
5 czerwca 2020

nr 314

Tarcza antykryzysowa

s. 12

w numerze:

s. 4

s. 9

s. 4

s. 11

s. 14

Będzie kino w Orzechowie

Rekrutacja do PSM

Rapem w koronawirusa

„Nauka - to lubię!”

Gość z Warszawy

Nowe stanowiska w CBiRNT

Wyposażono kolejną pracownię w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Maszyny służące do nauki programowania  
i automatyki, które trafiły do Grzymysławic, to najnowocześniejszy sprzęt tego typu w Polsce. Cd. s. 5

Tanecznie dla przedszkolaków

1 czerwca pracownicy wrzesińskiego Starostwa Powiatowego wraz z przedstawicielami służb mundurowych kolorowo i wesoło święto-
wali Dzień Dziecka. Przebrani za bajkowe postacie wybrali się do powiatowego przedszkola w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka, gdzie 
zaprezentowali energiczny układ taneczny. Radość udzieliła się wszystkim, ale co najważniejsze, na twarzach najmłodszych pojawiły się 
uśmiechy. Cd. s. 7
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Dyżury radnych powiatowych
Informacje dotyczące możliwości kontaktu z radnymi znajdują się w Biuletynie  

Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego lub są udzielane pod numerem 61 640 44 35.

Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Wyjechali na miasto z narkotykami
Policjanci prewencji zatrzymali trzy osoby, które posiadały przy sobie  środki odurzające oraz sub-

stancje psychotropowe. Pełnoletni mężczyźni zostali umieszczeni w policyjnym areszcie. Nieletniego 
policjanci przekazali jego rodzicom. Sprawa swój finał będzie miała w sądzie.

Policjanci z Wydziału Prewencji Ko-
mendy Powiatowej Policji we Wrze-
śni 25 maja o godzinie 22:15 przy 
ulicy Kutrzeby zatrzymali do kontroli 
pojazd marki Volkswagen Golf. W po-
jeździe znajdowały się trzy osoby.

Podczas rozmowy z podróżującymi 
policjanci zauważyli wyraźnie rosną-
ce zdenerwowanie, dało się wyczuć 
również pretensje. Mogło to świad-
czyć tylko o tym, że mężczyźni mają 
coś, o czym koniecznie nie mogą do-
wiedzieć się policjanci.

W związku z tym zachowaniem, funk-
cjonariusze zapytali zatrzymanych, 

czy posiadają środki odurzające lub 
substancje psychotropowe. Wszyscy 
zgodnie oświadczyli, że nie. Na ich nie-
korzyść okazało się zupełnie inaczej.

Umundurowani policjanci przepro-
wadzili przeszukania, podczas których 
znaleźli przy 29-letnim mieszkańcu 
gminy Pyzdry, 24-letnim mieszkańcu 
gminy Kołaczkowo oraz 16-letnim 
mieszkańcu gminy Strzałkowo łącznie 
ponad 20 gramów suszu roślinnego 
oraz 34 gramy białego proszku.

Kryminalni przeprowadzili testy nar-
kotykowe, które wykazały, że jest to 
marihuana oraz amfetamina. Zatrzy-

mani pełnoletni zostali umieszczeni  
w policyjnym areszcie, a nieletni zo-
stał przekazany swoim rodzicom.

Podróżujący samochodem otrzy-
mali zarzut posiadania przy sobie 
środków odurzających oraz substan-
cji psychotropowych. Za popełnienie 
tego przestępstwa pełnoletnim męż-
czyznom grozi nawet do 3 lat pozba-
wienia wolności, natomiast sprawą 
16-latka zajmie się III Wydział Rodzin-
ny i Nieletnich Sądu Rejonowego  
we Wrześni.         
           KPP

Papierosy bez akcyzy
Działania wrzesińskich kryminalnych przyczyniły się do wyeliminowania nielegalnego towaru, któ-

ry trafiając na rynek spowodowałby uszczuplenie skarbu państwa na kwotę ponad 45 tysięcy złotych. 
Mieszkanka Wrześni usłyszała zarzut popełnienia przestępstwa karnoskarbowego. Teraz kobiecie gro-
zi kara finansowa oraz do 3 lat pozbawienia wolności.

27 maja o godzinie 11 policjanci  
z Wydziału Kryminalnego Komendy 
Powiatowej Policji we Wrześni za-
trzymali w centrum miasta 55-letnią 
kobietę, która kierowała pojazdem 
marki Peugeot 106. Jej zatrzymanie 
nie było przypadkowe – było wyni-
kiem i kolejnym krokiem w walce  
z nielegalnymi produktami.

Podczas sprawdzania samocho-
du wrzesińscy kryminalni ujawnili  
w bagażniku 52 980 sztuk papie-
rosów różnych marek bez polskich 
znaków akcyzy. Ewentualne wpro-
wadzenie ich na rynek spowodo-
wałoby uszczuplenie skarbu pań-
stwa z tytułu należności publicz-

noprawnych w wysokości ponad  
45 tysięcy złotych.

55-letnia mieszkanka Wrześni usły-
szała już zarzut popełnienia prze-
stępstwa karnoskarbowego. Teraz 

Narkotyki nie trafią  
na czarny rynek

Kryminalni zatrzymali mężczyznę, który w zajmowanych przez 
siebie pomieszczeniach posiadał znaczne ilości środków odurza-
jących. W myśl obowiązujących przepisów 36-latkowi grozi nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące 
spędzi w areszcie.

Skuteczne działania policjantów  
z Wydziału KryminalnegoKomendy 
Powiatowej Policji we Wrześni przy-
czyniły się do wyeliminowania pra-
wie 2 kilogramów środków odurzają-
cych z narkotykowego czarnego ryn-
ku. Do działań policjantów zajmują-
cych się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej doszło 19 maja po 
godzinie 18 na terenie gminy Nekla.

Nieumundurowani funkcjonariusze 
zatrzymali 36-letniego mieszkańca 
powiatu wrzesińskiego, który w zaj-
mowanych przez siebie pomieszcze-
niach pochował w różnych miejscach 
woreczki, puszki, pojemniki z suszem 
roślinnym. Po przeprowadzonym te-
ście narkotykowym potwierdziły się 
założenia kryminalnych, że jest to 
środek odurzający zawierający w so-

bie zabronioną substancję THC.
Z uwagi na fakt, że ujawniony przez 

kryminalnych susz roślinny ważył do-
kładnie 1900 gram, 36-latkowi został 
postawiony zarzut posiadania znacz-
nej ilości środków odurzających.  
W takim przypadku górna granica po-
zbawienia wolności to nawet 10 lat.

Po przedstawieniu sprawy wrze-
siński prokurator rejonowy wystąpił  
z wnioskiem o zastosowanie wobec 
mężczyzny tymczasowego 3-mie-
sięcznego aresztu. Sąd, po analizie 
przedstawionych materiałów, do 
wniosku się przychylił. Czarnoryn-
kowa wartość ujawnionych środków 
odurzających to 95 000 złotych.

KPP

kobiecie grozi kara finansowa oraz 
do 3 lat pozbawienia wolności.

KPP
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Znacznie przekroczył prędkość  
– stracił prawo jazdy

Wrzesińscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy 
Pyzdry. 34-latek swoim Peugeotem w terenie zabudowanym jechał z prędkością 117 km/h. Kierujący 
stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni 23 maja objęli nadzorem 
kontrolno-pomiarowym drogę wo-
jewódzką numer 442. Po godzinie 20  
w miejscowości Kaczanowo mundu-
rowi zauważyli bardzo szybko jadący 
pojazd. Po wykonaniu pomiaru na 
urządzeniu wyświetlił się wynik 117 
km/h. Do kontroli został zatrzymany 
mieszkaniec gminy Pyzdry, który kiero-
wał samochodem marki Peugeot 308.

Mężczyzna w wieku 34 lat przekro-
czył prędkość w terenie zabudowanym  
o 67 km/h. Za popełnione wykroczenie 
kierującemu zostało zatrzymane prawo 
jazdy na 3 miesiące oraz nałożony man-
dat karny w wysokości 400 złotych.

Warto podkreślić, że w minioną 

sobotę na drodze panowały bardzo 
trudne warunki, które potęgował 
padający deszcz. Nieodpowiedzialna 
jazda 34-latka z prędkością 117 km/h 
w terenie zabudowanym mogła do-
prowadzić do wypadku. Na szczęście 
na miejscu byli wrzesińscy policjanci, 
którzy w porę zakończyli brawurową 
jazdę mężczyzny.

Zatrzymanie dokumentu upraw-
niającego do kierowania pojazdami 
zobowiązuje 34-latka do powstrzy-
mania się od zajmowania miejsca za 
kierownicą. Jeśli osoba, której zosta-
ło zatrzymane prawo jazdy pojedzie 
autem, grozić jej będzie wydłużenie 
tego okresu do 6 miesięcy.

W przypadku dalszego niestosowa-
nia się do przepisów, kolejnym eta-

pem będzie cofnięcie uprawnień do 
kierowania. Aby je odzyskać trzeba 
wówczas spełnić wszystkie wyma-
gania stawiane osobie, która po raz 
pierwszy ubiega się o uprawnienia 
do kierowania.         KPP

fot. KPP

Zatrzymany posiadał prawie 2 kilogramy środków odurzających

Szaleńcza jazda  
została udokumentowana

Zabezpieczone papierosy

Montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych
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Urzędasy zdalnie sterowane
Gwałtownie rozprzestrzeniająca się epidemia spowodowała zdemolowanie systemu organizacji  społeczeństwa na niewyobrażalną 

dotąd skalę. Nie ma instytucji, której by skutki tej światowej katastrofy nie dotknęły. Już w marcu wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że 
suchą stopą przez ten potop nie przejdziemy.

Pogoda sprzyja pracom na zewnątrz. W ruch poszły m.in. kosiarki. 

Na drogach powiatowych od dłuż-
szego czasu można zauważyć pra-
cowników wynajętych firm, którzy 
wykaszają pobocza. Na terenie Pyzdr 
i Miłosławia pracami zajmuje się 
Firma Usługowo-Handlowa Karola 
Wrzaskowskiego z Pyzdr, Neklę i Ko-
łaczkowo obsługuje Firma Usługowa 
Daniela Waligóry z Targowej Górki, 
natomiast o Wrześnię dba Spółdziel-
nia Usług Rolniczych i Transporto-
wych z Wrześni. W tym tygodniu 

Co słychać na drogach?

koszenie rowów oraz zieleni przy 
chodnikach odbywało się na Szosie 
Witkowskiej oraz w Gutowie Małym. 

Na bieżąco są wykonywane remonty 
cząstkowe, aktualnie na drogach pro-
wadzących w kierunku Zapowiedni i 
Wrąbczynka. Dodatkowo pracownicy 
Referatu Gospodarczego Starostwa 
Powiatowego remontują oraz od-
malowują budkę dla przewoźników 
promowych w Nowej Wsi Podgórnej. 
Przypomnijmy, że w połowie maja na 

tamtejszym promie została wymie-
niona główna lina naciągowa. 

