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O zdalnym nauczaniu

Powiat wrzesiński w stanie epidemii
Koronawirus, który ponad miesiąc temu wywrócił do góry naszą, wbrew pozorom, poukładaną codzienność, wymusił na nas szereg 

przedsięwzięć, by zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko zachorowań. Nie inaczej dzieje się w powiecie wrzesińskim. Część z nich 
wynika z wprowadzanych odgórnie zasad i restrykcji. Nasza cierpliwość i zdyscyplinowanie procentują. Pewnie nie uda się całkowicie 
wyeliminować pojawienia się nieproszonego gościa, ale na pewno jest szansa na zmniejszenie skali zachorowań i rozprzestrzeniania się 
tego niewidzialnego wroga.

Pozyskaliśmy grant „Zdalna szkoła”
Wprowadzenie kształcenia 

na odległość sprawiło zarów-
no uczniom, jak i nauczycielom 
szereg problemów organiza-
cyjnych i sprzętowych. Pomogą 
komputery zakupione dzięki 
otrzymanemu przez powiat do-
finansowaniu.
Powiat wrzesiński otrzymał grant w 

kwocie 100 tys. zł w ramach projektu 
grantowego „Zdalna szkoła – wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego” 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu”, dzia-
łania 1. 1: „Wyeliminowanie teryto-
rialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach”.

Przyznane środki pozwolą na zakup 
laptopów dla uczniów i nauczycieli, 
niezbędnych do prowadzenia zajęć 
na odległość.

Pierwsza partia laptopów została 
przekazana powiatowym szkołom 
i placówkom oświatowym: Liceum 
Ogólnokształcącemu, Zespołowi Szkół 

Gdy sytuacja się unormuje, laptopy będą na wyposażeniu powiatowych szkół

Technicznych i Ogólnokształcących, 
Zespołowi Szkół Politechnicznych, 
Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2, 
Zespołowi Szkół Specjalnych, Powiato-

wemu Centrum Edukacji Zawodowej 
oraz Powiatowej Szkole Muzycznej  
I stopnia.

Wydział Edukacji

Zarówno w Starostwie Powiato-
wym, jak i jednostkach organizacyj-
nych wprowadzono szereg zmian 
organizacyjnych i wdrożono środki 
ostrożności, służące zarówno miesz-
kańcom, jak i pracownikom.

Ograniczenie wejścia do urzędu 
dla klientów

By zapewnić bezpieczeństwo pra-
cownikom Starostwa Powiatowego 
oraz naszym klientom, od 16 marca 
ograniczyliśmy dostęp do urzędu, 
zachęcając jednocześnie do korzy-
stania ze zdalnych metod komuni-
kacji – telefonu, maila lub platformy 
ePUAP. Interesanci na miejscu mają 
możliwość złożenia dokumentów 
i ich odbioru. W dalszej kolejności 
wprowadziliśmy 48-godzinny okres 
przejściowy dla składanych doku-
mentów. Konieczne jest podanie 
numeru kontaktowego, by ułatwić 
ich weryfikację w późniejszym ter-
minie. Dodatkowo w ramach dzia-
łań prewencyjnych, zastosowano 

rozwiązania techniczne – zamonto-
wano ochronne szyby, a pracowni-
ków wyposażono w środki ochrony 

osobistej i płyny do dezynfekcji. 
Podobne rozwiązania wprowadzo-
no w Powiatowym Urzędzie Pracy 

oraz Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie.

cd. na s. 9

Jeśli możesz, zrezygnuj z osobistej wizyty w urzędzie na rzecz zdalnego kontaktu
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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.

Rozbójnicy umieszczeni w areszcie
Wrzesińscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dokonali rozboju, za co najbliższe 3 mie-

siące spędzą w areszcie. Rozbójnicy byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa w związku z tym 
działali w tak zwanej recydywie.

23 marca br. roku przed godziną 
21 w jednym z mieszkań w centrum 
miasta doszło do rozboju na miesz-
kańcu Wrześni. Jeden z napastników 
wszedł do mieszkania pokrzywdzo-
nego, po czym postanowił zabrać 
leżący na stoliku telefon, na co nie 
zgodził się właściciel.

Nie zważając na to, napastnik zaczął 
uderzać pokrzywdzonego po twarzy, 
do czego po chwili dołączył drugi z 
rozbójników. Skończyło się to tym, 

że właściciel mieszkania doznał nie-
groźnych urazów twarzy oraz stracił 
telefon komórkowy i pieniądze. War-
tość strat wyniosła 240 złotych.

Po zebraniu oraz zabezpieczeniu 
wszystkich elementów tej układanki, 
policjanci z pionu kryminalnego usta-
lili sprawców tego rozboju. 24 marca 
po godzinie 11 został zatrzymany 
30-latek,  a po godzinie 15 – 46-latek. 
Mężczyźni pochodzący z Wrześni zdą-
żyli już roztrwonić zdobyty łup.

Informujemy, że w związku z sytuacją epide-
miczną do 180 dni wydłuża się terminy: zareje-
strowania pojazdu sprowadzonego z terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  
a także zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu 
pojazdu już zarejestrowanego. Nowe przepisy 
obowiązują do końca roku. Zainteresowanych 
odsyłamy do Wydziału Komunikacji i Transpor-
tu, tel. 61 640 44 92.

(red.)

Całość materiałów w tej sprawie, 
pozwoliła prokuratorowi rejonowe-
mu we Wrześni wystąpić do sądu 
z wnioskiem o zastosowanie tym-
czasowego 3-miesięcznego aresztu. 
Biorąc pod uwagę dodatkowe wątki, 
czyli działanie napastników w tak 
zwanej recydywie, sędzia przychylił 
się do prokuratorskiego wniosku.

KPP

Zdarzenia drogowe
Pomimo zmniejszonego z powodu panującej pandemii natężenia ruchu na drogach, w okresie 

przedświątecznym doszło do kilku niebezpiecznych wypadków.

10 kwietnia strażacy interwenio-
wali w takich zdarzeniach trzy razy. 
O godzinie 11:56 dyspozytor Sta-
nowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego przyjął zgłoszenie o 
zderzeniu dwóch samochodów w 
miejscowości Nekla. Z uzyskanych 
informacji wynikało, że nie ma osób 
poszkodowanych. Po przyjeździe na 
miejsce zastępu Ochotniczej Straży 
Pożarnej Nekla i przeprowadzeniu 
rozpoznania, kierujący działaniem 
ratowniczym potwierdził zderzenie 
aut marki Fiat i Nissan, które stały na 
skrzyżowaniu drogi. Polecił również 
zadysponować zespół ratownictwa 
medycznego do jednej z uczest-
niczek wypadku, której strażacy 
udzielali kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Po przebadaniu przez le-
karza pozostała ona na miejscu, nie 
wymagała hospitalizacji. Ratowni-
cy OSP odłączyli również instalację 
elektryczną w pojazdach i usunęli z 
jezdni płyny silnikowe.

Kolejne zajście miało miejsce w 
Bierzglinie, około 13:18 na drodze 
krajowej 92. Tutaj doszło do zderze-
nia volkswagena i renaulta. Zadyspo-
nowano dwa zastępy z Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej we Wrześni oraz 
jeden z OSP w Węgierkach. Strażacy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
udzielili kwalifikowanej pierwszej 
pomocy poszkodowanym, odłączyli 

instalacje elektryczne w pojazdach, 
usunęli płyny eksploatacyjne i części 
elementów aut z jezdni i kierowali 
wahadłowym ruchem drogowym. 
Uczestnicy zdarzenia po przebada-
niu przez zespół ratownictwa me-
dycznego pozostali na miejscu.

Do trzeciego tego dnia wypadku 
doszło w Kaczanowie na drodze wo-
jewódzkiej 442. W tym przypadku 
uczestnikiem była tylko jedna osoba, 
kierowca citroena, którego pojazd w 
momencie przyjazdu służb ratow-
niczych leżał na dachu, na jednym z 
pasów ruchu. Kierowca sam opuścił 
auto i po udzieleniu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy przez strażaków 
oraz przebadaniu przez ratowników 

medycznych zabrany został karetką 
do szpitala we Wrześni.

Kolejny przedświąteczny dzień, 
czyli sobota 11 kwietnia, okazał się 
pechowy dla podróżujących autami 
peugeot i toyota, do których zderze-
nia doszło we Wrześni przy ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego. Interwenio-
wały tu dwa zastępy z Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej we Wrześni oraz 
jeden z OSP w Węgierkach. Do zadań 
strażaków należało zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia, odłączenie insta-
lacji elektrycznych, usunięcie płynów 
i pozostałości powypadkowych z 
jezdni oraz pomoc w kierowaniu ru-
chem drogowym.

KP PSP

Przedświąteczne wyjazdy dla niektórych okazały się groźne

fot. KP PSP

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym
na terenie powiatu wrzesińskiego

do odwołania nie funkcjonują
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Istnieje możliwość udzielania porad przez telefon
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgłoszenia:
od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17,

w godzinach 9:00 - 14:00.
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Walk the talk
To angielskie powiedzenie staje się dzisiaj testem wiarygodności naszych zachowań. Jest jak papierek lakmusowy w doświadczeniu chemicz-

nym. Jeżeli doświadczenie się zakończy i tester potwierdzi dokonanie się pewnego procesu chemicznego, to jest on już nie do odwrócenia.

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.)

W publicznym życiu każdej spo-
łeczności jest dokładnie tak samo. 
Jeżeli wspólnie umówiliśmy się na 
dotkliwe dla nas wszystkich ograni-
czenia w swobodzie poruszania się, 
spotykania i gromadzenia, to ocze-
kujemy przestrzegania zasad tej 
umowy od wszystkich. Szczególnie 
jednak od tych, którzy nas o potrze-
bie takich zachowań przekonują, a 
którzy tę umowę przekuli w normę 
prawną egzekwowaną przez organy 
państwa. Jeżeli jednak zachowanie 
tych „wielkich” przeczy temu, do cze-
go nas namawiali, a na co się dla do-
bra wspólnego wszyscy zgodziliśmy, 
to na zaufanie tych „maluczkich” nie 
mają co liczyć. W tej właśnie reakcji 
suweren – władza, papierek lakmu-
sowy wykazuje odczyn zdecydowa-
nie kwaśny.

