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Wakacje z rozwagą

Tegoroczne wakacje na pewno będą różnić się od dotychczasowych. Musimy 
przygotować się na to, że wiele popularnych imprez masowych i festiwali się nie 
odbędzie. Wszędzie tam, gdzie pojawią się większe skupiska ludzi, trzeba będzie 
zachować dystans społeczny i przestrzegać obostrzeń wprowadzonych przez 
rząd. W związku z tym wielu z nas zdecyduje się na odpoczynek na łonie natury,  
z dala od ciasnych przestrzeni.

Lasy, jeziora, rzeki, morze czy góry 
to idealne miejsca do spędzania wa-
kacyjnego urlopu lub letniej przerwy  
w nauce. Wycieczka rowerowa po oko-
licy to także ciekawa forma wypełnie-

nia wolnego czasu. Choć przyroda ko-
jarzy się nam z sielankowymi obrazami 
i niczym niezakłóconym spokojem, 
pamiętajmy, że w każdej sytuacji na-
leży zadbać o bezpieczeństwo swoje  

i innych. Wystarczy chwila nieuwagi 
lub brawury, a wymarzony wypoczy-
nek może zmienić się w koszmar, o któ-
rym jak najszybciej chcielibyśmy zapo-
mnieć. Przypominamy więc o podsta-

wowych zasadach, których przestrze-
ganie na pewno pomoże uniknąć 
wielu niebezpieczeństw i sprawi, że 
każdy wyjazd będzie niezapomnianą 
przygodą.                                          Dok. s. 8

W połowie czerwca Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu wrzesiń-
skiego. Pula środków wynosi 113,5 tys. zł.

O wsparcie zadań publicznych 
mogą ubiegać się stowarzyszenia, 
fundacje i inne organizacje pożytku 
publicznego, które określa odpo-
wiednia ustawa. Mogą one wnio-
skować o finansowanie w ośmiu 
obszarach: kultury, sztuki i ochrony 
tradycji, edukacji dzieci i młodzieży 
poprzez realizację projektów edu-
kacyjnych, wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej, ratownictwa  
i ochrony ludności, ochrony i promo-
cji zdrowia, pomocy społecznej, w 
tym działalności na rzecz rodzin i osób 

w trudnej sytuacji życiowej, działalno-
ści na rzecz osób niepełnosprawnych, 
a także działalności na rzecz osób  
w wieku emerytalnym. Realizacja ofe-
rowanego zadania musi być zgodna 
z obowiązującymi normami bezpie-
czeństwa, rekomendacjami Główne-
go Inspektora Sanitarnego oraz wy-
danymi rozporządzeniami Minister-
stwa Zdrowia.

Nowością w tym roku jest forma 
przygotowania i złożenia wniosku. 
Ofertę należy sporządzić i wysłać naj-
pierw w aplikacji Generator eNGO, 

po czym jej wydrukowany i podpi-
sany egzemplarz złożyć osobiście  
w Starostwie Powiatowym lub prze-
słać do urzędu pocztą. Generator 
eNGO to narzędzie, które zapewnia 
łatwość stworzenia oferty lub spra-
wozdania. Pozwala na eliminowanie 
błędów oraz stanowi duże ułatwienie 
w komunikacji urzędników z organi-
zacjami pozarządowymi. Zanim sys-
tem zagościł w procedurze związanej 
z konkursem ofert, członkowie orga-
nizacji pozarządowych mieli możli-
wość wzięcia udziału w bezpłatnym 

szkoleniu z obsługi eNGO, które od-
było się w grudniu ubiegłego roku. 
Zdobytą wówczas wiedzę teraz trze-
ba zastosować w praktyce.

Czas na złożenie ofert upływa  
8 lipca, zaś rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi najpóźniej 6 sierpnia. Zada-
nia muszą być realizowane między  
10 sierpnia a 15 grudnia. Więcej 
szczegółów na temat konkursu pu-
blikujemy na stronie 12, natomiast 
pełną treść ogłoszeń można znaleźć 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Wrzesińskiego.                       (red.)

Ruszył otwarty konkurs ofert
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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

Wrzesińska grupa Speed
Wrzesińscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego należący do grupy walczącej z kierowcami, 

którzy zapominają o przepisach, zatrzymali kolejne uprawnienia do kierowania pojazdami. Kierowcy 
stracili prawo jazdy na 3 miesiące.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji we 
Wrześni należący do grupy „Speed”, któ-
rej głównym zadaniem jest wyklucza-
nie kierowców, którzy nie przestrzegają 
ograniczeń prędkości, na przełomie 
maja i czerwca zatrzymali kolejne upra-
wienia do kierowania pojazdami.

29 maja w Nowej Wsi Królewskiej 
zatrzymali kierującego Iveco Daily. 
52-letni mieszkaniec powiatu gnieź-
nieńskiego w terenie zabudowanym 
przekroczył dopuszczalną prędkość 
o 51 km/h. Mężczyzna został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 400 
złotych oraz 10 punktami karnymi.

Do następnej interwencji policjan-
tów z grupy „Speed” doszło 30 maja 
w Kaczanowie, gdzie zatrzymany 
został kierujący Oplem Vectrą. 32-let-
ni mieszkaniec powiatu gnieźnień-
skiego w terenie zabudowanym 
przekroczył dopuszczalną prędkość  
o 64 km/h. Mężczyzna został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 400 
złotych oraz 10 punktami karnymi.

Kolejnym miłośnikiem nieodpowie-
dzialnej jazdy, nie zwracającym uwagi 
na przepisy był 42-letni mieszkaniec 
Zagórowa, który 2 czerwca w terenie 
zabudowanym przekroczył prędkość 
o 60 km/h. Do zatrzymania doszło  
w Borzykowie na drodze wojewódz-

kiej numer 442. Mężczyzna poruszają-
cy się  Fordem Focusem został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 400 
złotych oraz 10 punktami karnymi.

2 czerwca w Gozdowie wrzesińska 
grupa „Speed” zatrzymała kierującą 
Citroenem C3. Mieszkanka gminy Ko-
łaczkowo w terenie zabudowanym 
przekroczyła dopuszczalną prędkość 
o 53 km/h. Kobieta została ukarana 
mandatem karnym w wysokości 500 
złotych oraz 10 punktami karnymi.

3 czerwca w Kołaczkowie wrzesińska 
drogówka zatrzymała kierującego Mer-
cedesem. 46-letni mieszkaniec gminy 
Kołaczkowo w terenie zabudowanym 
przekroczył dopuszczalną prędkość 
o 60 km/h. Mężczyzna został ukarany 

mandatem karnym w wysokości 400 
złotych oraz 10 punktami karnymi.

 Zatrzymanie dokumentu upraw-
niającego do kierowania pojazdami 
zobowiązuje do powstrzymania się 
od zajmowania miejsca za kierowni-
cą. Jeśli osoba, której zostało zatrzy-
mane 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

Kryminalni odzyskali rowery
Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwie osoby, które dokonały kradzieży rowerów  

o wartości 1 600 złotych. Kobiecie i mężczyźnie zostały postawione zarzuty. Grozi im nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Pod koniec maja br. wrzesińscy po-
licjanci otrzymali zgłoszenie o kra-
dzieży dwóch rowerów marki Cross  
i Caprice. Do przestępstwa doszło 
na jednym z osiedli mieszkanio-
wych. Wartość poniesionych strat 
wyniosła 1 600 złotych.

Do pracy przystąpili funkcjonariusze 
pionu kryminalnego, którzy zaczęli 
analizować zgromadzony oraz za-
bezpieczony materiał. Na początku 
czerwca policjanci wytypowali ewen-
tualnych sprawców tej kradzieży.

Założenia policjantów się spraw-
dziły – 4 czerwca we Wrześni doszło 
do zatrzymania 32-letniej kobiety 
oraz 36-letniego mężczyzny. Jedyna 
rozbieżność dotyczyła ilości odzy-
skanych rowerów.

Podczas przeszukania okazało się, 
że w zajmowanych pomieszcze-
niach ujawnione zostały cztery ro-
wery. Dwa z nich należały do skła-
dających zawiadomienie, natomiast 
pozostałe marki Alpina oraz Cross 
nie miały ustalonych właścicieli.

Zatrzymanym mieszkańcom Wrze-

śni zostały postawione zarzuty. Za 
popełnienie kradzieży grozi im na-
wet do 5 lat pozbawienia wolności.  
W trakcie działań operacyjnych poli-
cjanci pionu kryminalnego ujawnili 
również rower marki Merida. Szuka-
my teraz jego właściciela. Kto rozpo-

znaje swoją własność proszony jest 
o kontakt z wrzesińskimi policjanta-
mi pod numerem telefonu: 61 437 
52 00 lub pod adresem e-mail: dyz-
urny.wrzesnia@po.policja.gov.pl.

KPP

Ukradli kabel ziemny
Policjanci pionu kryminalnego zatrzymali dwóch sprawców 

kradzieży kabla ziemnego o długości 520 metrów. Wartość ponie-
sionych strat wyniosła 4 880 złotych. Mieszkańcom powiatu gnieź-
nieńskiego grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W styczniu 2020 roku w Podstoli-
cach doszło do kradzieży kabla ziem-
nego o długości 60 metrów. Zdarze-
nie miało miejsce w rejonie stacji PKP. 
Wartość poniesionych strat wyniosła 
950 złotych.

W trakcie analizy zebranych ma-
teriałów nie było żadnego punktu 
wyjścia dotyczącego ewentualnych 
sprawców, jedynie to, że w 2019 roku 
na przełomie czerwca i lipca docho-
dziło do podobnych kradzieży.

Wytrwałość i dążenie do rozwią-
zania tej sprawy doprowadziły do 
ustalenia sprawców. Trwało to cztery 
miesiące, ale w końcu 28 maja wrze-
sińscy kryminalni zatrzymali dwóch 
33-letnich mieszkańców powiatu 
gnieźnieńskiego. Jak się okazało, 
dwie kradzieże, których dokonano 
w dużych odstępach czasu, łączy 
wspólny mianownik – sprawcy.

Po ponownym zapoznaniu się  
z ubiegłorocznymi sprawami męż-
czyznom zostało postawionych 
sześć zarzutów kradzieży na łączną 
wartość strat 4 880 złotych. Podczas 
swoich przestępczych podjazdów  
w rejon stacji PKP mężczyźni ukradli 
520 metrów kabla ziemnego. Teraz 

grozi im nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności.

KPP

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie powia-
tu wrzesińskiego do odwołania nie funkcjonują punkty nieod-

płatnej 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.

fot. KPP

fot. KPP

fot. KPP

Wykroczenia kierowców zostały zarejestrowane

Tym razem kradzież kabla  
nie uszła złodziejom na sucho

Ten jednoślad marki Merida czeka na swojego właściciela

Rozbiórki istniejących warstw wykończeniowych podłóg  
oraz usuwanie tynków wewnętrznych
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Trzask-prask!
Wiosna już rozhulała się na dobre, częściej wychodzimy z domu, zaglądamy w ulubione zaułki, spotykamy się z przyjaciółmi, wyjeż-

dżamy. Jesteśmy spragnieni bezpośrednich kontaktów. Tak bardzo chcemy uciec od koszmaru zarazy, zmienić otoczenie, zapomnieć. 
Niestety czasami zbyt nierozważnie, jakby niebezpieczeństwo zupełnie zniknęło, a licho niestety nie śpi, o czym świadczą ciągle niepo-
kojące statystyki.

Kolejny etap cyfryzacji w geodezji
Dzięki dofinansowaniu unijnemu, na które w czerwcu powiat 

wrzesiński podpisał umowę, powstanie mapa numeryczna dla 
Wrześni (miasta) oraz zostanie zaktualizowana ewidencja gruntów 
i budynków dla gminy Miłosław.

Projekt pod nazwą „Cyfryzacja geode-
zyjnych rejestrów publicznych Powiatu 
Wrzesińskiego” uzyskał dofinansowa-
nie w wysokości 1 621 832,30 zł z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Cał-
kowita wartość zadania wynosi 1 908 
038 zł. Dzięki tym środkom do końca 
2021 roku powstanie mapa numerycz-
na dla miasta Września, które przez 
duże zurbanizowanie jest dość newral-
gicznym obszarem. Mapa numeryczna 
obejmuje zarówno ewidencyjną (poka-
zującą budynki i użytki wzdłuż poszcze-
gólnych ulic), jak i zasadniczą (pokazu-
jącą sieci uzbrojeniowe terenu). Oprócz 
tego zaktualizowana zostanie ewiden-
cja gruntów i budynków dla gminy Mi-
łosław. Projekt zakłada również wdro-
żenie nowych e-usług związanych z 
prowadzeniem narad koordynacyjnych 

sieci uzbrojenia terenu dla branżowców 
i projektantów oraz e-usługi dla rzeczo-
znawców majątkowych.

