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Powiat na targach w Chorzowie

Wieści ze szpitala 

Na powiatowych drogach

Znakujemy zabytki

Lider wolontariatu poszukiwany

Z początkiem października rozpoczęły się zajęcia z ABC Nordic Walking. Pierwsze spotkania instruktażowe już za uczestnikami.
W tym roku z powodu pandemii ko-

ronawirusa jesienna edycja Powiato-
wej Akademii Ruchu nie mogła dojść 
do skutku. Wprowadzone obostrzenia  
i szczególne środki ostrożności prze-
ciwdziałające rozprzestrzenianiu się 

COVID-19 uniemożliwiały przygo-
towanie zajęć w prawidłowy oraz 
komfortowy sposób. Wiedząc jednak, 
jakim zainteresowaniem cieszyły się 
organizowane przez Starostwo Powia-
towe we Wrześni spotkania, udało się 

zaproponować inną, równie ciekawą 
formę na jesienną aktywność. Nordic 
walking, czyli marsz z kijami, to sport 
rozwijający siłę i wytrzymałość, a dzię-
ki poprawnemu chodzeniu organizm 
spala kalorie. We Wrześni ćwiczą trzy 

grupy. Uczestnicy są już po pierwszych 
spotkaniach instruktażowych, jednak 
żeby szybko zapadający zmrok nie był 
wymówką do rezygnowania z tej for-
my wysiłku, wszyscy otrzymali odbla-
skowe szelki.        Klaudia Kubiak

Maszerując z kijami

Z wizytą w powiecie

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak gościł w środę 7 października w powiecie wrzesińskim. Celem jego przyjazdu 
były inwestycje wspierane przez fundusze z Urzędu Marszałkowskiego. Cd. s. 11.

„Nauka – to lubię!”
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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 wytycz-

nymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na te-
renie powiatu wrzesińskiego wznowiona została fizyczna 
działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej znaj-
dującego się w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku 
Miłosławskiego Centrum Kultury.
Punkt ten funkcjonuje według poniższego harmonogramu: 

 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 punk-
ty nieodpłatnej 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 udzielania porad przez tele-
fon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie  

od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17,  
w godzinach 9-14. 

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.)

Kradzieże, paserstwo  
oraz oszustwo

Wrzesińscy kryminalni zakończyli postępowanie dotyczące kradzieży dwóch rowerów o łącznej war-
tości 2 tysięcy złotych. Zatrzymano 36-latka oraz 39-latka pochodzących z Wrześni. Mężczyznom po-
stawiono zarzuty, do których się przyznali. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Policjanci z Wydziału Kryminalne-
go w ostatnim czasie pracowali nad 
sprawą kradzieży dwóch rowerów: 
marki Kross o wartości 650 złotych 
oraz Romet o wartości 1 350 złotych. 
Do przestępstw doszło we Wrze-
śni 20 września na jednym z osiedli 
mieszkaniowych oraz 24 września na 
terenie centrum handlowego.

Na podstawie zgromadzonych 
materiałów wrzesińscy kryminalni 
ustalili mężczyznę, który dokonał 
tych kradzieży. Do jego zatrzymania 
doszło 25 września o godzinie 12:50  

w centrum miasta. 36-latek nie ukry-
wał zaskoczenia zaistniałą sytuacją  
i od razu wiedział, jakie zostanie za-
dane mu pytanie.

W trakcie przesłuchania zostały po-
stawione mieszkańcowi Wrześni dwa 
zarzuty kradzieży na łączną kwotę 
strat 2 000 złotych, do których się 
przyznał. Grozi mu teraz do 5 lat po-
zbawienia wolności. Jak się okazało, 
był to pierwszy krok do zakończenia 
tej sprawy, ponieważ 36-latek wspól-
nie z kolegą zastawili kradziony ro-
wer w lombardzie.

Do zatrzymania wspólnika doszło 
28 września o godzinie 12 również 
na jednej z ulic w centrum Wrześni. 
Podczas przesłuchania 39-latek przy-
znał, że podłożył swój dowód osobi-
sty oraz skłamał na temat pochodze-
nia zastawionego roweru. W związku  
z tym otrzymał zarzuty paserstwa 
oraz oszustwa. Za popełnione prze-
stępstwa mieszkańcowi Wrześni gro-
zi do 2 lat pozbawienia wolności.

KPP

Uwaga na trujące grzyby!
W ostatnich dniach wstrząsnęły nami wieści o śmiertelnym żniwie muchomora sromotnikowego. 

Apelujemy – nie kupujmy grzybów z niepewnego źródła, a jeśli mamy wątpliwości, czy znaleziony 
przez nas grzyb jest jadalny, lepiej zrezygnujmy z jego spożycia.

2 października Komenda Powia-
towa Policji we Wrześni poinfor-
mowała o zgonie czwartej osoby  
z Wrześni, która najprawdopodob-
niej spożyła muchomora sromot-
nikowego. Ofiary trujących grzy-
bów były w wieku od 44 do 81 lat  
i mieszkały na wrzesińskim osiedlu 
1000-lecia. Funkcjonariusze zajmu-
jący się sprawą ustalili, że grzyby 
zostały zakupione na pobliskim 
targowisku oraz bezpośrednio od 
sprzedawcy dostarczającego je  
do domów.

Przypominamy grafikę z poprzed-
niego numeru „Przeglądu Powiato-
wego”, która podpowiada jak odróż-
nić kanię od muchomora sromotni-
kowego. 

Wraz z wrzesińskimi policjantami 
apelujemy równocześnie: nie kupuj-
my grzybów z niepewnego źródła, 
a jeśli mamy wątpliwości, czy zna-
leziony przez nas grzyb jest jadal-
ny, lepiej zrezygnujmy z jego spo-
życia.         (red.)

Apelujemy:

Prace instalacyjne

Rolnicy o zmianach w prawie
6 października do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja 

podpisana przez przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej we Wrześni Andrzeja Waszaka oraz prezesa 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, a skierowana 
również do parlamentarzystów reprezentujących Wielkopolskę. 

Sygnatariusze petycji przedstawiają  
w niej swoje stanowisko dotyczące no-
welizacji ustawy o ochronie zwierząt 
uchwalonej przez Sejm 18 września.  
W obszernym piśmie rolnicy wyraża-
ją zaniepokojenie trybem i sposobem 
procedowania ustawy, podkreślając po-
zbawienie ich prawa głosu, zaznaczając 
przy tym, że część postulowanych zmian  
w dłuższym okresie jest możliwa do prze-
prowadzenia, lecz z uwzględnieniem 
konsultacji społecznych i vacatio legis.

Sygnatariusze zauważają, że plano-
wane zmiany będą szczególnie dotkli-
we dla wielkopolskich rolników, którzy 
prowadzą najbardziej intensywną pro-
dukcję zwierzęcą w kraju. Ustawowe 
zmiany oznaczają jednak konsekwencje 
nie tylko dla rolnictwa, przetwórstwa rol-
no-spożywczego i rynku paszowego, ale 
też dla rynku pracy, sektora bankowego 

i innych dziedzin polskiej gospodarki 
osłabionej dodatkowo przez pandemię.

W obszernej argumentacji rolnicy 
wskazują m.in. na humanitarność uboju 
rytualnego, brak uwzględnienia nowo-
czesnych technologii chowu zwierząt 
czy zagrożenia związanego z możliwo-
ścią swobodnego wejścia na teren go-
spodarstw przedstawicieli organizacji 
prozwierzęcych. Szczególnie dotkliwy 
będzie również zakaz hodowli zwierząt 
futerkowych, którego temat autorzy 
dokumentu uznają za zmanipulowa-
ny przekazem medialnym. Polska jako 
drugi największy producent skór nor-
czych w Europie realizuje unijne zapisy 
dotyczące etyki w hodowli, a rolnicy nie 
mogą sobie pozwolić na uchybienia.

Pełna treść petycji jest dostępna na 
stronie internetowej www.wrzesnia.po-
wiat.pl.            (red.)
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Naiwni ignoranci, czyli jak cwaniacy inteligentów wyprowadzili w pole
Jesteśmy mieszkańcami europejskiej wspólnoty rozłożonej pomiędzy atlantyckimi wybrzeżami Portugalii, a wschodnimi rubieżami opartymi na Ura-

lu i Kaukazie. My jednak mieszkańcy Mitteleuropa jakże chętnie przypisujemy się do tej części kontynentu związanej cywilizacyjnie i kulturowo z Zacho-
dem, doceniając dorobek i poziom życia krajów tej części Europy. Zastanawiam się jednak, czy słusznie, czy w naszej zbiorowej mądrości, zachowaniach, 
a szczególnie w praktyce zasługujemy na takie miano.

XXII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego
Radni obradowali 28 września w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Po przedstawieniu sprawozdań prze-
wodniczących Rady i Zarządu z działań 
i prac w okresie międzysesyjnym, przy-
stąpiono do rozpatrywania uchwał.

Konieczne było dokonanie zmian 
związanych z realizacją przez Powia-
towy Urząd Pracy projektu „Aktywi-
zacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie wrzesińskim”, 
którego współfinansowanie pocho-
dzi z funduszy unijnych. Zmiany do-
tyczą wydłużenia realizacji zadania 
do końca 2022 roku, wprowadzeniu 

nowego zadania związanego z prze-
ciwdziałaniem skutkom koronawiru-
sa i zwiększenia wartości projektu. 
Radni jednomyślnie poparli uchwałę.

Rozpatrzono petycję dotyczą-
cą przebudowy drogi powiatowej  
w Marzeninie, złożoną przez sołtysa. 
Koszt przebudowy blisko kilometro-
wego odcinka, która uwzględnia-
łaby modernizację jezdni i powsta-
nie chodnika po jednej jej stronie, 
wyniósłby 2,3 mln zł. Druga petycja 
dotyczyła przebudowy drogi powia-

towej między Kokoszkami a Podsto-
licami i naprawy przepustu drogo-
wego w Gąsiorowie. W piśmie skiero-
wanym do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji wskazano m.in. na znaczne 
pogorszenie się stanu drogi za spra-
wą wzmożonego ruchu pojazdów 
dostarczających materiały na pobli-
ską budowę elektrowni wiatrowych. 
Komisja ustaliła, że przed rozpoczę-
ciem tej inwestycji wykonano inwen-
taryzację drogi powiatowej, która zo-
stanie powtórzona po jej zakończe-

niu, a naprawa wszelkich uszkodzeń 
będzie wykonana na koszt firmy re-
alizującej budowę elektrowni. Obie 
petycje zostały uznane za zasadne.

Podczas sesji wprowadzona została 
porządkująca zmiana w Statucie Po-
wiatu Wrzesińskiego związana z wyod-
rębnieniem Bursy Międzyszkolnej ze 
struktur Powiatowego Centrum Edu-
kacji Zawodowej we Wrześni. Aktual-
nie Bursa Międzyszkolna jest odrębną 
jednostką organizacyjną posiadającą 
dwie lokalizacje – przy ulicy Kaliskiej 
oraz przy ulicy Słowackiego we Wrze-
śni. Rada powiatu nie miała zastrzeżeń.

Wśród podjętych uchwał znalazła się 
też ta dotycząca rocznego programu 
współpracy powiatu wrzesińskiego  
z organizacjami pozarządowymi, 
której najważniejszym aspektem jest 
zlecanie realizacji zadań publicznych 
w ramach otwartego konkursu ofert. 
Uchwalenie programu współpracy jest 
obowiązkiem ustawowym. Z możliwo-
ści konsultacji propozycji programu 
skorzystała jedna organizacja pozarzą-
dowa. Uchwałę podjęto przy dwóch 
głosach wstrzymujących się.

Na posiedzeniu poruszone zostały 
również sprawy budżetowe. Zdecydo-
wano o zaciągnięciu kredytu długoter-
minowego w kwocie niecałych 3,5 mln 
zł z przeznaczeniem na wyprzedzające 
finansowanie zadania związanego  
z budową i wyposażeniem Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych Tech-
nologii. Zgodnie z zapisami umowy  

o dofinansowanie unijne, środki mogą 
być przekazywane w formie refunda-
cji po zakończeniu projektu. Spłata 
kredytu nastąpi więc niezwłocznie po 
otrzymaniu środków unijnych. Przy 
podejmowaniu uchwały wstrzymało 
się sześcioro radnych. 

