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Budżet na 2022 rok uchwalony
W połowie grudnia radni zadecydowali o budżecie na 2022 rok.

Sesję, która odbyła się 17 grudnia  
w trybie hybrydowym (część rad-
nych obradowała w Centrum Badań 
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii  
w Grzymysławicach, a część zdalnie) 
rozpoczęto minutą ciszy. Miało to 
związek z rocznicami wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce oraz tra-
gedii w kopalni „Wujek”. Zanim przy-
stąpiono do procedowania budżetu, 
rozpatrzone zostały m.in. uchwały 
dotyczące pomocy społecznej. Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Anna Maria Kulczyńska uza-
sadniała zmiany w podziale środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przedsta-
wiła także informacje dotyczące Stra-
tegii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych w Powiecie Wrzesińskim na 
lata 2021-2026. W obu przypadkach 
radni byli jednomyślni.

Rada podjęła uchwałę intencyjną 
dotyczącą zamiaru przekształcenia 
Bursy Międzyszkolnej we Wrześni 
poprzez utworzenie dodatkowej lo-
kalizacji w Grzymysławicach. Jak uza-
sadniała naczelnik Wydziału Edukacji 
Olga Kośmińska-Giera, sprawę regu-
lują przepisy prawa oświatowego, 
które stanowią, że dodanie dodat-
kowej lokalizacji prowadzenia zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych wiąże 
się z koniecznością dokonania prze-

kształcenia obecnie funkcjonującej 
bursy.

Jak zawsze na przełomie roku 
ustalono rozkład godzin pracy ap-
tek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu wrzesińskiego, co zgodnie  
z prawem farmaceutycznym należy 
do zadań rady. Tak jak w poprzednich 
latach całodobowy dostęp do świad-
czeń farmaceutycznych będzie za-
pewniała apteka Prima, która mieści 
się przy ulicy Chrobrego 10 we Wrze-
śni. Dodajmy, że projekt rozkładu go-

dzin pracy aptek został pozytywnie 
zaopiniowany przez burmistrzów  
i wójt z terenu powiatu wrzesińskie-
go oraz samorząd aptekarski. 

Rada powiatu zadecydowała także  
o zmianach związanych z wdroże-
niem Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej i sieci wymiany danych 
między podmiotami leczniczymi sa-
morządu województwa. Są one zwią-
zane z wydłużeniem terminu realiza-
cji oraz koniecznością zwiększenia 
nakładów finansowych na to zadanie.

Jednomyślnie przyjęto również 
Program Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-
2024 z perspektywą na lata 2025-
2028 wraz z Prognozą oddziaływania 
na środowisko. Rada ustaliła także 
wysokość opłat za usunięcie i prze-
chowywanie statków i innych obiek-
tów pływających z obszarów wod-
nych położonych na terenie powiatu 
wrzesińskiego w 2022 roku.                            

 Cd. na str. 3

Pomagają bezinteresownie
W grudniu po raz kolejny 

wybrany został Lider Wolonta-
riatu. Jednym z celów coroczne-
go konkursu organizowanego 
przez Starostwo Powiatowe we 
Wrześni jest zauważenie i do-
cenienie osób, które swój czas  
i siły poświęcają dla innych. 
Do konkursu zgłoszone zostały 

trzy osoby: Paulina Antkowiak, Ma-
ria Góral oraz Adam Andrzejewski. 
Pierwsza z nich to uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza we Wrześni zaangażo-
wana m.in. w wolontariat podczas 
28. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Włączyła się także  
w akcję „Pola Nadziei” i uczestniczyła 
w założeniu projektu „Wszystko co 
Was dotyczy” (akcja na YouTube zaj-
mująca się problemami dzieci i mło-
dzieży) oraz projekcie „Widzialna ręka 
Września”. Paulina Antkowiak była 
wolontariuszką w Radiu Września. 

Cd. na str. 6

Szczegóły projektu budżetu na 2022 rok przestawiła radnym skarbnik powiatu Beata Matuszewska

Młodzi społecznicy oraz organizatorzy konkursu

Nieodpłatne
poradnictwo
w powiecie

wrzesińskim
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Dziennik budowy boisk przy 
Zespole Szkół Zawodowych

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.

14 stycznia 2022 www.wrzesnia.powiat.pl

Dziennik budowy nowego 
oddziału dziecięcego 
w Szpitalu Powiatowym

Dziennik budowy bursy  
w Grzymysławicach

Franek 
był 
pierwszy

1 stycznia o godz. 4.20 przy-
szło na świat pierwsze dziecko 
urodzone w 2022 roku w Szpita-
lu Powiatowym we Wrześni.

Maluch imieniem Franciszek oraz 
jego mama odebrali liczne gratula-
cje, życzenia i prezenty. Wśród upo-
minków znalazł się ten przygotowa-
ny przez Starostwo Powiatowe we 
Wrześni. Podarunki przekazali rów-
nież Urząd Miasta i Gminy Września 
oraz firma Techpak.

Kierownik oddziału ginekologicz-
no-położniczego profesor Magda-
lena Pisarska-Krawczyk przekazała 
szczęśliwej mamie życzenia – miło-
ści, cierpliwości, energii i zdrowia.

(red.)

Roboty żelbetowe i murowe związane z konstrukcją piętra budynku

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie 
zatrudni terapeutę do pracowni gospodarstwa domowego. 

Oferty należy składać na adres mailowy: dom@sdspietrzykow.pl 
lub osobiście w placówce pod adresem Pietrzyków 49.

Montaż paneli ogrodzeniowych oraz dostawa i wyposażenie kontenerów

Renowacja kolejnych witraży
W kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce rozpoczną się prace renowacyjne witraży 

w nawie głównej.
12 stycznia została podpisana umo-

wa na kolejne wsparcie finansowe 
dla parafii. Proboszcz ks. Rafał Hordik 
nieustannie od 2018 roku przepro-
wadza gruntowne prace konserwa-
torskie w odbudowanej w 1840 roku 
murowanej świątyni w stylu neoba-
rokowym. 