Niebawem rozpocznie się również 
modernizacja chodnika w Targowej 
Górce przy kościele na ulicy Łukasiń-
skiego. Jest to zadanie realizowane  
w ramach budżetu obywatelskie-
go. W środę 3 czerwca podpisano 
umowę z wykonawcą – Zakładem 
Drogowym Sp. z o. o. z Psar Małych 
na kwotę ponad 23 tysięcy złotych.  
W ramach tej inwestycji zostanie 
uzupełniona podsypka cementowo-
-piaskowa, przełożona kostka oraz 
betonowe obrzeża, a także uzupeł-
nione i wyrównane pobocza i skarpy. 

Na ukończeniu są już prace przy 
budowie ciągu pieszo-rowerowego 
w Gutowie Małym. Ostatnim szli-
fem będzie oznakowanie, osadzenie 
studzienek i wyrównywanie skarp. 
Przypomnijmy, że dofinansowanie 
w kwocie niemal 500 tysięcy złotych 
pochodziło z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Również z niego powiat 
pozyskał prawie dwumilionowe 
dofinansowanie na przebudowę bli-
sko 3-kilometrowego odcinka drogi 
Grzymysławice-Chwalibogowo-Oso-

wo. W Chwalibogowie położona 
jest już warstwa wiążąca. Aktualnie 
wykonywane są tam roboty brukar-
skie na zjazdach i zatokach auto-

busowych oraz roboty ziemne na 
poboczach i rowach.       
     Klaudia Kubiak

Ponieważ o nadciągającym poto-
pie nikt nas wcześniej nie uprzedził, 
to zamiast solidnej arki, każdy z nas 
w pośpiechu i na własną rękę kle-
ił szalupy ratunkowe. Nauczyciele  
i uczniowie po zamknięciu szkół bez 
żadnego trybu przeszli na komu-
nikację zdalną, ucząc się wzajem-
nie nowej formy komunikowania, 
heroicznie podtrzymując tlący się 
nikle kaganek oświaty. Szczęśliwie 
sprostali wyzwaniu dzięki wsparciu 
wszystkich przyjaciół szkoły i rodziny.

Szpitalni medycy przy gremialnej 
mobilizacji lokalnej społeczności 
przygotowywali lecznicę powiatową 
jak do „obrony Częstochowy” przed 
zarazą. I obronili. Nawet utyskujący 
na co dzień na pracę wrzesińskie-
go szpitala kontestatorzy pierwsi 
przybiegli z darami dla personelu 
i chorych niczym trzej królowie do 
stajenki. I to było piękne.

Na co dzień ledwo zauważalni  
w naszej społeczności sprzedawcy 
spożywki zaczęli wyrastać na boha-
terów lokalnych. Z podziwem śledzi-
liśmy dzielne ekspedientki, toczące 
codziennie przed sobą gigantyczne 
palety z towarem, przemęczone  
i pełne strachu kasjerki, w okolicz-
nościach, gdy każdy klient mógł być 
nosicielem zaraźliwej „korony”.

Główni dostawcy PKB, czyli przed-
siębiorcy, uruchamiali różne formy 
przetrwalnikowe, balansując często 
na krawędzi bankructwa. Z niepo-
kojem myśląc o „odmrożeniu” go-
spodarki i przyszłości swoich firm. 

Trwożąc się, jak zakończy się dla nich 
ta batalia – z tarczą czy na tarczy.

Chciałbym zwrócić nieskromnie 
uwagę na wysiłek tych, których co-
dziennej pracy jakoś dziwnie prawie 
nikt w tym powszechnym społecz-
nym wzmożeniu nie zauważa. Oczy-
wiście poza dyżurnymi surferami, 
którzy „oceniają” pracę urzędników 
po długości kolejki interesantów sto-
jących na parkingu pod Starostwem. 
Warto jednak podkreślić, że kolejka 
ta stała tam także przed pandemią. 
To nie urzędnicy, a obecny ustawo-
dawca postanowił „udoskonalić” sys-
tem rejestracji pojazdów.

Hejterzy jednak nigdy nie śpią, 
zawsze hejtują i tylko hejt, hejt, 
hejt… Jak to dobrze znam… W ich 
wyobraźni „urzędasy”, bo tak nas 
najczęściej bez szacunku nazywają, 
przecież nie pracują tylko pożerają 
publiczne pieniądze podatników.

Myślę, że dlatego warto dla dopeł-
nienia obrazu zmagań z pandemią 
dodać kilka słów właśnie o „urzę-
dasach” i o tym, co się działo przez 
ostatnich kilka miesięcy za murami 
naszego urzędu. Przez cały ten czas 
wrzesińskie Starostwo nawet na je-
den dzień nie zamknęło drzwi przed 
klientami. W tym względzie byli-
śmy jednymi z nielicznych urzędów  
w Wielkopolsce. Przez ten czas zała-
twiliśmy sprawy dla 9 tysięcy intere-
santów, z czego 3,7 tysiąca w samym 
tylko Wydziale Komunikacji. Praco-
waliśmy naprzemiennie w systemie 
rotacyjnym, zdalnym, dyżurowym 

i stacjonarnym. Też się uczyliśmy 
pracy w nowej rzeczywistości, do-
stosowując się do zmieniających się 
okoliczności i prawnych regulacji, 
nierzadko oderwanych od lokalnych 
realiów. Załatwialiśmy sprawy intere-
santów w budownictwie, geodezji, 
oświacie, prowadziliśmy inwesty-
cje… Staraliśmy się działać sprawnie 
i skutecznie, zapewniając jednocze-
śnie bezpieczeństwo interesantom 
i załodze. Nasi pracownicy przecież 
też się bali, tak jak wszyscy inni,  
o zdrowie swoje i swoich bliskich – 
dzieciaków, które zostały w domu  
z lekcjami, starszych rodziców itd.

Chociaż to jeszcze nie koniec pan-
demii, to z pewnością sprostaliśmy 
wyzwaniu nie gorzej niż inni. Daliśmy 
i dajemy radę w czasie zarazy, robiąc 
to, co do nas należy, i nie mamy się 
czego wstydzić. Czasami jednak aż 
by się chciało sparafrazować Kazika, 
dzisiaj już klasyka, odpowiadając na 
hejterskie zajady i perory mądrali  
o naszej pracy: czy twoja praca jest 
lepsza niż moja („urzędasa”)? Hmm…

Pewnie to jeszcze nie koniec tej 
koszmarnej historii, pandemia może 
powracać, ale dla naszej lokalnej 
wspólnoty te dobre doświadczenia 
ludzi wszelkich profesji w zmaganiu 
z zarazą są wartością bezcenną. Za-
dbajmy o to, abyśmy tylko nie roz-
trwonili tego kapitału w codziennej 
krzątaninie.
4.06.2020 r, godz. 1:09

Dionizy Jaśniewicz
urzędnik samorządowy   

Nawet po ciepłej zimie niektóre drogi wymagają drobnych remontów

Wykaszanie poboczy 
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Testy kompetencji muzycznych za nami, 
w sierpniu rekrutacja dodatkowa

W siedzibie Powiatowej Szkoły Muzycznej odbyły się testy rekrutacyjne dla kandydatów chcących 
rozpocząć naukę gry na instrumencie w roku szkolnym 2020/2021.

W poprzednim numerze „Przeglą-
du Powiatowego” informowaliśmy  
o naborze do Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia we Wrześni, któ-
ry zakończył się 29 maja. Placówka 
proponuje naukę w klasach: forte-
pianu, skrzypiec, gitary, akordeonu, 
fletu poprzecznego, klarnetu, trąbki, 
saksofonu i perkusji. 2 i 3 czerwca 
miały miejsce testy rekrutacyjne, 
których celem było zbadanie kom-
petencji muzycznych kandydatów.  

Obecnie o miejsce w szkole stara się 
20 osób. Największym zainteresowa-
niem wśród aplikujących cieszą się 
gitara oraz fortepian. Dla dzieci i mło-
dzieży, którzy z różnych powodów 
do tej pory nie zgłosili się do szkoły, 
by od 1 września rozpocząć w niej 
naukę, nic straconego – na 3 sierp-
nia planowany jest nabór uzupeł-
niający. Ma on odbywać się w siedzi-
bie placówki przy ul. Wojska Polskie-
go 1 w godzinach popołudniowych. 

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo 
na adres: szkola@psmwrz.pl. Więcej 
informacji można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 509 642 802. Przy-
pominamy, że nauka w pierwszej 
klasie Powiatowej Szkoły Muzycznej 
prowadzona jest w dwóch cyklach: 
sześcioletnim dla dzieci, które mają 
co najmniej 6, ale nie więcej niż 10 
lat oraz czteroletnim dla młodzieży 
w wieku od 10 do 15 lat.

Monika Tomczak 

Nowy sprzęt dla ZSS
W Zespole Szkół im. J. Korczaka jedną ze stosowanych metod w pracy z dziećmi jest terapia zaburzeń 

przetwarzania sensorycznego. Ostatnio do placówki trafił specjalistyczny sprzęt ułatwiający tę terapię.

Proces przetwarzania sensorycznego 
to ciągłe odbieranie, selekcja, konwer-
sja informacji przez układy zmysłów 
Nieprawidłowa interpretacja obra-
zów, dźwięków, wrażeń dotykowych 
i ruchowych objawia się sporym zde-
nerwowaniem osób, u których wystę-
pują zaburzenia przetwarzania senso-
rycznego. Okres dzieciństwa to czas 
intensywnego rozwoju i zdobywania 
nowych doświadczeń. To właśnie ukła-
dy zmysłowe stanowią podstawę doj-
rzewania ludzkiego organizmu. Zabu-
rzenia procesów w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym powodują zakłócenia  
w życiu emocjonalnym, społecznym  
i rodzinnym. Zmysły odbierające wra-
żenia z otoczenia to nie tylko te zapa-

chu, smaku, wzroku, słuchu i dotyku. 
Do układów zmysłowych zalicza się 
zmysł przedsionkowy, interorecep-
tywny i proprioreceptywny. Pierwszy 
z nich odpowiada za ruch i płynność 
ruchów gałek ocznych, głowy oraz 
całego ciała. Zmysł interoceptywny 
jest wewnętrznym zmysłem ciała re-
gulującym tętno, oddychanie, poczu-
cie głodu i pragnienia, ciśnienie krwi, 
temperaturę oraz uczucie ucisku w jeli-
tach i pęcherzu. Propriocepcja to zmysł 
służący do rozpoznawania ułożenia 
części własnego ciała.  Receptory tego 
zmysłu ulokowane są w mięśniach, 
ścięgnach i stawach. Przekazują do 
mózgu informacje o napięciu mięśnio-
wym. Za jego pomocą poznajemy jak 

ułożone są nasze kończyny bez kon-
trolowania ich przy pomocy wzroku. 
Tych zmysłów najczęściej nie jesteśmy 
świadomi. Uczona, która opracowała 
metodę integracji sensorycznej – dok-
tor J. Ayres – podkreślała znaczenie 
trzech układów, szczególnie istotnych 
w rozwoju dziecka: dotykowego, 
przedsionkowego i proprioreceptyw-
nego. Jeśli rozwój dziecka przebiega 
nieharmonijnie bądź jest zaburzony ze 
względu na stan zdrowia, stosowanie 
w terapii metody integracji sensorycz-
nej wpływa na poprawę funkcjonowa-
nia dziecka.

