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Zdalne nauczanie

Powiat wrzesiński pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę budynku Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej.  Przekazano już plac budowy.
W ramach projektu przebudowano 

bursę przy Słowackiego 11, wybu-
dowano zaplecze dydaktyczno-spor-
towe przy Wojska Polskiego 1, a 30 
kwietnia została podpisana umowa 
z firmą SOLIDDOM sp. z o.o. na mo-
dernizację budynku Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej we 
Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1. 
W ramach umowy zostanie przebu-
dowany budynek PCEZ, zagospo-
darowany teren dookoła oraz utwo-
rzona infrastruktura techniczna wraz  
z wiatą na odpady stałe. Od tego 
momentu firma ma 12 miesię-
cy na realizację umowy. Pra-
ce powinny rozpocząć się już  
w maju.

Przebudowa będzie obejmowała 13 
pracowni m.in. elektroniki i elektro-
techniki, automatyki i AGD z zaple-
czem, montażu i obróbki ręcznej, ob-
róbki plastycznej, cieplnej i ręcznej, 
systemów CAD/CAM. Zostaną także 
zmodernizowane pomieszczenia 
magazynowe, umywalnie, WC, sala 
dydaktyczna, szatnie, sekretariat. 
Całkowita kwota inwestycji to ok. 11 

milionów złotych. Roboty budowla-
ne kosztują ponad 4 miliony, a zakup 
sprzętu warsztatowego zaplanowa-
no za 7 milionów złotych. Wsparcie 
finansowe zostało przekazane w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalne-

Rusza kolejna powiatowa inwestycja

go Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działa-
nie 9.3. Inwestowanie w rozwój infra-
struktury edukacyjnej i szkoleniowej, 
Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie 
w rozwój szkolnictwa zawodowe-

go na projekt pn.: Modernizacja  
i rozbudowa Centrum Oświatowego  
w celu realizacji projektu pn.: Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie 
powiatu wrzesińskiego.                

        (red.)

Modernizacja PCEZ wpisuje się w ogromny projekt, na który udało się pozyskać 73 mln zł dofinansowania

Dwa ostatnie numery naszego biuletynu ukazały się wyłącznie elektronicznie. Ten numer oddajemy w ręce czytelnika ponownie w wer-
sji papierowej, ale zachęcamy, by nie zapominać o tym, że nadal jesteśmy w stanie pandemii, i zachowywać rozsądek.

W czasie najbardziej restrykcyjnej 
narodowej kwarantanny, gdy wszy-
scy opuszczaliśmy nasze mieszkania 
jedynie udając się do pracy czy zała-
twiając naprawdę niezbędne sprawy 
życia codziennego, zdecydowaliśmy, 
by wydawać „Przegląd Powiatowy” 
wyłącznie w wersji elektronicznej. 
Wpisując się w akcję #zostańwdomu, 
zaprosiliśmy do lektury naszej gaze-

ty na platformie Issuu, Facebooku,  
a także poprzez naszą stronę inter-
netową. Nadal zachęcamy, by jak 
najintensywniej korzystać z interne-
towych możliwości lektury.

Ostatnie poluzowanie obostrzeń 
związanych z pandemią spowodo-
wało, że wielu z nas zaczęło zapomi-
nać o zagrożeniu. Obserwujemy wię-
cej ludzi na ulicach. Niektórzy decy-

dują się dyskretnie zsuwać maseczki 
z twarzy i bagatelizują konieczność 
zachowania bezpiecznego dystansu. 
Tymczasem pandemia koronawirusa 
nie słabnie. Choć w naszym powiecie 
dotychczas nie stwierdzono wielu 
przypadków, to musimy zdawać so-
bie sprawę, że wirus jest wśród nas  
i czyha na nasze rozprężenie.

Otoczyła nas atmosfera pozornej 

normalności, której nie powinniśmy 
ulegać. Dlatego nie zapominajmy 
o obowiązujących obostrzeniach, 
zasłaniajmy nos i usta, zachowujmy 
dwumetrowe odległości, nie gro-
madźmy się i gdy tylko możemy, 
zostańmy w domach, gdzie możemy 
bezpiecznie spędzać czas. Także czy-
tając „Przegląd Powiatowy”.

        (red.)

Wywiad  
z Jakubem 

Urbaniakiem

Rozmowy ze szpitalną kadrą

Wybierz swoją szkołę

Wracamy do normalności?
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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.

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.

Schroń się pod parasolem 

30 kwietnia przypadał Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, którego celem jest zwrócenie 
uwagi społeczeństwa na problem stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych. Ofiarom agresji ma 
pomóc działająca od kilku miesięcy ogólnopolska aplikacja Parasol, którą za darmo ściągamy z Inter-
netu. Może uratować zdrowie i życie osób ulegających przemocy domowej. Warto się nią zainteresować 
ze względu na jej pomysłowe rozwiązania. 

Parasol symbolizuje coś, pod czym 
można się schronić. Jawna część pro-
jektu wygląda jak aplikacja pogodo-
wa. Widzimy temperatury dla miejsc, 
w których się akurat znajdujemy. 
Jednak kliknięcie palcem w okolice 
centrum ekranu otwiera funkcje nie-
jawne, przeznaczone dla ofiar prze-
mocy domowej. W trybie niejawnym 
możemy robić zdjęcia, filmy, notatki 
do wykorzystania w sądzie. Zdjęcia 
przechowywane są w chmurze, więc 
nawet jeśli oprawca wyrwie nam te-
lefon, tam ich nie znajdzie. Ważne, 
aby podać adres osoby, do jakiej 
mamy zaufanie, która będzie odbior-
cą tych treści. Dobrze, żeby osoba ta 
ustawiła powiadomienie dla przy-
chodzących wiadomości. Najważ-
niejsze, że aplikacja może dyskretnie 
wysłać sygnał o pomoc: bezpośred-
nio łączymy się z policją. Zawiera ona 
również listę miejsc, gdzie w pobliżu 

znajdują się ośrodki pomocy ofiarom 
przemocy.  

Ogólnopolskie dane mówią, że w 
czasie epidemii jest dwa razy więcej 

zgłoszeń dotyczących przemocy do-
mowej. Ratujmy siebie i innych przed 
agresją.  

(red)

Dzień Strażaka 2020
Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Strażaka odbyły się w poniedziałek 4 maja na terenie Komen-

dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Z uwagi na panujące okoliczności uroczystość 
miała ograniczony przebieg.

Meldunek komendantowi powiato-
wemu PSP we Wrześni złożył dowód-
ca uroczystości bryg. Marek Mikołaj-
czak. Następnie wręczono nominacje 
na wyższe stopnie służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji nadał stopień brygadiera 
młodszemu brygadierowi Piotrowi 
Trawińskiemu i młodszemu bryga-
dierowi Markowi Mikołajczakowi. 
Pierwszy stopień oficerski młodsze-
go kapitana został nadany starszej 
ogniomistrz Annie Kasprzak oraz 
starszemu aspirantowi Tomaszowi 
Jankowskiemu.

Komendant główny PSP nadał sto-
pień aspiranta młodszemu aspiran-
towi Adrianowi Krauzemu i młod-
szemu aspirantowi Łukaszowi Paru-
sowi, zaś wielkopolski komendant 
wojewódzki PSP stopień sekcyjnego 
nadał starszemu strażakowi Igorowi 
Wawrzyniakowi.    
     KP PSP

Z Wrześni do Słupcy
We wrzesińskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Po-

żarnej pełnił funkcję zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej oraz rzecznika prasowego. 1 maja rozpoczął pracę na sta-
nowisku zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Słupcy. 
Młodszy brygadier Zbigniew Rze-

myszkiewicz został awansowany 
przez Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Po-
żarnej.  Z dniem 1 maja rozpoczął pra-
cę na nowym stanowisku – zastępcy 
dowódcy JRG w Słupcy. Pierwszą 
jednostką, do której został skierowa-
ny tuż po Szkole Aspirantów PSP w 
Poznaniu, była Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Gnieź-
nie, gdzie pełnił funkcję dowódcy za-
stępu, dowódcy sekcji oraz zastępcy 
dowódcy zmiany. Zastępcą dowódcy 
JRG we Wrześni Zbigniew Rzemysz-
kiewicz był od stycznia 2011 roku aż 
do 30 kwietnia 2020 roku. Tego dnia 
funkcjonariusz został pożegnany 
przez wrzesińskich strażaków. Z po-
czątkiem maja rozpoczął pracę już  
w nowej, sąsiedniej komendzie.

Klaudia Kubiak
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Mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz

Odeszła Krystyna Łybacka 

20 kwietnia zmarła dr Krystyna Ły-
backa, która przez wiele lat pełniła 
funkcję w parlamencie z ramienia 
SLD. W jej życiu znalazł się również 
epizod rządowy, kiedy piastowa-
ła stanowisko minister edukacji  
i sportu. Warta podkreślenia jest 
jej praca eurodeputowanej w 
Parlamencie Europejskim. Szcze-
gólnie związana z Wielkopolską, 
współpracowała z Uniwersy-
tetem im. Adama Mickiewicza.  

Bliscy jej byli mieszkańcy powiatu 
wrzesińskiego, warto tu wspo-
mnieć choćby projekt fitness 
rehabilitacyjny realizowany dla 
mieszkanek Pyzdr czy współorga-
nizację kursów komputerowych 
dla poszczególnych gmin, mającą 
na celu integrację 500 seniorów. 
Krystyna Łybacka wspierała także 
imprezy edukacyjne. Zmarła po 
ciężkiej chorobie w wieku 74 lat. 
    (red.)

Święto jest okazją do wręczenia awansów

Przemoc domowa to wielki problem współczesnego świata
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Akcja policji dla ofiar przemocy domowej
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Okiem barbarzyńcy, czyli pędzliczkiem po spojówkach
W czasie swojej zawodowej aktywności miałem okazję spotkać się z licznymi przejawami nieracjonalnych, czasem wręcz kuriozalnych, po-

staw, zachowań, rozstrzygnięć. Sytuacje te można by odnieść  do różnych obszarów aktywności. Zarówno zwykłych obywateli, jak i szacownych 
z pozoru instytucji. Obszarem szczególnie obfitującym w tego typu zdarzenia jest sfera  szeroko rozumianych zagadnień ochrony środowiska.

Aktualnie prowadzone są dwie in-
westycje dofinansowane z Fundu-
szu Dróg Samorządowych: pierwsza  
z nich to przebudowa blisko 3-ki-
lometrowego odcinka drogi Grzy-
mysławice-Chwalibogowo-Osowo, 
gdzie dofinansowanie opiewa na 
kwotę prawie 2 milionów złotych, co 
stanowi 60% dofinansowania. Ostat-
nio była tam wykonywana war-
stwa wyrównawcza na pierwszym 
odcinku między krajową 15-stką  
a przejazdem kolejowym. 

Druga inwestycja to budowa cią-
gu pieszo-rowerowego w Gutowie 
Małym o długości około 950 mb. 
Dofinansowanie wynosi blisko 500 
tysięcy złotych. Planowany termin 
zakończenia obu inwestycji to ko-
niec czerwca 2020 roku. 

Niedawno ogłoszono wyniki na-
boru kolejnej edycji Funduszu Dróg 

Samorządowych, gdzie powiat wrze-
siński pod koniec 2019 roku wnio-
skował o środki na przebudowę dro-
gi powiatowej Zapowiednia-Wrąb-
czynek-Zagórów o długości około 
2,55 kilometra. Zanim rozpoczną się 
prace zostanie podpisana umowa 
dotacyjna z wojewodą, a następnie 
odbędzie się wybór wykonawcy. 
Dofinansowanie opiewać będzie na 
kwotę niemal 3 milionów złotych. 

Nieustannie dwie ekipy pracowni-
ków Wydziału Dróg Powiatowych 
prowadzą remonty cząstkowe na 
drogach. Prace te wykonywane są 
przy użyciu skrapiarki oraz remon-
tera drogowego. W ostatnich dniach 
ekipę powiatu można było spotkać 
na drodze Marzenin-Gulczewo, gdzie 
wykonywała punktowe naprawy na-
wierzchni.                          (red.)

Co słychać na drogach?
Na drogach powiatowych trwają prace budowlane oraz modernizacyjne. 

Przebudowa w Chwalibogowie Nowy ciąg pieszo-rowerowy zapewni  
bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom

Na początku swych doświadczeń  
w tej dziedzinie jeszcze trochę ze 
zdziwieniem, ale też ze zrozumie-
niem, odbierałem konieczność prze-
prowadzania różnych badań, np.  
z zakresu ornitologii. Pierwsze takie 
badanie zleciliśmy w celu oceny za-
chowań ptactwa wodnego na War-
cie po ewentualnym zbudowaniu 
planowanej mariny w Pyzdrach. Pil-
nie należało znaleźć odpowiedź na 
pytanie, jak dla przykładu zachowa 
się płynąca Wartą u podnóża pyzdr-
skiej skarpy kaczka, ma się rozumieć, 
dzika kaczka, kiedy niespodziewa-
nie na swojej drodze napotka za-
cumowanego w marinie „Czarnego 
Bociana”. Po wnikliwych i kosztow-
nych badaniach wykonanych przez 
specjalistów od ptactwa wodnego 
dowiedzieliśmy się, że zignoruje ona 
kołyszącą się na falach łajbę i popły-
nie sobie dalej. Dzięki tej ekspertyzie 
można było już żwawo ruszyć z bu-
dową mariny – wymarzonej inwe-
stycji wodniaków z powiatu.

Inne doświadczenie mieliśmy  
z bąkiem zwyczajnym (łac. Botaurus 
stellaris). Stworzenie to omal nie po-
grzebało modernizacji Kanału Bie-
chowskiego. Z donosu ekologów do-
wiedzieliśmy się, że w zarośniętym 
trzcinami i zaniedbanym przez lata 
kanale uwił sobie gniazdo bączek, 
dlatego wykonywanie jakichkolwiek 
prac w tym terenie zostało surowo 
zabronione, gdyż było to naturalne 
siedlisko sympatycznego skądinąd 
ptaszka. Ptaszek ów, pisząc obra-
zowo, opanował sobie po prostu  
w samym łożysku kanału skłot. Kiedy 
już się zdawało, że wielomilionowa 
inwestycja zawisła na włosku, a wła-
ściwie na trzcince bagiennej, okaza-
ło się, że jest nikła szansa na wyjście  
z impasu. Zlecono na koszt inwe-
stora zbadanie problemu biegłym 
w tej dziedzinie ornitologom. I cóż 

się okazało? Botaurus stellaris, który 
pokonał kilkutysięczną trasę z Afryki 
do biechowskiego skłotu, może się 
przenieść, jakby co, kilkaset metrów 
dalej do sąsiedniego trzcinowiska. 
Zapewnili nas o tym naukowcy z in-
stytutu po zainkasowaniu pewnej 
okrągłej sumy.