Zaczęło się od wymagającego nie-
zwłocznej interwencji remontu da-
chu, wymuszonego stratami, jakie 
wyrządziła nawałnica z 2017 roku. 
Staraniem proboszcza parafia pozy-
skała niezbędną dokumentację oraz 
wsparcie finansowe. Z budżetu po-
wiatu przekazano wówczas 20 tys. zł, 
by odnowić pokrycie dachowe, bez 
którego zagrożone zostało bezcen-
ne wnętrze świątyni, m.in. barokowy 
ołtarz główny pochodzący z XVIII 
wieku czy też późnogotycka kamien-
na chrzcielnica. Warto dodać, że wy-
posażenie kościoła odbudowanego  
w XIX stuleciu zostało przeniesione 
z istniejącej tam wcześniej świąty-
ni. W 1630 r. kasztelan gnieźnieński, 
Mikołaj Mielżyński, ufundował tu 
nowy drewniany kościół. Po pożarze  
w 1739 r. obiekt wzniesiono ponow-
nie, jednak znów spłonął na początku 
XIX wieku. Dlatego w 1840 roku od-
budowano go w formie murowanej.

Prace renowacyjne przy oknach wi-

trażowych w nawie głównej kościoła 
rozpoczęły się w 2019 roku. Parafia 
sama udźwignęła wówczas koszt wy-
miany jednego z okien, który wyniósł 
niemal 30 tys. złotych. W kolejnym 
roku wymieniono kolejne dwa okna, 
przy wsparciu z budżetu powiatu  
w kwocie 10 tys. złotych. Tegoroczne 
prace dotyczą następnej cennej pary. 
Wypaczone przez upływ czasu i wa-
runki atmosferyczne okna wymagają 
interwencji nie tylko ze względów 
termomodernizacyjnych, które są 
istotne zwłaszcza zimą, ale również 
z uwagi na bezpieczeństwo. Małe 

elementy witraży mogą wypadać  
i powodować tym samym zagroże-
nie dla wiernych. Nowe okna zostaną 
wyposażone w dodatkowe oszklenie 
ochronne.

Koszt tylko tegorocznych prac re-
nowacyjnych wyniesie ponad 70 tys. 
złotych z czego 8 tys. pochodzić bę-
dzie z budżetu powiatu wrzesińskie-
go. Łącznie wymianę okien szacuje 
się na ponad 400 tys. złotych, dlate-
go prace podzielone są na kolejne 
etapy.

Julia Sosna

Umów się przez Internet 
do Wydziału Komunikacji  

i Transportu
Przypominamy, że nadal istnieje możliwość internetowej rezerwacji wi-

zyty w Wydziale Komunikacji i Transportu. 
Usługa ta została uruchomiona ze względu na troskę o zdrowie i bez-

pieczeństwo naszych interesantów oraz komfort załatwiania spraw.  
W paru prostych krokach można wygodnie umówić się na dogodny dzień 
i godzinę bez konieczności oczekiwania w kolejce. Interesanci chcący za-
łatwić sprawę bez uprzedniego umówienia terminu w dalszym ciągu są 
obsługiwani według kolejki. 

Internetowa rezerwacja terminu możliwa jest na stronie: rejestracja.
wrzesnia.powiat.pl.       

                          (red.)

Postępujące prace przy wykańczaniu wnętrz nowego oddziału  

Moment podpisania umowy

Franek wraz z mamą i personelem oddziału
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W porządku obrad znalazło się też 
rozpatrzenie trzech petycji, które 
wpłynęły do Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji. Rada rozpatrzyła pro-
jekt uchwały dotyczącej cyfryzacji 
geodezyjnych rejestrów publicznych 
powiatu wrzesińskiego. 

Zanim przystąpiono do procedo-
wania projektu budżetu na 2022 rok, 
rozpatrzone zostały uchwały zmie-
niające budżet w roku 2021. Zmiany 
w finansach dotyczyły m.in. korekt  
w wydatkach poszczególnych jedno-
stek organizacyjnych powiatu, a tak-
że dwóch projektów dofinansowa-
nych przez Ministerstwo Finansów. 
Pierwszy z nich opiewa na kwotę 
45 tys. zł, za które zostanie wypo-
sażona jedna z pracowni w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących. Drugi zaś dotyczy projektu 
„Laboratoria przyszłości” w Zespole 
Szkół Specjalnych. Za kwotę 30 tys. 
zł zostaną zakupione m.in. drukarka 
3D i stacja lutownicza. Modyfikacje 

w ubiegłorocznym budżecie wią-
zały się także z przekształceniami  
w Ośrodku Wspomagania Dziec-
ka i Rodziny w Kołaczkowie, gdzie 
zmniejszono liczbę dzieci, oraz z no-
wym zadaniem dotyczącym termo-
modernizacji Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. Dzięki stosowne-
mu zapisowi w powiatowym budże-
cie, możliwe będzie chociażby ubie-
ganie się o środki zewnętrzne.

Zarówno w przypadku głosowania 
nad uchwałą budżetową na 2021 
rok, jak i Wieloletnią Prognozą Finan-
sową pięciu radnych się wstrzymało.

Mówiąc o projekcie uchwały bu-
dżetowej powiatu wrzesińskiego na 
2022 rok starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz wskazał na ogromne nie-
doszacowanie dochodów ze strony 
ministra finansów. W przypadku samej 
tylko subwencji oświatowej to ponad 
9 mln zł niedofinansowania, podczas 
gdy, jak przypomniał starosta, jeszcze 
kilka lat temu subwencja oświatowa 

pokrywała niemal wszystkie wydatki 
związane z edukacją. Dionizy Jaśnie-
wicz wskazał, że dochody w założe-
niach budżetowych zostały fizycznie 
umniejszone – przede wszystkim 
planowane przez ministra wpływy  
z podatków PIT są mniejsze o blisko  
1,7 mln zł. Do tego budżet konstru-
owany był przy wskaźniku inflacyjnym 
w wysokości 
2,8%, podczas 
gdy w poło-
wie grudnia 
wynosił on już 
7,7. Oszaco-
wał przez to 
umniejszenie 
dochodów na 
7,1 mln zł.

Zwrócił przy tym uwagę, że na in-
westycje przeznaczonych zostanie 
ponad 20 mln zł, czyli blisko jedna 
piąta całego zaplanowanego bu-
dżetu. W większości są to środki po-
zyskane z programów regionalnych. 