W tegorocznym budżecie zapla-
nowano dwie wpłaty dla Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. Pierwsza w wysokości 24 
tys. zł ma stanowić dofinansowanie 
zakupu symulatora zagrożeń poża-
rowych i ekologicznych domu jed-
norodzinnego. Całkowita wartość ta-
kiego symulatora to prawie 78 tys. zł 
– pozostała kwota ma pochodzić ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Druga wpłata 
przeznaczona będzie na dofinanso-
wanie zakupu przyczepy ciężarowej 
– powiat pokryje ok. 15% wartości 
tego zadania (w sumie nieco ponad 
14 tys. zł). Pozostałe środki również 
przekaże WFOŚiGW.

Do Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej zaś dodano m.in. zapis o wykona-
niu dokumentacji projektowej ciągu 
pieszo-rowerowego przy drodze po-
wiatowej między Kołaczkowem a Zie-
lińcem na kwotę 60 tys. zł. Środki na 
zadanie, które pierwotnie planowane 
było do realizacji w 2020 roku, mają 
zostać przekazane powiatowi przez 
gminę Kołaczkowo jako dotacja.

Klara Skrzypczyk

Ta smutna konstatacja nie jest 
wyrwana z kontekstu, ale moc-
no uwarunkowana i wypływająca  
z oceny zbiorowych zachowań, 
które zmierzają do unicestwienia 
dorobku tysięcy ludzi, którzy swoją 
ciężką pracą i mądrością mozol-
nie dźwigali nas wszystkich przez 
lata z biedy, cywilizacyjnej zapa-
ści i wschodniego autorytaryzmu 
ku dobrobytowi. Dobrobytowi, 
który kompletnie zamieszał nam  
w głowach, uśpił naszą świadomość. 
Zapomnieliśmy, skąd się bierze bo-
gactwo narodów. Zapomnieliśmy, 
że to przedsiębiorczość, praca, traf-
ne, mądre i przemyślane decyzje, 
szacunek do prawa i bezwzględne 
dotrzymywanie zawartych umów 
społecznych i cywilnych decydują o 
naszym miejscu wśród cywilizowa-
nych krajów Europy i świata.

Do publicznego podzielenia się 
z wami taką smutną refleksją skło-
nił mnie „Apel” Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, który otrzymałem pocztą 
przed kilkoma dniami. To drama-
tyczne w swoim wyrazie pismo wy-
raża niepokój o przyszłość naszego 
rolnictwa i oburzenie wobec bez-
precedensowego zamachu na stra-
tegiczną część naszej gospodarki, 
jaką są wysokotowarowe gospodar-
stwa rolne wypracowujące każdego 
roku wielomiliardową nadwyżkę 
eksportową, która stanowi istotną 
przyczynę naszego sukcesu gospo-
darczego i dobrobytu. Trzeba być 
kompletnym ignorantem, żeby nie 
rozumieć, że pod pretekstem ochro-

ny „dobrostanu zwierząt” niszczy się  
z dnia na dzień dorobek, miejsca pra-
cy i źródła dochodu milionów ludzi, 
ale i dobrobyt nas wszystkich.

Jeżeli komuś się wydaje, że likwidu-
jąc znaczącą część hodowli drobiu, 
bydła i całkowicie branżę futerkową 
ratujemy naszą cywilizację i biedne 
zwierzątka przed okrutnikami i bar-
barzyńcami prowadzącymi swój nik-
czemny proceder w tysiącach gospo-
darstw rolnych i firm przetwórczych, 
to nigdy nie był w większym błędzie. 
Współczesna gospodarka to system 
pełen współzależności i powiązań. 
Nie można bezkarnie w ciągu kilkuna-
stu miesięcy zamknąć tysięcy warsz-
tatów pracy ludzi, którzy pracowali 
na nie przez dziesięciolecia, w imię 
iluzorycznych wyobrażeń o cierpieniu 
zwierząt, nie posiadając elementarnej 
wiedzy o faktycznym stanie rzeczy  
w oparciu o medialne manipulacje 
bez minimalnej próby ich weryfikacji. 
Najaktywniejsi orędownicy zamachu 
na farmerów i hodowców nigdy nie 
byli nawet w gospodarstwie, którego 
to faktu nawet nie ukrywają w swoich 
publicznych wystąpieniach.

Przecież my nie jesteśmy barbarzyń-
cami, żeby żyć z cierpienia zwierząt, 
czas położyć temu kres, wykrzykują 
gromko niezłomni obrońcy wszyst-
kich istot żywych.

Ulegamy tej presji nie zauważając 
pewnej równoległej rzeczywistości. 
Mieszkając na co dzień z tysiącami 
ukochanych zwierząt domowych, 
nie mamy świadomości, że smycz na 
której wyprowadzamy naszego pupi-

la na spacer wykonana jest ze skóry 
innego zwierzaka, tego z hodowli, 
podobnie jak karma kupiona w mar-
kecie czy sklepie zoologicznym jest 
przetworzonym kurczakiem, świnią, 
czy futerkowcem z farmy. W codzien-
nym życiu cenimy sobie naturalne 
wyroby, takie jak buty ze skóry, mar-
kowe torebki i inne akcesoria co-
dziennego użytku. Prawdziwym wy-
rzutem sumienia „miłośników zwie-
rzątek dużych i małych” powinny 
być raczej przepełnione schroniska 
dla zwierząt, do których trafiają ich 
ukochani pupile, kiedy już się nimi 
niezłomni obrońcy lub ich dzieci 
wystarczająco nacieszą, znudzą albo 
pokochają jakieś inne zwierzątko  
o cudownych oczach, które posiadać 
jest teraz  w modzie. Powinniśmy 
mieć jednak świadomość, że alter-
natywą dla wyrobów z naturalnych 
surowców są plastiki i sztuczne two-
rzywa, które w zatrważającym tem-
pie oblepiają naszą planetę jak jedna 
gigantyczna ośmiornica (nie mylić  
z ośmiorniczkami zjadanym przez 
polityków).

Są to jakże liczne przejawy naszej 
niefrasobliwości czy wprost mówiąc 
wprost, obłudy. 

Z jednej strony pochylamy się nad 
„okrutnym losem” zwierzaków na 
rodzimych farmach zwierząt, z dru-
giej jednak nie przyjmujemy do wia-
domości, że sami mniej lub bardziej 
świadomie uczestniczymy w tym sa-
mym „procederze”.

Można by uznać to swoiste roz-
dwojenie jaźni za przejaw braku 

właściwej refleksji czy mało 
szkodliwej ignorancji, gdyby 
nie katastrofalne konsekwencje 
ekonomiczne tej niefrasobliwo-
ści. Straciłem resztki szacunku 
do lekkomyślnych i pewnie 
wyrachowanych parlamenta-
rzystów, którzy nie zdobyli się 
na elementarny wysiłek intelek-
tualny, żeby zrozumieć konse-
kwencje uchwalanej na wyścigi, 
późną nocą, jakby przypuszcza-
li, że nocą mniej widać, ustawy  
o ochronie zwierząt. Cóż za 
przewrotność. Do jednego wor-
ka wrzucili dręczone zwierzęta 
cyrkowe, psy na łańcuchach  
i kilkudziesięciomiliardowe do-
chody z branż hodowlanych,  
w których staliśmy się euro-
pejskimi i światowymi potentatami  
i konkurentami w branży. Za nic 
mając ciężką pracę i dorobek życia 
tysięcy polskich hodowców, współ-
twórców naszego dobrobytu. Z dnia 
na dzień, a właściwie pod osłoną 
nocy zerwali społeczne umowy, któ-
re pozbawiają dorobku życia tysiące 
polskich farmerów, a nas wszystkich 
miliardowych dochodów z korzyst-
nego eksportu i podatków do bu-
dżetu. Polskich hodowców państwo 
polskie potraktowało jak mafijnych 
przestępców – konfiskatą majątku.

Jeżeli chcielibyśmy odpowiedzieć 
sobie na pytanie, co odróżnia nas 
od standardów cywilizacji zacho-
du, to właśnie takie działania. To są 
praktyki cywilizacji wschodu, której 
dobrodziejstwa doświadczyliśmy 

przez blisko pół wieku. To nie nasze 
chciejstwo, ale dokonania, standar-
dy i praktyka sytuują nas w obrębie 
cywilizacji zachodu, albo wśród bar-
barii wschodu gdzie nie obowiązują 
umowy społeczne i twarde prawo 
ochrony własności.

Kolejny raz polski chłop ze swoim 
uporem i determinacją okazuje się 
być mądrzejszy od partyjniackich 
parlamentarnych inteligentów, tych 
od prawa do lewa, których lobbyści 
z pseudoekologami ograli wypro-
wadzając w pole na parcianym pa-
sku naiwności i ignorancji. Najsmut-
niejsze jest to, że za ten wysmażony 
przez polityków pasztet zapłacimy 
wszyscy bardzo wysoką cenę.

Dionizy Jaśniewicz
oddalający się w butach  

ze świńskiej skóry

Posiedzenia są transmitowane w Internecie
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Mówić obrazami, cz. 13
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka zaprasza do rozwiązywania zagadek.

Publikujemy kolejną część cyklu „Mó-
wić obrazami”. Dzięki niemu chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspoma-
gającej. Zabawa wykorzystująca pik-
togramy to sposób na poznanie jednej  

z metod porozumiewania się w sposób 
niewerbalny. Na poważnie i z sukce-
sami komunikacja alternatywna jest 
stosowana w Zespole Szkół im. Janusza 
Korczaka, którego niektórzy uczniowie 
zmagają się z ograniczeniami związa-

nymi z mową. Dzięki wykorzystywaniu 
znaków przestrzenno-dotykowych (np. 
przedmiotów), grafik (nie tylko pikto-
gramów, ale też obrazów czy symboli), 
znaków manualnych (gestów) osoby 
nieposługujące się mową lub mówiące 

w sposób ograniczony mają możliwość 
porozumiewania się z otoczeniem. 
Społeczność szkoły zachęca do pozna-
wania zasad komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej, a jednocześnie 
wspólnej zabawy. W tym numerze Han-

na Ludwiczak i Renata Jakubowska 
zachęcają, aby włączyć się do wspólnej 
zabawy. Wśród piktogramów należy 
odnaleźć rozwiązania zagadek.

 (red.)

Cienki, gruby, w linie, 
w kratki.

Można w nim pisać lub ryso-
wać kwiatki.

Gdy coś źle narysowałeś,
i znów narysować chciałeś,

ona ci w tym pomagała
 i „złe” linie usuwała.

Dwa kółeczka, ostrza 
dwa,

wytną cuda raz i dwa.

Najczęściej z drewna jest zro-
biony, w środku grafik ma włożony.

Często na kartce nim rysujesz,
potem gumujesz...i znów szkicujesz.

Mieszka w klasie 
na ścianie.

Piszesz na niej zadanie.

W pudełku schowane leżą 
patyczki drewniane.

Świetnie kolorują gdy są 
zatemperowane.

Każdego ranka jego 
dźwięk wesoły

przyzywa wszystkie dzieci 
do szkoły.

Unijne kursy w PCEZ

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej trwa kolejny kurs obsługi 
wózka widłowego z wymianą butli gazowej w ramach projektu „Rozwój szkol-
nictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształ-
cenie fachowców!". W planie jest jeszcze kilkanaście edycji.

Kolejni uczniowie nabywają uprawnienia na kursach zawodowych, m.in. ze 
spawania w metodzie TIG. Kurs realizowany w ramach projektu „Rozwój szkol-
nictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształ-
cenie fachowców!".

Wycieczka do kopalni soli
Dzięki projektowi unijnemu uczniowie Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni udali się  

we wrześniu do Kłodawy.

28 września w ramach projektu:  „Na-
uka – to lubię! – kompleksowy program 
rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych 
oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu 
wrzesińskiego”, grupa uczniów uczestni-
czących w zajęciach rozwijających – kół-
ku z fizyki „Dla ciekawych i mających 
trudności” oraz kółku chemicznym „Che-
mia w domu i w szkole” – wzięła udział 
 w wycieczce do kopalni soli w Kłodawie.

Uczestnicy zjechali windą 600 m pod 
powierzchnię ziemi i rozpoczęli wraz  
z przewodnikiem zwiedzanie. Wysłu-
chali prelekcji na temat historii powsta-
nia złóż, zastosowania soli w życiu co-
dziennym i w przemyśle. Obejrzeli też 
wyeksploatowane komory solne oraz 
maszyny używane do wydobywania 
soli.                       Wydział Edukacji

Wizyta w Kłodawie była dla uczestników ciekawą lekcją

Projekt „Nauka – to lubię!” daje wrzesińskim uczniom wiele możliwości
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Pasowanie  
uczniów PSM

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzy-
ki. Święto było doskonałą okazją, by w murach Powiatowej Szkoły 
Muzycznej oficjalnie powitać młodych adeptów tej sztuki, którzy od 
września rozpoczęli naukę gry na instrumentach.

