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Września stolicą lacrosse?

Dzień Edukacji

Urząd w czasie pandemii

W orzechowskim kinie

Powiatowe finanse w dobrych rękach
Skarbnik powiatu wrzesińskiego Beata Matuszewska zajęła drugie miejsce w rankingu Skarbnik Samorządu 2020 w kategorii powiaty 

powyżej 60 tys. mieszkańców. Wyróżnienie to przyznawane jest w ramach ogólnopolskiego kongresu Perły Samorządu organizowanego 
przez Dziennik Gazetę Prawną.

Głównym celem rankingu jest uho-
norowanie osób odpowiedzialnych 
za bieżące i strategiczne zarządza-
nie finansami samorządów. To rów-
nież okazja, by uświadomić opinii  
publicznej, że praca skarbnika  
wymaga ogromnych kompetencji 
oraz wiedzy dotyczącej nie tylko 
finansów publicznych, ale także 
prawa i innych dziedzin związa-
nych z funkcjonowaniem samorządu 
terytorialnego. Przy wyborze lau-
reatów zwracano uwagę na kon-
dycję finansową poszczególnych 
jednostek (np. poziom dochodów 
i wydatków), sposoby realizowa-
nia zadań związanych z finansami 
oraz na wykorzystywane narzędzia  
i instrumenty. Nie bez znaczenia po-
zostawał również poziom rozwoju 
funkcjonalnego zespołów, na czele 

których stoją wyróżnieni skarbnicy.
Tegoroczna edycja kongresu Perły 

Samorządu odbywała się w formule 
online, a samo wydarzenie można było 
śledzić w Internecie. Po oficjalnym  
odczytaniu wyników Beata Matuszew-
ska odebrała gratulacje od starosty 
wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, 
sekretarz powiatu Bożeny Nowackiej 
oraz naczelników innych wydziałów  
i kierowników referatów, a także kole-
żanek z Wydziału Finansowego.

Beata Matuszewska, która pełni funk-
cję powiatowego skarbnika od 2007 
roku, podkreśliła, że jest to trudna, ale 
ogromnie satysfakcjonująca praca. 
Zwróciła również uwagę na ważne 
osiągnięcie naszego powiatu, który 
znalazł się na piątym miejscu w rankin-
gu inwestycyjnym pisma „Wspólnota”. 
To wielki postęp, jeśli zwrócimy uwagę 

na to, że w 2017 roku powiat wrzesiń-
ski znajdował się na 298, a rok temu 

na 27 miejscu w tej samej klasyfikacji.      
         (red.)

Skarbnik Beata Matuszewska

Dbaj o siebie i innych
Nie schodzi z pierwszych stron gazet, zawładnął większością prze-

kazów telewizyjnych i radiowych. Rozpanoszył się w naszym życiu, 
organizując jego tryb, wpływając na naukę, pracę, życie kulturalne, to-
warzyskie czy religijne. Nakazał zasłanianie twarzy, zwracanie uwagi 
na odległości i dokładne mycie rąk. Koronawirus, niechlubna gwiazda 
tego roku, mistrz egoizmu i wróg zdrowia, nie odpuszcza. My też nie 
powinniśmy – dbajmy o to, by ograniczyć ryzyko zakażenia u siebie  
i innych. Zatroszczmy się o najbliższych i rozbudźmy w sobie empatię. 
Wirus przenosi się bowiem drogą kropelkową, ale nie sposób odnieść 
wrażenia, że wyjątkowo chętnie karmi się złymi emocjami.

Dezynfekcja, dystans, maseczki 
Niby niewiele, ale te trzy aspekty profilaktyki mają niebagatelne znaczenie. Znane po-

rzekadło głosi, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Rozprzestrzenianie się drogą kropelkową 
oznacza, że chorobie najbardziej sprzyjają nieskrępowane kaszel i kichanie. Wielu z pew-
nością śmiało się z zaleceń ekspertów, by kichnięcia kierować w łokieć, lecz wyobraźmy 
sobie koronawirusa, który wraz z takim kichnięciem rusza w dalsze poszukiwanie ofiar. 
Jeśli kichając zasłonimy usta otwartą dłonią, a potem podamy tę dłoń komuś na po-
witanie, jest ryzyko, że drobinki mieszkające wcześniej w naszym nosie, trafią w okoli-
ce oczu, nosa lub ust tej osoby, jeśli ta chociażby bezwiednie podrapie się po twarzy. 
Dlatego też tak ważne jest stosowanie zasad dezynfekcji, częste i dokładne mycie rąk, 
zasłanianie ust i nosa maseczką czy chustą oraz zachowywanie dystansu społecznego. 
Pamiętajmy, że skuteczność walki z pandemią zależy przede wszystkim od nas samych.

Zostań w domu
Niby nie ma lockdownu – możemy wychodzić z domu i w miarę normalnie funk-

cjonować, a jednak nasze życie zostało mocno ograniczone. Nie lada problem mają 
pary, które w najbliższym czasie planowały huczne wesele. Ponownie ograniczono 
działalność siłowni i gastronomii. Wiele placówek oświatowych działa zdalnie lub 
hybrydowo. Noszenie wspomnianych już maseczek jest obowiązkowe w przestrze-
ni publicznej w całym kraju, co niewątpliwie zniechęca chociażby do spacerów  
i sprawia, że przestrzeń domowa wydaje się bardziej przyjazna niż kiedykolwiek. Dla 
własnego bezpieczeństwa, jeśli możemy, zostańmy w domu i zamiast denerwować 
się na obostrzenia, nadmiar energii przeznaczmy na jesienne porządki, kulinarne 
eksperymenty czy gimnastykę online w towarzystwie ulubionego sportowca. 

Cd. s. 10

Rozmowa z dyrektorem ZSP

O raku piersi  
w bursie
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Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Nieodpłatna pomoc prawna  
w powiecie wrzesińskim 
Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytyczny-

mi Ministerstwa Sprawiedliwości do odwołania nie będą funkcjonować punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wrzesińskiego.
Porady prawnej można zasięgnąć przez telefon lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Zgłoszenia w dni robocze w godz. 9-14 pod numerem 61 640 44 17.

W ramach projektu pod taką nazwą rząd sfinansuje zakup masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, 
której mieszkańcy dołączą do akcji. 

„Pod biało-czerwoną” to przedsię-
wzięcie, które wpisuje się w przypa-
dającą w tym roku 100. rocznicę bi-
twy warszawskiej. Inicjatywa zakupu 
masztu i flagi zależeć będzie od miesz-
kańców, którzy do 11 listopada mogą 
przez Internet oddawać głosy poparcia 
na stronie bialoczerwona.www.gov.pl. 
Swój głos mogą oddawać wszyscy 

mieszkańcy gminy, również niepeł-
noletni.

Do realizacji projektu dla gmin ma-
jących poniżej 20 tys. mieszkańców 
potrzeba 100 głosów, dla gmin z licz-
bą mieszkańców między 20 tys. a 100 
tys. – 500 głosów, zaś dla gmin po-
wyżej 100 tys. mieszkańców – 1 000 
głosów. Ogłoszenie wyników i opu-

blikowanie informacji o gminach,  
w których pojawią się nowe maszty 
i flagi przewidziano na 29 listopada.

Organizatorami projektu są Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów oraz Mi-
nisterstwo Cyfryzacji. Projekt odby-
wa się pod honorowym patronatem 
premiera Mateusza Morawieckiego.

(red.)

Obwieszczenie
Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 22 października 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm., zwanej dalej „usta-
wą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 24 września 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gmi-
ny Kołaczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi gminnej nr 397546P w obrębie skrzyżowania z dro-
gą powiatową nr 2917P na działkach oznaczonych numerami ewid.: 
- 135, 134/5, obręb: 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna: 

303001_2 Kołaczkowo;
- 10/6, 8, obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna: 

303001_2 Kołaczkowo. 

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej będzie przejście na własność Gminy Kołaczkowo 
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych działek oznaczonych 
nr ewidencyjnymi:
- 135/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczo-

nej nr ewid. 135, obręb 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyj-
na: 303001_2 Kołaczkowo,
- 10/7 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej 

nr ewid. 10/6, obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna: 
303001_2 Kołaczkowo.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygo-

towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nierucho-
mości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorzą-
du terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia 
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospo-
darce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem 
tego zakazu jest nieważna. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 
tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny w Kołaczkowie, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów 
oraz w prasie lokalnej.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. umożliwia się stronom wypowiedze-
nie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Strona może uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i za-
strzeżenia w terminie do dnia 13 listopada 2020 r.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikają-
cego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Przygotowywanie łazienek do montażu instalacji sanitarnych

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, iż przyjmuje wnioski                       
 o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej     

              w ramach realizowanego projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  
Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dotacje przewidziane są dla osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Września jako bez-
robotne, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 
Termin naboru wniosków: do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP           
we Wrześni ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. (61) 640 35 46.

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wrzesnia.pra-
ca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania/Dotacje. 

      ZAPRASZAMY!
Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Eugeniusz Wiśniewski

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.

23 października 2020 www.wrzesnia.powiat.pl
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Nikczemnik pospolity bezobjawowy
Wzmagająca fala pandemii napiera z coraz większą siłą. O dobowych meldunkach lokalnego sanepidu informujących o jednostkowych przy-

padkach zakażeń COVID-19 możemy zapomnieć. Dzisiaj w raportach pojawiają się liczby dwu-, a nawet trzy cyfrowe. To już nie przelewki, sytu-
acja staje się poważna. 

Cyfryzacja w geodezji
We wtorek 13 października w Powiatowym Ośrodku Dokumenta-

cji Geodezyjnej i Kartograficznej została podpisana kolejna umowa 
wprowadzająca geodezję w erę cyfryzacji.

Umowa, która została zawarta, do-
tyczy opracowania mapy numerycz-
nej, bazy danych geodezyjnej sieci 
uzbrojenia terenu (GESUT) dla tere-
nu miasta Września. Opiewa ona na 
kwotę ponad 445 tys. złotych.

Dzięki unijnym środkom do końca 
2021 roku ma powstać mapa nume-
ryczna dla miasta Września pokazu-
jąca zarówno budynki i użytki wzdłuż 
poszczególnych ulic, jak i sieci uzbro-
jeniowe terenu. W ramach projektu 
przewidziana jest również moderni-
zacja ewidencji gruntów i budynków 
dla gminy Miłosław. Jednym z zadań 
realizowanych przy unijnym wspar-
ciu jest wdrażanie nowych e-usług 
związanych z prowadzeniem narad 
koordynacyjnych sieci uzbrojenia 
terenu dla branżowców i projektan-
tów oraz przeznaczonych dla rzeczo-
znawców majątkowych.

Powiat wrzesiński rozpoczął cyfry-
zację zasobów geodezyjnych w 2017 
roku. Dzięki prowadzonym działa-
niom udało się opracować mapę nu-
meryczną dla gminy Września oraz 
mapę zasadniczą dla miasta i gminy 
Nekla, a także kilku miejscowości  
w gminie Miłosław (Szczodrzejewo, 
Bugaj, Orzechowo, Czeszewo, Lipie) 
oraz dla Borzykowa leżącego w gmi-
nie Kołaczkowo. Ponadto w Powiato-
wym Ośrodku Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej cały czas trwa 
skanowanie zasobów, a dzięki moż-
liwości składania i-wniosków intere-
sanci uzyskują coraz więcej danych 
online. W czasie pandemii szczegól-
nie zachęcamy do korzystania z tego 
rozwiązania, gdyż na pewno ułatwi 
ono rozpatrzenie sprawy w szybki  
i bezpieczny sposób. 

Klaudia Kubiak
Dzięki funduszom unijnym coraz więcej usług będzie dostępnych online

Wzrastająca liczba osób zakażo-
nych, a w ślad za tym lawinowo 
rosnąca liczba osób poddawanych 
kwarantannie, zaczyna demolować 
organizację pracy wielu instytucji,  
w szczególności szkół, placówek 
ochrony zdrowia, urzędów, usług  
i biznesu. Szefowie tych jednostek co-
dziennie podejmują coraz trudniej-
sze decyzje w celu utrzymania zdol-
ności organizacyjnej przy ciągle top-
niejących zasobach kadrowych. To 
codzienne balansowanie na krawędzi 
jest z jednej strony wyrazem troski  
o wypełnienie publicznej roli, do któ-
rej jesteśmy powołani, z drugiej zaś 
dbałości o bezpieczeństwo pracow-
ników i klientów naszych instytucji. 

Mogłoby się wydawać, że jest to 
na wskroś racjonalne i, co ważniej-
sze, zrozumiałe postępowanie i nie 
oczekujemy przecież z tego powodu 
jakiegoś szczególnego uznania. Mo-
żemy chyba jednak oczekiwać zro-
zumienia czy w szczególnych oko-
licznościach nawet wyrozumiałości 
dla decyzji podejmowanych w wa-
runkach ekstremalnych. Czy wprost 
rzeczy nazywając: elementarnego 
szacunku do ludzi i ich pracy.

Chciałbym się odnieść do pewnych 
wstydliwych zachowań czy raczej eks-
cesów, których dopuszczają się nie-
którzy, na szczęście nieliczni jeszcze, 
„pospolici nikczemnicy”, bo tak ich na-
zywam. Wydarzyło się coś, co jest dla 
mnie trudne do zaakceptowania i obok 
czego nie sposób przejść obojętnie.

W związku z przypadkami zakażeń 
koronawirusem wśród personelu  
i pacjentów oraz koniecznością 
odbycia kwarantanny przez osoby 

mające kontakt z zakażonymi, pre-
zes Szpitala Powiatowego podjął 
decyzję o czasowym zamknięciu od-
działu ginekologiczno-położnicze-
go. Decyzja podjęta została zgodnie  
z obowiązującymi standardami  
i w trosce o bezpieczeństwo pacjen-
tów szpitala. Po prostu ze względu 
na konieczność odbycia kwarantan-
ny przez personel mający kontakt  
z zakażonymi zabrakło lekarzy i pie-
lęgniarek do opieki nad pacjentkami. 
Wcześniej podobne sytuacje miały 
miejsce w ościennych powiatach. 
Wówczas nasz szpital przejął opiekę 
nad pacjentkami z tamtych rejonów. 
Zdawać by się mogło, że to naturalne 
zachowania w sytuacji narastającego 
kryzysu, że tak powinno być, ale nie 
dla wszystkich jest to tak oczywiste.