Powiat wrzesiński realizuje zadanie 
związane z cyfryzacją zasobów geode-
zyjnych od 2017 roku. Dotychczas uda-
ło się opracować mapę numeryczną 
(zasadniczą i ewidencyjną) dla gminy 
Września oraz mapę zasadniczą dla ca-
łej gminy i miasta Nekla. W gminie Ko-
łaczkowo mapa zasadnicza dostępna 
jest dla Borzykowa, w gminie Miłosław 
dla Szczodrzejewa, Bugaju, Orzecho-
wa, Czeszewa i Lipia. Dane ewidencyj-
ne dostępne są dla całego powiatu.

Dzięki pozyskiwanym dotacjom  
w Powiatowym Ośrodku Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficznej cały 
czas trwa skanowanie zasobów, a coraz 
więcej danych można uzyskać online 
dzięki składaniu i-wniosków. Jak mówi 

naczelnik wydziału Karolina Opielska, 
wdrożenie projektu usprawni obsługę 
interesantów, ułatwi pracę projektan-
tów i rzeczoznawców oraz przyczyni 

się do przyspieszenia procesów inwe-
stycyjnych. – Przełoży się to na rozwój 
gospodarczy – mówi. – Dostęp do Po-
wiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kar-

tograficznego będzie po prostu łatwiej-
szy – dodaje Karolina Opielska.

Klara Skrzypczyk

Powiatowa geodezja idzie z duchem czasu – tradycyjne mapy powoli odchodzą do lamusa

W międzyczasie już przekwitły kasz-
tany i maturzyści wylegli ze swoich 
zdalnie komunikowanych gawr, żeby 
zmierzyć się w realu z egzaminem doj-
rzałości. W tym roku wyłącznie w wersji 
pisemnej, czyli jakby trochę krócej, ale 
czy z mniejszym stresem? Pewnie nie.

Wszystko powoli wokół się od-
mraża, jesteśmy na progu wakacji, 
ale jakoś nie wszystko nastraja nas 
wakacyjnie. Jest coś, co nie daje 
nam spokoju, coś jak kolec tkwiący  
w osierdziu spędza nam sen z powiek. 
Tym czymś, tą ciemną zasłoną, która 
nie daje nam ufnie patrzeć w przy-
szłość, jest ogromna niepewność co 
do przyszłych zdarzeń. Zarówno tych 
z bliższej, jak i dalszej perspektywy.

Niepewność co do naszej przyszłej 
pracy, niepewność co do naszych 
finansów, obawa o zdrowie własne 
oraz troska o najbliższych.

Jest jednak coś jeszcze, co niepokoi 
nas, samorządowców. Coś ważniej-
szego niż troska o wpływy finansowe 
do budżetu czy stale rosnące koszty 
napinające ich stronę wydatkową.

Powodem do poważnego nie-
pokoju wszystkich samorządów  
w kraju, zarówno tych wielkomiej-
skich jak Warszawa, Łódź, Kraków, 
jak i tych mniejszych, powiatowych 
i gminnych, jest próba centralizacji. 
Centralizacja jest najprostszą drogą 
do zniszczenia idei i praktyki sa-
morządności. Zniszczenia dorobku 
ostatnich trzydziestu lat lokalnych 
wspólnot, tego, co te wspólnoty 
zbudowały w naszym bezpośred-
nim otoczeniu. Odmienione oblicza 

naszych miast, miasteczek i wsi to 
jest ten „cud transformacji”, który do-
konał się na naszych oczach.

Ale to się może skończyć, ponieważ 
dla wielu architektów dobrej zmiany 
idea samorządności coraz częściej 
przegrywa z projektami centralizacji 
systemu zarządzania państwem. Tą 
zmorą jest urzędnicze przekonanie, 
że najlepiej i najsprawniej kierować 
się będzie państwem poprzez przesu-
wanie ośrodków decyzyjnych z terenu 
do gabinetów ministerialnych i ich 
agend rządowych. To nie mieszkań-
cy Poznania, Wrześni czy Pyzdr będą 
decydować o swoich sprawach, tylko 
ministerialni urzędnicy. Oni będą słać 
w teren dyrektywy, których realizację 
nadzorować będą terenowi rewizorzy. 

Powiecie pewnie, że to już było. Bli-
sko pół wieku realnego socjalizmu 
było wystarczającym doświadcze-
niem dla mojego pokolenia, żeby 
mieć świadomość tego, jak to działa.

Niestety pojawia się coraz więcej 
sygnałów świadczących o tym, że nie 
są to obawy bezpodstawne. Stopnio-
we ograniczanie kompetencji samo-
rządów, umniejszanie ich dochodów,  
niedofinansowywanie realizowanych 
przez nie zadań, umniejszanie wy-
nagrodzeń, ograniczanie kadencji 
lokalnych włodarzy. Wszystko to sta-
nowi kolejne kroki zmierzające do 
podcinania skrzydeł samorządom.

Ma to prowadzić do ostatecznej 
konstatacji, że administracja samo-
rządowa sobie nie radzi w rozwią-
zywaniu problemów mieszkańców 
i dlatego trzeba ją zastąpić admini-

stracją rządową. Ten proces niestety 
krok po kroku cały czas postępuje. 
Może niejeden z was powie: – A co 
mnie to obchodzi i tak nie mam na to 
żadnego wpływu.

Myślę, że nie do końca tak muszą się 
sprawy potoczyć. Co prawda kasztany 
już dawno przekwitły i na egzamin 
maturalny nie zdążymy się zapisać, 
ale wszyscy mamy jeszcze czas, żeby 
zdać inny egzamin o wiele ważniejszy, 
egzamin dojrzałości obywatelskiej.

Przed nami wybory prezydenta nasze-
go państwa. A co te wybory mogą mieć 
wspólnego z obroną naszej lokalnej sa-
morządności, spytacie. 

Otóż będą miały znaczenie funda-
mentalne. To prezydent stoi na straży 
naszych interesów. Bez jego podpisu 
w żaden sposób nie da się zresetować 
prawdziwej samorządności w naszym 
kraju. Pozbawić nas lokalnej tożsamości.

Chyba, że wybierzemy prezydenta 
niesamodzielnego, który nie odważy 
się przeciwstawić centralistycznym 
zakusom władzy . Takiego uległego 
prezydenta niektórzy  pogardliwie 
nazywają  „długopisem”.

No dobrze, ale jak rozpoznać takie-
go gwaranta naszej niezależności  
w licznej galerii pretendentów do tego 
urzędu. Zadanie jest w sumie dosyć 
proste. Któż może być lepszym gwa-
rantem obrony naszej samorządności 
niż praktykujący samorządowiec?

   Dionizy Jaśniewicz
                    samorządowiec 

PS Niezbędnik wyborcy: idziesz na 
wybory, głosujesz, trzask-prask i po 
długopisie.
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Mówić obrazami, cz. 8
Już za tydzień zakończenie roku szkolnego. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka proponuje uczcić to śpiewająco.

Publikujemy kolejną część cyklu 
„Mówić obrazami”. Dzięki niemu chce-
my przybliżyć czytelnikom zagadnie-
nie komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 

jednej z metod porozumiewania się 
w sposób niewerbalny. Na poważnie  
i z sukcesami komunikacja alternatyw-
na jest stosowana w Zespole Szkół im. 
Janusza Korczaka, którego niektórzy 
uczniowie zmagają się z ogranicze-

niami związanymi z mową. Dzięki 
wykorzystywaniu znaków przestrzen-
no-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, ale też 
obrazów czy symboli), znaków manu-
alnych (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 „Lato, 
lato” i zachęcają do ułożenia pikto-
gramów zgodnie ze słowami utworu.  
        (red.)

Rozwiązanie: Lato, lato, lato czeka. Razem z latem czeka rzeka. Razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas.

Najtrudniej jest zdobyć zaufanie dziecka
O pracy w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka oraz nowym sprzęcie zakupionym w ramach projektu „Nauka – to lubię!” rozma-

wialiśmy z jego szkolną koordynatorką Anną Kulczyńską.

Pracuje pani jako terapeuta, na-
uczyciel, opiekun?

W Zespole Szkół im. Janusza Korcza-
ka pracuję jako nauczyciel. W przy-
szłym roku będę obchodziła jubileusz 
30-lecia pracy zawodowej. Początko-
wo byłam bibliotekarzem, a od 2006 
roku pracuję między innymi jako na-
uczyciel informatyki i przysposobienia 
do pracy. Jestem także wychowawczy-
nią klasy 3 i 2b w szkole branżowej. 

Jak wygląda praca w tej właśnie 
placówce?

Przede wszystkim potrzeba w niej 
dużo cierpliwości, ciepła i opiekuńczo-
ści. Oczywiście ważne jest przekazy-
wanie treści oraz nauczanie, ale przede 
wszystkim zapewnienie dzieciom  
z niepełnosprawnością intelektualną 
komfortu i poczucia bezpieczeństwa 
w czasie nauczania. Wymaga to prze-
różnych metod, dużo cierpliwości  
w tłumaczeniu zagadnień, ale daje 
nauczycielom mnóstwo satysfakcji. 
Każdy malutki krok do przodu, mała 
nowa umiejętność, to również dla nas 
dużo radości. 

Co jest pani zdaniem najtrudniej-
sze w pracy nauczyciela Zespołu 
Szkół Specjalnych?

Chyba najtrudniej jest umieć dotrzeć 
do dzieci, nawiązać z nimi kontakt, zdo-
być ich zaufanie. Dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną mają różne zabu-

rzenia i czasami trafić do nich ze swoim 
przekazem jest naprawdę trudno.

Nauczyciele w ZSS prowadzą wiele 
różnych zajęć. Może pani opowie-
dzieć o kilku?

Mówić obrazami, czyli cykl ukazu-
jący się w „Przeglądzie Powiatowym” 
bazuje na zastosowaniu w pracy  
z dzieckiem piktogramów. Technikę 
tę wykorzystujemy przy komunikacji 
z uczniami mającymi problem w po-
rozumiewaniu się. Stosujemy także 
arteterapię, czyli usprawnianie przez 
sztukę. Prowadzimy również zajęcia  
z elementami biblioterapii – wspiera-
nie rozwoju społecznego i emocjonal-
nego dzieci  poprzez książki, literaturę. 
Ciekawymi zajęciami jest logorytmika, 
polegająca na połączeniu terapii lo-
gopedycznej z rytmiką. Prowadzimy 
integrację sensoryczną oraz możemy 
także pochwalić się zajęciami z ey-
etrackerem, czyli urządzeniem śle-
dzącym ruchy gałek ocznych. Jest to 
bardzo przydatny sprzęt, szczególnie 
dla dzieci z porażeniem mózgowym, 
dla osób z zanikiem mięśni czy po ura-
zach, które zwykle nie mogą w trady-
cyjny sposób operować myszką i kla-
wiaturą komputera. Daje im to pewną 
samodzielność. Wiele z tych zajęć 
odbywa się także dzięki temu, że zo-
stały zakupione pomoce dydaktyczne 
w ramach projektu „Nauka – to lubię”. 
Otrzymaliśmy kabinę sensoryczną,  

a ostatnio dotarły do nas karty oceny 
logopedycznej dziecka oraz karty oce-
ny rozwoju psychoruchowego dziec-
ka i materiały do arteterapii. Szkoła 
raczej nie mogłaby sobie pozwolić na 
zakup takich przedmiotów, ponieważ 
są one drogie.

Jeden z ostatnich większych zaku-
pów w ramach projektu „Nauka – to 
lubię!” to kabina do terapii senso-
rycznej. Może pani przybliżyć, na 
czym polegają takie zajęcia?

Kabina jeszcze nie jest złożona, po-
nieważ będzie to dość duża konstruk-
cja i musieliśmy najpierw poszukać 
odpowiedniego dla niej miejsca.  
Do metalowego stelażu zostało zaku-
pionych wiele ciekawych sprzętów na 
przykład huśtawki o różnych kształ-
tach: wałek, kropla, gniazdo, drabinki, 
liny spinaczkowe, kołyski, równoważ-
nie, dyski sensoryczne, które mają róż-
ne kolory i faktury, ringo sensoryczne 
oraz piłki terapeutyczne. Zakupiony 
sprzęt pozwoli na prowadzenie te-
rapii sensorycznej, która nie polega 
na uczeniu konkretnych umiejętno-
ści jak np. jazda na rowerze, czytanie 
lub pisanie, ale usprawnianiu pracy 
systemów sensorycznych i procesów 
układu nerwowego, które są bazą do 
rozwoju tych umiejętności. W toku 
pracy tą metodą terapeuta stymuluje 
zmysły dziecka oraz usprawnia takie 
zakresy, jak np. motoryka mała, mo-

toryka duża, koordynacja wzrokowo-
-ruchowa.

Sprzęty nie trafiłyby do szkoły, 
gdyby nie ludzie o nie zabiegający. 
Jest pani jedną z takich osób.