Do historii powiatu wrzesińskiego 
przeszły też zmagania z „ochroną” 
zamieszkałych w lesie wzdłuż dro-
gi Miłosław-Czeszewo szkodników: 
kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) 
i pachnący dębowej (Osmoderma 
eremita). Robaczki te na co dzień 
trudniły się pożeraniem występują-
cego tam drzewostanu. Cóż mogło-
by je zaniepokoić czy zagrozić ich 
żerowaniu? Śmiertelne zagrożenie 
stwarzała dla nich planowana mo-
dernizacja nawierzchni asfaltowej 
na powiatówce. Ale i tym razem nie-
strudzeni ekolodzy z pomocą dziel-
nych entomologów zapobiegli na-
rastającej katastrofie. Cóż… Powiat 
dołożył 500 tys. złotych na kilkaset 
metrów  „cichego asfaltu”, specjaliści 
od robaczków skasowali za badania, 
ekspertyzę i monitoring uzgodnio-
ną kwotę i w ten sposób inwestycja  
została uratowana. Co prawda robacz-
ki nie za długo cieszyły się wolnością, 
gdyż przez las przeszła wichura i le-
śnicy wywieźli z lasu powalone drze-
wa razem z koziorogiem dęboszem  
i pachnicą  dębową. Prawdziwa apo-
kalipsa…

Można by snuć jeszcze inne opo-
wieści o zbiegających podobno ma-
sowo z ferm norkach amerykańskich 
(Neovison vison). Zwierzątka te sieją 
spustoszenie w okolicznych lasach, 
przeganiają dziki, wykradają bojlery 
(cytuję za autorem) z chłopskich za-
gród, a jedna taka norka próbowała 
nawet pod Noskowem wykraść pa-
cholę z kołyski.

Jednak to wszystko nic… Prawdzi-

wy dramat rozegrał się w ostatnich 
kilkunastu miesiącach wzdłuż dro-
gi powiatowej Września-Witkowo. 
Gdzieś na piątym kilometrze jadąc 
od Wrześni, w miejscowości Gutowo 
Małe. Działo się to przy planowanej 
budowie kolejnego odcinka ciągu 
pieszo-rowerowego do Grzybowa. 
Dla realizacji tej inwestycji koniecz-
nym okazało się wycięcie w pasie 
drogowym kilku drzew, oczywiście 
jak zwykle w takiej sytuacji, w zamian 
za nasadzenia kompensacyjne. Ale  
i tutaj rodzimi  „ekolodzy” nas nie za-
wiedli. Tym razem zaczaili się na nas 
w mchu nadrzewnym i zaatakowali 
nas pędzliczkiem zielonawym (Syn-
trichia virescens), odnożycą jesiono-
wą (Ramalina fraxinea) i odnożycą 
mączystą (Ramalina farinacea). Dla 
czytelników mniej zorientowanych 
w zakresie botaniki wyjaśniam, że 
pod tymi pięknymi nazwami kryją 
się osobliwości w postaci porastają-
cych pnie drzew mchów, porostów  
i grzybów. Po życzliwym poinformo-
waniu o próbie zamachu na wyżej 
wymienione osobniki, do działania 
przystępują organa państwa. Przy-
jeżdżają urzędnicy z województwa 
(RDOŚ) – oglądają, dotykają pora-
stające drzewa mchy, dokumentują  
i znikają. Po kilku tygodniach przysy-
łają do powiatu pismo z informacją, 
że drzewa powinni obejrzeć eksper-
ci od mchów, porostów i grzybów. 
Cóż zrobić? Zlecamy więc ekspertyzę 
(6,5 tys. zł). Przyjeżdżają eksperci od 
mchów: badają, dumają, dywagu-
ją i na koniec stwierdzają, że mchy 
są unikatowe i przed ewentualnym 
wycięciem drzew, mchy należy im-
plantować na sąsiednie drzewa po 
drugiej stronie drogi. W oparciu o tę 
ekspertyzę RDOŚ  nakazuje  zlecenie 
implantacji  pędzliczków i odnożnic  
specjalistom od takich operacji. Do-
piero po takiej operacji urzędnicy  

z województwa ewentualnie wyrażą 
zgodę na wycinkę kompensacyjną. 
Czekamy na odpowiedni czas dla 
przeprowadzenia takiej akcji i zleca-
my implantację mchów (3,5 tys. zł). 
Przyjeżdżają specjaliści od implanta-
cji i wykonują całą operację. Wycina-
ją kawałki kory porośnięte pędzlicz-
kami i odnożycami z jednego drzewa 
i przenoszą na drzewa po drugiej 
stronie drogi. Uff, nareszcie...

Minęło 18 miesięcy i jest decyzja: 
drzewa można już wyciąć. Należy 
jednak przez cały czas obserwo-
wać jak się pędzliczki  i odnożnice 
zaklimatyzują na nowym nosicielu.  
A więc ścieżka pieszo-rowerowa 
może biec dalej w kierunku Grzy-
bowa. Ale co będzie za zakrętem? 
Strach się bać. Może trzeba będzie 

wejść jeszcze głębiej, w sferę mikro-
biologii. Chociaż w tej sferze mamy 
na szczęście już znaczne zbiorowe 
doświadczenie. Niecierpliwie więc 
czekamy na następne odkrycia  na-
szych „niestrudzonych ekologów”. 

Nie wiem jak wam, ale coś mi się 
jednak zdaje, że to musi być w sumie 
niezły biznes ta cała „ekologiczna 
wrażliwość”. Może podpowiedzieć 
panu premierowi, by w dobie od-
mrażania gospodarki nie zapomniał 
o ekobiznesmenach? W następnej 
przygotowywanej przez rząd fazie 
piątej czy której tam w kolejności. 
Nie wiem, bo już się pogubiłem  
w tej numeracji.

 
Starosta wrzesiński
Dionizy Jaśniewicz
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Mówić obrazami, cz. 5
Do tego numeru „Przeglądu Powiatowego” Zespół Szkół im. Janusza Korczaka przygotował zagadki związane z wiosną.

Cykl „Mówić obrazami” publikujemy 
po to, żeby przybliżyć czytelnikom za-
gadnienie komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej. Zabawa wy-
korzystująca piktogramy to spo-
sób na poznanie jednej z me-

tod porozumiewania się w spo-
sób niewerbalny. Na poważnie  
i z sukcesami komunikacja alterna-
tywna jest stosowana w Zespole Szkół 
im. Janusza Korczaka, którego niektó-
rzy uczniowie zmagają się z ograni-

czeniami związanymi z mową. Dzięki 
wykorzystywaniu znaków przestrzen-
no-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, ale 
też obrazów czy symboli), znaków 
manualnych (gestów) osoby niepo-

sługujące się mową lub mówiące w 
sposób ograniczony mają możliwość 
porozumiewania się z otoczeniem.
Społeczność szkoły zachęca do po-
znawania zasad komunikacji alterna-
tywnej i wspomagającej, a jednocze-

śnie wspólnej zabawy. W tym nume-
rze prezentujemy zagadki związane 
z wiosną, które przygotowały Hanna 
Ludwiczak oraz Renata Jakubowska.      
                          (red.)

Żółte i gorące, na błę-
kitnym niebie. Ogrzewa 

ziemię, zwierzęta  
i ciebie.

Jak ten kwiat się na-
zywa, co słowo „pan”  

w nazwie ukrywa.

Kiedy deszczyk pada,  
to szybko ją wkładasz.

Deszcz ze słońcem 
razem utkali, 

wiszący na niebie kolo-
rowy szalik.

Gdy śnieg zginie, 
kwiaty rosną, a tę 

porę zwiemy...

Rosną sobie rosną, 
bardzo wczesną  

wiosną,  
radość dla Beatki, to są 

pierwsze...

On pierwszy do 
nas z ciepłych krajów 

wrócił,
I nad polami piosenkę 

zanucił.

Konewki mu nie trze-
ba, a podlewa kwiaty, 

warzywa i drzewa

Obchody 100. rocznicy  
urodzin Jana Pawła II 

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II. Z tego powodu przez cały rok trwają uroczysto-
ści związane z tą rocznicą, mimo trudności, jakie zostały wywołane koronawirusem.

Św. Jan Paweł II jest patronem 
Ochotniczych Hufców Pracy, stąd we 
wrzesińskim Hufcu Pracy przy wzo-
rowej współpracy z Zespołem Szkół 
Zawodowych nr 2 i Młodzieżowym 
Centrum Kariery powstała na tę oko-
liczność wystawa poświęcona nasze-
mu rodakowi, która ma kilka odsłon 
tematycznych.

Na samym jej początku podkreśla-
my, jak ogromne znaczenie w życiu 
papieża odgrywała Maryja, której 
zawierzył świat i siebie samego. Dru-
gim ważnym tematem jest osiem 
pielgrzymek do Ojczyzny, do uko-
chanej Polski, którą wspierał, miłował 
i za którą bardzo tęsknił – szczególnie 
za górami. W trzecim rozdziale naszej 
wystawy odnosimy się do pielgrzy-
mek zagranicznych, których było aż 
104. Podczas każdej ojciec święty 
chciał przytulić do swego serca każ-
dego człowieka. W kolejnej odsłonie 
prezentujemy ogrom publikacji, en-
cyklik, listów apostolskich, adhortacji  
i konstytucji apostolskich. Na ko-
niec symbolicznym ewangeliarzem, 
który podczas pogrzebu pod wpły-

wem wiatru się zamyka, oraz świecą, 
my żegnamy się z Janem Pawłem II  
i  zamykamy naszą wystawę o wyjąt-
kowym człowieku, naszym rodaku,   
a dzisiaj świętym.

Ogłosiliśmy również tworzenie ,,Łań-
cucha życzliwości”, który polegał na 
zbieraniu łańcucha dobrych uczyn-
ków. Tworzenie łańcucha przez mło-
dzież zaplanowano do końca maja, ale 
już dzisiaj mamy kilka metrów ,,dobro-
ci”, które zawisły u dołu wystawy. 

Wystawa ma charakter otwarty  
i będzie wzbogacana o kolejne eks-
ponaty. Wystawę przygotowała ka-
dra OHP oraz katechetka ZSZ Pauli-
na Dutkowska. Niestety ze względu 
na pandemię młodzież fizycznie nie 
mogła brać w niej udziału, jednak 
wspierała nas mailowo oraz rzeczo-
wo – dostarczonymi eksponatami.

Grażyna Kozanecka

Kolejny sprzęt  
dla naszych szkół

W maju i pod koniec czerwca do powiatowych szkół trafi nowy 
sprzęt zakupiony w ramach projektu „Nauka – to lubię”.

Umowy na zakup nowych pomo-
cy dydaktycznych zostały zawarte  
29 kwietnia. Za kwotę niemal 70 tys. 
zł zakupiony zostanie sprzęt kompu-
terowy dla wszystkich powiatowych 
szkół. Dodatkowo za kwotę ponad 
30 tys. zł zostaną kupione szafy  
na odczynniki chemiczne oraz dy-

gestoria, czyli przeszklone komory 
zaopatrzone w wentylator wydmu-
chujący powietrze poza teren labo-
ratorium, które trafią do LO i ZSTiO.

Sprzęt komputerowy będzie dostar-
czony do połowy maja, a szafy i dy-
gestoria pod koniec czerwca.

(red.)

Wystawa zawiera m. in. publikacje na temat ojca świętego

fot. arch. projektu
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Dotacja dla ZSS
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Razem”, które działa przy Zespole Szkół im. Janusza Korczaka, 
znalazło się na liście beneficjentów akcji „Reklama Dzieciom” orga-
nizowanej przez TVP.

Dofinansowanie z 27. już edycji 
akcji „Reklama Dzieciom” pochodzi 
z emisji specjalnego bloku reklamo-
wego, który można było obejrzeć  
w ostatnie Święta Bożego Narodze-
nia. Z pozyskanych środków stowa-

rzyszenie planuje zakupić urządzenia  
i oprogramowanie do alternatywnej 
i wspomagającej komunikacji, któ-
re pomogą uczniom w codziennym 
funkcjonowaniu.

(red.)

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

Nowe terminy rekrutacji 
do klas pierwszych

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placów-
kach oświatowych, zmienione zostały przepisy dotyczące postępowania 
rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół ponad-
podstawowych. Rekrutacja przeprowadzana będzie w nowych terminach, 
które zostaną określone przez ministra edukacji.

Wydział Edukacji

Grant „Zdalna szkoła”
Powiat wrzesiński zakupił 

drugą partię laptopów niezbęd-
nych do prowadzenia zajęć na 
odległość. Zostały już one prze-
kazane powiatowym szkołom.

Przypomnijmy, że powiat wrzesiński 
na zakup laptopów otrzymał grant  
w kwocie 100 tys. zł w ramach pro-
jektu grantowego „Zdalna szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej w systemie kształcenia zdalne-
go” w ramach Programu Operacyjne-
go 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”. 

W sumie powiat wrzesiński za-
kupił 47 notebooków dla uczniów  
i nauczycieli, które posłużą: Liceum 
Ogólnokształcącemu, Zespołowi 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-

cych, Zespołowi Szkół Politechnicz-
nych, Zespołowi Szkół Zawodowych 
nr 2, Zespołowi Szkół Specjalnych, 
Powiatowemu Centrum Edukacji 

Zawodowej oraz Powiatowej Szkole 
Muzycznej I stopnia.

Wydział Edukacji

Nowy sprzęt to niezbędna pomoc w czasach pandemii
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• całki – cały 
• Ceglorz – zakłady założone przez 

Hipolita Cegielskiego 
• chabaj – rzeźnik 
• chabas – mięso 
• chachoł – kark
• chadziajski – kiepski, niechlujny
• chapać – ciężko pracować 
• chaps – kęs 
• chapsnąć – ugryźć 
• chaziaj – dawniej chłop ze wschodu 
• chęchy – gęste krzaki 
• chędożyć/ochędożyć – sprzątać, 

czyścić/posprzątać, wyczyścić 
• chichrać się – śmiać się 
• chlabra – plucha, błoto 
• chłopyszek – chłopiec 
• chochla – łyżka wazowa, czerpak 
• chrabęścić – szeleścić 
• chrympać – strzępić, ciąć tępym 

nożem 

• chujka – świerk (choinka na Boże 
Narodzenie) 

• churchać, churchlać – kaszleć, po-
chrząkiwać 

• ciepnąć – rzucić 
• cięgiem – ciągle, wciąż 
• cknić – tęsknić 
• colog – ogród zoologiczny 
• cug – prąd powietrza, przeciąg lub 

pociąg 
• cycuś – coś nadzwyczajnego 
• cyrać – cucić, ożywiać 
• czarnina – czernina 
• cząpać, cząpnąć, czępnąć, czómp-

nąć, czympnąć – kucać, kucnąć 
• czerstwy – stare (o pieczywie), 

zdrowy (o ludziach) 
• czerwone jagody – poziomki 
• czysty kintop – ale zabawa!

Zebrał i opracował:  
Jerzy Romuald Stankiewicz

Pisanie sprawia mi dużo przyjemności
Jest uczniem wrzesińskiego liceum i kształci się w klasie o profilu matematycznym. 

Interesuje się lotnictwem oraz literaturą. Jakub Urbaniak to 17-letni wrześnianin, który 
w trakcie trwania akcji #zostańwdomu postanowił napisać powieść. Zgodził się z nami 
porozmawiać o tym doświadczeniu. 

Jakie są twoje zainteresowania? 
Umysłom ścisłym raczej z trudnością 
przychodzi praca nad humanistycz-
nymi projektami.