Globalne święto poświęcone muzy-
ce zostało ustanowione w 1975 roku, 
a jego pomysłodawcą był Yehudi 
Menuhin – amerykański dyrygent  
i wirtuoz skrzypiec, ówczesny prezy-
dent Międzynarodowej Rady Muzyki 
działającej przy UNESCO. Jego celem 
jest upowszechnianie piękna muzy-
ki i zachęcenie do jak najczęstszego 
kontaktu z tą dziedziną sztuki, dlate-
go dzień ten stanowił idealne tło dla 
uroczystości pasowania na ucznia Po-
wiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia. 

Ślubowanie złożyło 33 uczniów klas 
pierwszych, przyjętych do placówki 

w roku szkolnym 2020/2021. Część 
oficjalną poprzedził koncert przygo-
towany przez drugoklasistów.

Wrzesińska Powiatowa Szkoła Mu-
zyczna I stopnia rozpoczęła działal-
ność we wrześniu 2019 roku. Kształ-
cenie w placówce prowadzone jest 
w dwóch cyklach: sześcioletnim dla 
dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz 
czteroletnim dla młodzieży w wieku 
od 9 do 15 lat. W tym roku szkolnym 
nauka odbywa się w klasach: klarne-
tu, fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu 
poprzecznego, akordeonu, trąbki 
oraz perkusji.         (red.)

6 października 2020 roku stwierdzono u jednego  
z uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 pozytywny 
wynik badania na obecność koronawirusa. O pozytyw-
nym wyniku poinformowała szkołę matka ucznia nie-
zwłocznie po odebraniu wyniku. Uczeń w tym dniu nie 
wykazywał żadnych oznak chorobowych.
Natychmiast wdrożyliśmy obowiązujące w szko-

le procedury, tj. odizolowaliśmy ucznia od pozosta-
łych, odizolowaliśmy zagrożone klasy od pozostałych, 
wprowadziliśmy czasowy zakaz przemieszczania się 
po szkole oraz odizolowaliśmy nauczycieli mających 
bezpośredni kontakt z zakażonym. O sytuacji natych-
miast powiadomiliśmy Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną we Wrześni. Uczniowie dwóch klas 
mający kontakt z zakażonym zostali odebrani ze szkoły 
przez rodziców/prawnych opiekunów.
W związku z tym, że uczniowie w okresie od 7 do 16 

października będą przebywać w kwarantannie domo-
wej, zorganizowaliśmy w tym okresie zdalne naucza-
nie dla dwóch klas. Zajęcia będą odbywać się przy po-
mocy platformy Microsoft Teams.
Do sytuacji, która się wydarzyła, przygotowywaliśmy 

się już w sierpniu, wprowadzając w szkole procedury 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, a także przygotowując się poprzez szko-
lenia do pracy z Teams’em. Choć zdarzeniu towarzy-
szyło wiele negatywnych emocji, to jestem wdzięczny 
wszystkim uczniom, rodzicom uczniów klas, które mia-
ły kontakt z zakażonym, a także pracownikom szkoły 
za zrozumienie trudnej sytuacji oraz sprawne działa-
nie. Dyscyplina, jaką wykazują się uczniowie ZSZ nr 2 
przebywający w szkole, zasługuje na pochwałę z uwa-
gi na przestrzeganie zasad sanitarnych, jakie szkoła im 
narzuciła od 1 września. Ona też pozwoliła na sprawne 
rozwiązanie tej sytuacji.

Maciej Mielczarek 
dyrektor ZSZ nr 2

Centrum w świecie 4.0
Władze Platformy Przemysłu Przyszłości zorganizowały zebranie grupy roboczej dotyczące edukacji 4.0.  

W spotkaniu wziął udział kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Tomasz Mackiewicz.

Misją fundacji Platforma Przemy-
słu Przyszłości należącej do skarbu 
państwa jest m.in. rekomendowanie 
Ministerstwu Edukacji Narodowej kie-
runków rozwoju szkolnictwa. Formu-
łowaniu odpowiednich rekomendacji 
służą takie spotkania jak to, które od-
było się 7 października w Radomiu. 
Wzięli w nim udział prezes Platformy 
Przemysłu Przyszłości Andrzej Sol-
daty, prezes Stowarzyszenia Miasta  
w Internecie i zarazem pełnomoc-
nik ministra cyfryzacji do spraw ad-
ministracji samorządowej Krzysztof 
Głomb, a także przedstawiciele Insty-
tutu Badań Edukacyjnych Sieć Badaw-
cza Łukasiewicz czy wykładowcy wyż-
szych uczelni. Zaproszenie do rozmów 
kierownika CBiRNT Tomasza Mackie-
wicza to sygnał, że nasza jednostka ma  
w temacie nowoczesnej edukacji coraz 
więcej do powiedzenia.

Wnioski z wydarzenia dotyczą 
przede wszystkim konieczności roz-
woju i odpowiedniego wspierania 
edukacji przez system na poziomie 

szkół podstawowych i średnich. 
Wówczas bowiem młodzi ludzie 
zwykle podejmują decyzje o zakoń-
czeniu edukacji na poziomie średnim 
zawodowym bądź wyborze wyższej 

uczelni, co ma niebagatelne znacze-
nie dla kadrowego zapotrzebowania 
rynku pracy.

Klara Skrzypczyk

20-lecie Hufca Pracy
W tym roku przypada okrągła rocznica powstania organizacji, która wspiera rozwój społeczny i za-

wodowy młodzieży zagrożonej wykluczeniem.

Na skromnym jubileuszowym spo-
tkaniu, które odbyło się 2 paździer-
nika w auli Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 we Wrześni, zjawili się m.in. 
pierwsi komendanci wrzesińskiego 
hufca Zdzisław Kasprzyk i Maria Ko-
zerska. Witając przybyłych obecna 
komendant Grażyna Kozanecka po-
wiedziała, że dwie ostatnie dekady 
były pracą na rzecz młodzieży ocze-
kującej fachowej pomocy, wskazó-
wek i wsparcia. – Działalność hufca 
pracy to przede wszystkim realizacja 
zadań i wytycznych z komendy głów-
nej i komendy wojewódzkiej, które 
zapewniają młodzieży w wieku 15-18 
lat opiekę wychowawczą, edukacyjną, 
udzielanie pomocy w zdobyciu kształ-

cenia i przygotowania zawodowego – 
wyjaśniła, dodając, że nie wyobraża 
sobie, by hufców nie było. Stanowią 
one bowiem nieocenione wsparcie 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym i potrzebującej pomocy 
w przygotowaniu do dorosłego życia.

Początki działania organizacji we 
Wrześni wspominali Zdzisław Ka-
sprzyk i starszy wychowawca Jerzy 
Kamiński, który pracuje z hufcową 
młodzieżą niemalże od samego po-
czątku wrzesińskiego HP. W kilku 
słowach, z których niewątpliwie dało 
się wyczytać ogromne zaangażowa-
nie w pracę, Jerzy Kamiński przypo-
mniał, że najważniejszym w pracy 
na rzecz młodych ludzi, jest właśnie 

uczestnik. Podkreślił jednocześnie, że 
oprócz kształcenia ogólnego i zawodo-
wego Hufiec Pracy daje możliwość roz-
wijania talentów i osobowości, a także 
uczestniczenia w różnych projektach, 
chociażby wolontariackich. Wspiera 
także młodzież poprzez takie formy jak 
program „Życie jest cudem”, który skie-
rowany jest dla młodych matek.

Wrzesiński Hufiec Pracy realizu-
je kształcenie zawodowe w wielu 
zawodach, przede wszystkim rze-
mieślniczych, współpracując z Ce-
chem Rzemiosł Różnych we Wrześni. 
Uczestnicy zdobywają kwalifikacje 
zawodowe, podejmują pracę, nie-
którzy zakładają własną działalność, 
a dzięki temu nie ulegają marginali-
zacji, lecz wbrew życiowym trudno-
ściom wychodzą na prostą.

Przy okazji jubileuszu komendant 
Wielkopolskiej Wojewódzkiej Ko-
mendy Ochotniczych Hufców Pra-
cy Adam Pękarski przekazał kadrze 
kierowniczej gratulacje, a także po-
dziękowania tym, którzy wspierają 
działalność wrzesińskiej organizacji. 
Jedno z nich odebrał wicestarosta 
wrzesiński Waldemar Grzegorek, któ-
ry podkreślił, jak ważne jest wspie-
ranie młodych ludzi z problemami  
i przeżyciami. Mimo życiowych 
utrudnień drzemie w nich przecież 
ogromny potencjał, którego nie 
można zaprzepaścić.

Klara Skrzypczyk

Dyrekcja Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni informuje, 
że 12 października (poniedziałek) placówka wróci do realizacji 
zajęć lekcyjnych według dotychczasowego planu.

Starszy wychowawca Jerzy Kamiński wkłada w swoją pracę wiele serca

CBiRNT jest aktywne w ogólnopolskiej nowoczesnej edukacji

Ponad 30 młodych muzyków rozpoczęło naukę
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Drogi powiatowe 
Nieco ponad rok temu we wrzesińskim Starostwie Powiatowym został utworzony Wydział Dróg Powiatowych. Jednym z jego zadań jest realizowanie inwestycji, które po-

legają przede wszystkim na drogowych przebudowach, pochłaniających miliony złotych.

Jedną z kategorii dróg publicznych 
stanowią drogi powiatowe, które 
należą do samorządu powiatu. Za-
licza się do nich drogi łączące sie-
dziby powiatów z siedzibami gmin, 
a także siedziby gmin między sobą. 
Kategorię wprowadzono wraz z re-
formą administracyjną w 1999 roku. 
Utworzonym wówczas powiatom 
przekazano również drogi niechcia-
ne przez innych zarządców. Nie miała 

znaczenia funkcja, jaką dane odcinki 
faktycznie pełniły w sieci komunika-
cyjnej. Nowo powstałe powiaty nie 
miały rzecz jasna możliwości nego-
cjowania warunków. Na koniec 2018 
roku długość wszystkich dróg powia-
towych w Polsce wynosiła 124 572,4 
km (informacja według strony inter-
netowej Ministerstwa Infrastruktury).

W jurysdykcji powiatu wrzesińskie-
go znajduje się 319,555 km dróg. 

Najwięcej, bo aż 35% z nich znaj-
duje się na terenie gminy Września, 
20% przebiega przez gminę Kołacz-
kowo, nieco mniej, bo 19% biegnie  
w gminie Miłosław. Po 13% wszyst-
kich dróg powiatowych znajduje się 
w gminach Nekla i Pyzdry. Często 
słyszy się głosy niezadowolenia na 
temat dróg powiatowych, a przecież 
gruntowna poprawa ich stanu wy-
maga czasu oraz przede wszystkim 

ogromnych nakładów pieniędzy.
W tym numerze „Przeglądu Po-

wiatowego” prezentujemy część 
inwestycji, które Wydział Dróg Po-
wiatowych realizował bądź realizuje 
w 2019 i 2020 roku. Budownictwo 
drogowe to złożona dziedzina, któ-
ra nie polega jedynie na wykonaniu 
prac, ale również przygotowaniu 
dokumentacji, co jest procesem za-
zwyczaj czasochłonnym. Część po-

miarów Wydział Dróg Powiatowych 
jest w stanie wykonać samodzielnie, 
jednak w przypadku dużych inwesty-
cji konieczne jest ich zlecenie biurom 
projektowym. Czasochłonny jest nie 
tylko proces pomiarowy, ale również 
same przebudowy, których szybkość 
realizacji jest uzależniona od zakre-
su prac i stosowanej technologii.

Klara Skrzypczyk

Przebudowa drogi powiatowej Grzymysławice-Chwalibogowo-Osowo
Koszt: ponad 3,1 mln zł
Pozyskane dofinansowanie: ponad 1,9 mln zł z Funduszu Dróg Samorządo-

wych (60 %)
Blisko 3-kilometrowy odcinek został poszerzony do 6 metrów i zyskał dwie warstwy  

z masy asfaltowej. W ramach przebudowy powstały również: ok. 180 metrów bieżących 
chodnika oraz zatoka autobusowa. Aktualizacja dokumentacji projektowej w 2019 roku 
kosztowała blisko 25 tys. zł, zaś ponad 31 tys. zł kosztowało usunięcie przydrożnych drzew.

Przebudowa drogi powiatowej w Nowym  
Folwarku
Koszt: ponad 232 tys. zł
Zadanie polegało na wyrównaniu poboczy, me-

chanicznym frezowaniu nawierzchni, jej oczysz-
czeniu i wyrównaniu, a także wykonaniu nowej 
nawierzchni z masy asfaltowej. Remont dotyczył 
wiodącego przez las odcinka o długości 550 me-
trów. 