Zostałam powołana na miejsce ko-
ordynatora tego projektu dopiero  
w pewnym momencie, gdy już było 
wiele rzeczy przygotowanych – za-
planowane i rozpisane na lata trwa-
nia projektu zajęcia, opisy i szacunek 
wartości materiałów, które będą za-
kupione. Nad tym wszystkim praco-
wała pani Elżbieta Kołtuniak-Kierzek. 
Bardzo szanuję ją za to, że podjęła się 
tak dużego projektu i początkowo 
sama starała się to wszystko stworzyć. 
Ja w pewnym momencie zaczęłam jej 
pomagać, a od dwóch lat jestem koor-
dynatorem tego projektu. Moja praca 
polega w tej chwili na koordynowa-
niu wszystkich działań, aby projekt 
przebiegał zgodnie z założonym pla-
nem: od rekrutacji jego uczestników, 
poprzez przygotowanie szacunku  
i opisu przedmiotu zamówienia dla 
zakupów przewidzianych w projekcie 
po comiesięczne przygotowywanie 
zbiorczych kart czasu pracy nauczy-
cieli prowadzących zajęcia. Mnóstwo 
pracy włożyli także nauczyciele, któ-
rzy również byli mocno zaangażowani  
w to, aby nasza szkoła przystąpiła do 
projektu.

Pani zdaniem, jeśli tylko będzie 
szansa, szkoła powinna włączać się 
do kolejnych inicjatyw takich jak 
„Nauka – to lubię”?

Oczywiście, myślę że będziemy jak 
najbardziej zainteresowani przystą-
pieniem do kolejnych tego typu pro-
jektów, jeżeli tylko się pojawią. Jest to 
ogromna szansa dla szkoły zdobycia 
materiałów i sprzętu, którego z bu-
dżetu placówki się nie zakupi. Kolejne 
pomoce dydaktyczne dają nam moż-
liwość wprowadzenia nowych, cieka-
wych zajęć. 

Na pierwszy rzut oka widzi pani, co 
jeszcze mogłoby się przydać placówce?

Na pewno przydałyby się nam tabli-
ce i monitory interaktywne, oprogra-
mowanie dla osób słabo widzących 
czy niewidzących. Nie mamy także sali 
gimnastycznej z prawdziwego zdarze-
nia, której budowa jest bardzo dużym 
wydatkiem, ale niezbędnym elemen-
tem w funkcjonowaniu szkoły. Mamy 
tylko i aż salki terapeutyczne do inte-
gracji sensorycznej, do rehabilitacji, 
logopedii umożliwiające prowadzenie 
terapii indywidualnej. 

Rozmawiała Klaudia Kubiak  

Anna Kulczyńska
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Dygestorium dla ZSTiO
Na początku czerwca do szkoły dotarł kolejny sprzęt zakupiony 

w ramach projektu „Nauka – to lubię!”.
Dygestorium trafiło do jednego  

z gabinetów chemicznych w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych. To przeszklona komora zaopa-
trzona w wentylator wydmuchujący 
powietrze poza teren laboratorium, 
która umożliwia bezpieczne wyko-
nywanie eksperymentów chemicz-
nych, spełniając najwyższe normy 
bezpieczeństwa. 

Zakup dygestorium był możliwy 
dzięki środkom unijnym w ramach 
projektu „Nauka – to lubię! – kom-
pleksowy program rozwojowy szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkoły 
specjalnej na terenie powiatu wrze-

sińskiego”. Projekt jest realizowany 
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ogra-
niczenie i zapobieganie przedwcze-
snemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz wyrównanie dostępu do edu-
kacji przedszkolnej i szkolnej, Pod-
działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budże-
tu państwa.

Dzięki dygestorium nauka chemii 
stanie się jeszcze atrakcyjniejsza 
dla obecnych i przyszłych uczniów 
ZSTiO.         (red.)

Dotarły kolejne stanowiska
W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach 10 czerwca zaprezen-

towano siedem stanowisk mechatronicznych. Koszt wyposażenia pracowni to niespełna 1,2 miliona 
złotych.

Stanowiska PLC, bo o nich mowa, 
dotarły już do laboratoriów CBiRNT 
i rozszerzyły możliwości nauki me-
chatroniki. Nowoczesne sterowniki 
Siemens wraz z programatorami  
i oprogramowaniem wyposażone 
zostały w bariery bezpieczeństwa,  
a więc skanery świetlne stosowane 
już w zakładach produkcyjnych jako 
wyposażenie ochronne. Ich zadaniem 
jest zatrzymanie urządzenia, gdy  
w czasie jego działania pojawi się za-
grożenie. Rozwiązanie to stosowane 
jest m.in. w pracy robotów. Jeśli w ich 
polach znajdzie się człowiek, robot 
zostanie zatrzymany, aby nikomu nic 
się nie stało. Dostarczony sprzęt to 
modułowa konstrukcja, którą można 
łatwo zdemontować i przeprogramo-
wać. Stanowiska pozwalają na dowol-
ną konfigurację elementów. Dzięki 
temu, w przyszłości będzie możliwa 

wymiana elementów na nowsze czy 
też zmiana oprogramowania. 

– Są to urządzenia wymyślone przez 
Centrum Badań i Rozwoju Nowocze-
snych Technologii. Na stanowiskach 
mamy kilka technologii, których nie wi-
dać, ale są. Przykładem może być  au-
tomatyka rozproszona. Dzięki niej ele-
menty stanowiska połączone są za po-
mocą światłowodu. Daje to możliwość 
rozlokowania urządzeń w miejscu, 
gdzie są one potrzebne. Nie ma ograni-
czeń kablowych – tłumaczył przedsta-
wiciel wykonawcy stanowisk. 

Koszt wyposażenia pracowni to  
1 199 865 złotych. Dostarczone urzą-
dzenia będące sprzętem najwyższej 
jakości, wzbogaciły pracownię auto-
matyzacji i programowania, o której 
pisaliśmy w poprzednim numerze 
„Przeglądu Powiatowego”. 

Mateusz Maserak

„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.

Nowoczesny skaner bezpieczeństwa

Prezentacja elementów stanowiska

Z nowym sprzętem chemia  
będzie jeszcze ciekawsza

Rekrutacja dodatkowa
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni prowadzi na-

bór uzupełniający do klasy pierwszej. Na 3 sierpnia planowane są 
testy kompetencji muzycznych dla kandydatów.

Do jednostki mogą zgłaszać się 
dzieci i młodzież chcący rozpocząć 
naukę gry na instrumencie w roku 
szkolnym 2020/2021. W szkole po-
zostały wolne miejsca w klasach: 
fortepianu, skrzypiec, akordeonu, 
fletu poprzecznego, klarnetu, trąbki, 
saksofonu i perkusji. Największym 
zainteresowaniem ubiegających się 
o przyjęcie do PSM cieszyła się gita-
ra. Nabór do tej grupy został już za-
kończony. Nauka w klasie pierwszej 
odbywa się w dwóch cyklach. Pierw-
szy z nich trwa sześć lat i jest prze-
znaczony dla dzieci, które mają co 
najmniej 6, ale nie więcej niż 10 lat. 

Drugi, czteroletni cykl dedykowany 
jest młodzieży w wieku od 10 do 15 
lat. Aby wziąć udział w dodatkowej 
rekrutacji, należy pobrać kwestiona-
riusz znajdujący się na stronie inter-
netowej Powiatowej Szkoły Muzycz-
nej (www.psmwrz.pl), wypełnić go  
i przesłać mailowo na adres: szkola@
psmwrz.pl. Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem telefonu: 509 
642 802. Szczegóły dotyczące nabo-
ru i testów kompetencji muzycznych 
dostępne są w zakładce REKRUTA-
CJA 2020/2021 na stronie interne-
towej PSM.  

(red.)

To będzie drugi rok funkcjonowania publicznej placówki muzycznej w powiecie

Zmiana rozszerzenia?
Do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek rodziców uczniów 

klas ósmych dotyczący oferty naboru na rok 2020/2021 w zakresie 
przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym w klasie 1 d 
Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Możliwa do reali-
zacji jest korekta oferty dla klasy 1 d poprzez zmianę rozszerzenia 
z geografii na fizykę.

Aby rozeznać rzeczywistą potrze-
bę utworzenia oddziału z nauczaną 
na poziomie rozszerzonym fizy-
ką, uczniowie składający wniosek  
o przyjęcie do klasy 1 d mogą za-
deklarować chęć zmiany rozszerze-
nia z geografii na fizykę. Deklarację 
należy złożyć do 10 lipca (osobiście 
w szkole lub mailowo na adres se-
kretariat@liceumhs-wrzesnia.pl).  
W deklaracji powinny znaleźć się 

dane ucznia (imię i nazwisko, adres) 
i identyfikator wniosku z programu 
Nabór 2020.

Zmiana przedmiotu nauczanego 
na poziomie rozszerzonym w kla-
sie 1 d będzie możliwa, jeśli mini-
mum 15 uczniów, z zadeklarowa-
ną zmianą, zostanie przyjętych 
do tej klasy.   
    Wydział Edukacji
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Rekrutacja we wrzesińskim 

Czerwiec to miesiąc poświęcony w szczególny sposób rekrutacji do Hufców Pracy.

Hufcu Pracy
Trwa intensywna promocja, rozwie-

szanie plakatów, audycje radiowe 
oraz rozmowy z osobami mogącymi 
wspierać działania rekrutacyjne. Tak 
też dzieje się w jednostce HP Wrze-
śnia, gdzie miedzy innymi zorgani-
zowano spotkanie Komisji Rekru-
tacyjnej. Przybyli na nie zaproszeni 
goście: dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych Maciej Mielcarek, kurator 
rodzinny Kalina Jackowska, pośred-
nik pracy Agnieszka Frąckowiak, do-
radca zawodowy Joanna Adamczew-
ska, wychowawcy Paulina Stawska, 
Jerzy Kamiński, Dariusz Bibel oraz 
komendant HP Grażyna Kozanecka. 
Było to bardzo owocne spotkanie,  
omówiono cele, priorytety i kryteria 
rekrutacji, podzielono się zadaniami 
rekrutacyjnymi oraz zostały zaplano-
wane działania na kolejne tygodnie. 
Przypomnijmy, rekrutacja trwa do 
następujących form kształcenia:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 
przeznaczona dla uczestników OHP od 
15 do 18 roku życia, mających opóźnie-
nia szkolne oraz opinię poradni psycho-

Spotkanie komisji rekrutacyjnej

logiczno-pedagogicznej. Warunkiem 
przyjęcia dla uczestników OHP jest 
umowa o przyuczenie do wykonywa-
nia określonej pracy na okres 3-22 mie-
sięcy (wyjątkowo do jednostek może 
zostać zrekrutowana młodzież, która 
nie ukończyła 15 roku życia),

Szkolenie Zawodowe w Formie Kur-
sowej – po ukończeniu szkoły podsta-
wowej.

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

 
Grażyna Kozanecka

komendant HP Września

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

fot. H
P

Egzamin dojrzałości  

W tym roku matury nie rozpoczęły się wraz z rozkwitaniem kasz-
tanów. Pandemia koronawirusa wymusiła na rządzie przesunięcie 
egzaminów dojrzałości na inny termin. Młodym dorosłym pozosta-
ło jedynie dostosować się do zasad i dobrze napisać maturę w no-
wych warunkach.

Egzamin dojrzałości pierwotnie miał 
rozpocząć się 4 i trwać aż do 22 maja. 
Przypomnijmy, że zaczynał się on se-
sją pisemną, po której następowała 
część ustna. Ze względu na trwającą 
w tym czasie epidemię, Ministerstwo 
Edukacji zdecydowało się przesunąć 
matury oraz testy ósmych klas na 
inne, bezpieczniejsze terminy. Egza-
miny dojrzałości przeprowadzane są 
w nowych warunkach sanitarnych. 
Zachowane są obowiązkowe odstę-
py między ławkami oraz dezynfekcja 
rąk. Matury rozpoczęły się niemal 
miesiąc później, bo 8 czerwca. Wtedy 
młodzi dorośli musieli się zmierzyć z 
pisemnym językiem polskim na po-
ziomie podstawowym. Dzień później 
wyzwaniem była dla nich matura  
z matematyki, a kolejnego dnia język 
obcy. Chociaż był to dopiero począ-
tek, młodzież przyznaje, że ze wzglę-
du na panującą sytuację spodziewali 
się nieco łatwiejszych testów.

– Matura z matematyki była trudna. 
Dla mnie język polski był jednak ła-
twiejszy. Temat na rozprawce co praw-
da też nie był najciekawszy, ale chyba 
każdy mógł coś o tym napisać – mówi 
Julia, maturzystka z Zespołu Szkół 
Politechnicznych.