Rób to, co mówisz (ang. walk the 
talk) – maksyma ta nabiera dzisiaj 
dla nas szczególnej mocy. Im dłużej 
praktykujemy, tym bardziej przeko-
nujemy się o jej słuszności. Szcze-
gólnie dotkliwie dotyka nas demon-
stracyjne sprzeniewierzenie się tej 
zasadzie przez tych, do których wie-
lu z nas miało zaufanie. Jeżeli widzi-
my na co dzień opustoszałe miasta, 
arterie komunikacyjne, parki, obiek-
ty publiczne, to jakże trudne jest do 
zaakceptowania przez nas publicz-
ne  świętowanie, choćby ważnych i 
bolesnych dla nas wszystkich rocz-
nic, przez naszych przywódców, z 
lekceważeniem zawartej dla dobra 
wspólnego umowy. Jest to nie tyl-

ko trudne do zaakceptowania, ale 
jeszcze trudniejsze do wybaczenia 
w sytuacji, kiedy sami podejmujemy 
wysiłek codziennych wyrzeczeń.

Wróćmy jednak do naszych lo-
kalnych proporcji. Właśnie minęła 
okrągła rocznica zbrodni katyńskiej. 
Pamiętamy wszyscy w ubiegłych la-
tach jak wspólnie obchodziliśmy tę 
rocznicę w naszej społeczności: msza 
święta, liczny przemarsz pod pomnik, 
podniosłe uroczystości patriotyczne 
na cmentarzu, hołd oddany ofiarom. 
W tym roku jednak ograniczyliśmy się 
do indywidualnego oddania hołdu 
naszym przodkom, skromnie… Czyż-
byśmy w tym roku byli mniej patrio-
tyczni, czy uchybiliśmy w jakikolwiek 
sposób naszym przekonaniom, czy 
sprzeniewierzyliśmy się pamięci o na-
szych bohaterach? Nie!

Bez zbędnego patosu, zachowali-
śmy się zgodnie z umową, którą jako 
społeczeństwo zaakceptowaliśmy. Po 
cóż więc ta centralna demonstracja w 
świetle jupiterów i kamer, pycha i aro-
gancja? Czasami warto się czegoś na-
uczyć od tych maluczkich z prowincji.

Kiedy piszę ten felieton, jesteśmy w 
przededniu zadekretowanego obo-
wiązku zakładania maseczek w miej-
scach publicznych w celu ochrony 
przed zarazą. Za chwilę nasze ulice za-
roją się od przechodniów w masecz-
kach ochronnych. Kompletna zmiana 
krajobrazu. 

Jakże budujące w tym kontekście są 
informacje, że samorządowcy, firmy, 
koła gospodyń wiejskich, WTZ-y, czy 

zupełnie prywatne osoby szyją bez-
płatnie i obdarowują mieszkańców 
naszej wspólnoty mniej lub bardziej 
profesjonalnie wykonanymi masecz-
kami przeciwko rozprzestrzenianiu 
się zarazy. Brawo my!

Nie byłbym jednak w zgodzie ze 
swoim sumieniem, gdybym nie skon-
frontował w takim odniesieniu dwóch 
wzajemnie sprzecznych wypowie-
dzi naszego „ministra od zdrowia” w 
sprawie przydatności i skuteczności 
ochrony przed koronawirusem po-
przez zakładanie maseczek ochron-
nych przez zwykłych obywateli:

26 lutego br., godz. 10.59 – Maseczki 
nie pomagają, nie zabezpieczają przed 
wirusem. Nie zabezpieczają przed za-
chorowaniem.

5 kwietnia br.,  godz. 9.03 – Powoli 
powinniśmy iść w kierunku obowiązko-
wych maseczek na ulicach, w sklepach, 
w pracy.

Która z tych wypowiedzi jest praw-
dziwa? Niech „pan minister od zdro-
wia” sam sobie odpowie, bo my wie-
my. Po co te krętactwa? 

Jestem dumny z naszej lokalnej so-
lidarności i potencjału społecznego, 
który eksplodował podczas katastrofy 
pandemii: poświęceniem i bezinte-
resownym zaangażowaniem wielu 
mieszkańców w zbiórki pieniężne i 
działanie na rzecz potrzebujących. 
Pamiętajmy jednak, że maseczka wy-
konana często z potrzeby serca, może 
i ochroni nas przed wirusem, ale nie 
ochroni nas przed krętaczami, którzy 
mówią jedno, a robią coś zupełnie in-

nego. Nie uchroni nas przed czymś, co 
może nam zagrozić bardziej niż chiń-
ski koronawirus. 

Dlatego więc róbmy swoje, póki 
jeszcze ciut się chce, róbmy swoje…, 

pamiętając o starej angielskiej maksy-
mie walk the talk.

16.04.2020  godz.  0.26
                       Starosta wrzesiński

Dionizy Jaśniewicz
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Supermaturzysta 
– grant z języka polskiego

W Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we 
Wrześni 7 marca w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edu-
kacji” odbyły się kolejne już zajęcia z języka polskiego „Supermatu-
rzysta Powiatu Wrzesińskiego”. 

Tym razem uczestnicy czytali tekst 
publicystyczny o języku w Internecie 
i kulturze języka w mediach społecz-

nościowych, odpowiadali na pyta-
nia do tekstu, objaśniali trudniejsze 
zagadnienia i dokonywali adiustacji 
zadań. 

Młodzież bardzo chętnie podejmu-
je się pracy z arkuszami przygoto-
wującymi do egzaminu maturalne-
go z języka polskiego. Duża liczba 
uczestników zajęć świadczy o tym, 
że pogłębiają oni polonistyczne zain-
teresowania, ćwiczą czytanie, stresz-
czanie i wskazywanie środków języ-
kowych użytych w tekstach, określa-
ją style wypowiedzi i funkcje języka. 

Hanna Czajkowska

Prowadzenie zdalnie lekcji w szkole muzycznej jest trudnym przedsięwzięciem. 
Nasi pedagodzy prowadzą lekcje gry na instrumencie w sposób bezpośredni, ko-
rzystając z komunikatorów: Skype i Messenger. Przekazy te trwają maksymalnie 
do 30 minut. Dodatkowo dzieci przesyłają swoim nauczycielom zarejestrowane z 
pomocą rodziców filmy z nagranymi utworami  na poszczególnych etapach pracy. 
Dalsze wskazówki do pracy nauczyciele wysyłają pocztą elektroniczną. 

Przy tego typu zajęciach pedagogicznych nie ma możliwości pracy w zakresie ko-
rekty ułożenia ręki, pracy mięśni oddechowych, postawy ciała. Nauczyciele mogą 
działać tylko w zakresie ograniczonego przekazu komunikatora. Niemożliwa jest 
tym bardziej dokładna praca nad walorami dźwiękowymi czy interpretacyjnymi 
utworu. Jest to raczej nauczanie skazane na utrzymanie dyspozycji dzieci do dal-
szej, stacjonarnej pracy w kontakcie bezpośrednim uczeń – mistrz.

Dobre jest tylko w tym nieszczęściu to, że epidemia zastała naszych uczniów kilka miesięcy po rozpoczęciu nauki a 
nie na początku roku szkolnego, kiedy to zdecydowana większość nie potrafiła jeszcze trzymać instrumentu w ręce.

Przygotowanie dzieci do występu, koncertu publicznego jest w tych warunkach niewykonalne.
Łatwiejszym wydaje się nauczanie lekcji kształcenia słuchu i zasad muzyki, które odbywa się w podobny sposób jak 

w szkołach ogólnokształcących. Nauczyciele opracowują własne ćwiczenia i filmy instruktażowe, które zamieszczają 
na stronach grup na Facebooku. Materiały oraz zadania domowe do pobrania znajdują się na stronie internetowej 
szkoły. Praca, którą wykonują w tym zakresie nasi teoretycy, jest bardzo czasochłonna. Nikt nie był przygotowany w 
domu sprzętowo do tego rodzaju zadań.

Jeżeli chodzi o samych uczniów to większości podobają się lekcje online z uwagi na ich atrakcyjność przez użycie 
komputera. Niestety nauczanie zdalne generuje więcej problemów rodzicom. Nie mają dostatecznie dużo czasu aby 
pomóc czy chociażby być na bieżąco z materiałem przesyłanym w szkołach za pomocą różnych platform i komuni-
katorów. Zwłaszcza sytuacja ta dotyczy rodzin wielodzietnych. Narzekają często na obciążenie ilością zadań, kłopoty 
z dostępem do komputera. Mamy uczniów, których rodzice za zgodą szefa przynoszą z pracy laptop do odrobienia 
pracy domowej lub korzystają tylko ze smartfonów. Rodzice dzieci nieco starszych nie mogą korzystać z opieki, przez 
co nie posiadają do końca kontroli nad tą skomplikowaną codziennością szkolną.

Niestety nie odbył się Dzień Drzwi Otwartych w PSM, kiedy to miałam poinformować o nowej formule przeprowa-
dzania testów kompetencji muzycznych dla kandydatów do pierwszych klas szkoły. Przeprowadzenie tych testów, 
zwanych dawniej egzaminami wstępnymi, przewidziane jest na 2 i 3 czerwca. W najbliższym czasie zamieścimy na 
stronie szkoły materiały na podstawie, których odbędzie się rekrutacja. Stąd prośba do rodziców, zainteresowanych 
nauką ich dzieci w szkole muzycznej, o śledzenie informacji na stronie www. psmwrz.pl /rekrutacja.