Wśród ważniejszych inwestycji staro-
sta wrzesiński wymienił przebudowy 
dróg powiatowych Czerniejewo – 
Września oraz Września – Nowy Fol-
wark, wykonanie dokumentacji pro-
jektowej modernizacji ulicy Dwor-
cowej w Miłosławiu, budowę ciągu 
pieszo-rowerowego między Guto-
wem Małym a Grzybowem, rozbudo-

wę Centrum 
Oświatowe -
go, dokończe-
nie budowy 
boisk przy 
Zespole Szkół 
Zawodowych 
nr 2, powsta-
nie nowego 
oddziału dzie-

cięcego w Szpitalu Powiatowym we 
Wrześni oraz wdrożenie elektronicz-
nej dokumentacji medycznej. 

– Gdyby nie pozyskiwane środki, to  
z pewnością ta część budżetu doty-
cząca wydatków majątkowych, w tym 

inwestycyjnych nie byłaby tak optymi-
styczna – zaznaczył Dionizy Jaśnie-
wicz i dodał, że budżet na 2022 rok 
jest bardzo trudny. 

Wiceprzewodniczący rady Janusz Bal-
cerzak przedstawił pozytywną opinię 
o uchwale budżetowej powiatu wrze-
sińskiego na 2022 rok wydaną przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową, zaś 
przewodniczący Komisji Budżetowo-
-Finansowej, Planowania i Rozwoju 
Lokalnego Krzysztof Strużyński – opi-
nię tejże komisji wraz z proponowa-
nymi poprawkami, na które nie wyraził 
zgody Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. 
Skarbnik Beata Matuszewska powie-
działa, że w razie potrzeby budżet 
będzie korygowany i dostosowywany 
do potrzeb w ciągu roku, jednak za-
znaczyła, że jest on bardzo okrojony  
i stanowi 50% budżetu 2021 roku.

Uchwały dotyczące budżetu na 
2022 rok zostały przyjęte przy jed-
nym głosie sprzeciwu i pięciu wstrzy-
mujących.                   Klara Skrzypczyk

Ponad 
20 mln zł
na inwestycje

Budżet na 2022 rok uchwalony
dok. ze s. 1

Opowieści wigilijne Zacnego Puszczyka
Jest prawdą powszechnie znaną, że w wieczór wigilijny Bożego Narodzenia niektóre zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Szczególnie wtedy, 

kiedy mają nam coś szczególnie ważnego do przekazania. Tak się też zdarzyło podczas ostatniej wigilii.

W gronie kilku przyjaciół mieliśmy 
wyjątkową okazję posłuchać opowie-
ści Zacnego Puszczyka Bubo, który 
niespodziewanie przysiadł na gałęzi 
starego wiązu na skraju dwudziesto-
milowej parceli pod dębińskim lasem. 
Pohukiwał z daleka, jakby chciał nas 
przywołać do siebie. Nie uwierzycie 
pewnie, ale kiedy podeszliśmy bliżej, 
zahukał raz jeszcze i zaczął taką oto 
opowieść:

Któregoś dnia dostojny Słoń Nieafry-
kański, który zamieszkał niedawno  
w okazałej słoniarni na skraju pola pod 
lasem, powziął wiadomość, że tuż za 
płotem na dwudziestomilowej parceli 
niedźwiedzie planują pobudować gi-
gantyczne gawry. Z tą apokaliptyczną 
wiadomością dotarły do słoniarni Prze-
biegłe Łasice z pobliskiego miasteczka.

– Czy ty wiesz, Słoniu, co tu się bę-
dzie działo, kiedy te pazerne niedź-
wiedzie rozpanoszą się w twojej oko-
licy? Nie zaznasz spokoju nawet na 
chwilę. Nie będziesz mógł nie niepo-
kojony przez natrętną gawiedź zatrą-
bić sobie na twojej okazałej trąbie, nie 
mówiąc już o spacerku po okolicy, bo 
wokół będą grasować niedźwiedzie 
i ściągnięty przez nich zwierzyniec  
z setkami bachorów. Jazgot, tumult 
i ciasnota. Wszystkie drogi do miasta 
będą zablokowane, a spokojna oko-
lica zamieni się w hałaśliwe gawrowi-
sko. Po prostu apokalipsa. 

 Słoń wyraźnie posmutniał, spuścił trą-
bę, zafrasował się, a w końcu przemówił:

– A czy można by temu jeszcze jakoś 
zapobiec?

– Tak, Słoniu, przemyśleliśmy to 
wcześniej, mamy pewien plan, może-
my ci pomóc. Jak zawsze możesz na 
nas liczyć.

– Pamiętajcie, że będę szczodry jak 
wam się powiedzie. Nie pożałujecie. 
Ja nie mogę się wychylać, bo jestem 
tutaj obcym zwierzęciem. Mogę tyl-
ko na was polegać.

Ukontentowane słoniową obietnicą 
Łasice wróciły do siebie.

Następnego dnia odwiedziły Rudą Li-
sicę, która miała swoje rozległe nory po 
drugiej stronie dwudziestomilowego 
pola. Lisica z uwagą wysłuchała łasico-
wych nowin o niedźwiedzich gawrach  
i o pomyśle pokrzyżowania tych planów 
przez przebiegłe Łasice. Zadumała się na 
chwilę, pogładziła po swoim rudym nie-
co już sfatygowanym futrze, po czym za-
tarła pazurki i obwieściła, że przystępuje 
do uknutego przez Łasice planu. 

– Nie będę się przechwalać, ale znam 
się trochę na tej robocie. Już raz uwali-
łam plan Gniadego. Hi, hi, hi… Chcieli 
tu pod moim nosem budować jakieś 
stajnie czy coś podobnego dla angiel-
skich koni. Pogoniłam ich skutecznie. 
Od czego więc zaczniemy? – spytała 
Lisica.

Łasice zaproponowały zbuntowanie 
zwierzyńca z okolicy. Najlepiej na począ-
tek omamić zasiadające na wioskowej 
grzędzie Naiwne Kurki, a one później 
zbuntują inne zwierzaki z okolicy.

– Najpierw pozyskamy ich zaufanie, 
zorganizujemy np. spontaniczne sprzą-
tanie, zrobimy jakiegoś grilla, posypie-
my obficie ziarnem. One to łykną. Jakby 
co, to Słoń nas wspomoże.