Przebudowa drogi powiatowej Sokolniki-
-Szamarzewo
Koszt: 665 tys. zł
Inwestycja obejmowała odcinek o długości  

1 950 m, którego nawierzchnia została poddana 
frezowaniu, oczyszczona i wyrównana. Zyskała 
dwie nowe warstwy z masy bitumicznej. W ra-
mach zadania za pomocą tłucznia kamiennego 
utwardzono również pobocze po obu stronach.

Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Sokołowo-
-Słomowo – wykonanie dokumentacji projektowej 
Koszt: 60 tys. zł
Pierwszym etapem przystąpienia do moderni-

zacji drogi było sporządzenie dokumentacji pro-
jektowej. Taką dokumentację wykonała jedna  
z gnieźnieńskich firm projektowych. Na podsta-
wie odebranych dokumentów możliwe będzie 
przystąpienie do realizacji robót budowlanych  
w przyszłości. Inwestycję będą poprzedzały rów-
nież podziały i wykup okolicznych nieruchomości.

zakończono

etap zakończonY

Ta  drogowa inwestycja została zakończona w lipcu tego roku

Zadanie przeprowadzone w 2019 roku było kontynuacją inwestycji z dwóch poprzednich lat

Piękna pogoda sprzyja prowadzeniu prac drogowych

Każdą inwestycję musi poprzedzić  
zgromadzenie dokumentacji projektowejetap zakończonY
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– inwestycje

Przebudowa drogi Targowa Górka – Mała Górka
Koszt: 397 tys. zł
Jezdnia na tym odcinku miejscami została poszerzo-

na z 4,3 m do 5,5 m. W ramach przebudowy stworzo-
no podbudowę z tłucznia kamiennego, a nawierzchnia 
zyskała dwie warstwy masy bitumicznej, utwardzono 
pobocza łamanym kamieniem i umocniono zjazdy. Cały 
odcinek miał około 610 metrów bieżących.

Przebudowa drogi powiatowej w Chlebowie 
Koszt: 419 tys. zł
Modernizacja odcinka drogi wiodącej do 

Mikuszewa o długości 1,02 kilometra obej-
mowała położenie dwóch nowych warstw 
nawierzchni i gruntowy remont przepustów 
drogowych. Sam remont przepustów koszto-
wał ok. 33 tys. zł.

Przebudowa drogi Czerniejewo-Września 
Planowany koszt: ok. 2,4 mln zł
Pozyskane dofinansowanie: 50% kosztów pokryje dotacja z funduszy 

unijnych
Planowana przebudowa ma dotyczyć odcinka o długości 760 metrów 

bieżących, od skrzyżowania przy Wiejskim Domu Kultury w Psarach Pol-
skich do ulicy Zakątek w Nowym Folwarku. Droga zostanie poszerzona,  
a w ramach gruntownej odnowy położone zostaną dwie warstwy masy 
bitumicznej. Przy drodze zostanie zbudowany również chodnik. Inwesty-
cja ma zostać przeprowadzona do 2022 roku.

Przebudowa odcinka drogi Zapowiednia-Wrąbczynek-
-Zagórów
Koszt: blisko 2 mln zł
Pozyskane dofinansowanie: 60% kosztów pokryje dotacja z Fun-

duszu Dróg Samorządowych
Zadanie obejmuje przebudowę odcinka o długości 2,55 km drogi 

powiatowej w Zapowiedni. Pierwsze prace ruszyły na przełomie 
września i października. Zadanie będzie obejmowało poszerzenie 
drogi do 6 metrów, wykonanie dwóch warstw z masy bitumicznej 
oraz wszystkich niezbędnych prac towarzyszących – robót ziem-
nych, oznakowania, prac przy zieleni. w trakcie

w trakcie

zakończono

Inwestycja stanowiła kontynuację zadania z 2018 roku, kiedy to przebudowano 1,5 km drogi za kwotę 500 tys. zł

Pozyskane dofinansowanie pochodzi z unijnego  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Jezdnię poszerzono o 1,2 m

Zakończenie robót w Zapowiedni planowane  
jest jeszcze w tym roku, w listopadzie.

etap zakończonY
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40 lat „Solidarności”
Wrześnianie uczcili 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-

darność”. 27 września w kościele farnym odbyła się uroczysta msza święta, po zakończeniu której zło-
żono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.

NSZZ „Solidarność” to ruch poli-
tyczny i społeczny, który narodził się 
w wyniku protestów robotniczych 
mających miejsce w latach 80. na 
terenie całego kraju. Jego począt-
ki sięgają sierpniowych strajków 
na Wybrzeżu z 1980 roku. Były to 
pierwsze działające w bloku wschod-
nim niezależne związki zawodowe,  
w których władzę stanowiła Krajowa 
Komisja Porozumiewawcza na czele 
z Lechem Wałęsą. 10 listopada 1980 
roku Sąd Najwyższy w Warszawie za-
rejestrował „Solidarność”, co było wy-
darzeniem bez precedensu, gdyż funk-
cjonowała ona bez akceptacji Moskwy 
i nie była poddana kontroli komuni-
stycznej partii rządzącej. Do wiosny 
1981 roku przystąpiło do niej ponad 10 
milionów ludzi. Od tego momentu do-
chodziło do licznych konfliktów związ-
ku z władzą. Często prowokowane były 
one celowo przez Służbę Bezpieczeń-

stwa. Rozwój ruchu został zahamowa-
ny przez wprowadzenie stanu wojen-
nego 13 grudnia 1981 roku – rozbito 
jego struktury organizacyjne poprzez 
aresztowanie większości kierownictwa 
oraz kilku tysięcy aktywistów. Oficjal-
nie został on rozwiązany we wrześniu 
1982 roku.

W kolejnych latach podziemie „So-
lidarności” organizowało masowe 
demonstracje uliczne i akcje pomoco-
we dla represjonowanych. Udało się 
również utworzyć system wydawania  
i kolportażu podziemnej prasy, a także 
prowadzić tajną radiostację. Trudności 
gospodarcze, które dotknęły Polskę 
w drugiej połowie lat 80. oraz prowa-
dzona przez Związek Radziecki piere-
strojka (potoczna nazwa procesu prze-
kształceń systemu komunistycznego 
w ZSRR) spowodowały, że ruch zaczął 
odżywać. Było to szczególnie widocz-
ne podczas wiosennych i letnich straj-

W drodze do demokracji
Wystąpienia Białorusinów, których celem jest dymisja rządzącego nieprzerwanie od 1994 roku pre-

zydenta Aleksandra Łukaszenki, nie tracą na sile. Pokojowe działania naszych wschodnich sąsiadów 
dążących do obalenia reżimu w swoim kraju spotykają się z ostrą reakcją rządzących.

Protesty ogarnęły wiele białoru-
skich miast po ogłoszeniu pierw-
szych oficjalnych sondaży mówiących  
o tym, że w wyborach prezydenc-
kich przeprowadzonych 9 sierpnia 
z miażdżącą przewagą zwyciężył 
Aleksandr Łukaszenka. Protestujący 
zaczęli domagać się jego odejścia  
i uczciwego przeliczenia głosów. Prze-
ciwko demonstrującym użyto siły. 
Doszło również do masowych aresz-
towań ludności cywilnej. Według sta-
nowiska rządu konflikt zaostrzył się ze 
względu na prowokacyjne zachowa-
nie uczestników protestów naruszają-
cych porządek publiczny i atakujących 
funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.  
W mediach zaczęły pojawiać się donie-
sienia na temat fizycznego i psychicz-
nego znęcania się nad aresztowanymi. 

ków w 1988 roku. Na mocy porozu-
mień zawartych przy Okrągłym Stole 
w 1989 roku, związek został ponownie 
zalegalizowany. Wybory parlamentar-
ne przeprowadzone 4 czerwca tego 
samego roku zakończyły się ogrom-
nym sukcesem „Solidarności”. 

W 40. rocznicę utworzenia orga-
nizacji w kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Sta-
nisława Biskupa Męczennika we 
Wrześni odbyła się msza święta  
z udziałem wiernych, której przewod-
niczył ksiądz proboszcz Mieczysław 
Kozłowski. Następnie uroczystość 
przeniosła się pod pomnik papieża 
Jana Pawła II, gdzie złożono okolicz-
nościowe wiązanki. Wśród osób bio-
rących udział w obchodach pojawili 
się m.in. byli działacze „Solidarności” 
oraz lokalni samorządowcy, w tym 
starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.                   
    Monika Tomczak

Oficjalnie potwierdzono, że w wyniku 
starć zginęły trzy osoby, lecz zaginio-
nych bez wieści jest znacznie więcej. 

Sierpniowe wydarzenia umoc-
niły w Białorusinach przekonanie  
o konieczności zmian politycznych  
i ustrojowych. Pokojowe demonstracje 
organizowane są do tej pory. Odbywa-
ją się one nie tylko w stolicy państwa 
– Mińsku, ale także w ponad 20 innych 
miastach, takich jak Brześć, Grodno, 
Nowogródek, Mohylew czy Witebsk. 
Na Białorusi nie brakuje jednak zwo-
lenników Łukaszenki, którzy urządzają 
własne manifestacje w wielu miejsco-
wościach. Sam prezydent nie zamierza 
podać się do dymisji. Opozycjoniści 
pozostają jednak przy swoim, żądając 
unieważnienia sierpniowego głosowa-
nia oraz przeprowadzenia uczciwych 

wyborów, do których dopuszczeni zo-
staną alternatywni kandydaci. Doma-
gają się oni także uwolnienia więźniów 
politycznych aresztowanych w maju, 
czyli jeszcze przed wyborami. Wspar-
cie dla opozycji płynie z całego świata. 
Polskie organizacje również włączyły 
się w różnego typu akcje pomocowe.  
Z okazji 40. rocznicy podpisania po-
rozumień sierpniowych NSZZ „Soli-
darność” rozpoczął „Społeczną, soli-
darnościową zbiórkę na rzecz Narodu 
Białoruskiego”. Zebrane w jej wyniku 
środki mają trafić do białoruskich opo-
zycjonistów. Szczegółowe informacje 
na ten temat można znaleźć na stronie 
internetowej: https://solidarnosc.po-
znan.pl/solidarni-z-bialorusia.html.

Monika Tomczak

Kolejny zabytek oznakowany
W minionym tygodniu na odrestaurowanym wiatraku holender-

skim w Pyzdrach umieszczona została biało-błękitna tarcza „Zaby-
tek chroniony prawem”.

Wybudowany w 1903 roku holen-
derski wiatrak jest jednym z nielicz-
nych zachowanych tego typu obiek-
tów w Wielkopolsce. Nieruchomy 
murowany korpus na planie koła 
zwieńczony jest obrotową głowicą 
pokrytą blachą ze śmigami. Zabytek, 
do którego prowadzi droga grunto-
wa, znajduje się na małym wzniesie-
niu przy ul. Wrocławskiej w Pyzdrach. 
Wiatrak, dzięki uzyskanej przez gmi-
nę Pyzdry dotacji, przeszedł w ubie-
głym roku gruntowny remont. Prace 

przy obiekcie są już zakończone, 
obecnie trwa zagospodarowanie te-
renu wokół zabytku. 

Charakterystyczna tabliczka, któ-
ra jest rozpoznawalnym znakiem 
informacyjnym umieszczanym na 
zabytkach, zamontowana została 
1 października przez pracowników 
Starostwa Powiatowego we Wrześni 
po wcześniejszej konsultacji z wiel-
kopolskim wojewódzkim konserwa-
torem zabytków. 

Mateusz Maserak

Wrzesińska „Solidarność” ma bogatą historię, o której nie należy zapominać Gmina Pyzdry planuje udostępnić obiekt zwiedzającym wiosną przyszłego roku
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Z kulturą  
za pan brat

• jabol – tanie wino z dużą ilością siarki 
• jabzo – jabłko 
• jaczka – marynarka 
• jampor – rampa 
• jangryst – agrest 
• japa – dziura lub jama ustna 
• japić – dziurawić 
• jednaki – jednakowy 
• jedza – jedzenie 
• jegiery – kalesony 
• jest piec – jest problem, zadyma, 

zamieszanie 

• jucha – młoda, nierozgarnięta 
dziewczyna lub krew 

• juchta – podrostek, łobuz, złodziej 
lub kradzież 

• junkers – przepływowy, gazowy 
podgrzewacz wody (terma) (od fir-
my Junkers) 

• jupa, jupka – wierzchnie okrycie, 
bluza, kurtka 

Opracowała Monika Tomczak 
na podstawie materiałów 

Jerzego Romualda Stankiewicza

Czy powinniśmy zdejmować buty w gościach?
W piękny, słoneczny dzień pan Damian został zaproszony wraz z małżonką na przyjęcie z okazji okrągłej 

rocznicy ślubu teściów. Na tę uroczystość wybrał dobrze skrojony garnitur i dobrał do niego odpowiednie 
obuwie. Kiedy wszedł do mieszkania rodziców żony, teściowa poprosiła go o zdjęcie butów i wręczyła mu kap-
cie. Czy nalegając, by zięć zmienił obuwie, kobieta zachowała się stosownie?

