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Dotacje na zabytki

Niech tegoroczna Wielkanoc, z pewnością inna niż dotychczasowe, 
przyniesie radość i nadzieję. 

Niech będzie to czas pełen spokoju i rodzinnego ciepła. 
Wszystkim mieszkańcom powiatu życzymy dużo zdrowia i optymizmu.

Starosta Wrzesiński
Dionizy Jaśniewicz

Przewodniczący Rady
Marek Przyjemski
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edukacyjna

szkół 
powiatowych

Sportowe zmagania

W alternatywnej rzeczywistości
Marzec został zdominowany przez rozprzestrzeniający się wirus COVID-19, który bez wątpienia zawładnął naszym życiem. To przez 

niego zostaliśmy uwięzieni w domach, nie chodzimy do szkoły, wielu z nas nie pracuje i martwi się, czy wkrótce nadal będzie miało pracę. 
Boimy się choroby i zastanawiamy nad tym, kiedy wszystko wróci do normalności. Otaczająca nas rzeczywistość przypomina film z gatun-
ku science fiction. Wszystko wskazuje na to, że trzeba zwyczajnie wytrwać do napisów końcowych.

Śledząc dłużącą się akcję codzienności, która przynosi informacje o kolejnych zachorowaniach na koronawirusa w naszym kraju, oddajemy w ręce czytel-
nika nowy numer „Przeglądu Powiatowego”. Po raz pierwszy w historii naszej gazety wydanie ma charakter wyłącznie elektroniczny. Zapraszamy do lektury 
„Przeglądu Powiatowego” na platformie Issuu, Facebooku, a także poprzez naszą stronę internetową, z której można pobrać kompletny numer i zapoznać się 
z nim w domowym zaciszu. Zachęcamy do dzielenia się artykułami z bliskimi, zwłaszcza seniorami – naszymi dziadkami czy starszymi rodzicami. Interesującą 
ich stronę można śmiało wydrukować na domowej drukarce.                                                                                                                                                                       dok. na s. 5
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Dyżury radnych powiatowych

KAPITUŁA FUNDACJI DZIECI WRZESIŃSKICH 

ogłasza wybory „CZŁOWIEKA ROKU 2019” Powiatu Wrzesińskiego – działacza społecznego. 
Do tego zaszczytnego tytułu mogą kandydować osoby, które w ostatnim czasie przyczyniły się 
do rozwoju kultury, oświaty oraz różnych dziedzin życia społecznego w powiecie wrzesińskim. 

Kandydatów do tytułu „Człowieka Roku 2019” mogą zgłaszać stowarzyszenia, szkoły, insty-
tucje i osoby prywatne. Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem należy prze-
kazać lub przesłać do 15 maja 2020 na adres: Fundacja Dzieci Wrzesińskich, ul. Koszarowa 12, 
62-300 Września. Regulamin Konkursu dostępny na www.fdw.org.pl.                           

Lilla Pylak 
prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Bolesław Święciochowski  
przewodniczący Kapituły FDW 

Mundurowa zbiórka krwi
Za nami wspólna akcja wrzesińskich służb mundurowych, której celem było zebranie drogocennego 

daru życia: krwi. Dodatkowo uczestnicy zbiórki zapisali się do banku dawców szpiku. Wrzesińscy poli-
cjanci, strażacy oraz strażnicy miejscy mówią głośno: każda kropla krwi się liczy – przecież to nic nie 
kosztuje.

Czym jest krew? Dla policjantów 
z Komendy Powiatowej Policji we 
Wrześni, strażaków z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej we Wrześni oraz strażników ze 
Straży Miejskiej we Wrześni odpo-
wiedź jest bardzo prosta. Krew rów-
na się życie. W związku z tym, wrze-
sińskie służby mundurowe zorgani-
zowały honorową zbiórkę krwi, która 
odbywała się 9 marca od godziny 9 
pod Policyjnym Centrum Edukacji 
Bezpieczeństwa. W akcję włączyli się 
również ochotnicy z Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Wrze-
śnia oraz uczniowie Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących 
reprezentujący kierunki policyjny, 
ratownictwa medycznego oraz woj-
skowy.

Oficjalnie krew „polała się” w krwio-
busie Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa z Pozna-
nia. W trakcie trwania zbiórki zgłosiło 
się 35 osób, z czego 17 osób zostało 
zarejestrowanych do oddania krwi. 
W ramach akcji zebrano dokładnie 
7 litrów i 650 mililitrów drogocenne-
go daru życia. Wartym odnotowania 
elementem spotkania jest to, że do-
datkowo siedem osób zarejestrowa-
ło się w banku dawców szpiku.

Wrzesińscy policjanci, strażacy oraz 
strażnicy miejscy mówią głośno: – 
Każda kropla krwi się liczy – przecież 
to nic nie kosztuje. Nie bójmy się po-
magać. To tylko dwa ukłucia, które 
mogą uratować ludzkie życie. Zachę-
camy wszystkich do oddawania krwi.

Aby oddać krew, trzeba być zdro-
wym, mieć od 18 do 65 lat, ważyć co 
najmniej 50 kilogramów oraz posia-
dać przy sobie dokument tożsamości 
ze zdjęciem. To wszystko. Munduro-
wi zachęcają i dają przykład.

KPP we Wrześni

Informacje dotyczące możliwości kontaktu z radnymi znajdują się w Biuletynie  
Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub są udzielane pod numerem 61 640 44 35.

To już kolejna akcja służb mundurowych

6 rocznica 
śmierci 

Krystyny 
Pośledniej

Zanim zasiadła w ławie posel-
skiej, przeszła imponującą samo-
rządową drogę – od radnej gminy 
Września, poprzez stanowiska 
wiceburmistrza, członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 
i prezesa Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Przez całe życie 
najbliższe pozostawały jej jednak 
sprawy powiatu wrzesińskiego  
i jego mieszkańców. Zapamięta-
na jako rzeczowa i zdecydowana, 
ale też ciepła i wrażliwa. 

(red.)

Posłanka zmarła 1 kwiet-
nia 2014 roku.

#ZostańWDomu
31 marca rozporządzeniem Rady Ministrów zostały wprowadzo-

ne nowe zasady funkcjonowania społecznego, które są ściśle zwią-
zane z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Głównym środkiem zaradczym  
w walce z wirusem jest wdrożona izo-
lacja międzyludzka i wprowadzenie 
dużych ograniczeń życia społecznego. 
Jednak w głównej mierze to, czy zale-
je nas fala zachorowań, zależy od nas 
samych. 

Wrzesińscy policjanci popierają ak-
cję #ZostańWDomu. Niestety liczymy 
się z tym, że nie wszyscy będą chcieli 
przestrzegać obowiązujących zaka-
zów. W takiej sytuacji trzeba mieć 
świadomość represji, która grozi  
za nieodpowiedzialne postępowanie. 

W myśl obowiązujących przepisów 
osoby łamiące zakazy gromadzenia się 
w miejscach publicznych, korzystania 
z parków, promenad, plaż, bulwarów 
muszą liczyć się z karą grzywny do 500 
złotych. Pamiętajmy również, że wpro-
wadzone zakazy dotyczą przemiesz-
czania się, które jasno mówią, że może 

to się odbywać tylko w określonych 
powodach i w ściśle określonej liczbie 
1 osoby oraz odległości nie mniejszej 
niż 2 metry. Są oczywiście odstęp-
stwa, jeśli opiekujemy się dzieckiem  
do 13 roku życia lub osobą z orzecze-
niem o niepełnosprawności, która 
nie może się samodzielnie poruszać. 
Wprowadzony został zakaz samo-
dzielnego przemieszczania się osób  
do 18 roku życia. Te osoby muszą być 
pod opieką rodzica lub opiekuna 
prawnego. Duży nacisk został położo-
ny na organizację sprzedaży w skle-
pach, gdzie liczba 3 klientów przypada 
na jedną kasę. 

Tylko i wyłącznie społeczne zrozu-
mienie obecnej sytuacji oraz dyscy-
plina pozwolą nam ograniczyć zacho-
rowania. Niech każdy z nas weźmie  
w ręce nie tylko swój los, ale los każde-
go z nas.                                                     KPP

fot. KPP
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Zaraza nas uzdrowi
To zdumiewające, że list gończy za  koronawirusem  dotarł pod moje drzwi dokładnie w chwili, kiedy wciągał mnie właśnie Homo deus: krót-

ka historia jutra, bestsellerowe dzieło Yuvala Noah Harariego. Cóż za ironia. Autor tego dzieła wprowadza nas do nowego świata, w którym 
człowiek, dzięki potędze swojego umysłu i narzędziom, które wytworzył, będzie już za chwilę zdolny do dowolnego przedłużania swojego życia.

Zarazy takie jak dżuma, ospa, czy 
hiszpanka, które dziesiątkowały kie-
dyś mieszkańców naszej planety, 
budziły przerażenie i utwierdzały 
bogobojnych obywateli w poczu-
ciu kruchości ludzkiej egzystencji, 
właśnie na naszych oczach przeszły 
do historii. Człowiek, który zgłębił 
tajniki mikrobiologii, inżynierii ge-
netycznej, transplantologii, wypo-
sażony w cybertechnologie, jest 
już u progu cywilizacji, w której to 
on sam stanie się panem życia czyli 
homo deus. Banalne i płaskie wyda-
ły mi się w tym wówczas kontekście 
pierwsze doniesienia o szalejącym 
w Chinach wirusku grypy w koronie. 
Oczami wyobraźni byłem w świe-
cie, w którym stuletni młodzieniec 
planuje swoją kolejną wyprawę  
w Himalaje, a jego matka ukończyła 
właśnie nowojorski maraton.  Takie-
go wiruska, zarejestrowanego pod 
adresem COVID-19, za chwilę nasi 
mikrobiolodzy, farmaceutyczni po-
tentaci pacną jak natrętną muchę 
jakąś szczepionką i po sprawie.

Otrzeźwienie przyszło zaskakująco 
szybko. Relacje z Mediolanu, Ber-
gamo wprawiały nas w osłupienie, 
zaczęły budzić grozę i przeraże-
nie. Zanim jeszcze nasi uciekający  
w popłochu z zimowej kaniku-
ły rodacy wrócili do domu, wirus  
w koronie był tu już przed nimi.  
To co się działo dalej, było jak kosz-
marny sen. Cały świat nagle za-
trzymał się z łoskotem, a my razem  
z nim. Zarówno małe miasteczka, 

jak i wielkie aglomeracje posmutniały, 
schowały się za zamkniętymi drzwia-
mi, opustoszały. Zamknięte szkoły, 
postoje w firmach, martwe centra han-
dlowe, kwarantanny, ograniczone kon-
takty, powściągliwe pozdrowienia, nie-
pewność i strach. Życie przeniosło się 
w wirtualną przestrzeń, do bezpiecz-
nego nagle internetu. Natomiast w re-
alu najbardziej obleganymi miejscami 
stają się szpitale, a najważniejszymi 
informacjami, śledzonymi jak wyniki 
sportowe ulubionych zespołów, stają 
się komunikaty sanepidu.

Wystarczyło kilkanaście dni, żeby mi-
kroskopijny wirus zawładnął światem 
wdrapując się na tron, gdzie jeszcze 
wczoraj homo deus spoglądał pew-
nie w przyszłość. Aż się ciśnie na usta 
gromkie zawołanie: pokora głupcze, 
pokora! Stało się coś niewyobrażal-
nego, coś, czego nawet najwybitniej-
si czarnowidze, szamani zbiorowej 
destrukcji i specjaliści od katastrof 
społecznych nie ogarniają. Świat się 
naprawdę zatrzymał, a my instynk-
townie wyczuwamy, że już nigdy nie 
wróci w swoją koleinę, nie będzie taki 
sam jak przedtem. Nadciąga nowa 
era, era po wirusie. Od teraz nasza oś 
czasu podzieli wszystko, co dla nas 
istotne na to, co przed i po wirusie. 
Boimy się tej nowej ery, boimy się 
o swoją przyszłość, o przyszłość na-
szych dzieci i wnuków. Jest to jak skok 
w otchłań bez bungee.

Paradoksalnie jednak ta katastrofa 
może okazać się dla nas wszystkich 
zbawienna. Ten pęd, ten  szaleńczy wy-

ścig ku nowoczesności, konsumpcji, 
bogaceniu się za wszelką cenę, pogo-
ni za iluzją dobrobytu, pozbawił nas 
czegoś, co najcenniejsze: budowania i 
pielęgnowania dobrych relacji, wspól-
nego czasu z najbliższymi, czasu dla 
siebie samych i dla innych. Dzisiaj zmu-
szeni do pozostania w domu, mamy 
czas na przemyślenia, dobre gesty, 
uczucia czy czułość, o której tak mą-
drze pisze nasza noblistka. Na nowo 
uczymy się być razem, co więcej, do-
strzegamy w tym szczególną wartość. 