Pierwsze kwestionariusze od kandydatów już wpływają z czego się niezmiernie cieszymy. Pozwala nam to wierzyć, 
że w przyszłości szkoła będzie funkcjonowała według przyjętego planu.

Liliana Kucza
dyrektor PSM

PCEZ we Wrześni realizuje zajęcia praktyczne dla uczniów technikum i szkoły za-
wodowej (obecnie branżowej), a także dokształcanie zawodowe teoretyczne dla 
pracowników młodocianych. Zarówno dla jednej, jak i drugiej grupy, nauczyciele 
PCEZ podjęli się prowadzenia kształcenia zdalnego. Jeśli chodzi o kształcenie zawo-
dowe w zakresie zajęć praktycznych, to nowe regulacje prawne nie wymuszają lecz 
dopuszczają kształcenie zdalne, ale wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania 
danego zawodu wynika taka możliwość. Jak się okazuje, jest to możliwe, ale nie-
zwykle trudne. W każdym programie nauczania zawodu są treści związane z teorią, 
jak budowa maszyny, zasady bhp (częściowo), czytanie rysunków, dobór materiału 
itp. Zdecydowana większość treści programowych związana jest z wykonywaniem 
i wielokrotnym powtarzaniem czynności praktycznych. Nie da się nabyć umiejęt-
ności praktycznych tylko poprzez przekazanie uczniowi najlepszych treści pisemnych, doskonałych zdjęć czy atrak-
cyjnych filmów. Tokarz, frezer, szlifierz (czy każdy inny) musi umieć dobrać materiał, zamocować go, dobrać właściwe 
parametry obróbki i wiele godzin go obrabiać w różnych warunkach. To samo dotyczy innych zawodów i wszystkich 
charakterystycznych dla nich czynności.

Nauczyciele PCEZ, głównie przez e-dziennik, mają kontakt z uczniami i realizują część programu nauczania w zakre-
sie kształcenia praktycznego. Żeby nauczanie zdalne było skuteczne, niezbędna jest ścisła współpraca na linii nauczy-
ciel – uczeń. Nauczanie zdalne to nie tylko przekazywanie uczniom materiałów i zadań, ale również ich ocena w celu 
sklasyfikowania ucznia. Jest to dla nas wszystkich jednocześnie nowa i bardzo trudna sytuacja i właśnie ta współpra-
ca wymaga jeszcze poprawy. W sposób zdalny prowadzone jest również dokształcanie pracowników młodocianych, 
ale to dopiero się zaczęło.

Generalnie czekamy na czas, kiedy kształcenie praktyczne wróci na normalne tory. Nawet najlepszy film czy zdjęcia 
nie zastąpią bezpośredniego użytkowania tokarki, frezarki, wiertarki, mierników elektrycznych czy spawarki.

Marek Dyba
dyrektor PCEZ

Jak wygląda kształcenie 
na odległość? (cz. 2)

W czasie ograniczania funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka jest realizowana na odległość.

W poprzednim numerze opubli-
kowaliśmy wypowiedzi dyrektorów 
szkół ponadpodstawowych, doty-
czące zdalnego nauczania. Taka na-
uka odbywa się też w innych powia-
towych jednostkach oświatowych 
– Powiatowym Centrum Edukacji 
Zawodowej oraz Powiatowej Szkole 
Muzycznej I stopnia. Póki co przepi-
sy dotyczące nauczania na odległość 
obowiązują do 26 kwietnia.

(red.)

• babok, babol – śluz z nosa
• babrać – długo gdzieś przesiady-

wać 
• babsztyl – kobieta (obraźliwie) 
• bachać się – kąpać się 
• badejki – kąpielówki 
• baka - policzek 
• bakcyl – zamiłowanie do czegoś, 

umiejętność 
• bakcyle – bakterie, wirusy, zarazki
• bamber – rolnik, gospodarz (nieco 

pejoratywnie) 
• bambrejewo – wieś, wiocha 
• bambrzok – placek ziemniaczany 

pieczony bezpośrednio na blasze 
• bana – pociąg 
• barzej, barzy – bardziej, więcej 
• bauer – gospodarz 
• beblać – gadać bzdury 
• bebły – pomyje 
• bedki – grzyby 
• begryf – znaczenie, słowo lub ter-

min 
• bejmy – pieniądze 
• bena – benzyna 
• berbela – wódka 
• berbelucha – wódka najgorszego 

gatunku 
• beretka – beret 
• berger - mróz 
• bestry – pstry (kolor) 
• bez – przez 
• bębas – malec 
• biały groch – biała fasola 
• biber – kapelusz
• bigiel – wieszak, kant (spodnie 

wyprasowane na bigiel) 
• biglować – prasować 
• biksa – puszka 
• bimba – tramwaj 
• bindka – krawat 
• biniol, binks – siniak 
• blajba – miejsce na nocleg lub faj-

rant, czas wolny, odpoczynek 
• blauka, blałka – wagary 
• blubrać – gadać, ględzić 

• blubranie – ględzenie 
• blubry – błahe opowiastki, wypo-

wiedzi bez większej wagi 
• blyce, bryle - okulary 
• blycki – klucz do rur, żabki 
• boba – czapka 
• bobas - dziecko 
• bogać ta/bogać tam – gdzież 

tam, ależ 
• bonbony – cukierki 
• borchać się – gniewać się, obra-

żać się
• borowy – leśniczy 
• boźdór – chłopak, chłopiec 
• boża męka – przydrożna kaplicz-

ka, krzyż 
• bón tón – dobre maniery
• brachol – brat 
• braciaszek – drugi i kolejny grzyb 

w tym samym miejscu w lesie 
• brać się za chachły – bić się 
• bratkasta – piekarnik
• brawędzić – marudzić 
• brecha, brechsztanga – łom 
• brechtać się – taplać się w wo-

dzie, śmiać się 
• bręczeć, brynczeć – narzekać, 

marudzić 
• brękot, brynkot - maruda 
• brynda – denaturat 
• buba – kiepska pogoda 
• buchta – więzienie 
• buda – bramka na boisku lub 

szkoła 
• burzowiny – coś pieniącego się 
• być bejt – być zmęczonym, wy-

kończonym 
• być na fleku – być w pełni sił 
• być precz/prek – być nieobecnym 
• być wyjechanym prek – wyjechać 

gdzieś 
• bzybzać – kroić, ciąć 
• bździągwa – mała dziewczynka 

(pejoratywnie) lub mały owoc

Opracowano na podstawie 
materiałów Jerzego Stankiewicza
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Oferta naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński  
na rok szkolny 2020/2021

Oferta naboru do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni  

Nowe terminy rekrutacji 
do klas pierwszych

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, zmie-
nione zostały przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas 
pierwszych szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja zostanie przeprowadzana w nowych terminach, 
które zostaną określone przez ministra edukacji.

Wydział Edukacji

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz? 
Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu i kierunku kształcenia 

Uwierz, że istnieje dla ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań
Ochotnicze Hufce Pracy działają z 

myślą o potrzebach i problemach 
młodych ludzi:

- pomogą uzupełnić wykształcenie, 
zdobyć zawód i znaleźć odpowied-
nią pracę,

- doradzą, w jakim kierunku zawo-
dowym warto się kształcić,

- organizują zajęcia kulturalne, 
sportowe i edukacyjne rozwijające 
osobowość i zainteresowania.

 W kręgu naszego zainteresowa-
nia znajduje się przede wszystkim 
młodzież: 

- o zmniejszonych szansach życiowych,

- pochodząca z rodzin dysfunkcyj-
nych,

- niedostosowana społecznie,
- wymagająca i poszukująca opieki 

oraz możliwości kształcenia i zdoby-
cia przygotowania zawodowego.

Nasza oferta:
Szkoła Podstawowa dla Doro-

słych przeznaczona dla uczestni-
ków OHP od 15 do 18 roku życia, 
mających opóźnienia szkolne oraz 
opinię poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej. Warunkiem przyjęcia 
dla uczestników OHP jest umowa o 

przyuczenie do wykonywania okre-
ślonej pracy na okres 3-22 miesięcy 
(wyjątkowo do jednostek może zo-
stać zrekrutowana młodzież, która 
nie ukończyła 15 roku życia oraz 
młodzież, która w bieżącym roku 
ukończy szkołę podstawową i 18 rok 
życia – Ustawa z 26 czerwca 1974 r., 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1040).

Szkolenie zawodowe w formie 
kursowej po ukończeniu szkoły pod-
stawowej. Kursowa forma szkolenia 
zawodowego przeznaczona jest dla 
uczestników, jak i absolwentów OHP 

oraz młodzieży korzystającej z usług 
jednostek rozwoju zawodowego 
OHP. Szkolenie zawodowe w formie 
kursowej w zakresie realizowania 
obowiązku nauki jest realizowane 
w formie specjalistycznych kursów 
zawodowych lub kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych w jednostkach 
OHP lub w porozumieniu z instytu-
cjami posiadającymi uprawnienia do 
prowadzenia szkoleń.

Uczestnicy realizujący obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki zdobywa-
ją wiedzę ogólną w placówkach pod-

ległych władzom samorządowym 
czyli w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2, a praktyczne przygotowanie za-
wodowe – na stanowiskach pracy u 
pracodawców zewnętrznych, otrzy-
mując miesięczne wynagrodzenie, 
mają zapewnione ubezpieczenie.

Szczegółowych informacji udzie-
lają pracownicy jednostki: 15-42 
Hufiec Pracy we Wrześni, ul. Kosza-
rowa 12, tel. 61 640 09 66.

OHP
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

3-letnia szkoła branżowa I stopnia

ul. Koszarowa 12  62-300 Września
tel. 61 640 09 66  www.zsz2.wrzesnia.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich

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.

mechanik

sprzedawca

kucharz

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

cukiernik

fryzjer

operator 
obrabiarek 
skrawających

Więcej 
w informatorze  

www.zsz2.wrzesnia.pl
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- 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 rozczarowań. Wspomnienia sprzed wielu 
lat lub zaledwie kilku dni. 