To czy powinniśmy zdjąć buty w czyimś domu, najczęściej zależy od okoliczności

W Polsce przyjęło się, że wchodząc 
do czyjegoś domu, wypada zdjąć 
buty. Zdarza się też, że przy wejściu 
na gości czekają kapcie (często te, 
których na co dzień używają do-
mownicy lub które służą wszystkim 
odwiedzającym). Zwyczaj ten jest tak 
bardzo zakorzeniony w naszej kul-
turze, że ludzie nierzadko czują się 
skrępowani, wchodząc na czyjś dy-
wan obutą stopą. Obawiają się, że go 
pobrudzą albo przyniosą śmieci z ze-
wnątrz (liście, piasek, błoto). Z kolei, 
gdy gość odmawia wzucia propono-
wanych kapci, gospodarze zaczynają 
martwić się, czy aby na pewno nie 
zmarzną mu stopy. Czy jednak zdej-
mowanie obuwia w gościach jest 
zgodne z zasadami savoir-vivre’u? 
Wszystko zależy od kontekstu.

Skąd u nas taka tradycja?
Zwyczaj ten wywodzi się z polskiej 

wsi. Z czasem, wraz z migracją lud-
ności chłopskiej, przeniósł się także 
do miast. Zdejmowanie butów po 
wejściu do izby mieszkalnej było jak 

najbardziej uzasadnione. Chłopi wra-
cający z roli nie chcieli zabrudzić za-
równo swojego, jak i czyjegoś domu 
błotem czy innymi nieczystościami. 
Kiedy ludzie z terenów wiejskich 
zaczęli przeprowadzać się do miast  
w poszukiwaniu lepszego życia, za-
brali ze sobą swoje zwyczaje. Jednak 
od tego czasu wiele się zmieniło.

Kiedy zdejmować, a kiedy nie?
Dziś zdejmowanie butów stało się 

trochę irytujące, szczególnie kiedy 
jesteśmy zaproszeni na wyjątkową 
uroczystość lub przyjęcie. W takich 
okolicznościach zawsze staramy 
się wyglądać elegancko i starannie 
wybieramy strój. Zarówno kobieta 
w sukni wieczorowej i kolorowych 
bamboszach, jak i mężczyzna w gu-
stownym garniturze i skarpetach nie 
wyglądają najlepiej. Każdy dobry go-
spodarz dba o to, żeby w jego domu 
było schludnie i czysto – odkurza dy-
wany, myje podłogi. Jednak mieszka-
nie to nie muzeum. To przede wszyst-
kich miejsce, w którym ludzie żyją  

i spotykają się z innymi. Zapraszając 
kogokolwiek, pani czy pan domu po-
winni być przygotowani na to, że po 
spotkaniu trzeba będzie posprzątać. 
Nie wypada wymagać od gości, by 
pozbywali się części odświętnego 
stroju tylko dlatego, żeby uchronić 
panele przed pobrudzeniem. Dlate-
go ze względu na okoliczności, te-
ściowa pana Damiana nie powinna 
prosić go o zdjęcie butów, które tak 
pieczołowicie dobierał do garnituru. 
Oczywiście obowiązkiem gości jest 
zadbanie o czystość obuwia. Szko-
da, by jaśniutki dywan nadawał się 
do wyrzucenia tylko dlatego, że ktoś 
nieostrożny wniósł na niego błoto. 
Jeszcze gorsze wydaje się propono-
wanie gościom kapci. Dla wielu osób 
noszenie na stopach obuwia, które-
go wcześniej używał ktoś inny, jest  
po prostu odpychające i niehigie-
niczne. Dodatkowy problem pojawia 
się przy próbie wybrania odpowied-
niego rozmiaru. Może okazać się,  
że kapci nie wystarczy dla wszystkich 
lub nie da się ich dopasować tak, by 

każdemu było wygodnie. Gospoda-
rze również nie powinni witać gości 
boso lub w bamboszach, ale w bu-
tach odpowiednio dopasowanych 
do stroju. Co innego, jeżeli odwie-
dzamy znajomych, by posiedzieć na 
kanapie i pooglądać film. Zdejmując 
buty w takich okolicznościach, na 
pewno poczujemy się dużo swobod-
niej i nie ma w tym nic złego. Wtedy 
warto zadbać o odpowiednie skar-
petki. W sytuacjach luźniejszych niż 
przyjęcie, ale bardziej oficjalnych 
niż kawa u przyjaciółki, np. podczas 
domowej imprezy z okazji imienin 
babci, należy zwrócić uwagę na to, 
w jakim obuwiu wita nas gospodarz. 
Jeśli ma na stopach buty, będzie to 
dla nas sygnał, że nie musimy ściągać 
swoich. Jeżeli domownicy chodzą  
w kapciach lub skarpetach, lepiej zo-
stawić obuwie w przedpokoju.

Wskazówki dla tych, którzy wolą 
nie „wyskakiwać z butów”

Istnieje kilka zasad, których powinni 
przestrzegać ci, którzy nie lubią zdej-

mować butów będąc w gościach. Po 
pierwsze, zawsze można zabrać ze 
sobą obuwie na zmianę. Takie roz-
wiązanie sprawdza się szczególnie 
zimą, gdy na dworze jest plucha.  
Z jednej strony nie nabrudzimy ni-
komu w mieszkaniu, z drugiej nasze 
stopy nie przegrzeją się w ociepla-
nych kozakach. Jeśli nie weźmiemy 
drugiej pary, poprośmy gospoda-
rza, by umożliwił nam oczyszcze-
nie butów, w których przyszliśmy. 
Po drugie, panie raczej nie powin-
ny przychodzić do czyjegoś domu  
w szpilkach. Jeśli ich nie zdejmą, wy-
stępuje ryzyko, że uszkodzą parkiet 
lub panele. Lepiej wybrać inny rodzaj 
obuwia, który także będzie pasował 
do stroju. Po trzecie, buty należy 
zdjąć, jeżeli w mieszkaniu przeby-
wa raczkujące dziecko. Chodzi tu  
o prawdopodobieństwo wniesie-
nia zarazków z ulicy. To wyjątkowa 
sytuacja, w której lepiej nie stawiać 
za wszelką cenę na swoim i zadbać  
o spokój rodziców.

Monika Tomczak
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Kolejny sprzęt ratujący 
 życie w szpitalu

Choć nie tak dawny wakacyjny klimat sprawił, że wiele osób za-
pomniało o pandemii, ostatnie statystyki są coraz bardziej niepo-
kojące. Dzięki wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego, 
wrzesiński szpital otrzymał kolejny sprzęt niezbędny w walce z ko-
ronawirusem.

Nowy respirator, bo o nim mowa, 
został przekazany przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopol-
skiego we wrześniu. Otrzymane przez 
Szpital Powiatowy we Wrześni urzą-
dzenie to model Monnal T60, wypo-
sażone we własne źródło powietrza 
medycznego, które charakteryzuje się 
wyjątkowo cichą pracą. Sprzęt będzie 

Pandemia koronawirusa nie słabnie. W naszym po-
wiecie sytuacja póki co jest stabilna, lecz lepiej dmu-
chać na zimne. Dlatego w trosce o pacjentów, Szpital  
Powiatowy we Wrześni od 1 października zawiesza po-
rody rodzinne do odwołania.        (red.)

Histeroskopia  
wkrótce we Wrześni

Zabieg polega na wprowadzeniu przez pochwę i kanał szyjki macicy do jamy macicy urządzenia 
optycznego w celu obejrzenia wnętrza kanału szyjki i jamy macicy oraz ujść macicznych jajowodów.

Zabiegi histeroskopowe wykonywane 
są przy użyciu cienkich narzędzi chi-
rurgicznych wprowadzanych do jamy 
macicy przez pochwę i szyjkę macicy. 
Istnieje szeroki wybór instrumentów 
endoskopowych o rozmiarach od 5 
do 9 mm, które mogą być używane do 
uwidocznienia zmian patologicznych  
w obrębie jamy macicy. Dodatkowo 
używa się instrumentów mechanicz-
nych (mikronożyczek i mikroszczypców) 
lub elektrycznych (pętli tnących) mono-  
i bipolarnych. Wybór tych in-
strumentów zależy od rodzaju 
zmiany, jej wielkości i lokalizacji  
w jamie macicy.

Odpowiednia wizualizacja jamy 
macicy jest zapewniona przez użycie 
specjalnej pompy, która podaje płyn 
(sól fizjologiczna lub glicyna). Pompa 
jest w stanie precyzyjnie regulować 
ciśnienie i przepływ płynu w obrębie 
histeroskopu, co umożliwia prawi-
dłowe rozprężenie jamy macicy i wi-
zualizację jej struktur. W skład wieży 
do histeroskopii wchodzi również 
tor wizyjny – źródło światła i kame-
ra połączona z monitorem. Obecnie 
urządzenia te zapewniają czysty ob-
raz w jakości HD z dobrym odwzoro-
waniem barw oraz umożliwiają zapis 
zabiegu w formacie wideo.

Dodatkowym wyposażeniem sali 
histeroskopowej jest aparat do dia-
termii chirurgicznej – urządzenie 
generujące prąd elektryczny o od-
powiedniej częstotliwości do obsługi 
narzędzi tnących i koagulujących.  
W ten sposób zabiegi przeprowadza-
ne są w sposób bezkrwawy. Dodat-
kowo minimalizuje się również ry-
zyko ponownych przyjęć do szpitala  
z powodu krwawień po zabiegu.

Do najważniejszych wskazań do 
histeroskopii należą zmiany w jamie 

stanowić wsparcie dla działań związa-
nych ze zwalczaniem skutków epide-
mii COVID-19 na Oddziale Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii.

Dzięki wsparciu Szpital Powiato-
wy jeszcze skuteczniej może działać  
w okresie pandemii oraz dbać o zdro-
wie mieszkańców powiatu i okolic.

(red.)

Porody rodzinne zawieszone

Nie daj się rakowi!
4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Onkologii, które-

go celem było zwrócenie uwagi na profilaktykę nowotworów oraz 
na codzienne problemy zmagających się z nimi osób. Październik to 
także miesiąc walki z rakiem piersi.

Na świecie rak traktowany jest jako prze-
wlekła, ale uleczalna choroba. Tymczasem 
w Polsce wskaźnik umieralności na nowo-
twory jest bardzo wysoki. Są one drugą, po 
chorobach sercowo-naczyniowych, naj-
częstszą przyczyną zgonów w państwach 
rozwiniętych. Niestety rak może dotknąć 
każdego. Istnieją jednak sposoby na to, 
by obniżyć ryzyko zachorowania. Oto kil-
ka wskazówek zawartych w Europejskim 
Kodeksie Walki z Rakiem: nie pal, utrzymuj 
odpowiednią masę ciała, prawidłowo się 
odżywiaj (jedz więcej warzyw i owoców), 
bądź aktywny fizycznie, ogranicz spożycie 
alkoholu oraz unikaj nadmiernej ekspozy-

cji na promienie słoneczne. U mężczyzn 
zmiany onkologiczne najczęściej pojawia-
ją się na płucach i oskrzelach. U kobiet naj-
bardziej narażone są gruczoły piersiowe, 
warto więc pamiętać, że karmienie piersią 
zmniejsza u matki zagrożenie wystąpienia 
choroby. W dobie pandemii nie można 
skupiać się wyłącznie na wirusie. Niezwy-
kle istotne jest to, by kobiety pamiętały 
o badaniach profilaktycznych, takich jak 
mammografia czy USG piersi. Październik 
to idealny czas, by udać się w tej sprawie 
do specjalisty. Wczesne wykrycie zmian 
nowotworowych zwiększa szanse na sku-
teczne leczenie.             (red.)

macicy, takie jak:
• nieprawidłowe krwawienia maciczne,
• polipy kanału szyjki macicy,
• polipy błony śluzowej jamy macicy,
• mięśniaki podśluzówkowe kanału 

i jamy macicy,
• przegrody wewnątrzmaciczne,
• zrosty wewnątrzmaciczne,
• niepłodność, niemożność dono-

szenia ciąży,
• przerost błony śluzowej macicy, czyli 

wycięcie (za pomocą elektrody mono- 
lub bipolarnej) błony śluzowej jamy 
macicy jako alternatywa dla usunięcia 
macicy w przypadku obfitych i niepra-
widłowych krwawień macicznych.