– Ja też mogę dołożyć się do interesu 
– zadeklarowała Lisica. – Zafunduję kur-
kom wycieczkę nad morze do spa. Po 
sezonie jest taniej. Mam tam krewnia-
ków, będą uradowane. A więc do dzieła 
– zawołała i aż zapiszczała z uciechy.

Plan powiódł się nadspodziewanie, 
Naiwne Kurki łykały wszystko jak nakrę-
cone. Na koniec zorganizowały zebra-
nie, na które zaprosiły Łasice i Rudą. Te 
postraszyły wszystkich apokaliptyczną 
wizją osiedla pełnego gigantycznych 
niedźwiedzich gawr dla tysięcy obcych 
zwierzaków, które będą ściągać tutaj ze-
wsząd, aż zawładną całą okolicą.

Łasice ani słowem nie wspomniały 
oczywiście o planowanych na tym te-

renie: ochronce dla małych zwierzątek 
z wioski, taniej jatce dla wszystkich 
zwierząt, ośrodku zdrowia z doktorem 
nieludzkim, przyjaznego zakątka dla 
seniorów, okazałym parku i ogródkach 
zabaw dla wszystkich młodych zwie-
rzątek z okolicy. Mogłyby przecież takie 
wiadomości niebezpiecznie pozytywnie 
usposobić zgromadzonych, a wtedy mi-
sterny plan uknuty przez Łasice i Rudą 
Lisicę spaliłby na panewce.

Uchwalono więc, że trzeba po wiosce 
rozpuścić kurendę przeciwko planowa-
nemu przez Gniadego i Siwego Deresza 
osiedlu z gigantycznymi gawrami, które 
zamierzają pobudować w ich wiosce 
pazerne niedźwiedzie z pobliskiego mia-
steczka. Tam już opanowały wszystkie 
place i zakątki, a teraz chcą zniszczyć 
naszą okolicę. 

Poleciały więc Kurki na wioskę pozbie-
rać głosy, żeby zorganizować protest  
i postraszyć Gniadego i Siwego. Nawet 
miejscowy Ślepowron dał się wkręcić  
w tę zabawę, chociaż później się tłu-
maczył, że Łasice go oszukały i nie znał 
prawdziwych planów Gniadego i Siwe-
go. Naiwniak, jakby nie znał przewrot-
ności Łasic i starej Lisicy.

Okazało się jednak, że kiedy wyszło 
na jaw, co knują Łasice, inne zwierzęta 
z okolicy zbuntowały się, zebrały swoje 
głosy z poparciem nowego planu i wy-
słały je.

Zdenerwowało to okrutnie przebiegłe 
Łasice i Rudą Lisicę, a najbardziej zaś roz-
sierdziło Słonia Nieafrykańskiego.

Łasice nie odpuszczały. Postanowiły 
więc napisać donos do Wielkiego Żubra 
w stolicy, który jest tam szefem od rol-
niczych parceli. Napisały, że podobno 
ziemia pod gawry jest najcenniejsza ze 
wszystkich ziem w okolicy i nie można jej 
marnować dla tak niecnych projektów, 
jak osiedle gigantycznych gawr. Powin-
na na tych „żyznych polach” plenić się 
tylko pszeniczka dla miejscowych Kurek.

Żeby podbudować swoją wiarygod-

ność u Wielkiego Żubra wysłały w ślad 
za donosem do stolicy Osła Latosia  
z sąsiedniego pastwiska, który podobno 
dobrze zna szefa od rolniczych parceli,  
z misją, aby ten, używając majestatu 
swojej władzy, postraszył Gniadego i Si-
wego Deresza, odwodząc ich od powzię-
tych planów.

Osioł Latoś ochoczo ruszył z misją do 
stolicy. Przecież Żubr mu nie odmówi 
drobnej przysługi.

Niecierpliwie poszturchiwany przez 
Łasice i Osła Latosia Wielki Żubr jednak 
się ociągał z podjęciem decyzji. Zwlekał, 
kluczył, kręcił się wokół własnego ogona.  
A czas nieubłaganie uciekał. W końcu 
osaczony wymyślił, że przekaże sprawę 
do regionalnego Byczka w terenie, niech 
on się tym zajmie. Przecież jest bliżej  
i jemu będzie łatwiej. Jak pomyślał, tak 
zrobił.

Byczek zaś obdarowany gorącym kar-
toflem wezwał swoją Wierną Owieczkę 
Lilkę od gruntów i polecił jej, żeby zajęła 
się ostudzeniem tej gorącej pyry i za-
kończyła jakoś tę sprawę. Owieczka po-
woli, chociaż niechętnie, przystąpiła do 
dzieła, przeżuwając z niesmakiem pod-
rzucone jej guano. Przecież ona z tego 
cuchnącego na odległość łajna placka 
nie upiecze. Jest problem.

Tymczasem coraz bardziej zdespero-
wane Łasice zaczynają wpadać w pani-
kę. Przecież nie mogą zawieść swojego 
wielkiego przyjaciela Słonia Nieafry-
kańskiego. W jego rękach ich przyszłość  
i nadzieja na wykurzenie Siwego Dere-
sza i Gniadego. Rozpalają więc kolej-
ne ogniska, piszą do lokalsów z leśnej 
gazetki, szarżują na posiedzeniu rady 
delegatów wszystkich zwierząt okolicy, 
grożąc im katastrofą, gdyby ci uchwalili 
nowy plan budowy gigantycznych gawr 
na dwudziestomilowych parcelach.

A tymczasem Mysikrólik z lokalsów 
wszystko skrzętnie notuje i zanosi do 
leśnej gazetki, pisze co mu ślina na ję-
zyk przyniesie, a potem sam komentuje  

w necie swoje rewelacje już jako „orzeł”, 
taką wymyślił sobie ksywkę.

W swojej desperacji łasice rozgrzewają 
do czerwoności lokalne światłowody, 
piszą zjadliwe posty, licząc na jakiś nad-
zwyczajny zwrot akcji, na oczekiwaną 
odsiecz Wielkiego Żubra albo Byczka, 
słowem na cud… Ale odsiecz nie nad-
chodziła, nie nadchodziła, coraz bar-
dziej nie naaaadchoooodziiiiła…

Niestety na tym kończy się wigilijna 
opowieść Zacnego Puszczyka, gdyż 
minęła już północ, zwierzęta wracają 
do swej ukształtowanej przez natu-
rę roli i tracą zdolność przemawiania 
ludzkim głosem. Na dalszą część opo-
wieści przyjdzie nam pewnie czekać 
do przyszłej wigilii. Wracamy więc do 
domu podnieceni opowieścią Zacne-
go Puszczyka.