W przedszkolu nauczycielki szyją 
maseczki, żeby obdarować i zabezpie-
czyć przed zarazą nieznanych im ludzi. 
Młodzi entuzjaści nowoczesnej tech-
niki organizują produkcję ochronnych 
przyłbic dla dyżurujących dla nas me-
dyków. Zwykli-niezwykli ludzie zbiera-
ją kasę na zakup sprzętu dla ratowania 
zdrowia i życia. Nauczyciele wymie-
niają się nowymi doświadczeniami  
w zdalnym edukowaniu. Ekspedientki 
w sklepach stają się nowymi bohater-
kami czasu zarazy. Urzędnicy starają 
się nam zabezpieczyć względnie nor-
malne działanie urzędów w otaczają-
cym nas chaosie. Liczni wolontariusze 
wspierają osoby w podeszłym wieku.

To społeczność obywatelska aktyw-
nie zastępuje państwo, które jak zwy-
kle nie nadąża w czasie prawdziwej 
próby. Takich inicjatyw są tysiące nie-
mal na każdym kroku. Nawet nałogo-
wi szkodnicy i papierowi lokalsi jękną 
czasami coś prawie ludzkim głosem. 
To jest ogromny potencjał i szansa na 
to, żeby po czasie zarazy zbudować 

bardziej przyjazny i lepszy kawałek 
naszego świata – wrażliwy, empatycz-
ny i czuły. Świat, w którym naturalnym 
stanem dla nas wszystkich będzie 

dążenie nie do pozycji homo deus,  
ale do relacji homo homini.

Starosta wrzesiński
Dionizy Jaśniewicz

Niestandardowa sesja
Ze względu na trwającą pandemię radni pod koniec marca obradowali w niecodziennych warunkach.

Sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego 
odbyła się 31 marca i mimo że jak 
zwykle zorganizowano ją w Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach, to 
nikt nie miał wątpliwości, że okolicz-
ności są niestandardowe. Radni tym 
razem zasiedli nie przy wspólnym 
prezydialnym stole, ale przy oddziel-
nych stanowiskach umiejscowionych 
w bezpiecznych odległościach. W ca-
łej sesji, która trwała niecałe 30 minut, 
wzięli udział wyłącznie pracownicy 
niezbędni do jej sprawnego przebie-
gu. Zrezygnowano z przedstawiania 
uzasadnień i wyjaśnień do propozy-
cji uchwał i nie wszczynano dyskusji. 
Wygłaszane zazwyczaj sprawozdania 
– z działań rady oraz prac zarządu 
w okresie międzysesyjnym – a tym 
razem także m.in. z ubiegłorocznej 
działalności powiatowych komisji, 
zostały rozesłane radnym przed se-
sją drogą mailową. W taki też sposób 
radni mogli zadawać pytania i rozwiać 
ewentualne wątpliwości. Odpowiedzi 
również udzielano elektronicznie.

Mimo krótkiego czasu procedowa-
nia, radnym udało się podjąć szereg 
istotnych uchwał. Najważniejsze 
dotyczyły Szpitala Powiatowego. 
Rada uwzględniła w budżecie środki 
przekazane przez wszystkie gminy 

z terenu powiatu wrzesińskiego na 
zakup nowego ambulansu. Łącznie 
samorządy gminne i powiatowy prze-
znaczą na ten cel 350 tys. zł. Będzie 
to kolejna nowa karetka (po ministe-
rialnej, o której otrzymaniu piszemy 
w tym numerze), która posłuży do 
sprawnego ratowania zdrowia i ży-
cia mieszkańców naszego regionu.  
W kwestii powiatowej lecznicy rada 
zdecydowała również o przeznacze-
niu 100 tys. zł na podwyższenie udzia-
łów w spółce.

Zmieniając uchwały budżetowe, 
radni podjęli także decyzję o zabez-
pieczeniu 50 tys. zł na zakup kom-
puterów do jednostek oświatowych  
w ramach „Zdalnej szkoły” – projektu 
Ministerstwa Cyfryzacji. O te środki 
samorządy mogą wnioskować od 
kwietnia. Sprzęt ma służyć młodzieży 
i nauczycielom zagrożonym wyklu-
czeniem informatycznym.

Spośród innych spraw oświatowych 
podjęto szereg uchwał dotyczących 
bursy międzyszkolnej. Wchodzący 
dotychczas w skład Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
internat został włączony do funkcjo-
nującej od początku roku 2019/2020 
bursy międzyszkolnej. Liczba wycho-
wanków bursy znacząco się przez to 
zwiększyła, stąd 31 sierpnia bursa 

zostanie wyodrębniona ze struktur 
Powiatowego Centrum Edukacji Za-
wodowej i zyska status odrębnej jed-
nostki organizacyjnej, co pozwoli na 
zapewnienie lepszej organizacji zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych.

Powiat będzie kontynuował cyfryza-
cję zasobów geodezyjnych – złożony 
pod koniec ubiegłego roku wniosek 
o dofinansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego został oceniony pozytywnie. 
Całkowita wartość zadania to około 
1,9 mln zł, uzyskane dofinansowa-
nie wynosi ponad 1,6 mln zł. Celem 
tego projektu jest informatyzacja 
powiatowych zasobów geodezyjno-
-kartograficznych i ich udostępnianie  
w postaci e-usług. Dzięki uzyskanemu 
właśnie dofinansowaniu możliwe bę-
dzie stworzenie mapy numerycznej 
dla Wrześni.

Podczas posiedzenia ustalono tak-
że rozkład godzin pracy aptek ogól-
nodostępnych na terenie powiatu, 
który powinien być dostosowany 
do potrzeb ludności i zapewniać do-
stępność świadczeń również w porze 
nocnej, niedziele, święta i inne wolne 
dni. Projekt dotyczący pracy aptek zo-
stał pozytywnie zaopiniowany przez 
samorządy aptekarski i gminne jako 
zaspokajający potrzeby lokalnej spo-

łeczności. Wykaz wszystkich punktów 
aptecznych dostępny jest na naszej 
stronie internetowej. Dodajmy, że na 
terenie powiatu niezmiennie działa 
jedna apteka całodobowa – Prima, 
mieszcząca się przy ulicy Chrobrego 
we Wrześni.

Ponadto radni zdecydowali m.in.  
o podziale środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, ustaleniu 
wysokości stawek za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych i od-

delegowaniu członków Rady Powia-
tu Wrzesińskiego do pracy w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku nowej 
kadencji.

Na zakończenie posiedzenia prze-
wodniczący Marek Przyjemski po-
dziękował wszystkim za zastosowa-
nie się do specyficznych warunków  
i przypomniał o stosowaniu się za-
równo do odgórnych nakazów, jak  
i zachowaniu zdrowego rozsądku.

Klara Skrzypczyk

Radni dostosowali się do wyjątkowych warunków
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Nie daj się nudzie w domu
Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju zmusiła dużą część społeczeństwa do zmiany utartego planu dnia, spędzanego w większości poza domem, w pracy bądź szko-

le. Wielu rozpoczęło home office, uczniowie wdrażają się w naukę online, a niektórzy na okres obowiązywania w Polsce stanu epidemiologicznego musieli zawiesić swoją 
działalność zawodową. Nagle mamy więcej czasu, z którym nie bardzo wiemy, jak sobie poradzić. Przychodzimy zatem z pomocą i propozycją, jak w bezpieczny sposób wy-
korzystać nadmiar wolnych chwil.

W związku z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa państwo nakłada 
na nas kolejne obostrzenia, wśród 
których głównym jest rozwinięta ak-
cja #zostańwdomu. Trudno jest nam 
jednak stosować się do tych zaleceń, 
gdy ostatnie dni witały nas niezliczo-
ną ilością słońca. Aż żal nie skorzystać 
z okazji i nie wybrać się na spacer, 
jednak by nie narażać siebie ani in-
nych osób, należy pozostać w tym 
trudnym okresie w domu. Nie musi 
to natomiast oznaczać całych dni 
spędzonych przed telewizorem, czy 
komputerem. 

Po pierwsze: planszówki i wszel-
kiego rodzaju gry na wspólne wie-
czory. Gra w karty, państwa – miasta, 
wisielca, a może przeróżne planszów-
ki jak Monopoly czy Scrabble będzie 
świetnym rozwiązaniem na długie, 
nudne wieczory. Nie jest to propozy-
cja tylko dla dzieci. Do wspólnej gry 
mogą usiąść całe rodziny – dzieci, 
młodzież, rodzice, a nawet dziadko-
wie. Gwarantuję, że jeśli rozgrywki 
będą podsycone nutką rywalizacji 
pod tytułem „Kto przegra, zmywa 
naczynia po jutrzejszym obiedzie” 
wciągnie do zabawy i młodszych  
i starszych. 

Po drugie: spełniaj się w kuchni. 
Przebywając całe dnie w domu i nie 
zajmując się konkretnymi zadaniami, 
mamy częściej ochotę na podjadanie. 
Nic w tym złego, szczególnie jeśli mo-
żemy wykorzystać więcej wolnego 
czasu na przygotowanie dla rodzi-
ny pysznych posiłków. Jest to dobry 
moment na gotowanie potraw, które 
wymagają więcej zaangażowania, 
zwłaszcza gdy na co dzień raczej żywi-
my się daniami według szybkich i pro-
stych przepisów. Na pewno wspólne 
gotowanie czy pieczenie ulubionych 
ciastek będzie ciekawą propozycją 

dla najmłodszych. To także świetna 
okazja do nauki gotowania. Być może 
okaże się, że odkryjesz w sobie kuli-
narny talent? Załóż „fartucha” i ruszaj 
na podbój własnej kuchni. Nic tak nie 
smakuje, jak własnoręcznie przygoto-
wana pieczeń z ziemniakami i sosem 
grzybowym. Nawet jeśli pieczeń jest 
lekko przypalona, a sos przesolony. 
Podejdź do tego z uśmiechem, a na-
stępnym razem to danie na pewno  
ci się uda.

Po trzecie: wiosenne porządki.  
Są zmorą większości ludzi, jednak to, 
co zwykle odkładaliśmy „na później” 
możemy zrobić właśnie teraz. To do-
bry czas, by przejrzeć szafy z ciuchami 
zimowymi i wymienić je na wiosen-
no-letnie. Być może nie zaszkodzi po-
układać książki w biblioteczce, pose-
gregować dokumenty albo odkurzyć 
w samochodzie. Na pewno można 
wykorzystać pierwsze wiosenne, sło-
neczne dni i wybrać się z pracą do 
ogrodu, obciąć drzewka czy przygo-
tować grządki do siania oraz sadzenia 
warzyw. 

Po czwarte: troszeczkę kultury. 
Kto powiedział, że aby obejrzeć cie-
kawy film trzeba iść do kina? Obecnie 
dzięki szeroko rozwiniętej technologii 
salę kinową możemy zrobić we wła-
snym domu. Wystarczy przygotować 
listę filmów, które już dawno temu 
chcieliśmy obejrzeć, zaopatrzyć się 

w popcorn z mikrofalówki lub zrobić 
samemu frytki bądź inną przekąskę  
i rozpocząć nocny maraton filmowy. 
Jeśli natomiast jesteś stałym bywal-
cem Netflixa i żaden film już nie jest 
ci obcy, możesz zasiąść do ciekawej 
lektury. Książka, która czeka w kącie 
od dwóch lat na pewno będzie do-
brym rozwiązaniem. Jeśli natomiast 
nie masz tradycyjnego, papierowe-
go wydania, pamiętaj, że są również  
e-booki. W Internecie bez problemu 
znajdziesz wiele ciekawych pozycji. 
Nadal nic nie przykuło twojej uwagi? 
Być może zaciekawił cię jakiś artykuł? 
Lektura prasówki także jest sposo-
bem na walkę z nudą. A dzięki temu 
być może dowiesz się nowych rzeczy 
ze świata nauk zupełnie ci obcych? 
Pamiętaj – czytanie redukuje stres, 
poprawia pamięć, inspiruje, rozwija 
wyobraźnię… To tylko kilka z licznych 
zalet tej czynności. 

Po piąte: rozwój osobisty. Zawsze 
marzyłeś, by nauczyć się rysować? Od 
dawna pragniesz rozpocząć naukę ję-
zyka obcego? Być może właśnie teraz 
powinieneś zacząć spełniać marze-
nia? Więcej wolnego czasu na pewno 
przyczyni się do tego, że nie będziesz 
miał wymówek, by odłożyć swój roz-

wój na później. Ponadto, nad ćwicze-
niem nowych umiejętności możesz 
spędzić więcej godzin, a należy pa-
miętać, że częste treningi sprzyjają 
nauce oraz rozwojowi.