Zmiany takie jak polipy i mięśniaki 
wewnątrzmaciczne powinny zostać 
usunięte, ponieważ mogą powodować 
nieprawidłowe krwawienia maciczne. 
Mogą także przyczyniać się do dys-
komfortu lub bólu w obrębie miednicy.  
W niewielkim odsetku mogą także prze-
kształcać się w nowotwory złośliwe.

U części pacjentek rozpoznaje się prze-
grodę macicy lub zrosty wewnątrzma-
ciczne, które mogą powodować wcze-
sne lub późne poronienia oraz porody 
przedwczesne. Tego typu zmiany mogą 
być również skorygowane przy pomo-
cy histeroskopii operacyjnej.

W większości przypadków do wy-
konania operacji histeroskopowych 
(opisanych powyżej) zwłaszcza przy 
niewielkich zmianach, takich jak małe 
polipy, małe mięśniaki podśluzówko-
we i małe przegrody lub zrosty we-
wnątrzmaciczne, wystarczy wykonać 
tylko znieczulenie miejscowe. Znie-
czulenie to jest wykonywane bezbo-
leśnie przez lekarza wykonującego 
zabieg podczas badania ginekolo-
gicznego. Tylko w przypadku zabie-
gów wykonywanych na większych 
zmianach i o dłuższym czasie trwania 

zaleca się znieczulenie ogólne.
Przeprowadzenie operacji bez ko-

nieczności znieczulenia ogólnego 
wiąże się z:

• uniknięciem powikłań anestezjo-
logicznych,

• krótszym czasem hospitalizacji,
• krótszym okresem rekonwalescencji.
Precyzja i możliwości oglądania 

wnętrza macicy, ujść jajowodów 
a następnie działania operacyjne 
prowadzone pod kontrolą, z moż-
liwością weryfikacji, sprawiają, że 
ta metoda medycznych interwen-
cji nie może być porównywana ze 
skrobaniem ścian kanału szyjki 
i macicy. Określane jako wyły-
żeczkowanie macicy lub bardziej 
prawidłowo – abrazja – zabiegi 
są przeprowadzane wyłącznie  
z powodu braku narzędzi. Jeżeli 
nie dysponujemy histeroskopem, 
uciekamy się do działań rozpoznaw-
czych, które są niebezpieczne i mało 
nowoczesne, obarczone ryzykiem 
powikłań i małą dokładnością.

W znieczuleniu miejscowym można 
wykonać wiele zabiegów histerosko-
powych, takich jak:

• usunięcie polipów macicy i małych 
mięśniaków wewnątrzmacicznych,

• resekcja przegrody wewnątrzma-
cicznej,

• usunięcie zrostów wewnątrzma-
cicznych,  

• ewakuacja „wrośniętej” wkładki 
wewnątrzmacicznej.

Szpital Powiatowy we Wrześni

O możliwości skorzystania z zabiegów histeroskopii będziemy informować na naszych łamach i w Internecie

Nowy respirator został przekazany wrzesińskiej lecznicy  
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Od redakcji: zakupiony przez 
powiat wrzesiński sprzęt histe-
roskopowy o wartości 118 tys. 
zł. jest obecnie  w fazie odbioru  
i przygotowania do przeprowadza-
nia zabiegów.
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Powiat na targach
We wrześniu w Chorzowie odbyły się Targi Turystyki Weekendo-

wej „Atrakcje regionów”. Wśród wystawców znalazło się Stowarzy-
szenie Samorządowe A2-Wielkopolska, którego prezes, wicestaro-
sta wrzesiński Waldemar Grzegorek, aktywnie promował powiat 
wrzesiński.

Głównym celem Stowarzyszenia Sa-
morządowego A2-Wielkopolska jest 
promowanie terenów inwestycyj-
nych położonych wzdłuż Autostrady 
Wolności. Odkąd wicestarosta wrze-
siński Waldemar Grzegorek na po-
czątku 2019 roku stanął na czele sto-
warzyszenia, zaczęto również mocno 
stawiać na potencjał turystyczny 
tworzących go gmin i powiatów.

W dniach 25-27 września w Cho-
rzowie odbyły się Targi Turystyki 
Weekendowej „Atrakcje regionów”, 
na których zaprezentowało się 25 
wystawców. Wśród nich było właśnie 
A2-Wielkopolska, które zachęcało do 
odwiedzenia m.in. powiatu wrzesiń-
skiego. Jak zauważa wicestarosta 
Waldemar Grzegorek, mimo pande-
mii, odwiedzających targi było spo-

Zgromadzenie  
powiatów

Do Ossy zjechali samorządowcy z całej Polski, w tym starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Dominującym tematem Zgroma-
dzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich był system ochrony 
zdrowia.

Spotkanie odbywało się 29 i 30 
września. Jako że czasy są wyjąt-
kowe, wyjątkowe były też środki 
ostrożności i zachowanie reżimu 
sanitarnego. Koronawirus wpłynął 
jednak nie tylko na formę obrado-
wania, ale również tematykę. Walka 
z pandemią i sytuacja szpitali po-

wiatowych były głównymi wątka-
mi poruszanymi na zgromadzeniu. 
Ponadto rozmawiano również m.in.  
o nowej ustawie Prawo zamówień 
publicznych, która ma wejść w życie 
w przyszłym roku, a także o sprawach 
związanych z ekologią i energetyką.

(red.)

Zapraszamy  
do udziału  

w konkursie  
na hasło  

promujące zdrowy 
i aktywny tryb życia!  

Do wygrania sprzęt 
sportowy, który nie 
pozwoli na zimowe le-
nistwo. Najlepsze ha-
sła mają szanse trafić 
na gadżety promujące 
nasz powiat.
Zadanie polega na wy-

myśleniu hasła o długo-
ści nieprzekraczającej 80 
znaków. Konkurs skiero-
wany jest do pełnoletnich 
mieszkańców powiatu. 
Formularz zgłoszenio-
wy i wszelkie informacje 
dostępne są na stronie 
internetowej: www.wrze-
snia.powiat.pl.
Na zgłoszenia czekamy 

do końca października.
(red.)

ro. Dopytywali o ścieżki rowerowe  
w naszym regionie, możliwości spę-
dzania czasu, atrakcje i gratki kulinar-
ne. Wicestarosta oraz pozostali repre-
zentanci stowarzyszenia częstowali 
krówkami powiatowymi, zachęcali 
do skosztowania wielkopolskich se-
rów i innych przysmaków, rozdawali 
ulotki i materiały promocyjne.

Potencjalni turyści to również 
potencjalni inwestorzy, dlatego, 
jak mówi Waldemar Grzegorek, 
warto brać udział w tego typu wy-
darzeniach. Wielu ludzi bowiem  
w dalszych zakątkach naszego kraju 
kojarzy Wielkopolskę jedynie z Po-
znaniem i Gnieznem, a przecież nasz 
powiat ma wiele do zaoferowania.

Klara Skrzypczyk

Dok. ze s. 1

Z wizytą w powiecie

Wizyta marszałka rozpoczęła się w od 
spotkania ze starostą wrzesińskim Dio-
nizym Jaśniewiczem w starostwie po-
wiatowym. Włodarze kolejny raz mieli 
okazję dyskutować o sprawach samo-
rządowych. 

Następnie marszałek udał się do Kołacz-
kowa, gdzie odbyło się uroczyste podpi-
sanie umowy na dofinansowanie projek-
tu „Modernizacja budynku przedszkola 
oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem 
w ramach programu rewitalizacji gminy 
Kołaczkowo”. Dla gminy na ten cel prze-
znaczono prawie 1,8 miliona złotych. 

– Chciałem serdecznie pogratulować 
tego projektu i myślę, że będą to dobrze 
zainwestowane pieniądze unijne oraz wła-
sne – mówił marszałek. 

Jak podkreślała wójt Kołaczkowa Te-
resa Waszak, każde wsparcie finanso-
we, szczególnie dla gmin wiejskich jest 
dużą ulgą. Dofinansowanie pozyskane 
z Urzędu Marszałkowskiego pomoże 
spełnić marzenie o remoncie budyn-
ku przedszkola, który nie był budowa-
ny z myślą o wykorzystywaniu właśnie  
w tym celu. Sam obiekt powstał w latach 70-
tych XX wieku. Wąskie korytarze oraz łączo-
ne sale nie są odpowiednio przystosowane 
dla małych dzieci. Natomiast Pałac Reymon-
ta jest dla mieszkańców Kołaczkowa chlubą 

oraz wizytówką ich gminy. Trzeba go jed-
nak na bieżąco zabezpieczać, aby nie uległ 
całkowitemu zniszczeniu. To miejsce jest 
sercem wielu inicjatyw. Kolejna, która jest 
marzeniem mieszkańców gminy, to małe 
kino społecznościowe, jednak z uwagi na 
to, że budynek jest zabytkiem, konserwator 
dokładnie monitoruje wszystkie zmiany 
wprowadzane w tym obiekcie. Fundusze 
pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 
pozwolą na przeprowadzenie kolejnych 
przygotowań w wydzielonej części obiektu.

Ostatnim punktem wizyty mar-
szałka w powiecie było Orzecho-
wo, gdzie zostało otwarte długo 
wyczekiwane kino, przygotowane  
w ramach projektu „Małe kino spo-
łecznościowe szansą na rozwój za-
sobów kulturalnych województwa 
wielkopolskiego”.  Koncepcja zakła-
dała modernizację obiektu przezna-
czonego na kino oraz wyposażenie 
go w wysokiej jakości niezbędny 
sprzęt audiowizualny. Sala filmo-
wa znajduje się w byłej sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II i ma 30 miejsc, a także 
przestrzeń dla widzów niepełno-
sprawnych. Wartość projektu to nie-
spełna 300 tys. złotych. Po prezen-
tacji obiektu oraz najważniejszych 
informacji jego dotyczących uroczy-
ście przecięto wstęgę, a tym samym 
otwarto dla mieszkańców gminy dłu-
go wyczekiwane kino. 

– Myślę, że będzie to miejsce łączące 
mieszkańców naszej gminy, że będą 
z niego korzystać wszyscy chętni i bę-
dzie to miejsce spotkań rodzinnych, 
przyjacielskich – podkreślał burmistrz 
Miłosławia Hubert Gruszczyński. 

Klaudia Kubiak  

Nasz powiat jest członkiem Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska 
niemal od początku jego istnienia

Marszałek Marek Woźniak i wójt Kołaczkowa Teresa Waszak  
prezentują podpisaną umowę

Kino w Orzechowie nie powstałoby bez zaangażowania dyrektora szkoły  
i zarazem członka Zarządu Powiatu Rafała Ziętego ( drugi z lewej)

Samorządowcy rozmawiali m. in. o sytuacji szpitali powiatowych
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Święto niewidomych
Mieszkańcy powiatu zrzeszeni w Związku Niewidomych i Niedo-

widzących obchodzili Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

18 września na stadionie miejskim 
w Miłosławiu odbyła się uroczystość 
z okazji święta białej laski. W spotka-
niu uczestniczyli emeryci i renciści 
z wrzesińskiego koła Związku Nie-
widomych i Niedowidzących wraz  
z opiekunami.

Zarząd PZN Koło we Wrześni dzię-
kuje wszystkim, którzy uczestniczyli 
w wydarzeniu, a także tym, którzy 

wsparli jego organizację. Były to 
następujące jednostki: Urząd Mia-
sta i Gminy we Wrześni, Starostwo 
Powiatowe we Wrześni, Urząd Gmi-
ny w Miłosławiu, Stadion Miejski  
w Miłosławiu, Browar Fortuna w Mi-
łosławiu, Zakład Mięsny Tomaszew-
ski w Miłosławiu, Cukiernia Ratajczak 
w Miłosławiu.

Bronisław Pawlak

Dostrzec pracę  
wolontariusza

Już po raz trzeci Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje 
osób, które bezinteresownie działają na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Pomóc w tym ma ogłoszony w minionym tygodniu konkurs „Li-
der wolontariatu”. 

Kandydatów, którzy wyróżniają się 
postawą godną naśladowania, mogą 
zgłaszać szkoły, jednostki samorządu 
terytorialnego i instytucje im pod-
ległe, opiekunowie młodzieżowego 
wolontariatu oraz organizacje poza-
rządowe. Konkurs skierowany jest 
do wszystkich mieszkańców powia-
tu wrzesińskiego.  Na wypełnione 
formularze wraz z dołączoną opinią  
o działalności społecznej czekamy 
do 9 listopada. Dokumenty można 
dostarczyć do Starostwa Powiato-
wego we Wrześni osobiście, za po-
średnictwem poczty lub skorzystać 
z platformy ePUAP. Ważne jest, aby 
zgłoszona do konkursu osoba nie 
była laureatem bądź wyróżnionym 
we wcześniejszych edycjach „Lidera 
wolontariatu”.