Dzięki projektowi „Nauka – to lubię! 
– kompleksowy program rozwojowy 
szkół ponadgimnazjalnych oraz szko-

ły specjalnej na terenie powiatu wrze-
sińskiego” w ramach  Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014 – 2020 współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa zakupiono sprzęt rehabili-
tacyjny do szkoły za kwotę niemal 19 

tys. zł.  Będzie to wyposażenie sali do 
terapii zaburzeń przetwarzania sen-
sorycznego. Kabina Si wraz z zesta-
wem akcesoriów terapeutycznych to 
narzędzia, które znacznie przyczynią 
się do wzbogacenia oferty terapeu-
tycznej Zespołu Szkół im. Janusza 
Korczaka we Wrześni.       (red.)

Sprzęt dotarł już do szkoły

Wspomnienie Piotra Zygmunta

W środę 27 maja na cmentarzu komunalnym we Wrześni poże-
gnaliśmy śp. Piotra Zygmunta, nauczyciela praktycznej nauki za-
wodu w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
Piotr Zygmunt urodził się 23 kwiet-

nia 1965 roku we Wrześni. Naukę  
w szkole podstawowej rozpoczął 
we wrzesińskiej „trójce”, kontynu-
ował ją w miejscowym Zespole 
Szkół Zawodowych, a następnie w 
Pedagogicznym Studium Technicz-
nym w Pabianicach, uzyskując tytuł 
technika obróbki skrawaniem.

Bezpośrednio po szkole średniej 
1 września 1987 roku podjął pra-
cę w Zespole Szkół Zawodowych 
we Wrześni, tym samym, do któ-
rego kilka lat wcześniej uczęszczał 
jako uczeń. Tutaj przyczynił się do 
wykształcenia wielu cenionych 
fachowców. Specjalizował się  
w obróbce skrawaniem, mon-
tażu, obróbce ręcznej i technice 
spawalniczej. Wielu spawaczy  
z naszego regionu to właśnie jemu 
zawdzięcza swoje umiejętności. 
Był  ewenementem jako nauczy-
ciel, całe swoje życie zawodowe od 
1987 roku do 2018 przepracował 
w jednym miejscu, w tych samych 
warsztatach szkolnych na Wojska 
Polskiego. Cały czas się rozwijał, 

ukończył wiele kursów zawodo-
wych oraz podwyższał swoje kwa-
lifikacje. Uzyskał tytuł magistra na 
kierunku pedagogika w Wielko-
polskiej Wyższej Szkole Społeczno-
-Ekonomicznej w Środzie Wlkp., co 
pozwoliło mu przekazywać wiedzę 
i umiejętności zawodowe zarówno 
uczniom, jak i osobom dorosłym. 
31 lat nieprzerwanej pracy w tym 
samym miejscu to piękny okres,  
w którym Piotr Zygmunt dał się po-
znać jako życzliwy kolega, dobry  
i wszechstronny fachowiec, ce-
niony i skuteczny edukator. Trud-
no jest nam pogodzić się z jego 
tak szybkim odejściem. Zostawił 
pogrążonych w smutku kolegów  
z pracy z Powiatowego Centrum 
Edukacji Zawodowej oraz Zespołu 
Szkól Politechnicznych, ale przede 
wszystkim oddaną mu rodzinę. 
Niech pamięć o nim da nam siłę 
przetrwać ten trudny i smutny czas.

W imieniu pracowników  
Powiatowego Centrum Edukacji 

Zawodowej we Wrześni 
dyrektor Marek Dyba

Powiatowa Szkoła Muzyczna daje szansę uzdolnionym muzycznie młodym ludziom na bezpłatną naukę



55 czerwca 2020biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Edukacja

Nowe stanowiska w CBiRNT

Długo wyczekiwane stanowiska 
PLC (programowalny sterownik lo-
giczny – przyp. red.) i techniki na-
pędowej stanowią już wyposażenie 
jednego z laboratoriów CBiRNT. 
Przekazanie pracowni, w którym 

„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Roz-
wój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” to projekt o wartości 47 915 056,19 zł, który jest 
dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 kwotą w wysokości 45 504 843,87 zł.

Dok. ze s. 1

wziął udział m.in. starosta wrzesiń-
ski Dionizy Jaśniewicz, odbyło się 27 
maja. Najnowocześniejsze sterowni-
ki Siemens wraz z programatorami i 
oprogramowaniem wyposażone zo-
stały w moduły wejść-wyjść oraz ze-
społy napędowe. To sześć stanowisk 
umożliwiających prowadzenie szko-
leń dla 12 uczestników jednocześnie. 
Koszt wyposażenia pracowni to po-
nad 1,4 miliona złotych. Dostarczone 
urządzenia to sprzęt najwyższej jako-
ści. Nauka procesów automatyzacji  
i programowania dzięki tej pracowni 
stanie się przyjemnością. Przyswa-
janie wiedzy na stanowiskach przy-
niesie wymierne korzyści dla rynku 
pracy, który oczekuje od pracowni-
ków umiejętności funkcjonowania  

w Przemyśle 4.0. Nowoczesne fabry-
ki, które powstają również w naszym 
powiecie, opierają się już na tego 
typu sprzęcie, dlatego ważne jest, 
aby uczniowie oraz osoby aktywne 
zawodowo miały możliwość zazna-
jomienia się ze stanowiskami, które 
są bardzo zbliżone do tych stosowa-
nych na liniach produkcyjnych. 

Kierownik Centrum Badań i Roz-
woju Nowoczesnych Technologii To-
masz Mackiewicz dzień później, 28 
maja, był prelegentem internetowej 
konferencji na temat kształcenia du-
alnego w Polsce, która miała związek 
z projektem badawczym Uniwersy-
tetu Technicznego w Dortmundzie. 

Mateusz Maserak

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
W poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego” informowaliśmy o nowym harmonogramie re-

krutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Został on dostosowany do terminu 
egzaminów ósmoklasisty, które będą odbywać się od 16 do 18 czerwca.

W poniższej tabeli przedstawiamy najważniejsze terminy, zgodnie z którymi uczniowie chcący ubiegać się o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej będą musieli składać wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami:

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
oraz wszystkie niezbędne załączniki uczniowie będą mogli przesyłać drogą elektroniczną z wyłączeniem świadectwa 
ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty. Te należy dostarczyć w formie papierowej do 18 sierpnia, 
a w uzasadnionych przypadkach do 25 września.            Monika Tomczak

15 czerwca – 10 lipca złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

26 czerwca – 10 lipca dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej

31 lipca – 4 sierpnia złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia podanie listy zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych kandydatów

13-18 sierpnia

potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez 
przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego (jeżeli dokumenty te nie zostały 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej)

19 sierpnia ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

Pracownia jest wyposażona w sprzęt z najwyższej półki

Centrum jest aktywne mimo pandemii

O co chodzi  
z kształceniem ustawicznym?

Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniających się czasach. Postęp 
technologiczny galopuje, zmieniają się uwarunkowania prawne. 
Wpływa to na wymagania rynku pracy, który wymusza na pracow-
nikach konieczność nieustannego dokształcania się.

Współczesny pracownik rzadko jest 
osobą, która spędza całe życie zawo-
dowe w jednym przedsiębiorstwie,  
a nawet jeśli, to jego narzędzia pracy 
nieustannie się zmieniają. Aby nie zostać  
z tyłu, trzeba się rozwijać, dokształcać. 

Część z nas za 10 lat będzie praco-
wać w zawodach, które dziś jeszcze 
nie istnieją. Kto by pomyślał 10 lat 
temu, że w 2020 roku będą ludzie 
zawodowo zajmujący się kampania-
mi marketingowymi na Instagramie 
albo prowadzeniem działań w ra-
mach społecznej odpowiedzialności 
biznesu? Podobne przykłady można 
by wymieniać w nieskończoność.

Naprzeciw potrzebom współcze-
sności wychodzą prowadzone przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Wielkopolskiego Samorządowe 
Centra Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego. W jednym z nich, na 
ulicy Wojska Polskiego 2a we Wrze-
śni pod okiem specjalistów można 
bezpłatnie podnieść swoje kwalifi-
kacje zawodowe. Zajęcia odbywają 
się w nowocześnie wyposażonych 
pracowniach dostosowanych do 
nauki zawodów. Oferowane przez 
szkołę przeróżne kursy zawodowe 
dają praktyczną wiedzę i umiejętno-
ści odpowiadające potrzebom rynku 
pracy. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu!

Krzysztof Celka
wicedyrektor  

WSCKZiU we Wrześni

• dać se w tyte – upić się 
• dalas – nędza
• dalaśnica – nędzarka 
• dalaśnik – nędzarz 
• dalej! lub no, dalej! – pospiesz się 
• damascena – śliwka węgierka 
• dądel – malec, smarkacz 
• deczka – kocyk, serwetka
• dej – daj
• dekiel – czapka (mieć z deklem – 
być niespełna rozumu) 
• deknąć – uderzyć (kogoś)
• depok – guzik 
• deska – blok mieszkalny sporych 
rozmiarów 
• do góry – u góry 
• dolina - porażka 
• dostać gila – zwariować 
• dostany – dojrzały 
• drabka, drobka - drabina 
• dracheta, drachyta – latawiec lub 
wysoka, chuda dziewczyna 
• drajfus – trójnóg szewski (metalo-
wy)

• drętki – kwaśny 
• druch – ciągle 
• drwalnik – drwalnia
• drygać – bać się 
• drynda – konny tramwaj, teraz tak-
sówka 
• drzuzgawka, drzuzgowka – tru-
skawka 
• dudki - pieniądze 
• dudlać – płakać, pić lub grzebać w 
nosie 
• dundel – wydzielina z nosa 
• durch - całkiem 
• dycht – całkiem, zupełnie
• dydek – pierś
• dylać – tańczyć 
• dynks – nieokreślone „coś" 
• dziebko, zdziebko - trochę 
• dziura w desce – przejście w bloku 
mieszkalnym

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów  

Jerzego Romualda Stankiewicza

fot. W
SCKZiU

Oferowane w WSCKZiU kierunki można znaleźć  
na plakacie zamieszczonym na ostatniej stronie
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Mówić obrazami, cz. 7
W tym numerze „Przeglądu Powiatowego” Zespół Szkół im. Janusza Korczaka przygotował zagadkę oraz życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

Nie zwalniamy tempa i publiku-
jemy kolejną część cyklu „Mówić 
obrazami”.  Dzięki niemu chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnie-
nie komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej. Zabawa wyko-
rzystująca piktogramy to sposób 

na poznanie jednej z metod porozu-
miewania się w sposób niewerbalny. 
Na poważnie i z sukcesami komuni-
kacja alternatywna jest stosowana  
w Zespole Szkół im. Janusza Kor-
czaka, którego niektórzy uczniowie 
zmagają się z ograniczeniami zwią-

zanymi z mową. Dzięki wykorzysty-
waniu znaków przestrzenno-dotyko-
wych (np. przedmiotów), grafik (nie 
tylko piktogramów, ale też obrazów 
czy symboli), znaków manualnych 
(gestów) osoby nieposługujące się 
mową lub mówiące w sposób ogra-

niczony mają możliwość porozumie-
wania się z otoczeniem. Społeczność 
szkoły zachęca do poznawania zasad 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej, a jednocześnie wspólnej 
zabawy. W tym numerze Hanna Lu-
dwiczak i Renata Jakubowska przy-

gotowały fragment piosenki Majki 
Jeżowskiej „Kolorowe dzieci". Tekst 
tego utworu znajdziesz na kwadra-
tach przedstawionych za pomocą 
symboli MÓWik. 