Po szóste: domowe SPA. Nareszcie 
masz czas na zadbanie o własne ciało 
w domowym zaciszu. Długa wieczor-
na kąpiel z odprężającymi olejkami 
i zapachowymi świecami brzmi nie-
zwykle kusząco. Natomiast za dnia 
możesz nakładać maseczki na twarz, 
robić peelingi dłoni czy stóp. Wolny 
czas warto wykorzystać, aby zadbać 
o własne ciało i po zimie przygotować 
je na lato. Wprowadzenie kosmetycz-
nych rytuałów na pewno pomoże  
ci się odprężyć, a przy okazji np. po-
lepszy stan twojej skóry. Nie mu-
sisz się także martwić o kosmetyki.  
W Internecie można znaleźć wiele cie-
kawych i łatwych przepisów na przy-
gotowanie domowych kosmetyków  
z rzeczy, które bez problemu znajdzie-
my w kuchni czy łazience.  

Po siódme: ćwiczyć każdy może. 
Sportowcy nie marnują czasu. Cho-

• abo – albo 
• ady – ale, przecież 
• afa – małpa 
• ajmerek – wiaderko 
• ajnfach – nieskomplikowany 
• ajntop – jednogarnkowe danie 
• ajsbajna – golonka 
• ajzol – metalowy przedmiot 
• aktornik – aktor 
• akuratnie – dokładnie, starannie 
• akuratny – dokładny, staranny 
• ale – ależ (jako podkreślenie, np. 

ale on wysoki)
• amba komuś odbija – ktoś wariuje 
• ameryka – tyłek (żartobliwie) 
• amerykan – ciastko biszkoptowe 
• amfitka – balkon w teatrze 

• ancug – ubranie, garnitur 
• angielka – kuchenny piecyk na 

węgiel  stojący na metalowych no-
gach 

• angryst – agrest 
• anielskie włosy – lameta (na cho-

inkę) 
• antrejka – spiżarnia przy kuchni, 

sień lub przedpokój 
• apach, apaj – oprych 
• apartnie – osobno 
• apartny – osobny 
• aprykoza – morela 
• artycha – artysta 
• ausdruk – wyraz, wyrażenie 

Opracowano na podstawie 
materiałów Jerzego Stankiewicza

ciaż obowiązuje stan epidemii, nie 
poddają się –  w domu przygotowują 
swoją formę na kolejne zawody. War-
to wziąć z nich przykład i rozpocząć 
ćwiczenia, które zawsze odkładaliśmy 
w czasie. Naprawdę, nie trzeba wiele, 
by z salonu stworzyć tymczasową sal-
kę fitness. A plan treningowy? Z po-
mocą przychodzi kolejny raz Internet 
i YouTube, w którym znajdziemy mnó-
stwo filmików z gotowymi sekwen-
cjami ćwiczeń, zarówno dla początku-
jących, jak i zaawansowanych. Możesz 
także uprawiać sport na świeżym po-
wietrzu np. w ogrodzie. Ten czas jest 
odpowiednim momentem, by zadbać 

o kondycję fizyczną. Na pewno, gdy 
wszystko zacznie wracać do normy, 
nie powstydzimy się swoją figurą.   

Po ósme: wspomnień czar. Aktu-
alnie dużo więcej czasu spędzamy  
z najbliższymi. To chwile, które może-
my wykorzystać na dłuższe rozmowy 
z dziadkami czy rodzicami chociażby 
właśnie o swojej rodzinie. Wystarczy 
zaparzyć herbatę, poszukać albu-
mów ze starymi rodzinnymi zdjęciami  
i wspominać. Jestem przekonana, że 
pojawią się wspaniałe historie oraz 
dawno zapomniane fotografie. Być 
może najmłodsi w rodzinie dowiedzą 
się, jak bardzo są podobni do swojego 
pradziadka, a rodzicom zakręci się łza 
w oku, gdy spojrzą na swoje ślubne 
zdjęcia. 

Po dziewiąte: życie towarzyskie 
dalej kwitnie. Jest ono co prawda 
inne, niż to do którego byliśmy przy-
zwyczajeni. W dobie szeroko rozwi-
niętej technologii, gdy niemal każdy 
posiada smartfona, nie jest jednak 
problemem spotkać się na wspólnej 
kawie czy imprezie. Wystarczą do 
tego Messenger bądź inne aplikacje, 
dzięki którym możemy przeprowa-
dzać rozmowy video. Przebywając 
bezpiecznie w domu, łączymy się  
z przyjaciółmi na videokonferencji  
o wyznaczonej godzinie. Nie rezy-
gnujemy ze spotkania, a jednocześnie 
dostosowujemy się do #zostańwdo-
mu. Ten patent podchwyciły także 
kluby taneczne, które przeprowadza-
ją transmisję live – muzyka klubo-
wa grana na żywo przez dj’a. Można 
tańczyć we własnym salonie, a gdy 
się zmęczymy po prostu opuszczamy 
transmisję. 

Po dziesiąte: daj im drugie życie. 
Być może już dawno kupiłeś farbę, by 
odświeżyć ławkę, albo przygotowa-
łeś papiery ścierne i cały niezbędny 
sprzęt, aby odnowić starą komodę? 
To dobry moment, aby wrócić do tych 
planów. Renowacja mebli i sprzętu to 
świetny pomysł. Odnawiasz, więc nie 
wyrzucasz tego, co może jeszcze po-
służyć, a zarazem jesteś bardziej eko, 
ponieważ nie wytwarzasz śmieci. Po-
nadto dajesz przedmiotom, które być 
może mają dla ciebie duże znaczenie, 
drugie życie. W ten trend wpisuje się 
także decoupage. Z materiałów, które 
posiadamy w domu można wykonać 
przepiękne ozdoby, a nawet funkcjo-
nalne przedmioty. Wystarczy pomysł  
i dobry plan pracy.

Klaudia Kubiak

... oraz ciekawe i twórcze zajęcia plastyczne

...nadrobienie zaległości w lekturze ulubionych książek...

Czas w domu można wykorzystać na rodzinne gry planszowe,...
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Jak radzić sobie ze stresem 
spowodowanym epidemią koronawirusa?

Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się szybko, należy stosować się do zaleceń, nie lekceważyć apeli 
sztabów kryzysowych. Dzięki wiedzy będziemy mieli podstawy do racjonalnego zachowania.  

Przestrzeganie zaleceń daje po-
czucie panowania nad sytuacją,  
a to obniża poziom lęku. Nie ma po-
trzeby ciągłego słuchania czy oglą-
dania programów informacyjnych 
o koronawirusie. Należy zachować 
rozsądek: czytać, słuchać opinii spe-
cjalistów od epidemiologii i sytuacji 
kryzysowych. Śledzić wiarygodne 
źródła informacji: strony Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO). Roz-
ważnie przekazujmy też sobie wza-
jemnie informacje, czy to prywatnie, 
czy w mediach społecznościowych,  
o tym, co słyszeliśmy.

Rozsądnie przeanalizujmy naszą 
sytuację, zróbmy sobie listę/harmo-
nogram spraw, które są najważniej-
sze, i tych, które można odłożyć na 
później. Starajmy się rozwiązywać 
sprawy pilne. Koncentracja na „tu  
i teraz” z zachowaniem perspektywy 
ważnych dalszych celów daje poczu-
cie uporządkowania, pozwala zająć 
czas i myśli tym, na co mamy wpływ, 

co możemy zrobić, zmienić. Zaprzą-
tanie sobie głowy sprawami, na które 
nie mamy wpływu może skutkować 
poczuciem bezradności, a chodzi  
o to, abyśmy mieli poczucie panowa-
nia nad swoją sytuacją.

Koncentrujmy się na zadaniach, nie 
na emocjach, ale z ich świadomością. 
Dobrze jest zadawać sobie pytania: 
co mam zrobić, jakie mam czy wy-
znaczam sobie zadania, i to realizo-
wać.

Sytuacja izolacji wymusza na człon-
kach rodziny konieczność przeorga-
nizowania się. Trzeba więc przyjrzeć 
się temu, jak do tej pory funkcjono-
wała nasza rodzina, rozmawiać i or-
ganizować na nowo zasady domo-
we. Takie uporządkowanie pozwoli 
eliminować zbędne napięcia. Tutaj 
trzeba być uważnym na potrzeby 
wszystkich członków rodziny i w mia-
rę możliwości je uszanować.

Znajdźmy sposoby na zaopiekowa-
nie się sobą i bliskimi. Rozmawiaj-
my, udzielajmy wsparcia, jeśli jest 

to możliwe, pomagajmy osobom 
samotnym np. w robieniu zakupów. 
Zadbajmy o zdrową dietę, sen i ćwi-
czenia fizyczne. Warto przypomnieć 
sobie swoje wcześniejsze trudne 
sytuacje i to, co było skuteczne,  
co pozwalało nam uporać się z kryzy-
sami, przeanalizować je i dostosować  
do obecnej sytuacji.

Elżbieta Tomczak
psycholog, 

dyrektor Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej we Wrześni

Seniorze, nie jesteś sam
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił Centrum In-

formacji dla Seniorów w postaci portalu ABCsenior.com. Wszystko 
po to, aby ci, którzy w okresie pandemii są w największej grupie ry-
zyka, nie musieli być zdani tylko na siebie. 

ABCsenior.com jest to ogólnodo-
stępna strona internetowa, która  
z pomocą przychodzi przede wszyst-
kim osobom starszym, ale także 
wolontariuszom chcącym pomagać  
w tym trudnym dla wszystkich cza-
sie. Platforma została skonstruowa-
na w taki sposób, aby była możliwie 
najczytelniejsza dla seniorów. Głów-
ny pulpit to duże kwadraty opisane 
różnymi istotnymi zagadnieniami. 
Znajdziemy na niej najnowsze i rze-
telne informacje o sytuacji epide-
miologicznej, spis najważniejszych 
numerów telefonów, listę wraz  
z adresami szpitali zakaźnych w ca-
łym kraju, a także wyszukiwarkę nie-
odpłatnej pomocy lokalnej. Strona 
zawiera także zakładkę ostrzeżenia, 
w których umieszczane są komuni-
katy policji czy sanepidu o tym, jak 
nie dać się oszukać i co powinno 
wzbudzić nasze wątpliwości. Por-
tal umożliwia również skorzystanie  
z porad psychologa, pomocy praw-
nej czy rozmowy na forum. Na plat-
formie znajduje się także zakładka 

„Internet dla seniora”, gdzie umiesz-
czono filmiki, w których wytłumaczo-
ne są różne istotne kwestie, na przy-
kład jak założyć profil zaufany lub 
jak zalogować się do Internetowego 
Konta Pacjenta. Na stronie można 
również znaleźć linki do transmisji 
mszy świętych, mnóstwo rozrywki 
dla seniora – gry, łatwe ćwiczenia 
rehabilitacyjne, akademię kulinarną, 
słuchowisko. Portal umożliwia także 
wybranie się na wirtualny spacer po 
muzeach, obejrzenie spektaklu te-
atralnego czy wysłuchanie koncertu.

Ważnym polem na ABCsenior.com 
jest również „Zgłoś próbę oszu-
stwa”, gdzie w łatwy sposób moż-
na poinformować o nieuczciwych 
praktykach. Tuż pod nim umiesz-
czono przycisk „Materiały do druku”,  
w których opracowano najważniej-
sze elementy portalu tak, by można 
było je wydrukować i przekazać se-
niorom nieposiadającym dostępu do 
Internetu.  

Klaudia Kubiak

Elżbieta Tomczak

Stronę można znaleźć pod linkiem abcsenior.com

Jak pracujemy w czasie pandemii?
Sytuacja jest wyjątkowa, zatem środki ostrożności podjęte przez starostwo także są niecodzienne. 

Ograniczenia są znaczne, ale urzędnicy starają się, by nie wpłynęły one na jakość wykonywanej pracy. 

Wchodząc frontowymi drzwiami do 
budynku starostwa, napotykamy na 
pleksę odgradzającą Biuro Obsługi 
Interesanta od głównego holu. Obok 
znajduje się pojemnik, w którym in-
teresanci umieszczają dokumenty  
na 48 godzin, bez ich uprzedniej we-
ryfikacji przez pracownika starostwa. 
Po tym czasie urzędnik może pobrać 
dokumenty i przekazać je do odpo-
wiednich wydziałów lub osób. 

Największą zmianę dało się odczuć 
w Wydziale Komunikacji i Transpor-
tu, gdzie klienci do środka budynku 

wpuszczani są pojedynczo – gdy 
jedna osoba załatwi sprawę, wcho-
dzi kolejna. Oczekujący w dwume-
trowych odstępach ustawiają się na 
zewnątrz. Pomimo że urząd działa, 
to jeśli nie ma naglącej potrzeby, 
odradzamy przyjście do starostwa. 
Kary związane z rejestracją pojazdów 
sprowadzonych z terenu UE lub zgło-
szenie kupna czy sprzedaży pojazdu 
zostały od 12 marca zawieszone do 
odwołania. 