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

Sienkiewicz 

Dla wielu pokoleń wrześnian 
„nasza szkoła” ma postać Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza. W holu wita nas po-
piersie patrona, strzegące sztan-
daru. Wysokie korytarze prowadzą 
do jasnych, przestronnych sal lek-
cyjnych, zaopatrzonych w tabli-
ce multimedialne i gotowych na 
przyjęcie wszystkich chętnych do 
zdobywania wiedzy. A zdobywać  
ją można w różnych dziedzinach 
– znajdzie się tu coś zarówno dla 
humanistów, jak i przyszłych leka-
rzy oraz inżynierów. Dla wszystkich, 
którzy chcą pomagać innym, myślą o 
podróżach czy wynalazkach, pragną 
spełniać swoje marzenia. Oprócz lek-
cji uczniowie uczestniczą w różno-
rodnych projektach edukacyjnych, 
zajęciach laboratoryjnych lub warsz-

tatowych. Biorą udział w zielonych 
szkołach, wyjeżdżają na wykłady or-
ganizowane przez poznańskie uczel-
nie, goszczą w progach liceum pro-
fesorów, studentów, absolwentów, 
przekazujących młodszym kolegom 
swoje umiejętności i doświadczenia. 

Sala gimnastyczna jest areną zma-
gań sportowych i miejscem, w któ-
rym można poznać nowe dyscypliny, 
np. lacrosse – przeniesiony na nasz 
grunt z dalekiej Kanady. Piękna, sty-
lowa aula często przekształca się w 
scenę teatralną, na której występują 
zarówno zawodowi aktorzy, jak i uta-
lentowani młodzi artyści. Można w 
niej usłyszeć piosenki brzmiące pod-
czas uroczystości szkolnych, licznych 
koncertów, wielu już edycji Festiwalu 
Piosenki Obcojęzycznej czy przeglą-
du „LO Potrafi”. To tam pokazywane 

są comiesięczne filmowe etiudy, 
opisujące najważniejsze wydarzenia 
pod postacią „Szkolnego dziennika”.

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.

W Liceum Ogólnokształcącym im. 
Henryka Sienkiewicza jest miejsce 
dla usystematyzowanej wiedzy, da-
jącej przepustkę do kontynuowania 
nauki na studiach wyższych, ale też 
miejsce na wyobraźnię, która czyni 
nasze życie pięknym. 

LO
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Chroń siebie i innych
Przed Świętami Wielkanocnymi premier podczas konferencji 

przekazał kolejne informacje dotyczące naszej wspólnej walki z ko-
ronawirusem. Jednym z obostrzeń jest nakaz zasłaniania nosa i ust 
w miejscach publicznych. Jakie zasady aktualnie obowiązują?

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w 
miejscach publicznych wszedł w ży-
cie w czwartek 16 kwietnia, jednak 
wiele osób maseczki zaczęło nosić 
znacznie wcześniej. Obecnie, każdy 
w przestrzeni publicznej i w takich 
miejscach jak urzędy, sklepy czy za-
kłady pracy musi używać maseczki 
ochronnej (lub innego sposobu za-
słaniania ust i nosa, na przykład sza-
lika czy chusty). Należy pamiętać, że 
przed założeniem maseczki powinni-
śmy dokładnie umyć ręce. Ważne, by 
owa maseczka przylegała dokładnie 
do naszej twarzy. W trakcie noszenia 
unikajmy dotykania jej dłońmi. Ma-
seczkę należy wymienić, gdy będzie 
wilgotna. Pamiętajmy, by nie używać 
ponownie tych jednorazowych. Przy 
zdejmowaniu naszej ochronki łap-
my z tyłu za wiązanie, bez dotykania 
maseczki od przodu. Wyrzućmy ją od 
razu do kosza i umyjmy dokładnie 
dłonie. 

Nadal obowiązuje również odle-
głość od innych osób co najmniej 2 
metrów, a także nakaz używania w 
miejscach publicznych rękawiczek. 
Pamiętajmy jednak, by po wyjściu ze 
sklepu, wyrzucić je do kosza, nie na 
ulicę. Nie dopuśćmy, by po wygraniu 
wojny z wirusem zasypała nas fala 
śmieci, byśmy nie musieli walczyć z 
kolejnym problemem.

Do niedzieli 19 kwietnia nadal obo-
wiązywać będą ograniczenia w prze-
mieszczaniu się, zakaz wychodzenia 
na ulicę osób nieletnich bez opieku-
na, ograniczenia w funkcjonowaniu 
galerii handlowych oraz budowla-
nych sklepów wielkopowierzchnio-
wych. Nadal w kościołach może prze-
bywać maksymalnie 5 osób, utrzy-
mane są ograniczenia dotyczące 
liczby osób w sklepach (oraz godziny 
dla seniorów), na targach i poczcie. 
Restauracje, zakłady fryzjerskie, ko-
smetyczne, tatuażu itp. także na ra-
zie pozostają zamknięte. Dalej obo-
wiązuje zakaz korzystania z parków, 
lasów, plaż, bulwarów, promenad 
oraz rowerów miejskich. Ponadto do 

niedzieli 26 kwietnia zamknięte będą 
szkoły, uczelnie, przedszkola, żłobki, 
a także pasażerski ruch lotniczy oraz 
międzynarodowy ruch kolejowy. Do 
niedzieli 3 maja zamknięte będą gra-
nice kraju, a przejść je będzie można 
jedynie w wyszczególnionych przez 
rząd przypadkach (listę można zna-
leźć na portalu www.gov.pl w zakład-
ce Koronawirus: aktualne informacje 
i zalecenia/Zasady bezpieczeństwa 
na dłużej). Ponadto nadal obowiąz-
kowa pozostaje kwarantanna dla 
osób przekraczających granicę, a do 
odwołania obowiązują ograniczenia 
w zakresie organizacji imprez maso-
wych czy zgromadzeń.

Premier wraz z ministrem edukacji 
narodowej podali również ważną 
informację dla maturzystów oraz 
uczniów kończących szkołę podsta-
wową. Egzaminy zostały przełożone 
i najwcześniej odbędą się dopiero w 
czerwcu. O dokładnym terminie za-
interesowani zostaną poinformowa-
ni co najmniej 3 tygodnie wcześniej. 

W walkę z koronawirusem angażują 
się kolejne osoby. Firmy czy stowa-
rzyszenia wspierają szpitale sprzę-
tem medycznym, punkty gastrono-
miczne posiłkami dla medyków, a 
w bardzo wielu przypadkach rów-
nież zwykli mieszkańcy, którzy szyją 
maseczki czy wykonują przyłbice i 
rozdysponowują do miejsc, w któ-
rych ich najbardziej brakuje. W tym 
trudnym dla wszystkich czasie stara-
my się działać wspólnie, by w miarę 
możliwości przygotować się na CO-
VID-19 w powiecie wrzesińskim. Do-
stosowujmy się do obostrzeń, pozo-
stańmy w domach, jeśli nie musimy 
nigdzie wychodzić, i uprzedzajmy 
zespół medyczny, gdy podejrzewa-
my, że możemy być zarażeni. Jeśli 
większość lekarzy zostanie poddana 
kwarantannie, zabraknie osób, które 
obecnie nam pomagają.

Klaudia Kubiak

W razie potrzeby do lekarza rodzinnego można zadzwonić

#BrawaDlaWas
7 kwietnia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Światowym Dniem 

Zdrowia. W obecnej sytuacji jeszcze wyraźniej widzimy, jak istotne jest zdrowie, a cały personel me-
dyczny potrzebny i ogromnie ważny.

Głównym zamysłem tego święta 
jest zwrócenie uwagi na problemy 
zdrowotne, które dotykają społe-
czeństw na całym świecie. W Polsce 7 
kwietnia obchodzimy również Dzień 
Pracownika Służby Zdrowia. Ha-
słem przewodnim Światowego Dnia 
Zdrowia w tym roku było „Wsparcie 
pielęgniarek i położnych”. To jedne z 
wielu osób personelu medycznego, 
których na co dzień należycie nie do-
strzegamy, a które wykonują równie 
ważną pracę co lekarze. To one są bli-
sko pacjenta, któremu pomagają nie 
tylko fizycznie, ale również niejedno-
krotnie duchowo – dobrym słowem i 
pocieszeniem.

7 kwietnia o godzinie 13 w wielu 
miejscach całego kraju przeprowa-
dzono akcję #BrawaDlaWas. Każdy 
mógł w tym czasie wyjść na balkon 
czy stanąć w oknie i przez minutę 
bić brawo, by wyrazić wdzięczność 

za trud wykonywanej pracy przez 
wszystkich pracowników ochrony 
zdrowia.   

Obecnie, gdy wszyscy walczą z 
jednym, niewidzialnym wrogiem 
COVID-19, to lekarze i cały personel 

medyczny są na pierwszej linii ognia. 
To właśnie na nich możemy polegać, 
jednak musimy także pamiętać, że 
aby mogli nam pomagać, sami mu-
szą być zdrowi. 