W związku z zaistniałą sytuacją,  
w czasie weekendu pojawił się ko-
munikat na stronie internetowej 
szpitala i w mediach społecznościo-
wych. W komunikacie tym poinfor-
mowano o czasowym zawieszeniu 
przyjmowania nowych pacjentów  
i o zawieszeniu przyjmowania poro-
dów. Podano telefony kontaktowe, 
pod którymi można uzyskać infor-
mację o placówkach, gdzie pacjent-
ki mogą liczyć na pomoc i opiekę.  
I tutaj kończy się możliwa do zaak-
ceptowania normalność. Fala hejtu, 
która pojawiła się w komentarzach 
do zwykłego, wydawać by się mogło, 
komunikatu, zaskoczyła i wprawiła  
w zdumienie chyba wszystkich, zwy-
czajnych użytkowników Internetu. 
Tym większe zdumienie budzi fakt, 
że hejterzy występowali jawnie pod 
swoimi nazwiskami, nie kryjąc się pod 

anonimowymi nickami. Oto niektóre 
tylko przykłady nikczemnego gwał-
cenia internetowych komunikatorów:

Debile k…. mać idioci poprostu szpi-
tal zamykają a biedronka otwarta 
jeszcze dłużej rzygać się chce jak sie na 
to wszystko patrzy,

 …wolnego im sie ku… zachciało 
ludzie w marketach napi…….. i ry-
zykują w fabrykach to samo a dziec-
ko gdzie ma sie urodzić ? We wannie  
w domu ku… ? Zaj… i tyle nasz szpital 
od zawsze był poj….. ale teraz doko-
nali odwiertu, 

  …po prostu to jest kretyńskie zamy-
kanie oddziałów, obojętnie jakich. Ta 
covidowa panika wszystkim bokiem 
już wychodzi,

  …o czym my mówimy…z głową 
odciętą pod pachą gdybyś podjechała 
pod szpital to może by nas przyjęli itd. 
(cytuję w oryginale, cenzurując jedy-
nie wulgaryzmy).

Zadaję sobie pytanie, dokąd jako 
społeczeństwo się zapędziliśmy. 
Jeszcze niedawno prześcigaliśmy 
się w okazywaniu dowodów sym-
patii i wsparcia naszym medykom, 
a teraz… Nie wiem jak wy, szanowni 
czytelnicy, odbieracie te popisowe 
„fajerwerki wyrafinowanego inte-
lektu” pospolitych nikczemników, ja  
w każdym razie odpadam. Nie godzę 
się, nie akceptuję i nie toleruję takie-
go poziomu publicznej komunikacji. 

Obstawiam z dużym prawdopo-
dobieństwem, że autorzy tych „ka-
wałków” w swoim otoczeniu grają 
najczęściej role sympatycznych i kul-
turalnych obywateli. Nikczemność 
swoją na co dzień przechodzą po 
prostu bezobjawowo.

Jest jednak w tym wszystkim nikłe 
światełko nadziei. Chciałbym tu wy-
razić mój szacunek dla pani doktor  
z oddziału ginekologii i położnic-
twa. Jej riposta na te brudne nik-
czemne posty daje wiarę w to, że 
jeszcze może być normalnie. Po-
dziwiam odwagę, z jaką wystąpiła  

w obronie godności zawodowej 
swoich koleżanek i kolegów z pra-
cy. Chapeau bas.

Dionizy Jaśniewicz
…nie wszystek jeszcze zwątpiłem

PS Nikczemność to nie choroba,  
to stan umysłu.

3Samorząd23 października 2020biuletyn@wrzesnia.powiat.pl
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Mówić obrazami, cz. 14
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka zachęca do zabawy z przysłowiami.

Publikujemy kolejną część cyklu 
„Mówić obrazami”. Dzięki niemu 
chcemy przybliżyć czytelnikom za-
gadnienie komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej. Zabawa wy-
korzystująca piktogramy to sposób 

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

wie zmagają się z ograniczeniami 
związanymi z mową. Dzięki wyko-
rzystywaniu znaków przestrzenno-
-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, ale 
też obrazów czy symboli), znaków 

manualnych (gestów) osoby niepo-
sługujące się mową lub mówiące  
w sposób ograniczony mają możli-
wość porozumiewania się z otocze-
niem. Społeczność szkoły zachęca 
do poznawania zasad komunikacji 

alternatywnej i wspomagającej,  
a jednocześnie wspólnej zabawy.  
W tym numerze Hanna Ludwiczak  
i Renata Jakubowska proponują  
ułożyć z piktogramów jesienne przy-
słowie.        (red.)

Rozwiązanie: Gdy długo jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.

Gdy...................................., będzie.................................. .

Praca w warunkach polowych
Awaria wodociągu w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni z dnia na dzień zmieniła sposób funkcjonowania placówki.  

O nowej rzeczywistości, w której muszą odnaleźć się uczniowie i pracownicy szkoły, parę dni po zdarzeniu rozmawialiśmy z jej dyrektorem Bogdanem Nowakiem.

Czy mógłby pan wyjaśnić, na 
czym polegała awaria, do której 
doszło ostatnio w szkole i jakie 
szkody wyrządziła?

Awaria zdarzyła się niestety w naj-
gorszym z możliwych terminów. 
Wszystko wskazuje na to, że doszło  
do pęknięcia węża doprowadzające-
go wodę do jednej z umywalek. Sta-
ło się to w nocy z piątku na sobotę  
(z 2 na 3 października – przyp. 
red.), czyli wtedy, kiedy w szkole ni-
kogo nie ma. Przez kolejne dwa dni  
w obiekcie również nikt się nie pojawił. 
Awaria została zauważona dopiero 
przed rozpoczęciem lekcji w ponie-
działek 5 października. Niestety ma 
ona bardzo poważne konsekwencje, 
dlatego że doszło do niej na pierw-
szym piętrze, które zostało zalane 
wraz z parterem i piwnicą szkolnego 
budynku. Tak naprawdę nietknięte 
pozostały wyłącznie sale znajdujące 
się na drugim piętrze. W pozostałych 
pomieszczeniach skala zniszczeń 
jest bardzo duża. W tej chwili ocenia 
je jeszcze firma ubezpieczeniowa.  
Skutki działania wody ujawniają się 

do tej pory, dlatego w tej chwili trudno 
mówić już o pełnej ocenie szkód. 

Jakie działania zostały podjęte 
zaraz po wykryciu awarii? 

Budynek został wyłączony z użytkowa-
nia właściwie od razu. Do obiektu pro-
wadzi jedno wejście główne, jedna klat-
ka schodowa i dodatkowo niedawno 
wybudowane wyjście ewakuacyjne. Nie 
działa instalacja elektryczna, dlatego 
czekaliśmy aż jej stan oceni firma elek-
tryczna. Czekaliśmy również na chociaż 
częściowe osuszenie ścian. W tym cza-
sie do obiektu absolutnie nikt nie mógł 
wejść. Po konsultacjach ustaliliśmy, że 
budynek będzie wyłączony z użytkowa-
nia do czasu, aż zostanie przeprowa-
dzony remont. Jego skala jest dopiero  
w trakcie uzgadniania. Przez czte-
ry dni (od 6 do 9 października 
– przyp. red.) młodzież nie miała 
lekcji w ogóle. Oczywiście zaję-
cia będziemy odpracowywać –  
w najbliższą sobotę (lekcje te już się 
odbyły – przyp. red.), następnie za 
tydzień i później jeszcze w dwie sobo-
ty w listopadzie, tak żeby ten czas nie 

był całkowicie stracony zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli. Wcześniej 
nie można było zrobić nic, dlatego że 
z normalnego funkcjonowania szkoły 
zostało wyłączonych 15 sal lekcyj-
nych, sala gimnastyczna i świetlica. Na 
każdej godzinie lekcyjnej przebywała  
w nich ogromna rzesza ludzi, około 
400 osób. 

Jak szkoła funkcjonuje obecnie?
Przygotowaliśmy zastępcze pomiesz-

czenia w nowym budynku szkoły. Dzię-
ki uprzejmości pani Urszuli Kropaczew-
skiej z Wielkopolskiego Samorządowe-
go Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego we Wrześni dostaliśmy 
do dyspozycji dodatkowe sale, oprócz 
tych, które do tej pory tam dzierżawi-
liśmy. W tej chwili pracujemy według 
dotychczasowego planu lekcji, ale  
w warunkach, które można nazwać 
polowymi. Wiadomo, że nie są one do 
końca komfortowe i znacznie utrud-
niają pracę nauczycielom i uczniom, 
ale lekcje kończą się najpóźniej  
o 15:30. Gdybyśmy chcieli zapewnić 
właściwsze warunki pracy, czyli takie 
które zaspakajałyby wszystkie potrze-
by uczniów i nauczycieli, musieliby-
śmy o 14:45 zaczynać drugą zmianę. 
W wielu przypadkach kończyłaby się 
ona o godzinie 20:30. Uczniowie mają 
do 38 lekcji tygodniowo, więc każdego 
dnia muszą mieć ich po 7, czasem na-
wet 8, dlatego czas pracy zostałby wy-
dłużony właśnie w taki sposób.

Czy takie rozwiązanie zostanie 
wprowadzone w najbliższym czasie?

To bardzo trudna decyzja. Po rozmo-
wach z uczniami okazuje się, że w każdej 
klasie jest kilkuosobowa grupa, która 

miałaby problemy z dojazdem do domu 
po zakończeniu lekcji późnym wieczo-
rem. W tych godzinach komunikacja 
autobusowa właściwie już nie funkcjo-
nuje. Trudno oczekiwać, że wszyscy będą 
mogli dojeżdżać własnymi pojazdami 
do szkoły. Tym bardziej, że zbliża się 
zima i pogorszą się warunki pogodowe.  
W związku z tym czynimy starania, by 
pozyskać chociaż jeszcze dwie lub trzy 
dodatkowe sale. Jeśli tak się stanie, to 
skłaniamy się ku temu, żeby ograniczyć 
się do jednej lub półtorej zmiany, choć  
w utrudnionych warunkach pracy. Moż-
liwe, że czas odbywania się zajęć zo-
stałby wydłużony, ale nie aż tak bardzo. 
Nie chcę jeszcze w tej chwili rozstrzygać 
czy dwuzmianowość na pewno nie zo-
stanie wprowadzona. Cały czas nad tym 
pracujemy. Na pewno wymagałoby to 
całkowitej zmiany planu. W ZSP na każ-
dej godzinie lekcyjnej odbywa się około 
50 zajęć. To oznacza, że każdego dnia  
w szkole ma miejsce około 400 lekcji. Pra-
cuje tu ponad 80 nauczycieli. Ułożenie 
zajęć tak, żeby wszystko dobrze funk-
cjonowało, nie jest łatwym procesem. 
Moim zdaniem zdecydowanie bardziej 
korzystna byłaby jednak sytuacja, kie-
dy pracowalibyśmy na jedną zmianę,  
z ewentualnym, drobnym wydłużeniem 
czasu odbywania się zajęć. Może nie dzia-
łoby się to w luksusowych warunkach, ale 
za to przy zapewnieniu młodzieży moż-
liwości swobodnego dojazdu do szkoły 
i przede wszystkim powrotu do domu  
w rozsądnych godzinach. Chcemy unik-
nąć sytuacji, w której klasa jednego dnia 
kończyłaby zajęcia lekcyjne o 20 lub 20:30, 
a następnego ranka musiałaby pojawić 
się w pracowni specjalistycznej już o 7:45.  
W takim przypadku uczniowie zostaliby 
pozbawieni przez nas czasu wolnego.

Wspomniał pan o pracowniach 
specjalistycznych. Czy wiele z nich 
ucierpiało w trakcie awarii?

Na szczęście w starym obiekcie  
w większości odbywały się zajęcia  
z przedmiotów ogólnokształcących  
i przedmiotów zawodowych teore-
tycznych. Tak naprawdę wyłączona 
z użytkowania jest pracownia elek-
troniczna. Będziemy próbowali ją 
przenieść. Najprawdopodobniej sko-
rzystamy z Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii w Grzymy-
sławicach, gdzie na pewno będzie się 
odbywać część zajęć. Z kolei pracow-
nia architektury krajobrazu już została 
przeniesiona do innego budynku, gdyż 
prowadzone w niej zajęcia nie wyma-
gają dodatkowego sprzętu czy opro-
gramowania. Pozostałe przedmioty 
praktyczne odbywają się w Powiato-
wym Centrum Edukacji Zawodowej, 
a te z zakresu informatyki w nowym 
budynku szkolnym, więc tutaj nie po-
nieśliśmy żadnych dotkliwych strat. 
Natomiast zniszczeniu uległo trochę 
sprzętu – laptopy, telewizory, rzutniki 
multimedialne w kilku salach. Ta stra-
ta jest niestety nieodwracalna.

Czy już w tej chwili jest pan w sta-
nie przewidzieć, jak długo może 
utrzymać się obecna sytuacja?

Jest stanowczo zbyt wcześnie, żeby 
snuć takie prognozy. Spodziewam się, 
że remont potrwa kilka miesięcy, ale 
przez ten czas jesteśmy w stanie funk-
cjonować w sposób, o jakim mówiłem. 
To jest do zrobienia, ale pod warun-
kiem, że uda nam się gdzieś jeszcze 
zdobyć dodatkowe sale lekcyjne.

Rozmawiała Monika Tomczak

Bogdan Nowak
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Dzień Edukacji Narodowej
14 października świętujemy Dzień Nauczyciela, jednak nie tylko tego dnia pedagogom należą się szacunek i podziękowania za ich trud oraz dobre rady, które nam przeka-

zywali. Mimo ukończenia szkoły kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu nadal mamy w pamięci niektórych belfrów i ich powiedzenia czy życiowe mądrości. 

W tym roku świętowanie Dnia Nauczy-
ciela, które corocznie organizuje po-
wiat wrzesiński, zostało przygotowane  
w inny sposób. Powodem jest oczywi-
ście COVID-19 oraz związane z nim ob-
ostrzenia sanitarne. Święto nauczycieli 
zostało wiec ograniczone do minimum.  

– Od wielu miesięcy działamy  
w warunkach pandemii. Sytuacja ta 
wymusza na nas zupełnie nowe za-
chowania, wymaga nowych umiejęt-
ności, poszukiwania nowych narzę-
dzi. Często wszystko, co zdobyliśmy  
w naszej karierze zawodowej, okazu-
je się niewystarczające, żeby sprostać 
zadaniom, które przed nami wszyst-
kimi stanęły. Z dnia na dzień dowie-
dzieliśmy się o zdalnym nauczaniu,  
w związku z czym trzeba było wypracować 
narzędzia, przygotować metody naucza-
nia, jak również praktycznie przemodelo-
wać cały swój warsztat – mówił starosta 
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podczas 
uroczystego wręczenia wyróżnień dla 
dyrektorów oraz nauczycieli. 