Żadna osoba nie może również 
przyjść do Biura Rzeczy Znalezio-

nych. Można natomiast do niego 
zadzwonić pod numer 61 640 44 64 
i przekazać informację o zagubieniu, 
bądź znalezieniu przedmiotu. 

Oczywiście są wykorzystywane 
takie środki ochrony osobistej jak 
rękawiczki i płyny dezynfekujące. 
Ponadto, aby ograniczyć liczbę osób 
przebywających w jednym budynku, 
urzędnicy pracują zmianowo oraz  
na tyle na ile to możliwe, zdalnie. 

Klaudia Kubiak

Internet to dziś nasza alternatywa, 
miejsce, w którym możemy się wszy-
scy spotkać, i gdzie jesteśmy naraże-
ni jedynie na wirusy komputerowe. 
Trudno wyobrazić sobie dziś mierze-
nie się z sytuacją wywołaną chorobą 
COVID-19 bez środków masowego 
przekazu. Dzięki temu wiemy, że co-
dziennie odnotowywane są kolejne 
przypadki. Dotychczas nie odnoto-
wano jednak żadnego w powiecie 

W alternatywnej rzeczywistości
dok. ze s. 1

wrzesińskim, co świadczy również o 
tym, że mieszkańcy naszego regio-
nu stosują się do narzuconych ob-
ostrzeń.

Zachowajmy rozsądek, stosujmy 
się do zaleceń, myjmy ręce i unikaj-
my dotykania twarzy. Nie dajmy się 
jednak zwariować i pamiętajmy, że 
koronawirus, który nas sparaliżował, 
nadal nie rozprzestrzenia się w spo-
sób bardzo gwałtowny, a przeraża-

jąca nas liczba zachorowań stanowi 
bardzo niewielki odsetek 38-milio-
nowego kraju. Oczywiście każdy 
przypadek jest ogromną tragedią 
dla chorego i jego otoczenia. Warto 
jednak pielęgnować w sobie iskierkę 
nadziei, również podsycaną tym, że 
tylko w naszym kraju odnotowano 
już około 50 ozdrowieńców.

Film science fiction w reżyserii 
wstrętnego COVID-19, który zmusił 
nas do mimowolnego statystowania, 
sprawił, że uświadomiliśmy sobie, jak 
niewiele znaczymy w obliczu niewi-
dzialnej, biologicznej siły. Z jednej 
strony trudno się z tym nie zgodzić, 
z drugiej zaś razem z wirusem każde-
go dnia rozprzestrzenia się łańcuch 
dobra. Internetowe zbiórki, akcje po-
mocowe czy okazywane codziennie 
wsparcie udowadniają, że po raz ko-
lejny w historii do pozycji bohatera 
pierwszoplanowego wybija się ludz-
ka solidarność. A to bardzo wiele.

Klara Skrzypczyk
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Sukces uczniów wrzesińskiego liceum
Na Uniwersytecie Białostockim 8 marca odbył się etap centralny VII Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach 

Człowieka w Świecie Współczesnym Coptiosh 2019/20.

Wielkopolskę reprezentowało dwoje 
uczniów Liceum Ogólnokształcące-
go im. Henryka Sienkiewicza: Natalia 
Urbanowicz z kl.1c i Damian Błaszka 
z kl. 2e, którzy wcześniej wygrali etap 
szkolny i okręgowy olimpiady.                 

Damian Błaszka uzyskał tytuł laureata, 

Jak wygląda kształcenie na odległość? 
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka jest realizowana na odległość.

W rozporządzeniach Ministra Eduka-
cji Narodowej z 20 marca 2020 r. okre-
ślone zostały zasady prowadzenia na-
uczania na odległość oraz możliwość 
oceniania i klasyfikowania uczniów. 
Nowe przepisy obowiązują od 25 
marca do 10 kwietnia 2020 r.

Za organizację kształcenia na odle-
głość odpowiada dyrektor szkoły. Jest 
on zobowiązany do tego, aby powia-
domić rodziców, w jaki sposób będzie 
zorganizowana nauka. Nauczyciele 
mają możliwość weryfikacji dotych-
czas stosowanego programu naucza-
nia tak, by dostosować go do wybra-
nej metody kształcenia na odległość.

Dyrektor ustala z nauczycielami 
tygodniowy zakres materiału dla 
poszczególnych klas, uwzględnia-

jąc m.in.: równomierne obciążenie 
ucznia zajęciami w danym dniu, zróż-
nicowanie tych zajęć czy możliwości 
psychofizyczne ucznia. Dyrektor okre-
śla formy kontaktu czy konsultacji na-
uczyciela z rodzicami i uczniami.

Zajęcia w ramach kształcenia za-
wodowego są prowadzone przede 
wszystkim w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych oraz  
w ograniczonym stopniu również 
zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, 
gdy z programu nauczania danego 
zawodu wynika taka możliwość.

W kwestii prowadzenia zdalnie kształ-
cenia specjalnego nauczyciele i specja-
liści zobowiązani są do dostosowania 
sposobów oraz metod pracy do po-
trzeb i możliwości uczniów, w tym wy-

Damian Błaszka i Natalia Urbanowicz

Zdalne zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henry-
ka Sienkiewicza prowadzone są na platformie Office 365. 
Każdego dnia odbywa się po kilka lekcji dla każdej klasy 
w formie wideokonferencji, zgodnie z ustalonym planem. 
Poza tym nauczyciele przesyłają uczniom materiały do 
samodzielnej pracy. Korzystają wówczas także z e-dzien-
nika, poczty elektronicznej i portali społecznościowych.

Problemem w zdalnym nauczaniu jest na pewno brak 
dostępu do stałego łącza i szybkiego Internetu oraz braki w sprzęcie komputero-
wym. Wielu uczniów korzysta z nauki poprzez telefon, a to z pewnością utrudnia 
im pracę. Cieszyć na pewno może wysoka frekwencja uczniów na zajęciach online.

Zdalna nauka wymaga bardzo dużego wysiłku zarówno ze strony uczniów, jak  
i nauczycieli, oraz ogromnej samokontroli.

Violetta Zdunowska
 dyrektor LO

W Zespole Szkół Politechnicznych zdalne nauczanie 
odbywa się z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 
sposobów. Nauczyciele i uczniowie korzystają między 
innymi z takich narzędzi jak: platformy e-learningowe 
(moodle, e-podreczniki itp.), e-dziennik, Skype, poczta 
elektroniczna, strony internetowe, Facebook, Messen-
ger itd. Staramy się dbać o bezpieczeństwo uczniów  
i uwzględniać ich możliwości psychofizyczne. Tro-
chę problemów jest z kształceniem zawodowym, szczególnie praktycznym.  
Na razie nie mamy zbyt wielu sygnałów o kłopotach związanych z kształceniem  
na odległość. Efektywność tych działań będzie można ocenić dopiero za jakiś 
czas. Osobiście mam nadzieję, że już niedługo wrócimy do normalności.

Bogdan Nowak 
dyrektor ZSP

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni pod-
stawowym narzędziem pracy zdalnej jest dziennik 
elektroniczny. Nauczyciele komunikują się z ucznia-
mi tą drogą przesyłając zadania, a także udzielając 
wsparcia i konsultacji. W porozumieniu ze swoim 
uczniami nauczyciele korzystają też z innych form ko-
munikacji, takich jak platformy edukacyjne, portale 
społecznościowe, komunikatory czy strona interne-
towa szkoły. Uczniowie tymi samymi kanałami odsyłają efekty swojej pracy.

Nauczanie zdalne wymaga od uczniów i nauczycieli dużo więcej wysiłku  
i zajmuje więcej czasu. Napotykamy też sporadycznie problemy. Najczęściej  
to brak lub utrata dostępu do e-dziennika lub problemy techniczne z przecią-
żonym Internetem i aplikacjami. Te pierwsze szybko niwelujemy, na drugie 
wpływu nie mamy.

Widzę ogromne zaangażowanie nauczycieli w organizację i realizację procesu 
zdalnego nauczania, którzy podejmują również samodoskonalenie w tym za-
kresie i wymieniają się swoimi doświadczeniami. Obserwuję też odpowiedzial-
ną oraz pełną zaangażowania postawę uczniów, a także dużą chęć do nauki  
w tym trudnym czasie. Widzę też wsparcie rodziców, którzy z dużym zrozumie-
niem podchodzą do zaistniałej sytuacji, a także udzielają nam cennych wska-
zówek, co pomaga nauczycielom przyjaźniej dla ucznia organizować procesy 
zdalnego nauczania.

Maciej Mielczarek
dyrektor ZSZ nr 2

Pojawia się wiele pytań dotyczących zdalnego na-
uczania: czy ma ono sens, czy się sprawdza, czy jest 
optymalnym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji. 
Niestety, nie znajduję na nie jednoznacznej odpowie-
dzi. Według mnie każdy system szkolenia rodzi kon-
trowersje i wątpliwości. Ten e-learningowy również. 
Polskie szkoły nie do końca przygotowane są na peł-
ne, efektywne i spójne wykorzystanie dobrodziejstw, 
jakie niosą ze sobą nowe technologie i szeroko pojęta cyfryzacja. Komplek-
sowe, zdalne nauczanie to nieznane dotąd zjawisko. To eksperyment, chyba 
największy w historii polskiej edukacji. Wszyscy musimy dostosować się do no-
wych realiów, mierząc się z technicznymi, organizacyjnymi czy logistycznymi 
trudnościami.

My jako szkoła, postawiliśmy na najprostsze rozwiązania, świadomi, że ta-
kie sprawdzają się najlepiej. Korzystamy bowiem z dziennika elektronicznego 
oraz z naszej strony internetowej, na której - za pośrednictwem administrato-
ra i przy użyciu indywidualnych kodów - nauczyciele zamieszczają materiały 
dydaktyczne zgodne z podstawą programową oraz indywidualnymi plana-
mi pracy. W efekcie uczniowie otrzymują z poszczególnych przedmiotów co-
dzienną porcję czytelnych i uporządkowanych informacji. Oczywiście, nauczy-
ciele wykorzystują również e-mailing oraz komunikatory internetowe. Daję  
im swobodę i możliwość weryfikacji dotychczas wykorzystywanych metod, 
tak by kształcenie na odległość przynosiło jak najlepsze rezultaty i satysfakcję 
każdej ze stron. 

Może to zabrzmi niefortunnie, ale zauważam dwa pozytywne aspekty tego, 
czego doświadczamy. Po pierwsze uczniowie są zmuszeni do bycia bardziej 
samodzielnymi i twórczymi w sferze poszukiwań i działań poznawczych. Poza 
tym słyszę, że spora grupa młodzieży po prostu tęskni za szkołą. 

Damian Hoffmann
dyrektor ZSTiO 

Natalia Urbanowicz tytuł finalistki. To 
ogromny sukces, gdyż do olimpiady  
w całym kraju przystąpiło prawie 1 500 
uczniów ze 142 szkół i 84 miejscowości.

Najważniejsze uprawnienia przysłu-
gujące laureatom i finalistom etapu 
centralnego – oprócz ogromnej satys-

W Zespole Szkół Specjalnych do edukacji zdalnej w ramach zajęć przedmiotowych wykorzy-
stujemy stronę internetową szkoły, na której umieszczane są materiały dla uczniów. Dzieci ko-
rzystają z podręczników, zeszytów ćwiczeń, kart pracy przygotowanych przez nauczyciela, ma-
teriałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Nauczyciele kierują procesem uczenia się, 
wyznaczając dzieciom kolejne cele. Uczniowie mogą realizować lekcje w czasie rzeczywistym, 
ale jeśli akurat nie mają dostępu do komputera, to mogą przystąpić do pracy o dowolnej godzi-
nie. Dla tych, którzy nie mają dostępu do Internetu, te same materiały przekazujemy pocztą tra-
dycyjną. Informacje i wskazówki  dotyczące indywidualnej pracy z dzieckiem nauczyciele prze-
kazują rodzicom poprzez e-dziennik, e-maile, rozmowy telefoniczne. Sposób komunikacji jest wybierany indywidualnie 
w zależności od możliwości technicznych, jakimi dysponują rodzice, uczniowie i nauczyciele. Dzieci odrobione zadania 
przekazują e-mailem nauczycielowi lub przy pomocy telefonu przesyłają zdjęcie wykonanej pracy. W przypadku młod-
szych uczniów w zdalną edukację bardzo mocno angażują się rodzice, za co im bardzo serdecznie dziękujemy.