Tematami na tegorocznej maturze 
była interpretacja wiersza Anny Ka-

mińskiej Daremnie albo rozprawka 
odpowiadająca na pytanie, w jaki 
sposób wprowadzenie elementów 
fantastycznych do utworu wpływa 
na jego przesłanie, na podstawie We-
sela Stanisława Wyspiańskiego.

– U mnie też lepiej wypadł polski. 
Myślałam, że był trudny, ale po mate-
matyce jednak zmieniam zdanie. Je-
dynym plusem tej całej pandemii jest 
brak ustnych egzaminów – przyznaje 
z uśmiechem Oliwia, także matu-
rzystka z ZSP.

Wyniki egzaminów dojrzałości 
młodzież pozna prawdopodobnie 
w połowie sierpnia. Wszyscy chcący 
udać się na studia powinni bacznie 
obserwować komunikaty uczelni, 
które informują o najważniejszych 
terminach dotyczących postępo-
wania rekrutacyjnego oraz sposobu 
jego przeprowadzenia. 

Zmianom uległy również daty egza-
minów klas ósmych. Uczniowie pier-
wotnie powinni przystąpić do nich 
21 kwietnia, jednak przesunięto je 
na 16 czerwca. Testy trwały trzy dni,  
a ósmoklasiści zmierzyli się z języ-
kiem polskim, matematyką oraz ję-
zykiem obcym nowożytnym. Cały 
harmonogram rekrutacji do szkół 
średnich publikujemy pod spodem.

Klaudia Kubiak

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

Harmonogram rekrutacji

na półmetku

Grupa tegorocznych maturzystek tuż po egzaminie z matematyki
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OWDiR z wizytą

W tym roku Dzień Dziecka świę-
towaliśmy inaczej niż dotychczas. 
Zamiast wizyty w Szpitalu Powiato-
wym, starosta wrzesiński wraz z pra-
cownikami udał się do Zespołu Szkół 
im. Janusza Korczaka, gdzie zapre-
zentowano kolorowy taniec. Pande-
mia nie przeszkodziła nam wywołać 
na twarzach najmłodszych uśmie-
chu. Nie zapomnieliśmy również  
o wychowankach Ośrodka Wspoma-

gania Dziecka i Rodziny w Kołaczko-
wie. Co prawda nie mogliśmy poja-
wić się w ośrodku, ale przekazaliśmy 
podopiecznym podarki. Te również 
trafiły do młodych pacjentów, któ-
rzy 1 czerwca nielicznie znajdowali 
się we wrzesińskim szpitalu. Po kilku 
dniach wychowankowie ODWIR-u 
przyjechali do starostwa podzięko-
wać za pamięć oraz prezenty.

(red.)

Starostwo także pompowało
Urząd bez wahania odpowiedział na nominację do #GaszynChallenge. Przyjął ją od służb mundu-

rowych.

Polacy kolejny raz udowadniają, jak 
bardzo potrafią się łączyć i pomagać 
bezinteresownie ludziom w potrze-
bie. Jakiś czas temu w miejscowo-
ści Gaszyn padł pomysł – „zróbmy 
10 pompek i wpłaćmy 5 złotych dla 
chłopca, który choruje na rdzeniowy 
zanik mięśni”. Nie trzeba było długo 
czekać, aż ruszy lawina pomocy. Tak 
powstała akcja #GaszynChallenge, 
która bazuje na bardzo prostych za-
sadach. Zrób 10 pompek lub przysia-
dów i wpłać przynajmniej 5 złotych 

fundacji zbierającej pieniądze dla 
poważnie chorych dzieci. Jeśli nie 
chcesz się przemęczać nie wykonuj 
ćwiczeń, ale wówczas zamiast „pią-
taka” wpłacasz „dychę”. Później no-
minujesz osobę czy instytucję, która 
musi się włączyć do akcji. Challenge 
rozrósł się do niewyobrażalnych roz-
miarów. Dotarł również do Wrześni. 
Starostwo Powiatowe nominowali 
do niego funkcjonariusze z Komen-
dy Powiatowej Policji we Wrześni 
oraz strażacy z Komendy Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej  
we Wrześni. Urzędnicy z entuzja-
zmem przyjęli propozycję. – Do pom-
pek – krzyknął starosta i przedsta-
wiciele starostwa żwawo ruszyli do 
ćwiczeń. Do challenge’u nominowa-
liśmy Szpital Powiatowy we Wrześni, 
gminę Nekla, gminę Miłosław oraz 
Zespół Szkół Politechnicznych im. 
Bohaterów Monte Cassino, a ze swo-
jej strony wpłaciliśmy 450 złotych  
Fundacji Siepomaga. 

Klaudia Kubiak

Na spontaniczne hasło robienia pompek w szczytnym celu odpowiedziała spora grupa urzędników

Ponad 25 mln złotych  
dla lokalnych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni oferuje rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykry-
zysowej, które skierowane są do przedsiębiorców. Jednostka dysponuje łączną kwotą w wysokości  
30 mln złotych przeznaczoną na ten cel.

Do 16 czerwca do Powiatowego 
Urzędu Pracy wpłynęło ponad 4 tys. 
wniosków w związku z pożyczkami 
dla mikroprzedsiębiorców. Do tej 
pory przyznano ich ponad 3 800. 
Łączna kwota wypłaconych pożyczek 
wynosi ponad 19 mln zł. Dokumenty 
złożyło również 336 osób ubiega-
jących się o dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowni-
ków oraz należnych od tych wyna-
grodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne. Na ten cel wykorzystano 
już ponad 4 mln zł. Z kolei prawie  
2 mln zł trafiły do samozatrudnio-
nych przedsiębiorców. Pieniądze te 
przeznaczone są na dofinansowanie 
części kosztów prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej. Jak dotąd sa-
mozatrudnieni złożyli 361 wniosków, 
które są sukcesywnie rozpatrywane. 
Dane pokazują, że pomoc oferowa-
na w ramach tarczy antykryzysowej 
cieszy się dużym zainteresowaniem 

przedsiębiorców powiatu wrzesiń-
skiego.

Przypominamy, że nabór wniosków 
o pożyczki do 5 tys. zł dla mikro-
przedsiębiorców ma charakter ciągły.

(red.)

Z zawodami za pan brat
Szkolnictwo zawodowe w Polsce cieszy się coraz większym za-

interesowaniem. Dotyczy to nie tylko młodzieży kończącej szko-
łę podstawową i wybierającej swoją dalszą ścieżkę edukacyjną. 
Również dorośli coraz chętniej uczą się nowych zawodów. Nauka  
w szkole dla dorosłych daje możliwość pogłębienia posiadanych 
kompetencji lub nabycia zupełnie nowych.

Kluczowym aspektem w kształceniu 
jest oczywiście praca nauczyciela.  
W przypadku szkolnictwa zawo-
dowego musi być on praktykiem  
w zawodzie, którego uczy. Tylko taka 
osoba jest w stanie przekazać cieka-
wą wiedzę praktyczną. Równocze-
śnie nauczyciel powinien mieć od-
powiednie podejście do słuchaczy 
i potrafić tłumaczyć nawet najtrud-
niejsze zagadnienia w prosty sposób.

To właśnie taka kadra pedago-
giczna jest jednym z najsilniejszych 
punktów Wielkopolskiego Samorzą-
dowego Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego we Wrześni. 
Teraz można ją lepiej poznać dzięki 
projektowi filmowemu „Z zawoda-
mi za pan brat”. Projekt ten, które-

go pomysłodawcą jest dr Urszula 
Kropaczewska, dyrektor WSCKZiU  
we Wrześni, jest cyklem wywiadów 
z nauczycielami centrum. Dzięki nie-
mu można będzie bliżej poznać na-
szych specjalistów z poszczególnych 
branż oraz dowiedzieć się więcej na 
temat samych zawodów. 

Projekt „Z zawodami za pan brat” 
jest obecnie w postprodukcji, nieba-
wem filmy będą dostępne na porta-
lach społecznościowych oraz na stro-
nie WSCKZiU we Wrześni w zakładce 
oferta edukacyjna.

Przypominamy, że nauka w cen-
trum jest bezpłatna, a ono samo jest 
jednostką samorządową mieszczącą 
się na ulicy Wojska Polskiego 2a.

WSCKZiU

Efekty wideoprojektu już wkrótce będzie można zobaczyć w Internecie

fot. W
SCKZiU
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Z głową nad wodą
Wysokie temperatury sprzyjają wy-

poczynkowi nad zbiornikami wod-
nymi. Niezależnie od tego, czy znaj-
dziemy się nad jeziorem, rzeką czy 
morzem, musimy pamiętać o prze-
strzeganiu kilku podstawowych za-
sad bezpieczeństwa. Przede wszyst-
kim wybierajmy strzeżone plaże, 
gdzie będziemy pod czujnym okiem 
ratowników. Ważne jest również to, 
by codziennie zwracać uwagę na 
oznakowanie kąpieliska, które może 
ulec zmianie. Wywieszona czerwona 
flaga oznacza, że wejście do zbior-
nika jest bezwzględnie zabronione. 
Pływanie w miejscach, gdzie wystę-
pują zakazy, jest szczególnie lekko-
myślne. Pod żadnym pozorem nie 
skaczmy do wody na główkę, jeśli 
nie wiemy, jaki jest jej poziom. Ude-
rzenie głową w dno może skończyć 
się trwałym kalectwem, a nawet 
śmiercią. Przed wejściem do jeziora 
lub morza warto zorientować się, 
czy jego dno nie jest gęsto poro-
śnięte glonami. Zaplątanie się w ich 
długie łodygi może utrudnić wydo-
stanie się na brzeg. 

Długo wyczekiwany urlop sprawia, 
że ludzie chcą wykorzystać każdą 
chwilę, bez względu na panujące  
w danym momencie warunki at-
mosferyczne. Kąpiel we wzburzo-
nym morzu, we mgle lub po zmroku 
stanowi ogromne zagrożenie dla 
naszego zdrowia i życia, dlatego naj-
lepiej jej unikać. Zderzenie z wysoką 
falą może pozbawić nas równowagi 
i doprowadzić do utonięcia. Z kolei 
ograniczona widoczność sprawia, 
że tracimy orientację i trudniej nam 
powrócić na brzeg. Przebywanie na 
plaży wiąże się z długą ekspozycją 
na słońce. Aby uniknąć poparzeń 
lub udaru słonecznego, należy za-
dbać o odpowiednią ochronę. Nie 
zapominajmy o osłanianiu głowy, 
używaniu kosmetyków do opalania 
czy zabraniu ze sobą parasola lub 
parawanu dającego cień. Po długim 
wylegiwaniu się na plaży większość 
z nas ma ochotę jak najszybciej 
się ochłodzić. Jednak zbyt szybkie 
wejście do zimnej wody może do-
prowadzić do wystąpienia wstrząsu 
termicznego. Przed całkowitym za-
nurzeniem ochlapmy nogi, klatkę 
piersiową i ręce, by stopniowo ob-
niżyć temperaturę ciała. Ryzykowne 
jest również pływanie po posiłku, 

szczególnie jeśli zjedliśmy właśnie 
ciężkostrawną potrawę. W procesie 
trawienia organizm zużywa wiele 
energii. Dodatkowy wysiłek fizyczny 
i wychłodzenie organizmu w zimnej 
wodzie może spowodować wystą-
pienie silnych bóli żołądka. 

Podczas kąpieli unikajmy ryzykow-
nych zachowań, ponieważ to, co po-
czątkowo wydaje się fajną zabawą, czę-
sto ma tragiczne konsekwencje. Nigdy 
nie pływajmy po spożyciu alkoholu! 
Wakacje to dla dzieci czas wypoczynku  
i dobrej zabawy, dlatego dorośli powin-
ni zapewnić im stałą opiekę, szczególnie 
w pobliżu zbiorników wodnych. Pod 
żadnym pozorem nie wolno spuszczać  
z oczu milusińskich bawiących się na 
brzegu. Maluch może utonąć nawet  
w najpłytszej wodzie.

Dok. ze s. 1

W góry tylko z odpowiednim 
ekwipunkiem

Wakacje to czas, w którym bardzo 
chętnie wybieramy się w góry. Przed 
każdym wyjściem na szlak poszu-
kajmy informacji na temat długości 
trasy, jej trudności i różnych możli-
wości powrotu. Wybierzmy drogę 
stosownie do naszych możliwości  
i doświadczenia. Zawsze warto mieć 
przy sobie mapę. Przed planowa-
ną wycieczką sprawdźmy aktualną 
prognozę pogody oraz komunikaty 
dotyczące wystąpienia burz i lawin, 
które mogą przytrafić się również 
latem. Nigdy nie wychodźmy w góry 
samotnie i nie rozdzielajmy się pod-
czas wycieczki. Towarzystwo drugiej 
osoby zwiększa bezpieczeństwo. 