Literaturą interesuję się od niedawna. 
Początkowo ciekawiła mnie tylko po-
ezja, teraz też proza. Właśnie od pisa-
nia wierszy zaczęła się moja przygoda 
literacka. Interesuję się lotnictwem,  
a moim ulubionym sportem jest żu-
żel. W wolnym czasie czytam książki, 
oglądam filmy i czasami wraz z siostrą 
jadę wędkować. W liceum uczęszczam  
do klasy o profilu matematycznym. 
Może niektórych to zdziwić, ale uwa-
żam, że gdyby nie taka klasa i trudności, 
jakie mnie spotkały podczas rozwiązy-
wania zadań matematycznych, to nie 
poznałbym języka polskiego od literac-
kiej strony, a nie tylko gramatycznej.  
W gimnazjum gramatyka bardzo mnie 
nudziła, natomiast w szkole średniej 
stawia się nacisk przede wszystkim  
na literaturę. Dlatego twierdzę, że dzię-
ki chwilowej niechęci do przedmiotów 
ścisłych zrodziła się we mnie miłość 
do literatury. Moja nauczycielka ma-
wia, że najlepsi poloniści to właśnie 
matematycy. Myślę, że nie jestem ani 
do końca umysłem ścisłym, ani hu-
manistą. Chyba to wypośrodkowałem  
i radzę sobie na obu płaszczyznach, nie 
będąc szczególnie wybitnym ani z języ-
ka polskiego, ani matematyki. 

Skąd pomysł na napisanie książki? 
Pomysł na napisanie książki zrodził 

się spontanicznie. Przyszedł mi na myśl 
i powoli kiełkował w głowie, czekał, 
aż przejdę do czynów. Jednym z po-
wodów, dla którego ostatecznie zde-
cydowałem się napisać książkę, były 
słowa polonistki, która powiedziała, że 
chętnie przeczytałaby wszelkie prze-
jawy naszej twórczości w czasie, gdy 
prowadzona jest nauka zdalna. Wte-
dy pomyślałem, że zaskoczę ją, kiedy 
napiszę dłuższy tekst, w końcu książka 
to nie felieton czy rozprawka. Drugim 
powodem, dla którego powstała ta po-
wieść była chęć, dodania sobie i innym 
otuchy. Sytuacja, w której wszyscy się 
obecnie znajdujemy, może jest trudna, 
niewygodna i nieprzyjemna, ale kiedyś 
się skończy. Dlatego właśnie pisałem 
z perspektywy trzydziestoletniego 
mężczyzny, który to wszystko przeżył 
na swojej skórze. Chciałem pokrzepić 
siebie oraz innych, że to, co się teraz 
dzieje, wkrótce będzie tylko wspomnie-
niem. To dodawało siły do pisania. 

Tytuł twojej książki to Kwarantan-
na. O czym ona opowiada? 

Książka to historia siedemnastolatka, 
Antoniego Tyca, który przechodząc 
przymusową, a później tę odgórnie 
nałożoną na wszystkich ludzi kwaran-
tannę, nie mógł spotykać się ze swoją 
dziewczyną. Główny bohater na sku-
tek izolacji zaczął odchodzić od zmy-
słów, przez co wirus i pandemia zeszły  
na drugi plan. Najbardziej wyniszcza-
jące dla niego jest odseparowanie od 
ukochanej. Myślę, że powieść w nie-
których momentach może zaskoczyć. 
Książka pozostaje jednak tylko fikcją 
literacką, chociaż niektóre postacie są 
wzorowane na prawdziwych osobach, 
a wybrane opisy bazują na moich do-

świadczeniach. Całość ma na celu po-
kazanie, że długa izolacja jest niekiedy 
gorsza od samej epidemii i może do-
prowadzić do tragicznych skutków. Na 
samym końcu jest zamieszczony osta-
teczny wniosek, dzięki czemu można 
poczuć, że lektura jest pokrzepiająca. 
To przynajmniej miałem na celu. 

Co było najtrudniejsze w pisaniu 
powieści? 

Podczas pisania napotkałem na kil-
ka problemów. Najczęściej wynikały 
one z mojego zmęczenia i zwykłej nie-
chęci. Miałem nieraz dosyć patrzenia  
w ekran, klawiaturę, pisania, a z dru-
giej strony chciałem możliwie jak 
najszybciej ukończyć książkę, żeby ją 
szybko opublikować. Przez tempo, ja-
kie sobie narzuciłem, czułem presję, 
którą przecież sam na sobie wywie-
rałem. Momentami natrafiałem na 
brak weny, pisałem zdanie, a później 
czytałem je i już nie było takie, jak 
chciałem. Bywały też takie dni, gdy by-
łem bardzo skupiony nad pracą i nim 
się obejrzałem, miałem już gotowych 
kilka stron. Kolejnym problemem było 
to, że nad tą książką pracowałem sam. 
Samemu musiałem ją wielokrotnie 
przeczytać, sprawdzić czy nie ma błę-
dów, czy przecinki są w odpowiednich 
miejscach. Chyba to właśnie było dla 
mnie najtrudniejsze, samodzielna ko-
rekta własnej twórczości. Pamiętam, 
siedziałem wtedy chyba cztery godzi-
ny przed komputerem i poprawiałem 
tekst. Teraz jednak cieszę się, że byłem 
sam sobie panem, miałem taką swo-
bodę i traktuję to jako własny sukces 
oraz powód do dumy. 

Jaka była reakcja najbliższego 
otoczenia na twoją twórczość? 

Słyszałem najczęściej gratulacje oraz 
opinie, że książkę dobrze się czyta, jest 
ona wciągająca. Zazwyczaj były to 
pozytywne spostrzeżenia. Usłyszałem 
też, że zakończenie było szokujące, ale 
jeszcze nie wszyscy moi bliscy przeczy-
tali książkę, więc czekam na kolejne re-
cenzje. Wiele osób wyrażało podziw dla 
tego, że udało mi się napisać książkę. 

Czy obawiałeś się , jak zareagują 
twoi znajomi, rodzina po jej prze-
czytaniu? 

Najbardziej obawiałem się nadinter-
pretacji powieści przez krąg najbliższej 

rodziny i znajomych, ponieważ boha-
terowie byli właśnie częściowo na nich 
wzorowani, a Antoni na mnie samym. 
Bałem się, że rodzina będzie szukała 
jakiegoś głębszego sensu i zaczną po-
dejrzewać mnie o te wszystkie rzeczy, 
które wyczyniał główny bohater, ale na 
całe szczęście moje obawy się nie po-
twierdziły. Nie obawiałem się wyśmia-
nia, uważam że to właśnie rodzina  
i znajomi powinni zachęcać do działa-
nia, motywować, a jeśli chcą wyrazić 
krytykę, to powinna ona być konstruk-
tywna. 

To twoja pierwsza powieść? 
Tak, to moja pierwsza książka. Wcze-

śniej pisałem wiersze, raczej do „szufla-
dy", chociaż próbowałem też swoich 
sił w konkursach poetyckich. W przy-
szłości planuję więcej pisać, a teraz 
skupiam się na czytaniu różnych utwo-
rów literackich, powiększaniu zasobu 
słownictwa. Aktualnie jeśli piszę, to 
raczej dla siebie, aby ćwiczyć i polep-
szać swój warsztat. Mam nadzieję, że  
w niedalekiej przyszłości wymyślę 
jakąś historię, napiszę konspekt po-
wieści, a później samą powieść, tym 
razem bardziej barwną i z nieco inną 
tematyką. 

Czy jest coś, co byś zmienił, gdybyś 
ponownie miał napisać tę książkę?

Na pewno chciałbym znaleźć osobę, 
która pomogłaby mi w ostatecznej 
korekcie tekstu, tak by spojrzała na 
chłodno i wskazała te błędy, których ja 
nie widzę. Po drugie, chciałbym prze-
znaczyć więcej czasu na samo pisanie, 
dbać o to, by treść była ciągle tak samo 
dobra, bez dysproporcji. Chciałbym, 
żeby zdania przeze mnie tworzone 
były na bardzo wysokim poziomie li-
terackim, aby moje utwory oznaczały 
coś więcej niż tylko zwykłą książkę  
o prostej fabule i kreskówkowych po-
staciach, ale zawierały w sobie jakiś 
morał i były warte uwagi. To jest na 
pewno coś, do czego chcę dążyć i co 
będzie wymagało wiele pracy. Mam 
nadzieję, że wystarczy mi na tyle sa-
mozaparcia, ale chyba najważniejsze 
w tym wszystkim jest to, że pisanie 
sprawia mi wiele przyjemności i czuję 
się spełniony. Bardzo chciałbym, żeby 
ludzie w przyszłości czytali moje książ-
ki, żeby pozostał po mnie jakiś ślad.

Rozmawiała Klaudia Kubiak

Magdalena Zając 
pokieruje ZSS
Obowiązki dyrektora przejmie wraz z nowym rokiem szkolnym.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posie-
dzeniu 5 maja podjął uchwałę, na mocy 
której z dniem 1 września obowiązki 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Janusza Korczaka we Wrześni na rok 
powierzone zostaną dotychczasowej wi-
cedyrektor Magdalenie Zając. Z placów-
ką jest ona związana od początku roku 
szkolnego 2019/2020. Wcześniej, przez 
13 lat kierowała Ośrodkiem Wspoma-
gania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.  
W 2014 roku za zaangażowanie w pracę 

na rzecz dzieci i młodzieży odznaczona 
została Laurem Starosty Wrzesińskiego.

Magdalena Zając zastąpi na tym sta-
nowisku Ewę Kaczmarek, której kaden-
cja upływa wraz z końcem bieżącego 
roku szkolnego. Wciąż urzędująca 
dyrektor nie żegna się jednak na razie  
ze szkołą i zanim przejdzie na zasłu-
żoną emeryturę z pewnością będzie 
wspierać swoją następczynię w pełnie-
niu obowiązków.               (red.) 

Młody powieściopisarz ma już pomysł na kolejną książkę

fot. arch. pryw
atne

Akt powierzenia obowiązków został już wręczony

Powiatowe Centrum 
Edukacji Zawodowej 

we Wrześni 
informuje, że posiada 

na sprzedaż 

maszyny i urządzenia. 

Więcej szczegółów na stronie 
www.pcez.oswiata-wrzesnia.pl
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WUTW, czyli wielka akademia promocji zdrowia seniorów (cz. 2)
Działając na wielu płaszczyznach i w różny sposób, Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku promuje zdrowy styl życia, dbając przede 

wszystkim o aktywność fizyczną, równowagę psychiczną, harmonię ciała i duszy, relaks i zdrową dietę.

Od początku działalności WUTW, 
a to już 13 lat, systematycznie orga-
nizujemy zajęcia w sekcjach rekre-
acyjno-rehabilitacyjnych. Dbamy 
o racjonalne stosowanie ćwiczeń  
na miarę możliwości ruchowych 
seniorów. Robimy wszystko, żeby 
skutecznie przeciwdziałać procesom 
starzenia, podtrzymując sprawność 
ruchową, tak niezbędną w życiu 
codziennym naszych słuchaczy.  
W bieżącym roku przygotowaliśmy 
aż 420 miejsc do ćwiczeń w każ-

dym tygodniu. Zajęcia odbywają się  
w 30 grupach o bardzo różnym pro-
filu działania: rehabilitacja, zajęcia 
korekcyjne, pilates, fitness w wodzie, 
choreoterapia, tai-chi, joga, fitball, 
nordic walking.

Raz w miesiącu sekcja: Zdrowie  
a styl życia zaprasza naszych stu-
dentów na wykłady związane z pro-
mocją zdrowia. Mówimy o zrówno-
ważonej diecie, zdrowych nawykach, 
potrzebie ruchu i dobrym nastawie-
niu do świata. Ogólnie o zdrowym 

trybie życia: żeby istniała harmonia 
zarówno ciała, jak i duszy. Przykła-
dowe tegoroczne tematy: Piramida 
i dekalog żywnościowy, Właściwości 
produktów pszczelich, Masaż – czy 
to pomaga, Konopie – zastosowanie  
w leczeniu chorób, Spotkanie z podo-
logiem, Spotkanie z psychologiem.

Dużym zainteresowaniem naszych 
słuchaczy cieszą się wczasy rehabi-
litacyjne i pobyty sanatoryjne. Wy-
jazdy organizujemy do miejscowości  
i ośrodków, które swoim specyficznym 
mikroklimatem, aktywną rehabilitacją  
i zabiegami terapeutycznymi wpływają 
kojąco na nasze dysfunkcje i schorzenia. 
Dwutygodniowe wczasy nad morzem 
najczęściej spędzaliśmy w Sarbinowie 
i Niechorzu. Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się pobyty sanato-
ryjne na Ukrainie. Tam korzystaliśmy  
z dużo bogatszej bazy zabiegowo-
-leczniczej. Dodatkową zachętą było,  
że oprócz zabiegów w programie zna-
lazło się zwiedzanie Ukrainy. Dwa lata 
temu byliśmy w wakacyjnym kurorcie 
Ukrainy Odessie. Odessa nas zachwyci-
ła; ogromną ilością zabytków, nowocze-
snością, pięknymi alejami platanowymi, 
zjawiskowym gmachem Teatru Opery  
i Baletu. Uczestniczyliśmy w całodzien-
nej wycieczce ,,Śladami Mickiewicza”.  
W drodze powrotnej z Odessy zwiedza-
liśmy Kijów. To miasto też zachwyca!

Grupa 50 słuchaczy WUTW ma  
w planach już po raz trzeci wyjazd 
na turnus sanatoryjny ,,Po zdro-
wie do Truskawca”. Jest to nowo-
czesne sanatorium ze wspaniałą 
bazą leczniczo-zabiegową, solidną 
opieką lekarską ogólną i specjali-
styczną. Posiada własne centrum 
medyczne wyposażone w najnowo-
cześniejszy sprzęt diagnostyczny.  
Po zabiegach wyruszamy na wy-
cieczki: zwiedzamy Lwów, Droho-
bycz, Borysław i Tustań. Na miejscu 
mamy wiele atrakcji: spotkania, wie-

czorki, koncerty. Taki pobyt daje nam 
wiele zdrowotnych bodźców i dla 
ducha, i dla ciała. 

Staramy się teoretycznie i praktycz-
nie promować zdrowy styl życia, 
stawiając duży akcent na ćwiczenia  
w sekcjach rekreacyjno-rehabili-
tacyjnych. Jesteśmy świadomi, że 
ćwiczenia fizyczne są doskonałą pro-
filaktyką zdrowotną i nie ma uspra-
wiedliwienia wobec własnego ciała, 
jeżeli je zaniedbujemy. 

                           Maria Łapawiec
                          wiceprezes WUTW

Zdalne nauczanie to jeden z poważniejszych testów, jakiemu mogliśmy zostać poddani. Oprócz 
samej nauki, gdzie tematy musimy realizować tak naprawdę sami, może z niewielką pomocą na-
uczycieli, podstawową rzeczą, jakiej się na pewno uczymy w tym czasie, jest systematyczność. Bez 
niej nie byłoby możliwe poradzenie sobie z natłokiem zadawanego nam materiału.