Ewa Kaczmarek
dyrektor ZSS

Nauczyciele w ramach zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wy-
chowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka opracowują 
bardzo zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego ucznia materiały 
i udostępniają je rodzicom. Żeby przybliżyć treści zajęć, nauczyciele w tych opracowaniach do-
bierają ćwiczenia, zadania, nagrania audio i tele-, czasami są to filmiki instruktażowe, zdjęcia 
pozycji ćwiczeń, linki do zadań itp. Sposób kontaktowania się i przekazywania opracowanych 
treści w ramach tych zajęć jest ustalona wspólnie przez rodzica i nauczyciela. Ta współpraca 
prowadzącego zajęcia i najbliższych dziecka jest w tym czasie niezwykle istotna. Do każdego 
opracowanego materiału edukacyjnego albo wspierającego rozwój dziecka ważna jest informacja dla rodzica, jak może 
on wspierać swoje dziecko w wykonywaniu proponowanych aktywności w domu. Nauczyciele też często wspierają ro-
dziców w kontakcie telefonicznym w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. U dzieci ta niecodzienna sytuacja, zmia-
na rytmu dnia, ograniczenie kontaktu z innymi przyczynia się do dużego niepokoju, dlatego tak ważne jest dążenie  
do poszukiwania metod wsparcia dziecka w poradzeniu sobie, także z pojawiającymi się trudnymi emocjami, w co nasi 
nauczyciele są zaangażowani.

Magdalena Zając
wicedyrektor ZSS

fakcji i prestiżu – to indeksy zwalniają-
ce z postępowania rekrutacyjnego na 
uczelnie wyższe. Wybór jest naprawdę 
szeroki: UAM w Poznaniu, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Uniwersytet Gdański i wiele innych 

ciekawych propozycji edukacyjnych, 
wartych przemyślenia i zastanowienia 
się. Do egzaminu maturalnego ucznio-
wie ci mają jeszcze dość dużo czasu,  
a już są szczęśliwymi posiadaczami in-
deksów uczelni wyższych.  

Ewa Lewandowska

nikających z indywidualnych progra-
mów edukacyjno-terapeutycznych.

Nowelizacja przepisów z 25 marca 
2020 r. pozwoliła na bezpłatne uży-
czenie uczniom i nauczycielom sprzę-
tu przez samorząd do kształcenia na 
odległość. Z takiej możliwości skorzy-
stała część powiatowych szkół oraz 
Centrum Badań i Rozwoju Nowocze-
snych Technologii.

Powiat wrzesiński wnioskuje także  
o grant w kwocie ok. 100 000 zł na za-
kup laptopów dla uczniów i nauczy-
cieli w ramach projektu Ministerstwa 
Cyfryzacji „Zdalna szkoła” realizowa-
nego ze środków europejskich z Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa.                                           

Wydział Edukacji

Zdalna nauka to wyzwanie
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Jaką szkołę wybrać?
Już wkrótce tegorocznych ab-

solwentów szkół podstawowych 
czeka pierwsza poważna życiowa 
decyzja – wybór szkoły, w której 
podejmą dalszą naukę. Prezentu-
jemy powiatowe szkoły.

Od predyspozycji i zainteresowań 
zależy, czy będzie to szkoła branżo-
wa, czy ogólnokształcąca, nastawio-
na na umiejętności praktyczne, nauki 
ścisłe czy zdolności humanistyczne. 
W tym roku decyzji o obraniu życio-
wej drogi nie ułatwia sytuacja epide-
miczna, przez którą konieczne było 
odwołanie drzwi otwartych, lekcji 
pokazowych czy innych wydarzeń 
stwarzających okazję na lepsze po-
znanie przyszłej szkoły.

W tym roku publikowana przez 
nas na kolejnych stronach oferta 
szkół ponadpodstawowych ma więc 
szczególne znaczenie. Gorąco zachę-
camy do zapoznania się z nią i podej-
mowania słusznych decyzji!

(red.)

Oferta naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński  
na rok szkolny 2020/2021

Oferta naboru do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni  
na rok szkolny 2020/2021

Uwaga!
Ze względu na sytuację epidemiczną 

wszystkie planowane przez powiatowe szkoły 
wydarzenia otwarte zostały odwołane  

Wybór szkoły to ważna decyzja
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mechanik

sprzedawca

kucharz

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

3-letnia szkoła branżowa I stopnia

Kształcimy poszukiwanych na rynku pracy 
specjalistów m.in. w zawodach:

cukiernik

Kształcimy zawodowców!
ul. Koszarowa 12  62-300 Września

tel. 61 640 09 66  www.zsz2.wrzesnia.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich

fryzjer

operator 
obrabiarek 
skrawających

Więcej 
w informatorze  

www.zsz2.wrzesnia.pl

Technik logistyk 

Praktyki zawodowe uczniowie odbywają we wrzesińskich firmach.

Uczniowie mają możliwość doskonalenia języka angiel-
skiego i niemieckiego oraz nauki matematyki i geografii 
w zakresie rozszerzonym.

W grupach branżowych i wielozawodowych:
- kształcenie w wymarzonym zawodzie, 
- praktyki u wybranego przez ucznia pracodawcy,
- wynagrodzenie już od I klasy,     
- znakomite rozeznanie na rynku pracy.
W systemie klasowym w zawodzie operator obrabiarek skrawających:
- zajęcia praktyczne w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej,
- egzamin zawodowy zdawany przed OKE, 
- ferie i wakacje.

Spod rąk uczniów wychodzą cukiernicze cuda 

W zawodzie sprzedawcy najważniejszy jest kontakt z klientem 
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II Liceum Ogólnokształcące
 Pełne kształcenie w zakresie 

przedmiotów ogólnokształcących.  
W roku szkolnym 2020/2021 oferu-
jemy absolwentom szkoły podsta-
wowej, zarówno dziewczętom, jak  
i chłopcom, naukę w klasie licealnej  
z innowacją o profilu wojskowym. 
Absolwenci będą mogli pracować w 
służbach mundurowych. Otrzymane 
świadectwo dojrzałości będzie prze-
pustką na wszystkie rodzaje uczelni, 
zarówno resortowych, jak i cywilnych. 
Uczniowie tej klasy realizują program 
nauczania obowiązujący w liceum 
ogólnokształcącym. Dodatkowo ofer-
ta wzbogacona jest o szkolenia odby-
wane podczas wycieczek, poligonów, 
zajęć sportowo-obronnych, ćwiczeń 
terenowych czy obozów i spraw-
dzianów kondycyjnych. W zakresie 
rozszerzonym nauczane będą mate-
matyka, wiedza o społeczeństwie  
i język obcy.

Technikum nr 2

Technik weterynarii
Nauka obejmuje przedmioty ogól-

nokształcące oraz weterynaryjne. Na 
poziomie rozszerzonym będą naucza-
ne biologia i chemia. Szkoła ma do-
brze wyposażoną bazę kształcenia we-
terynaryjnego: pracownię anatomii  
i zootechniki, salę zabiegową – pro-
sektorium i laboratoria. Ściśle współ-
pracujemy z Wydziałem Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu. Absolwent 
będzie przygotowany do:

1) zabiegów pielęgnacyjnych i zoo-
technicznych u zwierząt,

2) czynności pomocniczych doty-
czących diagnozowania, profilaktyki  
i leczenia chorób zwierząt,

3) czynności pomocniczych z za-
kresu zapewniania bezpieczeństwa 
żywnościowego oraz czynności po-
mocniczych w zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt,

4) prowadzenia chowu i hodowli 
zwierząt gospodarskich i towarzy-
szących oraz wykonywania zabiegów 
inseminacji wybranych gatunków 
zwierząt.

Absolwent może kontynuować na-
ukę na studiach o charakterze wetery-
naryjnym, zootechnicznym oraz wie-

W ZSTiO obowiązuje nauka dwóch języków obcych, z których jeden jest kontynuacją nauki języka ze szkoły podstawowej. Istnieje możliwość kontynuacji języka obcego, którego uczeń 
uczył się poza szkołą (np. prywatnie) pod warunkiem spełniania wymagań programowych obowiązujących w szkole podstawowej. W szkole nauczane są: j. angielski, j. niemiecki,  
j. francuski. Baza dydaktyczna to pracownie do realizacji przedmiotów kierunkowych, a także językowa, chemiczna, mikrobiologiczna, informatyczne oraz skomputeryzowana bibliote-
ka. Szkoła dysponuje pełnowymiarową halą sportową, siłownią i nowoczesnym stadionem lekkoatletycznym. Uczniowie mogą uczestniczyć w licznych kołach przedmiotowych i sekcjach  
sportowych. Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetami Przyrodniczymi we Wrocławiu i Poznaniu. Prowadzimy wymianę  
uczniowską z zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec. Zamiejscowym szkoła zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Pasja i doświadczenie

lu innych kierunkach przyrodniczych. 
Kwalifikacje zawodowe umożliwią pra-
cę m.in. w lecznicach, inspektoratach 
czy laboratoriach weterynaryjnych,  
a także stacjach hodowli i unasiennia-
nia zwierząt.

Technik rolnik
Pełne przygotowanie z zakresu 

przedmiotów ogólnokształcących  
i ekonomiczno-rolniczych. Na pozio-
mie rozszerzonym będą nauczane 
geografia i język obcy. Szkoła posia-
da pracownie produkcji zwierzęcej, 
roślinnej, mechanizacji rolnictwa i nie-
zbędne laboratoria. Absolwent będzie 
przygotowany do:

1) wykonywania prac związanych  
z prowadzeniem produkcji roślinnej  
i zwierzęcej,

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, 
maszyn i urządzeń stosowanych w tej-
że produkcji,

3) prowadzenia sprzedaży produk-
tów rolniczych i zwierząt gospodar-
skich,

4) organizowania i nadzorowania 
produkcji roślinnej i zwierzęcej,

5) podejmowania decyzji na podsta-
wie rachunku ekonomicznego.

Absolwent może kontynuować na-
ukę m.in. na wydziałach rolniczych  
i zootechnicznych uniwersytetów 
przyrodniczych. Kwalifikacje zawodo-
we umożliwią samodzielne prowadze-
nie gospodarstwa rolnego lub pracę 
m.in. w rolniczych przedsiębiorstwach 
usługowo-produkcyjnych, stacjach 
hodowli i unasienniania zwierząt.

Technik żywienia i usług gastrono-
micznych

Nauka obejmuje przedmioty ogól-
nokształcące oraz żywieniowe. Na po-
ziomie rozszerzonym będą nauczane 
biologia i chemia. Szkoła ma dobrze 
wyposażone laboratoria mikrobio-
logii i analizy środków spożywczych, 
pracownię żywieniową oraz obsługi 
konsumenta. Absolwent będzie przy-
gotowany do:

1) oceniania jakości żywności oraz jej 
przechowywania,

2) sporządzania i ekspedycji potraw  
i napojów,

3) planowania i oceny żywienia,
4) organizowania produkcji gastrono-

micznej,

5) planowania i realizacji usług ga-
stronomicznych.

Absolwent może kontynuować 
naukę m.in. na wydziałach techno-
logii żywności uniwersytetów przy-
rodniczych. Kwalifikacje zawodowe 
umożliwią samodzielne prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
usług hotelarsko-gastronomicznych 
lub pracę m.in. w zakładach gastrono-
micznych, gospodarstwach agrotury-
stycznych, instytucjach zajmujących 
się obrotem żywnością, organizacjach 
ochrony konsumenta.

Technik hotelarstwa
Pełne przygotowanie z zakresu 

przedmiotów ogólnokształcących  
i hotelarskich. Na poziomie rozszerzo-
nym będą nauczane geografia i język 
obcy. Szkoła ma dobrze wyposażone 
pracownię hotelarską, żywieniową  
i szkolny hotelik. Praktyki zawodowe 
odbywają się w hotelach i pensjona-
tach w całej Polsce. Absolwent będzie 
przygotowany do:

1) prowadzenia działalności promo-
cyjnej oraz sprzedaży usług hotelar-
skich,

2) rezerwowania tychże usług,
3) prac związanych z obsługą gości  

w recepcji,
4) przygotowywania jednostek 

mieszkalnych do przyjęcia gości,
5) przygotowywania i podawania 

śniadań w obiekcie świadczącym usłu-
gi hotelarskie,

6) przyjmowania i realizacji zamó-
wień na hotelarskie usługi 
dodatkowe.

Absolwent może kontynu-
ować naukę na wydziałach 
hotelarskich i gastrono-
micznych prowadzonych 
przez różne wyższe uczel-
nie. Kwalifikacje zawodowe 
umożliwią samodzielne pro-
wadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie usług 
hotelarskich lub pracę m.in. 
w hotelach, pensjonatach  
i firmach cateringowych.

Technik organizacji tury-
styki

Pełne przygotowanie z za-
kresu przedmiotów ogólno-
kształcących i turystycznych. 