W góry zabierzmy ze sobą niezbęd-
ny ekwipunek. Ważne, by w pleca-
ku znalazły się: cieplejsza odzież, 
ubrania chroniące przed deszczem, 
apteczka, woda, coś do jedzenia, 
latarka oraz naładowany telefon 
komórkowy, w którym znajdą się 
numery alarmowe. Górskie szlaki to 
nie wybiegi dla modelek, dlatego 
szpilki czy klapki zostawmy na plażę. 
W górach odpowiednie obuwie to 
podstawa. Najlepiej, jeżeli buty mają 
twardą, antypoślizgową podeszwę  
i dobrze trzymają kostki.

W lesie nie jesteś u siebie
Ludzie w lesie są gośćmi, dlatego 

powinni zachowywać się w nim tak, 
by nie zakłócać spokoju jego miesz-
kańców. Każdego, kto się do niego 
wybiera, obowiązuje kilka podsta-
wowych zasad. Po pierwsze, jadąc 

do lasu należy liczyć się z tym, że nie 
wolno nam przemieszczać się po ca-
łym jego terenie samochodem, qu-
adem czy motocyklem. Poruszanie 
się pojazdem silnikowym jest do-
puszczalne tylko na drogach publicz-
nych. Na drogę leśną można wjechać 
wyłącznie wtedy, gdy znajdujące się 
na niej znaki na to pozwalają. Leśni-
cy radzą, by wybierać dobrze ozna-
kowane trasy, gdyż w Polsce nie ma 
obowiązku oznaczania dróg publicz-
nych w lasach. Z kolei na drogach 
leśnych nie zawsze trafimy na szlaba-
ny lub na znaki zakazu. Aby uniknąć 
mandatu, najlepiej zostawić auto  
w specjalnie wyznaczonym miejscu, 
a dalej udać się pieszo. Po drugie, 
jeśli zabieramy ze sobą psa, musimy 
prowadzić go na smyczy. Dzięki temu 

uchronimy go przed nieprzyjemnym 
spotkaniem z dzikimi zwierzętami, 
czworonóg nie spłoszy ich, ani nie 
zrani, a my nie zapłacimy mandatu. 
Sami również powinniśmy zadbać 
o to, by nasza obecność w lesie nie 
stała się traumatycznym przeżyciem 
dla jego mieszkańców, dlatego za-
chowajmy ciszę i biwakujmy tylko  
w wyznaczonych do tego miejscach. 

Jednym z największych niebezpie-
czeństw zagrażających lasom, szcze-
gólnie w porze letniej, jest pożar. Na 
terenach leśnych zabronione jest 
rozniecanie ognia poza miejscami, 
które zostały do tego wyznaczone 
przez właściciela lasu lub nadleśni-
czego. Zbieranie chrustu służącego 
do rozpalenia ogniska traktowane 
jest jako wykroczenie, dlatego wcze-
śniej warto zwrócić się do miejsco-
wego leśniczego, aby ustalić z nim 

zasady zaopatrzenia się w drewno. 
Istnieje możliwość uzyskania cza-
sowego, pisemnego pozwolenia na 
rozpalenie ogniska. W takim przy-
padku nadleśniczy dokładnie okre-
śla miejsce, zasady zabezpieczenia 
paleniska oraz wyznacza osobę za 
nie odpowiedzialną. Bezmyślne wy-
rzucanie tlących się niedopałków czy 
pozostawianie pustych szklanych 
butelek może skończyć się niewy-
obrażalną tragedią. 

Jeśli podczas wycieczki natkniemy 
się na grzyby, które nie są jadalne, 
nie niszczmy ich. To, co szkodzi czło-
wiekowi, jednocześnie może stano-
wić pokarm dla dzikich zwierząt. Po-
dobnie jest ze wszystkimi roślinami. 
Pozwólmy im spokojnie rosnąć i nie 
zrywajmy ich. Niestety, nadal wiele 
osób wyrzuca śmieci w lesie, co jest 
najgorszym przejawem braku sza-
cunku wobec przyrody. Pozostawio-
ne przedmioty stanowią śmiertelne 
zagrożenie dla zwierząt, rozkładają 
się przez wiele lat i niszczą ekosystem. 

Wybierając się na wycieczkę do lasu, 
pamiętajmy, że niektóre z istot ży-
wych mogą być dla nas szczególnie 
groźne. Chodzi tu przede wszystkim 
o maleńkie kleszcze przenoszące 
wiele chorób. Ubierzmy się więc od-
powiednio, osłaniając jak największą 
powierzchnię skóry i nie zapominając 
o nakryciu głowy. Warto zastosować 
różnego typu preparaty odstrasza-
jące te pajęczaki. Po powrocie do 
domu należy dokładnie obejrzeć 
całe ciało, przede wszystkim zgięcia 
łokci, kolan, pachwiny, skórę głowy 
i miejsca za uszami. Miejmy świado-
mość, że kleszcze występują w róż-
nego typu zaroślach i trawach, które 
niekoniecznie muszą znajdować się 
w obrębie lasu. Można spotkać je  
w parkach, na trawnikach, nad zbior-
nikami wodnymi i na ogródkach. Jeśli 
jednak kleszcz dostanie się do skóry, 
usuńmy go najszybciej, jak to moż-
liwe. Możemy wykorzystać do tego 
np. pincetę. Ustawiamy ją pionowo, 
bezpośrednio nad pasożytem. Na-
stępnie umieszczamy czubek narzę-
dzia jak najbliżej skóry, starając się nie 
szczypać intruza. Kleszcza wyciągamy 
pionowo. Miejsce ukłucia należy do-
kładnie obserwować. Jeśli pojawi się 
zaczerwienienie, trzeba udać się do 
lekarza. Jeżeli nie jesteśmy pewni, 
jak prawidłowo pozbyć się kleszcza, 
skontaktujmy się z medykiem.

Zadbaj o swój rower
Sprawny jednoślad to podstawa 

udanej wycieczki rowerowej. Przed 
każdym wyjazdem sprawdzajmy 
więc, czy opony są odpowiednio 
napompowane. Im wyższa tempe-
ratura, tym szybciej ucieka z nich 
powietrze, dlatego ważne jest, by 
latem częściej kontrolować jego 
poziom. Dobrze napompowane 
opony zmniejszają ryzyko przebicia 
dętki po uderzeniu w krawężnik lub 
wjeździe w dziurę o ostrych krawę-
dziach, a co za tym idzie, ograni-
czają niebezpieczeństwo związane  
z wypadkami. 

Musimy pamiętać również o po-
prawnie działających hamulcach  
i przerzutkach. W utrzymaniu ich  
w odpowiednim stanie pomoże sys-
tematyczne smarowanie linek. Spe-
cjalne płynne smary można kupić  
w każdym sklepie rowerowym. Istot-
ne jest także czyszczenie i smarowa-
nie łańcucha. W tym celu najlepiej 
użyć smaru suchego. Uważajmy, aby 
podczas wycieczki w piaszczystym 
terenie nie dostało się do niego zbyt 
dużo piasku, który trudno będzie usu-
nąć. Ważne by po powrocie do domu 
dokładnie wyczyścić nasze dwa kółka, 
zwracając szczególną uwagę na układ 
napędowy. Użyjmy do tego mokrej 
szmatki lub gąbki, ponieważ woda 
pod ciśnieniem może usunąć cały 
smar z łożysk i się w nich zgromadzić. 
Dobrą praktyką każdego rowerzysty 
jest coroczny przegląd roweru w za-
ufanym warsztacie.

Monika Tomczak

Wakacje z rozwagą

Na kąpielisku należy zachować  
zdrowy rozsądek

Podczas wycieczki w góry trzeba się przygotować na różne okoliczności

W lesie można odpocząć od zgiełku i codziennej gonitwy

Jazda na rowerze jest nie tylko przyjemna,  
ale także ekologiczna
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Wielkie wsparcie dla DPS-u
O tym, jak wielkie mamy serca, jak potrafimy wspierać i dzielić się z potrzebującymi, przekonujemy 

się w sytuacjach trudnych, zaskakujących i niespodziewanych. Taką sytuacją jest niewątpliwie poja-
wienie się koronawirusa, który zmienił funkcjonowanie wielu osób, instytucji i firm.

Mieszkańcy i pracownicy Domu 
Pomocy Społecznej we Wrześni sta-
nowią grupę osób, które bezpośred-
nio doświadczyły ogromnych zmian  
i musiały dostosować się do nowej, 
innej rzeczywistości. Początki były 
trudne, a chwilami bardzo trudne. 
Placówka została zamknięta dla osób 
odwiedzających, mieszkańcy nie 

mogli opuszczać terenu domu i wy-
jeżdżać do bliskich. Wprowadzono 
wzmożony reżim sanitarny. Wtedy 
jednak zaczęliśmy doświadczać wie-
lu przychylnych gestów i czynów. 
Oprócz stałej „opieki” Starostwa Po-
wiatowego we Wrześni zaczęły do 
nas napływać oferty osób prywat-
nych i firm, chcących podarować 
środki ochrony osobistej. Można 
było prosić o wsparcie różne fun-
dacje, stowarzyszenia i organizacje, 
które w miarę możliwości przekazy-
wały maseczki, płyny do dezynfekcji 
i inne niezbędne środki.  Choć epide-
mia jeszcze nie minęła, chciałabym 
już teraz podziękować tym, którzy 
pomogli i nadal pomagają przetrwać 
nam stan epidemii.

Podziękowania ślę:
- parafianom Kościoła pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Grabowie 
Królewskim z ks. Maciejem Pacanow-
skim na czele,
- anonimowym krawcowym z Wrześni,
- Stowarzyszeniu Freelab,
- Fundacji Biedronki,
- organizatorom akcji „Niewidzialna 

ręka” – firmie CLOVIN S.A,
- firmie SIGVARIS S.A z zakładem pro-
dukcyjnym w Gutowie Małym,
- organizatorom akcji „koronazgłowy.
pl” – Stowarzyszeniu Leczymy z Misją 
oraz Międzynarodowemu Stowarzy-
szeniu Studentów Medycyny przy 
udziale Wielkopolskiej Izby Lekar-
skiej,
- Urzędowi Miasta i Gminy we Wrze-
śni, Przedszkolu „Polne kwiatki” i WTZ 
z Wrześni,
- Wielkopolskiemu Urzędowi Woje-
wódzkiemu z Poznania.
Na otrzymaną pomoc składały się 
m.in.:
- maseczki – ponad 10 300 szt.,
- płyn do dezynfekcji powierzchni  
i rąk – 186 litrów,
- rękawice – 4 000 szt.,
- przyłbice jednorazowe i wielokrot-
nego użytku – 166 szt.,
- mydło w płynie – 132 litry.
Dziękuję w imieniu swoim, miesz-
kańców i pracowników Domu Pomo-
cy Społecznej we Wrześni.

Olga Krukowska 
dyrektor DPS

Wrzesiński Dom Pomocy Społecznej w obliczu epidemii przekonał się, że może liczyć na dobrych ludzi

Pomoc bardzo się przydaje

Nowość w ofercie laboratorium
Szpital Powiatowy wprowadził możliwość wykonania prywat-

nych badań diagnostycznych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 dla 
pacjentów komercyjnych.

Placówka wykonuje immunologicz-
ny test chromatograficzny na obec-
ność przeciwciał COVID-19 w klasie 
IgM; IgG. Koszt badania wynosi 120 zł.

Badanie diagnostyczne w kierunku 
zakażenia SARS-COV-2 można wyko-
nać w punkcie pobrań znajdującym 
się w laboratorium szpitala w dni po-
wszednie w godzinach 7-10.

Odbiór wyników w punkcie pobo-
ru będzie możliwy następnego dnia  
w godzinach 7-10 i 14-16. 

(red.)

Ważna informacja  
dla pacjentów

Zarząd ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z o.o. przeka-
zuje informację o działaniu podjętym celem usprawnienia przy-
jęć planowych i przeprowadzenia wstępnego wywiadu z pacjentem, 
tzw. triagu, przed przyjęciem do szpitala. Na stronie internetowej  
www.szpitalwrzesnia.home.pl w zakładce COVID-19 zamieszczono 
ankietę pacjenta zgłaszającego się do szpitala. Należy ją wydrukować  
i wypełnić w części dotyczącej danych osobowych, a w dniu przyjęcia prze-
kazać pracownikowi medycznemu przeprowadzającemu triage w poma-
rańczowym namiocie. 

We Wrześni można już wykonać badanie 
na obecność przeciwciał
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Września i powiat wrzesiński  
w czasie I wojny światowej

Gospodarka i społeczeństwo w warunkach wojny (cz. 1)

Paszport uprawniający do przekraczania granicy między Wielkim Księstwem Poznań-
skim a okupowanym już przez Niemcy Królestwem Polskim  

(ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

Wrzesińskie pieniądze zastępcze (ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

Budynek Ogrodu Różanego (Rosengarten), w którym przeprowadzano pobór do armii 
niemieckiej i w którym na przełomie lat 1914/1915 mieścił się lazaret, dziś WOK  

(ze zbiorów Roberta Klimczaka) 

Działania wojenne ominęły ziemię wrzesińską, ale wielu jej mieszkańców – mężczyzn, poszło na front lub służyło w pospolitym ruszeniu nazywanym też obroną krajową 
albo landwerą (Landwehr). Troska o byt spadła więc w wielu rodzinach na matki i żony. 