Zacny Puszczyk
… gotowy do dalszych opowieści

PS Ależ to tylko taka bajka… 

W głównych rolach wystąpili: Prze-
biegłe Łasice, Słoń Nieafrykański, 
Ruda Lisica, Zacny Puszczyk Bubo, 
Naiwne Kurki.

W rolach drugoplanowych zaistnieli: 
Wielki Żubr, Byczek, Wierna Owieczka 
Lilka, Osioł Latoś, Gniady, Siwy Deresz, 
Ślepowron, Mysikrólik.
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Tajemnicze kropki
Większość z nas orientuje się, że osoby niewidome posługują się alfabetem Brailie’a.

Wypukłe kropki na papierze wy-
ciśnięte przez maszynę do pisania 
to alfabet Braille’a, który umożliwia 
osobom niewidomym zapisywanie  
i odczytywanie liter, cyfr i innych 
znaków. Nazwa alfabetu pochodzi 
od jego twórcy Louisa Braille’a żyją-
cego w XIX wieku.  Podstawą, z której 
wyprowadza się cały system Braille’a, 
jest sześciopunkt nazywany znakiem 
tworzącym. System składa się ze 
znaków będących kombinacją sze-
ściu wypukłych punktów ułożonych 
w dwóch kolumnach po trzy punk-
ty w każdej. Lewa kolumna zawie-
ra umownie punkty 1, 2, 3, a prawa 
strona 4, 5, 6.

Alfabet Braille’a

Różne rozmieszczenie punktów daje możliwość zapisania 64 znaków

Do oznaczenia cyfr używa się pierw-
szych dziesięciu liter alfabetu Braille’a, 
ale przed cyfrą lub liczbą piszemy do-
datkowy znak:

Ciekawostki
Pismo zapisane alfabetem Braille’a 

zajmuje 3-4 razy więcej miejsca niż 
czarny druk. Jest ono najbardziej po-
pularne wśród osób niewidomych  
i pozwala zapisać to, co można 
utrwalać zwykłym drukiem. 

Mity na temat korzystania z Braille’a
Wszyscy ludzie niewidomi znają 

system Braille’a – MIT! Tylko 10% 
osób pozbawionych wzroku korzysta 
z tego systemu.

Jedynym pismem wypukłym dla 
osób niewidomych jest Braille – MIT! 
Obecnie istnieją inne wypukłe alfabe-
ty, czyli inne systemy komunikacyjne.

Osoby niewidome rodzą się z wy-
ostrzonym zmysłem dotyku – MIT! 
Nauka czytania dotykowego wyma-
ga przygotowania percepcji dotyko-
wej poprzez stymulację dotykową 
i rozwijanie percepcji i poznawania 
dotykowego.

Nauka alfabetu Braille’a
Na samym początku nauki główną 

trudność może stanowić wzrokowa 
percepcja wypukłych znaków.

Duży problem sprawia osobie uczą-
cej się alfabetu Braille’a wzrokowe 
rozróżnianie bezbarwnych, wypu-
kłych punktów. Częstym błędem 
popełnianym przez osoby widzące, 
które chcą nauczyć się pisma punk-
towego dla niewidomych, jest inter-
pretowanie sąsiadujących ze sobą 
punktów z dwóch znajdujących się 
obok siebie znaków jako jednego.  
Z czasem jednak nabieramy wprawy, 
należy więc regularnie ćwiczyć i nie 
zniechęcać się.

Przykłady prostych wyrazów za-
pisanych alfabetem Braille’a:

pies

zima

wazon

4 stycznia obchodziliśmy w Zespo-
le Szkół im. Janusza Korczaka we 
Wrześni Światowy Dzień Braille’a. 
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły 
przygotowali małe prezenty dla na-
uczycieli i uczniów w formie etykiet 
z imionami zapisanymi alfabetem 
Braille’a.

Oprac. Z. Andrzejczak-Tomys

Uczniowie Zespołu Szkół im Janusza Korczaka we Wrześni zapraszają do zabawy z alfabetem Braille’a. Zada-
nie polega na rozszyfrowaniu z wykorzystaniem alfabetu Braille’a kilku słów związanych z ,,Królową Śniegu”.

,,Królowa Śniegu”

Tworzenie etykiet w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka przyniosło wiele radości  
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Wirtualna strzelnica już działa
Od początku roku uczniowie klas mundurowych oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz 

obronności państwa mogą korzystać z wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących, na którą powiat wrzesiński pozyskał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dotacja udzielona przez minister-
stwo wynosi 120 tys. zł przy całko-
witej wartości zadania w wysokości  
164 963,75 zł. Celem konkursu, w ra-
mach którego pozyskane zostało do-
finansowanie jest m.in. zwiększenie 
dostępu do szkoleń strzeleckich dla 
uczniów szkół, które prowadzą dzia-
łalność dydaktyczno-wychowawczą 
w dziedzinie obronności państwa, na 
przykład w tzw. klasach mundurowych. 
Taki oddział funkcjonuje w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych i to właśnie tam powstała wirtu-
alna strzelnica. Oprócz uczniów klasy 
przygotowania wojskowego ze strzel-
nicy będą korzystać członkowie orga-
nizacji pozarządowych działających na 
rzecz obronności państwa. Strzelnica 
ma charakter multimedialny – wypo-
sażono ją w specjalistyczne oprogra-
mowanie z projektorem i laserowymi 
symulatorami.                                           (red.) Nowa strzelnica cieszy się zainteresowaniem uczniów  

Wręczono Nagrody Kościelskich
Za rok 2020 doceniono Małgorzatę Rejmer, zaś za 2021 – Jana 

Barona.

Jury Nagrody Kościelskich nagro-
dziło Małgorzatę Rejmer za książkę 
„Błoto słodsze niż miód. Głosy komu-
nistycznej Albanii” w uznaniu – jak 
czytamy w komunikacie – wyjątko-
wej literackiej i faktograficznej warto-
ści tej opowieści, w której ludzkie histo-
rie znajdują swój głęboko prawdziwy 
głos.