Prócz wyboru laureata przyznane 

zostanie również wyróżnienie, któ-
rego zdobywca zostanie wyłoniony 
w głosowaniu internetowym na fa-
cebookowym profilu powiatu wrze-
sińskiego. Aby zagłosować, wystar-
czy zaznaczyć jedną z pozytywnych 
emocji pod zdjęciem kandydata. 
Czas głosowania internetowego zo-
stanie ustalony przez komisję kon-
kursową, o czym będziemy informo-
wać w późniejszym terminie. 

Regulamin konkursu „Lider wolon-
tariatu” oraz wzór formularza zgło-
szeniowego dostępne są na stronie 
internetowej www.wrzesnia.powiat.
pl w zakładce Zdrowie/Sprawy spo-
łeczne i senioralne, a także w Biurze 
Obsługi Interesanta. Informacje moż-
na uzyskać również pod numerem 
telefonu 61 640 45 07.

Mateusz Maserak

Zadbaj o siebie tuż przed zimą
Jesień to czas, gdy szczególnie powinniśmy zadbać o nasze zdrowie – fizyczne oraz psychiczne. Desz-

czowe, zimne i ponure dni nie wpływają korzystnie na nasz organizm, dlatego podpowiadamy, co ro-
bić, gdy łapie nas przeziębienie, albo popadamy w chandrę. 

Babcine lekarstwa – często się z nich 
naśmiewaliśmy, a mieszanki propo-
nowane przez babcie były dla nas 
zdecydowanie nieprzyjemne w sma-
ku, jednak, jak mówi porzekadło, le-
karstwo ma działać, a nie smakować, 
dlatego na przeziębienie sprawdzi się 
połączenie miodu i cebuli. Posiekaną 
drobno główkę cebuli należy zmieszać 
z kilkoma łyżkami miodu, a po upływie 
doby odsączyć miksturę i spożywać po 
trzy łyżeczki dziennie. Taki syrop, który 
może nam pomóc w pozbywaniu się 
kataru, powinien być przechowywany 
w lodówce maksymalnie przez dwa ty-
godnie. W przypadku kataru skutecz-
ne są również rozgrzewające kąpiele 
z dodatkiem olejków eterycznych, np. 
lawendowego czy eukaliptusowego, 
które wraz z parującą wodą zaczną 
udrażniać nasze drogi oddechowe. 

Nieco lepsze w smaku może być po-
łączenie gorącego mleka z masłem  
i miodem. Taka mieszanka działa kojąco 
na bolące gardło, a także pomaga zaha-
mować odruch kaszlu. Wszystko za spra-
wą masła, które skutecznie nawilża gar-
dło. W gorącym mleku należy rozpuścić 
łyżkę masła i łyżkę miodu, wypić ciepłe. 

Najskuteczniejsza czasami jest pro-
stota, dlatego gdy czujemy, że zaczyna 
dopadać nas gorączka i przeziębienie, 
pijmy dużo gorącej herbaty z miodem 
oraz cytryną, limonką, dziką różą czy 
sokiem malinowym. Dzięki takiemu 
napojowi szybko się rozgrzejemy  
i spocimy, przez co możemy skutecz-
nie obniżyć gorączkę. Pomocne jest 
również spożywanie wszelkich roz-
grzewających zup np. rosołu. 

Dla niektórych nieco mniej przyjemnym 

Mobilnie
i bezpiecznie

Zachęcamy do korzystania  
z bezpłatnego systemu powia-
damiania.

System, służący do ostrzegania, 
alarmowania i informowania, zo-
stał uruchomiony przez wrzesińskie 
starostwo w 2014 roku. Mieszkańcy 
powiatu, którzy się w nim rejestrują, 
otrzymują bezpłatnie wiadomości  
o zagrożeniach, konieczności ewa-
kuacji, bezpłatnych badaniach le-
karskich i programach zdrowotnych,  
a także, co istotne w ostatnim czasie, 
informacje dotyczące koronawirusa.

Korzystać z systemu można na dwa 
sposoby – poprzez aplikację BLISKO 
(Komunikator SISMS), którą moż-
na pobrać na smartfona, lub serwis 
SMS-owy. Chcąc zarejestrować się 
do systemu w tej wersji, należy wy-
słać SMS-a o treści wybranego kodu 
rejestrującego. Koszt takiej wiado-
mości jest zgodny z planem taryfo-
wym właściciela komórki i jest jedy-
nym, jaki musi ponieść mieszkaniec. 
Otrzymywane później SMS-y, infor-
mujące o spodziewanym zagrożeniu, 
są dla odbiorcy zupełnie bezpłatne.

Dodatkowe informacje na temat 
systemu można znaleźć na ulotkach 
zamieszczonych obok lub na stronie 
internetowej starostwa.

(red.)

sposobem na ból gardła jest jego płuka-
nie roztworem ciepłej wody z solą. Sól 
można zamienić np. na liście szałwii lub 
nagietka. Zioła należy zalać wrzątkiem, 
przykryć spodkiem i odstawić na 20-30 
minut do zaparzenia. Po przecedzeniu 
wywaru można już płukać gardło. Czyn-
ność warto powtórzyć kilka razy dziennie.

Kiedy zadbamy już o nasze zdrowie 
fizyczne, warto również pomyśleć o psy-
chicznym. Szare i ponure dni sprzyjają 
temu, że jesteśmy przygnębieni i wole-
libyśmy zostać cały dzień w domu. Jed-
nym ze sprawdzonych sposób jest sport 
oraz aktywność fizyczna. Wykonując 
ćwiczenia, pobudzamy nasz mózg, który 
zaczyna wytwarzać endorfiny, potocz-
nie nazywane hormonami szczęścia.

Jesienią oraz zimą naszym organi-
zmom brakuje naturalnego światła, 
dlatego w słoneczne dni warto wy-
brać się na spacer. 

Sen również może być lekiem na 
jesienną chandrę. Jeśli zadbamy  
o jego higienę, zredukujemy nie 
tylko przygnębienie, ale również za-
czniemy lepiej funkcjonować i szyb-
ciej reagować w różnych sytuacjach. 

Muzyka oraz taniec to także spraw-
dzone sposoby na poprawę nastroju 
i wcale nie trzeba słuchać wesołych, 
skocznych melodii. Warto włączyć 
piosenki, które po prostu dobrze 
nam się kojarzą np. z wakacjami. 

Posiadacze zwierząt są mniej na-
rażeni na depresję, ponieważ nasi 
pupile mobilizują do działania. Psy 
muszą być codziennie wyprowadza-
ne, a to zmusza nas do wyjścia na 
spacer i przynajmniej minimalnej 
aktywności. Koty natomiast dzięki 
swojemu mruczeniu uspokajają nie 
tylko siebie, ale również człowieka.   
        Klaudia Kubiak

Herbata z miodem i cytryną ukoi ból gardła i rozgrzeje nasz organizm
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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

Umowa ustna – czy jest możliwa?
Tak. Do zawarcia umowy nie zawsze konieczna jest forma pisemna. 

Przedstawiamy kolejnego podopiecznego schroniska dla zwierząt we Wrześni. We współpracy 
ze stowarzyszeniem Psi-jaciel, Klaudia Kubiak użycza głosu naszym czworonożnym przyjaciołom 
zamkniętym 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. Przypominamy 
– zwierzęta domowe nie zarażają koronawirusem.

Dzień dobry, mam na imię Lincoln 
i jestem pięcioletnim, średniego 
wzrostu psem. Zanim trafiłem za 
kratki do schroniska miałem pra-
cę – wraz ze swoim kolegą Asem, 
który również tutaj trafił, strzegłem 
terenu jednej z firm. Jeśli chodzi  
o mnie to kocham człowieka i szu-
kam takiego, który również mnie 
pokocha. Zdecydowanie wolę kon-
takt z ludźmi niż z innymi psami. 
Nie reaguję na nie agresją, ale lubię 
dominować i pokazywać, kto rządzi. 
Z kolei przy pierwszym kontakcie  

z człowiekiem jestem raczej ostroż-
ny, lekko niepewny, jednak gdy już 
mu zaufam, przestaję być spięty. 
Lubię przychodzić na głaskanie i dra-
panie za uszkiem. Chętnie wycho-
dzę na długie spacery, szczególnie  
w miejsca, w których jeszcze nie by-
łem. Mam dużo energii, lubię być cią-
gle w ruchu. Opiekunowie w schro-
nisku mówią, że jestem bardzo mą-
drym i pojętnym psiakiem, szybko 
się uczę, a na smyczy chodzę raczej 
bez problemu. Przyznam, że jestem 
dość ciekawski, interesuje mnie ota-

czający świat i mijani ludzie. Wolon-
tariusze twierdzą, że człowiek, który 
zechce mnie adoptować, będzie 
musiał jeszcze trochę ze mną popra-
cować, żebym przestał być nieufny 
wobec ludzi i dominujący wobec 
innych czworonogów. Gdybyś ze-
chciał mnie poznać, skontaktuj się 
z Oliwią (tel. 514 660 935) lub Julią 
(tel. 795 199 431), które pomogą 
nam się spotkać.        

                   Były stróż Lincoln

Lincoln mimo że nie spędził życia przy człowieku, chciałby mieć nareszcie własnego opiekuna

Codziennie zawieramy szereg umów 
ustnych, poczynając od porannych za-
kupów żywności i innych rzeczy rucho-
mych czy też wielu zlecanych usług – fry-
zjerskich, krawieckich czy szewskich .

Czasem przepisy wymagają formy pi-
semnej, ale brak dochowania tej formy 
też nie powoduje bezskuteczności umo-
wy. Tak na przykład jest w odniesieniu 
do umowy o pracę. Jeśli pracodawca 
dopuści nas do pracy i będzie nam wy-
dawał polecenia, a my będziemy je wy-
konywać, to umowa obowiązuje, nawet 
jeśli dotychczas nie została spisana. Pro-
blem może mieć pracodawca, ponieważ 
to on ma obowiązek najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia pracy przez pracownika po-
twierdzić na piśmie rodzaj umowy oraz 
jej wszystkie warunki.

Są również umowy, które w teorii nie 
wymagają spisania, ale w praktyce jest 
to raczej niezbędne. Dotyczy to zakupu 
rzeczy ruchomych. Dla przykładu, kupu-
jąc auto dla ważności zakupu wystarczy-
łyby ustne uzgodnienia stron – wydanie 
auta, dokumentów i kluczyków. Jednak, 
aby zakupiony samochód zarejestrować, 
musimy w wydziale komunikacji przed-
stawić dokument nabycia, w tym przy-
padku umowę.

Sporządzanie umów pisemnych po-
zwala unikać wątpliwości i problemów 
w zakresie tego, do czego strony się zo-
bowiązały i co ustaliły.

O ile mniej byłoby kłopotów z wyeg-
zekwowaniem pożyczonych pieniędzy 
czy zleconych prac fachowcom, gdyby 
warunki zostały spisane.

Dlatego w drobnych sprawach umowy 
ustne jak najbardziej są możliwe, ale i tak 
warto się zabezpieczać, chociażby prze-
chowując paragony czy inne dowody 
potwierdzające, że umowa miała miejsce.

Podstawa prawna ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tj. 
Dz. U. z 2019 roku pozycja 1145 ze zm.) 

Tym razem uczniowie ZSP we Wrze-
śni przygotowują prace inspirowa-
ne utworami literackimi, w których 
pojawia się motyw drzew. Prace 
będą wystawione w październiku  
w szkole. Zapraszamy do odwiedze-
nia strony www.facebook.com/archi-
tektura.krajobrazu.ZSP oraz profilu 
Instagram architekturakrajobrazu_
zsp, gdzie publikujemy cykl zatytuło-
wany „Drzewa w krajobrazie Wrześni” 
oraz prace wykonane przez uczniów.

Nauczyciele ZSP we Wrześni
 i uczniowie kierunku architektura 

krajobrazu 

10 października  
– Święto Drzewa 
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.

Leopold Staff
Święto Drzewa jest programem edukacyjnym realizowanym 

od blisko 20 lat przez Klub Gaja. Uczniowie Zespołu Szkół Poli-
technicznych we Wrześni zgodnie z tradycją lat ubiegłych przyłą-
czają się do tychże  obchodów. 