 (red.)

Rozwiązanie:  Przecież wszędzie każda mama, każdy tata chce tak samo, żeby dziś na całym świecie mogły żyć szczęśliwe dzieci.
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1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka. Starostwo Powiatowe jak zwykle pamiętało o najmłodszych, lecz w tym roku celebrowało ten dzień inaczej niż zwykle. 

Każdego roku 1 czerw-
ca starosta wraz z pra-
cownikami starostwa  
i przedstawicielami służb 
mundurowych udaje się 
do Szpitala Powiatowe-
go na oddział dziecięcy, 
gdzie odwiedza najmłod-

szych, składa im życzenia oraz wrę-
cza drobne upominki. W tym roku ze 
względu na pandemię, Dzień Dziec-
ka musiał być przygotowany w nieco 
inny sposób. Podarki jak zwykle tra-
fiły do szpitala, gdzie z rąk dyrektor  
ds. administracyjno-inwestycyjnych 
Urszuli Kosmeckiej otrzymali je nie-
liczni tego dnia młodzi pacjenci. 
Natomiast kolorowa grupa pracow-
ników urzędu oraz przedstawicieli 
służb mundurowych udała się wraz 
ze starostą na plac przed Zespołem 
Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej we 
Wrześni. Tam spotkali się z oczekują-
cymi na niespodziankę przedszkola-
kami z Małych Zdobywców. 

– Nie sądziłam, że te odwiedziny 
będą miały taki energiczny i rado-
sny charakter. Myślę, że dzieci miały 
wspaniałą niespodziankę – mówiła 

wicedyrektor Zespołu Szkół Specjal-
nych Magdalena Zając.

Bohaterowie znanych bajek oraz 
filmów przygotowali krótki, ale za to 
energiczny układ taneczny. 

– Prostymi gestami mogliśmy dzie-

Kolorowy Dzień Dziecka

ciom dać coś od siebie, sprawić aby 
na ich twarzach zagościł uśmiech – 
podkreślała p.o. naczelnika Wydzia-
łu Promocji, Kultury i Sportu Joanna 
Musiałkiewicz. 

Było bardzo kolorowo i radośnie,  
a na twarzach najmłodszych zagościł 
uśmiech. Nie zabrakło jak zwykle ży-
czeń, a także upominków. 

– Z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim 
dzieciakom, żeby były nimi do końca ży-

cia – mówił starosta Dionizy Jaśniewicz.
Wspólne zdjęcia zakończyły wizytę 

bajkowych gości na placu przed Ze-
społem Szkół Specjalnych. 

Starostwo nie zapomniało również 
o podopiecznych Ośrodka Wspoma-
gania Dziecka i Rodziny w Kołaczko-
wie – do nich także trafiły podarki. 

Klaudia Kubiak 

Uśmiech dziecka to nagroda za wysiłek i troskę

Upominki młodym pacjentom 
przekazała dyrekcja szpitala

fot. A
. Jackow

iak

fot. A
. Jackow

iak

fot. A
. Jackow
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Dzieci wraz z opiekunkami oglądały występ

Miś Tuliś był tego dnia jedną z atrakcji

Podopieczni OWDiR-u z upominkami

Dok. ze s. 1
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Września i powiat wrzesiński  
w czasie I wojny światowej

Władze stolicy powiatu podczas wojny
Wybory do władz miejskich w okresie wojny odbywały się według dotychczasowych reguł.

Wyborców, tylko mężczyzn płacą-
cych podatki, dzielono na trzy klasy 
w zależności od wysokości podatku. 
Każda klasa wybierała określoną licz-
bę swoich przedstawicieli do władz 
miasta. Wybór Polaka w I, najbogatszej 
lub nawet II klasie był trudny z powo-
du przewagi ekonomicznej Niemców  
i ciągle jeszcze dość licznych Żydów. 

W okresie wojny mieszkańców 
miasta nadal reprezentowały Ma-
gistrat, czyli zarząd miasta, i Rada 
Miejska. Na czele Magistratu stał bur-
mistrz (Bürgermeister), którym od  
3 września 1913 roku (zatwierdzony  
15 października) do swojej śmierci  
23 kwietnia 1917 roku na skutek od-
niesionych ran wojennych był powo-
łany do służby wojskowej Franz Pe-
ters. Uroczystości żałobne odbyły się 
26 kwietnia w sali posiedzeń wrze-
sińskiego ratusza, w której później 
zawisł portret burmistrza (późniejsze 
losy portretu są nieznane). Następcą 
zmarłego burmistrza od 29 paździer-
nika 1917 roku (zatwierdzony przez 
władze regencji 2 lutego 1918 roku) 
został Alfred Finke, który w nowej 
rzeczywistości (odrodzenie państwa 
polskiego) podał się do wymuszonej 
dymisji dopiero w maju 1919 roku  
i domagał się odszkodowania za nie-
dokończoną kadencję.

Wybieralny Magistrat składał się  
z pięciu obywateli miasta. Początko-
wo (w 1914 roku) stanowili go: Nie-
miec – Heinrich Brünig – dyrektor cu-
krowni (Zuckerfabrikdirektor), dwóch 
Żydów – Louis Miodowski – kupiec 
(Kaufmann) i Hermann Ziegel – kupiec 
(Kaufmann) oraz dwóch Polaków – Ju-
lian Boening – lekarz (praktischer Arzt), 
radca zdrowia (Sanitärrat) i Mieczysław 
Lehmann – kupiec (Kaufmann). Po czę-
ściowych wyborach do Rady Miejskiej 
i wyborach na członków Magistratu  
5 listopada 1914 roku Ziegela zastąpił 
dr Ludwik Krzyżagórski – lekarz (prak-
tischer Arzt) i wówczas w składzie Ma-
gistratu był Niemiec, Żyd i trzech Pola-
ków. Po śmierci dra Krzyżagórskiego  
w 1918 roku zastąpił go Niemiec  

dr Hoppenrath – adwokat i notariusz 
(Rechtsanwalt und Notar). U schył-
ku wojny Magistrat składał się więc 
z dwóch Niemców, dwóch Polaków  
i Żyda.

Rada Miejska (Stadtverordnetenver-
sammlung) składała się według prawa 
z 18 radnych (Ratsherren), jednak skład 
ten był okresowo niepełny. Tuż przed 
wybuchem wojny, latem 1914 roku,  
w skład rady wchodziło ośmiu Pola-
ków. Byli to: Stanisław Konieczny – 
aptekarz, Edward Kubale – mistrz bla-
charski, Jan Nepomucen Lewandow-
ski – drogerzysta, Antoni Nowakowski 
– kupiec, Stanisław Smodlibowski – 
prezes banku, Roch Schoen – kupiec, 
Bolesław Samolewski – mistrz blachar-
ski, Stanisław Ziołecki – prezes banku. 
W radzie było siedmiu Niemców: prof. 
dr Tiemann przewodniczący rady, Paul 
Haenisch – właściciel hotelu, Hermann 
Hauff – mistrz budowlany, Oskar Hauff 
– mistrz blacharski, Paul Hütteman 
– powiatowy inspektor szkolny, Kon-

stantin Jeske – mistrz rzeźnicki, Paul 
Tonn – kupiec. Żydów w radzie było 
dwóch: Markus Meyer – kupiec i Simon 
Salomon – kupiec.

Po ostatnich wyborach pod zabo-
rem, 5 listopada 1918 roku, skład rady 
był następujący: przewodniczącym 
pozostawał prof. dr Tiemann, radny-

mi byli nadal: Hermann Hauff, Oskar 
Hauff, Stanisław Konieczny, Edward 
Kubale, Jan Nepomucen Lewan-
dowski, Antoni Nowakowski, Simon 
Salomon, Stanisław Smodlibowski, 
Paul Tonn i Stanisław Ziołecki, no-
wymi radnymi zostali Niemcy Karl 
Stier – dyrektor mleczarni, Karl Busse 
– sekretarz pocztowy, Otto Franke – 
przedsiębiorca robót (pod)ziemnych, 

Karl Bock – aptekarz i Fritz Kaminski 
– kupiec oraz Żydzi  Emil Brückmann 
– kupiec i Paul Lewin – kupiec.

Rada miasta pracowała przy pomo-
cy komisji, których pod koniec okresu 
wojennego było 11: finansów, szkolna, 
kwaterunkowa, handlu, właścicieli do-
mów, podatkowa, rzeźni miejskiej, za-

trudnienia, budowlana, zdrowia oraz 
pomocy dla ubogich. Przewodniczą-
cym każdej komisji był burmistrz albo 
jeden z radnych. W ich składzie znajdo-
wali się zarówno radni, jak i nie będący 
radnymi przedstawiciele wrzesińskich 
kupców, rzemieślników, przedsiębior-
ców, wolnych zawodów i duchowień-
stwa. Mimo przyspieszonej przez woj-
nę emancypacji kobiet, tylko w jednej 

z komisji wrzesińskiej rady (pomocy 
dla ubogich) pracowała jedna kobieta.

Przez cały okres wojny (już od 1908 
roku) na czele władz powiatowych 
stał landrat dr Egon von Haber (1875 
– zm. po 1933). Do dymisji podał się 
w 1919 roku. Oprócz landrata działały 
– sejmik powiatowy i złożony z urzęd-

ników wydział powiatowy. Trwałym 
śladem we Wrześni po rządach Egona 
von Habera jest reprezentacyjna Kre-
isvilla, czyli tzw. willa starosty (obec-
nie budynek wrzesińskiego Urzędu 
Stanu Cywilnego), wybudowana jesz-
cze przed wybuchem wojny w latach 
1912–1913. Powstała zamiast nowe-
go gmachu szpitala powiatowego,  
z funduszy przeznaczonych począt-
kowo na jego budowę, którą przesu-
nięto na rok 1914, ale zamiarowi temu 
przeszkodził wybuch wojny.

Pierwsze w odrodzonej Polsce wy-
bory do władz miejskich przeprowa-
dzono 23 marca 1919 roku, po zwycię-
stwie powstania wielkopolskiego, ale 
jeszcze przed zatwierdzeniem granic 
Polski przez traktat wersalski (czerwiec 
1919). Pierwszym przewodniczącym 
18–osobowej Rady Miejskiej (14 Pola-
ków i 4 Niemców) został dr Edmund 
Lauterer, a pierwszego polskiego bur-
mistrza Leona Niestrawskiego rada 
wybrała 1 października 1919 roku.