Tegoroczna Nagroda Kościelskich 
została przyznana Janowi Baronowi 
za tomik „Psińco”. Jak poinformowało 
jury, ich werdykt jest wyrazem uzna-
nia dla wybitnego poety, obdarzonego 

indywidualną dykcją i umiejętnością 
wyrażania spraw ważnych poprzez 
sugestywne obrazy poetyckie. Kapitu-
ła dostrzegła w jego twórczości ele-
menty śląskości, zarówno w języku, 
jak i prezentowanej mentalności.

Nagrody zostały wręczone 16 grud-
nia w Bibliotece Narodowej w War-
szawie przez przewodniczącego jury 
François Rosseta. Laureatom gratulo-
wał m.in. starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz, który wziął udział w uro-
czystości.

Klara Skrzypczyk

Starosta wrzesiński z laureatami

Publikacja jest w sprzedaży we wrzesińskiej bibliotece

Rozmawiali o kształceniu
W grudniu i styczniu w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odbyły się dwa spotka-

nia z przedstawicielami samorządów, które chcą czerpać z naszych rozwiązań dotyczących kształcenia 
zawodowego.

17 grudnia w CBiRNT gościli sa-
morządowcy i pracownicy oświaty  
z Warszawy i Gniezna – przedstawi-
ciele Biura Edukacji oraz Biura Roz-
woju Gospodarczego Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy oraz kierow-
nictwo warszawskiego Technikum 
Mechatronicznego nr 1. Gniezno re-
prezentował wiceprezydent miasta 
Jarosław Grobelny. Ponadto w spo-
tkaniu wziął też udział prokurent Sto-
licy Experymentu Michał Sękowski. 
Okazuje się, że problemy i wyzwania 
dotyczące kształcenia zawodowego 
we Wrześni, Gnieźnie i Warszawie są 
podobne. Duże zainteresowanie go-
ści ze stolicy wzbudziło np. dualne 
nauczanie w Zespole Szkół Politech-
nicznych, jak również inne rozwią-
zania, które znajdują zastosowanie  
w naszej oświacie.

Kolejne spotkanie dotyczące współ-
pracy samorządowej oraz wymiany 
informacji na temat kształcenia odby-
ło się 12 stycznia. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele powiatu średzkiego – 

starosta Ernest Iwańczuk oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół Rolniczych w Śro-
dzie Wielkopolskiej Ewelina Zawielak.

Klara Skrzypczyk

Delegacja ze Środy Wielkopolskiej z gospodarzami

Grudniowe spotkanie dotyczące nauczania zawodu   

Legendarna książka
Niedawno ukazała się publikacja „Legendy, podania i mniej lub 

bardziej prawdziwe historie Ziemi Wrzesińskiej”.

Książka została wydana przez Bi-
bliotekę Publiczną Miasta i Gminy 
Września ze środków powiatu wrze-
sińskiego w ramach prowa-
dzenia powiatowej bi-
blioteki publicznej. 
Legendy, które 
zostały zebra-
ne i opracowa-
ne przez Hali-
nę Lepkę, do-
tyczą nie tylko 
miejscowości 
znajdujących się 
na obecnym tere-
nie powiatu wrzesiń-
skiego, lecz także należących 
do niego w przeszłości. Publikację 
można nabyć w Bibliotece Publicz-

nej Miasta i Gminy Września (ul. Dzie-
ci Wrzesińskich 13).

Pod koniec grudnia przy Starostwie 
Powiatowym we Wrześni 

pojawiła się wysta-
wa prezentująca 

wybrane frag-
menty książki. 
Z a c h ę c a m y 
do odwiedze-
nia ekspozycji 
podczas zimo-

wego spaceru 
i rozbudzenia  

w sobie ciekawości 
dotyczącej legend z na-

szego regionu.
Klara Skrzypczyk
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Z kulturą  
za pan bratWagonowy savoir-vivre

Dla wielu z nas podróżowanie pociągiem stało się sporadyczną rozrywką, na co dzień wolimy jeździć 
samochodem. Rzadkie korzystanie z kolei nie tłumaczy jednak nieodpowiedniego zachowania wobec 
współpasażerów. Mamy coraz mniej doświadczeń związanych z przemieszczaniem się w zatłoczonych 
wagonach (chociaż na przykład w pociągach relacji Września-Poznań bywa z tym różnie), ale nie zmie-
nia to faktu, że powinniśmy wiedzieć, jak postępować, by nie uprzykrzać podróży ludziom dojeżdżają-
cym do pracy, szkoły lub wybierającym się na wakacje.

Walka o miejsce
Kiedy na peronie robi się tłoczno, 

z tyłu głowy pojawia się myśl, że na 
pewno nie znajdziemy dla siebie 
miejsca siedzącego (jeżeli wcześniej 
go nie zarezerwowaliśmy) albo nie 
zdążymy wsiąść do odpowiedniego 
wagonu lub w ogóle do pociągu. 
Wtedy zaczyna się wyścig do drzwi, 
w trakcie którego nieraz dochodzi 
do przepychanek. Stłoczeni ludzie 
ciągnący za sobą bagaże napiera-
ją na wejście, nie pozwalając wyjść 
z pociągu osobom, które wła-
śnie zakończyły podróż – niestety  
na naszych dworcach nadal możemy 
zaobserwować takie obrazki. Zarów-
no samo rozpychanie się, jak i nie-
respektowanie pierwszeństwa wy-
chodzących to bardzo niekulturalne 
zachowania. Powinniśmy zdawać 
sobie sprawę, że każdemu zależy na 
tym, aby dotrzeć do celu. Zamiesza-
nie przy drzwiach na pewno w tym 
nie pomaga, a co gorsze – potęguje 
stres. Zamiast pchać się na siłę do 
środka, warto spokojnie poczekać 
na swoją kolej i rozejrzeć się dookoła, 
czy inni nie potrzebują naszej pomo-
cy, np. przy wejściu z ciężką walizką. 
Możemy mieć pewność, że maszy-
nista nie ruszy, dopóki nie wejdzie-
my do środka. Będzie miło z naszej 
strony, jeśli po dotarciu do miejsca, 
które chcemy zająć, przywitamy się z 
innymi. Nie chodzi o to, aby krzyczeć 
„dzień dobry” na cały przedział, ale 
o pozdrowienie osób znajdujących 
się najbliżej nas. Dzięki temu wspól-
na podróż stanie się przyjemniejsza. 
Pamiętajmy również o tym, aby nie 
rozsiadać się na kilku siedzeniach,  
a bagaże zostawiać na wyznaczo-
nych do tego półkach. Jeżeli ze 
względu na niski wzrost lub ciężar 