Na poziomie rozszerzonym będą na-
uczane geografia i język obcy. Szko-
ła ma dobrze wyposażone pracownie 
organizacji turystyki oraz geografii 
turystycznej, obsługi informatycznej  
w turystyce. Absolwent będzie przygo-
towany do:

1) organizowania działalności tury-
stycznej,

2) organizowania imprez i usług tury-
stycznych,

3) obsługiwania klientów korzystają-
cych z usług turystycznych,

4) rozliczania imprez i usług turystycz-
nych.

Absolwent może kontynuować na-
ukę na kierunkach takich jak: turystyka 
i rekreacja, hotelarstwo, gastronomia, 
turystyka i krajoznawstwo, turystyka 
międzynarodowa, dietetyka w tury-
styce. Ponadto po ukończeniu specja-
listycznych kursów może zostać pilo-
tem wycieczek, przewodnikiem, ani-
matorem lub rezydentem. Kwalifikacje 
zawodowe umożliwią samodzielne 
prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie turystyki i rekreacji lub 
prace m.in. w biurach podróży, hote-
lach, ośrodkach wypoczynkowych, 
sportowych i rekreacyjnych, biurach 
obsługi ruchu turystycznego.

Technik kontroli jakości i bezpie-
czeństwa żywności 

Na poziomie rozszerzonym będą 
nauczane biologia i chemia. Kształ-
cenie praktyczne odbywać się będzie 
w szkolnych laboratoriach: mikrobio-

logicznym i analizy żywności, oraz  
w nowoczesnej hali produkcji spożyw-
czej w Powiatowym Centrum Edukacji 
Zawodowej. Absolwent będzie przy-
gotowany do:

1) planowania produkcji wyrobów 
spożywczych zgodnie z dokumentacją  
techniczno-technologiczną,

2) monitorowania procesu produkcji 
wyrobów spożywczych z zastosowa-
niem systemów zapewnienia jakości,

3) przygotowania zakładu do wdro-
żenia systemów zarządzania jakością 
oraz do audytu, opracowania projek-
tów dokumentacji systemów jakości  
i jej nadzorowania,

4) wykonywania badań analitycznych 
surowców, półproduktów, produktów 
i materiałów pomocniczych w prze-
twórstwie spożywczym,

5) kontrolowania warunków przecho-
wywania i transportu surowców oraz 
wyrobów spożywczych.

Kwalifikacje zawodowe umożliwią 
prowadzenie działalności gospodar-
czej, pracę w laboratoriach zakłado-
wych, referencyjnych, badawczych, 
w nadzorze jakości i bezpieczeństwa 
żywności, przy wdrażaniu i nadzorze 
systemu HACCP w zakładach pro-
dukujących żywność, hurtowniach, 
centrach dystrybucji, firmach specjali-
zujących się w handlu żywnością i sta-
cjach sanitarno-epidemiologicznych. 
Ponadto po ukończeniu specjalistycz-
nych kursów może zostać specjalistą 
ds. jakości oraz audytorem wewnętrz-
nym systemu HACCP.                       ZSTiO
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Sienkiewicz 
- szkoła z wyobraźnią

Nasza szkoła… Chyba u każdego z nas dźwięk tych słów przywołuje jakieś wspomnienia. Pierwsze lekcje, pierwsze przyjaźnie i miłości, pierwsze łzy radości czy rozczaro-
wań. Wspomnienia sprzed wielu lat lub zaledwie kilku dni. 

Dla wielu pokoleń wrześnian „nasza 
szkoła” ma postać Liceum Ogólno-
kształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
– postać wielkiego, stuletniego gma-
chu, tak godnego i poważnego, a za-
razem ciągle tętniącego życiem. Tutaj 
tradycja miesza się z nowoczesnością. 
W holu wita nas popiersie patrona, 
strzegące sztandaru. Wysokie koryta-
rze prowadzą do jasnych, przestron-
nych sal lekcyjnych, zaopatrzonych 
w tablice multimedialne i gotowych 
na przyjęcie wszystkich chętnych 
do zdobywania wiedzy. A zdobywać  
ją można w różnych dziedzinach – 
znajdzie się tu coś zarówno dla huma-
nistów, jak i przyszłych lekarzy oraz in-
żynierów. Dla wszystkich, którzy chcą 
pomagać innym, myślą o podróżach 
czy wynalazkach, pragną spełniać 
swoje marzenia. Możliwości jest wiele 
– oprócz lekcji uczniowie uczestniczą 
w różnorodnych projektach eduka-
cyjnych, zajęciach laboratoryjnych lub 
warsztatowych. Biorą udział w zielo-
nych szkołach, wyjeżdżają na wykła-
dy organizowane przez poznańskie 
uczelnie, goszczą w progach liceum 
profesorów, studentów, absolwentów, 
przekazujących młodszym kolegom 
swoje umiejętności i doświadczenia. 

Szkoła to nie tylko nauka. Sala gimna-
styczna jest areną zmagań sportowych 
i miejscem, w którym można poznać 
nowe dyscypliny, np. lacrosse – prze-
niesiony na nasz grunt z dalekiej Ka-

nady. Piękna, stylowa aula często prze-
kształca się w scenę teatralną, na której 
występują zarówno zawodowi aktorzy, 
jak i utalentowani młodzi artyści. Moż-
na w niej usłyszeć piosenki brzmią-
ce podczas uroczystości szkolnych, 
licznych koncertów, wielu już edycji 
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej czy 
przeglądu „LO Potrafi”. To tam pokazy-
wane są comiesięczne filmowe etiudy, 
opisujące najważniejsze wydarzenia 
pod postacią „Szkolnego dziennika”.

W zacnym, licealnym budynku często 
rozbrzmiewa gwar i śmiech młodych 
ludzi. Bo szkoła to przede wszystkim 
uczniowie – tacy, którzy są skupieni 
głównie na nauce i wytrwale dążą  
do wyznaczonych sobie celów, ale też  
i tacy, dla których pasją jest praca w Sa-
morządzie Uczniowskim, działalność 
w wolontariacie i realizowanie wła-
snych planów. Każdy się tu odnajduje  
i staje się członkiem wielkiej „sienkie-
wiczowskiej” rodziny.

Genialny Albert Einstein powiedział 
„Logika zaprowadzi cię od punktu  
A do punktu B. Wyobraźnia może za-
prowadzić cię wszędzie”. W Liceum 
Ogólnokształcącym im. Henryka Sien-
kiewicza jest miejsce dla usystematy-
zowanej wiedzy, dającej przepustkę 
do kontynuowania nauki na studiach 
wyższych, ale też miejsce na wyobraź-
nię, która czyni nasze życie pięknym. 
Sam możesz się o tym przekonać. Na-
prawdę warto!                                            LO

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 
– oferta na rok szkolny 2020/2021

Oferta językowa liceum to nauczanie dwóch języków obcych do wyboru spo-
śród: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

klasa przedmioty nauczane
w zakresie rozszerzonym

przedmioty punktowane
przy rekrutacji

A język polski, historia, język angielski język polski, matematyka,
historia, język angielski

B język polski, biologia, język angielski język polski, matematyka,
biologia, język angielski 

C biologia, chemia język polski, matematyka,
biologia, chemia

D matematyka, geografia język polski, matematyka,
geografia, fizyka

E wiedza o społeczeństwie, geografia,
język angielski

język polski, matematyka,
geografia, język angielski

Młodzi ludzie mogą rozwijać tu swoje talenty

Uczniowie mają duże możliwości

W „Sieniu” nauka idzie w parze z pasją

Siedzibą LO jest historyczny budynek z duszą

Szkoła rozbudza ciekawość świata
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Nowa karetka do dyspozycji szpitala
Ratownicy medyczni Szpi-

tala Powiatowego we Wrześni  
na nowy ambulans czekali dłu-
go. Ich cierpliwość się opłaciła. 
Żółty pojazd już wyruszył na uli-
ce powiatu.

Karetka do szpitala dotarła 11 mar-
ca. Kluczyki do niej ratownikom 
medycznym przekazała Urszula Ko-
smecka – dyrektor administracyjno-
-inwestycyjny szpitala. 

– Dbajcie o nią proszę, żeby jak najdłu-
żej nam służyła – mówiła Kosmecka.

Pojazd został poświęcony przez ka-
pelana ks. Marcina Winkla, po czym 
nie kryjąc radości ratownicy odebrali 
z rąk dyrektor kluczyki do pojazdu. 
Ambulans od razu został przetesto-
wany – zawyły sygnały dźwiękowe  
i rozbłysły charakterystyczne niebie-
skie światła. 

Karetka, która dotarła do Wrześni 
to pojazd marki Volkswagen. Jest to 
ambulans typu P, czyli podstawowy. 
Jego wyposażenie dostosowano do 
udzielania pomocy w takich sytu-
acjach jak wypadki, urazy czy zacho-
rowania. Dodatkowo karetka posia-
da także respirator i defibrylator. 

Ambulans został zakupiony przez 
Ministerstwo Zdrowia, które prze-
znaczyło na ten cel 400 tys. złotych. 
Brakujące 75 tys. złotych przekazał 
Szpital Powiatowy we Wrześni. 

Klaudia Kubiak

Tablica odsłonięta
6 marca podczas uroczystości z udziałem Marka Woźniaka, mar-

szałka województwa wielkopolskiego, odsłonięto tablicę upamięt-
niającą prof. Jerzego Regulskiego. W wydarzeniu uczestniczył tak-
że starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. 

Tablica umieszczona została na 
froncie budynku przy ul. Sienkiewi-
cza 22 w Poznaniu, w którym mieści 
się siedziba stowarzyszenia Wielko-
polski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych. 

Inicjatorem powstania tablicy jest 
Maciej Kozik – prezes Zarządu WO-
KiSS, który przez wiele lat blisko 
współpracował z prof. J. Regulskim. 
Upamiętnienie dorobku prof. Jerze-
go Regulskiego jest również elemen-
tem obchodów jubileuszu stowarzy-
szenia, które w czerwcu br. święto-
wać będzie trzydziestolecie swojej 
działalności. Uroczystość odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej nawiązuje także 
do jubileuszu 30-lecia samorządu te-
rytorialnego w Polsce, którego okrą-
gła rocznica przypadała 8 marca 2020 
roku. To właśnie trzydzieści lat temu, 
8 marca w 1990 roku, Sejm przyjął 
Ustawę o samorządzie terytorialnym 
(gminnym), która zapoczątkowała 
proces odbudowy samorządności  
i decentralizację państwa polskiego.

Od początku lat dziewięćdziesią-
tych WOKiSS oraz kierowana przez 
prof. Jerzego Regulskiego Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej były 
organizacjami partnerskimi, wspól-
nie podejmującymi starania o rozwój 
i umacnianie samorządności lokalnej 
w Polsce.                             

           UMWW

Wsparcie w remontach zabytków
W marcu starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podpisał umowy dotacyjne z proboszczami trzech 

parafii. Powiat wesprze prace we wrzesińskiej farze oraz kościołach w Nekli i Grabowie Królewskim. 
Parafie te od kilku lat realizują plan rewitalizacji zabytkowych świątyń. 

Późnogotycka fara to jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych obiektów 
zabytkowych we Wrześni. Wybudo-
wana w stylu bazylikowego kościo-
ła miejskiego w XV wieku. Budynek 
skrywa wiele ciekawych dzieł, które 
są stopniowo odnawiane. W tym 
roku pracom restauratorskim pod-
danych zostanie siedem witraży w 
północnej ścianie kościoła. Te barw-
ne i bogato zdobione okna mają wi-
doczne braki, które w przeszłości zo-
stały uzupełnione zwykłym szkłem. 
Liczne pęknięcia powodują, że cała 
konstrukcja jest niestabilna, a w cza-
sie opadów deszcz wdziera się do 
środka. Odnowione witraże zyskają 
również zewnętrzne oszklenie za-
bezpieczające, które uchroni przed 
kolejnymi uszkodzeniami. Z budże-
tu powiatu wrzesińskiego na ten cel 

przeznaczono 10 tysięcy złotych. 
Parafia w Nekli zwróciła się do Za-

rządu Powiatu Wrzesińskiego z wnio-
skiem o wsparcie prac remontowych 
przy zabytkowym ogrodzeniu. Ko-
ściół otacza dawny cmentarz przyko-
ścielny, a jego teren został otoczony 
metalowym ogrodzeniem z cegla-
nymi filarami i bramą od północnej 
strony. Stan filarów z każdym rokiem 
się pogarsza. Płatami odpada z nich 
tynk oraz fragmenty cegieł. Prace 
murarskie pozwolą na usunięcie spę-
kań i uzupełnienie brakujących frag-
mentów. Ogrodzenie otrzyma nowy 
tynk, a także zostanie pomalowane 
zgodnie z pierwotną kolorystyką. 
Parafia w Nekli na ten cel otrzymała 
wsparcie ze strony powiatu wrzesiń-
skiego w wysokości 10 tysięcy zło-
tych.