Moim zdaniem zdalna nauka to całkiem fajne rozwiązanie. Z początku było z tym dużo zamie-
szania, ale myślę, że po jakimś czasie wszyscy nauczyliśmy się w tym systemie jakoś funkcjonować. 
Nauczyciele przesyłają filmiki i e-podręczniki, można powiedzieć, że pomagają. Mimo wszystko 
ilość zadań, włączając do tego robienie notatek samodzielnie, jest bardzo duża, a opracowanie jed-
nej lekcji zajmuje nam dużo więcej czasu niż te prawdziwe 45 minut. Przykład? Wraz z przyjaciółką 
opracowywałyśmy temat z biologii, który zająłby nauczycielce z pewnością dwie godziny lekcyjne, 
czyli około 90 minut. Nam zajęło to ponad trzy godziny. Tak więc tu można dostrzec, że nie jest lekko. Najgorsza jest chyba jednak 
świadomość, że przy jedno- czy dwudniowym odpoczynku, trzeba tyle nadrabiać! Sama jestem aktualnie w sytuacji, że nie przero-
biłam tematów z dwóch dni i teraz czuję ogromną presję i stres, bo przecież nikt się z tematami zajęć nie zatrzyma, nikt nie poczeka, 
aż ja nadrobię zaległości. Nauka bez nauczyciela obok jest trudna, uważam, że dużo trudniejsza, niż ta typowo w szkole. Przede 
wszystkim w szkole cały czas masz świadomość, że możesz w każdej chwili zapytać o wszystko, czego nie rozumiesz, masz kole-
żankę, czy kolegę w ławce, który może zapamięta trochę więcej niż ty. Razem przeżywacie szkolny dzień. Był czas, kiedy chciałam 
już wrócić do normalnego nauczania, normalnej szkoły. Problem polega teraz na tym, że sama nie wiem, czy się tam odnajdę.                                                                                                           
           Adrianna Maciejewska, ZSTiO

Zdalne nauczanie to teraz bardzo popularny temat. 
Osobiście nie doświadczyłam go aż tak bardzo, ponie-
waż w tym roku piszę maturę i zakończenie roku szkolne-
go miałam już 24 kwietnia. Jednak przez połowę marca  
i prawie cały kwiecień uczestniczyłam w lekcjach online. Były 
one zupełnie inne niż te w szkole, ale nauczyciele starali się do-
starczyć uczniom wszystkie niezbędne materiały i wiadomo-
ści. Zawsze służyli nam radą i pomocą. Po ponad miesięcz-
nym doświadczeniu ze zdalnym nauczaniem mogę stwier-
dzić, że wolę, gdy zajęcia odbywają się normalnie. Trzeba  
zauważyć, że nie każdy ma w domu komputer z superszybkim Interne-
tem albo po prostu dzieli laptopa z rodzeństwem i nie może z niego skorzy-
stać w dowolnej chwili. Podsumowując jednak całą tę sytuację, myślę, że takie 
rozwiązanie i tak jest lepsze niż bezczynne siedzenie w domu i nicnierobienie. 

Kasia Miczuga, ZSP

Kształcenie na odległość  
oczami uczniów szkół średnich

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

W poprzednich numerach opubli-
kowaliśmy wypowiedzi dyrektorów 
szkół ponadpodstawowych oraz 
innych powiatowych jednostek 
oświatowych dotyczące zdalnego 

nauczania. Tym razem oddaliśmy 
głos uczniom wrzesińskich szkół 
średnich, którzy przedstawili plusy  
i minusy tej niecodziennej sytuacji  
z własnej perspektywy. Zgodnie  

z najnowszym rozporządzeniem mi-
nistra edukacji narodowej kształce-
nie na odległość w szkołach i placów-
kach oświatowych zostało przedłu-
żone do 24 maja.                         (red.)

Nowoczesne zdalne nauczanie rozpoczęliśmy 12 mar-
ca. Mój pokój stał się jednocześnie salą lekcyjną dla wielu 
przedmiotów. Od tamtej pory „w szkole” jestem czasami 
nawet od godziny 10 do 19. Nauczyciele kontaktują się z 
nami głównie za pomocą e-dziennika. Tutaj zamieszcza-
ją notatki, zadania i inne informacje. Czasami mamy lek-
cje w czasie rzeczywistym za pomocą programu Skype 
lub Hangouts. Zdarza się, że nauczyciele dzwonią do nas 
i odpytują  na Whatsappie lub Discordzie. Przy tym ostat-
nim to ciekawe doświadczenie, gdyż do tej pory aplika-
cja służyła jedynie graczom, a teraz zamiast kumpla Ironman.56 zgłasza się na przykład 
pani od matematyki. Cóż, takie czasy. Niektórzy nauczyciele założyli grupy na Teams 
lub Google Classroom i to tam otrzymujemy zadania i mamy lekcje. Otrzymujemy 
również linki do stron wydawnictw naszych podręczników i również tam pracujemy. 
Treści jest dużo i wciąż jest coś do zrobienia. Nauka w oparciu o treści wysyłane przez 
nauczycieli przychodzi dość łatwo. Zawsze w razie niejasności można nauczyciela za-
pytać indywidualnie. Pisał też pan pedagog i pani ze świetlicy. Zadają nam już wszy-
scy nauczyciele – ksiądz z religii, pani od muzyki, pani od wychowania fizycznego też. 
Kolega mi opowiadał, że musiał nagrać filmik jak robi pompki i przysiady dla swojego 
nauczyciela wf-u. Z polskiego mamy lektury do przeczytania w ramach czasu wolnego, 
którego obecnie nie mamy zbyt wiele.

Rozwiązujemy też udostępniane przez nauczycieli testy na Testportalu. To chyba jedy-
na adrenalina i stres w tym rodzaju nauczania, bo mamy krótki czas na zrobienie testu 
i krótki czas jego dostępności. Poza tym, wiadomo, trzeba to zrobić uczciwie. Czasami 
test czy kartkówka jest udostępniany na dzienniku jako załącznik One Drive.

Dziwne, bo mimo tych elektronicznych udogodnień wypisują się długopisy i kończą 
zeszyty. Wszystko trzeba było zamówić przez Internet, bo sklepy zamknięte.  Myślę, że 
już się przyzwyczailiśmy do tego sposobu nauczania. Stało się to już taką normalnością, 
choć świat nadal jest jakiś inny i chyba jednak lepiej poznawać go w szkole. Do zoba-
czenia w realu!              Kamil Szczublewski, ZSZ nr 2

Zdecydowanie jest to dla nas nowa sytuacja. Zarówno ja, jak i inni uczniowie LO mu-
simy się przyzwyczaić do nauczania online. Jednocześnie zapewniam, że dyrekcja i na-
uczyciele doskonale radzą sobie z nauczaniem w tak trudnych dla wszystkich czasach, 
co zdecydowanie ułatwia naszą edukację. W liceum korzystamy z aplikacji Teams od 
Microsofta, która jest wprost idealna do zdalnego nauczania. Lekcje online mają swoje 
plusy i minusy, osobiście podoba mi się taki tryb nauki. 

                      Filip Gruszczyński, LO

Seniorzy chętnie zwiedzają kolejne kraje

Pamiątkowa fotografia z podróży

fot. arch. projektu

fot. arch. projektu
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Wrzesnianie 
a polskie powstania narodowe 
w okresie zaboru pruskiego

,

Wrześnianie a powstanie styczniowe 1863-1864 (cz. 2)

Pierwsze przekroczenie granicy prusko-rosyjskiej przez oddział powstańczy nastąpiło 8 lutego 1863 roku. Na czele niewielkiej grupy, 16 lutego, granicę przekroczył znany 
z okresu Wiosny Ludów Ludwik Mierosławski, a 28 lutego do powstania przeszedł oddział Antoniego Garczyńskiego, liczący 600 ochotników. 

Granicę w powiecie wrzesińskim 
przekraczali nie tylko ochotnicy  
z Wielkopolski, ale także z zagranicy, 
wśród tych ostatnich najwięcej było 
Francuzów. We Wrześni zorganizowa-
no oddział dowodzony przez hr. Le-
ona Younga de Blankenheima, liczący 
około tysiąca dobrze wyćwiczonych 
żołnierzy. Służyli w nim również wrze-
śnianie: Maksymilian Flugrad, Stani-
sław Kaczorowski, Jan Krzywdziński, 
Franciszek Tasiemski, Stanisław Mi-
chlewski, Ludwik Szablikowski, Antoni 
Szymański, Henryk Schwerdtfeger. 
Oddział przedostał się przez granicę 
23 kwietnia 1863 roku i już 29 kwiet-
nia stoczył krwawą bitwę pod Brdo-
wem, w której poległ jego dowódca.  
W marcu pojawili się we Wrześni 
pierwsi jeńcy, niektórzy ranni, pojmani 
po przejściu granicy pruskiej po wal-
kach w Królestwie Polskim. W sumie  
w ciągu pierwszej połowy miesiąca 
było ich ponad 50. Wszystkich doce-
lowo umieszczano w twierdzy Winia-
ry, czyli w Cytadeli Poznańskiej. Na 
początku marca ze Strzałkowa do-

noszono, że pod Radłowem granicę 
pokonał, idący do powstania, oddział 
300-400 ludzi i 10-12 wozów z bronią 
i amunicją. W nocy z 22 na 23 marca 
aresztowano we wsiach przygranicz-
nych powiatu w rejonie Strzałkowa  
70 ochotników śpiących w zabudo-
waniach gospodarczych przed plano-
wanym przejściem do Królestwa. Za-
jęto także wóz z kosami i bronią palną 
oraz prochem i ołowiem. W folwarku  
w Czekuszewie koło Stawu znaleziono 
w cegielni 71 zakopanych kos. Miesz-
kańców wielu wsi przygranicznych 
nękały pruskie kontrole. Jeńcy byli pil-
nowani bezwzględnie, nawet ci ciężko 
ranni. 23 kwietnia przyprowadzono 
do Wrześni ze Strzałkowa dziewięciu 
skrępowanych powrozami na rękach 
i nogach Polaków usiłujących prze-
dostać się do powstania. Mieli tylko 
trzy sztuki broni. Kilka dni później,  
29 kwietnia rozegrała się najbliższa 
Wrześni bitwa powstańcza pod Pyz-
drami. W maju granicę przekraczały 
kolejne grupy ochotników zmierza-

jących do powstania. Wielu z nich 
Prusacy schwytali i sprowadzili do 
Miłosławia, Wrześni i Poznania, tak-
że rannych. Większość zatrzymanych 
tworzyła młodzież w wieku 17-20 lat. 
Aresztowany został Walery Hulewicz, 
właściciel majątku Młodziejewice.  
9 maja na czterech wozach przywie-
ziono do Wrześni 16 powstańców.  
23 maja odbył się we Wrześni ich krótki 
proces z zarzutem „udziału w zgroma-
dzeniu zbrojnym”, podsądnych skaza-
no na kary po trzy tygodnie więzienia. 
Wcześniej, 17 maja z rozkazu landrata 
wrzesińskiego aresztowany został 
proboszcz w Grabowie Królewskim, 
ks. Józef Hubert, trzy dni później  
w obecności tegoż landrata areszto-
wano Kazimierza Wilkońskiego, dzie-
dzica Graboszewa. 

Żołnierze obu zaborców, występując 
coraz częściej jako sojusznicy, pozdra-
wiali się wzajemnie, operując po obu 
stronach granicy, a dowódcy później 
nawet wizytowali. Generał Werder 
gościł w Zielone Świątki 1863 roku 
we Wrześni rosyjskiego generała Kra-

snokutskiego. W okresie tym docho-
dziło często do incydentów z powodu 
niesubordynacji żołnierzy pruskich, 
polegającej na nękaniu Polaków, ich 
zaczepianiu i prowokowaniu. Granicę 
przekraczali też pod pretekstem ściga-
nia powstańców żołnierze rosyjscy, od-
wiedzając karczmy i awanturując się.

Latem 1863 roku sytuacja nadal 
była napięta. W nocy z 26 na 27 lipca 
wojsko pruskie otoczyło obie części 
Grzybowa – Rabieżyce i Chrzanowi-
ce – i przeprowadziło rewizje w wielu 
domach mieszkalnych i budynkach 
gospodarczych. Rewizja nie przyniosła 
żadnych obciążających mieszkańców 
rezultatów. Jako obciążającą trakto-
wano nawet większą niż uznana przez 
rewidentów za normalną liczbę koszul; 
podejrzewano, przeważnie słusznie, 
ich przeznaczenie dla powstańców. 
Ochotnicy ciągle jeszcze przekracza-
li nielegalnie granicę Królestwa, idąc 
na pomoc rodakom. W nocy z 3 na 4 
sierpnia w lasach koło Paruszewa gra-
nicę przekroczyło około 300 ochotni-
ków w trzech oddziałach. Tydzień póź-
niej pojawiły się kolejne.

Z końcem lata 1863 roku sytuacja 
stała się spokojniejsza. We Wrześni 
zdarzyły się „pokojowe wizyty” żoł-
nierzy rosyjskich. 6 września przybyło 
do miasta trzech żołnierzy rosyjskich 
z Pyzdr. Powstało wielkie zbiegowi-
sko mieszkańców, niepewnych tego,  

co ma oznaczać wizyta. Ponieważ tłum 
się zwiększał, kilku żołnierzy pruskich roz-
pędziło go, a Rosjanie, zakupiwszy sukno, 
wyjechali. Kilka dni później przybyło do 
Wrześni trzech oficerów rosyjskich, kwa-
terowali krótko w oberży Paprzyckiego, 
przed którą znów wywołali zbiegowisko. 
Tego samego dnia wyjechali. 

Późną jesienią 1863 roku powstanie 
przygasało. Po pruskiej stronie granicy 
panował nieco większy, choć nie cał-
kowity spokój. Zima przełomu 1863 
i 1864 roku, choć raczej łagodna, nie 
sprzyjała działaniom partyzantki po-
wstańczej. Trwało jednak patrolowa-
nie granicy, rewizje obiektów i osób, 
aresztowanie tych bez dokumentów 
lub posiadających, zdaniem Prusaków, 
„podejrzane” papiery. Najsilniej strze-
żono granicę między Cieślami Wielkimi 
a Spławiem. 

Na początku maja 1864 roku toczyła 
się we wrzesińskim sądzie powiato-
wym rozprawa przeciwko schwyta-
nym w marcu w zbrojnym oddziale 
10 ochotnikom oskarżonym o czynny 
udział w wyprawie do Królestwa Pol-
skiego. Oskarżeni byli ubrani w krót-
kie kożuszki poszyte szarym suknem 
z czarnymi wyłogami, dwóch było 
w czamarkach, wszyscy mieli równe 
czapki. Skazano ich na kilkumiesięczne 
więzienie. 

Jesienią 1864 roku toczyły się już 
tylko procesy o udział w powstaniu. 
Mimo iż nie było już Koschinierban-
den – „band kosynierów” – jak Prusacy 
nazywali powstańców, pozostali oni 
wyjątkowo czujni na wszelkie manife-
stacje polskości, a nadgorliwi pruscy 
żandarmi dopatrywali się nawet „kroju 
polskiego” w niektórych butach…

Pruskim władzom znane były nazwi-
ska uczestników powstania z powiatu 
wrzesińskiego i po jego upadku za-
stosowano wobec nich surowe kary. 
W procesie berlińskim, jaki odbył się 

w grudniu 1864 roku, na karę śmier-
ci skazano Bolesława Lutomskiego  
ze Stawu i Filipa Skoraczewskiego  
z Miłosławia. Obaj zostali zwolnieni  
na mocy amnestii w 1866 roku. Wła-
dysława Kosińskiego skazano na dwa 
lata więzienia, a Walerego Hulewicza 
– na rok. Najgorszy jednak los spotkał 
tych wrzesińskich powstańców, którzy 
dostali się do niewoli rosyjskiej i zostali 
zesłani na Sybir. Na zsyłkę trafili Henryk 
Schwerdtfeger i Stanisław Kaczorowski.