Już na początku wojny pojawiły się 
ograniczenia w dostępie do żywności. 
Szczególnie uciążliwe było to dla miesz-
kańców Wrześni, mniejszy Miłosław ra-
dził sobie z tego rodzaju trudnościami le-
piej, a najmniej trudności było na wsiach. 

Prawie od początku wojny obowią-
zywała reglamentacja chleba i mąki. 
Sprzedaż odbywała się na tzw. znaczki, 
potem na specjalne karty wydawane 
przez policję. Wydzielanie żywności we 
Wrześni rozpoczęło się w lutym 1915 
roku od wprowadzenia kartek na chleb. 
Potem wprowadzano stopniowo kartki 
na tłuszcz, mięso, cukier, mydło i jaja, 
a w dalszej kolejności na mleko, ziem-
niaki i węgiel. W sierpniu 1916 roku 
pojawiły się talony na odzież i obuwie. 
Zarząd miasta we własnym zakresie 
kupował do rozprowadzenia kaszę, 
kaszkę mannę, sztuczny miód, marmo-
ladę, płatki owsiane, makarony, kostki 
bulionowe oraz zupy w kostkach. Dla 
chorych dzieci miasto sprowadzało 
herbatniki, sucharki i czekoladę. Towa-
ry te rozdzielano na podstawie oddziel-
nych zaświadczeń. Wydawanie kartek 

odbywało się na podstawie specjal-
nych, ciągle aktualizowanych kartotek. 
Oprócz nich prowadzono listy specjal-
ne na nadzwyczajne przydziały, np. dla 
kobiet w ciąży, niemowląt czy urlopo-
wanych żołnierzy. Ponieważ w czasie 
wojny nie przeprowadzano  normal-
nych urzędowych spisów ludności, kar-
toteki te są najlepszym wskaźnikiem jej 
liczby. 23 grudnia 1918 roku mieszkały 
we Wrześni (bez wojska, jeszcze pru-
skiego, ale już nielicznego) 6 444 osoby  
w 1 524 gospodarstwach domowych 
oraz 96 osób w trzech instytucjach 
(więzienie miejskie – 15 osób, areszt są-
dowy – 15 osób i szpital – 66 osób), co 
razem stanowiło 6 540 mieszkańców. 
Według ostatniego przedwojennego 
spisu ludności, w roku 1910, Września 
liczyła – razem z wojskiem – 7 267 
mieszkańców, więc w ciągu 8 lat ich 
liczba praktycznie się nie zmieniła. 

Wobec trudności aprowizacyjnych 
wprowadzano urzędowo ceny maksy-
malne na chleb i mąkę, potem także 
na inne towary jak mięso, mleko i jaja.  
W kolejnych latach asortyment towa-

rów objętych takimi cenami rósł, zna-
lazła się wśród nich nawet cebula. Na 
początku wojny władze wydały rów-
nież zakaz przyjmowania przez pie-
karnie i wypiekania przez nie placków  
z domów prywatnych (była to praktyka 
funkcjonująca w społeczeństwie wrze-
sińskim jeszcze do niedawna). Piekarze 
w pewnych okresach nie mogli piec 
bułek i sprzedawać chleba świeżego, 
lecz co najmniej po 48 godzinach od 
wypieku. Bułek i placków nie wolno 
było też piec w domach prywatnych. 
Od tych zakazów odchodzono w ogra-
niczony sposób w okresach przed-
świątecznych (jednak nie wszystkich). 
Okresowe zniesienie zakazu ogłaszano 
w gazetach. W miarę przedłużania się 
wojny trudności narastały, szczególnie 
na przednówku, czyli w miesiącach 
wiosennych. Poprawa następowała 
zazwyczaj po nowych zbiorach, czyli la-
tem i jesienią. Organizowano specjalne 
akcje zbierania kłosów.

Już od 1915 roku pojawiły się znacz-
ne trudności w zaopatrzeniu w mięso. 
Wprowadzono kartki na jego sprzedaż, 
wyznaczając dzienne limity spożycia 
(np. 100 g) oraz tzw. dni bezmięsne.  
W okresach najbardziej krytycznych wy-
znaczano nawet limity spożycia chleba. 
Władze Wrześni stosowały praktykę 
zakupu mięsa „na krytyczne chwile”. Na 
początku 1915 roku, na polecenie regen-
cji poznańskiej, władze miejskie Wrześni 
musiały kupić wyrobów mięsnych za 
około 30 000 marek. Sprzedały je ludno-
ści latem tegoż roku ze stratą 3 200 ma-
rek. Trudności w zaopatrzeniu w mięso 
trwały przez cały czas wojny. Okresowo 
biedniejsza ludność miasta mogła kupić 
tanie mięso w systemie bezkartkowym. 
W końcowym okresie wojny bez kartek 
można było kupić gęsi, w pewnych po-
rach roku zające, ale po wysokiej cenie, 
oraz mięso kozie.

Wojna przyniosła upadek rzemiosła  
w wielu branżach. W pierwszej kolejno-
ści ucierpiało rzemiosło produkujące 
artykuły żywnościowe, w szczególności 
rzeźnictwo. Po wzięciu w swój zarząd 
przez miasto zaopatrzenia w mięso, rzeź-
nicy stali się właściwie tylko sprzedawca-
mi reglamentowanego towaru, a nie rze-
mieślnikami i kupcami. Wiele mniejszych 
zakładów rzemieślniczych (nie tylko  
w rzeźnictwie) upadało z powodu powo-
łania do wojska mistrza rzemieślniczego.

Pierwszy większy kryzys żywnościowy 
nadszedł wiosną 1916 roku. W czasach, 
gdy nie było zamrażalni, gromadzenie 
i przechowywanie żywności – przede 
wszystkim mięsa – sprawiało znaczną 
trudność. Przechowywano je w lodzie 
zbieranym zimą z zamarzniętych zbior-
ników wodnych i przechowywanym 
w tzw. lodowniach. We Wrześni lód 
zbierano ze znajdujących się w pobliżu 

wieży ciśnień zbiorników nazywanych 
glinkami, a przechowywano w kilku 
miejskich składnicach lodu (ostatnia  
z nich znajdująca się w okolicy dwor-
ca kolejowego funkcjonowała jeszcze  
w latach 60. XX w.).

Z rosnącymi trudnościami w zaopa-
trzeniu w mięso i ze spekulacją usiło-
wano walczyć również przez wprowa-
dzenie także na nie cen maksymalnych. 
Równocześnie urzędowo wprowadzo-
no nakaz sprzedaży świń o odpowied-
niej wadze wynoszącej 120–180 fun-
tów. W innych okresach obowiązywał 
całkowity zakaz uboju świń lub moż-
liwość uboju za specjalnym zezwole-
niem. Różne tego typu zarządzenia  
i ich ciągłe zmiany raczej nie przyczy-

niały się do uspokojenia rynku. Starano 
się go normalizować innymi działania-
mi. U progu zimy 1915/16 zabrakło we 
Wrześni masła. W celu zapobieżenia 
trudnościom w zaopatrzeniu ludności 
landraci niektórych powiatów wyda-
wali zakaz wywozu artykułów żywno-
ściowych do powiatów sąsiednich. Naj-
częściej dotyczyło to ziemniaków, ale 
z biegiem czasu także innych płodów 
rolnych. Władze miasta organizowały 
sprzedaż tanich ziemniaków miesz-
kańcom Wrześni wczesnym latem 
1916, 1917 i 1918 roku. Wszelkie zakazy 
wywożenia towarów poza granice po-
wiatu powodowały podobne zakazy  
w tychże sąsiednich powiatach i za-
czynały mijać się z celem. Zabraniano 
też wywozu mięsa z poszczególnych 
miast. Powróciła praktyka przedwo-
jennych transportów gęsi z Królestwa 
Polskiego. Choć było ono okupowane 
przez Niemcy, dawna niemiecko-rosyj-
ska granica państwowa formalnie ist-
niała nadal i nie można jej było przekra-
czać bez odpowiednich formalności. 

Brak artykułów żywnościowych, czę-
ste zmiany zarządzeń i cen maksymal-
nych sprzyjały spekulacji. Spekulacją 
artykułami żywnościowymi zajmowali 
się nie tylko Żydzi, praktyki tego ro-
dzaju dotyczyły wszystkich nacji. Po-
licja przeprowadzała częste kontrole  

u producentów żywności. Część  
z nich w trudnych czasach starała się 
gromadzić zapasy w oczekiwaniu na 
lepsze ceny. Okazywało się, że prze-
pisy przekraczali młynarze – karano 
ich zamykaniem wiatraków, rzeźnicy 
– konfiskowano im ukryte zapasy mię-
sa i przetworów mięsnych, piekarze 
– konfiskowano zapasy mąki. Mlecza-
rze fałszowali mleko, dolewając wody, 
młynarze lub piekarze fałszowali mąkę, 
dosypując, np. mielonej kory drzewnej, 
rzeźnicy sprzedawali nadpsute mięso, 
oszukiwano też na wadze – najczęściej 
chleba. Nie były to jednak praktyki 
powszechne. Być może odstraszały 
od nich, oprócz konfiskat, także su-
rowe kary finansowe, a w najbardziej 

drastycznych przypadkach stawianie 
przed sądem wojennym, który zasą-
dzał wyjątkowo surowe kary więzienia. 
Policja musiała pilnować porządku 
przed piekarniami i sklepami mięsny-
mi, przed którymi ustawiały się długie 
kolejki klientów – prawie wyłącznie 
kobiet. Czując odpowiedzialność za 
zapewnienie rodzinie podstawowych 
artykułów żywnościowych, a nie ma-
jąc pewności, że artykułów dla nich 
wystarczy, były one często skłonne do 
zwady. Policja starała się także zapobie-
gać praktyce koczowania przez kobiety  
w dni targowe na drogach dojazdo-
wych do miasta, zatrzymywania tam 
wozów gospodarzy wiozących towar 
na targ. Uprawiano wówczas niekon-
trolowany przez państwo (pod wzglę-
dem cen) – a więc nielegalny – handel 
na rowach lub na skraju przydrożnych 
łąk. Zapasy gromadzili nie tylko pro-
ducenci żywności i kupcy, ale także,  
w miarę możliwości finansowych, zwy-
kli obywatele.    Marian Torzewski
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• echo – pusto 
• ejber – chłopak, rozrabiaka, łobu-
ziak, nicpoń 
• eka – ekipa, banda lub narożnik, kąt
• elegant z Mosiny – ktoś wystrojony 
(pogardliwie) 

• elektroluks – odkurzacz (od nazwy 
firmy Electrolux) 
• emza – osoba niesympatyczna

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów  

Jerzego Romualda Stankiewicza

Savoir-vivre w rozmowach telefonicznych
Pani Matylda wraca z pracy do domu autobusem. W tym czasie dzwoni do niej przyjaciółka, by poroz-

mawiać na temat ich przyszłego spotkania. Czy odebranie telefonu i prowadzenie prywatnej rozmowy  
w towarzystwie współpasażerów jest dobrym pomysłem?

Zasady grzecznościowe dotyczą-
ce rozmów telefonicznych ułatwiają 
zarówno życie prywatne, jak i za-
wodowe. Kiedy się nimi kierujemy, 
jesteśmy postrzegani jako osoby 
dobrze wychowane i na pewno nikt 
nie zastanawia się nad odebraniem 
telefonu, gdy widzi nasz numer na 
wyświetlaczu. Jedną z podstawowych 
reguł telefonicznego savoir-vivre’u 
jest przedstawianie się. To koniecz-
ne, jeśli kontaktujemy się z kimś  
w sprawie służbowej. Nasze pełne imię 
i nazwisko wypowiadamy wyraźnie, 
aby rozmówca dobrze nas zrozumiał. 
Możemy również podać nazwę firmy. 
Nie ma w tym nic niestosownego, jeśli 
zapytamy, czy dodzwoniliśmy się do 
właściwej osoby. Powinniśmy przed-
stawiać się także na gruncie prywat-
nym – wtedy, gdy nie jesteśmy pew-
ni, czy dana osoba ma zapisany nasz 
numer. Rozmowy służbowe powinny 
charakteryzować się zwięzłością. Naj-
lepiej ograniczać wszelkie dygresje i 
skupić się na konkretach. Przed wyko-
naniem telefonu zawsze możemy wy-
pisać na kartce najważniejsze punkty, 
które chcemy poruszyć w rozmowie, 
co pozwoli nam na trzymanie się te-

matu. Osoba kulturalna szanuje czas 
swojego rozmówcy.