walizki mamy z tym problem, nie 
wstydźmy się poprosić kogoś o po-
moc. Miejsce obok nas przeznaczone 
jest dla innych pasażerów, a nie dla 
naszego plecaka. Jeśli zobaczymy, że 
ktoś inny nie radzi sobie z umieszcze-
niem bagażu na półce, zaoferujmy 
mu swoje wsparcie. Bądźmy wyrozu-
miali dla osób starszych lub chorych, 
a także dla kobiet w ciąży i ustępuj-
my im, gdy w pociągu brakuje miejsc 
siedzących. 

Z szacunku do współpasażerów
Udając się w dłuższą podróż pocią-

giem, często planujemy sobie różne-
go rodzaju rozrywki. Jedni czytają 
książki, drudzy rozwiązują krzyżów-
ki, a jeszcze inni słuchają muzyki 
lub oglądają filmy na telefonach  
i laptopach. W dwóch ostatnich przy-
padkach ważne jest, by korzystać ze 
słuchawek. Powinniśmy uszanować 
to, że inne osoby nie muszą chcieć 
słuchać tego samego, co my. Jeśli 
nie pamiętaliśmy o zabraniu ze sobą 
odpowiedniego sprzętu, musimy ja-
koś wytrzymać w ciszy i następnym 
razem lepiej się spakować. Za to do-
brze postąpimy, jeżeli zapomnimy o 
głośnych, prywatnych rozmowach 
przez telefon. Zapewne większości 
współpasażerów nie interesuje to, 
co zjemy na kolację, jakie są wyniki 
naszych badań, ile zapłaciliśmy za 
mieszkanie itd. Jeszcze bardziej nie 
na miejscu jest omawianie czyichś 
osobistych spraw przy zupełnie ob-
cych ludziach. Wiele osób wykorzy-
stuje jazdę pociągiem, by odpocząć 
i oderwać się na chwilę od codzien-
nych trosk, a słuchanie opowieści  
o problemach innych tego nie uła-
twia i może wprawiać w dyskomfort. 
Z kolei niektórzy poświęcają ten czas 
na nadrobienie obowiązków w pracy 

lub w szkole, a do tego trzeba prze-
cież choć odrobiny spokoju. 

Inną kwestią budzącą kontrowersje 
jest jedzenie. To normalne, że pod-
czas podróży możemy odczuć głód 
i będziemy chcieli go zaspokoić. Pa-
miętajmy tylko przy tym, by wybie-
rać przekąski o niezbyt intensywnym 
zapachu. Postawmy na potrawy, któ-
rych jedzenie nie będzie dostarczało 
innym podróżującym wątpliwych 
pod względem estetycznym wido-
ków. Jeśli zdarzy się nam nakruszyć, 
starajmy się posprzątać po sobie, na 
ile to możliwe. W końcu kosze mon-
towane przy siedzeniach nie znaj-
dują się tam dla ozdoby. Dotyczy to 
również wszystkich innych śmieci, 
takich jak butelki, puszki, gumy do 
żucia czy papierki. Bardzo ważne  
w czasie pandemii jest także to, by 
nie zapominać o założeniu maseczki, 
o czym przypominają liczne komu-
nikaty. Chociaż długotrwała podróż  
z zasłoniętą twarzą nie należy do 
najprzyjemniejszych, starajmy się 
uszanować to, że inni będą czuli się  
w naszym towarzystwie bezpieczniej. 

Jednym z najbardziej nieeleganc-
kich zachowań w pociągu jest ścią-
ganie obuwia, co może przeszkadzać 
współpasażerom i zdecydowanie 
obniżyć komfort ich podróży. W koń-
cu przedział nie stanowi prywatnej 
przestrzeni, byśmy czuli się w nim 
jak w domu. Pomysł, by kłaść nogi 
na siedzenie, także nie należy do naj-
lepszych. W końcu brud spod butów 
może wylądować na miejscu, które 
w przyszłości na pewno ktoś zajmie. 
Postawmy się w sytuacji, kiedy wy-
chodzimy z pociągu, mając brudne 
plamy na spodniach lub na kurtce. 
Niezbyt miło, prawda?

Monika Tomczak

Pomagają  
bezinteresownie

Zaangażowała się również w zbiór-
kę darów na rzecz podopiecznych 
Ośrodka Wspomagania Dziecka i Ro-
dziny w Kołaczkowie.

Marię Góral do konkursu Lider 
Wolontariatu zgłosił Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich. Zorganizowała na 
terenie szkoły pomoc dla będących 
w potrzebie koleżanek i kolegów 
oraz uczestniczyła w działaniach 
Szkolnego Koła Caritas (współorga-
nizując m.in. zbiórki żywności dla 
najuboższych rodzin z terenu po-
wiatu wrzesińskiego czy środków 
przeznaczonych dla mieszkańców 
DPS Mielżyn oraz Łopienno). Maria 
współpracuje z Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. 

Ostatnim z kandydatów był Adam 
Andrzejewski, którego zgłosił 
Uczniowski Klub Sportowy „Milesza” 
z Targowej Górki. Uczestnik konkur-
su związany jest m.in. z organizacją 
zajęć, turniejów i rozgrywek pla-
żowej piłki siatkowej. Wraz z Radą 
Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Targowej Górce uczestniczył  
w przygotowaniu festynu pod nazwą 
„Okopowe Święto”. Adam włączył się 
również w działania zmierzające do 
pozyskiwania środków oraz zbiórki 
na rzecz chorego, który potrzebował 

wsparcia finansowego. Współorgani-
zował wyjazdy dzieci z gminy Nekla 
na obozy letnie.