Wszystkie próby odbudowy państwa 
polskiego od końca XVIII wieku skoń-
czyły się nie tylko niepowodzeniem, 
ale nawet nasileniem antypolskich 
działań zaborców. W zaborze pruskim 
po powstaniu styczniowym nastąpiła 
epoka działań premiera Prus i kancle-
rza Rzeszy Ottona von Bismarcka. Do-
piero pół wieku po powstaniu stycz-
niowym, wraz z wybuchem I wojny 
światowej, pojawiła się realna szansa 
na odrodzenie Polski; jej zwieńcze-
niem było zwycięskie powstanie wiel-
kopolskie 1918-1919.

Marian Torzewski

Zdjęcie rodzinne wykonane po upadku powstania styczniowego, żałoba narodowa – kobiety z czarną biżuterią, 
drugi od prawej uczestnik powstania Mieczysław Świeżyński (ze zbiorów autora)

Mieczysław Świeżyński 60 lat później 
w mundurze weterana powstania (ze zbiorów autora)

Groby wrzesińskich powstańców styczniowych na cmentarzu farnym we Wrześni

(fot. M
. Torzew

ski 2005)
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Ważne majowe święta
Pierwsze dni maja to dla Polaków szczególny okres, w którym wspominamy ważne historyczne wydarzenia. Jest to doskonała okazja do wyraże-

nia własnego patriotyzmu i szacunku wobec symboli narodowych. W tym czasie mieszkańcy powiatu wrzesińskiego obchodzą także rocznice związane  
z lokalną historią.

1 maja — Międzynarodowe Świę-
to Pracy

Święto Pracy, zwane również Mię-
dzynarodowym Dniem Solidarności 
Ludzi Pracy, obchodzone jest corocz-
nie od 1890 roku. W Polsce od 1950 
roku ma ono charakter państwowy  
i jest dniem ustawowo wolnym. Upa-
miętnia strajk robotników z Chica-
go, który miał miejsce w 1886 roku. 
Tysiące amerykańskich pracowni-
ków protestowało, domagając się 
ośmiogodzinnego dnia pracy oraz 
godziwych warunków zapewnia-
nych przez pracodawców, jak rów-
nież przyzwoitej płacy. Strajk został 
brutalnie stłumiony przez policję,  
a wielu demonstrantów zginęło. Świę-
to wprowadziła II Międzynarodówka 
(międzynarodowe stowarzyszenie 
partii i organizacji socjalistycznych) 
trzy lata po tych wydarzeniach. W wie-
lu państwach, w tym także na ziemiach 
polskich, Święto Pracy było obchodzo-
ne już rok po jego ogłoszeniu. Zazwy-
czaj organizowały je lokalne związki 
zawodowe i partie polityczne walczą-
ce o prawa pracownicze. W okresie 
PRL-u dzień ten miał bardzo uroczysty 
charakter. Odbywały się wtedy liczne 
zgromadzenia, wiece i pochody pierw-
szomajowe. Obecnie święto jest oka-
zją do zwrócenia uwagi na problemy,  
z jakimi na co dzień borykają się pra-
cujący, takie jak nierówność na rynku 
pracy i niskie zarobki. To także czas,  
w którym poruszane są kwestie doty-
czące bezrobocia.

2 maja — Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej został ustanowiony przez sejm 
w 2004 roku. Flaga składa się z dwóch 
poziomych pasów równej szerokości, 
białego u góry i czerwonego u dołu, 
w proporcjach 5:8. Właśnie ta ostat-
nia cecha odróżnia ją od barw naro-
dowych, które nie muszą mieć okre-
ślonych proporcji (jednak szerokość 
obu pasów nadal musi pozostać taka 
sama). Biel pochodzi od będącego go-
dłem Polski orła, a czerwień od tła tar-
czy herbowej. Znak w godle jest waż-
niejszy niż tło, dlatego biel znajduje 

się na górze. Flaga państwowa może 
być używana nie tylko przez władze 
i instytucje państwowe, ale także 
przez obywateli i instytucje prywatne. 
Głównym celem święta jest możli-
wość wyrażenia szacunku wobec fla-
gi, a także propagowanie wiedzy na 
temat symboli narodowych i polskiej 
tożsamości. Data święta nie została 
wybrana przypadkowo. 2 maja 1945 
roku polscy żołnierze uczestniczący  
w zdobyciu Berlina, umieścili biało-
-czerwoną flagę na Kolumnie Zwy-
cięstwa. Ponadto, w czasach PRL 
zaraz po Święcie Pracy zdejmowa-
no flagi, by nie były one widoczne 
podczas zniesionego przez wła-
dze komunistyczne Święta Kon-
stytucji 3 Maja. Załatwiając sprawy  
w Starostwie Powiatowym w ostat-
nich dniach kwietnia, można było 
bezpłatnie otrzymać flagę państwo-
wą. Mieszkańcy powiatu chętnie ko-
rzystali z tej możliwości. Wielu z nich 
po powrocie do domów wywiesiło 
biało-czerwone flagi, by w ten sposób 
uczcić święto przypadające 2 maja.
Tego dnia rozegrała się ważna zarów-

no dla lokalnej, jak i ogólnopaństwo-
wej historii bitwa pod Sokołowem, 
podczas której oddziały dowodzo-
ne przez Ludwika Mierosławskiego 
odniosły zwycięstwo nad wojskami 
pruskimi. Miała ona miejsce w 1848 
roku w czasie Wiosny Ludów. W 172. 
rocznicę tego wydarzenia starosta 
wrzesiński złożył kwiaty pod pomni-
kiem upamiętniającym poległych  
w walkach. Sytuacja związana z epide-
mią nie pozwoliła na to, by w sposób 
bardzo uroczysty uczcić pamięć ofiar. 
Jednak nawet w tak trudnym czasie 
nie należy zapominać o poświęceniu 
ludzi, którzy walczyli o niepodległość 
Polski także na naszych ziemiach. 
Wcześniej w naszym regionie mia-
ły miejsce dwie inne ważne bitwy.  
30 kwietnia 1848 roku pod Miłosła-
wiem doszło do największego starcia 
Wiosny Ludów na ziemiach polskich, 
które również zakończyło się zwycię-
stwem oddziałów Mierosławskiego. 
Natomiast 29 kwietnia obchodziliśmy 
rocznicę zwycięskiej bitwy powstań-
ców styczniowych pod Pyzdrami  
z 1863 roku. 

3 maja — Święto Narodowe Trze-
ciego Maja

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 
roku zostało uznane za święto już kilka 
dni po tym podniosłym wydarzeniu. 
W okresie zaborów świętowanie było 
zakazane przez wszystkich zaborców. 
Za złamanie ograniczenia groziły su-
rowe kary. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości rocznica uchwalenia 
konstytucji została uznana za święto 
narodowe uchwałą Sejmu Ustawo-
dawczego z 1919 roku. Po zakończe-
niu II wojny światowej dzień ten był 
obchodzony tylko raz, w 1946 roku. 
W wielu miastach odbyły się demon-
stracje studenckie, co zmusiło komu-
nistyczne władze do całkowitego za-
kazania publicznej celebracji. Święto 
zostało oficjalnie zniesione w 1951 
roku. Przywrócono je dopiero ustawą 
z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Niecały 
miesiąc później w Warszawie odby-
ły się pierwsze uroczyste obchody,  
w których udział wziął prezydent Woj-
ciech Jaruzelski. Konstytucja 3 maja to 
drugi na świecie, a zarazem pierwszy  
w Europie tego typu akt prawny. Zo-
stała przygotowana przez króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego i grupę 
jego współpracowników określaną 
mianem stronnictwa patriotycznego. 
Należeli do niej m.in. Ignacy Potocki, 
Stanisław Małachowski oraz Hugo Koł-
łątaj. Główną zasadą, którą kierowali 
się ustawodawcy, był monteskiuszow-
ski trójpodział władzy. Konstytucja 

nadawała państwu polskiemu charak-
ter dziedzicznej monarchii konstytu-
cyjnej (znosiła wolną elekcję). Orga-
nem władzy wykonawczej była Straż 
Praw (rząd), na czele której stał król. 
Podlegały jej Komisje Wielkie (Policji, 
Wojska, Skarbu, Edukacji Narodowej) 
wraz ze stojącymi na ich czele ministra-
mi. Władzę ustawodawczą sprawował 
dwuizbowy parlament składający się  
z izby poselskiej i senatu. Jego kaden-
cja trwała dwa lata, a ustawy przyjmo-
wano większością głosów (zniesiono 
liberum veto). Wprowadzone zostało 
także niezawisłe sądownictwo. Cho-
ciaż Kościół katolicki nadal cieszył się 
uprzywilejowaną pozycją, to inne 
wyznania zyskały równouprawnienie.  
W skład konstytucji weszła rów-
nież ustawa o miastach królewskich  
z kwietnia 1791 roku. Zapewniała ona 
mieszczaństwu nietykalność osobi-
stą, swobodny zakup dóbr ziemskich, 
dostęp do urzędów i godności, jak 
również udział w sejmie. W konstytucji 
zapowiedziano wzięcie chłopów pod 
opiekę państwa i rządu krajowego. 
W sali obrad licznie zgromadziła się 
publiczność, na ulicach Warszawy de-
monstrowały tłumy, a wojsko pod do-
wództwem oficerów strzegło Zamku 
Królewskiego. Takie okoliczności spra-
wiły, że uchwalenie nowej ustawy za-
sadniczej nabrało charakteru zamachu 
stanu dokonanego na forum sejmu.

Monika Tomczak

8 maja został ustanowiony przez 
sejm Dniem Zwycięstwa w 2015 
roku jako upamiętnienie zakończe-
nia okrutnej wojny, która dla naszego 
narodu była najtragiczniejszym mo-
mentem w dziejach. To także dzień 
oddawania hołdu tym, którzy walczyli  
za nasz kraj. Jesienią 1939 roku ojczy-
zny broniło wielu naszych rodaków. 
Wśród nich byli też żołnierze wrzesiń-
skiego 68. Pułku Piechoty, a także inni 
mundurowi i cywilni mieszkańcy ziemi 
wrzesińskiej.

To właśnie przy pomniku upamięt-
niającym zasługi tego pułku co roku 
odbywała się uroczystość patriotyczna 
organizowana wspólnie przez Staro-
stwo Powiatowe oraz Urząd Miasta  
i Gminy we Wrześni, na której groma-
dzili się kombatanci, przedstawiciele 
organizacji, władz samorządowych, 
służb mundurowych, harcerze, ucznio-
wie oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

W tym roku nie odśpiewamy razem 
hymnu w tym miejscu, nie przyjdzie-
my ze sztandarami, nie utrwalimy pa-

triotycznego spotkania na wspólnej 
fotografii. Możemy jednak wywiesić 
flagę państwową, przystanąć w za-
dumie, mijając pomnik, pośpiewać  
z rodziną patriotyczne pieśni. Urzęd-
nicy starostwa obchodząc Dzień Zwy-
cięstwa, zachęcają do czytania poezji 
(szczegóły na naszym profilu na Fa-
cebooku). Sposobów na patriotyzm  
w czasach pandemii jest mnóstwo. 
Najważniejsze w ważnych rocznicach 
jest to, byśmy o nich pamiętali. 
      Klara Skrzypczyk

Dzień Zwycięstwa

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Tym razem nie gromadzimy się 
na tradycyjnej uroczystości patriotycznej, ale to nie znaczy, że nie pamiętamy  o tej ważnej dacie.

Atrakcyjne nagrody czekają na lau-
reatów konkursu Patria Nostra, nad 
którym patronat objęło między innymi 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego 
celem jest propagowanie historii Polski 
oraz krzewienie patriotyzmu. Uczest-
nikami może być młodzież szkolna  
z Wielkopolski, a także młodzież pol-
ska i polonijna z całego świata. Każda  

ze szkół ma możliwość zgłoszenia jed-
nej, czteroosobowej drużyny składają-
cej się z trójki uczniów oraz nauczyciela. 
Zadanie polega na przygotowaniu ani-
macji lub filmiku na temat najważniej-
szych wydarzeń z historii Polski. Termin 
rejestracji uczestników upływa 15 maja, 
a do końca tego miesiąca należy prze-
słać gotowe prace.          (red.)

Flagi zawisły nie tylko na urzędowych budynkach

Starosta złożył kwiaty pod pomnikiem sokołowskiej bitwy
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Zmiany na ginekologii
O bogatym doświadczeniu, planach, Szpitalu Powiatowym i feministycznym zaangażowaniu rozmawiamy z prof. Magdaleną Pisarską-Krawczyk,  

nową ordynator wrzesińskiej ginekologii. 

Pani profesor, jest pani gineko-
logiem i onkologiem. Może pani 
powiedzieć coś więcej o swoim 
wykształceniu i doświadczeniu?

No tak, przez ponad 35 lat pracy 
zebrały się rozmaite doświadczenia. 
To czas związany zawodowo z Uni-
wersytetem Medycznym, przedtem 
Akademią Medyczną w Poznaniu  
i Ginekologiczno-Położniczym Szpi-
talem przy ulicy Polnej. W różnych 
klinikach, bo przechodziliśmy tak 
zwaną rotację – co było uciążliwe  
i wtedy przeszkadzało, a w konse-
kwencji okazało się znakomite, bo po-
zwalało na zdobywanie umiejętności 
w kilku dziedzinach. Zajmowałam się 
dydaktyką i nauką. Praca ze studen-
tami na wydziale lekarskim i krótko 
wydziale nauk o zdrowiu sprawiały 
mi największą przyjemność, podob-
nie jak badania, które prowadziliśmy, 
nie zawsze doceniając ich wartość. 
Niektóre wyniki zostały zebrane  
w paru redagowanych książkach, roz-
działach w podręcznikach dla lekarzy 
i studentów.

Z radością na przykład wspominam 
wielką pasję sprzed paru lat dotyczą-
cą funkcjonowania popłodu. Przy mi-
kroskopie spędziłam wiele godzin, bo 
taka ocena pozwalała wnioskować  
o przebiegu ciąży i porodu. Czynność 
łożyska to fenomen medyczny, stała 
się przedmiotem mojego doktora-
tu. Praktyka natomiast towarzyszy 
lekarzowi pracującemu w szpitalu 
codziennie. Moją drugą specjalizacją 
poza ginekologią i położnictwem jest 
onkologia, i to ona zajęła mi najwię-
cej życia zawodowego. Kierowałam 
pracownią brachyterapii, wcześniej, 
kiedy stosowaliśmy rad, była też pro-
wadzona w klinice teleterapia. Można 
opowiadać całe historie o leczeniu 
napromienianiem, o ludziach stosują-
cych te techniki, ich narażeniu i efek-
tach terapii. 