Klaudia Kubiak

Szpital Powiatowy nie istniałby bez personelu medycznego
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Wykorzystanie zdalnych technik 
komunikacji

Ograniczenie kontaktów osobistych 
rodziło potrzebę zastąpienia spotkań 
„na żywo”, tzw. komunikacją online. 
Pierwsze szlify tej, jak się okazuje, 
wcale nieskomplikowanej sztuki, jaką 
są wideokonferencje przećwiczono z 
dyrektorami szkół i placówek oświa-
towych. Od 12 marca nie odbywają 
się zajęcia w szkołach. Nowa sytuacja 
rodzi większą niż zwykle potrzebę 
omówienia kwestii organizacyjnych i 
powstałych problemów. Wymiana do-
świadczeń i rozwiązanie problemów 
możliwe są dzięki wideospotkaniom 
z jednoczesnym udziałem wszystkich 
dyrektorów. Mimo początkowych 
problemów natury technicznej, dziś 
mamy już wypracowany dość sprawny 
system zdalnych narad. Tak konsultuje-
my się z osobami pracującymi zdalnie, 
omawiamy bieżące sprawy z udziałem 
członków Zarządu, a kierujący placów-
kami pomocy społecznej wykorzystują 
tę technikę do bieżących narad ze sta-
rostą wrzesińskim i Zarządem Powiatu. 

Elektroniczny „Przegląd Powiato-
wy”

Zostań w domu! To hasło zaważyło 
o tymczasowym zawieszeniu druku 
„Przeglądu Powiatowego”. Decyzja o 
wyłącznie elektronicznym wydawaniu 

gazety nie była łatwa. Mamy świado-
mość, że część naszych czytelników 
to osoby starsze i mniej zaprzyjaźnio-
ne z nowoczesnymi technologiami, a 
część jest zwyczajnie przyzwyczajona 
do papierowej wersji. Ostateczna for-
ma gazety podyktowana była troską o 
zdrowie i bezpieczeństwo czytelników. 
Niezaprzeczalnym atutem wydania 
elektronicznego jest jego nieograni-
czony dostęp. O każdej porze można 
sięgnąć do biuletynu. Zachęcamy, w 
szczególności dzieci i wnuki do wspar-
cia rodziców i dziadków w dostępie do 
„Przeglądu Powiatowego”. Można go 
czytać na dowolnym urządzeniu z do-
stępem do internetu lub pobrać i wy-
drukować całość czy wybrane strony. 
Zostańmy w domach z „Przeglądem 
Powiatowym”.

Bieżące informowanie o sytuacji w 
powiecie, aplikacja SISMS

Aplikacja Blisko SISMS od kilku lat 
działa na terenie powiatu wrzesińskie-
go. Za jej pomocą można dowiady-
wać się o aktualnościach dotyczących 
wydarzeń w powiecie wrzesińskim, 
zagrożeniach związanych ze zjawiska-
mi pogodowymi. W okresie pandemii 
służy również rozpowszechnianiu in-
formacji na temat zasad bezpieczeń-
stwa, komunikatów policji, sanepidu 
i straży pożarnej. Ostatni czas zaowo-

cował znaczącym zainteresowaniem 
aplikacją, zachęcamy do jej pobierania 
(więcej na s. 3).

Ochrona osobista oraz bezpieczeń-
stwo osób szczególnie narażonych

Permanentnym problemem jest 
niewystarczająca ilość pracowników 
ochrony zdrowia. Od wielu lat sektor 
ten boryka się z ciągłym niedoborem 
lekarzy i pielęgniarek. Pandemia i 
rozprzestrzeniający się wirus stały się 
ogromnym zagrożeniem dla funkcjo-
nowania placówek ochrony zdrowia. 
Ewentualne zachorowanie personelu 
medycznego może sparaliżować bie-
żącą działalność szpitala lub domu 
pomocy społecznej. Pierwszym działa-
niem prewencyjnym wprowadzonym 
już 11 marca w Szpitalu Powiatowym 
we Wrześni było ograniczenie odwie-
dzin i uruchomienie tzw. izby przyjęć B 
dla osób, które zgłaszają się z objawa-
mi mogącymi wskazywać na zakaże-
nie koronawirusem. Tam odpowiednio 
zabezpieczony personel bada i ocenia 
stan zdrowia. Takie rozwiązanie służy 
ograniczeniu kontaktów z innymi pa-
cjentami oraz zwiększa bezpieczeń-
stwo pracy osób pierwszego kontak-
tu z chorym. W razie ewentualnego 
zachorowania, minimalizuje się liczbę 
osób które muszą zostać poddane 
kwarantannie. Co w kontekście niewy-
straczającej ilości personelu jest szcze-
gólnie ważne.

Środki ochrony osobistej
Wdrożenie ograniczeń i widmo wi-

rusa, czyhającego tuż na obrzeżach 
naszego regionu, zmobilizowało do 
dalszej intensywnej prewencji. Zakupi-
liśmy środki ochrony osobistej – ręka-
wiczki, fartuchy ochronne, środki de-
zynfekcyjne. Największą barierą okazał 
się tu niedobór niektórych produktów 
na rynku. Możliwości zakupu są nadal 
ograniczone w stosunku do potrzeb. 
Rękawiczki i płyny dezynfekcyjne 
stały się produktami podstawowej 
potrzeby w urzędach, Domu Pomocy 
Społecznej, Ośrodku Wspomagania 
Dziecka i Rodziny. Nieskończone ilości 
tych środków zużywane są w Szpitalu 
Powiatowym. Od 16 kwietnia wpro-
wadzono obowiązek zakrywania nosa 

Powiat wrzesiński w stanie epidemii
dok. ze s. 1

i ust. Przewidując taki scenariusz, na 
początku kwietnia zaczęliśmy inten-
sywną akcję szycia maseczek. Z zaku-
pionego przez nas materiału, firmy 
Matex i SolidDom uszyły dotychczas 
blisko 8000 maseczek wielokrotnego 
użytku, które przydadzą się w szpitalu, 
urzędach powiatowych, Domu Pomo-
cy Społecznej oraz posłużą klientom 
naszych jednostek.

Miejsca noclegowe
Dostrzegając niekomfortową sytu-

ację pracowników ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej, służb i straży oraz 
ewentualny niepokój o bezpieczeń-
stwo ich rodzin, Zarząd Powiatu zdecy-
dował o udostępnieniu bazy  noclego-
wej m.in. pielęgniarkom, opiekunom, 
lekarzom, ratownikom. Wszystko po 
to, by umożliwić odpoczynek po skoń-
czonej pracy bez obaw o zdrowie i bez-
pieczeństwo swoich bliskich. 

Zmiany w budżecie
W marcu radni zdecydowali o przesu-

nięciach w budżecie powiatu wrzesiń-
skiego. 120 tys. zł przeznaczono m.in. 
na zakup wspomnianych środków 
ochrony osobistej. Analizując możliwe 
scenariusze, zakupiliśmy również łóż-
ka, które będą wykorzystywane w razie 
zwiększonego zapotrzebowania we 
wrzesińskim szpitalu. Znaczna część 
tych środków nie została na razie wy-
datkowana, pozostaje do dyspozycji w 
zależności od potrzeb pojawiających 
się w tej dynamicznej sytuacji, której 
przebiegu nie sposób przewidzieć.

Na ostatniej sesji, zdecydowano rów-
nież o przekazaniu 100 tysięcy złotych 
Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni. 
Pieniądze te pozwolą utworzyć do-
datkowe stanowisko intensywnego 
nadzoru medycznego. Niezależnie od 

rozwoju sytuacji epidemicznej, sprzęt 
będzie służył pacjentom wrzesińskie-
go szpitala również w kolejnych latach.

Sytuacja epidemiczna wywołała rów-
nież falę innych działań. Wśród nich 
jest m.in. zakup laptopów do wspo-
magania zdalnej nauki, pomoc dla 
przedsiębiorców i realizacja Tarczy An-
tykryzysowej. Powiat wrzesiński stara 
się szybko reagować na możliwości 
sięgania o dodatkowe środki. Powia-
towy Urząd Pracy zawnioskował do 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej o 10 mln zł na pomoc dla 
przedsiębiorców w postaci pożyczek 
oraz dofinansowania kosztów wyna-
grodzeń (więcej na s. 10).

Wokół nas obserwujemy mnóstwo 
inicjatyw społecznych ukierunkowa-
nych przede wszystkim na pomoc 
sektorowi ochrony zdrowia. Samo-
rządowcy, urzędnicy, przedsiębiorcy, 
kibice składają się, aby wspierać wrze-

siński szpital. Niebawem do Szpitala 
Powiatowego dotrze urządzenie do 
dezynfekcji powierzchni, zakupione 
ze wspólnie zebranych środków przez 
radnych powiatowych. Niedoskonało-
ści systemu ochrony zdrowia i wielo-
letnie niedofinansowanie tego sektora 
szczególnie widać w sytuacji kryzysu. 
Atmosfera pracy jest trudna, a napięcie 
coraz większe. Cieszy jednak fakt, że to 
mobilizuje do wspólnego działania.

Nieprzewidywalność obecnej sytu-
acji powoduje różne nastroje, rodzi 
szereg pomysłów, ale też skłania do 
refleksji. Pokornie zachowajmy bez-
pieczeństwo i zdrowy rozsądek. Niech 
naszej cierpliwości, zdyscyplinowaniu 
i wytrwałości przyświeca myśl Jana 
Pawła II: Jeszcze będzie pięknie, mimo 
wszystko…

Joanna Musiałkiewicz

Wideokonferencje dołączyły do podstawowych form urzędniczej komunikacji Starostwo Powiatowe przygotowało już kilka tysięcy maseczek

Środki ostrożności wprowadzono także w powiatowych jednostkach

Stanowisko Wydziału Komunikacji i Transportu
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Wsparcie dla przedsiębiorców
Aktualna sytuacja epidemiczna jest nie tylko niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzi, ale także dla 

gospodarki. Przez to, że powinniśmy zostać w domu, wiele przedsiębiorstw zawiesza na czas trwania 
pandemii swoją działalność, a część, by uniknąć całkowitego zamknięcia, zmuszona jest do zwalniania 
pracowników. Aby ratować gospodarkę, rząd zdecydował się na uruchomienie Tarczy Antykryzysowej, 
która powinna pomóc przede wszystkim przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas. 