Włodarz podkreślał, że ostatnie 
miesiące były trudnym czasem dla 
nauczycieli, których rola jest niezwy-
kle istotna, a także wyrażał wdzięcz-
ność za trud, jaki zaangażowani  
w oświatę wkładają każdego dnia  
w pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Podczas spotkania ogłoszono,  
iż nagrodę ministra edukacji narodo-
wej otrzymała dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej Elżbieta 
Tomczak. Nagrodą wielkopolskiego 
kuratora oświaty zostali uhonorowa-
ni Marek Dyba – dyrektor Powiato-
wego Centrum Edukacji Zawodowej, 
Renata Jakubowska – wicedyrektor 
Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka 
oraz Ewa Lewandowska – nauczy-
ciel w Liceum Ogólnokształcącym.  
Za długoletnią służbę Minister 
Edukacji Narodowej przyznał złoty 
medal Urszuli Opic-Piaseckiej – psy-
chologowi w Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej oraz Jerzemu 
Maroszowi – nauczycielowi w Ze-
spole Szkół im. Janusza Korczaka,  
a srebrnym medalem uhonorowani 
zostali Violetta Zdunowska – dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego, Ma-
ciej Mielczarek – dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 oraz Lidia 
Studzińska – psycholog w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. Na-
tomiast brązowy medal otrzyma-
ła Karolina Zielińska – psycholog  
w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej. Brązowy Krzyż Zasługi trafił 
do Doroty Kaczmarek – wicedyrek-
tor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. 

Nagrodą Starosty Wrzesińskiego zo-
stało wyróżnionych 13 nauczycieli: 
Arleta Żebrowska, Krzysztof Chlebik, 
Łukasz Matuszak, Daria Łukasiewicz, 
Hanna Skrzypczak, Małgorzata Gołę-
biowska, Bogdan Nowak, Magdalena 
Zając, Ewa Kaczmarek, Magdalena 
Kostecka, Agnieszka Marciniak, Da-

nuta Marciniak, Małgorzata Nowak. 
W tym roku 30-lecie pracy zawodo-

wej obchodzi dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego Violetta Zdunowska, 
a 25-lecie – dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 Maciej Mielczarek.

Na zakończenie skromnej uro-
czystości wystąpili młodzi ucznio-

wie Powiatowej Szkoły Muzycz-
nej – Marika Ciążyńska, Michalina 
Nather, Wiktoria Kaźmierska oraz 
Antoni Długosz, którzy zaprezento-
wali przygotowane przez siebie krót-
kie aranżacje utworów.      
           Klaudia Kubiak

Wycieczka do planetarium
Grupa uczniów Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka na początku 

października wybrała się do planetarium w Toruniu.

W ramach projektu: „Nauka – to 
lubię! – kompleksowy program roz-
wojowy szkół ponadgimnazjalnych 
oraz szkoły specjalnej na terenie po-
wiatu wrzesińskiego”, grupa uczniów 
Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka 
we Wrześni 6 października po raz 
kolejny skorzystała z oferty edu-
kacyjnej toruńskiego planetarium. 
Młodzież obejrzała dwa pokazy fil-
mowe pod tytułem Wirująca Ziemia 
oraz Makrokosmos. W sali Geodium 
skorzystała z interaktywnych stanowisk  
i urządzeń, dzięki którym mogła samo-
dzielnie eksperymentować (ekspery-
menty dotyczyły np. pola magnetycz-
nego, efektu Coriolisa, źródeł energii 
odnawialnej). Największe zaintere-
sowanie wzbudziła interaktywna 

przestrzeń – Baza Mars#17 – zaaran-
żowana w formie bazy kosmicznej. 
Uczniowie mieli możliwość wyko-
nywania określonych czynności  
i zadań, np. usuwania drobnych awa-
rii czy badania próbek pobranych  
z powierzchni Marsa.

Projekt realizowany jest w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i za-
pobieganie przedwczesnemu kończe-
niu nauki szkolnej oraz wyrównanie 
dostępu do edukacji przedszkolnej  
i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształ-
cenie ogólne i współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz budżetu państwa.

Wydział Edukacji

Innowacyjnie  
dzięki środkom unijnym

Uczniowie technikum logistycznego z Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 we Wrześni mają możliwość uczestnictwa w zajęciach  
w oparciu o innowacyjne narzędzie edukacyjne.

Narzędzie pod nazwą Wirtualne 
Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne 
i Magazynowe zostało zakupione 
w ramach projektu „Rozwój szkol-
nictwa zawodowego na terenie po-
wiatu wrzesińskiego – stawiamy na 

kształcenie fachowców!”. Pakiet ten 
oparto na systemie informatycznym 
klasy ERP, odzwierciedlającym proce-
sy zachodzące na co dzień w działal-
ności przedsiębiorstw logistycznych.

(red.)

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 

Atrakcje w planetarium były świetnym połączeniem nauki i rozrywki

Powiat realizuje projekt, który ma przygotować uczniów  
do realiów współczesnego rynku pracy

Tablety  
dla szkoły

Liceum Ogólnokształcące 
im. Henryka Sienkiewicza we 
Wrześni zostało wytypowane do 
otrzymania Szkolnych Pakietów 
Multimedialnych z puli MEN.

Naukowa i Akademicka Sieć Kom-
puterowa (NASK) wyposażyła szkołę 
w 25 tabletów wraz z oprogramowa-
niem i akcesoriami oraz mobilnym 
dostępem do Internetu. Otrzyma-
ny sprzęt zostanie wykorzystany  
do prowadzenia zdalnej nauki.

Violetta Zdunowska
dyrektor LO

Nowy sprzęt to wsparcie  
w nauce na odległość
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Szkoła z pasją
Wywiad z doktor Urszulą Kropaczewską, dyrektorką Wielkopolskiego Samorządowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

Wielkopolskie Samorządowe Cen-
trum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego we Wrześni to 
bezpłatna szkoła dla dorosłych.  
W ofercie posiadają państwo rów-
nież szkolenia tematyczne. Mogła-
by pani przybliżyć nam nieco, czym 
one są?

Szkolenia, które proponujemy, dają 
możliwość zdobycia nowych umie-
jętności, odkrycia swoich talentów 
oraz doskonalenia lub przypomnienia 
umiejętności już posiadanych.

Kto jest uczestnikiem takich szko-
leń? Do kogo są one skierowane?

Na szkolenia zapraszamy dzieci, mło-
dzież i dorosłych.

Skąd wziął się pomysł takich 
szkoleń?

W WSCKZiU prowadzimy roczne lub 
nieco dłuższe kursy, które kierujemy do 
osób pragnących zdobyć zawód. Nato-
miast z oferty tych kursów wyodrębni-
liśmy ciekawe zajęcia i opracowaliśmy 
program kilkudziesięciu jedno- lub 
dwudniowych kursów doskonalących. 
Proponujemy kursy z zakresu florystyki, 
terapii zajęciowej, krawiectwa, czyli zaję-

cia doskonalące umiejętności manualne 
oraz poczucie piękna i estetyki. Propo-
nujemy również kursy kosmetyczne, np. 
wizażu czy pielęgnacji cery młodzień-
czej oraz kursy masażu klasycznego lub 
gorącymi kamieniami. Natomiast dla 
osób zainteresowanych pracą biurową 
prowadzimy kursy administracyjne,  
np. z podstaw Excela.

Czy mogłaby pani powiedzieć 
nieco więcej na temat kadry pro-
wadzącej szkolenia?

Kadra, którą dysponuje szkoła, to 
wyśmienici znawcy swoich przedmio-
tów, nauczyciele-praktycy, zawodow-
cy, ludzie na co dzień zajmujący się 
zawodem, w którym kształcą. Przy-
kładowo kursy kosmetyczne prowa-
dzą czynne zawodowo kosmetolożki  
i kosmetyczki. Tak jest z każdym zawo-
dem, w którym kształcimy w WSCKZiU 
we Wrześni.

Jak wyglądają pracownie, w któ-
rych prowadzone są zajęcia?

Dzięki prowadzeniu kursów do-
skonalących oraz udziałowi w pro-
jektach wyposażamy całą szkołę  
w niezbędne pomoce i sprzęty. Każ-

da sala do prowadzenia kursów  
i szkoleń jest zaopatrzona we wszyst-
ko, co ułatwia i uatrakcyjnia zajęcia.  
W każdej sali znajduje się rzutnik i ta-
blica, dodatkowo sale przeznaczone 
do zajęć praktycznych są wyposażone  
w sprzęt do doskonalenia umiejęt-
ności niezbędnych dla danego za-
wodu, np. w pracowni masażu znaj-
dują się łóżka i krzesła do masażu. 

Na koniec prosimy o parę słów  
o sobie. Jakie są pani pasje? Co pa-
nią napędza do działania?

Jestem osobą bardzo aktywną, 
nawet trochę niespokojną. Nieprze-
rwanie szukam wyzwań. Uwiel-
biam podejmować nowe działania, 
zarówno w pracy zawodowej, jak  
i w życiu osobistym. Lubię otaczać się 
ludźmi, uwielbiam swoich pracow-
ników, a także słuchaczy. Lubię dużo 
mówić, ale również potrafię słuchać. 
Ponieważ bardzo wiele uwagi poświę-
cam pracy, od czasu do czasu potrze-
buję totalnego oderwania się od spraw 
związanych z życiem zawodowym  
i wówczas wyjeżdżam, by po-
być sama ze sobą i dobrą książką.           
                    WSCKZiU

Początek współpracy
Na początku października podpisano porozumienie między powiatem wrzesińskim a Akademią Ka-

liską, którego celem jest współpraca Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni z uczelnią w zakresie 
rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Współpraca stron ma polegać na 
podejmowaniu wspólnych działań 
i przedsięwzięć po to, by poprawiać 
możliwości uczniów na rynku pracy 

poprzez podniesienie ich kompeten-
cji oraz nabycie nowych kwalifikacji.

Porozumienie zostało zawarte w ra-
mach projektu „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu 
wrzesińskiego – stawiamy na kształ-
cenie fachowców!”.

(red.)

Dyktando w bursie
W czwartek, 1 października, w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni 

w budynku przy ul. Kaliskiej odbyło się historyczne, bo pierwsze  Dyk-
tando Bursy Międzyszkolnej we Wrześni, pod nazwą Ekoortografia. 

Do konkursu przystąpiło dziesię-
cioro wychowanków mieszkających  
w budynku przy ul. Kaliskiej. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie dziękuje-
my za wzięcie udziału i skonfrontowa-
nie się z trudnościami polskiej pisowni. 

Oto fragment dyktanda: 
„Dlaczego śmieci sprawiają co nie-

miara problemów?
Jedną z przyczyn jest to, że wiele 

z nich bardzo wolno ulega natu-
ralnemu rozkładowi przez bakterie  
i inne mikroorganizmy. Na przykład 
jednorazowa pieluszka, której używa 
noworodek, ulegnie rozkładowi, kiedy 
jego praprawnuki będą mieć skronie 
przyprószone siwizną. W Polsce wy-
rzuca się tyle butelek plastikowych, 
że przez cały rok można by zbudować  
z nich dwa Pałace Kultury i Nauki.”

Po wnikliwej ortograficznej analizie 
każdego wyrazu wyłoniono zwycięz-
ców: I miejsce – Zuzanna Sikorska, II 
miejsce – Nikola Rogacka, III miejsce 
– Martyna Kwiatkowska

Gratulujemy! Prestiż i renoma na 
cały rok szkolny zagwarantowane!

Nagrody przekazane przez Staro-
stwo Powiatowe we Wrześni wręczo-
ne zostały w dniu 15 października. 

Nad prawidłowym przebiegiem dyk-
tanda czuwali wychowawcy: Dorota 
Gruszczyńska i Tadeusz Kiciński.

Bądźmy eko i segregujmy śmieci!
Bursa Międzyszkolna

Urszula Kropaczewska

Treść dyktanda dotyczyła  
kwestii ekologicznych

fot. W
SCKZiU



723 października 2020biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Informacje

W trosce  
o sprawy mieszkańców

Rozmawiamy z sekretarz powiatu Bożeną Nowacką na temat zmian w organizacji pracy 
urzędu podczas pandemii koronawirusa. 

Minęło ponad pół roku od wybu-
chu pandemii w Polsce. Proszę opo-
wiedzieć, jak zmieniła się praca Sta-
rostwa Powiatowego w tym czasie.

Urząd świadczy usługi dla ludności, 
więc wszystkie nasze działania w cza-
sie pandemii COVID-19 są skierowa-
ne na to, żeby zabezpieczyć ciągłość 
pracy. Pierwsze miesiące pandemii 
wszystkich nas zaskoczyły, jednak by 
tę ciągłość zapewnić, wprowadzili-
śmy różne ograniczenia. Zawiesiliśmy  
w Starostwie Powiatowym możliwość 
bezpośredniego wchodzenia intere-
santów do wydziałów, jednak nawet 
na moment nie zaprzestaliśmy za-
łatwiać ich spraw. Myślę, że byliśmy 
wtedy jednym z niewielu urzędów, 
które, oczywiście w odpowiednich wa-
runkach, bezpośrednio przyjmowały 
mieszkańców powiatu.

Jak wyglądała wówczas obsługa 
interesantów?

Ustaliliśmy dwa miejsca, do których 
interesanci mogli przychodzić w swo-
ich sprawach. Wydział Komunikacji na 
szczęście ma oddzielne wejście, więc 
jego klienci zgłaszali się tylko tam, nato-
miast do załatwiania pozostałych spraw 
korzystano z głównego wejścia. Wtedy  
w marcu przed wejściem do Wydziału Ko-
munikacji pracownicy przyjmowali do-
kumenty (które obejmowała 48-godzin-
na kwarantanna) i później telefonicznie 
umawiali się na ich odbiór. Podobnie 
dzieje się cały czas ze sprawami dotyczą-
cymi pozostałych wydziałów (aktualnie 
nie obowiązuje kwarantanna doku-
mentów – przyp. red.). Mieszkańcy zgła-
szają sprawę na stanowisku przy wejściu 
głównym, mogą tam porozmawiać  
z pracownikiem merytorycznego wy-
działu, który przyjmuje dokumenty  
i później telefonicznie ustala termin zała-
twienia sprawy.

Od dwóch miesięcy Wydział Komuni-
kacji przyjmował mieszkańców w biu-
rze, do którego mogła wejść taka liczba 
osób, ile jest stanowisk pracy. Cały nasz 
budynek jest starym obiektem, gdzie 
nie ma przestrzeni, w których można 
byłoby czekać, wobec tego tylko taka 
liczba osób, która mogła być jedno-
cześnie obsługiwana, wchodziła do 
wydziału. Już kilka miesięcy temu dla 
osób, które w Wydziale Komunikacji 
załatwiają swoje sprawy, ustawiliśmy 
namiot, gdzie można znaleźć wnioski  

i wypełnić je na miejscu, by później nie 
tracić na to czasu przy stanowisku do 
obsługi. Namiot letni powiększyliśmy  
o kolejny, duży. Zainstalowaliśmy już 
grzejniki, żeby było tam ciepło i komfor-
towo.