Co dalej?
 Potem pełniłam funkcję zastępcy 

kierowania Kliniki Ginekologii Opera-
cyjnej – wiele lat, i teraz wspominam je 
bardzo dobrze. Ciekawe, intensywne 
życie, niekiedy nerwowe, uzależnio-
ne od rytmu otoczenia sali operacyj-
nej. Obserwując dolegliwości kobiet, 
zwłaszcza w trakcie pooperacyjnych 
przebiegów, uparłam się, żeby stwo-
rzyć pracownię urodynamiki i prowa-
dziłam ją przez ponad 20 lat. Wszyst-
ko w Ginekologiczno-Położniczym 
Szpitalu nr 3. Doświadczenia dotyczą-
ce uroginekologii pozwoliły na pracę 
habilitacyjną, nowoczesną jak na 
tamten czas. Wnioski zwróciły uwagę 
na te zdrowotne aspekty życia kobiet, 
którym powinno się poświęcać dużo 
więcej uwagi. Nadal o tę wrażliwość  
w różnych sytuacjach z feministycz-
nym zaangażowaniem się staram  
i niestety ciągle jest taka potrzeba.

Sprawowała pani funkcję rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły w Ka-
liszu. Jak podsumowałaby pani 
ten okres?

Równocześnie z wspomnianymi 

wyżej aktywnościami pełniłam funk-
cję prorektora do spraw nauki i roz-
woju uczelni przez dwie kadencje  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Stanisława Wojciechow-
skiego w Kaliszu, następnie jako 
rektor. To trochę inny rodzaj działań, 
także urzędniczych, wymagających 
elastyczności, uważności na rozmaite 
wpływy, interesy nie tylko studentów  
i nauczycieli, ale także wypełnianie 
lokalnych zadań, które stawiono 
przede mną lub które sama sobie 
postawiłam. Udało się je zrealizo-
wać częściowo, innych nie. To czas, 
który zmienił trochę moje postrze-
ganie świata, ale też bardzo ciekawe 
doświadczenie. Pracuję nadal na tej 
uczelni, mam tam wykłady i cenię 
sobie tę działalność. Reasumując, 
ujawniła się i ta przyjemna strona, że 
spotykam dziś np. w szpitalu wrze-
sińskim byłe studentki, zadowolone 
ze swojej pracy, dobrze wykształcone  
i mamy do siebie sporo sympatii. Spo-
tkałyśmy się na zajęciach i ten szacu-
nek wzajemny trwa. Mam zresztą na-
dzieję na wykorzystanie szpitala dla 
studentów, co z powodu zagrożenia 
epidemiologicznego zostało czasowo 
odsunięte. 

Skąd decyzja o podjęciu pracy we 
wrzesińskim szpitalu?

To nie była łatwa decyzja, rodzi-
ła się długo, przyjęłam propozycję  
z kilku równie ważnych powodów. 
Nie ukrywam, że trochę mi brakowa-
ło tej specjalnej klinicznej atmosfe-
ry, szybkiego działania, sprawnego, 
zespołowego, a szpital wrzesiński 
znam z czasów powstawania wy-
działu uczelni kaliskiej. Z niektórymi 
osobami miałam szczęście współ-
pracować i je szanuję, kilka nazwisk  
z przyjemnością mogłabym wymie-
nić, np. panią pielęgniarkę naczelną. 
Ten fakt nieco ułatwił podjęcie się 
zadania. Poza tym zawsze kusi moż-
liwość zrobienia czegoś dobrego.  
I lokalnie jest mi bardzo blisko, bo to 
Wielkopolska, a Września i okolice są 
takie piękne i tak się rozwijają, mam 
więc nadzieję, że nasz oddział wpisuje 
się w tę dynamikę.  

 
Czy obecna epidemia ma wpływ 

na pracę oddziału położniczo-
-ginekologicznego? Innymi sło-
wy: czy pacjentki, które rodzą w 
tym czasie, powinny się obawiać 
o bezpieczeństwo swoje i swoich 
dzieci?

Ta pandemia mimo że nie powin-
na, zaskoczyła wszystkich. Bać się 
nie należy, ale musimy być uważni  
i ostrożni. Trzeba postępować wedle 
wytyczonych zasad. Bez odstępstw.  
To może być trudne, ale medycy po to 
są, aby pomagać, chronić. Służymy po-
mocą niezależnie od sytuacji. Wspiera-
my matki, całe rodziny, pozostajemy 
do dyspozycji i będziemy się starali, 
aby ten wymagający czas skończył się 
bez traumatycznych przeżyć, próbu-
jemy przewidzieć, oby skutecznie, co 
robić, żeby w przyszłości było bezpiecz-
niej. Trzeba będzie roztropniej działać.

Czy poród odbywa się w specjal-
nym reżimie sanitarnym? 

Pracujemy wedle narzuconych re-
guł. Mamy odpowiednio przygoto-
waną salę porodową i osobny do-
stęp do niej, należało dostosować 
się w szczegółach do restrykcyjnych 
zaleceń, w większości ogólnie zna-
nych, więc nie będę ich przytaczać, 
zaś specyfika dotyczy położnictwa, 
logistyki i obecności jak najmniej-
szej liczby ludzi w pobliżu. Szpital  
i oddział są należycie chronione, to cie-
szy, jednak trudno przecenić porządek, 
mają znaczenie nawet najdrobniejsze 
wymagania, które przecież nie zawsze 
i nie wszystkim wydają się oczywiste. 
Łatwo wywołać ryzykowne zachowa-
nia. Proszę sobie wyobrazić, co by się 
stało, gdybyśmy przez niefrasobliwość 
doprowadzali do zakażenia pacjentki 
czy personelu. Podkreślam, w takim 
czasie warto posłuchać medyków  
i tych, którzy ułatwiają nam pracę. 

Jak ocenia pani wrzesińską pla-
cówkę szpitalną?

Po pierwsze ludzie pracujący na od-
dziale mnie zachwycili. Pielęgniarki, 
położne, te nadzorujące i wszystkie 
tworzące zespół, naprawdę zapew-
niają poczucie bezpieczeństwa. Ich 
doświadczenie, ale też atmosfera, któ-
rą wypracowały, są budujące. Razem  
z lekarzami są stabilnymi filarami 
i trzeba to docenić. Nietrudno do-
strzec jak bardzo się wszyscy sta-
rają, ale to trudna praca, z rozma-
itymi ludźmi, chore mają zawsze 
rację, zwłaszcza kiedy cierpią, więc 
trzeba o tym wiedzieć. Jasne, że po-
równując moje obserwacje sprzed 
lat i z wieloletnich doświadczeń  
w Klinikach Szpitala przy Polnej w Po-
znaniu, muszę mieć jakieś konkretne 
wizje i odnieść je do bieżących wymo-
gów, do tych szczególnych czasów, 
które w tej chwili mamy, i tym bardziej 
jest oczywiste, że pewne zmiany mu-
szą wprowadzać wszyscy. To jest taki 
rodzaj działalności, mówię o tej lekar-
skiej pracy, szpitalnej, który zmienia 
się pod wpływem rzeczywistości, na 
bieżąco. A też proszę zwrócić uwagę, 
że inni, świat obok, nam uciekną, jeże-
li nie będziemy dbali o własne sprawy 
podnosząc profesjonalną atrakcyj-
ność, że użyję takiego określenia, i no-
woczesność. Ponieważ zakres operacji 
powinien się poszerzać, potrzebny jest 
nowy sprzęt, np. do wykonywania hi-
steroskopii, laparoskopii, właściwej 
diagnostyki, sprawności w codzien-
nych czynnościach. Połączenie kilku 
elementów staje się niezbędne, nowe 
technologie mają być ułatwieniem, 
nie kolejną uciążliwością. Jakkolwiek 
te potrzeby spotykają się ze zrozu-
mieniem prezesa szpitala, starosty, 
powinniśmy wpasować nasze potrze-
by w plany inwestycyjne. Komputery-
zacja, elektroniczna dokumentacja, 
szybkość przekazywania danych mają 
wreszcie poprawić funkcjonowanie  
i do tego potrzeba ciągłych zmian, każ-
dego dnia. To jest wyzwanie, ponieważ 
lubimy opierać się na przyzwyczaje-
niach. Niestety, nie da się tkwić w miej-

scu, po prostu trwać. Więc pomalutku, 
bez zniechęcenia, ale konsekwentnie 
wprowadzanie drobnych usprawnień 
jest konieczne. Wymagania procedu-
ralne często zajmują nam zbyt wiele 
czasu, angażują zespół, byłoby za-
tem ulgą, gdyby transfer danych, czy  
w ogóle elektroniczne dobrodziejstwa 
wykorzystać pełniej. Będziemy uparci  
w usprawnianiu pracy na oddziale, 
nieco inaczej wykorzystując to, co już 
mamy, poprawiając warunki zespo-
łu pielęgniarskiego i lekarskiego, nie  
nadwyrężając ekonomicznie, po pro-
stu wygodniej funkcjonując.

 I bardzo potrzebna jest ginekolo-
giczna przychodnia przyszpitalna, 
miejsce, gdzie kobiety będą mogły 
zwrócić się po pomoc i wyjaśnienia, 
z dolegliwościami, problemami. To 
jest bardzo ważne, zdecydowanie 
widzę taką potrzebę. Mam nadzieję 
na akceptację takiego kierunku, bo 
rzeczywiście szpital powinien być 
jednostką wiodącą, co może dziwnie 
propagandowo brzmi, jednak trudno 
znaleźć lepsze miejsce dla medycznej 
działalności.

Co chce pani długofalowo zmie-
nić na oddziale, za który pani od-
powiada?

Już podkreślałam, jak bardzo zmieni-
ła się okolica i samo miasto Września, 
jest przecież coraz przyjemniej. Opie-
ka szpitalna powinna być traktowa-
na zwyczajnie, ale na miarę potrzeb, 
takie marzenie. Jak w kraju zadbane 
jest zdrowie – widzimy… Więc nasze 

starania są, by tak powiedzieć, nie za-
wsze adekwatne. Byłoby fatalną rze-
czą zmarnowanie możliwości, jakie 
tu mamy lub niedostateczne ich wy-
korzystanie. Medycyna musi być cią-
gle wspierana, także energetycznie, 
na rozmaite sposoby. Ośrodek wie-
lofunkcyjny, wieloprofilowy, bardzo 
ładny, dobrze wyposażony, należycie 
zarządzany, dysponujący współpra-
cującym zespołem mającym do siebie 
zaufanie, co absolutnie według mnie 
najważniejsze, jest doskonałym miej-
scem do leczenia, ale też powinien 
wytworzyć konkretne własne sposo-
by, indywidualne, na miarę poszcze-
gólnych oddziałów, do prowadzenia 
profilaktyki, choć nie będziemy samo-
wystarczalni, bo też nie o to chodzi. 
Idzie nowe, wyzwania będą większe, 
nie do końca wiemy jakie, a ten szpi-
tal dysponuje wszystkim, co posłuży 
do zapewnienia miejscowej opieki 
medycznej, także pokładam nadzieję  
w tych nowych formach. To lokal-
nie będzie coraz bardziej potrzebne. 
Powinniśmy opierać się na większej 
dbałości o świadomość, zwłaszcza 
dotyczącą zapobiegania chorobom, 
co przecież zdrowsze i tańsze. 

Oddział nasz jest jedną z części, 
elementem, ale jakże istotnym.  
W każdej chwili się o tym przekonuje-
my. Co do szczegółów jednak, proszę 
się ze mną umówić za parę tygodni, 
wszyscy potrzebujemy trochę czasu na 
poczynienie pełniejszych obserwacji  
i wyciąganie wniosków.  

Rozmawiała Anna Szymczak

Prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk
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Bez paniki we Wrześni
Pojawienie się w mieście pierwszego pacjenta ze zdiagnozowanym koronawirusem wywołało pewne poruszenie społeczne, nawet, niestety, zdarzyły 

się przypadki hejtu wobec zakażonego pacjenta. Żeby rozwiać wszelkie złe emocje, przeprowadziliśmy wywiad z Beatą Schulze-Zyber, pielęgniarką epide-
miologiczną, specjalistą ds. epidemiologii wrzesińskiego szpitala. Mając 33-letni staż pracy, jest wiarygodnym źródłem informacji o tym, co działo się nocą  
14 kwietnia na Zakaźnej Izbie Przyjęć B.

Jak wyglądała historia pacjenta  
z koronawirusem? 

Pacjent zgłosił się do Izby Przyjęć B 
Szpitala Powiatowego we Wrześni 
14 kwietnia w nocy. Wyjaśnię, że Izba 
Przyjęć B była miejscem przeznaczo-
nym do przyjmowania pacjentów 
z objawami infekcji (kaszel, gorącz-
ka, duszność). Pacjent trafił tam po 
uprzednim telefonicznym 
kontakcie z personelem 
Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego.  
W czasie tej roz-
mowy prze-
p r o w a d z o n o 
z nim wywiad 
e p i d e m i o l o -
giczny, z któ-
rego wynikało, 
że pacjent ma 
objawy wskazu-
jące na zakażenie 
SARS-CoV-2. Wobec 
tego przekazano mu 
informację o konieczności 
zgłoszenia się do Izby Przyjęć B. 

Co działo się dalej?
Personel medyczny, w związku  

z uzyskanymi w trakcie wywiadu in-
formacjami, zaczął działać zgodnie  
z obowiązującymi procedurami doty-
czącymi pacjenta z podejrzeniem tzw. 
koronawirusa. Zastosował obowią-
zujące środki ochrony indywidualnej  
w postaci kombinezonu ochronnego 
z kapturem, maseczki FFP2, przyłbicy, 
ochraniaczy na obuwie i rękawiczek 
ochronnych, przygotował termometr 
do pomiaru temperatury, pulsokry-
metr do pomiaru SaO2, ankietę epi-
demiologiczną. Ograniczono do nie-
zbędnego minimum liczbę osób kon-
taktujących się z pacjentem. 

Mężczyzna po przybyciu pod 
szpital skierował się do wejścia do 
Izby Przyjęć B?

Wówczas znajdowała się ona  
w pomieszczeniach Nocnej i Świą-
tecznej Opieki Medycznej. Zadzwonił 
do drzwi, otrzymał i założył maseczkę 
ochronną, po czym został wprowa-
dzony przez ratownika medycznego 
do izolatki. Tam przeprowadzono 
triaż, czyli sprawdzono jego tempe-
raturę, saturację, liczbę oddechów 
oraz wypełniono ankietę epidemio-
logiczną. Potem ratownik medyczny 
przekazał informację o stanie zdro-
wia pacjenta lekarzowi dyżurnemu, 
który podjął decyzję o konieczności 
przetransportowania pacjenta do 
szpitala jednoimiennego w Poznaniu 
(Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. J. Strusia w Poznaniu przy 
ul. Szwajcarskiej). W związku z tym 
wezwano karetkę przeznaczoną do 
transportu pacjentów z podejrzeniem 
COVID-19. Do momentu przyjazdu 
karetki pacjent przebywał w izolatce. 
W godzinach rannych 15 kwietnia 
pacjent został przetransportowany 
do szpitala jednoimiennego, gdzie 
podjęto dalsze procedury.

Mieszkańcy mogli zauważyć, że 
obok szpitala stanął specjalistycz-
ny namiot.