Tarcza Antykryzysowa to pakiet 
ustaw, za pośrednictwem którego fir-
mom dotkniętym skutkami epidemii 
koronawirusa, na poszczególnych 
szczeblach administracyjnych, bę-
dzie udzielane wsparcie. Na terenie 
powiatu wrzesińskiego koordynacją 
tej pomocy zajmuje się Powiatowy 
Urząd Pracy we Wrześni. To tutaj, te-
lefonicznie lub mailowo, powinien 
zgłosić się pracodawca, który chciał-
by skorzystać z niskooprocentowa-
nej pożyczki z Funduszu Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców. W ramach ta-
kiej pomocy można uzyskać do 5 ty-
sięcy złotych, a oprocentowanie jest 
stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta 
weksli przyjmowanych przez Naro-
dowy Bank Polski. Nabór wniosków 
o otrzymanie tego wsparcia trwa 
od 1 kwietnia. Komu przysługuje 
taka pomoc i ile wynosi okres spłaty 
pożyczki? Wszystkie niezbędne in-
formacje można uzyskać na stronie 
internetowej www.wrzesnia.praca.
gov.pl w zakładce Dla pracodawców 
i przedsiębiorców/Tarcza antykry-
zysowa COVID-19. Tam znajdziemy 
również informacje o takich formach 
wsparcia jak dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych czy dofinanso-
wanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne 
dla mikroprzedsiębiorców, małych i 
średnich firm, a także dla organizacji 
pozarządowych. Jednak nabór wnio-
sków związanych z tymi usługami 
jeszcze się nie rozpoczął.

Szczegółowe i aktualne informacje 

można znaleźć na wyżej wymienio-
nej stronie internetowej, dzwoniąc 
pod numer 61 640 35 54/61 640 35 
58 lub pisząc na adres sekretariat@

pupwrzesnia.pl bądź wojciech.miko-
lajczak@pupwrzesnia.pl.

Klaudia Kubiak

Skarbówka bez wychodzenia z domu
COVID-19 zmusza wszystkich do organizacji pracy i życia na nowo, odpowiednio do aktualnych, 

trudnych warunków. Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu zdecydowała się na ograniczenie do-
stępu do urzędów skarbowych na terenie całej Wielkopolski, które potrwa do odwołania.

Krajowa Administracja Skarbowa 
zachęca wszystkich, którzy pilnie 
muszą załatwić sprawy, do zdalnego 
kontaktu ze swoim urzędem skarbo-
wym. We Wrześni wszelkie informa-
cje można uzyskać telefonicznie pod 
numerem 61 43 59 106 (sekretariat), 
61 43 59 102 (sala obsługi) lub ma-
ilowo, pisząc na adres us.wrzesnia@
mf.gov.pl. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
także skorzystanie z Profilu Zaufane-
go, za pośrednictwem którego moż-

na wysłać korespondencję elektro-
nicznie na skrzynkę ePUAP swojego 
urzędu. To nie jedyne korzyści płyną-
ce z posiadania takiego konta. Dzięki 
profilowi zaufanemu można na przy-
kład złożyć wniosek o dowód osobi-
sty, uzyskać odpisy aktów stanu cy-
wilnego, zgłosić urodzenie dziecka. 
Takie konto daje nam również dostęp 
do Platformy Usług Elektronicznych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
gdzie na przykład można sprawdzać 
swoje zwolnienia lekarskie.

Jeśli jeszcze nie posiadamy Profi-
lu Zaufanego możemy go założyć, 
oczywiście bez wychodzenia z domu. 
Wystarczy wejść na stronę www.gov.
pl i przejść do zakładki „Profil zaufa-
ny”. Tam należy postępować zgod-
nie z przygotowaną instrukcją, która 
przeprowadzi nas przez cały proces. 
Należy jednak pamiętać o tym, że 
profil ważny jest przez 3 lata. Po tym 
czasie można przedłużyć jego waż-
ność o kolejne 3 lata.

Klaudia Kubiak

Ruszył nowy 
program PFRON-u 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
rozpoczął kampanię pod nazwą „PFRON wspiera Ciebie”. Ma ona 
charakter informacyjny i dotyczy rozwiązań, jakich osoby z niepeł-
nosprawnością dotknięte skutkami epidemii koronawirusa mogą 
oczekiwać ze strony funduszu. Nowy program pomocowy zakłada 
m.in. dofinansowanie w wysokości 500 zł miesięcznie dla jednej 
osoby w celu pokrycia części kosztów związanych z organizacją za-
jęć w warunkach domowych.

Dla kogo?
Zgodnie z założeniami programu, 

o przyznanie środków finansowych 
mogą ubiegać się osoby z niepeł-
nosprawnością,  które w związku z 
pandemią nie mogą korzystać z za-
jęć organizowanych w warsztatach 
terapii zajęciowej oraz w innych fi-
nansowanych przez fundusz placów-
kach, gdzie poddawane były rehabi-
litacji. Podopieczni środowiskowych 
domów samopomocy, dziennych 
domów pomocy społecznej oraz 
uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wy-
chowawczych, a także wychowanko-
wie specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych i wychowawczych 
również mogą skorzystać z tej formy 
pomocy.

Jakie warunki należy spełnić, 
by otrzymać dofinansowanie  
z PFRON-u?

Adresatami projektu są osoby nie-
pełnosprawne posiadające aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności oraz dzieci i młodzież niepeł-
nosprawna posiadająca aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności 
wydane przed ukończeniem 16. roku 
życia. Podstawą do przyznania środ-
ków jest złożenie odpowiedniego 
wniosku poprzez System Obsługi 
Wsparcia dostępny pod adresem 
sow.pfron.org.pl. Nie ma konieczno-
ści posiadania profilu zaufanego lub 
podpisu elektronicznego, wystar-
czy założyć konto w wymienionym 
systemie. Jeżeli osoba z niepełno-
sprawnością nie ma takiej możliwo-
ści, wniosek należy wysłać pocztą 
tradycyjną. Dokument dostarczony 
w taki sposób przyjmowany jest 
wyłącznie przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie lub inne wskazane 
przez powiaty instytucje. Wszystkie 
niezbędne formularze dostępne są 
na stronie internetowej PFRON-u. 
W imieniu osoby niepełnoletniej, 
a także częściowo lub całkowicie 
ubezwłasnowolnionej z wnioskiem 
może wystąpić jej prawny opiekun. 
Nabór dokumentów rozpoczął się 

10 kwietnia i potrwa do 4 września 
2020 roku. Stała kwota w wysoko-
ści 500 złotych netto miesięcznie 
przeznaczona jest dla jednej osoby 
z niepełnosprawnością i ma być wy-
płacana przez trzy miesiące (również 
za marzec). W każdym z miesięcy 
wykazanych we wniosku musi wy-
stąpić brak możliwości korzystania 
z opieki w placówce rehabilitacyjnej 
przez okres co najmniej pięciu ko-
lejnych następujących po sobie dni 
roboczych. Świadczenie nie będzie 
przysługiwało za miesiąc, w którym 
nastąpiła wypłata dodatkowego za-
siłku opiekuńczego przyznanego w 
związku z ustawą „antykryzysową”. 
Dofinansowanie powinno zostać 
przeznaczone na pokrycie kosztów 
związanych z organizacją zajęć w 
warunkach domowych. Nie ma jed-
nak konieczności udokumentowania 
poniesionych wydatków.

Dodatkowe rozwiązania w ra-
mach programu „PFRON wspiera 
Ciebie”

Działania zaproponowane przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych stanowią 
element rządowej Tarczy Antykryzy-
sowej. W ramach programu przewi-
dziano także pomoc dla pracodaw-
ców. Mogą oni skorzystać m.in. ze 
zwiększonej kwoty dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników z 
orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Z kolei dofinansowanie dla samorzą-
dów związane z działalnością warsz-
tatów terapii zajęciowej i zakładów 
aktywności zawodowej w okresie 
zawieszenia ich funkcjonowania w 
czasie pandemii zostanie podtrzy-
mane. Natomiast organizatorzy ZAZ 
mogą ubiegać się o rekompensatę 
wynagrodzenia wypłaconego nie-
pełnosprawnym pracownikom.

Więcej szczegółowych informacji 
można znaleźć na stronie Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – www.pfron.
org.pl.

Monika Tomczak
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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

Niektóre z ograniczeń wynikające z epidemii
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym wszystkich mieszkańców i inne osoby 

przebywające na naszym terenie obowiązuje wiele ograniczeń, nakazów i zakazów pod groźbą dotkli-
wych kar.

Zostały one wprowadzone Roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 31 marca 2020 roku w spra-
wie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem epidemii.

Między innymi osoby nieletnie, a 
więc takie które nie ukończyły 18 lat, 
nie mogą samodzielnie wychodzić z 
domu, musi im towarzyszyć osoba 
dorosła.

Osoby przebywające na kwarantan-
nie, a więc w koniecznym odosob-
nieniu, też nie mogą opuszczać miej-
sca wyznaczonego z jakiegokolwiek 
powodu.

W kontaktach z innymi osobami 
musimy utrzymywać określony dy-

stans, co najmniej 1,5 do 2 metrów.
Te i wiele innych ograniczeń, naka-

zów i zakazów każdy z nas znajdzie 
nie tylko w przepisach na bieżąco 
uzupełnianych i wprowadzanych, ale 
również w informacjach przekazy-
wanych wszystkimi możliwymi środ-
kami komunikacji.

Jeżeli kierując się tymi zasadami, 
będziemy dbać o siebie, swoich 
bliskich oraz inne osoby z nasze-
go otoczenia, powinniśmy dać 
radę niespodziewanemu niebez-
pieczeństwu. Jest to sprawa nas 
wszystkich i od nas należy jak dłu-
go będziemy zmagać się z tym nie-
widzialnym wrogiem.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 31 marca 2010 roku w sprawie 
ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 
roku, pozycja 566).