Marian Torzewski

Nekrolog burmistrza Franza Petersa  
(Wreschener Stadt- und Kreisblatt z 26 kwietnia 1917 roku)

Września na początku XX wieku – widok z Rynku na ulicę Zamkową (ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

Września na początku XX wieku – Rynek (ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)
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Zabytkowa altana 
oznakowana

Charakterystyczna biało-błękitna tarcza „Zabytek chroniony 
prawem” umieszczona została na odnowionej altanie przy LOK-u 
we Wrześni.

Tabliczka ta jest znakiem informa-
cyjnym umieszczanym na zabyt-
kowych obiektach przez starostę  
we współpracy z wielkopolskim wo-
jewódzkim konserwatorem zabyt-
ków. Zgodnie z Powiatowym Progra-
mem Opieki nad Zabytkami na lata 
2018-2021, Starostwo Powiatowe 

we Wrześni, jako jedno z nielicznych  
w Wielkopolsce, znakuje zabytki nie-
ruchome w celu dodatkowej ochro-
ny i zabezpieczenia tych cennych 
dóbr kultury. Od 2015 roku w powie-
cie wrzesińskim nowe oznakowanie 
otrzymało ponad 130 obiektów. 

Mateusz Maserak

Montaż tabliczki zwieńczył remont obiektu

Wizyta samorządowca z Warszawy
Nowo powstałe Centrum Logistyczne w Chociczy Małej odwiedził 31 maja prezydent Warszawy Ra-

fał Trzaskowski. Tematem spotkania była współpraca samorządów z przedsiębiorcami.

Spotkanie rozpoczęło się od zwie-
dzenia ABC.LOGIS – nowoczesnego 
magazynu wybudowanego na tere-
nach Wrzesińskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej. W obiekcie zastoso-
wano nowe procedury zarządzania 
i kontroli gospodarki magazynowej 

dostępne na rynku. Hale prezentowali 
właściciel firmy Przemysław Gibowski 
oraz burmistrz Wrześni Tomasz Ka-
łużny. W spotkaniu wzięli udział m.in. 
marszałek województwa wielkopol-
skiego Marek Woźniak oraz starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

Wykłady plenarne, inaczej  
wykłady ogólne oraz sekcyjne

Tradycją Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są środowe wy-
kłady ogólne, które odbywają się co trzy lub cztery tygodnie.

W tym roku, dzięki  uprzejmości dy-
rekcji Samorządowej Szkoły Podsta-
wowej nr 1, mogliśmy spotykać się 
w auli tej szkoły o godz. 16. Wykłady 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Dzięki nim słuchacze posze-
rzali swoją wiedzę z różnych dziedzin 
nauki i już po raz 13. realizowali nasz 
główny postulat „uczenia się przez 
całe życie”. Wykłady są motywacją do 
wyjścia z domu, okazją do spotka-
nia z innymi, do wspólnego spędze-
nia czasu. Środowe popołudnie to 
obowiązkowy termin w kalendarzu 
każdego studenta naszego uniwer-
sytetu.

W roku akademickim 2019/2020 
miało odbyć się osiem wykładów 
ogólnych oraz dwa wykłady otwarte. 
Ich tematyka była bardzo różnorod-
na. Mogliśmy wysłuchać profesorów 
uczelni wyższych, podróżników, re-
gionalistów i pasjonatów, samorzą-
dowców. Każdy mógł znaleźć dla sie-
bie coś ciekawego, wzbogacającego. 
Jakich wykładów wysłuchaliśmy?

- Jaka będzie Września za lat 10 – 20? 

– burmistrz Tomasz Kałużny,
- Późna dojrzałość – blokady i czynni-

ki wsparcia – dr Adam Borowicz,
- Kościół średniowiecznej Wielkopol-

ski – prof. Krzysztof Kaczmarek (wy-
kład otwarty),

- Mozaika językowa Wielkopolski –  
dr Błażej Osowski (wykład otwarty),

- Bośnia – kraj spalonego sąsiada  – 
podróżnik Andrzej Pasławski,

- Młodość starości, czy starość młodo-
ści – prof. Piotr Łuszczykiewicz,

- Woda źródłem zdrowia. Urszula 
Sarnecka – trener motywacji i roz-
woju,

- Agresja w języku. Jak ją rozpoznać? 
Jak się przed nią bronić? – prof. Leszek 
Teusz

- Na krańcach Europy. Szetlandy, Or-
kady i Wyspy Owcze z pokładu jachtu 
„Śmiały” – kapitan jachtowy Jacek 
Podgórski.

Kolejne dwa nie odbyły się z powo-
du pandemii:

- Bieszczady. Kraina bezkresnych po-
łonin – podróżnik Sebastian Bielak,

- Dziennikarstwo w erze cyfrowej – 

redaktor Waldemar Śliwczyński.
Mamy nadzieję, że wysłuchamy ich  

w przyszłym roku.
Oprócz wykładów plenarnych zróż-

nicowanych tematycznie proponu-
jemy zainteresowanym słuchaczom 
spotkania w sekcjach: regionalnej 
(szeroko rozumiana historia ziemi 
wrzesińskiej i Wielkopolski), historii 
sztuki (rozszerzamy swoją wiedzę  
o twórczość znanych i mniej znanych 
malarzy i rzeźbiarzy), sekcji Zdro-
wie a styl życia (jak dbać o zdrowie 
i dobrą kondycję), Klubie Miłośników 
Muzyki „Pod Bemolem” (słuchamy 
pięknych wykonań muzyki klasycz-
nej i rozrywkowej w formie audycji, 
wszystko przygotowują słuchacze, 
przenosimy się w świat doznań słu-
chowych). Odbywają się one też we 
środy lub czwartki, ale w budynku 
WSCKZiU przy ulicy Wojska Pol-
skiego 2a. Każda więc środa i wiele 
czwartków zarezerwowane są na 
rozwój intelektualny.

Aktywnie działa sekcja turystycz-
na, która zaprasza słuchaczy na wy-
cieczki jednodniowe (w II semestrze 
odwołane z powodu pandemii), wie-
lodniowe po Polsce i zagranicy (prze-
niesione na I semestr następnego 
roku akademickiego).

Dużą popularnością cieszy się sek-
cja kulturalna, która organizuje wy-
jazdy do teatru, filharmonii i opery. 
W tym roku akademickim słuchacze 
WUTW mogli uczestniczyć w wielu 
wydarzeniach kulturalnych Pozna-
nia i Gniezna. Zaplanowany wyjazd 
do opery bydgoskiej nie doszedł do 
skutku z powodu pandemii.

Każda sekcja ma swojego opiekuna, 
który proponuje zakres działalności 
i organizuje wydarzenia. Warto pod-
kreślić, że wszyscy zaangażowani  
w pracę na rzecz uniwersytetu dzia-

Duża jednostka – miasto stołeczne 
Warszawa – realizuje zadania podob-
ne do tych realizowanych przez sto-
sunkowo niewielkie gminy z terenu 
powiatu wrzesińskiego. Ma więc po-
dobne sukcesy i boryka się z podob-
nymi problemami. Wizyta prezydenta 
Warszawy w 30. rocznicę utworzenia 
samorządu terytorialnego była okazją 
do rozmowy o współpracy samorzą-
dów z przedsiębiorcami.

Rafał Trzaskowski dopytywał o sy-
tuację w regionie i zaznaczał, że 
mieszkańcy Wielkopolski to aktywni 
zawodowo i społecznie ludzie. Przy 
okazji wizyty w powiecie wrzesiń-
skim, prezydent stolicy wykazał duże 
zainteresowanie Centrum Badań  
i Rozwoju Nowoczesnych Technolo-
gii w Grzymysławicach. Wyraził chęć 
osobnej wizyty i poznania obiektu, 
służącego rozwojowi szkolnictwa 
zawodowego w naszym regionie.  
Niedzielne spotkanie zakończyło się 
konferencją prasową z udziałem lo-
kalnych i ogólnopolskich mediów.  
    Mateusz Maserak

łają społecznie, są naszymi wolon-
tariuszami. Sekcja historii sztuki  
i regionalna – Danuta Torzewska, 
sekcja kulturalna – Urszula Purol, 
sekcja turystyczna – Maria Nowaczyk 
(wycieczki po Polsce i zagranicy), Ma-
ria Taciak (wycieczki jednodniowe), 
sekcja Zdrowie a styl życia – Maria 
Łapawiec, Klub Miłośników Muzyki – 
Jan Koralewski.

O działalności innych sekcji można 
było przeczytać w poprzednich nu-
merach „Przeglądu Powiatowego”.

Studenci-seniorzy wrzesińskiego 
uniwersytetu lubią bawić się, tań-
czyć, współzawodniczyć w konkur-
sach. Okazją ku temu są pikniki na 
świeżym powietrzu oraz spotkania 
karnawałowe. Tegoroczne spotkanie 
noworoczne cieszyło się ogromnym 
powodzeniem. Seniorzy bawili się 
doskonale. Tradycją były pikniki po 
zakończeniu roku akademickiego. 

W tym roku, niestety, pikniku nie 
będzie. Po raz pierwszy nie odbę-
dzie się uroczyste podsumowanie 
całorocznej pracy zarządu i wszyst-
kich studentów-seniorów (msza bez 
zmian).  Pandemia COVID-19 zmieni-
ła życie wielu ludzi, wielu organiza-
cji pozarządowych i nas, studentów 
Wrzesińskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Żyjemy nadzieją na ko-
lejne spotkania jesienią, na wykłady, 
wycieczki, pikniki.

Danuta Torzewska

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020  
w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

Aula SSP nr 1 podczas wykładu Urszuli Sarneckiej
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Rafał Trzaskowski (drugi z prawej) i wielkopolscy samorządowcy

Biuro WUTW wznawia swoją 
pracę 16 czerwca. Zapraszamy 
w godzinach pracy. Ogłaszamy 
nabór na przyszły rok akademic-
ki 2020/2021 od 16.06 do 16.07. 
Deklarację wraz z ksero wpłaty 
czesnego prosimy składać w w/w 
terminie. Można ją odebrać w biu-
rze lub pobrać ze strony www.
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Błękitna strzała
Zimorodek to jeden z najpiękniej ubarwionych ptaków, jakie za-

mieszkują nasz kraj. 

Niebiesko-błękitny wierzch ciała  
i cynamonowy spód sprawiają, że ptak 
wygląda dość egzotycznie. Mimo ja-
skrawych barw upierzenia dość trudno 
wypatrzeć go w terenie. Łatwiej zloka-
lizować go po głosie. Ciało zimorodka 
ma około 16 cm długości, a rozpiętość 
jego skrzydeł osiąga około 26 cm.

Zimorodek jest jednym z najszybciej 
latających ptaków. Najczęściej lata ni-
sko nad taflą wody, przez co nazywa-
ny jest błękitną strzałą. Potrafi także 
zawisać w powietrzu niczym koliber.              