Kiedy można zadzwonić?
Bardzo ważne jest, by telefonować 

o odpowiedniej porze. W sprawach 
zawodowych możemy kontaktować 
się w godzinach od 9 do 19. Wyją-
tek stanowi sytuacja, w której mamy 
pewność, że możemy zadzwonić 
poza godzinami pracy. Natomiast do 
rodziny i znajomych nie wypada tele-
fonować po 22.

Będę dzwonić, aż się dodzwonię…
Co robić, jeśli ktoś nie odbiera? 

Przyjęło się, że dzwoniąc, czekamy 
maksymalnie do sześciu sygnałów  
i rozłączamy się. Jeżeli sprawa jest na-
prawdę ważna, możemy nagrać się 
na pocztę głosową lub wysłać wia-
domość sms. Nie wypada dzwonić 
do kogoś kilka razy pod rząd. Widocz-
nie osoba ta jest w tej chwili zajęta  
i oddzwoni do nas, kiedy tylko będzie 
mogła. A czy wypada prowadzić roz-
mowę w trybie głośnomówiącym? 
Tak, ale tylko wtedy, gdy poinformu-
jemy o tym naszego rozmówcę. Jest 
to szczególnie ważne, kiedy obok 

Z kulturą  
za pan brat

Dzwoniąc w sprawach służbowych, zawsze pamiętajmy o przedstawieniu się

nas znajdują się inne osoby. Problem 
pojawia się także w sytuacji, gdy po-
łączenie zostanie zerwane. Często 
zdarza się tak, że obie strony próbują 
jak najszybciej do siebie oddzwonić  
i w rezultacie nie mogą się połączyć. 
Aby tego uniknąć, należy trzymać się 
zasady, że dzwoni zawsze ta osoba, 
która poprzednio zainicjowała połą-
czenie.

Autobus to nie budka telefoniczna
Zapewne niejeden z nas był świad-

kiem czyjejś rozmowy telefonicznej 
w środkach komunikacji miejskiej, 
dzięki której mógł poznać wiele 
szczegółów z życia tej osoby. Reguła 
jest jedna – kiedy podróżujemy po-
ciągiem, autobusem czy tramwajem, 
nie rozmawiamy przez telefon. Nikt 
nie musi wiedzieć, co dziś mamy 
na obiad lub w jakim przetargu ma 
zamiar startować firma, w której 
pracujemy. Jedyne, co mogła zrobić 
pani Matylda w sytuacji opisanej na 
początku tekstu, to odebranie telefo-
nu i powiadomienie przyjaciółki, że 
oddzwoni, kiedy wysiądzie z autobu-
su. Również w trakcie wspólnego po-
siłku przy stole nie należy korzystać  
z telefonu. Jeżeli jednak musimy 
odebrać, powinniśmy przeprosić 
współbiesiadników i odejść na bok, 
by móc swobodnie porozmawiać. 
Jeśli chodzi o wyciszanie lub wyłą-
czanie telefonu, to jest to konieczne, 
kiedy znajdujemy się w muzeum, 
teatrze, kościele i innych tego typu 
miejscach. Lepiej nie zostawiać włą-
czonych wibracji, gdyż mogą być one 
tak samo albo nawet bardziej irytu-
jące niż dźwięk dzwonka. Kolejna  
z reguł mówi o tym, że rozmowę koń-
czy ta osoba, która zatelefonowała. 
Dlatego nie powinniśmy sugerować 
zakończenia połączenia, zanim nie 
zrobi tego ten, kto do nas dzwoni. 

Monika Tomczak

Bocian biały – znany i lubiany
Chyba wszyscy znają tego ptaka, który dla wielu jest symbolem nadejścia wiosny.

Związany z krajobrazem rolniczym i terenami podmokłymi, gniazduje w pobliżu ludzkich 
osad.  Charakteryzują go długie czerwone nogi, czerwony dziób oraz białe upierzenie z czar-
nymi końcówkami piór.

Bociany osiągają wysokość do 1,2 m, a rozpiętość ich skrzydeł potrafi przekraczać 2 m. Ptaki te 
budują potężne gniazda z gałęzi i patyków, które po kilku latach mogą osiągnąć nawet 2 m wyso-
kości i wagę 2 ton. Takie gniazda budowane są na dachach oraz kominach budynków, drzewach, 
ale najczęściej na słupach energetycznych. Bocianie gniazdo to także miejsce gniazdowania oraz 
schronienie dla mniejszych, wróblowatych ptaków.

Czy bociany jedzą żaby? Tak, ale nie są one ich daniem głównym. Bociania dieta jest bardzo uroz-
maicona: dżdżownice, ryby, małe gryzonie, węże, jaszczurki, a niekiedy pisklaki innych ptaków.

Jak podają niektóre źródła, w Polsce gniazduje największy procent bocianów z całej świa-
towej populacji, jest to ok. 50 tysięcy par lęgowych. Bociany przed odlotem tworzą stada 
liczące nawet 50 osobników. Takie zgromadzenie nazywane jest sejmikiem. Ptaki odlatują do 
Afryki i dziennie pokonują nawet 250 km. Niestety ok. 30% młodych bocianów nie przeżywa 
tej trudnej podróży.

Marcin Popławski
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Boćki na stałe zadomowiły się w krajobrazie polskiej wsi

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

REPERTUAR: 19-25 CZERWCA

plany repertuarowe:
26 czerwca – 2 lipca – BAYALA I OSTATNI SMOK

SONIC. SZYBKI JAK 
BŁYSKAWICA

animacja – Japonia/ USA

 - 100 min

2D dubbing

ZAWÓD:

KOBIECIARZ

komedia - Francja – 94 min

2d napisy

NIEWIDZIALNY 
CZŁOWIEK

horror – Australia/ 
USA - 125 min

2d napisy

19.06.

 (pt.)
15:30 18:00 20:00

20.06.

 (sob.)
15:30 18:00 20:00

21.06.

 (nd.)
15:30 18:00 20:00

 22.06.

(pon.)
17:00 - 19:00

 23.06.

(wt.)
17:00 - 19:00

 24.06.

 (śr.)
17:00 - 19:00

 25.06.

 (czw.)
17:00 - 19:00
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Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 16 czerwca 2020 roku ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego  

w następujących obszarach:
1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (uchwała nr 607/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku):

2. W zakresie edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych (uchwała nr 608/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku):

3. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (uchwała nr 609/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku):

4. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności (uchwała nr 611/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku):

5. W zakresie ochrony i promocji zdrowia (uchwała nr 612/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku):

6. W zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej (uchwała nr 610/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku):

7. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (uchwała nr 613/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku):

8. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (uchwała nr 614/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku):

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
- Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 10 sierpnia 2020 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2020 roku.
- Udział dotacji w ogólnej sumie kosztów realizacji zdania nie może być wyższy niż 90%. 
- Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zadeklarowanie w ofercie, że suma wkładu własnego finansowego (pkt. V.B 3.1. oferty) i ewentualnych świadczeń od odbiorów zadania  
(pkt. V.B 4. oferty) stanowi minimum 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.
- Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
- Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wydanymi rozporządzeniami Ministerstwa Zdro-
wia obowiązującymi w okresie realizacji zadania.
- Ofertę należy przygotować i wysłać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej www.engo.org.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do 8 lipca 2020 
r. do godz. 14. Po wysłaniu oferty nadana zostanie jej suma kontrolna.
- Wysłaną w aplikacji Generator eNGO ofertę z sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez upoważnione osoby i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 8 lipca 2020 r. do godz. 15 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września (decyduje data wpływu do urzędu) lub 
przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
- Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmuje uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 sierpnia 2020 r.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, tel. 61 640 44 73, 61 640 44 93, 61 640 45 34.

Nazwa zadania Środki przeznaczone 
na realizację w 2020 r.

1. Propagowanie kultury poprzez organizację wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, 
teatralnych, filmowych i innych.

2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych.

3. Realizacja projektów mających na celu propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych.

4. Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami.

5. Wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych.

6. Realizacja projektów artystycznych.

7. Przygotowywanie i wydawanie niekomercyjnych publikacji służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu wrzesińskiego.

35.000,00 zł

Nazwa zadania Środki przeznaczone 
na realizację w 2020 r.

1. Realizacja projektów edukacyjnych oraz konkursów propagujących i rozwijających wiedzę i umiejętności wśród dzieci i młodzieży. 2.000,00 zł

Nazwa zadania Środki przeznaczone 
na realizację w 2020 r.

1. Wspieranie działań na rzecz mieszkańców powiatu wrzesińskiego w zakresie aktywności ruchowej. 17.500,00 zł

Nazwa zadania Środki przeznaczone 
na realizację w 2020 r.

1. Wspieranie działań zmierzających do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. 5.000,00 zł

Nazwa zadania Środki przeznaczone 
na realizację w 2020 r.

1. Rozwój profilaktyki oraz promocja zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

2. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej. 

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i chorobom psychicznym.

4. Działania związane z promowaniem krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

14.000,00 zł

Nazwa zadania Środki przeznaczone 
na realizację w 2020 r.

1. Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

2. Realizowanie działań związanych z integracją społeczną.

3. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

10.000,00 zł

Nazwa zadania Środki przeznaczone 
na realizację w 2020 r.

1. Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, 
usprawniające i rehabilitacyjne, treningi oraz udział w zawodach.

10.000,00 zł

Nazwa zadania Środki przeznaczone 
na realizację w 2020 r.

1. Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób starszych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, 
treningi. 

2. Wspieranie inicjatyw propagujących edukację wśród osób starszych.

20.000,00 zł



71319 czerwca 2020biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Porady i ogłoszenia

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

Mandaty a koronawirus

Przygarnij mnie

Pani Zofia ma wątpliwości i pyta, czy nadal należy stosować się do obostrzeń sanitarnych związa-
nych z pandemią koronawirusa.

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

Dzień dobry, mam na imię Slim. Je-
stem już leciwym psem, ponieważ 
mam prawie 11 lat. Do schroniska 
trafiłem w październiku 2018 roku 
i od tamtego czasu nikt oprócz wo-
lontariuszy się mną nie zaintereso-
wał. Dwa lata temu nie miałem już 
nadziei, że ktoś mnie uratuje. Zo-
stałem porzucony w lesie, skrajnie 
wycieńczony, z kawałkiem łańcucha 
na szyi. Opiekunowie w schronisku 
przez długi czas zastanawiali się, jak 
długo tam przebywałem, jak się wy-
swobodziłem z uwięzi, od jak dawna 
byłem głodzony. Do dziś nie znaleź-
li odpowiedzi na te pytania. Robili 
wszystko, co w ich mocy, żeby mnie 
uratować. Komuś wreszcie na mnie 

zależało. Gdy udało się im wyciągnąć 
mnie z rąk bliskiej już śmierci, zaczęli 
walczyć o moje zaufanie. Nie mieli ła-
two. W tamtym czasie najważniejsze 
dla mnie było jedzenie, na które wręcz 
się rzucałem. Po tym wszystkim, cze-
go doświadczyłem, nie chciałem na 
nowo zaprzyjaźniać się z człowie-
kiem. To było jednak nieuniknione. 
Zwierzęta wybaczają ludziom, ale nie 
zapominają. W końcu nie wszyscy są 
tacy sami. Zaufałem opiekunom i to 
chyba była dobra decyzja. Teraz już 
nie jestem tym psem sprzed dwóch 
lat. Regularne, pełnowartościowe 
posiłki pozwoliły mi przybrać na wa-
dze i to w dodatku z nawiązką. Tym 
razem należę do tych cięższych, a nie 

wychudzonych. Z ogromną ochotą 
wychodzę na spacery i gdy widzę 
smycz, sznupa sama zaczyna się ukła-
dać w uśmiech. Mimo, że zmieniłem 
swoje zachowanie, stałem się bar-
dziej otwarty na ludzi, to nie jestem 
jeszcze psem-przytulasem. Pozosta-
ło we mnie trochę z indywidualisty, 
jednak na widok człowieka cieszę się, 
merdam ogonem i czekam na gła-
skanie po pyszczku. Myślę, że może 
z czasem znajdę rodzinę, która mnie 
pokocha i już nigdy nie zostawi. Wte-
dy na pewno będę oczekiwał więcej 
przytulania oraz zabawy. Jeśli chciał-
byś dać mi nowy dom, zadzwoń do 
Kasi (tel. 507 435 022), która pomoże 
nam się spotkać.            Ocalały Slim

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.

Tak. Pandemia koronawirusa trwa, 
choć wielu z nas, co łatwo zauwa-
żyć, nie przestrzega obostrzeń sa-
nitarnych w miejscach publicznych. 
Czyżbyśmy przyzwyczaili się do ist-
niejącej sytuacji i myślimy, że może 
zagrożenie już minęło?