Ostatnio wprowadzono pewne 
zmiany w obsłudze klientów. Jakie?

Wobec tego, że niemal każdego 
dnia pobijamy rekordy liczby zakażo-
nych osób, musieliśmy wprowadzić 
nowy reżim. Wróciliśmy właściwie 
do rozwiązań, które obowiązywały 
od marca, a więc ponownie zawie-
siliśmy możliwość wchodzenia inte-
resantów do Wydziału Komunikacji. 
Od kilku dni wnioski można wypełnić  
w namiocie i zostawić na stanowisku 
przygotowanym przy drzwiach. Przy 
drugim stanowisku pracownicy wyda-
ją dokumenty załatwione. 

Przyglądamy się temu, co dzieje się 
w Polsce, jakie są wskazania władz  
i epidemiologów, i staramy się robić 
wszystko, żeby mieszkańcy mogli swoje 
sprawy załatwić bez przeszkód.

Czyli to pozorne zamknięcie jest 
tylko po to, żeby zapewnić cią-
głość pracy urzędu.

Zgadza się. Mamy wprawdzie za-
bezpieczenia – pleksi, maseczki  
i przyłbice, nie mniej jednak, wiemy 
już dzisiaj, że wirus utrzymuje się  
w powietrzu. Przygotowujemy się na 
wypadek pracy zdalnej, która jest jed-
nak niemożliwa w przypadku Wydzia-
łu Komunikacji. Komunikacja pracuje 
w systemie CEPiK, do którego nikt poza 
pracownikami tego wydziału nie ma 
upoważnienia. Nie ma też możliwości, 
by pracować z domu w tym systemie.

Musimy mieć świadomość, że jeśli 
ktoś zachoruje albo będzie musiał iść 
na kwarantannę, to wydział będzie zu-
pełnie zamknięty przynajmniej przez 
10 dni. Jeśli później zachorowałaby 
kolejna osoba, to ten czas się wydłuża. 
Zamknięcie dostępu do wydziału jest 
więc tak naprawdę wyłącznie w intere-
sie mieszkańców.

Nadal obowiązują przepisy, które 
zezwalają na to, by dany samochód 
zarejestrować w ciągu 180 dni.

Tak, ten czas nadal jest wydłużony. 
Wszystkie ważne komunikaty znajdują 
się w Biuletynie Informacji Publicznej  

i na naszej stronie internetowej, gdzie 
w zakładce COVID staramy się na bie-
żąco podawać ważne dane.

Nadal prosimy, żeby dla naszego 
wspólnego bezpieczeństwa przychodzić 
do urzędu tylko w sytuacji naprawdę 
koniecznej. Dzisiaj właściwie nie da się 
łatwo zidentyfikować ogniska i ustalić 
osób, które mogą być potencjalnie za-
grożone czy zarażone, więc naprawdę 
zachowajmy zdrowy rozsądek, cierpli-
wość i wyrozumiałość.

Od początku pandemii nie było takiej 
sytuacji, żeby Starostwo Powiatowe 
było zupełnie zamknięte, wszystkie 
sprawy dzieją się na bieżąco, dopeł-
niamy też wszystkich terminów ad-
ministracyjnych. Działamy w najle-
piej pojętym interesie nas wszystkich,  
a ograniczenia nie powodują przecież, 
że nasza praca jest łatwiejsza.

Nie sposób nie zauważyć, że zna-
cząco została ograniczona ilość 
wydarzeń atrakcyjnych dla miesz-
kańców, takich jak koncerty czy 
pikniki. Jak pani to skomentuje?

To dzieje się powszechnie – musimy 
stosować się do ograniczeń wpro-
wadzanych przez różne dokumenty 
prawne wydawane na okoliczność 
epidemii. Wiemy, że wirus roznosi się 
przez bezpośredni kontakt, więc wy-
darzenia, które odbywały się w takiej 
formule, muszą być siłą rzeczy albo 
ograniczone, albo odwołane. Trudno 
jest zaplanować imprezę plenerową 
i powiedzieć: „stójcie w odległości 
dwóch metrów”.

Miejmy tylko nadzieję, że jako społe-
czeństwo rzeczywiście zmobilizujemy 
się do przestrzegania wymogów sa-
nitarnych. Myślę, że dzisiejsze czasy 
obudziły na nowo naszą uważność 
na drugiego człowieka i w tym jest 
jakaś nadzieja. Pewnie po pandemii 
będziemy funkcjonować w zupełnie 
innej rzeczywistości, chociażby stale 
oglądając się, czy nie stoimy za blisko 
innych ludzi.

O czym muszą pamiętać intere-
sanci Starostwa Powiatowego?

Apeluję, by przed udaniem się do Sta-
rostwa Powiatowego zorientować się 
telefonicznie, jak wygląda sytuacja, 
kiedy i jak można załatwić sprawę. 
Pamiętajmy, że zachowywanie dy-
stansu społecznego jest bardzo istot-
ne. Przy każdym wejściu do budynku 
i każdym stanowisku są środki do 
dezynfekcji rąk. Na chwilę obecną nie 
ma kwarantanny dokumentów. Za-
chęcamy mieszkańców, by korzystali 
z platformy ePUAP. Prosimy też senio-
rów, żeby uważali na siebie i korzystali 
 z pomocy młodszych członków rodziny  
w załatwianiu spraw. Przy okazji przy-
pominamy, zwłaszcza seniorom, że 
„Przegląd Powiatowy” można czytać 
elektronicznie.

Jesteśmy tu po to, żeby załatwiać 
sprawy mieszkańców, co staramy się 
robić tak, żeby było to dla nas wszyst-
kich bezpiecznie i żeby nie trzeba było 
zamykać urzędu.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Rozbudowany plac zabaw 
We wtorek 20 października na placu zabaw w Pietrzykowie za-

kończyły się prace realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 
powiatu wrzesińskiego na 2020 rok. 

Najmłodsi mogą już korzystać ze 
świeżo zamontowanych interaktyw-
nych elementów, które zapewne da-
dzą im wiele radości, a jednocześnie 
mają wymiar edukacyjny. Istniejący 
plac zabaw dzięki głosom mieszkań-
ców gminy Pyzdry oddanym w bu-
dżecie obywatelskim został rozbu-
dowany o nowe atrakcje, do których 
można zaliczyć m.in. ściankę mu-
zyczną, tubę do rozmawiania, skle-
pik oraz domek. Kolorowe elementy 

placu zabaw spełniają wszelkie nor-
my bezpieczeństwa. Nieopodal urzą-
dzeń powstała również edukacyjna 
rabata z roślinnością, którą często 
wykorzystuje się do przygotowywa-
nia posiłków, a więc sadzonki lub-
czyku czy mięty. Zagospodarowany 
na nowo teren to także miejsce dla 
rodziców, którzy w trakcie zabawy 
swoich pociech mogą przyglądać się 
im, siedząc na jednej z trzech zamon-
towanych ławek.  Mateusz Maserak

Zakończone remonty
Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Poznaniu odebrali prace przy ogrodzeniu kościoła w Nekli oraz 
elewacjach i dachach kościoła oraz dzwonnicy w Zielińcu. Zadania 
były wsparte finansowo z budżetu powiatu wrzesińskiego. 

Ogrodzenie kościelne w Nekli, któ-
re wpisane jest do rejestru zabytków 
województwa wielkopolskiego, było 
w bardzo złym stanie, pilnie wyma-
gało podjęcia konserwacji, aby spore 
ubytki w tynku oraz liczne uszkodze-
nia cegieł nie pogłębiały tego stanu.  
Wykonawca robót zastosował spe-
cjalistyczne materiały, które wykorzy-
stuje się w tego rodzaju pracach przy 
zabytkach. Efekt robi wrażenie, tym 
bardziej, że po ustaleniach z WUOZ  
w Poznaniu zdecydowano o powro-
cie do pierwotnej kolorystyki ogro-
dzenia – szarości i bieli. Podczas od-
bioru, który odbył się w poniedziałek 
12 października, proboszcz parafii  
ks. Wojciech Schejn przedstawił uczest-
niczącym w spotkaniu różnice między 
stanem przed i po realizacji zadania 
wspartego z budżetu powiatu wrze-
sińskiego kwotą 10 tysięcy złotych. 

Dziesięć dni później 22 paździer-
nika pracownicy WUOZ w Poznaniu 
odebrali prace w Zielińcu. Tam, przy 
zabytkowym kościele oraz dzwon-
nicy wykonano konserwację drew-
nianych elewacji oraz impregnację 
dachów obu obiektów. Tego rodza-
ju zabytki wymagają szczególnie 
intensywnej i ciągłej pielęgnacji ze 
względu na szkodliwe oddziaływa-
nie czynników zewnętrznych na 
drewno, które należy konserwować 
częściej niż elewacje na budynkach 
murowanych. Wykonawca prac po 
konsultacjach z WUOZ w Poznaniu 
wybrał impregnat o kolorze jaśniej-
szym niż dotychczas. Czerń zastą-
piono odcieniem mahoniu. Zadanie 
również zostało dotowane przez po-
wiat wrzesiński. Na ten cel przezna-
czono 10 tysięcy złotych. 

Mateusz Maserak 

Sekretarz Bożena Nowacka

Inwestycja w Pietrzykowie była ostatnią w tej edycji budżetu obywatelskiego

Przestrzeń wokół nekielskiego kościoła robi wrażenie
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Zapraszamy  
do udziału  

w konkursie  
na hasło  

promujące zdrowy 
i aktywny tryb życia!  

Do wygrania sprzęt 
sportowy, który nie 
pozwoli na zimowe le-
nistwo. Najlepsze ha-
sła mają szanse trafić 
na gadżety promujące 
nasz powiat.
Zadanie polega na wy-

myśleniu hasła o długo-
ści nieprzekraczającej 80 
znaków. Konkurs skiero-
wany jest do pełnoletnich 
mieszkańców powiatu. 
Formularz zgłoszenio-
wy i wszelkie informacje 
dostępne są na stronie 
internetowej: www.wrze-
snia.powiat.pl.
Na zgłoszenia czekamy 

do końca października.
(red.)

Innowacyjni  
poszukiwani

Zachęcamy firmy z terenu naszego powiatu do udziału w tego-
rocznej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski", któ-
rego organizatorem jest samorząd województwa wielkopolskiego.

Celem konkursu jest promocja re-
gionalnych przedsiębiorstw stosu-
jących innowacyjne rozwiązania. 
Nagroda przyznawana jest corocz-
nie w formie finansowej i stanowi 
wyróżnienie dla przedsiębiorstw  
w województwie wielkopolskim, 
które stworzyły nowatorskie roz-
wiązania (produkty/usługi/techno-

logie) oraz wdrożyły je w praktyce. 
Tegoroczna edycja zakłada dwie 
kategorie konkursowe: Inteligentne 
Specjalizacje dla Wielkopolski oraz 
H₂ Wielkopolska.

Organizator przyjmuje wnioski do 
20 listopada. Szczegóły na stronie: 
www.iw.org.pl.

(red.)

Dostrzec pracę  
wolontariusza

Już po raz trzeci Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje osób, 
które bezinteresownie działają na rzecz lokalnej społeczności. Pomóc w 
tym ma ogłoszony w minionym tygodniu konkurs „Lider wolontariatu”. 

Kandydatów, którzy wyróżniają się 
postawą godną naśladowania, mogą 
zgłaszać szkoły, jednostki samorzą-
du terytorialnego i instytucje im 
podległe, opiekunowie młodzieżo-
wego wolontariatu oraz organizacje 
pozarządowe. Konkurs skierowany 
jest do wszystkich mieszkańców po-
wiatu wrzesińskiego. Na wypełnione 
formularze wraz z dołączoną opinią  
o działalności społecznej czekamy do 
9 listopada. Dokumenty można do-
starczyć do Starostwa Powiatowego 
we Wrześni osobiście, za pośrednic-
twem poczty lub skorzystać z platfor-
my ePUAP. Ważne jest, aby zgłoszona 
do konkursu osoba nie była laureatem 
bądź wyróżnionym we wcześniejszych 
edycjach „Lidera wolontariatu”.

Prócz wyboru laureata przyznane zo-

stanie również wyróżnienie, którego 
zdobywca zostanie wyłoniony w gło-
sowaniu internetowym na facebooko-
wym profilu powiatu wrzesińskiego. 
Aby zagłosować, wystarczy zaznaczyć 
jedną z pozytywnych emocji pod zdję-
ciem kandydata. Czas głosowania in-
ternetowego zostanie ustalony przez 
komisję konkursową, o czym będziemy 
informować w późniejszym terminie. 

Regulamin konkursu „Lider wolon-
tariatu” oraz wzór formularza zgłosze-
niowego dostępne są na stronie in-
ternetowej www.wrzesnia.powiat.pl  
w zakładce Zdrowie/Sprawy społecz-
ne i senioralne, a także w Biurze Ob-
sługi Interesanta. Informacje można 
uzyskać również pod numerem te-
lefonu 61 640 45 07.  
  Mateusz Maserak

Zapraszamy na akcję  
Zapal Znicz Pamięci

25 października (niedziela) spo-
tykamy się o godz. 12 na dziedziń-
cu Starostwa Powiatowego, tam 
zapalimy znicze zamordowanym 
przez Niemców powstańcom wiel-
kopolskim, następnie przejdzie-
my na teren dawnego cmentarza 
ewangelickiego, gdzie 10 września 
1939 r. zamordowano Tomasza 
Mullera.