Kościół w Grabowie Królewskim 
przechodzi w ostatnich latach wiele 
remontów. Udało się m.in. poprowa-
dzić nową instalację elektryczną, wy-
mienić drzwi oraz odnowić witraże. 
Teraz czas na prace konserwatorskie 
wewnątrz zabytkowej świątyni. Dzię-
ki wcześniejszym dotacjom z budże-
tu powiatu wrzesińskiego odnowio-
no w kościele dwa obrazy w ołtarzu 
głównym. W tym roku grabowska 
parafia zdecydowała się na renowa-
cję chrzcielnicy oraz obrazu św. Te-
resy, które w przeszłości uległy wielu 
uszkodzeniom. Chrzcielnica została 
również pomalowana farbą olejną, 
co znacznie pogorszyło jej stan. Ce-
lem prac jest przywrócenie zabytko-
wym elementom ich pierwotnego 
wyglądu oraz zatrzymanie dalszej 
destrukcji. Prace konserwatorskie w 
Grabowie Królewskim powiat wrze-
siński wsparł dotacją w kwocie 10 
tysięcy złotych. 

Mateusz Maserak 

Wnętrze ambulansu

Kluczyki do nowego wozu otrzymali ratownicy

Moment odsłonięcia tablicy

Umowę podpisują starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i ks. Wojciech Schejn z Nekli  

Fragment grabowskiej chrzcielnicy

Pomagają, by inni mogli pomagać
Nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, mobilizuje zdecydowa-

nie dużą część społeczeństwa do przestrzegania obostrzeń nakła-
danych przez rząd, jednak wiele osób nie potrafi w takiej chwili bez-
czynnie czekać na poprawę sytuacji i stara się pomóc, tak jak tylko 
potrafi. Na przykład poprzez produkcję środków ochrony osobistej. 

Z niewidzialnym wrogiem walczy 
całe społeczeństwo z personelem 
medycznym na pierwszej linii ognia. 
Aby mogli nam pomagać, sami muszą 
być zdrowi, dlatego zabezpieczają się 
kombinezonami, maseczkami i przy-
łbicami. Niestety tych środków bardzo 
szybko zaczyna brakować, gdyż jeden 
taki zestaw powinien być wymienia-
ny właściwie po każdym kontakcie  
z pacjentem. Społecznicy szybko 
wzięli sprawy w swoje ręce i własnymi 
siłami rozpoczęli produkcję maseczek 
oraz przyłbic. Te drugie wytwarza tak-
że Stowarzyszenie Freelab Września, 
które techniką 3D drukuje plastiko-
we elementy, by połączyć je z folią 
PET oraz gumkami. Gotowe przyłbice 
przekazywane są za darmo do placó-
wek medycznych, w tym do Szpitala 
Powiatowego. Taka forma pomocy 
nie byłaby możliwa bez wsparcia wie-
lu osób, ponieważ brakuje środków 

na filament PETG wykorzystywany  
do drukarek oraz samych drukarek. 
Zgłoszeń jest tak wiele, że maszyny 
nie są w stanie nadążyć. 

Darczyńcy wpłacają pieniądze na 
internetowe zrzutki, firmy przekazują 
folię PET i wycinają gotowe szybki, 
dostarczają materiały niezbędne do 
sterylnego zapakowania przyłbic, po-
magają w magazynowaniu materiału 
i udostępniają niezbędny sprzęt. Du-
żego wsparcia udziela Centrum Ba-
dań i Rozwoju Nowoczesnych Tech-
nologii w Grzymysławiach. 

Podobne akcje prowadzone są  
w wielu powiatach. Na szczęście nie 
brakuje wolontariuszy do obsługi ma-
szyn i produkcji przyłbic, a także osób 
wspierających wpłatami. Tradycyjne 
„każdy grosz się liczy” ma w tym mo-
mencie naprawdę duże znaczenie. 

Klaudia Kubiak     

W pracowni Freelabu praca wre

fot. arch. projektu
fot. arch. U
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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

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. 

Rezygnacja z wczasów
W związku z istniejącą epidemią główny inspektor sanitarny nie zaleca, a wręcz zabrania podróżo-

wania. Jakich rejonów poza krajem to dotyczy, należy sprawdzać na stronach internetowych Minister-
stwa Spraw Zagranicznych.

Może to właśnie ty jesteś człowiekiem, na którego czeka Sprite?

Czym ciąć rośliny
Cięcie roślin to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny. Zanim jed-

nak podejmiemy się samodzielnego przycinania roślin, warto za-
poznać się z pewnymi zasadami.

Nie wszystkie rośliny tniemy tak 
samo. Jedne do prawidłowego 
wzrostu wymagają regularnego 
corocznego formowania, u innych 
to konieczność spowodowana np. 
przemrożeniem. Cięcie roślin trze-
ba wykonać odpowiednimi narzę-
dziami i w odpowiednim czasie.  
Do ich przycinania służą: sekato-
ry, piły i nożyce. Powinny być one 
ostre, wtedy rany będą małe, a ich 
powierzchnia gładka. Takie rany 
szybko się zagoją.

Młode, miękkie pędy krzewów 
można przycinać sekatorem jed-
noręcznym, zdrewniałe i grubsze 
gałązki lepiej usuwać za pomocą 
sekatora dwuręcznego, a najgrub-
sze przy użyciu piły.

Nożyce 
Nożyce ręczne – są odpowiednie 

do kształtowania z roślin skompli-
kowanych form i przycinania żywo-
płotów formowanych. Przydadzą 
się także do precyzyjnego cięcia 
iglaków. Nożyce ręczne wystarczą 
do formowania żywopłotu o nie-
wielkich rozmiarach, jednak wraz 
z jego wzrostem mogą być niewy-
starczające.

Nożyce elektryczne – umożliwia-
ją łatwiejsze i mniej czasochłonne 
formowanie pojedynczych roślin  
w geometryczne kształty.

Nożyce dwustronne – pozwalają 
na wykonywanie ruchów w przód 
i w tył, przeznaczone są do strzy-
żenia żywopłotów do wysokości 
klatki piersiowej człowieka (w przy-
padku nożyc jednostronnych zęby 
tnące znajdują się tylko po jednej 
stronie, a dwustronnych – po oby-
dwu).

Nożyce na wysięgniku – są nie-
zastąpionym narzędziem do przy-
cinania żywopłotu na dużej wyso-
kości, ponieważ umożliwiają pracę 
bez drabiny.

Sekatory
Stosowane do przycinania krze-

wów narzędzia możemy podzielić 
na ręczne – najlepiej nadają się do 
iglaków – oraz elektryczne i spalino-
we, które umożliwiają szybką pracę, 
jednak bardzo łatwo jest zniszczyć 
nimi krzew lub się skaleczyć. Takie 
sekatory są więc polecane osobom, 
które mają większe doświadczenie.

Rodzaje cięć
Cięcie pielęgnacyjne – polega 

na usunięciu wszelkich suchych, 
uszkodzonych i chorych pędów. 
Wykonuje się je zazwyczaj wiosną, 
gdy rośliny rozpoczynają wegeta-
cję i można już rozpoznać, które 
pędy są w złym stanie.

Cięcie korygujące – przeprowa-
dzamy, jeżeli chcemy ograniczyć 
wielkość korony lub skrócić pędy 
zbyt wybujałe, wyrastające poza jej 
obrys, co pozwala utrzymać zwartą 
i regularną formę. Warto też usuwać 
pędy wrastające do wnętrza korony 
czy krzyżujące się i powodujące 
otarcia kory. Zabiegi te można wy-
konywać już od lutego, zwłaszcza 
że w okresie bezlistnym łatwiej oce-
nić konstrukcję korony.

Cięcie formujące – polega na 
skracaniu zeszłorocznych lub tego-
rocznych przyrostów dla nadania 
krzewom i drzewom odpowiednie-
go kształtu, zagęszczenia korony 
i wywołania obfitego kwitnienia. 
Krzewy o ozdobnych kwiatach po-
jawiających się na ubiegłorocznych 
pędach (forsycja, pigwowiec, mig-
dałek trójklapowy) tniemy po prze-
kwitnięciu. Te, których kwiaty poja-
wiają się na pędach tegorocznych 
(budleje, tawuły japońskie, horten-
sje bukietowe, wrzosy oraz wrzośce 
kwitnące latem) – wczesną wiosną 
tuż po rozpoczęciu wegetacji. Pędy 
skracamy o 1/3 lub nawet 1/2.

Cięcie odmładzające krzewów 
– można wykonywać co kilka lat, 
polega na usunięciu najstarszych 
pędów i skróceniu pozostałych do 
20-40 cm nad ziemią. Przeprowa-
dza się je u gatunków niewyma-
gających corocznego cięcia (lilaki 
pospolite, oczary, jabłonie rajskie, 
azalie). Jeśli krzew jest mało rozga-
łęziony, można postąpić radykalnie 
i wykonać cięcie tuż nad ziemią. 
Trzeba jednak pamiętać, że wtedy 
krzewy o kwiatach pojawiających 
się na pędach wieloletnich w naj-
bliższym sezonie nie zakwitną.

Cięcie odmładzające drzew – po-
lega na usunięciu konarów niemal 
u nasady. Zabieg można przepro-
wadzić jedynie u gatunków szybko 
rosnących, jak wierzba czy morwa, 
które po radykalnym cięciu łatwo 
wypuszczają nowe pędy. Drzewo 
traci charakterystyczny pokrój,  
a korona zostaje znacznie zredu-
kowana. Próby ogławiania innych 
drzew (lipy, graby, klony) prowadzą 
do ich trwałego oszpecenia.

Cięcie zagęszczające krzewy – 
wykonuje się pierwszej wiosny po 
posadzeniu (również wtedy, gdy 
krzew został posadzony jesienią). 
Tniemy nisko, tak aby na pędach 
pozostawało trzy do pięciu oczek. 
Dzięki temu młode krzewy rozga-
łęzią się od samego dołu i utworzą 
ładną zwartą bryłę.  

Amelia Nowak
kl. 1Ap

Jeżeli, kierując się wskazaniami, 
zrezygnujemy z zaplanowanego  
i opłaconego już wyjazdu, są szanse 
na odzyskanie wpłaconych kwoty. 
Mamy dwie alternatywy:

1. Jeżeli wyjazd był organizowany 
i wykupiliśmy imprezę (wczasy, wy-
cieczkę itp.) w biurze podróży lub 
w agencji biura, można odstąpić od 
umowy w każdym czasie, oczywiście 
przed jej rozpoczęciem. Zazwyczaj 
wiąże się to z wniesieniem specjal-
nej opłaty. W przypadku gdy tam, 
dokąd jedziemy, lub w najbliższym 
sąsiedztwie wystąpią „nieuniknione, 
nadzwyczajne okoliczności, które 
mają znaczący wpływ na realizację 
imprezy turystycznej”, takiej opłaty 
nie ma. Jedną z takich okoliczności 
nadzwyczajnych i nieuniknionych 
jest między innymi zagrożenie dla 
zdrowia i życia. Obecnie taka okolicz-

ność ma miejsce. W tej sytuacji moż-
na domagać się zwrotu dokonanych 
wpłat. Przy czym otrzymamy tyle, ile 
wpłaciliśmy, bez odszkodowania czy 
innego zadośćuczynienia. 

2. Jeżeli wyjazd organizowaliśmy na 
własną rękę odzyskanie pieniędzy 
będzie trudniejsze. Gdy wykupiliśmy 
bilet na samolot, można próbować 
zmienić termin wylotu. Bezpłatnie 
będzie to możliwe tylko w sytuacji, 
gdy bilety miały taką opcję lub wyku-
piliśmy odpowiednie ubezpieczenie. 
To, że miejsce, do którego planujemy 
podróż, jest zagrożone wirusem, nie 
stanowi wystarczającego powodu, 
aby linie lotnicze oddały nam koszt 
biletu. Dotyczy to również innych 
opłat, na przykład za wykupione 
noclegi. Jeżeli umowa obejmowała 
wariant rezygnacji to odzyskamy pie-
niądze, a jeżeli nie, to jest to wyłącz-

nie dobra wola właściciela hotelu.
Reasumując, w tej nadzwyczajnej 

sytuacji  każdy z nas ma obowiązek 
zadbać o własne i innych bezpie-
czeństwo, a zwłaszcza zdrowie.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 24 listopada 2017 

roku o imprezach turystycznych i po-
wiązanych usługach turystycznych  
(Dz.U. z 2019 roku pozycja 548),

- dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2015/2302 z dnia 25 
listopada 2015 roku.