Zagrożenie jest – dla własnego 
bezpieczeństwa nadal z konse-
kwencją należy przestrzegać pod-
stawowych wymogów ochronnych  
i sanitarnych.

Jeżeli będziemy te nakazy lekcewa-
żyć, grozi nam kara w postaci man-
datu. Wysokość maksymalna man-

datu karnego wynosi 500 złotych.
Jeżeli odmówimy przyjęcia mandatu 
za nieprzestrzeganie wymogów sa-
nitarnych, policja skieruje wniosek  
o ukaranie do Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej. Kara administracyjna 
może być wówczas o wiele wyższa  
i wynieść nawet 30 000 złotych. 

Nadal jesteśmy w stanie epidemicz-
nym, dlatego mimo wprowadzanych 
coraz większych luzowań, w dalszym 
ciągu pamiętajmy, że koronawirus 
jest z nami. Proszę nie lekceważyć 
żadnych zasad higieny oraz ochrony 
przed nim.

Podstawa prawna ustawa z dnia  
5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 roku, 
poz.1239 ze zm.) oraz przepisy roz-
porządzeń Rady Ministrów na czas 
epidemii koronawirusa.

Slim jest psiakiem po przejściach, który chciałby dać człowiekowi drugą szansę

Nabór członków komisji konkursowych
Do 26 czerwca w Starostwie Powiatowym organi-

zacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów do 
komisji konkursowych opiniujących oferty złożone 
w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2020. 
Warunki naboru szczegółowo określono w uchwa-

łach Zarządu Powiatu, dostępnych w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce Otwarte konkursy 
ofert/Nabór do komisji.
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Zakręcona pomoc
W Nekli i Wrześni nakrętki sypią się do metalowych serc. Wszystko po to, by pomóc potrzebującym.

Akcje zbierania nakrętek po butel-
kach od przeróżnych płynów są nam 
znane od kilku lat. Sprawa jest bardzo 
prosta – po wypiciu napoju odkręca-
my nakrętkę, a butelkę zgniatamy  
i wyrzucamy do pojemnika na pla-
stik. W wielu domach znajdują się 
reklamówki, do których mieszkańcy 
zbierają plastikowe kapselki. Jednak 
co później z nimi zrobić? Najczęściej 
są przekazywane osobom oddają-
cym je do punktów skupu. W ten spo-

sób zebrane fundusze wspomagają 
na przykład turnusy rehabilitacyjne 
dzieci, w tym wielu mieszkańców na-
szego powiatu. Na początku maja, na 
skwerku przy zegarze w Nekli stanę-
ło duże, metalowe serce, wykonane 
i podarowane przez jedną z tamtej-
szych firm. Każdy może wrzucać do 
niego te małe kapselki. Dzięki temu 
zbierający nie muszą zastanawiać się 
i szukać osób chętnych do ich odbio-
ru. Serce bardzo szybko się zapełniło, 

a jego zawartość trafiła do potrzebu-
jących mieszkańców gminy. W Nekli 
zbieranie dalej trwa, a chętnych do 
pomocy jest coraz więcej. 

Akcja została pozytywnie przyjęta 
przez społeczeństwo wskazujące, że 
i we Wrześni powinno pojawić się 
takie serce. Miesiąc później przy ra-
tuszu ulokowano kolejną tego typu 
nietypową skarbonkę, którą zapeł-
niono nakrętkami w kilka dni. 

Klaudia Kubiak

Taka forma pomocy bardzo spodobała się mieszkańcom powiatu
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Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie planuje koncert oraz organizację wakacyjnych zajęć dla 
dzieci. Wszystko z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

26 czerwca w kołaczkowskim par-
ku odbędzie się koncert utworów 
Grzegorza Turnaua pt. „Tutaj jestem”  
w wykonaniu Adama Korzeniewskiego  
i przyjaciół. Wstęp na wydarzenie będzie  
możliwy wyłącznie po okazaniu bez-
płatnej wejściówki. Ilość miejsc ograni-
czona jest do 150. Każdy, kto chce wziąć 
udział w koncercie, może odebrać wej-
ściówki w siedzibie GOK Kołaczkowo 
po wcześniejszej rezerwacji telefonicz-
nej pod numerem 509 243 577. Pod-
czas wydarzenia będą obowiązywały 
obostrzenia związane z noszeniem 
maseczek lub zachowaniem dystansu 
społecznego. Koncert stanowi część 
obchodów poświęconych setnej rocz-
nicy zakupu majątku Kołaczkowo przez 
Władysława Reymonta.

Wiele ośrodków kultury znacznie 
ograniczyło swoją działalność w związ-
ku z rozpowszechnianiem się korona-
wirusa. GOK Kołaczkowo zapowiada 
jednak, że w wakacje na dzieci będzie 
czekało sporo atrakcji. Mając na uwa-
dze obecną sytuację, wszystko ma 
być zorganizowane tak, by zapewnić 
bezpieczeństwo i komfort wszystkim 
uczestnikom. Chociaż konkretne ter-
miny wydarzeń nie są jeszcze znane, 
to już wiadomo, że najmłodsi miesz-
kańcy gminy będą mogli wziąć udział  
w warsztatach żeglarskich. Przewidzia-
ne są dwa spotkania z kapitanem jach-
tu, który opowie o życiu na pełnym 
morzu oraz rejs po Jeziorze Powidzkim 
połączony z nauką wiązania lin. 

Na dzieci i młodzież będą czekać rów-
nież spotkania popularyzujące naukę 
organizowane przez Mobilne Labo-
ratorium. Tegoroczne zajęcia związa-
ne będą z działaniem energii światła  

i wody, misjami kosmicznymi, a także 
ze światem dinozaurów i skamielin. 
Milusińscy będą mieli okazję wziąć 
udział w różnego rodzaju doświadcze-
niach. Pracownikom GOK-u nie braku-

Nowy obiekt  
unikatowego szlaku

Pyzdry oficjalnie są już w strukturze Szlaku Piastowskiego, trasy 
łączącej najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii, związanej  
z początkiem państwa polskiego.

Jednogłośna decyzja Rady Pro-
gramowo-Naukowej, która zapadła  
5 czerwca, jest zaszczytem i szansą. 
Szlak ten jest bowiem jednym z najlep-
szych produktów turystycznych Wiel-
kopolski jako unikatowy i wyjątkowo 
ważny dla polskiego dziedzictwa.

Gwarantowanym obiektem szlaku 
jest więc Muzeum Regionalne Zie-
mi Pyzdrskiej, w którym znajduje się 
wystawa ,,Przy książęcym Trakcie''. Jej 
nazwa jest nieprzypadkowa – w cza-
sie budowy kanalizacji na ul. Spół-
dzielców odkryto szczątki dawnej 
drogi drewnianej. Prowadziła ona 

niegdyś z grodu książęcego aż do 
miejsca targowego. Korzystali z niej 
w połowie XIII wieku Bolesław Po-
bożny i Przemysł I.

Wystawa, znajdująca się w piw-
nicach Domu Podcieniowego, po-
święcona została zatem władcom, 
którzy zostawili w tym mieście swój 
ślad. Stworzenie tej ekspozycji sta-
nowiło pierwszy etap przedsięwzięć  
związanych z infrastrukturą i zaple-
czem turystyczno-gastronomicznym 
na terenie gminy Pyzdry.

CKSiPKoncert i warsztaty w Kołaczkowie
je pomysłów, które w tej chwili są jesz-
cze w fazie planowania, przewidziane 
są m.in. wyjazdy do kina.  
             (red.)  

Wystawa zagościła w domu podcieniowym

fot. CKSiP

Czas  
wyborów

28 czerwca Polacy ruszą kolejny raz do urn wyborczych, by wy-
brać głowę naszego państwa.

Pandemia koronawirusa pokrzy-
żowała plany również w polityce.  
W tym roku kolejny raz mieliśmy 
zadecydować, kto powinien stać na 
czele naszego kraju i reprezento-
wać go na arenie międzynarodowej. 
Pierwotnie wybory były planowa-
ne na 10 maja, jednakże szalejąca  
w tym okresie epidemia uniemożliwi-
ła przeprowadzenie ich w bezpiecz-
ny sposób. Zgodnie z kodeksem wy-
borczym marszałek sejmu ponownie 
wydał postanowienie o zarządzeniu 
wyborów prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Ustalono nowy kalen-
darz wybory, który wskazuje datę 28 
czerwca jako dzień przeprowadzenia 
pierwszej tury głosowania. Jeżeli ża-
den z kandydatów nie uzyska ponad 
50% oddanych głosów, konieczne 
będzie przeprowadzenie ponow-

nego głosowania i wyboru spośród 
dwóch kandydatów, którzy uzyskali 
najwyższe wyniki. Polacy mają moż-
liwość wyboru prezydenta spośród 
11 ubiegających się o to stanowisko. 
Chociaż termin zgłaszania zamiaru 
głosowania korespondencyjnego już 
minął (16 czerwca) to nadal można 
składać wnioski w sprawie głoso-
wania poza miejscem zamieszkania 
lub o dopisanie do spisu wyborców 
w wybranym obwodzie głosowania 
(do 23 czerwca). 27 czerwca o pół-
nocy rozpoczyna się cisza wyborcza, 
podczas której nie można już rozpo-
wszechniać audycji wyborczych. Ko-
lejnego dnia lokale wyborcze będą 
czynne od godziny 7 do 21. Wybiera-
jąc się na wybory pamiętajmy, aby za-
brać ze sobą ważny dowód osobisty. 
            Klaudia Kubiak

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną do 180 
dni wydłuża się terminy: zarejestrowania pojazdu sprowa-
dzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, a także zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu już 
zarejestrowanego. Nowe przepisy obowiązują do końca roku.  
Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału Komunikacji  
i Transportu, tel. 61 640 44 92.        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
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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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Lokalny futbol powrócił na dobre
Za nami II kolejka rozgrywek Ligi Playarena oraz Ligi LZS. 

W ubiegły piątek na Orliku przy 
Samorządowej Szkole Podstawowej  
nr 6 we Wrześni swoje mecze roze-
grały drużyny rywalizujące w ramach 
rozgrywek Ligi Playarena o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Września. 
Choć w kalendarzu zaplanowano 
cztery spotkania, mecz pomiędzy 
Motokliniką Bertus a Fundamen-
tami został przełożony na później-
szy termin. Po dwóch kolejkach na 

pierwszym miejscu tabeli uplaso-
wała się drużyna MDT Design Team, 
mająca na koncie dwa zwycięstwa. 
Na drugiej pozycji, z takim samym 
dorobkiem punktowym, znajduje się 
zespół Wooden Villa. Ostatnią lokatę 
zajmuje Elektromarket. Kolejne me-
cze już 19 czerwca.

14 czerwca na boisku w Ostrowie 
Szlacheckim II kolejkę spotkań ro-
zegrało osiem zespołów Ligi LZS  

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Września. Po dwóch meczach roze-
granych przez każdą z drużyn w ta-
beli prowadzi LZS Białężyce/Bob In-
vest. Na drugim miejscu, z taką samą 
liczbą punktów, ale z gorszym bilan-
sem bramkowym, znajduje się ekipa 
gospodarzy. Tabelę zamyka drużyna 
z Barda. III kolejka zaplanowana jest 
na 21 czerwca.

(red.)

Fani piłki nożnej nie mogli się doczekać powrotu sportowców na boisko

fot. arch. projektu

Rowerowe treningi
Ostatnie ciepłe dni pozwoliły młodym kolarzom powrócić do treningów. 

Od ubiegłego roku we Wrześni 
funkcjonuje szkółka kolarska. Jej 
trenerem jest Radosław Lonka, któ-
ry ukończył Akademię Wychowania 

Fizycznego na kierunku nauczyciel-
skim. Kolarstwem zajmuje się od 
ponad 20 lat, a wśród jego licznych 
osiągnięć można wymienić mię-

dzy innymi wicemistrzostwo Polski  
w kolarstwie górskim. Od ubiegło-
rocznej jesieni trenuje grupę pięt-
nastu młodych kolarzy należących 
do UKS Szkółka Kolarska we Wrze-
śni, której działalność wpiera powiat 
wrzesiński. Pierwsi sportowcy mieli 
już okazję wziąć udział w Otwartych 
Mistrzostwach Kalisza w kolarstwie 
MTB. Treningi prowadzone przez 
wicemistrza Polski są zróżnicowane 
– młodzież nauczyła się już jeździć 
na rolce kolarskiej, a obecnie trwają 
przygotowania do coraz to dalszych 
rowerowych wypraw. Kolarze ćwiczą 
na torze w Małpim Gaju, pokonują 
trasy z Nowego Folwarku do Bar-
czyzny. Zajęcia zakończą się wraz 
z końcem roku szkolnego. Młodzi 
sportowcy na rowery powrócą po 
wakacjach we wrześniu. 

(red.)

fot. arch. projektu

Ćwiczenia odbywają się również „na sucho”