Co zamiast trawnika?
W przypadku trawnika mamy „pole do popisu”. Nie zawsze tra-

wa jest najlepszym rozwiązaniem i nie wszędzie się ona nadaje.

Istnieje mnóstwo ciekawych roślin, 
które mogą pomóc osiągnąć wyma-
rzony cel, a także urozmaicą ogród. 
Pomocą służą rośliny zadarniające, 
okrywowe, które tworzą piękne dy-
wany i kobierce, oraz rośliny zimo-
zielone, które pozwolą nam cieszyć 
się pięknym efektem przez cały rok.

Barwinek pospolity (Vinca minor) – 
roślina o silnie rozgałęzionych pędach. 
Pozwoli uzyskać niskie dywany, do 20 
cm wysokości. Barwinek lubi cień oraz 
półcień. Jest zimozieloną krzewinką  
i występuje w wielu odmianach.

Bluszcz pospolity (Hedera helix) – 
roślina pnąca, okrywowa. Tworzy 
zwarte kobierce w miejscach zacie-
nionych. Pozwala pozbyć się chwa-
stów, ponieważ tworzy zwarte agre-
gacje. Znajdzie także zastosowanie 
w okryciu budynków, ogrodzeń.

Jałowiec płożący (Juniperus ho-
rizontalis) – bardzo niski i płożący 
się po ziemi. Tworzy gęsty dywan. 
Roślina jest mrozoodporna i dość 
łatwa w uprawie. Wymaga oświetle-
nia, a najlepiej przyjmie się na gle-
bie przepuszczalnej.

Runianka japońska (Pachysandra 
terminalis) – jedna z najlepszych 
roślin okrywowych. Wymaga stano-
wiska zacienionego. Najlepiej rośnie 
na glebach wilgotnych i żyznych. 
Wiosną można przyciąć pędy, aby 
roślina się zagęściła. Tworzy gęste, 
rozległe kobierce.

Dąbrówka rozłogowa (Ajuga rep-
tans) – chroni glebę przed osu-
waniem i erozją. Preferuje miejsca 
słoneczne i zacienione, ale dobrze 
radzi sobie także w cieniu. Nie ma 
wymagań co do gleby. Rośnie dość 
szybko. Dąbrówka jest rośliną okry-
wową i częściowo zimozieloną.

Kopytnik pospolity (Asarum euro-
paeum) – roślina okrywowa i zimo-
zielona. Jest niska, płożąca się po 
ziemi i osiągająca 10-15 cm wysoko-
ści. Efektowna przez cały rok. Wyma-
ga miejsc cienistych i gleb próchni-
czych. Z czasem tworzy zwarty i ży-
wozielony kobierzec. Rośnie wolno.

Weronika Kawałkiewicz, 
Martyna Maćkowiak 

kl. 3TA 

Przygarnij mnie

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

Pełne oddania oczy czekają, by patrzeć tylko na jednego człowieka

Dzień dobry, mam na imię Joker. 
Miło mi was poznać. Mam już chyba 
pięć lat i niestety większość swoje-
go życia spędziłem w schronisku, 
do którego trafiłem w lipcu 2017 
roku. Dzięki opiekunom nie jest tu 
tak źle, ale chciałbym znaleźć na-
reszcie własnego człowieka, który 
mnie pokocha i stąd zabierze. Mimo 
że już nie jestem szczeniakiem, to 
nadal uwielbiam wszelką zabawę. 
Jestem dość energicznym psem, ale 
podczas spacerów zawsze bardzo 
chętnie przytulam się do ludzi. Naj-
bardziej lubię czas, gdy przychodzą 
wolontariusze. Wtedy wychodzimy 
ze schroniskowych kojców i chociaż 
trochę możemy poczuć naszą upra-
gnioną wolność i beztroskę. Muszę 
przyznać, że w kontaktach z innymi 
psami jestem raczej obojętny, ale 
czasami zdarzają się takie przypad-
ki, że muszę poszczekać, żeby po-
kazać kto rządzi. Mój przyszły wła-
ściciel zapewne musiałby być sta-
nowczy. Nie tylko po to, żeby mnie 
pilnować i szkolić, ale też by dbać, 
żebym zbytnio nie przytył. To chyba 
moja jedyna wada. Uwielbiam jeść. 
Jestem łakomczuszkiem i niestety 
bardzo łatwo przekupić mnie nawet 
najmniejszymi przysmakami. Gdy 
przychodzą do nas wolontariusze, 

zawsze przynoszą coś dobrego do 
zjedzenia, jednak schroniskowe cio-
cie nie pozwalają na wiele. Mówią, 
że to wszystko dla mojego zdrowia. 
Chyba mają rację, bo gdybym był 
grubiutki jak parówka, to nie miał-
bym siły chodzić i zwiedzać świata. 
Jestem bardzo ciekawskim psem, 
a człowiekowi ufam bezgranicznie. 
Tak szczerze, to nie marzą mi się luk-
susy, wielki ogród i piękne obroże. 

Chciałbym jedynie, żeby zaadop-
tował mnie człowiek, który będzie 
się mną opiekował, poświęcał mi 
swoją uwagę, a przede wszystkim 
kochał. Ja zapewniam, że odwdzię-
czę się tym samym. Gdybyś chciał 
mnie bliżej poznać, zadzwoń do 
Oli (tel. 724135335) lub Oliwii (tel. 
514660935). One na pewno wszyst-
kim się zajmą.

Łakomczuszek Joker
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ogłasza wybory „CZŁOWIEKA ROKU 2019” Powiatu Wrzesiń-
skiego – działacza społecznego. Do tego zaszczytnego tytułu 
mogą kandydować osoby, które w ostatnim czasie przyczyni-
ły się do rozwoju kultury, oświaty oraz różnych dziedzin życia 
społecznego w powiecie wrzesińskim. 
Kandydatów do tytułu „Człowieka Roku 2019” mogą zgłaszać 

stowarzyszenia, szkoły, instytucje 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 

KAPITUŁA 
FUNDACJI 

DZIECI 
WRZESIŃSKICH 
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Święto Chrztu Polski
Chrzest Polski to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Decyzja 

Mieszka I o włączeniu do kręgu kultury chrześcijańskiej terytorium, którym władał, dała początek pol-
skiej państwowości.
Według dużej grupy badaczy pro-

ces chrystianizacji ziem polskich 
rozpoczął się na terenie dzisiejszej 
Wielkopolski w Wielką Sobotę 14 
kwietnia 966 roku, kiedy to pogański 
książę Polan, uznawany za ich pierw-
szego historycznego władcę, przyjął 
chrzest. Średniowieczne kroniki i 
źródła historyczne nie są jednak zbyt 
precyzyjne, jeżeli chodzi o konkretną 
datę oraz miejsce chrztu Mieszka. 
W najstarszych zapisach pojawia się 
wiele rozbieżności. Ich autorzy po-
dają m.in. lata 965 i 967 jako inne, 
możliwe daty przyjęcia wiary chrze-
ścijańskiej przez polskiego władcę. 
Poznań, Gniezno i Ostrów Lednicki 
to w tym kontekście najczęściej przy-
woływane osady. W ubiegłym roku 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przy-
jął ustawę o ustanowieniu właśnie 
dnia 14 kwietnia Świętem Chrztu 
Polski. Ma ono charakter państwowy.

Z racji tego, że uchwalona usta-
wa została ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw 9 kwietnia, w 2019 roku świę-
to nie spotkało się ze zbyt dużym 
zainteresowaniem. W tym roku, z 
powodu wprowadzonego stanu epi-
demii, możliwość organizacji obcho-
dów również została znacznie ogra-
niczona. Nie oznacza to jednak, że 
całkowicie zrezygnowano z uczcze-
nia tego wyjątkowego dnia. Na wielu 
budynkach użyteczności publicznej 
wywieszono biało-czerwone flagi. 
Włodarze miast, gmin i powiatów 
zachęcili podlegające im jednostki 
właśnie do takiej formy obchodów. 
Flag nie mogło zabraknąć również 
na budynku Starostwa Powiatowego 
we Wrześni.

Należy przypomnieć, że w 2016 
roku na terenie całego kraju miały 
miejsce obchody 1050-lecia chrztu 
Polski. Powiat wrzesiński uczcił tę 
rocznicę organizując XX sesję Rady 
Powiatu Wrzesińskiego w Rezerwa-

cie Archeologicznym Gród w Grzy-
bowie. Odbyła się ona 16 czerwca. – 
Gród Grzybowo za czasów pierwszych 
Piastów odgrywał znaczącą rolę w 
strukturach tworzącego się państwa 
polskiego. W roku 966 książę Miesz-
ko I przyjął chrzest, w wyniku którego 
państwo polskie znalazło się w kręgu 
cywilizacji łacińskiej. Te dwa fakty dają 
nam więc powody oraz okazję do tego, 
byśmy to wydarzenie uczcili podczas 
tej sesji – rozpoczął obrady ówcze-
sny przewodniczący Rady Powiatu 
Grzegorz Kaźmierczak. Zebrani w to-
warzystwie pocztów sztandarowych 
odśpiewali hymn państwowy, by 
następnie wysłuchać okolicznościo-
wych wystąpień zaproszonych go-
ści. Kierownik Rezerwatu, archeolog 
Jacek Wrzesiński, wygłosił wykład 
„Mieszko I – chrzest i początki Polski”, 
w którym mówił: – My, żyjący współ-
cześnie, jesteśmy wszyscy spadkobier-
cami i dłużnikami Mieszka I. Gdyby nie 
ten akt, tak lakoniczny i tak skromnie 
opisywany w kronikach, nie wiadomo, 
jak  potoczyłyby się nasze losy, nie wia-
domo, czy mielibyśmy okazję spotkać 

się tutaj w tym gronie w Grzybowie. Tej 
sesji jubileuszowej pewnie by nie było, 
a tak jesteśmy wdzięczni za akt wiary 
Mieszka I, za przyjęcie chrztu i za dal-
sze losy naszej ojczyzny.