Cześć, nazywam się Sprite. Tak, 
moje imię jest nietypowe i pewnie 
pomyśleliście od razu o tym słod-
kim, gazowanym napoju. Można 
powiedzieć, że właśnie taki jestem. 
Energia we mnie buzuje od zawsze, 
chociaż teraz staram się wydorośleć 
i opanować  –  w końcu ma się te 
3 lata. Większość swojego psiego 
życia niestety spędziłem w schro-
nisku. Przez cały ten czas nie udało 
mi się znaleźć kochającej rodziny, 
która zechciałaby mnie przygarnąć. 
Przykro mi z tego powodu, ponie-
waż bardzo lubię zabawy z ludźmi  
i długie spacery. Chociaż nie chcę 
się chwalić, to wspomnę, że jestem 
pojętnym psem, który szybko się 
uczy. Opanowałem już całkiem nie-
źle komendę „siad”, a aktualnie pra-
cuję nad innymi poleceniami oraz 
poprawnym chodzeniem na smy-
czy. Chociaż jestem średniej wiel-
kości psem, to mam bardzo dobrą 
kondycję. Uwielbiam skakać, biegać 
i poznawać otaczający mnie świat. 
Chciałbym jednak to wszystko ro-
bić z moim opiekunem. Jeśli ktoś 
zechce nim zostać, to nie odstąpię 
go już na krok. Ufam bezgranicznie 
wszystkim ludziom, lecz mężczy-
znom trochę mniej. Przy kolejnych 
spotkaniach z nimi jest już znacznie 

lepiej. Uwielbiam bawić się z inny-
mi psami, ale jednak człowiek stoi  
u mnie na pierwszym miejscu. My-
ślę, że bez problemu odnalazłbym 
się w domu, gdzie są dzieci i inne 
psy. Na pewno byłoby wtedy bardzo 
wesoło, a ja nie czułbym się tak sa-
motny jak teraz, gdy muszę siedzieć 
za kratami schroniska. Chociaż nasi 
opiekunowie bardzo się starają i dają 
nam wiele miłości, to jednak nie to 

samo co własna rodzina, która o cie-
bie dba, drapie po brzuszku czy za 
uszkami. Chciałbym, żeby ktoś mnie 
dostrzegł, pokochał i zaadoptował. 
Ja w zamian będę najwierniejszym 
przyjacielem rodziny. Jeśli chcesz 
mnie bliżej poznać, zadzwoń do 
Julii (tel. 795 199 431) lub Karoliny 
(tel. 669 809 565), które o wszystko 
zadbają. 

Sprite
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Koncert zapowiadający 
przyjście wiosny

Kaziuki Wileńskie do kalendarza mieszkańców powiatu wrzesińskiego wpisały się już na dobre. Kolejny niezapomniany koncert odbył 
się w sobotnie popołudnie 7 marca. 

Mówi się, że Kaziuki to wydarzenie 
zwiastujące wiosnę. Nasze wrzesiń-
skie nawiązują oczywiście do wileń-
skiego jarmarku odpustowego z czte-
rystuletnią tradycją.

W tym roku wszystkich przybyłych 
organizatorzy mogli powitać w nowo 
wybudowanym Zapleczu Dydaktycz-
no-Sportowym przy ul. Wojska Pol-
skiego 1 we Wrześni. To właśnie tutaj 
rozpoczął się blisko dwugodzinny 
koncert w wykonaniu Polskiego Ze-
społu Ludowego Pieśni i Tańca „Oj-
cowizna”. W jego skład wchodzą byli 
członkowie i młodzież zespołu „Wi-
leńszczyzna”. 

Tegoroczni artyści przybyli w 50-oso-
bowym składzie z Litwy. Dyrygentem 
i kierownikiem artystycznym zespołu 
jest Wioletta Leonowicz i to głównie 
ona czuwała nad przebiegiem całe-
go występu, który był podzielony na 
dwie części. Widownia miała okazję 
wysłuchać wielu utworów, od tych 
wprost z ziemi wileńskiej, poprzez 
typowo folklorystyczne, kończąc na 
ludowych przyśpiewkach. Za muzy-
kę wykonywaną na żywo, która jest 

By śpiewać wprost z serca

w tego rodzaju występach podstawą, 
odpowiedzialny był Krzysztof Stan-
kiewicz. Oprócz szerokiego repertu-
aru wokalnego licznie zebrana pu-
bliczność mogła również podziwiać 

artystów wirujących w choreografii 
tanecznej przygotowanej przez Tere-
sę Andruszkiewicz. 

Całemu wydarzeniu towarzyszył tra-
dycyjnie kiermasz, na którym można 

było zakupić palmy, swojskie wędliny, 
litewskie serca czy ręcznie robione 
ozdoby wielkanocne. 

Organizatorem Kaziuków Wileńskich 
było Powiatowe Centrum Edukacji 

Zawodowej przy współpracy ze Sta-
rostwem Powiatowym we Wrześni, 
Urzędem Miasta i Gminy Września 
oraz Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury. 

Klaudia Kubiak

Rozmowa z dyrektor zespołu „Ojcowizna” Jadwigą Stankiewicz. 

Skąd pomysł na założenie zespo-
łu „Ojcowizna”?

Wychodziliśmy z założenia, że bę-
dzie to nasz zespół, w który będziemy 
wkładać całe serce. Jesteśmy wetera-
nami zespołu „Wileńszczyzna”, któ-
rego szefem był śp. Jan Mincewicz. 
Baliśmy się, że styl i przesłanie, które 
przekazywał publiczności, zmieni 
się po jego śmierci. Wielu z nas było  
w „Wileńszczyźnie” od samego po-
czątku, od jej pierwszych występów. 
Przyszedł czas na pożegnanie się z tym 
zespołem, w zamian przyszły nasze 
dzieci, jednak każdego roku powraca-
liśmy na scenę przy okazji jubileuszy. 
Wydawało nam się, że Mincewicz jest 
ciągle młody i będzie żył wiecznie. Kie-
dy go zabrakło, doszliśmy do wniosku,  

że musimy coś stworzyć, by nie zagi-
nęła pamięć o nim, o jego twórczości 
oraz przesłaniach. Chcieliśmy również, 
żeby młodsze pokolenia, jak nasze 
dzieci, żyły jeszcze klimatem folkloru, 
patriotyzmu, a z czasem do zespołu 
włączyły swoje rodziny. 

Nasz pierwszy występ odbył się pół 
roku po śmierci kierownika Jana Min-
cewicza. Społeczność wileńska dziwi-
ła się wtedy po co kolejny tego typu 
zespół. Doszliśmy do wniosku, że nie 
możemy powielać „Wileńszczyzny”, 
która nadal istnieje, lecz aktualnie 
zmieniła trochę swój klimat. Dlatego 
zaczęliśmy wyszukiwać perełki do na-
szego repertuaru takie jak Jechałam 
przez lasy czy Siwy konik. Są to utwo-
ry, które wraz ze starszym pokoleniem 

mogą odejść w zapomnienie. Przez to 
zaczęliśmy tworzyć trochę inny zespół, 
stawiając sobie ogromne wymagania, 
żeby poziom był naprawdę wysoki. 

Wasz repertuar jest bardzo zróż-
nicowany. Śpiewacie o patrioty-
zmie i tęsknocie, trochę o radości 
i miłości…

Tak, to prawda. Mieliśmy całkiem 
niedawno dwa koncerty w Wilnie  
i jeden w Gdańsku, na których nasz ze-
spół liczył 80 osób. Było to widowisko 
Stary album mówi wiele, do którego 
gdańska poetka, Bożena Ptak napi-
sała nam libretto. Ten koncert przy-
gotowywaliśmy na stulecie niepod-
ległości, ale widzimy, że jest on nadal 
bardzo aktualny. Patriotyczne pieśni  

z tego albumu zaśpiewaliśmy również  
we Wrześni, jednakże nie mogliśmy 
wykorzystać wielu atrakcyjnych utwo-
rów, ponieważ nawet przy 50-osobo-
wym składzie było nas zbyt mało. Do 
tego ograniczał nas czas występu.  

Zespół jest waszą miłością i hob-
by, ale oprócz niego każdy ma wła-
sne życie zawodowe i prywatne.

Tak, mamy wielu studentów  
i uczniów. Czasami trudno wszystko 
pogodzić, ale jeśli się chce to można 
poukładać swoje obowiązki. Niektó-
rzy, żeby wyjechać na koncert musieli 
wziąć urlopy. Są tacy, którzy niestety 
nie mogli przyjechać, ze względu na 
sprawy zawodowe. Dzięki temu, że 
mamy liczny zespół, prawie zawsze 

występujemy. Czasami w szerszym,  
a czasami w węższym składzie. 

Mimo pracy zawodowej bardzo 
dużo koncertujecie. Zaraz po wy-
stępie we Wrześni wsiadacie do 
autokaru i jedziecie na kolejny. 
Dokąd tym razem?

Teraz jedziemy do Szczecina i Polic, 
a z racji tego, że oprócz repertuaru 
ludowego mamy także religijny, czeka 
nas występ w kościele. Mamy szeroką 
trasę. Września była po drodze, więc 
zdecydowaliśmy się wystąpić także 
tutaj, ponieważ zapytania o koncert 
były już w ubiegłym roku. Cieszymy 
się, że mogliśmy w tym roku dotrzeć 
do Wrześni.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Publiczność wypełniła halę Zaplecza Dydaktyczno-SportowegoChór zaśpiewał prosto z serca

Podczas Kaziuków wystąpiła sekcja dziecięcaTradycyjny kiermasz

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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
– 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 44 95
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: 
Mateusz Maserak

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

Redakcja nie zwraca tekstów nie 
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Grali w siatkówkę
Na początku marca rozegra-

no kolejne Mistrzostwa Powiatu 
Wrzesińskiego SZS, tym razem 
w siatkówkę. 

Chociaż frekwencja była niewielka, 
w Miłosławiu udało się rozegrać me-
cze dziewcząt. W rywalizacji pierw-
sze miejsce zdobyła Samorządowa 
Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni. 
Na drugim miejscu uplasowała się 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w 
Miłosławiu, a na trzecim Szkoła Pod-
stawowa w Nekli.

Wśród chłopców niestety nie sta-
wiły się dwie drużyny, w związku  
z czym awans do rejonu uzyskał ze-
spół z Nekli. 

(red.)

Najlepsze w siatkę
Siatkarki SSP6 Września złotymi medalistkami Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej.

W środę 4 marca w Samorządowej 
Szkole Podstawowej nr 6 we Wrze-
śni odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Dziewcząt w Piłce Siatkowej.

W turnieju dziewcząt wzięły udział 
reprezentacje: SSP nr 6 Września, 
Samorządowej Szkoły Podstawowej  

nr 2 we Wrześni, Szkoły Podstawowej 
w Czeszewie, Szkoły Podstawowej  
w Nekli i Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej w Marzeninie. 

Najlepszym zespołem okazała się 
reprezentacja „szóstki”, która wygra-
ła wszystkie swoje mecze w turnieju 

i zdobyła I miejsce, potwierdzając 
dominację w tym dniu. Najlepszy ze-
spół Mistrzostw Powiatu, czyli SSP6 
Września, będzie reprezentować po-
wiat wrzesiński w finale rejonu Po-
znań-Wschód.

Przemysław Motyl

Piłka w grze

Drużyny biorące udział w zawodach
fot. arch. projektu

fot. arch. projektu

Zostań dawcą krwi
Podczas zajęć z pełnoletnimi uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących policjanci 

starali się przekonać ich do idei oddawania krwi. Podczas prelekcji wytłumaczono procedury oraz oba-
lono krążące mity.

W Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących im. gen. dr. Ro-
mana Abrahama 5 marca odbyły się 
pilotażowe zajęcia z wrzesińskimi 
policjantami. Temat spotkania po-
czątkowo wydawał się bardzo odle-
gły od pracy policjantów, ponieważ 
dotyczył oddawania krwi.

Jednak w trakcie zajęć mundurowi 
udowodnili młodzieży, że zagadnie-
nie jest bliskie ich pracy. W ramach 
swoich obowiązków policjanci ob-
sługują zdarzenia drogowe, w któ-
rych najczęściej dochodzi do obra-
żeń ciała, czego konsekwencją jest 
utrata krwi.

W związku z tym podczas prelek-
cji mundurowi starali się przekonać 
pełnoletnich uczniów do szczytnego 
celu dzielenia się tym najcenniejszym 
darem. Na początku zadano pytanie: 
kto oddaje krew? Na dwie grupy zgło-
siło się zaledwie kilka osób. Jednak na 

zakończenie zajęć, po wytłumaczeniu 
całej procedury związanej z krwio-
dawstwem oraz obaleniu kilku towa-
rzyszących mu mitów, ręce podniosła 

znacznie większa liczba osób, które 
chcą spróbować zostać honorowymi 
dawcami krwi. Policjanci osiągnęli 
swój cel.                           KPP we Wrześni

Młodzi ludzie zainteresowali się krwiodawstwem 
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