Ptak ten żywi się głównie małymi 
rybkami, na które poluje, nurkując. 
Złowioną rybkę ogłusza uderzając 
kilkukrotnie o gałąź, na której wcze-
śniej przesiadywał wypatrując swo-
jej zdobyczy, a następnie połyka ją  
w całości. Elementy trudne do stra-

wienia, takie jak ości zwraca w posta-
ci wypluwki. W jego menu znajdują 
się także żaby, wodne owady czy raki.

Zimorodki gniazdują nad wodą 
w małych norach wykopanych  
w urwistych zboczach o długości do  
1 m zakończonych komorą gniazdo-
wą. Ptaki wyprowadzają najczęściej 
dwa lęgi w sezonie. Jak podają nie-
które źródła, samica składa 6-8 jaj, 
które są wysiadywane przez ok. 20 
dni. Młode ptaki opuszczają gniaz-
do po ok. 22-27 dniach od wyklucia  
i przez pewien czas są karmione 
przez rodziców.

Najtrudniejszym okresem dla tych 
pięknych ptaków jest czas zimowy, 
kiedy na zamarzniętych zbiornikach 
nie mają możliwości polowania.

Marcin Popławski
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Ten niewielki ptaszek zamieszkuje także tereny powiatu wrzesińskiego

Dbając o środowisko, 

Środowisko to nic innego jak przestrzeń, w której żyjemy. To oży-
wione i nieożywione elementy przyrody oraz wszystko to, co wy-
tworzył człowiek. Nie ma znaczenia, czy jest to spokojna wieś pełna 
pól i lasów, czy miasto z ogromnymi blokowiskami i ruchliwymi dro-
gami. 5 czerwca środowisko obchodzi swoje święto.

Światowy Dzień Ochrony Środowi-
ska Naturalnego został ustanowiony 
przez Zgromadzenie Ogólne Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych na 
Konferencji Sztokholmskiej w 1972 
roku. Jego główny cel to przypo-
mnienie społeczności państw człon-
kowskich jak ważne jest to, by rozwój 
cywilizacyjny zawsze szedł w parze  
z rozwojem ekologicznym. Czerwco-
we święto ma przybliżać społeczeń-
stwu kwestie dotyczące ochrony śro-
dowiska. To także doskonała okazja, 
by promować ekologiczny styl życia. 
Dzień ten ma przypominać, że czło-
wiek nie jest jedynym gatunkiem 
zamieszkującym naszą planetę, ale 
jako jedyny ponosi tak wielką od-
powiedzialność za jej stan. Środo-
wisko ma ogromny wpływ na to, 
jak funkcjonujemy i jak się czujemy, 
dlatego powinniśmy zrobić wszyst-
ko, by pozostawało w jak najlepszej 
formie. Od tego w dużej mierze zale-
ży przecież kondycja całej ludzkości. 
Spotkanie w stolicy Szwecji poskut-
kowało utworzeniem Programu Śro-
dowiskowego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, który zadedyko-
wany jest środowisku naturalnemu 
człowieka. Ta agenda ONZ odpowia-
da za działania związane z ochroną 
przyrody i stale monitoruje jej stan. 

Być bardziej eko 
Istnieje wiele sposobów na to, aby 

nasze codzienne życie stało się bar-

dziej ekologiczne. Można zacząć od 
najprostszych zmian, np. od korzy-
stania z pojemników wielokrotnego 
użytku do przechowywania żywno-
ści i zaprzestania marnowania jedze-
nia, wykorzystując resztki do przygo-
towania zapiekanek lub zup.
Pamiętajmy, by nie 

włączać niepełnej 
zmywarki, co po-
zwoli zaoszczędzić 
wodę. Podobny 
skutek osiągniemy 
wybierając prysz-
nic zamiast kąpieli 
i zakręcając kran 
podczas mycia 
zębów. Jeśli chce-
my pozytywnie 
wpłynąć na środo-
wisko, ograniczmy 
liczbę używanych 
kosmetyków i wy-
korzystujmy ich 
odpowiednie ilości.  
Na zakupy wy-
bierajmy się  
z koszykiem wi-
klinowym lub 
torbą, którą można wykorzystać 
wiele razy. Kupujmy rzeczy dobrej 
jakości, by wystarczyły na dłużej. Nie 
bójmy się sięgać po używane książ-
ki, zabawki lub ubrania. Niezwykle 
ważna jest także oszczędność pa-
pieru, która pozwoli uratować wie-
le drzew przed ścięciem. E-faktury, 

dwustronny druk, 
elektroniczne bilety 
oraz oddawanie zu-
żytego papieru do 
skupu makulatury 
na pewno przyczy-
nią się do poprawy 
stanu otaczającej 
nas przyrody. War-
to pomyśleć także  
o wymianie żarówek 
na energooszczęd-
ne. Nie zapominajmy  
o gaszeniu światła, 
gdy wychodzimy 
z pomieszczenia. 
Oprócz pomocy 
dla środowiska, za-
dbamy dodatkowo  
o własny portfel. Do-
jeżdżanie do pracy 
rowerem lub komu-

nikacją miejską pozwoli ograniczyć 
emisję spalin zawierających substan-
cje szkodliwe dla ludzi i środowiska. 
Istotna kwestia to prawidłowa segre-
gacja odpadów, z których większość 
nadaje się do recyklingu. Natomiast 
zużyte koce i pościele można prze-
kazać schronisku. Ulgą dla przyrody, 
a przy okazji formą aktywności fi-
zycznej pozytywnie wpływającą na 
zdrowie będzie korzystanie ze scho-
dów zamiast windy. Jednym z naj-
większych grzechów przeciwko śro-
dowisku jest palenie w piecu w nie-
dozwolony sposób. Zwracajmy więc 
uwagę na to, czym i jak ogrzewamy 
nasze domy, by nie zatruwać siebie 

nawzajem i nie szkodzić miejscowej 
florze i faunie. Pozytywny wpływ na 
środowisko ma również oddawanie 
zużytej elektroniki do specjalnych 
skupów i wyrzucanie przetermi-
nowanych leków do pojemników 
znajdujących się w aptekach. Kilka 
niewielkich zmian w codziennym 
funkcjonowaniu, do których bardzo 
szybko można przywyknąć, wystar-

czy, by przyroda wokół nas odżyła  
i odwdzięczyła się swoim pięknem. 

Monika Tomczak

dbasz o siebie

Zamiana samochodu na jednoślad jest dobra zarówno dla środowiska, jak i zdrowia

Idąc na zakupy, warto zabrać ze sobą koszyk  
i zrezygnować z plastikowych toreb

W tym roku znowu grozi nam susza,  
oszczędzanie wody jest więc konieczne

Segregowanie śmieci na szczęście staje się  
coraz modniejsze

Stosowanie energooszczędnych  
żarówek to niewielka zmiana,  

która ma duże znaczenie

Dzień Matki w szpitalu
W powiatowej lecznicy świętowano Dzień Matki.

26 maja mamy przebywające na 
oddziale położniczym odwiedziła 
dyrektor ds. administracyjno-in-
westycyjnych szpitala Urszula Ko-
smecka w towarzystwie ordynator  

prof. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk. 
Mamom złożono życzenia oraz wrę-
czono upominki przygotowane przy 
wsparciu Starostwa Powiatowego 
we Wrześni.         (red.) 

Ordynator oddziału zaskoczyła pacjentki podarunkami
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Z kulturą  
za pan brat
Savoir-vivre właścicieli psów

Pan Dariusz wybrał się do znajomych wraz ze swoim psem Atosem. Jednak nie ustalił tego z nimi 
wcześniej. Gdy stanął w drzwiach, sytuacja zrobiła się niezręczna, ponieważ w mieszkaniu przyjaciół 
przebywała osoba mająca alergię na sierść. Znajomi pana Dariusza znaleźli się w bardzo kłopotliwym 
położeniu. Nie wypadało przecież wyprosić żadnego z gości ani też poprosić o pozostawienie zwierza-
ka przed wejściem na ciemnej klatce schodowej. Jak w takim razie powinien postąpić właściciel psa, 
który planuje wybrać się z nim do kogoś w odwiedziny?

Zabieranie psa w gości
Musimy pamiętać o tym, aby raczej 

nie zabierać czworonoga ze sobą, 
kiedy planujemy kogoś odwiedzić. 
Wyjątkiem może być sytuacja, w któ-
rej właściciele mieszkania wyraźnie 
zaznaczą, że nie mają nic przeciw-
ko temu, by towarzyszył nam pies. 
Przed wizytą możemy zapytać, czy 
zwierzę będzie u nich mile widziane. 
Pan Dariusz popełnił błąd, nie ustala-
jąc ze znajomymi szczegółów swojej 
wizyty z Atosem. Nigdy nie przy-
chodźmy z psem bez wcześniejszego 
uprzedzenia lub zgody osób, do któ-
rych się wybieramy. Jeżeli zabieramy 
pupila w gości, warto wziąć ze sobą 
jego ulubioną zabawkę, by w razie 
nudy nie stał się zbyt dokuczliwy. 
Pamiętajmy o wyprowadzaniu psa, 
żeby nie nabrudził w czyimś domu. 
Jeśli jednak do tego dojdzie, natych-
miast zacznijmy sprzątać, a gdy to 
nie wystarczy, zadeklarujmy pokry-
cie kosztów wyrządzonych szkód. 

Kiedy goście odwiedzają nas
Jeśli wiemy, że nasi znajomi albo 

członkowie rodziny nie przepa-
dają za psami lub mają alergię na 
ich sierść, zaleca się, by w miarę 
możliwości odseparować od nich 
zwierzaka. Tak samo należy postą-
pić, gdy czworonóg staje się nie-
grzeczny w towarzystwie – szczeka, 
skacze, liże lub domaga się piesz-
czot. Jest na to także inny sposób. 
Przed wizytą gości pies powinien 
się wybiegać lub zmęczyć podczas 
zabawy. Pozwoli to zapobiec zbyt 

wybuchowym reakcjom podczas 
przywitania oraz w trakcie spotkania. 

Czas na spacer
Podczas spaceru z psem obowiązu-

je nas kilka zasad. Po pierwsze, nie 
wchodźmy z naszym zwierzakiem 
tam, gdzie jest to zabronione. Po 
drugie, nie możemy pozwalać mu, by 
zaczepiał przechodniów, ponieważ 
niektórzy mogą się go przestraszyć 
lub po prostu tego nie lubić. Jeżeli 
zachowanie psa, np. szczekanie, ko-
goś zdenerwuje, należy przeprosić. 
Po trzecie, pies zawsze powinien być 
prowadzony na smyczy. Chodzi tu 
nie tylko o bezpieczeństwo innych 
osób i zwierząt, ale także o zdrowie 
naszego pupila. Pamiętajmy, żeby 
zawsze mieć przy sobie coś, co po-
zwoli nam posprzątać po psie, np. 
plastikowe torby. Pozostawianie od-
chodów w miejscach publicznych 
jest nie tylko bardzo nieestetyczne, 
ale może powodować roznosze-
nie się wirusów i bakterii wywołu-
jących różnego rodzaju choroby. 