Wśród zaproszonych gości pojawili 
się, m.in.: ówczesna radna sejmiku 
województwa wielkopolskiego Bo-
żena Nowacka, radni Rady Powiatu 
minionych kadencji, dyrektor Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy  
prof. Andrzej Wyrwa, a także przed-
stawiciele gminnych władz samorzą-
dowych. Każdy z obecnych otrzymał 
pamiątkową miniaturkę jubileuszo-
wego dzwonu Mieszka i Dobrawy. W 
części artystycznej wystąpiła grupa 
śpiewacza Droryje, która wykonała 
Bogurodzicę oraz inne staropolskie 
pieśni. Stowarzyszenie Edukacji i Od-
twórstwa Historycznego Aurea Tem-
pora przygotowało poczęstunek na 
wzór średniowiecznego. Na stołach 
pojawiła się m.in. wędzona sielawa i 
kasza jaglana.

Monika Tomczak

Wielkopolskie zwyczaje wielkanocne
 Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego wyglądały inaczej niż zazwyczaj. Przez panującą pandemię zostaliśmy zmuszeni do pozostania w domach i izolowania 

się, dlatego wiele wielkanocnych tradycji nie było kultywowanych. Aby podtrzymać świąteczną atmosferę, warto przypomnieć sobie o zanikających zwyczajach z naszego 
regionu.

Palenie żuru
Polegało na zakopywaniu, rozbijaniu 

lub paleniu garnków z żurem. Działo 

się tak dlatego, że był on jedną z naj-
częściej przygotowywanych potraw w 
czasie Wielkiego Postu i ludzie mieli go 
już po prostu dość. 

Wiara w ubożęta
Dawniej wierzono, że chatą i obej-

ściem opiekują się małe duszki zwane 
ubożętami. W Wielki Czwartek pozo-
stawiano dla nich okruchy chleba, a 
także resztki jedzenia. W tym dniu nie 
pieczono chleba, aby w żaden sposób 
nie zaszkodzić małym opiekunom 
mieszkającym w piecach.

Kąpiel w Wielki Piątek
W dniu męki i śmierci Chrystusa woda 

miała nabierać cudownej mocy, dlate-
go o świcie należało wykapać się w 
pobliskim zbiorniku wodnym. Takie 
pluskanie zapewniało zdrowie przez 
cały rok. 

Kukułcze jajo
Można powiedzieć, że głos kukułki, czyli charakterystyczne ku-

kanie, wszyscy znają, lecz nie każdy widział tego dość płochliwego 
ptaka.

Kukułka jest wielkości gołę-
bia. Samiec wierzch ciała, głowę  
i górną część szyi ma w kolorze popie-
latym, brzuch prążkowany. U samicy 
występuje słabsze prążkowanie z rdza-
wym nalotem w górnej części brzucha. 
Kukułka swoim wyglądem przypomi-
na krogulca.

Kukułki znane są z dość niechlubne-
go w świecie ptaków czynu. Jak pew-
nie niektórzy wiedzą, podrzucają swo-
je jaja do gniazd innych ptaków i same 
nie wychowują piskląt.

Ptaki ze zdjęć sfotografowane zostały 
w okolicach Miłosławia, na łące którą 
otacza las i stawy z rozległymi trzci-
nowiskami. Jest to teren, na którym 
gniazdują potencjalni zastępczy rodzi-

ce młodych kukułek np. trzcinniczki, 
pliszki siwe czy rudziki.

Samica składa jaja pojedynczo w 
gniazdach, w których zauważyła jaja o 
takiej samej barwie jak jej własne. Jak 
podają różne źródła, w sezonie lęgo-
wym musi ich złożyć około 10, ponie-
waż nie wszystkie ptaki dają się nabrać 
na podrzucone jajo.

Pisklę kukułki zaraz po wykluciu usu-
wa z gniazda jaja lub pisklęta przybra-
nych rodziców. Kukułki żywią się owa-
dami a w szczególności gąsienicami 
motyli. Przylatują do nas na przełomie 
kwietnia i maja, także już niedługo bę-
dzie można je usłyszeć, a może niektó-
rym nawet uda się je zobaczyć.

Marcin Popławski

Boże rany
W Wielki Piątek rodzice (najczęściej 

matki) delikatnie uderzają dzieci ręko-
ma, gałązkami, rózgą, bądź paskiem. 
Również małżonek może oberwać od 
żony. „Oprawcy” wołają przy tym: Boże 
rany!. Zwyczaj ten ma przypominać o 
biczowaniu Jezusa i do tej pory często 
można się z nim spotkać.

Wyścig do domu po rezurekcji
Zwyczaj ten był niegdyś bardzo 

popularny i w niektórych miejscach 
Wielkopolski przetrwał do późnych 
lat 80. XX wieku. W każdą niedzielę 
wielkanocną ludzie powracający z 
porannej mszy ścigali się do swoich 
domów. Początkowo pieszo, konno 
lub wozami, później także samocho-
dami. Zwycięzca miał jako pierwszy 
zakończyć żniwa.

Przywoływanka
Ta kontrowersyjna tradycja przetrwa-

ła w wielkopolskich wsiach do okresu 
międzywojennego. W Wielką Sobotę 
chłopcy wspinali się na dachy domów 
i budynków gospodarczych po to, by 
ogłosić listę przewin i wad wszystkich 
dziewcząt zamieszkujących miejsco-
wość. Jako pokutę wyznaczano im 
odpowiednią liczbę wiader wody, 
którymi miały zostać oblane w lany 
poniedziałek. Spokojnie mogły spać 
dziewczyny mające adoratorów, któ-
rzy wykupili je za alkohol. Te oblane 
również nie miały się czym przejmo-
wać, ponieważ woda miała zmyć ich 
winy. W najgorszej sytuacji znajdowały 
się dziewczęta nie mające adoratorów, 
a mimo to pozostające suche. Ozna-
czało to bowiem, że żadna ilość wody 
nie była w stanie zmyć ich grzechów, 
co przysparzało im wielkiego wstydu.

Wielkanocni „kolędnicy”
Poniedziałek wielkanocny większości 

z nas kojarzy się z dyngusem, czyli ob-
lewaniem się wodą. Nie każdy jednak 
wie, że niegdyś na terenie Wielkopolski 
popularnym zwyczajem było wędro-
wanie od wsi do wsi grup przebierań-
ców przypominających bożonarodze-
niowych kolędników. Śpiewali oni pio-
senki i recytowali wiersze w zamian za 
drobne upominki, zazwyczaj w formie 
jedzenia, np. jajek, wędlin czy ciast. W 
różnych częściach województwa tra-
dycja ta miała odmienne nazwy, a więc 
można było: chodzić z kurkiem, kokot-
kiem lub siwkiem, a także organizować 
pochody z niedźwiedziem. Zabawie 
towarzyszyło tak zwane murzenie, 
czyli smarowanie wszystkich sadzą 
najczęściej przez osoby przebrane za 
kominiarzy lub diabły. 

Monika Tomczak 

Pamiętaliśmy, by wywiesić flagi

Kukułka w kwestii potomstwa jest bardzo przebiegła 

Ten okaz został zaobserwowany w okolicy Miłosławia



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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
– 61 640 45 40

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

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

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

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

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Referat Kadr
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27
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we Wrześni, ul Chopina 10
Redaktor naczelna:  
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i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
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Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii we Wrześni
ul. Kaliska 1
tel. 61 436 19 38

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

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

Redakcja nie zwraca tekstów nie 
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Burmistrz Pyzdr
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz opublikowa-
ne na stronie www.bip.pyzdry.pl.

2. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycyjnym, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 15, tel. 63 276 83 33 wew. 115.

                                     Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Oznaczenie nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodez. 1380/10 
obręb m. Pyzdry o pow. 0,4877 ha

Księga wieczysta KN1S/00017753/3
Cena wywoławcza 
nieruchomości

291 522,00 zł
(do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT)

Kwota wadium 25 000,00 zł na konto Gminy i Miasta Pyzdry 
nr 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 płatne do 15 maja 2020 roku

Miejsce i termin I przetargu Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, sala narad
21 maja 2020 roku o godz. 1100

Warunki przystąpienia do 
przetargu

Zobowiązanie do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy w terminie 60 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Za zakończenie zabudowy uważa się zabudowanie 
minimum 50% dozwolonej powierzchni zabudowy działki oraz uzyskanie 
decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wyrażenie zgody na odkup przez Gminę 
i Miasto Pyzdry nieruchomości za cenę zbycia tej nieruchomości w przypadku 
niedotrzymania obowiązków, o których mowa powyżej.

Burmistrz  Pyzdr
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości położonej

w Pyzdrach cz. dz. 1549
 Nieruchomość przeznaczona do najmu:

 *Do ustalonego czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nieruchomość przeznaczona będzie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług fizjoterapeutycz-

nych. Wadium w wysokości 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć zł 00/100) można wpłacać na konto Gminy i Miasta 
Pyzdry prowadzone w Banku Spółdzielczym we Wrześni, oddział w Pyzdrach na numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 
0130  do dnia 27.04.2020 r. (liczy się data wpływu na wskazane konto).

Przetarg odbędzie się dnia 04.05.2020 r. w sali narad w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach przy ul. Taczanowskie-
go 1, o godz. 10.00.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu 
miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wy-
maga formy pisemnej – poświadczonej notarialnie).

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód 
tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się 
kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospo-
darczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone 
zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Więcej  informacji  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach w biurze nr 15 lub pod nr telefonu  63 276 83 33  

wew. 115. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej: www.pyzdry.pl/bip
                            Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Nr geodezyjny Położenie
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 

w m2
Księga wieczysta MPZP Miesięczny czynsz 

najmu w zł

cz. 1549 Pyzdry 113 m2 KN1S/00040642/2 Tereny usług 
publicznych 5UP 361,60
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