W związku ze zmieniającą się sy-
tuacją epidemiologiczną związaną  
z rozprzestrzenianiem się zakażeń wy-
wołanych przez SARS-CoV-2 oraz po-
jawieniem się transmisji koronawirusa 

w jednostkach opieki zdrowotnej 
wprowadzono zmiany or-

ganizacyjne w dzia-
łalności szpitala. 

Polegają one na 
wprowadzeniu 

trzech stref 
w obrębie 
Szpitalnego 
O d d z i a ł u 
R a t u n k o -
wego: strefy 

c z e r w o n e j ,  
w której 

p r z e b y w a j ą 
pacjenci z po-

dejrzeniem CO-
VID-19, a personel jest 

zobowiązany stosować 
środki ochrony indywidualnej; strefy 
pomarańczowej, w której personel za-
kłada i zdejmuje środki ochrony indy-
widualnej; strefy zielonej, w której nie 
przebywają pacjenci z podejrzeniem 
COVID-19. Ponadto w obrębie Oddzia-
łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
wydzielono salę, która jest miejscem 
hospitalizacji osób podejrzanych  
o COVID-19. Wydzielono oddział mo-
gący być miejscem hospitalizacji cho-
rych lub podejrzanych o COVID-19.

Każdy z pacjentów zgłaszających 
się do szpitala ma przeprowadza-
ny triaż, czyli po prostu dzieli się 
pacjentów na podejrzanych o za-
każenie lub nie. 

Podział pacjentów zgłaszających się 
samodzielnie do szpitala odbywa się 
w pomarańczowym namiocie usytu-
owanym przed budynkiem szpitala. 
Namiot został postawiony przez stra-
żaków z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej we Wrześni. 
Pacjent w chwili wejścia do namiotu 
otrzymuje maseczkę ochronną i ręka-
wiczki. Triaż przeprowadza ratownik 
medyczny lub pielęgniarka, dokonuje 
pomiaru parametrów: temperatura, 
SaO2, liczba oddechów, wypełnia an-
kietę epidemiologiczną. Po przepro-
wadzeniu oceny podejmuje decyzję  
o skierowaniu pacjenta do strefy: zie-
lonej (bez podejrzenia COVID-19), lub 
czerwonej (pacjent skąpo objawowy: 
T< 38°C, liczba oddechów < 20/min, 
SaO2<95% albo spełnienie przez pa-
cjenta któregokolwiek z warunków 
T> 38°C, liczba oddechów >20/min, 
SaO2<95%). W razie potrzeby osoba 
przeprowadzająca triaż kontaktuje 
się z lekarzem dyżurnym Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Triaż pacjen-
tów przywożonych przez Zespoły Ra-
townictwa Medycznego odbywa się 
w ambulansie. Decyzję o przekazaniu 
pacjenta do danej strefy podejmuje 
lekarz SOR. Osoba przeprowadzająca 

triaż pracuje w środkach ochrony indy-
widualnej.

Co znajduje się w namiocie?
Stanowisko, przy którym dokonywana 

jest wstępna ocena pacjenta, kozetka, 
sprzęt niezbędny do przeprowadzenia 
oceny (termometr, pulsokrymetr), środki 
ochrony indywidualnej.

Wróćmy do strefy czerwonej.
Strefa czerwona jest miejscem cza-

sowego oczekiwania, wstępnej dia-
gnostyki, leczenia pacjentów z podej-
rzeniem COVID-19 i izolacji do czasu 
otrzymania wyniku w kierunku zaka-
żenia wywołanego przez SARS-CoV-2.  
W zależności od stanu pacjenta po 
pobraniu materiału w kierunku SARS-
-CoV-2 pacjent pozostaje w strefie 
czerwonej w izolatce lub po kontakcie 
lekarza z PSSE i po otrzymaniu wytycz-
nych co do dalszego postępowania 
udaje się do domu, gdzie oczekuje na 
wynik. Personel medyczny w strefie 
czerwonej udzielający świadczeń zdro-
wotnych pracuje w środkach ochrony 
indywidualnej: kombinezon ochronny 
z kapturem, maseczki FFP2/FFP3, przy-
łbica/gogle, ochraniacze na obuwie, 
rękawiczki ochronne, czepek. Pacjent ze 
strefy czerwonej, u którego otrzymano 
wynik negatywny, zostaje przekazany 
na oddział odpowiednio do swojego 
stanu zdrowia. W przypadku pozytyw-
nego wyniku w kierunku zakażenia 
SARS-CoV-2 lekarz dyżurny kontaktuje 
się z najbliższym szpitalem jednoimien-
nym w celu ustalenia dalszego postę-
powania. 

Co się dzieje w strefie zielonej?
Udziela się świadczeń zdrowotnych 

pacjentom bez podejrzenia COVID-19, 
w tej strefie odbywają się przyjęcia 
pacjentów na oddziały szpitalne. Naj-
ogólniej mówiąc, w szpitalu w opar-
ciu o zalecenia Ministerstwa Zdrowia  
i konsultanta w dziedzinie chorób za-
kaźnych, a także konsultantów z za-
kresu pozostałych dziedzin medycyny 
opracowano i wdrożono instrukcje  

i procedury dotyczące postępowania 
w obecnej sytuacji epidemiologicznej. 
Wprowadzone procedury są na bieżą-
co aktualizowane. 

Co jeszcze zrobiono w szpitalu, 
żeby ograniczyć rozprzestrzenia-
nie się wirusa?

W celu ograniczenia rozprzestrzenia-
nia się zakażeń SARS-CoV-2 w szpitalu 
wprowadzono zakaz odwiedzin, tym 
samym wejście do szpitala zostało 
ograniczone. Każdy pacjent wchodzi 
na teren szpitala po przeprowadzo-
nym triażu. Wprowadzono obowiązek 
pomiaru temperatury ciała na wejściu 
do szpitala oraz do budynku przychod-
ni dla wszystkich pracowników szpi-
tala oraz pacjentów. Z kolei w trosce  
o bezpieczeństwo pacjentów i perso-
nelu medycznego i niemedycznego 
szpitala, mającego kontakt z pacjen-
tami lub materiałem zakaźnym, Za-
rząd Szpitala Powiatowego we Wrze-
śni wprowadził badania diagnostycz-
ne pod kątem COVID-19. Zasady do-
tyczące badań wprowadzono zgodnie 
ze wskazaniami głównego inspektora 
sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Czy szpital otrzymał jakieś wspar-
cie w tej trudnej sytuacji?

Tak, w postaci takich darów, 
jak między innymi: środki ochro-
ny indywidualnej, w tym maski 
chirurgiczne, półmaski z filtrem, 
kombinezony ochronne, masecz-
ki wielorazowe, przyłbice, gogle, 
rękawice diagnostyczne, fartuchy,  
a także artykuły spożywcze, pły-
ny do dezynfekcji rąk i powierzch-
ni oraz sprzęt medyczny. W ak-
cję pomocy szpitalowi włączyło 
się wiele lokalnie działających 
podmiotów i stowarzyszeń, sa-
morządowców oraz podmiotów  
z innych regionów Polski. Nie można 
tutaj nie wspomnieć także o osobach 
prywatnych, które  wspierają medyków  
w okresie epidemii. Za każdą ofia-
rowaną pomoc jesteśmy ogromnie 
wdzięczni.

Jak pani jako fachowiec myśli: ile 
jeszcze potrwa epidemia?

Przytaczane w mediach dane poka-
zują, że pandemia nie ustępuje. Pomi-
mo tego rząd znosi ograniczenia zwią-
zane z COVID-19, pamiętajmy jednak, 
że może to spowodować wzrost ryzyka 
nasilenia się pandemii. Dlatego tym 
bardziej musimy przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego. Nie zsu-
wajmy maski, nie dotykajmy okolic 
oczu i ust, zachowujmy dwumetrowy 
odstęp w przestrzeni publicznej, bądź-
my razem, ale na odległość. Pamię-
tajmy o higienie kaszlu i kichania, nie 
zapominajmy o higienie rąk. Bardzo 
ważny i ciągle aktualny jest apel, aby 
unikać zgromadzeń. Dbajmy o zdro-
wie własne i innych, pamiętajmy, że 
stopniowe znoszenie obostrzeń nie 
zwalnia nas z odpowiedzialności za 
zdrowie swoje i innych.

Zatem do powrotu do normalno-
ści jeszcze daleko?

Jak podają eksperci w dziedzinie 
chorób zakaźnych i epidemiolodzy,  
w Polsce ciągle nie odnotowano szczy-
tu zachorowań. Myślę, że wszystko 
jeszcze przed nami, dlatego tak waż-
ne jest postępowanie każdego z nas 
zgodnie z obowiązującymi, cały czas 
aktualizowanymi wytycznymi. Pierw-
sza fala zachorowań jeszcze trwa, 
powinna się zakończyć 3-4 miesiące 
od pierwszego potwierdzonego przy-
padku, czyli, jak podają eksperci, pod 
koniec czerwca. Następnie według na-
ukowców będą trzy do pięciu miesięcy 
przerwy i nastąpi druga fala zachoro-
wań. Kolejne fale będą pojawiać się 
sezonowo, ponieważ cechą charakte-
rystyczną wszystkich wirusów wywo-
łujących zakażenia układu oddecho-
wego jest sezonowość. 

Co chciałaby pani powiedzieć 
mieszkańcom powiatu?

Pamiętajmy, że najważniejsze w życiu 
jest być zdrowym. Wszystko inne jest 
kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.

Rozmawiała Anna Szymczak

Beata Schulze-Zyber

Przy Szpitalu Powiatowym stanęły dwa namioty asekuracyjne
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ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ 
Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów został przesunięty do 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:
Art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), który stanowi „Opłatę roczną z tytułu użyt-
kowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 
2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów”.
Art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.), który stanowi „Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”.

PUP a COVID-19
Aby pomóc mikroprzedsiębiorcom w trudnym okresie epidemii, Powiatowy Urząd Pracy przygoto-

wał niskoprocentowe pożyczki. 

Do lasu, ale z głową 
20 kwietnia zostały zmniejszone obostrzenia związane z roz-

przestrzenianiem się wirusa COVID-19. Ponownie otwarto lasy  
i parki, ale musimy pamiętać, by korzystać z nich z rozwagą.

Wielu z nas ucieszył fakt, że ponow-
nie można iść do lasu czy parku na 
spacer, biegać lub jeździć na rowerze. 
Musimy jednak nadal pamiętać o za-
chowaniu odpowiedniego dystansu 
społecznego wynoszącego 2 metry, 
a także zakrywaniu nosa i ust. Wcho-
dząc do lasu, powinniśmy zachowy-
wać się szczególnie odpowiedzialnie. 
Ostatnio niemal na terenie całego 
kraju występowało zagrożenie po-
żarowe. Widmo doskwierającej suszy 
cały czas wisi w powietrzu. Wystarczy 
chwila nieuwagi, byśmy stali się za-
grożeniem dla rosnących drzew oraz 
mieszkających tam zwierząt.

W lesie, ale także w parkach, na łą-
kach, w zagajnikach czy nad stawami 

łatwo o złapanie małego kleszcza, 
który może stać się dla nas dużym 
problemem. Wybierając się na spa-
cer, warto zadbać o to, aby zmniej-
szyć ryzyko ukąszenia stosując pre-
paraty odstraszające kleszcze, zakry-
wając ubraniami całe ciało, a po po-
wrocie do domu dokładnie oczysz-
czając swoje ubrania na przykład 
rolką. Ważne jest również dokładne 
obejrzenie całego ciała. Szybkie wy-
krycie i poprawne usunięcie kleszcza 
może uchronić nas przed boleriozą 
lub kleszczowym zapaleniem mó-
zgu. Więcej istotnych informacji na 
temat kleszczy znajduje się na ulotce 
zamieszczonej na ostatniej stronie.

Klaudia Kubiak 

Co w lesie stuka?
Dzięcioł duży jest najliczniejszym spośród dziesięciu gatunków 

dzięciołów, które zamieszkują polskie lasy. 
Wierzch ciała tego ptaka jest  

w biało-czarnych barwach, nato-
miast jego spód jest biały z czer-
wonym podbrzuszem. Samiec 
dodatkowo ma czerwoną plamkę 
z tyłu głowy. Wraz z początkiem 
wiosny możemy usłyszeć tak zwa-
ne werblowanie. Dzięcioły uderzają  
w drzewo nawet do 20 razy na se-
kundę, w ten sposób zaznaczają 
swoje terytorium, a także przywabia-
ją samiczki.

Dzięki grubej czaszce i gąbczastej 
strukturze kości, która chroni mózg 
ptaka, oraz mocno zbudowany dziób 
pozwalają wykuwać w drzewach 
dziuple lęgowe, a także wyszukiwać 
pokarm.

Ciekawostką jest cienki i długi język 
zakończony wypustkami – umoż-
liwia wyciąganie owadów z kory-
tarzy w pniu drzewa. Umieszczony  
za czaszką służy on także jako amor-
tyzacja przy uderzaniu w drzewo. 
Ptak żywi się również nasionami 
drzew iglastych, które wydobywa, 
rozkuwając szyszki. Umieszcza je  
w rozwidleniach gałęzi lub szczelinach 
drzew. Miejsce takie nazywa się kuźnią.

Dzięcioł duży co roku wykuwa nowe 
dziuple lęgowe, dzięki czemu po-
przednio wykute mogą służyć innym 
gatunkom zwierząt. Stabilną pozycję 
podczas wykuwania oraz porusza-

nia się po drzewach zapewniają mu 
przeciwstawne palce (dwa z przodu, 
dwa z tyłu) zakończone ostrymi pa-
zurami oraz mocny, przylegający do 
pnia ogon.

Przedstawiony dzięcioł sfotogra-
fowany został zimą przy karmniku. 
Skusił się na słoninę, która została 
umieszczona w otworach spróchnia-
łego drzewa tak, aby nie była widocz-
na na fotografii.       Marcin Popławski

Galeria uruchomiona
Powoli wracamy do normal-

ności – ale z ograniczeniami.
Galeria „Karuzela” zaczyna się po-

woli zagęszczać. Dla wielu to powrót 
do normalności. Niemal wszystkie 
sklepy są otwarte, do niektórych 
ustawiają się nawet krótkie kolejki. 
Oczywiście nie należy zapominać,  
że i w tym miejscu obowiązują nas 
obostrzenia sanitarne. To, że galeryj-
ne sklepy ruszyły, nie oznacza zaże-
gnania niebezpieczeństwa. Róbmy 
zakupy z rozwagą!         (asz)

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni 
otrzymał kwotę 10 mln zł na realizację 
zadań związanych z tarczą antykryzy-
sową. Ciągły nabór wniosków o udzie-
lenie pożyczki na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej dla mikroprzedsiębiorców 
prowadzony jest od 1 kwietnia. Wnio-
ski o pozostałe formy wsparcia wyni-
kające z treści ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych były przyjmowane  
do 6 maja. Kolejne nabory mają być 
ogłaszane.