Gdy pies chce się przywitać
Możliwe, że podczas spaceru spo-

tkamy inne psy. Jeśli nasz pupil 
będzie chciał przywitać się ze zna-
jomym, zapytajmy o zgodę jego 
właściciela. Jeżeli odpowiedź będzie 
negatywna, uszanujmy ją i oddalmy 
się bez komentarzy. Czasami zdarza 
się, że nasz pies chce zbliżyć się do 
nieznajomej osoby. W takiej sytuacji 
dokładnie obserwujmy jej reakcję. 
Pozwalamy czworonogowi na po-

dejście tylko wtedy, gdy człowiek 
ten będzie pozytywnie nastawiony. 

Azor w restauracji
Przed planowanym wyjściem do 

restauracji najlepiej sprawdzić, czy 
dany lokal dopuszcza możliwość 
wprowadzania psów. Często tego 
typu informacje pojawiają się na 
stronach internetowych lub w social 
mediach. Możemy spotkać się także 
z różnymi plakietkami przy drzwiach. 
Jeśli już znajdziemy restaurację przy-
jazną psom, naszym zadaniem jest 
wybór odpowiedniego miejsca. Naj-
lepsze będzie takie, w którym zwie-
rzak poczuje się bezpiecznie, czyli 
przestrzenne i dość jasne. Powinni-
śmy unikać miejsc przy przejściach, 
gdzie zwykle panuje duży ruch.  
W lokalu raczej nie będzie obowiązy-
wało psie menu, dlatego warto wziąć 
ze sobą jakieś smakołyki dla pupila. 
Skoro my mamy rozkoszować się ulu-
bionym daniem, to pies również po-
winien móc coś przekąsić. Ważne, by 
przed pójściem z psem do restauracji 
zabrać go na spacer i pobawić się. To 
pozwoli zwierzakowi się wyszaleć  
i w ten sposób łatwiej zniesie dłuższy 
pobyt w obcym pomieszczeniu. Tym 
bardziej, że powinniśmy przez cały 
czas trzymać go na smyczy luźno 
przywiązanej do czegoś solidnego. 
Na pewno zostaniemy pozytywnie 
odebrani przez obsługę lokalu, jak 
i innych gości, jeśli przed wejściem 
wytrzemy psu łapy.

Monika Tomczak

ul. Koszarowa 14-16, WRZEŚNIA, TEL. 61 436 64 46
www.trojka.net.pl

REPERTUAR: 6-11 CZERWCA

plany repertuarowe:
12–18 CZERWCA – ZAWÓD KOBIECIARZ /PREMIERA/

NAPRZÓD

animacja – USA - 105 
min.

2D dubbing

POJEDYNEK NA GŁOSY

     komedia – Wielka Brytania  - 112 
min.

   POKAZ PRZEDPREMIEROWY

SALA
SAMOBÓJCÓW. 

HEJTER

Thriller – Polska  - 130 
min.

5.06.

 (pt)
- - -

6.06.

 (sob)
15:00 17:45 20:30

7.06.

 (niedz)
15:00 17:45 20:30

 8.06.
(pon) 16:00 - 19:00

 9.06.

(wt)
16:00 - 19:00

 10.06.

 (śr)
16:00 - 19:00

 11.06.

 (czw)
16:00 - 19:00

Zachowanie psa nie świadczy tyle o nim samym, ile o właścicielu, który go wychował

Filmowe Orzechowo 
Dzięki udziałowi w projekcie „Małe kino społecznościowe szansą 

na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”  
w Orzechowie powstaje kameralna sala kinowa.

Projekt realizowany jest przez gmi-
nę Miłosław przy dofinansowaniu  
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Zakłada utworze-
nie małych kin na terenie 26 wielko-
polskich miejscowości, by umożliwić 
ich mieszkańcom korzystanie z dóbr 
kultury oraz integrację społeczną.

Kina społecznościowe dają możli-
wość dopasowania oferty do odbior-
cy poszukującego rozrywki uszytej 
na „własną miarę”. Repertuar układa 
animator lub robią to sami widzowie. 
Dzięki projektowi oferta kulturalna 
regionu ma być atrakcyjniejsza i bo-
gatsza, a mieszkańcy gminy zyskają 
dostęp do ciekawych pozycji filmo-

wych z Polski i świata.
Sala będzie wyposażona w profe-

sjonalne urządzenia do emisji obrazu 
i dźwięku w jakości cyfrowej. Kina 
tworzone są w ramach istniejącej 
już infrastruktury publicznej – filmy  
w Orzechowie wkrótce będzie moż-
na oglądać w starej sali gimnastycz-
nej szkoły podstawowej. Zakończyły 
się tam już prace objęte dofinanso-
waniem unijnym, obecnie trwa ada-
ptacja części sali na hol kina oraz mo-
dernizacja pomieszczeń socjalnych. 
Za część budowlaną odpowiada 
firma SOLIDDOM ze Szczodrzejewa, 
a za dostawę i montaż sprzętu audio-
wizualnego firma Techaix Systemy 
Audiowizualne z Wrześni.

(red.)

fot. arch. projektu

W największej wsi w powiecie wrzesińskim jak zwykle wiele się dzieje
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PUP a tarcza antykryzysowa
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni jest jednym z podmiotów realizujących postanowienia zawar-

te w tzw. tarczy antykryzysowej. Dla przedsiębiorców przygotowano rozwiązania mające ułatwić im 
funkcjonowanie w czasie epidemii.

Ciągły nabór wniosków o udziele-
nie pożyczki na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla mikroprzedsiębior-
ców prowadzony jest od 1 kwietnia. 
Wnioski o pozostałe formy wsparcia 
wynikające z treści ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych były przyj-
mowane do 3 czerwca. 

Do 29 maja do urzędu pracy wpły-
nęło ponad 3 800 wniosków od mi-
kroprzedsiębiorców ubiegających się 
o jednorazową pożyczkę do 5 tys. zł 
na pokrycie bieżących kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
Do tej pory przyznano i wypłacono 
niskooprocentowane pożyczki 3 535 
mikroprzedsiębiorcom, którzy otrzy-
mali wsparcie na łączną kwotę ponad 
17 mln zł. 

Z kolei 249 przedsiębiorców złoży-
ło wnioski o dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej w przypadku spadku 
obrotów. Do PUP dotarły również 
dokumenty od 236 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.

Zmiany w funkcjonowaniu Urzę-
du Pracy

Informujemy również, że od  
1 czerwca PUP zwiększył bezpośred-
nią obsługę klientów. Wszystko od-
bywa się z zachowaniem odpowied-
nich wymogów sanitarnych oraz limi-
tów. W tym samym czasie w jednym 
pomieszczeniu nie może przebywać 
więcej niż jedna osoba na jedno sta-
nowisko obsługi. Klienci będą mogli 
wejść do budynku pojedynczo w za-
leżności od dostępności stanowiska, 
na którym możliwe jest załatwienie 
danej sprawy. Osoby przychodzące 
do urzędu powinny być zaopatrzone 

w środki ochrony osobistej (maseczki 
lub przyłbice osłaniające usta i nos). 
Wymagane jest także zdezynfeko-
wanie dłoni płynem dezynfekującym 
(dozownik znajduje się przy wejściu) 
oraz zachowanie bezpiecznej odle-
głości. W miarę możliwości intere-
sanci powinni nosić rękawiczki i po-
siadać własne przybory do pisania. 
Osoby towarzyszące (za wyjątkiem 
osób towarzyszących osobom z nie-
pełnosprawnością, tłumaczy języka 
migowego, pełnomocników lub ro-
dzica z dzieckiem) nie będą mogły 
podejść do stanowiska razem z oso-
bą obsługiwaną. Osobista rejestracja 
osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy możliwa będzie wyłącznie po 
wcześniejszym umówieniu się przez 
telefon (tel. 61 640 35 32) oraz usta-
leniu daty i godziny wizyty z pracow-
nikiem merytorycznym. Osoby po-
siadające podpis kwalifikowany lub 
profil zaufany, mogą dokonać pełnej 
rejestracji drogą elektroniczną. 

Monika Tomczak
(na podstawie informacji z PUP)

Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów we Wrześni informuje,  

że biuro przy ulicy Ogrodowej 6 jest czynne  
we wtorki i piątki w godzinach 10-12.  
Zarząd związku prosi o pilny kontakt  

członków zainteresowanych wyjazdami  
do Międzyzdrojów i Ustronia Morskiego.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie powiatu 
wrzesińskiego do odwołania nie funkcjonują punkty nieodpłat-

nej 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.
Aktualnie nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie 

uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej,  

w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu 

ostatniego roku.

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.)

Zmiana kont bankowych

Od 1 czerwca 2020 roku zmianie uległy numery kont 
bankowych do obsługi zadań realizowanych przez Sta-
rostwo Powiatowe we Wrześni. Przed dokonywaniem ja-
kichkolwiek płatności prosimy o sprawdzanie aktualnie 
obowiązujących rachunków w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Powiatu Wrzesińskiego.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA  

WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
Przypominamy o obowiązku uiszczania opłat rocznych 
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pań-
stwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  
w prawo własności tych gruntów. 
Opłatę za rok 2020 należy uiścić do 30 czerwca 2020 roku.
W związku ze zmianą numeru rachunków bankowych 
do obsługi zadań realizowanych przez Starostwo Po-
wiatowe we Wrześni przedmiotowe opłaty należy uiścić  
na wskazany poniżej numer rachunku bankowego:

Starostwo Powiatowe we Wrześni
ul. Chopina 10, 62-300 Września

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
23 9681 0002 0000 3127 2000 0070.

Informacji dot. wysokości opłat udziela Wydział Nie-
ruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni,  
tel. 61 640 45 38.
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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

Czy przecena towaru ma wpływ  
na prawo do reklamacji?

Przygarnij mnie

Nie. Kupując towar przeceniony, nie tracimy praw konsumenckich. Konsument musi jednak wie-
dzieć, z jakiego powodu jest przecena towaru.

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. 

Jeżeli okaże się, że towar jest wadli-
wy, niekompletny czy niesprawny, 
zgodnie z ustawą o prawach konsu-
menta mamy dwa lata na złożenie 
reklamacji u sprzedawcy.

Sprzedawca nie może tego prawa 
kwestionować, zasłaniając się przy-
kładowo obniżoną ceną.  Wolno na-
tomiast sprzedawcy odmówić przy-
jęcia pełnowartościowego towaru, 
który już nam się nie podoba. Duże 
sieci handlowe, zwłaszcza odzieżo-

we, dają klientom możliwość zwrotu 
towaru w różnych terminach od daty 
zakupu. Robiąc zakupy, warto więc 
zapytać sprzedawcę, czy przewiduje 
w swoim regulaminie sprzedaży taką 
możliwość.

Warto wiedzieć, że jeśli cena jest 
niższa ze względu na gorszą jakość 
towaru, a nie podyktowana sezono-
wą wyprzedażą, sprzedawca musi  
o tym poinformować konsumenta. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 

maja 2014 roku o prawach konsu-
menta (Dz. U. z 2014 roku, poz .827).