Oczywiście obowiązuje reżim sa-
nitarny!    
      (muz)
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Z kulturą  
za pan brat

• kabany – kabaczki (cukinie), świnie
• kabel – izolowany przewód elek-

tryczny 
• kajzer – cesarz 
• kakaludek – niski wzrostem 
• kalafa – twarz 
• kamelarz – urzędnik miejski 
• kamloty – kamienie 
• kanar – kontroler w tramwaju,  

w autobusie 
• kanka – nierdzewna, zamykana 

bańka na mleko 
• kantować się – pchać się 
• karmelki – cukierki 
• karmonada, karbonada – schab 
• kasta, kista – skrzynia, bramka na 

boisku 
• kaszok, kiszka – kaszanka 
• katana – wierzchnie okrycie, ma-

rynarka, bluza, kurtka 
• kawiorek – mały puszysty chleb 

pszenny 
• każdy jeden – każdy 
• kąpiółka – łazienka lub kąpiel 
• kejter – pies 
• kibel – śmietnik, muszla klozeto-

wa, korek uliczny 
• kibol – kibic 
• kicha – kiełbasa 
• kichy – wąskie spodnie 
• kiejda – kieszeń 
• kielczyć się, kiełczyć się – śmiać się 
• kieloch – ząb 
• kieluńdek – kieliszek, odrobinka 

• kieretyny – krzaki, zarośla
• kierz, kierzek – krzak 
• kij – poza ogólnopolskim znacze-

niem również piętro 
• kinder – brudas, nicpoń (szczegól-

nie o dziecku) 
• kindrzyć – włóczyć się
• kintop – kino 
• kipa – niedopałek 
• kiszczonka – woda po gotowanej 

kaszance 
• klajdać – ubierać 
• klajtry – włosy 
• klamizer – partacz 
• klamoty – graty, wszystkie przed-

mioty lub kamienie 
• klapsztula – kanapka składająca 

się z dwóch skibek chleba z obkła-
dem pomiędzy nimi 

• klara – słońce 
• kląkry, klunkry – rupiecie 
• klejdry – plotki 
• klemy, klymy – twarde cukierki, 

landrynki 
• kletuśnica – plotkarka 
• klocek – tysiąc 
• klofta – kłoda, pień drzewa lub pu-

szysta kobieta (obraźliwie)
• klopnąć – sprzedać 
• kluft – odzież 
• kluka, kluber, kliber – nos 
• klunkier, kląkier – stara lub aktual-

nie niepotrzebna rzecz, rupieć, grat 
• klybać – plotkować, marudzić, ob-

gadywać 
• knajder, knajtek – mężczyzna ni-

skiego wzrostu, mały chłopiec 
• knipa – książka 
• knobloch, knobloszek – kiełbasa 

czosnkowa 
• knyf – tajemny sposób lub fortel 
• knyp – nóż 
• knypek – niski człowiek, mały nożyk 
• knyple – podłużne kanciaste bułki 
• kociamber – kot 
• kojo – łóżko 
• kokot – kogut 
• Kolejorz – KKS Lech Poznań 
• kolonialka – sklep spożywczy 
• kompel, kumpel – kolega
• koperytki – kapiszony 
• kopytka – kluski z gotowanych 

ziemniaków i mąki (inaczej: sza-
gówki)

• kopyto szewskie – drewniane od-
wzorowanie stopy klienta 

• korbol – dynia lub tanie wino 
• kramować się – zalecać się, podrywać 
• kromka – piętka chleba 
• krybuny – plecy
• krypel – cerkiew 
• kumoś/kumoter, kumosia – kum, 

kuma 
• kumoterstwo – nepotyzm, kole-

siostwo
• kuniec–Dymbiec – ekspresywne wy-

rażenie używane w sytuacji bez wyjścia 
• kusić – straszyć, pracować nocą, czuwać 
• kuszka – koszyk 
• kuzaj – kuzyn 
• kwynkać – marudzić, narzekać na 

dolegliwości chorobowe 
• kwyrla, kwirla, kwyrlejka, kwirlej-

ka – prosty przyrząd kuchenny do 
mieszania ciast 

• kymby rymby – na odwrót

Opracowała Monika Tomczak 
na podstawie materiałów 

Jerzego Romualda Stankiewicza

Jak zachowywać się przy stole?
Pani Krystyna świętuje dziś urodziny. Zaprosiła więc do siebie rodzinę i znajomych. Nie mogło zabraknąć 

również jej bratanka. Pan Michał zasiadł przy suto zastawionym stole, a solenizantka dała znak do rozpoczę-
cia posiłku. I tutaj zaczęły się problemy. Mężczyzna zauważył, że ma przed sobą kilka widelców, noży i łyżek… 
Od czego tu zacząć? – pomyślał, z zakłopotaniem obserwując współbiesiadników.

Podczas wspólnego spożywania posiłków  
obowiązuje nas wiele zasad dobrego wychowania

Zapewne wielu z nas znalazło się  
w podobnej sytuacji. Często zaskakuje 
nas liczba sztućców znajdujących się po 
obu stronach talerza. Jeśli zapoznamy 
się z zasadami ich używania, okaże się, 
że to wcale nie takie trudne. W takim 
wypadku obowiązuje reguła kolejno-
ści – od zewnątrz do wewnątrz. Rozpo-
czynamy więc od sztućców ułożonych 
najdalej od naszego talerza. Dlatego 
bardzo ważne jest, aby gospodarz 

pamiętał o odpowiednim porządku 
wydawania dań. Do jego obowiązków 
należy również danie sygnału gościom, 
że można już rozpocząć jedzenie. Wy-
starczy gest, który zachęci wszystkich 
do skosztowania potraw. Podobnie jest 
z toastami – to gospodarz nalewa alko-
hol i pierwszy podnosi kieliszek.

Kilka podstawowych zasad
Zasiadając do posiłku, powinniśmy 

pamiętać także o tym, by nie opie-
rać łokci o stół. Najlepiej będzie, gdy 
oprzemy o niego wyłącznie dłonie 
(maksymalnie do wysokości nad-
garstków). Należy także zachować 
wyprostowaną sylwetkę, ponieważ 
pochylanie się nad talerzem wygląda 
nieelegancko – to jedzenie powinno 
trafiać do naszych ust, nie odwrotnie. 
Jeśli chcemy uniknąć kopania kogoś 
pod stołem, nie zakładajmy nogi na 
nogę. Najlepiej ułożyć obie stopy na 
ziemi, równolegle do siebie. Nie trzeba 
chyba przypominać, że nie mówimy  
z pełnymi ustami i pijemy tylko wtedy, 
gdy przełkniemy już jedzenie. Nie ge-
stykulujmy, trzymając sztućce w dło-
niach, a zwracając się do innych gości, 
nie podnośmy głosu. Najlepiej rozma-
wiać z tymi, którzy siedzą najbliżej nas. 
Oczywiście wszystkie telefony komór-
kowe powinny być wyciszone.

Jak odpowiednio obchodzić się  
z jedzeniem?

Niektórych może zdziwić, że noża 
używamy tylko do krojenia mięs.  
W przypadku, gdy mamy do czynie-
nia z innymi potrawami, np. ziemnia-
kami czy makaronem, dzielimy je na 
mniejsze części, posługując się widel-

cem. Jeśli mamy problem ze zjedze-
niem zupy do końca, nie przechylamy 
talerza do siebie, ale odchylamy go 
delikatnie od siebie. Nie zostawiajmy 
resztek na talerzu, ponieważ oznacza 
to, że jedzenie po prostu się zmarnu-
je. Zawsze przecież możemy nałożyć 
mniejszą porcję, a później poprosić 
o dokładkę – lecz tylko wtedy, gdy 
potrawa znajduje się jeszcze na sto-
le. Może okazać się, że danie już się 
skończyło, co wprowadzi gospodarza 
w zakłopotanie. Pamiętajmy, aby ni-
gdy nie sięgać po kawałki znajdujące 
się po drugiej stronie patery. Zawsze 
wybierajmy te, które są najbliżej nas, 
nawet jeśli wolelibyśmy zjeść ciasto 
stojące bliżej innych gości. Dmucha-
nie na gorące jedzenie również nie 
ma nic wspólnego z dobrymi ma-
nierami. Lepiej poczekać, aż potrawa 
sama wystygnie. A co jeśli w naszej 
porcji znajduje się coś, czego nie po-
winno tam być, np. skorupka od jajka? 
Wystarczy, że dyskretnie odłożymy ją 
na brzeg talerza i udamy, że nic się nie 
stało. Pod żadnym pozorem nie po-
winniśmy zwracać uwagi gospodyni 
czy gospodarzowi. Do jednych z naj-
gorszych zachowań przy stole należy 
zaliczyć przyprawianie potraw przed 

ich spróbowaniem. To tak jakbyśmy 
z góry zakładali, że danie nie będzie 
nam smakować, jeśli sami czegoś  
z nim nie zrobimy. Po zakończonym 
posiłku brudne sztućce zostawiamy  
w naczyniu, układając je równolegle. 
Nigdy nie odkładamy ich na obrus  
i nie opieramy o talerz.

Próbować czy nie?
Co robić, gdy gospodarz częstuje nas 

potrawą, na którą nie mamy ochoty? 
W takiej sytuacji nie wypada odmówić. 
Wystarczy, że weźmiemy niewielką 
porcję. Nawet jeżeli nam nie zasma-
kuje, nie będziemy mieli wielkiego 
problemu, żeby ją zjeść. Istnieją jednak 
wyjątki od tej reguły, np. jeśli nie jemy 
pewnych rzeczy ze względów zdro-
wotnych lub ideologicznych. Wtedy 
najlepiej poinformować o tym gospo-
darza. Z kolei on nie powinien nama-
wiać nikogo do jedzenia i kontrolować 
talerzy gości. Jeśli osoby przy stole 
zgłodnieją, na pewno same się poczę-
stują. Kiedy nie jesteśmy pewni, w jaki 
sposób powinniśmy jeść podaną po-
trawę, po prostu zapytajmy. Nikt z nas 
nie jest zobowiązany do posiadania 
gruntownej wiedzy na temat wszyst-
kich dań świata.   Monika Tomczak

ul. Koszarowa 14-16, WRZEŚNIA, TEL. 61 436 64 46
www.trojka.net.pl
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Nowy ordynator ortopedii
14 października nastąpiła zmiana kierownika Oddziału orto-

pedii i traumatologii narządu ruchu. Nowym ordynatorem został  
dr nauk medycznych Adam Sulewski – specjalista ortopedii i trau-
matologii narządu ruchu. 

Dotychczasowy kierownik, wybit-
ny specjalista dr Maciej Krajewski 
nadal będzie udzielał świadczeń na 
oddziale. Zmiana podyktowana była 
sugestią byłego kierownika, który  
w obecnej sytuacji epidemicznej 
uważa, iż koniecznym jest wprowa-
dzenie w niełatwe tajniki administro-
wania oddziałem młodszego kolegi.

Dr Adam Sulewski jest absolwen-
tem medycyny na Uniwersytecie 
Medycznym im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu oraz niemieckim 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Studia ukończył w 2006 roku, po 
czym rozpoczął staż podyplomowy, 
a następnie specjalizację w szpitalu 
im. W. Degi w Poznaniu na oddziale 
chirurgii kręgosłupa. 

Tytuł doktora nauk medycznych 

uzyskał w 2010 roku na podstawie 
pracy doktorskiej pt.: Skuteczność 
wertebroplastyki w leczeniu złamań 
kręgów osteoporotycznych. Tytuł 
specjalisty z zakresu ortopedii i trau-
matologii narządu ruchu uzyskał  
w 2014 roku. Do jego szczególnych 
zainteresowań należą chirurgia krę-
gosłupa, urazy narządu ruchu, a tak-
że alloplastyka stawów. 

Ze szpitalem we Wrześni doktor 
Adam Sulewski jest związany od 
2008 roku, kiedy to rozpoczął pracę 
jako młodszy lekarz dyżurny oddziału 
chirurgii, a także lekarz Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Od samego 
początku czynnie uczestniczył w pra-
cy Oddziału ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, regularnie asystując  
w zabiegach operacyjnych i zdobywa-
jąc doświadczenie w pracy oddziału, 
początkowo w charakterze wolonta-
riusza, a od 2011 roku w charakterze le-
karza oddziału. Od 2014 roku, po uzy-
skaniu tytułu specjalisty, samodzielnie 
wykonuje zabiegi z zakresu ortopedii  
i traumatologii narządu ruchu. 

Prywatnie ojciec dwójki dzieci. Jego 
pasją jest żeglarstwo. Ma stopień ka-
pitana jachtowego.

Zarząd Szpitala Powiatowego 
wyraża ogromną wdzięczność  
dr. Maciejowi Krajewskiemu za jego 
dotychczasową pracę na stanowi-
sku kierownika oddziału, podczas 
której dał się poznać jako doskonały 
i cieszący się zaufaniem pacjentów 
lekarz, pełniący swoje obowiązki  
z zaangażowaniem i poświęceniem.

Szpital Powiatowy we Wrześni

Adam Sulewski

Dodatkowe linie telefoniczne w POZ

Przychodnia lekarza rodzinnego działająca przy Szpitalu Powiatowym  
we Wrześni uruchomiła na czas pandemii dodatkowe linie telefoniczne. Oprócz 
numeru podstawowego 61 437 06 23, kontakt z POZ możliwy jest pod dodat-
kowymi numerami telefonów: 510 318 917 oraz 535 779 961.

Zdrowotne ploteczki
W ramach cyklu zajęć profilaktycznych pod taką nazwą w Bursie 

Międzyszkolnej we Wrześni odbyły się dwa spotkania edukacyjne  
w zakresie profilaktyki raka piersi.

Uczestnikami spotkań była mło-
dzież zamieszkująca w bursie, zarów-
no w budynku przy ul. Kaliskiej, jak 
i ul. Słowackiego. Na spotkaniu wy-
chowawca Anna Węclewska przeka-
zała ważne informacje na temat tego, 
skąd bierze się rak piersi i jak mu 
zapobiegać. Opowiadała też o tym, 
czy tylko kobiety mogą zachorować,  
a także omówiła zasady samobada-
nia piersi. 

Bardzo przydatny okazał się fantom 
piersi wypożyczony ze Starostwa 
Powiatowego we Wrześni. Każdy 
z uczestników zajęć mógł ćwiczyć 
wykonywanie takiego badania, co 
pozwoliło utrwalić zdobytą wiedzę 
teoretyczną.

Na zakończenie 21 chętnych uczniów 
wzięło udział w konkursie wiedzy. 
Zwycięzcami okazali się:

I miejsce – Paulina Poronin (ul. Kaliska), 
Julia Szczepankiewicz (ul. Słowackiego)

II miejsce – Martyna Amborska (ul. Ka-
liska), Gerard Kaszyński (ul. Słowackiego)

III miejsce – Julia Fredyk (ul. Kaliska), 
Wiktoria Hejna (ul. Słowackiego).

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Zachęcamy do samobadania pier-

si. Pamiętajmy, że rak gruczołów 
piersiowych występuje również  
u mężczyzn. Nie tylko w październi-
ku – miesiącu walki z rakiem piersi – 
bądźmy świadomi i odpowiedzialni.

Bursa Międzyszkolna

Profilaktyka chorób nowotworowych jest bardzo ważna

fot. arch. Szpitala Pow
iatow

ego

Dok. ze s. 1

Zadbaj o innych
Pandemia to doskonały czas na roz-

budzenie w sobie troski o drugiego 
człowieka. Drobny gest znaczy bar-
dzo wiele – zrobienie zakupów star-
szemu sąsiadowi, wyprowadzenie na 
spacer psa koleżanki na kwarantan-
nie, telefon do dawno niewidzianego 
krewnego z pytaniem o samopoczu-
cie. Warto pomyśleć o tych, którzy są 
samotni, starsi, schorowani. Warto 
również docenić czas spędzony z bli-
skimi i zdać sobie sprawę, że dobre 
uczynki, nawet najdrobniejsze, do-
dają siły także i tym, którzy je czynią.