Do 5 maja do urzędu pracy wpły-
nęło ponad 2 600 wniosków  

od mikroprzedsiębiorców ubiega-
jących się o jednorazową pożyczkę  
do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalności go-
spodarczej. Do tej pory przyznano 
i wypłacono niskooprocentowane 
pożyczki 1 002 mikroprzedsiębior-
com, którzy otrzymali wsparcie  
na łączną kwotę ponad 5 mln zł.  
Z kolei 101 przedsiębiorców złoży-
ło wnioski o dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej w przypadku spadku 
obrotów. Do PUP dotarły również 
dokumenty od 92 przedsiębiorców 
starających się o udzielenie dofi-
nansowania części kosztów wyna-
grodzeń pracowników oraz należ-
nych od tych wynagrodzeń składek  

na ubezpieczenia społeczne, jeśli 
obroty gospodarcze danego przed-
siębiorstwa spadły w wyniku wystą-
pienia COVID-19.

Z uwagi na dużą liczbę wniosku-
jących PUP wystąpił z wnioskiem 
do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej o przyznanie dodatko-
wych środków rezerwy Funduszu 
Pracy w kwocie 15 mln zł. Ponadto 
Zarząd Województwa Wielkopolskie-
go na realizację zadań związanych  
z COVID-19 przydzielił wrzesińskie-
mu urzędowi pracy 1,15 mln zł w ra-
mach programu WRPO oraz  ponad 
318 tys. zł z programu POWER. Kwoty 
te są współfinansowane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

PUP

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje, że ze względu na utrzymujący się stan epidemii, woje-
woda wielkopolski podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków przez spółki wodne na dofinan-
sowanie bieżącej działalności z zakresu realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych.  
 
Wnioski można składać do 30 czerwca. Z dofinansowania wyłączone są zadania, na realizację których została udzielo-
na inna dotacja. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Sprawy-Środowisko  
i rolnictwo-Spółki wodne-Spółki wodne 2020.

Kilka deszczowych dni zmniejszyło stan zagrożenia pożarowego

W galerii na razie tłumów nie ma

Samiec dzięcioła dużego
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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

Grillowanie w cieniu koronawirusaWysiewamy kwiaty

Przygarnij mnie

Wielu z nas w ciągu najbliższych dni z pewnością będzie chciało odpocząć na świeżym powietrzu, ko-
rzystając z najpiękniejszego dla przyrody czasu, i zechce przyrządzić coś na przekąskę. Nieodłącznym 
elementem majowego spędzania czasu jest grill.

Nie ma w tej kwestii specjalnych 
zakazów, jednak w tym szczególnym 
czasie trwania pandemii koronawi-
rusa należy pamiętać i przestrzegać 
chociażby kilku podstawowych kwe-
stii:

• grillować można tylko i wyłącznie z 
najbliższą rodziną,

• nie możemy zapraszać znajomych,
• nie wolno „głośno imprezować” 

czy nie zachowywać ciszy nocnej (nie 
uprzykrzajmy życia sąsiadom).

Pytano mnie, czy grillując  
na działce lub w przydomowym 
ogródku, musimy nosić maseczkę 
ochronną czy w inny sposób zasła-

niać usta i nos. Nie musimy tego ro-
bić, ponieważ przebywamy na tak 
zwanym własnym terenie.

Grillowanie w miejscu publicz-
nym w obecnej sytuacji jest zabro-
nione.

Jeszcze raz pragnę przypomnieć 
i zaapelować – jeżeli nadal z całą 
konsekwencją będziemy dbać o 
siebie, swoich bliskich oraz inne 
osoby z naszego otoczenia, powin-
niśmy dać radę nieoczekiwanemu 
niebezpieczeństwu. Jest to sprawa 
nas wszystkich i od nas zależy, 
jak długo będziemy zmagać się  

z tym niewidzialnym wrogiem. Nie 
wolno lekceważyć dotychczaso-
wych nakazów i zakazów.

Podstawa prawna: przepisy wpro-
wadzane na bieżąco przez Radę Mi-
nistrów określające ograniczenia, na-
kazy, zakazy na czas epidemii.

Wiosna już dookoła, możemy wysiewać i sadzić kwiaty, które 
będą piękną ozdobą ogrodów. Należy jednak zrobić to w odpo-
wiednim czasie. Istnieje kilka ciekawych gatunków, które można 
polecić na teraz. 

Kwiaty możemy uprawiać z rozsa-
dy lub wysiewać wprost do gruntu. 
Zależy to od okresu wegetacji (czy-
li okresu wzrostu i rozwoju roślin, 
obejmującego intensywne procesy 
życiowe od siewu do zbioru upra-
wianej rośliny).

W przypadku dłuższego okresu 
wegetacji nasiona roślin muszą być 
wysiewane wyłącznie z rozsady, czy-
li wcześniej wyhodowane pod osło-
nami lub na okiennych parapetach. 
Najczęściej jednak je kupujemy,  
bo trudno zapewnić optymalne wa-
runki w domu – a uważa się, że wzrost 
temperatury o 10°C powoduje dwu-
krotne zwiększenie tempa wzrostu  
i rozwoju rośliny. Dodatkowo w mie-
siącach zimowych mamy niskie na-
tężenia światła i niekoniecznie para-
pet okienny roślinom wystarczy. 

Przykłady roślin wysiewanych z roz-
sady to żeniszek meksykański (Age-
ratum houstonianum), begonia stale 
kwitnąca (Begonia semperflorens), 
aster chiński (Callistephus chinen-
sis), kocanki ogrodowe (Helichrysum 
bracteatum), niecierpek balsamina 
(Impatiens balsamina), lewkonia let-
nia (Matthiola incana), petunia ogro-
dowa (Petunia x atkinsiana), rudbe-
kia dwubarwna (Rudbeckia bicolor), 
szałwia błyszcząca (Salvia splen-
dens), werbena ogrodowa (Verbena 
x hybrida), cynia wytworna (Zinnia 

elegans). Po 15 maja, kiedy minie ry-
zyko przymrozków, można te kwiaty 
wysadzić na stałe miejsce. 

Gdy okres wegetacji jest krótki, ist-
nieje możliwość wysiewania nasion 
wprost do gruntu, ale należy pamię-
tać, aby odbywało się to w terminie 
odpowiednim dla danego gatunku. 
Należy również zadbać o przygoto-
wanie dobrych warunków pod upra-
wę. Takie rośliny wymagają stano-
wiska słonecznego, czasem znoszą 
lekkie zacienienie. Gleba musi mieć 
strukturę gruzełkowatą, odczyn obo-
jętny, nieobojętne są właściwe sto-
sunki powietrzno-wodne.

Terminy sadzenia:
• kwiecień np. nagietek lekarski (Ca-

lendula officinalis), nasturcja większa 
(Tropaeolum majus), klarkia wdzięcz-
na (Clarkia amoena), klarkia wytwor-
na (Clarkia unguiculata), maczek kali-
fornijski (Eschscholzia californica);

• maj np. dzwonek ogrodowy (Cam-
panula medium), malwa różowa (Al-
cea rosea), goździk brodaty (Dianthus 
barbatus), smagliczka nadmorska 
(Lobularia maritima).

Mamy nadzieję, że dzięki naszym 
wskazówkom wasze ogrody będą 
piękne i kolorowe.

Oliwia Kwaśniewska  
Zuzanna Dobek 

kl. 2TAI 

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

Dzień dobry, jestem As – kudłaty, 
czterołapkowy pieszczoch. Do tego 
okropnego miejsca za kratami tra-
fiłem w październiku 2019 roku. Do 
tej pory byłem bardzo pomocnym 
psem, ponieważ pełniłem funkcję 
stróża i obrońcy dobytku w jednej  
z podwrzesińskich firm. Było mi tam 
dobrze, czułem się potrzebny, ale 

niestety gdy zakład został zamknięty, 
straciłem swój dach nad głową oraz 
ludzi, którzy się mną opiekowali. 
Gdy trafiłem do schroniska było mi 
bardzo trudno odnaleźć się w nowej 
sytuacji. Nie chciałem nawiązywać 
kontaktów z żadnym człowiekiem, 
siedziałem w budzie i tęskniłem  
za moimi współpracownikami. Do-

piero gdy minęło kilka tygodni, po-
stanowiłem, że nie mogę tak się za-
chowywać. Smutek i tęsknota powoli 
ustępowała miejsca ciekawości oraz 
chęci poznania nowych ludzi. Z cza-
sem zaczęliśmy wzajemnie darzyć 
się większym zaufaniem. Stopnio-
wo przyzwyczajałem się do nowych 
warunków, do chodzenia na spacery  
i ponownie do samego człowieka. 
Teraz bardzo chętnie spaceruję, 
a opiekunowie chwalą, że jestem 
bardzo grzeczny, a do tego przy-
tulaśny. Tylko czasami nie mogę 
dogadać się z innymi psami, ale 
może gdy częściej będę miał z 
nimi styczność, uda mi się wypra-
cować nić porozumienia. Jak do tej 
pory nie miałem kontaktu z kota-
mi. Jestem mądrym  psem, bardzo 
szybko i chętnie się uczę. Wiem, że 
gdybyś mnie adoptował, musiał-
byś pokazać mi, jak się żyje pod 
dachem. Jeśli zechcesz przygarnąć 
mnie do swojego domu, dam tobie  
i twojej rodzinie dużo radości, ener-
gii, a przede wszystkim miłości, któ-
rej ja także pragnę. Gdybyś chciał 
mnie bliżej poznać, zadzwoń do 
Magdy (tel. 785532837) lub Karoli-
ny (tel. 669809565). One na pewno 
wszystkim się zajmą.            Kudłaty As

As będzie nie tylko przyjacielem rodziny, ale także jej obrońcą
Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną  

do 180 dni wydłuża się terminy: zarejestrowania po-
jazdu sprowadzonego z terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, a także zawiadomie-
nia o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowa-
nego. Nowe przepisy obowiązują do końca roku.  
Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału Komunikacji  
i Transportu, tel. 61 640 44 92.                                 (red.)
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A. Przetarg w dniu 3 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/23 0,1134 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 99 985,00 zł + VAT 5 000,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 28 maja 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 7.10.2019 r., II przetarg – 2.12.2019 r., III przetarg – 3.02.2020 r., IV przetarg - 1.04.2020 r.

B. Przetarg w dniu 3 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/71 0,0972 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 85 701,00 zł + VAT 4 286,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/72 0,0934 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 82 351,00 zł + VAT 4 118,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/73 0,0896 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 88 140,00 zł + VAT 4 407,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 139/78 0,0970 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 102 849,00 zł + VAT 5 143,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 28 maja 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 7.10.2019 r., II przetargi – 2.12.2019 r., III przetargi – 3.02.2020 r., IV przetargi - 1.04.2020 r.

D. Przetarg w dniu 3 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/98 0,0915 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 80 676,00 zł + VAT 4 034,00 zł

12:00 Bierzglinek, dz. nr 375/99 0,1138 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 91 620,00 zł + VAT 4 581,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 28 maja 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 7.10.2019 r., II przetargi – 2.12.2019 r., III przetargi – 3.02.2020 r., IV przetargi - 1.04.2020 r.

E. Przetarg w dniu 3 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

12:30 Bierzglinek, dz. nr 375/64 0,0943 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 92 763,00 zł + VAT 4 639,00 zł

13:00 Bierzglinek, dz. nr 375/67 0,0956 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 101 365,00 zł + VAT 5 069,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 28 maja 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 7.10.2019 r., II przetargi – 2.12.2019 r., III przetargi – 3.02.2020 r., IV przetargi - 1.04.2020 r.

F. Przetarg w dniu 3 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

13:30 Bierzglinek, dz. nr 375/109 0,0674 PO1F/00042327/8 MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową 51 390,00 zł + VAT 2 570,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 28 maja 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 10.10.2019 r., II przetarg – 02.12.2019 r., III przetarg – 03.02.2020 r., IV przetarg - 1.04.2020 r.

G. Przetarg w dniu 4 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/154 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 89 400,00 zł + VAT 4 470,00 zł

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/155 0,0890 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 79 890,00 zł + VAT 3 995,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/156 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 89 400,00 zł + VAT 4 470,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/157 0,0815 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 71 859,00 zł + VAT 3 593,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 375/165 0,1026 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 78 230,00 zł + VAT 3 912,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 maja 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 10.10.2019 r., II przetargi – 4.12.2019r., III przetargi – 5.02.2020 r., IV przetarg - 2.04.2020 r.

H. Przetarg w dniu 4 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/118 0,0673 PO1F/00042327/8 MNU2 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – szeregową 51 320,00 zł + VAT 2 566,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 maja 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 11.10.2019 r., II przetarg – 5.12.2019 r., III przetarg – 6.02.2020 r., IV przetarg - 2.04.2020 r.

K. Przetarg w dniu 4 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

12:00 Bierzglinek, dz. nr 375/49 0,0956 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 101 365,00 zł + VAT 5 069,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 maja 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 11.10.2019 r., II przetarg – 5.12.2019 r., III przetarg – 6.02.2020 r., IV przetarg - 2.04.2020 r.

L. Przetarg w dniu 4 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

12:30 Bierzglinek, dz. nr 375/123 0,0918 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 90 304,00 zł + VAT 4 516,00 zł

13:00 Bierzglinek, dz. nr 375/124 0,0945 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 92 960,00 zł + VAT 4 648,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 29 maja 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 11.10.2019 r., II przetargi – 5.12.2019 r., III przetargi – 6.02.2020 r., IV przetargi - 2.04.2020 r.

Ł. Przetarg w dniu 5 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/143 0,1142 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 100 690,00 zł + VAT 5 035,00 zł

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/145 0,0947 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 93 156,00 zł + VAT 4 658,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/146 0,1036 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 91 344,00 zł + VAT 4 568,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/148 0,0854 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 90 550,00 zł + VAT 4 528,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 375/150 0,1026 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 108 787,00 zł + VAT 5 440,00 zł

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/151 0,1172 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 103 335,00 zł + VAT 5 167,00 zł

12:00 Bierzglinek, dz. nr 375/152 0,1176 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 115 683,00 zł + VAT 5 785,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 1 czerwca 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 14.10.2019 r., II przetargi – 6.12.2019 r., III przetargi – 7.02.2020 r., IV przetarg - 3.04.2020 r.

M. Przetarg w dniu 5 czerwca 2020 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

12:30 Bierzglinek, dz. nr 375/141 0,1104 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 108 600,00 zł + VAT 5 430,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 1 czerwca 2020 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 16.10.2019 r., II przetarg – 6.12.2019 r., III przetarg – 7.02.2020 r., IV przetarg - 3.04.2020 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza V przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej



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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
– 61 640 45 40

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

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

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

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

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Referat Kadr
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

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

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

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne
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Nakład: 5 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) minął dnia 29 sierpnia 2019 roku.
Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

WARUNKI PRZETARGÓW
1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10.
2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.
3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie 
poświadczonym.
4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 76 1240 1747 1111 0010 7355 6339 w taki sposób, aby do wskaza-
nego dnia wpłacenia wadium pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa.
5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, której wadium dotyczy.
6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wyni-
kiem negatywnym lub zamknięciu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakoń-
czenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia części nieruchomości.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
10. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym części 
nieruchomości, stanem prawnym części nieruchomości oraz jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
11. Cena części  nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ 
znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
12. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka 
z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu 
powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.
13. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
14. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. 
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
15. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) chcąc 
nabyć nieruchomość, zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w 
przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.
16. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystok-
sięgowego w całości ponosi nabywca części nieruchomości.
17. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca części nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi 
od zawarcia umowy, a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
18. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.