Cześć, jestem Tequila, pies w ty-
pie amstaffa. W schronisku żartują, 
że mam turbonapęd. Jestem bar-
dzo energiczna, żywiołowa, wesoła  
i szalona, a do tego towarzyska  
i nieskromnie przyznam, że mądra. 
Może nie jestem rasowcem, ale wy-
glądem wcale od takiego nie odbie-
gam. Za schroniskowe kraty trafi-
łam kilka tygodni temu, zresztą nie 
pierwszy raz. Byłam tu już dwukrot-
nie, ale za każdym razem mój były 
właściciel sobie o mnie przypomi-
nał i zabierał do siebie. Tym razem 

jest inaczej. Chyba się już po mnie 
nie zgłosi. Muszę przyznać, że jestem 
rozpieszczona do granic możliwości. 
Nikt wcześniej za bardzo nie spra-
wował nade mną kontroli, nie uczył 
jak się zachowywać, nie musiałam 
dostosowywać się do żadnych za-
sad. Od razu wyjaśniam – nie jestem 
agresywna, a bardzo towarzyska. My-
ślę jednak, że gdyby zechciała mnie 
przygarnąć nowa rodzina, musiałaby 
zmierzyć się z trudem poskromienia 
mojej żywiołowości. Może fajnie by-
łoby w końcu się zmęczyć i wyciszyć? 

Opiekunowie w schronisku mówią, 
że mam wiele zalet, a jedną z nich 
jest chęć do nauki. Cóż poradzić? 
Za przysmaki można zrobić wiele, 
a z czasem w głowie zostają pewne 
umiejętności. Bardzo lubię kontakt 
z człowiekiem. Myślę, że z nową ro-
dziną mogłabym iść nawet na drugi 
koniec świata. Jeśli zechciałbyś mnie 
poznać, może nawet adoptować, 
skontaktuj się z Karoliną (tel. 669 809 
566) lub Magdą (tel. 785 532 837).      

Wesoła Tequila

Tequila to czysta energia na czterech łapkach

Zmiany w funkcjonowaniu  
Starostwa Powiatowego

Od 3 czerwca obowiązuje nowa organizacja pracy urzędu.

Informujemy, że dokumenty składane w Starostwie Powiatowym we Wrze-
śni są niezwłocznie przekazywane do rozpatrzenia (a nie jak dotychczas – po 
upływie 24 godzin). O sposobie i czasie załatwienia spraw informujemy tele-
fonicznie. Dokumenty przyjmowane są w holu budynku głównego od ulicy 
Chopina 10.

Jednocześnie przypominamy, że klienci Wydziału Komunikacji i Transportu 
mogą załatwiać wszystkie sprawy osobiście, przy zachowaniu limitu osób 
jednocześnie w nim przebywających. Do wydziału można wejść od strony 
parkingu wewnętrznego.

Nadal apelujemy, aby wizyty w urzędzie miały miejsce w przypadku bez-
względnej konieczności. Dlatego też zachęcamy do załatwiania spraw po-
przez:
-kontakt telefoniczny pod numerem 61 640 44 44 lub w poszczególnych 
wydziałach (spis telefonów dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: 
www.bip.wrzesnia.powiat.pl/126,komorki-organizacyjne-starostwa),
-kontakt mailowy: starostwo@wrzesnia.powiat.pl,
-platformę ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/
opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/pwrzesinski.

Załatwianie spraw może ulec wydłużeniu, dlatego prosimy o cierpliwość  
i wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji. Wprowadzone rozwiązania mają 
na celu troskę o zdrowie interesantów oraz pracowników starostwa w związ-
ku z ciągle występującym zagrożeniem epidemiologicznym.         (red.)

W żadnym momencie pandemii urząd nie zamknął drzwi przed interesantami
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WYKAZ
nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej na okres 5 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.  
od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 16 czerwca 2020 r. wykaz nieruchomości rolnych położonych we wsi Rataje oznaczonych jak niżej, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej na okres 5 lat.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na postawie art. 34 ust. 1 pkt . 1 i 2 (Dz.U. nr 44 z 2004 r nr 261 poz. 2603 ze zm.) nie może być 
krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Cena 1 q pszenicy ustalona jest w drodze obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w sprawie średniej krajo-
wej ceny skupu pszenicy.                                                                                                                                                                                  Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski 

Nr 
geodezyjny

Położenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w ha Księga wieczysta

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy i Miasta 

Pyzdry

Cena wywoławcza 
czynszu dzierżawnego 

w q

10/8 Rataje 0,93 KN1S/00025161/5

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

w studium w częściach: teren 
zabytkowego parku, teren rolniczy, 

teren łąk i pastwisk

4,73

10/10  Rataje 0,49 KN1S/00025161/5

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

w studium w częściach: teren 
zabytkowego parku, teren rolniczy, 

teren łąk i pastwisk

2,13

Burmistrz Pyzdr informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach  
i BIP UM Pyzdry zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczony do najmu na okres 
powyżej 3 lat.                       Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Nekielski Król Rapu  
podjął wyzwanie

Całą Polskę ogarnęła akcja muzyczna pod nazwą Hot16challenge. Wziął w niej udział również bur-
mistrz Nekli Karol Balicki, który pod koniec maja umieścił w sieci swoje nagranie.

Koronawirus obnażył kondycję pol-
skiej służby zdrowia, pełnej organi-
zacyjnych wad i przede wszystkim 
permanentnie niedofinansowywa-
nej. Jeśli jednak szukać dobrych 
aspektów pandemii, to niewątpli-
wie udało jej się uruchomić łańcuch 
wzajemnej pomocy i solidarności. 
Jednym z przejawów takiej solidar-
ności jest akcja Hot16challenge. Za-
początkowana pod koniec kwietnia 
tego roku edycja ma na celu zbiórkę 
na rzecz lekarzy i szpitali, by wspie-
rać ich w walce z COVID-em. Nomi-
nowany do wyzwania artysta musi  
w ciągu 72 godzin nagrać 16-wer-

sową zwrotkę do dowolnego beatu  
i wpłacić pieniądze na zbiórkę w ser-
wisie Siepomaga. Na nominacje od-
powiedzieli tacy muzycy jak Monika 
Brodka, Dawid Podsiadło czy Beata 
Kozidrak. Do nich dołączały kolejne 
osoby niekoniecznie związane z mu-
zyką – jak aktorzy czy politycy.

Wyzwanie dotarło także do powiatu 
wrzesińskiego – burmistrz Nekli od-
powiedział na nominację burmistrza 
Czerniejewa Tadeusza Szymanka.  
Na nagraniu, które trafiło do sieci 
pod koniec maja Karol Balicki wy-
stąpił jako Król Rapu Balik, udowad-
niając tym samym duży dystans do 

swojej osoby i poczucie humoru. – 
Myślę, że z miasta, z którego co roku 
mamy potężne uderzenie rapu, nale-
ży się też kilka słów podziękowań dla 
wszystkich służb, które walczą z koro-
nawirusem – zaczyna Balik. Nagranie 
można znaleźć na portalu YouTube. 
Do podjęcia muzycznego wyzwania 
burmistrz Nekli nominował kolej-
nych samorządowców – burmistrza 
Swarzędza Mariana Szkudlarka, wój-
ta Tarnowa Podgórnego Tadeusza 
Czajkę oraz burmistrza Kostrzyna 
Szymona Matyska.

Klara Skrzypczyk

– Trzymaj gardę, prowadź cios, pokonamy COVID, yo! – rapuje burmistrz Nekli Karol Balicki

Fara pięknieje
Trwają prace przy renowacji witraży we wrzesińskim kościele far-

nym. Powiat wrzesiński wspiera finansowo konserwację tych boga-
to zdobionych okien. 

Witraże zyskały nowe ołowiane 
ramki oraz zabezpieczające oszkle-
nie zewnętrzne. Wiele kolorowych 
szkiełek wymagało wymiany ze 
względu na spękania. Dodatkowo  
w przeszłości ubytki były wielokrot-

nie uzupełniane szkłem technicz-
nym. Część witraży powróciła już na 
miejsce po renowacji. Prace zakoń-
czą się najprawdopodobniej na po-
czątku lipca. 

(red.)  

W tym roku odnowionych zostanie siedem witraży

Zmiana dyrektora VW we Wrześni
Prezes poznańskiego Volkswagena Jens Ocksen przedstawił 

nową dyrektor podwrzesińskiej fabryki.

źródło: YouTube

Stefanie Hegels rozpoczęła pracę 
w zakładzie Volkswagena w Białęży-
cach 1 czerwca. Objęła stanowisko 
po Christiane Engel, która była dy-
rektorem podwrzesińskiej fabryki 
od 2018 roku. Teraz zadaniem Engel 
będzie kierowanie działem zabezpie-
czenia jakości marki w Wolfsburgu.

Stefanie Hegels z samochodowym 

gigantem związana jest niemal 
ćwierć wieku – pracę dla VW zaczęła 
w 1996 roku w Wolfsburgu. Września 
to kolejne zagraniczne miejsce pra-
cy w jej karierze – dla Volkswagena 
pracowała również w Rosji. Ostatnie 
dwa lata kierowała działem logistyki 
VW.

        (red.)



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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
– 61 640 45 40

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

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

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

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

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Referat Kadr
tel. 61 640 44 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne
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Rusza liga LZS
Już w najbliższą niedzielę na boisku w Ostrowie Szlacheckim zostanie rozegrana pierwsza kolejka 

nowego sezonu Ligi LZS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września.

W tegorocznych rozgrywkach bierze udział osiem drużyn. Na 7 czerwca zaplanowano cztery spotkania. Pierwszy 
mecz rozpocznie się o godzinie 9. Tytułu mistrzowskiego bronić będzie zespół z Sędziwojewa.              (red.)

Sport powoli wraca do normalności

Pandemia koronawirusa pokrzy-
żowała plany nie tylko zawodowym 
sportowcom, ale także tym działają-
cym lokalnie. Zamknięto sale fitness 
i siłownie, treningi można było wy-
konywać jedynie na własnej posesji. 
Masowo odwoływano bądź przekła-
dano imprezy sportowe oraz zawo-
dy. Wstrzymane zostały także zaję-

cia prowadzone w ramach grantów 
sportowych finansowanych z budże-
tu powiatu wrzesińskiego. Jednak po 
ponad dwóch miesiącach przestoju 
luzowane przez rząd obostrzenia 
pozwoliły pod koniec maja zrealizo-
wać chociaż część z nich. Na nowych 
zasadach, przy spełnieniu warunków 
sanitarnych, udało się przeprowa-

dzić zajęcia z szachów, piłki nożnej, 
siatkowej piłki plażowej czy lekko-
atletyki. Tegoroczny sezon sportowy 
był krótszy niż zwykle. Zabrakło kibi-
cowania i wielu emocji. Miejmy jed-
nak nadzieję, że niedługo aktywność 
fizyczna wróci na stare tory.  

Klaudia Kubiak  

Znoszone obostrzenia związane z pandemią są także ułatwieniem dla sportowców, którzy wzna-
wiają treningi. Wydano zgodę na powrót do aktywności fizycznej, jednak wszystko odbywa się w no-
wej rzeczywistości.

Zajęcia szachowe odbywały się online

Trening lekkoatletyczny na stadionie przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Miło jest znowu móc pograć w piłkę

fot. arch. projektu

fot. arch. projektu