Zrozumienie bywa w cenie
Mimo stosowania kosztownych, 

niewygodnych i kłopotliwych kom-
binezonów koronawirus nie oszczę-
dza personelu medycznego. Niedo-
bory pracowników ochrony zdrowia 
(których nawet bez pandemii jest  
w Polsce zbyt mało), związane z tym, 
że ci przechodzą chorobę lub muszą 
odbyć kwarantannę, dotknęły także 
wrzesiński Szpital Powiatowy, który 
z powodu braków kadrowych stanął 
przed koniecznością ograniczenia 
przyjęć i kierowania pacjentów do 
innych placówek. Nie sposób nie 
zauważyć, że to duża niedogodność 
zwłaszcza dla tych, którzy czekają na 
zabiegi, spodziewają się potomstwa 

Dbaj o siebie i innych
lub cierpią na schorzenia onkolo-
giczne. Warto jednak pamiętać, że 
ograniczenia w szpitalnej pracy nie 
są podyktowane niczyim kaprysem, 
a jedynie chęcią minimalizowania 
dalszych zakażeń w środowisku szpi-
talnym oraz zwyczajnie, troską o ży-
cie i zdrowie zarówno pacjentów, jak 
i personelu lecznicy.

Sytuacja jest dynamiczna
Pewnie niewielu z nas spodziewa-

ło się wiosną, że ekspansja korona-
wirusa będzie aż tak dotkliwa i ten 
nieproszony gość będzie próbował 
odebrać zdrowie i życie coraz więk-
szej liczby osób. Trudno przewidzieć 
też, co będzie dalej. Nie można wy-
kluczyć, że powiat wrzesiński (albo  

i cały kraj) lada dzień stanie się stre-
fą czerwoną albo że czeka nas drugi 
lockdown z prawdziwego zdarzenia. 
Ważne, by oprócz zasad sanitarnych 
i zdroworozsądkowych, przestrzegać 
również podstawowych norm higie-
ny psychicznej. Istotnym jest być na 
bieżąco z aktualnymi doniesienia-
mi, ale może po programie infor-
macyjnym dobrze będzie obejrzeć 
komedię lub występ ulubionego 
kabaretu? Zadbajmy o odpoczynek, 
dobrą formę i zdrowe posiłki (któ-
re sprzyjają zdrowiu psychicznemu  
i budowaniu odporności), starajmy 
się zachować optymizm i spokój. 
Nigdy w ciągu ostatnich lat nie były 
one bardziej wskazane niż teraz.

Klara Skrzypczyk

Niewielka pomoc w codziennych sprawach może stanowić dla kogoś ogromne wsparcie

Oddział covidowy  
w naszym szpitalu

22 października w Szpitalu Powiatowym we Wrześni ruszył oddział dla pacjentów zakażonych koro-
nawirusem.

Powstanie oddziału związane jest  
z decyzją wojewody wielkopolskie-
go, który zobowiązał dyrekcję lecz-
nicy do jego utworzenia. Przygoto-
wane zostały 22 łóżka z możliwością 
prowadzenia tlenoterapii, z czego 
dwa przeznaczone są do intensyw-
nej terapii i wyposażone w respi-
ratory. Przyjęć na ten oddział nie 
obejmuje rejonizacja – to centralny 
dyspozytor będzie decydował o skie-
rowaniu pacjenta do Wrześni (mogą 
to więc być pacjenci spoza powiatu), 
co będzie przede wszystkim zależ-
ne od liczby zajętych łóżek. Oddział 
covidowy został zorganizowany  
w pomieszczeniach byłego oddziału 
rehabilitacyjnego i na intensywnej 
terapii. Dyrekcja wrzesińskiego szpi-
tala zadbała o zapewnienie bezpie-
czeństwa pozostałym pacjentom.

Sytuacja epidemiczna w Polsce sta-
je się kryzysowa. Tzw. oddziały covi-

dowe powstają więc w całym kraju 
po to, by zapewnić dodatkowe rezer-

wy miejsc dla pacjentów zakażonych 
koronawirusem.        (red.)

Niepozorne wejście do szpitalnej czerwonej strefy
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Zespołowe łapanie motyli czy dyscyplina przyszłości?
Ludzie biegający po trawiastych boiskach, trzymający w rękach kije zakończone siatkami to widok, który może kojarzyć się ze zbiorowym polowaniem na latające owa-

dy. Jednak nie o poławianie skrzydlatych insektów tu chodzi, lecz o sport z niezwykle bogatą tradycją, który zyskuje coraz większą popularność na świecie. Lacrosse, bo  
o nim mowa, od niedawna coraz bardziej znany jest również mieszkańcom powiatu wrzesińskiego.

Września polską stolicą lacrosse?
Chociaż w Polsce mało kto sły-

szał o tej interesującej dyscyplinie, 
a sam sport w naszym państwie 
dopiero raczkuje, to zdążył on już 
pojawić się we Wrześni i prawdo-
podobnie pozostanie z nami tu 
na dłużej. W listopadzie 2018 roku  
w stolicy powiatu gościła reprezen-
tacja Polski kobiet w lacrosse. Kadra 
przyjechała tutaj na zaproszenie 
Agnieszki Kosmali – wrześnianki, 
która również reprezentuje biało-
-czerwone barwy, a na co dzień gra 
dla Hussars Ladies Poznań. Panie 
odbyły kilka treningów i rozegrały 
towarzyski mecz, spotkały się rów-
nież z uczennicami Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej nr 6 oraz 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Henryka Sienkiewicza. Co najbar-
dziej niezwykłe, ponad rok temu 
w drugiej z wymienionych placó-
wek powstała pierwsza w Polsce 
sekcja lacrosse przy uczniowskim 
klubie sportowym. UKS Żak ma już 
za sobą wiele meczów i turniejów 
towarzyskich, a nawet konsulta-
cje kadry narodowej juniorek (11 
naszych zawodniczek występuje  
w kadrze Polski U-18). Dwukrotnie 
w naszym liceum zajęcia z uczen-
nicami prowadzili szkoleniowcy  
z USA. W styczniu tego roku we 
Wrześni odbyły się również ogól-
nokrajowe treningi żeńskiej odmia-
ny lacrosse prowadzone przez tre-
nera biało-czerwonych – Marcina 
Basińskiego. Z kolei 6 i 7 listopada  
w mieście ma odbyć się Między-
narodowy Turniej Lacrosse „Neigh-
bour Cup”, w którym nasz powiat 
będą reprezentować zawodniczki 
UKS Żak. We wrześniu zespół szlifo-
wał formę w górach na trawiastym 
boisku znajdującym się w Ruda-
wach Janowickich.

Trochę historii
W największym uproszczeniu 

lacrosse to gra polegająca na 
umieszczeniu piłki w bramce prze-
ciwnika za pomocą trójkątnej ra-
kiety. Jego źródeł należy szukać  
w kulturze północnoamerykańskich 
Indian. Wielu historyków i badaczy 
uważa go za pierwszy amerykań-
ski sport narodowy i pierwowzór 
hokeja na lodzie. Chociaż na prze-
strzeni setek lat zasady gry uległy 
wielu zmianom, to podstawy wciąż 
pozostały te same. Indiańskie dru-

żyny składały się nawet z kilkuset 
zawodników, mecze rozgrywane 
były na „boiskach” liczących do kilku 
kilometrów długości, a jedno spo-
tkanie mogło trwać nawet do trzech 
dni! Zdarzało się, że grający dosia-
dali koni, które przywędrowały do 
Ameryki wraz z kolonistami. Grano 
przy użyciu dwóch kijów, piłką wy-
konaną ze skóry jelenia, a za bramki 
służyły drzewa i skały. Oryginalna na-
zwa tego sportu w języku plemienia 
Onondaga brzmiała dehuntshigwa-
'es, co oznacza dosłownie mężczyźni 
uderzają okrągły obiekt, natomiast 
w języku czirokeskim grę nazywa-
no małą wojną (da-nah-wah'uws-
di), a w języku mohawk młodszym 
bratem wojny (Tewaarathon). Miała 
ona charakter edukacyjny – uczyła 
współzawodnictwa i pozwalała mło-
dym wojownikom przygotować się 
do udziału w bitwach. W 1636 roku 
jezuicki misjonarz Jean de Brébeuf 
obserwował grających Irokezów. 
Dzięki jego relacji ludzie Zachodu 

poznali nowy sport. Coraz silniejsza 
ingerencja francuskich osadników 
sprawiła, że stawał się on mniej bru-
talny i zaczął przypominać lacrosse 
we współczesnej formie. W 1856 
roku dentysta George Beers założył 
Montreal Lacrosse Club i usystema-
tyzował reguły gry – skrócono czas 
trwania meczu, a liczbę zawodników 
w drużynie ograniczono do dziesię-

ciu. Na początku XX wieku lacros-
se zyskał popularność w szkołach,  
a w 1904 i 1908 roku był dyscypliną 
olimpijską. Lata 30. to z kolei czas,  
w którym rozpowszechniła się halo-
wa odmiana tego sportu (box lacros-
se) uznawana przez Kanadyjczyków 
za sport narodowy.

Potrzebny sprzęt
Najbardziej charakterystycznym ele-

mentem wyróżniającym zawodnika 
lacrosse jest kij. Wieńczy go luźno 
naciągnięta siatka zbliżona kształ-
tem do trójkąta, za pomocą której 
chwyta się, przenosi i rzuca gumową 
piłkę o białej, żółtej lub pomarańczo-
wej barwie. Składa się on z dwóch 
części: głowy wykonanej z twardego 
plastiku, do której przymocowana 
jest wcześniej wspomniana siatka, 
oraz rączki, na ogół wytwarzanej 
z metalowej rurki (jej dolną część 
pokrywa taśma, a koniec zamknię-
ty jest gumową zatyczką). Kije uży-
wane przez żeńskie drużyny różnią 

się budową główki – posługując się 
nimi trudniej jest złapać piłkę i oddać 
mocniejszy rzut. W bezkontaktowej 
odmianie tego sportu, zwanej in-
tercrosse, wykorzystuje się kij z gło-
wą w całości wykonaną z plastiku.  
W kontaktowych wariantach tej dys-
cypliny dozwolone są drobne starcia 
i zderzanie się kijami, dlatego zawod-
nicy muszą stosować  różnego typu 
osłony – kaski z kratką chroniącą 
twarz, rękawice, ochraniacze na łok-
cie i klatkę piersiową. W odmianie 
żeńskiej kontakt fizyczny jest ogra-
niczony, dlatego panie rywalizują 
wyłącznie w goglach i ochraniaczach 
na zęby. 

Współczesne odmiany i reguły gry
Jak już wcześniej wspomniano, ist-

nieje kilka odmian lacrosse. Pierw-
szą z nich jest field lacrosse, w któ-
rej rywalizują mężczyźni. Na boisku  
o wymiarach podobnych do murawy 
piłkarskiej współzawodniczą dwie 
drużyny liczące po dziesięciu zawod-
ników, wśród których wyróżniamy 
po trzech napastników, pomocników 
i obrońców oraz jednego bramkarza. 
Formacje ofensywne posługują się 
zazwyczaj kijami krótszymi niż de-
fensorzy. Mecz trwający 60 minut po-
dzielony jest na cztery 15-minutowe 
kwarty. Każda z nich rozpoczyna się 
od tzw. face-off, czyli od walki o pił-
kę pomiędzy dwoma specjalnie wy-
znaczonymi zawodnikami przeciw-
nych zespołów. W ten sam sposób 
wznawia się grę po każdej zdobytej 
bramce. Wyróżnia się dwa rodzaje 
przewinień: osobiste, za które grozi 
pobyt na ławce kar oraz techniczne 

– karane m.in. zmianą posiadania 
piłki. Oprócz podstawowej formy la-
crosse wyróżnia się trzy jego alterna-
tywne odmiany: box lacrosse, żeński 
lacrosse oraz intercrosse. Pierwsza  
z nich została wymyślona w Kana-
dzie w 1931 roku. Chodziło o to, by 
w trakcie ciepłych miesięcy móc wy-
korzystywać miejsca, w których zimą 
znajdowały się hokejowe lodowiska. 
Wystarczyło tylko wymienić bramki 
na mniejsze. Obecnie box lacrosse 
największą popularnością cieszy się 
w Stanach Zjednoczonych i Kana-
dzie. Drużyny występujące w tego 
rodzaju rozgrywkach liczą po sześciu 
zawodników. Ze względu na to, że ta 
forma jest dużo bardziej kontakto-
wa niż wersja podstawowa, przepi-
sy wymagają od graczy korzystania  
z większej liczby sprzętu ochronnego.  
W box lacrosse dopuszczalne są bój-
ki, za które grozi 5-minutowe wyklu-
czenie. Po odbyciu kary zawodnik 
może powrócić na boisko. Kolejną 
odmianą jest lacrosse kobiet, który 
narodził się w Szkocji w 1890 roku. 
Jak już wcześniej wspomniano, jest 
to bezkontaktowa forma dyscypli-
ny, dlatego panie noszą wyłącznie 
ochraniacz na szczękę i gogle. Szczel-
niej osłonięte są jedynie bramkarki. 
Również w tym przypadku mecz 
rozpoczyna się rywalizacją dwóch 
zawodniczek o piłkę, lecz przebiega 
ona na innych zasadach i nosi nazwę 
draw. Wszystkie przewinienia karane 
są natomiast rzutem wolnym podyk-
towanym dla przeciwnego zespołu. 
Drugim bezkontaktowym wariantem 
sportu jest intercrosse. Dyscyplina ta 
uprawiana jest najczęściej w Europie, 
głównie w Czechach. Jak zaznaczo-
no przy okazji omawiania sprzętu 

wykorzystywanego przez graczy, 
zawodnicy posługują się kijami  
z plastikową główką oraz większą, 
pustą w środku piłką. Ten rodzaj ak-
tywności fizycznej idealnie nadaje 
się na przeprowadzenie ciekawych 
lekcji wychowania fizycznego.

 

Co dalej?
Lacrosse po długiej nieobec-

ności ma powrócić do rodziny 
olimpijskiej. Stanie się to prawdo-
podobnie za osiem lat w czasie 
Igrzysk Olimpijskich w Los Ange-
les. Niezwykle ważna dla rozwoju 
dyscypliny w Polsce wydaje się 
przede wszystkim jej odpowied-
nia promocja. Dobrym miejscem 
do organizacji przedsięwzięć pro-
pagujących lacrosse są szkoły. 
Zaznajamiając dzieci z tym spor-
tem podczas lekcji wychowania 
fizycznego, można zachęcić je do 
uprawiania go w przyszłości. Jak 
pokazuje przykład wrzesińskiego 
liceum, wszystko zaczyna się od 
chęci spróbowania czegoś nowe-
go. Jednak żeby nasza drużyna 
miała szansę na dalszy progres, 
tego typu zespoły muszą powstać 
również w innych miejscowo-
ściach. Dzięki temu wrześnianki 
będą miały więcej okazji, by spraw-
dzić się w lokalnej rywalizacji. 

