Gór-
ki, został radośnie przywitany przez 
wszystkich mieszkańców.       
             Klaudia Kubiak

na relaks oraz naukę taktycznego 
myślenia. Tenisiści lepiej radzą sobie 
z utrzymaniem koncentracji, a dzięki 

regularnym treningom są bardziej 
zdyscyplinowani.

Monika Tomczak

Uczestnicy turnieju w pamiątkowych koszulkach
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Strażacy cieszą się z nowego wozu

Defibrylatory na pewno przydadzą się w powiatowej komendzie