Z tej okazji na terenie naszej szko-
ły zawsze sadzimy nowe drzewo. 
Mamy już kolekcję dębów, lipę 
drobnolistną, ambrowca balsamicz-
nego oraz jabłoń. Każde z drzew 
nosi imię osoby, która je posadziła. 
Tegoroczny wybór jest jeszcze owia-
ny tajemnicą. Dzięki współpracy  
z Wydziałem Ogrodnictwa i Archi-
tektury Krajobrazu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu mamy 
możliwość wysłuchania interesują-
cych i pouczających wykładów.

 W tegorocznej akcji nie zabraknie 
też ciekawych motywów literackich. 

STAROSTA WRZESIŃSKI

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 7 paź-
dziernika 2020 roku na okres 21 dni został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy  
ul. Chopina 10

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZE-
DAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości stanowią-
cej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wie-
czystym, położonej we Wrześni, gmina Września, oznaczo-
nej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1145/2 o po-
wierzchni 0,0018 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr PO1F/00036600/1.

STAROSTA
/-/Dionizy Jaśniewicz

fot. arch. autorów
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Strażacy wędkowali
26 września w Szczodrzejewie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu stanęli do walki 

o tytuł Mistrza Wędkarstwa OSP Miłosław. 

Pomimo niezbyt rozpieszczającej po-
gody, wszystkim dopisywały humory, 
a niektórych do boju zagrzewała cała 
rodzina. Deszczowa pogoda spowo-
dowała, że ryba niezbyt brała.

Po czterech godzinach połowu do 
pracy wkroczyła komisja sędziowska 
ważąc ryby. Tytuł mistrza wędkarstwa 
OSP Miłosław zdobył druh Marcin 

Krzyżański z wynikiem 2 800 g. Wice-
mistrzem został druh Adrian Skrzyp-
czak, uzyskując wynik 2 160 g – zło-
wiona przez niego ryba o takiej masie, 
była największą rybą zawodów, za co 
został dodatkowo wyróżniony pu-
charem. Na trzecim miejscu podium 
uplasował się druh Albert Wędrowicz, 
łowiąc ryby o masie 1 560 g.

Za osiągnięte wyniki cała trójka zo-
stała nagrodzona pucharami i dyplo-
mami. Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali nagrody – upominki węd-
karskie, za które organizatorzy zawo-
dów dziękują właścicielowi sklepu 
wędkarskiego Akwazoo we Wrześni.

Jarosław Pałasz
  

Gzuby na podium
Drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie z po-

wodzeniem wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „Cześć, Eu-
ropo!”. Zdobyli drugie miejsce, pokonując tym samym ponad 160 
zespołów z całego kraju.   

Organizatorami corocznego kon-
kursu, którego celem jest upo-
wszechnianie wiedzy o Europie  
i Unii Europejskiej oraz aktywizacja 
uczniów do działania na rzecz społe-
czeństwa, są stowarzyszenia „Młodzi 
dla Europy” oraz „Yes! YOUth Can”. 
Uczestnicy mieli za zadanie przygo-
tować w 2- lub 3-osobowych druży-
nach akcję promującą wiedzę o Eu-
ropie w swoim środowisku. Ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
zgłosili projekt „Kołaczkowskie Gzu-
by w Europie”, który zakładał m.in. 
piknik europejski, sondaż, wywiad 
w lokalnej rozgłośni radiowej czy 
wysyłkę pocztówek do szkół w róż-

nych zakątkach Europy. Na projekt 
składało się dziewiętnaście inicja-
tyw, jednak realizację czterech po-
mysłów pokrzyżowała epidemia. 
Sytuacja na świecie wymusiła rów-
nież na organizatorach wydłużenie 
terminu rozstrzygnięcia konkursu, 
który pierwotnie planowano na maj 
tego roku. Ostatecznie podsumowa-
nie odbyło się  29 września w formie 
on-line. Jury oceniło zaangażowanie 
uczniów, pomysłowość oraz liczbę 
odbiorców projektu. Oliwia Krych, 
Kacper Paterski i Mateusz Pera w na-
grodę wyjadą do Brukseli. 

Mateusz Maserak

Dyktando Wrzesińskie  
w przyszłym roku

Organizatorzy wydarzenia poinformowali niedawno, że pla-
nowana na ten rok edycja zostaje przełożona na rok 2021.
Decyzja jest oczywiście związana 

z pandemią koronawirusa. W tym 
roku Dyktando Wrzesińskie, które 
na stałe wpisało się do kalendarza 
najciekawszych imprez organi-
zowanych w powiecie, zostałoby 
zorganizowane już po raz osiemna-
sty. Na pełnoletniość musi jednak 
poczekać do roku 2021. Uczest-

nicy zostali zapewnieni, że przy-
szłoroczne Dyktando Wrzesińskie 
będzie gwarantowało najwyższy 
poziom merytoryczny oraz wyjąt-
kowo atrakcyjne bonusy rzeczowe. 
Pozostaje nam zatem uzbroić się  
w cierpliwość, a dodatkowe miesią-
ce spożytkować na naukę ortografii 
i interpunkcji.     (red.)

Przebudowa WOK-u na ukończeniu
Dobiega końca przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

Obecnie trwają prace wykończenio-
we i instalacyjne. Uwagę przykuwa 
frontowa elewacja oraz teren przed 
wejściem głównym, zaprojektowany 
na wzór klawiszy fortepianu. W oczy 
rzuca się także neon w kształcie gra-
jącego saksofonisty.

10 października odbędzie się pierw-
szy koncert Wrzesińskiej Orkiestry 
Dętej w zmodernizowanym budyn-
ku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, 
na który mieszkańcy mogli odbierać 
bezpłatne wejściówki. Koncert bę-
dzie więc nie tylko okazją do ponow-
nego usłyszenia wrzesińskiej orkie-
stry, ale także do obejrzenia budynku 
w nowej odsłonie. Dzięki dokonanej 
przebudowie budynek będzie wizy-
tówką kulturalną całego regionu.

Wieści z Ratusza

W nagrodę za zdobycie II miejsca laureaci odwiedzą Brukselę

Miłosławscy strażacy lubią rywalizację z wędką

WOK po remoncie sprawia zachwycające wrażenie

fot. ZS-P

fot. Jarosław
 Pałasz

fot. W
zR



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

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promocji,  Kultury  
i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Grzegorz Kolecki

tel. do redakcji:   
61 640 44 31, 61 640 45 12
www.wrzesnia.powiat.pl

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. 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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Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Druga edycja Września Run Track
Kolejna impreza biegowa zorganizowana przez olimpijczyka Tomasza Szymkowiaka pod patrona-

tem starosty wrzesińskiego odbyła się 4 października na stadionie przy Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących we Wrześni.

Zawodnicy biorący udział w drugiej 
odsłonie Września Run Track wystar-
towali na dystansach – 5 000 i 10 000 
metrów. Na 5-kilometrowym odcin-
ku zwyciężył Tomek Pietrzak z Turku. 
Natomiast wśród pań najlepiej zapre-
zentowała się Magda Bubeła z Blizne 
Jasińskiego. Z kolei trasę liczącą 10 
kilometrów najszybciej pokonał Ma-
teusz Grajek z Ostrowa Wielkopol-
skiego. W klasyfikacji kobiet pierwsze 
miejsce zajęła Agnieszka Anna Rym-
dejko z Poznania. Podczas zawodów 
na krótszych dystansach rywalizowali 
także młodsi biegacze. W biegu na 
300 metrów w kategorii od 8 do 10 lat 
wśród dziewcząt najlepsza okazała się 
Aleksandra Kwapiszewska z Gniezna. 
W rywalizacji chłopców złoto zdobył 
Stanisław Kwitowski, również pocho-
dzący z Gniezna. Ten sam odcinek, 
tyle że w kategorii od 11 do 14 lat, naj-
szybciej przebiegli: Lena Baranowska  

z Kaczanowa oraz Tymoteusz Marczak 
z Psar Polskich. Najlepszą zawodniczką 
na dystansie 600 metrów okazała się 
Roksana Bytner z Chwalibogowa, a za-
wodnikiem Mateusz Meler z Wrześni. 
Z kolei bieg na 100 metrów zakończył 
się zwycięstwem dwójki gnieźnian 
– Nadii Bułki i Aleksandra Nowaka. 

Wielką atrakcją dla najmłodszych była 
rozgrzewka poprowadzona przez So-
fię Ennaoui, która reprezentowała nasz 
kraj w finale Igrzysk Olimpijskich 2016 
w Rio de Janeiro w biegu na 1 500 me-
trów oraz zdobyła tytuł wicemistrzy-
ni Europy na tym samym dystansie  
w 2018 roku.        (red.)

Medalowe żniwa zawodników taekwondo
Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim, które odbyły się 3 października w Jarocinie, 

zakończyły się ogromnym sukcesem wrzesińskich sportowców. Nasz powiat reprezentowało pięcioro 
podopiecznych Uczniowskiego Klubu Sportowego Hwarang Września. 

Mistrzynią Polski Seniorów i najlepszą 
zawodniczką turnieju została walcząca 
w kategorii -67 kg Weronika Przybysz. 
Złotym medalem, tyle że w kategorii 
+73 kg, może poszczycić się również 

Dagmara Haremza. Z kolei Krystian 
Haremza pokonał wszystkich przeciw-
ników w kategorii -87 kg, zdobywając 
tytuł Mistrza Polski Seniorów. Swój de-
biut na zawodach tej rangi Patrycja Ka-

sperska przypieczętowała brązowym 
medalem w kategorii -73 kg. W katego-
riach seniorskich zadebiutowała także 
Iga Bachorska (-62 kg). W klasyfikacji 
generalnej drużyna prowadzona przez 
trenerów Tomasza Haremzę i Szymona 
Kaczmarka uplasowała się na czwar-
tym miejscu. Mistrzostwa Polski to 
dla zawodników najważniejszy turniej 
seniorski rozgrywany w kraju. W tym 
roku odbyły się one bez udziału kibi-
ców. Pomysł, by wrzesińscy juniorzy  
i młodzieżowcy spróbowali swoich sił 
w rywalizacji ze starszymi sportowca-
mi, wynikał z zakłóceń procesu trenin-
gowego spowodowanych pandemią. 
Impreza była dla młodych zawodni-
ków próbą generalną przed zbliżający-
mi się Mistrzostwami Polski Juniorów 
oraz Młodzieżowymi Mistrzostwami 
Polski. Jak widać, egzamin ten zakoń-
czył się dla UKS Hwarang wyjątkowo 
pomyślnie.                             (red.) 

Święto królowej sportu na Kaliskiej
Stadion przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni po raz kolejny stał się 

areną zmagań młodych sportowców, którzy rywalizowali podczas XIII Memoriału im. Mariana Głuszka. 
Impreza odbyła się w ramach Mi-

strzostw Wielkopolski Ludowych Zespo-
łów Sportowych. Na starcie 24 lekkoatle-
tycznych konkurencji stanęło ponad 400 
zawodników. Reprezentowali oni trzy 
województwa: wielkopolskie, opolskie 
oraz zachodniopomorskie. Uczniowie 
ZSTiO mogą poszczycić się medalami 
wywalczonymi w kilku dyscyplinach. 
Pierwsze miejsce w biegu na 400 me-
trów zajęła Martyna Guzowska, która 
wraz z Oliwią Szymkowiak i koleżankami 
z Liceum Ogólnokształcącego im. Henry-
ka Sienkiewicza stanęła także na trzecim 
stopniu podium w rywalizacji sztafety  
4 x 100 metrów. Z kolei Wiktor Sroka oraz 
Piotr Miczuga zajęli kolejno drugą i trze-
cią lokatę w pchnięciu kulą. Srebro po-
wędrowało również do Zuzanny Kniat, 
która konkurowała w tej samej dyscy-
plinie w kategorii dziewcząt. Natomiast  
w skoku wzwyż dobrze zaprezentował 
się Jakub Kaczmarek, zdobywając brąz.

Zawodom patronował Marian 
Głuszek – nieżyjący już absolwent 
Akademii Wychowania Fizycznego  
w Warszawie, lekkoatleta i zasłużony 
działacz sportowy, który przez wiele lat 
był członkiem Komisji Rewizyjnej Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki oraz 

wiceprezesem Wielkopolskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki. Na stadionie wśród 
zaproszonych gości pojawiła się Jo-
anna Głuszek – córka wspomnianego 
działacza, która została uhonorowana 
pamiątkowym medalem.    

(red.)

Dzieciaki garną się do sportu 

Zawodnicy UKS Hwarang mogą się poszczycić wieloma sukcesami 

Memoriał jest wielkim świętem lekkiej atletyki
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