Monika Tomczak 

Zawodniczka UKS Żak podczas ćwiczeń

Jedyna lokalna drużyna lacrosse trenuje od ponad roku
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Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających 
z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po 
użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzają-
cego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie 
blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu 
uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U 2020, poz. 350).
I. Tryb postępowania.
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycz-

nia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8.
II. Przedmiot zapytania.
Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego pro-

wadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do 
alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu 
lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie 
go na strzeżonym własnym parkingu  do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie.
III. W ofercie należy podać następujące dane:
1. Proponowaną cenę (netto i brutto) usługi polegającej na usunięciu:
a) rowerów wodnych i skuterów wodnych,
b) poduszkowców,
c) statków o długości kadłuba do 10 m,
d) statków o długości kadłuba do 20 m,
e) statków o długości kadłuba powyżej 20 m.
2. Proponowaną cenę (netto i brutto) za każdą dobę przechowywania dla:
a) rowerów wodnych i skuterów wodnych,
b) poduszkowców,
c) statków o długości kadłuba do 10 m,
d) statków o długości kadłuba do 20 m,
e) statków o długości kadłuba powyżej 20 m.
3. Proponowany sposób zabezpieczenia statków i innych obiektów pływających (miejsce postoju, in-

formacje nt. oświetlenia i monitoringu).
4. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia.
IV. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, że:
1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i możliwości technicz-

no-organizacyjne gwarantujące wykonanie powyższych usług.
2. Oferent podejmuje się całodobowej dyspozycji w zakresie usług objętych ofertą.
V. Kryterium oceny oferty – 100% cena.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do 30.10.2020 r. w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego we Wrze-

śni, Chopina 10, 62-300 Września, wysłać listownie na adres jw. (decyduje data wpływu) lub przesłać na 
adres email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl
VII. Zapytania o przedmiot zamówienia.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Urszula Łabęda – naczelnik Wy-

działu Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa – tel. 61 640 44 57 oraz Katarzyna Szymankiewicz – inspek-
tor w Referacie Środowiska i Rolnictwa – tel. 61 640 45 16.

Święto Zmarłych 
na świecie

Celebrowane jest w wielu krajach na świecie, jednak każde  
z państw i wyznań w nieco inny sposób stara się okazać szacunek 
zmarłym. Oto kilka tradycji, wprost ze świata, związanych ze Świę-
tem Zmarłych.

Wszystkich Świętych w Kościele 
katolickim obchodzone jest 1 listo-
pada. Dla Polaków jest to święto 
zadumy – wspominamy naszych naj-
bliższych, których już nie ma wśród 
nas. W Polsce jest to dzień wolny od 
pracy tak, aby każdy mógł spokoj-
nie dotrzeć na cmentarz i pomodlić 
się przy grobie swoich najbliższych. 
Wszystkich Świętych wywodzi się od 
oddawania czci męczennikom wy-
znającym wiarę w Chrystusa, którzy 
nigdy nie byli wspominani w kano-
nie mszy świętej. Pierwotnie święto 
to obchodzono 13 maja, jednak pa-
pież Grzegorz III w 731 roku przeniósł 
je na 1 listopada. Po upływie stu lat 
zadecydowano, aby nie było to świę-
to tylko męczenników, ale wszyst-
kich świętych  Kościoła katolickiego.  
W Polsce Wszystkich Świętych to tak-
że dzień pamięci narodowej, dlatego 
w całym kraju przyozdabiamy zni-
czami oraz wiązankami również na-
grobki osób zasłużonych dla naszej 
kultury, żołnierzy, powstańców czy 
liczne bezimienne mogiły. 

Dia de los Muertos w Meksyku
To niezwykle kolorowe i radosne 

święto, które rozpoczyna się już 31 
października i trwa do 2 listopa-
da. Podzielone jest na dwie części: 
pierwsza poświęcona jest zmarłym 
dzieciom, druga zaś dorosłym. Ro-
dziny przygotowują barwne ołtarze, 
na których ustawiane są różnego 
rodzaju przysmaki – owoce, słody-
cze, napoje gazowane, ugotowane 
kolby kukurydzy, kurczak bądź indyk 
w mole czy tortillas. Na ołtarzach 
nie może zabraknąć świec i kadzideł 
oraz kolorowych kwiatów, wśród któ-
rych króluje cempasúchil, czyli kwiat 
zmarłych. Czasami również umiesz-
cza się zdjęcia zmarłych. Ołtarze 
ustawiane są nie tylko na cmenta-
rzach, ale również w domach rodzin-
nych, na ulicach czy przed sklepami. 
Nie może na nich także zabraknąć 
figurki Catriny albo inaczej La Cala-

vera Garbancera, czyli damy z wyż-
szych sfer przedstawianej w postaci 
szkieletu przybranego w eleganc-
kie kreacje modne w XIX-wiecznym 
Meksyku. Jest to symbol śmierci,  
a Meksykanie uznają ją za towarzysz-
kę całego życia. W oczekiwaniu na 
przybycie dusz zmarłych bliskich, 
wieczorem mieszkańcy każdej wio-
ski wychodzą na ulice przebrani  
w ludowe stroje i przy tradycyjnej 
muzyce rozpoczynają zabawę do 
białego rana.

W Gruzji przy butelce wina  
W tym kraju same cmentarze 

oraz obchody Wszystkich Świętych 
wyglądają bardzo podobnie jak  
w Polsce, jednakże różni je kilka ele-
mentów. Przy każdym gruzińskim 
nagrobku ustawiony jest stolik, na 
którym znajduje się butelka wina,  
a osoby odwiedzające zmarłych nie 
mogą wyjść z cmentarza bez wypi-
cia kieliszka za ich zdrowie. Niejed-
nokrotnie, w rocznicę śmierci osoby 
bliskiej, urządzane są przy miejscu 
pochówku pikniki. Dla Gruzinów 
jednak najważniejszym momentem 
czczenia zmarłych jest Wielkanoc,  
a Święto Zmarłych przypada w Wielki 
Poniedziałek. Wtedy wokół grobów 
zbiera się cała rodzina, która przyno-
si ze sobą kosze pełne jedzenia oraz 
wina.

Japońskie O-bon
To japońskie święto zmarłych z po-

nad 500-letnią tradycją. Podczas nie-
go czczone są duchy zmarłych, które 
pojawiają się u swoich rodzin i wita-
ne są kolorowymi lampionami zapa-
lonymi przed domami. W zależności 
od regionu, uroczystości przypadają 
na połowę lipca lub sierpnia i trwają 
tradycyjnie 3 dni. W wielu miastach 
odbywają się lokalne festiwale, a na 
ich zakończenie puszcza się lampio-
ny z prądem rzeki tak, aby pomogły 
zmarłym trafić do zaświatów. 

Klaudia Kubiak

Symboliczny znicz jest wyrazem pamięci o zmarłych

Ważne informacje z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
dotyczące procedur związanych z kwarantanną

I
Jeżeli zachorowałeś na COVID-19, uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L4, 

przebywaj w izolacji domowej. Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.
Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostar-

cza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).
Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy 

domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II
Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka, który został objęty kwarantanną w związku z jego 

kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na 
okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.
Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów) i czekaj na 

kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw, bądź cierpliwy.
Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza kore-

spondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).
Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy 

domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).
Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy, skon-

taktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie 
wykonania testu.

PSS-E
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Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 12 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

Cena między półką a kasą nie może być inna
Zdarza się, że konsumenci skarżą się na nieprawidłowe uwidacznianie cen w sklepach. W związku  

z tym przypominam sprzedawcom i kupującym, że ceny towarów czy usług powinny być umieszczone 
na towarze lub w jego pobliżu, na przykład na półce czy wywieszce.

Bonsai
Bonsai jest sztuką zajmującą się tworzeniem miniaturyzowa-

nych drzew lub krzewów za pomocą dokładnego przycinania  
i pielęgnowania odpowiednio dobranych gatunków.

Drzewka bonsai zazwyczaj sa-
dzi się w płaskich donicach, lecz 
nie jest to regułą ze względu na 
występowanie wielu styli. Sama 
zaś sztuka hodowli pochodzi  
z Chin, w których jest znana pod na-
zwą penjing. Według źródeł, Japoń-
czycy sprowadzili tę sztukę do siebie  
w VIII wieku n.e. Pierwsze wzmianki 
mówiące o bonsai pochodzą z poło-
wy XIV w. Na początku sama sztuka 
nie była aż tak popularna i zajmo-
wali się nią ludzie wysoko urodze-
ni – arystokraci, duchowni. Od XVII  
w. znacznie się rozpowszechniła  
i stała się na tyle popularna, że zaczęli 
zajmować się nią zwykli obywatele.

Aby uzyskać wymarzony kształt  
bonsai trzeba kilku, a niekiedy na-
wet i kilkunastu lat pielęgnacji. Przy 
uprawie niezbędne są zdrewniałe 
pędy. Najbardziej cenione bywają 
bonsai z drzew długowiecznych, ta-
kich jak np. dęby, cisy czy sosny.

Należy również pamiętać, że mamy 
do czynienia z żywą rośliną, która 
cały czas rośnie i o którą trzeba dbać, 
by zachowała swą formę. Wymaga 
też regularnego podlewania, na-
wożenia oraz cięć pielęgnacyjnych. 
Formowanie polega na przycinaniu 
i  uszczykiwaniu pędów. Ponadto 
gałęzie często owija się drutem, aby 
zachowały wcześniej założony przez 
nas samych kształt.

W sztuce bonsai, oprócz idealnie 
ułożonej rośliny, można zauważyć to-
warzyszące jej kompozycje złożone  
z dodatkowych akcentów w postaci 

np. kamieni lub drobnych roślin ta-
kich jak mchy czy trawy. Sama zaś 
sztuka układania owych „krajobra-
zów na tacy” zwana jest saikei („ży-
jący krajobraz”). Przy zachowaniu 
proporcji i dobrym doborze roślin 
jesteśmy w stanie odtworzyć część 
krajobrazu w miniaturowej wersji.

W sztuce bonsai wyróżniamy licz-
ne style, według których kształtuje-
my drzewka i ich otoczenie. Donica  
również powinna nawiązywać styli-
stycznie do formowanej rośliny.

Style bonsai:
- Bunjingi,
- Chokkan (wyprostowany regu-

larny),
- Fukinagashi (styl ukształtowany 

przez wiatr),
- Hōkidachi (styl miotlasty),
- Ikadabuki (styl tratwy),
- Kabudachi (drzewko o wielu 

pniach),
- Kengai (styl kaskadowy),
- Shakan (styl pochylony),
- Moyōgi (wyprostowany nieregu-

larny),
- Netsuranari (styl pełzający),
- Sōkan (styl dwupienny),
- Ishizuke (Ishizuki),
- Saikei (krajobraz na tacy),
- Sōju (styl dwóch drzewek),
- Yose-ue  (styl leśny),
- Korabuki (styl pancerz żółwia),
- Bankan  (pień jest ukształtowany 

jak litera S),
- Nebari (uwydatnione korzenie).

Daniel Kasprzak, Cezary Polus  
kl. 4TA

Sprzedawca ma obowiązek w jed-
noznaczny sposób i w widocznym 
miejscu informować o cenach ofe-
rowanych towarów. Jeżeli podaje je 
ustnie albo nie podaje ceny w ogóle, 
przekracza prawo. 

Konsumentom przypominam – 
cena między tak zwaną półką a kasą 
nie może być inna. Gdy jest inna, na 
przykład wyższa od tej umieszczonej 

na towarze czy na półce, konsument 
ma prawo kupić konkretny towar po 
cenie niższej, tej z półki czy wywiesz-
ki. Sprzedawca powinien zwrócić 
nadpłaconą kwotę. 

Podstawa prawna Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 
2015 roku w sprawie uwidaczniania 
cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 
roku, pozycja 2121). 

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

Cześć, mam na imię Frugo! Jestem 
jeszcze dzieciakiem, bo za sobą 
mam dopiero mniej więcej rok ży-
cia. Trafiłem do tego miejsca za kra-
tami, ponieważ błąkałem się sam 
na obrzeżach miasta. Opiekunowie 
ze schroniska mówią, że jestem 
pocieszny i bardzo uroczy. Szybko 
przyzwyczajam się do człowieka, 
potrafię chodzić za nim krok w krok. 
Jest to spowodowane nie tylko tym, 
że bardzo lubię ludzi, ale też tym, 
że uwielbiam się przytulać. Chociaż 
mam w sobie mnóstwo energii, któ-
rą chciałbym się dzielić z innymi, 
potrafię być również spokojnym 
pieskiem. W schronisku rozpoczą-

łem pracę nad sobą. Uczę się chodzić 
na smyczy i chyba nawet całkiem do-
brze mi to wychodzi, ponieważ ma-
szeruję u boku opiekuna. Tylko cza-
sami, gdy coś odwróci moją uwagę, 
zapominam o dobrych manierach. 
Zapoznaję się także z klatką kenne-
lową i powoli zaczynam w niej coraz 
dłużej przebywać. Muszę się niestety 
przyznać, że zdarza mi się załatwiać 
swoje sprawy w domu, ale napraw-
dę bardzo rzadko. Tak właściwie to 
raczej nie mieszkałem wcześniej  
w domu, więc to dla mnie nowa sytu-
acja, gdy jestem w tym samym miej-
scu, gdzie żyją ludzie. Bardzo chciał-
bym znaleźć swoją własną, kocha-

jącą rodzinę. Bez problemu będę 
się dogadywał również z dziećmi,  
w końcu sam jestem jeszcze jed-
nym z nich. Nie wiem, jak bym się 
odnalazł w jednym domu z innym 
psem, ale zawsze możemy się na 
początku poznać. Fajnie byłoby, 
gdyby nowi opiekunowie dalej 
uczyli mnie chodzić na smyczy  
i zostawać samemu w klatce. 
Oprócz nauki chciałbym jednak, żeby 
rodzina miała czas na zabawę ze mną 
oraz spacery i wygłupy. Gdybyś ze-
chciał mnie adoptować, skontaktuj 
się z wolontariuszami ze Stowarzy-
szenia Psi-jaciel (tel. 692 524 568).

Wesoły Frugo 

Frugo, chociaż jest młodym i energicznym psiakiem, uczy się pokory

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną  
do 180 dni wydłuża się terminy: zarejestrowania po-
jazdu sprowadzonego z terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, a także zawiadomie-
nia o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowa-
nego. Nowe przepisy obowiązują do końca roku.  
Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału Komunikacji  
i Transportu, tel. 61 640 44 92.                                 (red.)
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Wernisaż Klubu Moment
Klub Fotograficzny Moment po raz kolejny zaprezentował swoje 

prace fotograficzne. Wernisaż „Sny” odbył się w piątek 16 paździer-
nika w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich.

Wystawa została zorganizowana  
w ramach 5. Wielkopolskiego Festi-
walu Fotograficznego im. Ireneusza 
Zjeżdżałki, cyklicznego wydarzenia 
kulturalnego przebiegającego w ca-
łej Wielkopolsce, która upamiętnia 
życie i twórczość wrzesińskiego foto-
grafa Ireneusza Zjeżdżałki.

Wystawa „Sny” to projekt trzech foto-
grafów z Klubu Moment: Piotra Nowa-
ka, Michała Sobczaka i Damiana Koło-
dziejczyka przedstawiający fotografie 
abstrakcyjnych marzeń sennych.

Wernisaż odbył się w ścisłym reżi-
mie sanitarnym z ograniczoną liczbą 
osób.        (muz) 

W małym kinie
Mieszkańcy Orzechowa zyskali nowe miejsce, gdzie mogą spędzać miłe wieczory. Pomimo nowocze-

snego sprzętu i wystroju niedawno otwarta sala filmowa przypomina stare, klimatyczne kina. Wraże-
nie to potęguje stojące przy wejściu pianino.

Na potrzeby kina zaadaptowano 
pomieszczenie dawnej sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II. Powstało ono w ramach 
projektu „Małe kino społecznościo-
we szansą na rozwój zasobów kul-
turalnych województwa wielkopol-
skiego”. Obiekt został wyposażony  
w wysokiej jakości sprzęt audio-
wizualny. Sala filmowa mieści 30 
miejsc. Została w niej wydzie-
lona również część przeznaczo-
na dla osób niepełnosprawnych.  
9 października w kinie odbył się 
pierwszy pokaz z cyklu „Filmy ich 
życia” organizowanego przez miej-
scowe Stowarzyszenie Emerytów  
i Rencistów oraz Szkołę Podstawo-
wą. Widzowie powitani przez Jadwi-
gę Stefańską, przewodniczącą koła 
skupiającego seniorów, mieli okazję 
obejrzeć Casablankę – kultowy me-
lodramat z 1942 roku. Uczestnicy 
wspomnianego projektu sami decy-
dują o tym, jaki film chcą zobaczyć. 
Tym razem repertuar wybrała Irena 
Szwed, która opowiedziała o wła-
snych doświadczeniach związanych 
z obrazem: – „Casablankę” oglądałam 
pierwszy raz dawno temu i bardzo 
zapadła mi w pamięć. Duże wrażenie 
wywarli na mnie przede wszystkim 
bohaterowie i to, że film jest czarno-
-biały. Kolorowy nie byłby taki piękny. 
Nie byłoby takich efektów, nie było-
by widać pięknych oczu Ilsy i jej łez, 
wprawdzie z gliceryny, ale jednak łez.  
Jeszcze przed rozpoczęciem sean-
su historię powstania filmu przy-
bliżył Piotr Maciantowicz, filozof  
i kulturoznawca, ekspert w dziedzi-
nie kinematografii. Wspomniał on 
również o uniwersalnym charakterze 
Casablanki, jej znaczeniu dla świa-
towej twórczości filmowej i pięknej 
ścieżce dźwiękowej.

Osoby zgromadzone w kinowej sali 
nie kryły radości związanej z nowym 
obiektem. –  Uważam, że to wspaniały 
pomysł. Wcześniej nie mieliśmy możli-
wości, żeby jakoś ciekawie spędzić wie-
czór, a w tym miejscu każdy może go 
przeżyć w miły sposób. Kino naprawdę 
dużo wnosi do naszego lokalnego ży-
cia. Obiekt jest wspaniały, chociaż po-
wstał po wielkich trudach. Naprawdę 

cieszy, że za sprawą tak wspaniałych 
ludzi kino zostało otwarte. Myślę, że 
wiele osób z tego skorzysta. Pamiętam 
czasy, kiedy tu na boisku w latach 60. 
pokazano „Krzyżaków”. Pamiętam ten 
ogrom ludzi, pamiętam ten film, który 
oglądałam jako dziewczynka i zawsze 
było moim marzeniem, żeby w bliskiej 
okolicy powstała jakaś sala filmowa. 
Kiedyś bardzo często chodziłam na 
kino objazdowe, np. do zakładowej 
świetlicy, co również było pięknym prze-
życiem, jednak własne kino cieszy bar-
dziej – mówiła Małgorzata Konieczna. 

W oczekiwaniu na rozpoczęcie sean-
su wrażeniami związanymi z nowym 
obiektem podzieliła się również Kry-
styna Jasińska: – Kiedyś zazdrościłam 
wszystkim tym, którzy mogli pojechać 
do kina do Wrześni czy do Poznania. 
Nas albo nie było na to stać, albo po 
prostu nie mieliśmy takiej możliwości. 
Jestem przeszczęśliwa, że teraz mamy 
dokąd wyjść i spędzić przyjemny wie-
czór – wyznała kobieta mieszkająca 
w Orzechowie od 48 lat.

Już po zakończeniu filmowego 
pokazu o swoich odczuciach opo-
wiedziała Agnieszka Piotrowska: – 
Uważam, że takie małe kino to bardzo 
interesująca inicjatywa. Cieszę się, że 
powstało ono w Orzechowie. Bardzo 
ważne jest, aby integrować lokalne 
środowisko i to jest doskonały przy-
kład takiej integracji. „Casablanca” 
to świetny film na początek, chociaż 
przyznam, że bardziej interesuje mnie 

„Pan Samochodzik” (pokaz tego filmu 
planowany jest na 13 listopada – 
przyp. red.) ze względu na moje dziec-
ko. Atmosfera jest doskonała. Bardzo 
się cieszę, że mogłam tu dzisiaj być. 

Nowo otwartym kinem zachwycała 
się również Ewa Staniszewska: – Jak 
na wiejskie warunki jest to przepięk-
na sala. Nie wszystkie kina w mieście 
tak wyglądają. Film był cudowny, ro-
mantyczny, stary, ale przedstawiający 
uniwersalne wartości. Jestem zachwy-
cona wieczorem spędzonym w taki 
sposób – mówiła pełna entuzjazmu. 

Stałą bywalczynią lokalnych wy-
darzeń kulturalnych jest Ewa Je-
nek. Kobieta porusza się na wózku 
i nieraz sprawdzała przystosowanie 
różnych miejsc do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami. Po wizycie 
w orzechowskim kinie powiedziała: – 
Przyjęto mnie tu bardzo ciepło, nie na-
potkałam żadnych problemów. Sala jest 
bardzo nowoczesna, co pomaga w od-
biorze filmu. Na pewno będę tu wracać. 

Panująca pandemia pozostawia wie-
le inicjatyw w zawieszeniu, jednak 
widzowie nie mogą się już doczekać, 
kiedy po raz kolejny zasiądą w fotelach 
swojego małego, przytulnego kina. 
Następny pokaz z cyklu „Filmy ich ży-
cia” planowany jest na 23 października,  
a na ekranie ma pojawić się obraz wy-
reżyserowany przez Jerzego Hoffmana 
i Edwarda Skórzewskiego pt. Prawo  
i pięść.    
    Monika Tomczak   

Uroczyste otwarcie  
oczyszczalni ścieków  
w Kołaczkowie

9 października nastąpiło uroczyste otwarcie rozbudowanej  
i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie.

Symbolicznie przecięli wstęgę m.in. 
wicemarszałek województwa wielko-
polskiego Wojciech Jankowiak, wicesta-
rosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, 
przewodnicząca Rady Gminy Kołaczko-
wo Danuta Grabowska oraz wójt gminy 
Kołaczkowo Teresa Waszak. Oczyszczal-
nię poświęcił proboszcz kołaczkowskiej 
parafii ksiądz Artur Janowicz.

Zebrani goście mieli możliwość 
zwiedzenia nowoczesnego, spełniają-
cego aktualne standardy kompleksu.

Realizacja projektu pn. „Przebudowa  
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ko-
łaczkowie” była możliwa dzięki współfi-
nansowaniu ze środków Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),  
poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wod-
no-ściekowa. Umowa o dofinansowa-
nie w wysokości 3 319 198,94 zł została 
podpisana 26 października 2018 roku. 

Całkowita wartość projektu wynosi  
7 166 621,81 zł.

Milionowa inwestycja oznaczała im-
ponujący zakres robót, obejmujących 
przede wszystkim: budowę projekto-
wanych obiektów oraz sieci technolo-
gicznych i technicznych, przebudowę 
istniejących obiektów technologicz-
nych i technicznych, budowę projekto-
wanego oświetlenia terenu, renowację  
i uzupełnienie istniejącego drzewo-
stanu oraz odpowiedniego dla nowej 
funkcji zagospodarowania terenu, bu-
dowę projektowanych dróg, placów  
i chodników stanowiących dojście do 
obiektów na terenie oczyszczalni, a tak-
że konserwację już istniejących obiek-
tów technologicznych i technicznych.

Wydarzenie było zwieńczeniem inwe-
stycji, będącej największym projektem 
zrealizowanym w gminie Kołaczkowo 
od kilkunastu lat.      UG Kołaczkowo

Tematem wystawy były marzenia senne

Zwieńczenie wielkiej kołaczkowskiej inwestycji

Nowoczesny sprzęt oznacza najwyższą jakość oglądania

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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
– 61 640 45 40

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

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
tel. 61 640 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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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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Kolejne sukcesy Hwaranga
Wrzesińskie taekwondo ma się dobrze, o czym świadczą wyniki osiągane przez naszych sportowców 

na ogólnopolskich imprezach. Zawodnicy klubu Hwarang Września po raz kolejny udowodnili, że nie-
straszna im rywalizacja z najlepszymi drużynami w kraju.

10 października odbyły się Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w Taekwondo Olimpijskim.  
W tym trudnym dla wszystkich okre-
sie związanym z COVID-19 na hali 
OSiR w Tarnowie Podgórnym udało 
się zebrać ponad 100 zawodników 
z 24 klubów makroregionu północ-
no-zachodniego. ,,Kwiat młodości" 
Hwaranga reprezentowało pięcioro 
zawodników: Zuzanna Waszczuk za-
jęła 1 miejsce w dwuboju sprawno-
ściowym i 3 miejsce w walce, Jakub 
Filipczak 2 miejsce w walkach, Mi-
chał Filipczak 1 miejsce w walkach 
i 3 w dwuboju sprawnościowym, 
Adrian Stengert, podobnie jak Wik-
tor Szczepankiewicz, zajął 3 miejsce 
w walkach. Bardzo dobra postawa 
i wspaniałe walki pozwoliły zająć 
klubowi 7 miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej i zdobyć 15 punktów we 
współzawodnictwie Systemu Sportu 
Młodzieżowego. Bardzo cieszymy się 
z wyników naszych podopiecznych, 
ponieważ widać, że biorą przykład 
ze starszych kolegów. Kategoria mło-
dzika, czyli początek piramidy szko-
leniowej wypadła bardzo obiecują-
co. Będziemy pracowali dalej, aby  
w przyszłości ci młodzi ludzie wal-
czyli na dużych arenach w kraju i za 
granicą. Za wyjątkiem Adriana Sten-
gerta, wszyscy są członkami Kadry 
Wojewódzkiej Młodzików.

Z kolei w dniach od 16 do 18 paź-
dziernika w Puławach odbyła się 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w sportach halowych. Do rywalizacji 
w Taekwondo Olimpijskim przystą-
piło ośmioro wielkopolskich repre-
zentantów z klubu UKS Hwarang 
Września. Byli to: Kacper Kasperski, 
Adam Andrzejak, Dominik Knopkie-
wicz, Nikola Haremza, Sara Surtel, 
Alicja Muchowicz, Martyna Zielińska 
i Jagoda Chmielewska. Reprezenta-
cja Wielkopolski po raz kolejny zajęła  
1 miejsce w klasyfikacji generalnej 
województw, a młodzi wojownicy 
Hwaranga zdobyli 27 punktów we 
współzawodnictwie SSM. Rywalizo-
wano w konkurencjach sprawnościo-
wych twio ap chagi i nare chagi oraz 
walce sportowej kyorugi. Sara Surtel 
została wicemistrzynią Polski kade-
tów w kategorii do 51 kg, Nikola Ha-
remza brązową medalistką w kate-
gorii powyżej 59 kg. Trzecie miejsce 
na podium w kategorii poniżej 37 kg 
zajął również Domnik Knopkiewicz.

Do tej najważniejszej imprezy  
w kategorii kadetów przygotowywa-
liśmy się od początku roku (pomimo 
ograniczeń związanych z pandemią). 
Zdalne treningi odbywały się z wyko-
rzystaniem platformy Zoom. Ćwiczy-
liśmy również na świeżym powietrzu. 
Udało nam się przetrwać ten trudny 
okres i dzięki temu mogliśmy wystą-

pić w finałach OOM. Wyniki przeszły 
nasze oczekiwania. W ubiegłym roku 
zdobyliśmy 19 punktów, teraz było 
ich 27. Widoczny jest stały progres 
naszych młodych zawodników, więc 
kierunek, jaki obraliśmy jest dobry.  
W najbliższym czasie w Warszawie 
do rywalizacji przystąpią juniorzy  
i młodzieżowcy, co zakończy rywa-
lizację na poziomie współzawod-
nictwa w kraju. Jeśli pandemia nas 
nie zatrzyma, to być może pobi-
jemy nasz rekord z zeszłego roku  
i zdobędziemy ponad 100,5 punk-
tów. Planujemy jeszcze start najlep-
szych młodzieżowców i seniorów  
w Klubowych Mistrzostwach Europy  
w Chorwacji, co też jest uzależnione 
od sytuacji związanej z koronawiru-
sem. Ma się tam pojawić światowa 
czołówka dyscypliny, co umożliwiło-
by drużynie sprawdzenie się w kon-
frontacji z najlepszymi zawodnikami 
przed przyszłorocznymi startami. 
Trenujemy wielu utalentowanych 
młodych ludzi, jednak z wiadomych 
względów nie możemy wystartować 
ze wszystkimi projektami i pomysła-
mi. Ograniczamy się więc do dzia-
łań, które trzymają klub w płynności 
szkoleniowej i finansowej, chociaż 
jest to coraz trudniejsze.

Tomasz Haremza
UKS Hwarang
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