Tym razem zaszczytny tytuł Lide-
ra Wolontariatu przypadł Paulinie 
Antkowiak, natomiast decyzją inter-
nautów wyróżnienie otrzymał Adam 
Andrzejewski. Podziękowanie za ak-
tywność społeczną otrzymała także 
Maria Góral. 20 grudnia podczas spo-
tkania w Starostwie Powiatowym we 
Wrześni podsumowano tegoroczną 
edycję konkursu. Każdy z uczestni-
ków mógł opowiedzieć kilka słów  
o swojej aktywności społecznej. Sta-
rosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz 
zauważył, że bardzo często wystar-
czą proste gesty, bez dodatkowych 
nakładów pieniężnych, aby dać 
drugiej osobie odrobinę szczęścia  
i poczucie, że jest ktoś, kto poda rękę  
w potrzebie. Tego samego zdania 
była prezes Fundacji Dzieci Wrzesiń-
skich Lilla Pylak. Dodała, że w po-
nad trzydziestoletniej działalności 
organizacji można wymienić wiele 
przykładów wolontariackiego zaan-
gażowania, które były i są dowodem 
na to, że bezinteresowna pomoc dru-
giemu „nie wyszła z mody”. Oby taki 
stan rzeczy pozostawał jak najdłużej. 

(red.)

dok. ze s. 1

Paulina Antkowiak otrzymała m.in. pamiątkową statuetkę

Maria Góral i Adam Andrzejewski
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Pierwsze takie święto
27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy w historii świętowaliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Po-

wstania Wielkopolskiego. Dzięki temu, że obchody rocznicy wybuchu zrywu z 1918 roku zyskały ogól-
nopolski charakter, wydarzenie to ma szansę zająć ważne miejsce w świadomości wszystkich Polaków. 
W naszym regionie każdego roku oddajemy hołd powstańcom wielkopolskim, jednak tym razem świę-
to miało jeszcze bardziej uroczystą formę.

Symbolem szczególnie związanym 
ze zwycięską insurekcją, dzięki któ-
rej Wielkopolska została przyłączona 
do odradzającej się po latach zabo-
rów Rzeczypospolitej, jest czerwona 
chorągiew z białym orłem w koronie. 
Starostwo Powiatowe we Wrześni 
zakupiło takie proporce i przeka-
zało je sołtysom z terenu naszego 
powiatu, by 27 grudnia powiewały  
w ważnych punktach ich miejscowo-
ści. Chorągwie powędrowały rów-
nież do powiatowych jednostek. Tak-
że mieszkańcy pokazali, że pamiętają 
o wydarzeniach sprzed 103 lat – na 
ich domach i balkonach pojawiły się 
zarówno powstańcze proporce, jaki  
i biało-czerwone flagi. 

Lokalne obchody zorganizowane 
pod patronatem burmistrza miasta 
i gminy Września oraz Muzeum Re-
gionalnego im. Dzieci Wrzesińskich 
rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej Kazimierza Grudziel-
skiego – dowódcę frontu północnego 
powstania wielkopolskiego. Nowa 
płyta pojawiła się w chodniku przy 
ulicy Opieszyn, przed budynkiem nr 
6, gdzie generał (jeszcze jako podpuł-
kownik) mieszkał w 1918 roku. 

Ze względu na pandemię organiza-
torzy zachęcali do indywidualnego 
oddania hołdu powstańcom w miej-
scach pamięci. Jednym z nich jest 
pomnik znajdujący się na cmentarzu 
parafialnym przy ulicy Gnieźnień-
skiej. To właśnie tam z biało-czerwo-
nymi wiązankami zjawiły się delega-
cje szkół, organizacji i samorządow-
ców, a wśród nich starosta wrzesiński 
Dionizy Jaśniewicz, wicestarosta 
wrzesiński Waldemar Grzegorek 
oraz przewodniczący Rady Powiatu 
Wrzesińskiego Marek Przyjemski. 

Przy pobliskim muralu 
niepodległościowym 
można było podziwiać 
replikę czołgu Renault 
FT-17, który służył Po-
lakom w czasie walk 
o niepodległość. Tuż 
obok, w Samorządo-
wej Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. 68. Wrze-
sińskiego Pułku Pie-
choty została zapre-
zentowana wystawa 
dotycząca wydarzeń 
z lat 1918-1919, którą 
przygotowało Oddzia-
łowe Biuro Edukacji 
Narodowej IPN w Po-
znaniu. 

Z kolei 28 grudnia 
miał miejsce ponow-
ny pogrzeb Wandy  
z Dobrogoyskich Gru-
dzielskiej. Po śmierci 
w 1948 roku żona ge-
nerała dowodzącego 

powstańczymi oddziałami została 
pochowana na cmentarzu jeżyckim 
w Poznaniu, jednak jej życzeniem 
było, by spocząć obok męża w ro-
dzinnym grobowcu przy kościele pw. 
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
w Gozdowie. To życzenie udało się 
w końcu spełnić. Ekshumacja gene-
rałowej została podjęta z inicjatywy 
jej krewnej Małgorzaty Grabskiej.  
14 grudnia przeprowadziło ją Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych we 
Wrześni. Na początku uroczystości 
dyrektor Muzeum Regionalnego im. 
Dzieci Wrzesińskich Sebastian Ma-
zurkiewicz przedstawił zebranym  
w gozdowskim kościele krótki życio-
rys oraz historię przenosin ciała Wan-
dy Grudzielskiej. Następnie odpra-
wiona została msza święta, po której 
złożono jej szczątki w rodzinnym 
grobie. Wśród osób składających 
kwiaty przy mogile Grudzielskich 
był m.in. starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz. Pochówek ten był waż-
ną częścią obchodów Narodowego 
Dnia Zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego.

Monika Tomczak

Na koniec roku
Ostatnia w 2021 roku sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbyła 

się 30 grudnia w trybie zdalnym.
W czasie zwięzłego posiedzenia 

rozpatrzono kilka uchwał. Pierwsza 
dotyczyła zmiany podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na zada-
nia z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Dzięki przezna-
czeniu dofinansowania na zaopatrze-
nia w sprzęt rehabilitacyjny i przed-
mioty ortopedyczne możliwe było 
zaspokojenie wszystkich wniosków, 
które w tej sprawie wpłynęły do Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Dyrektor jednostki Anna Maria Kul-
czyńska uzasadniała również uchwałę 
dotyczącą nadania statutu Ośrodko-
wi Wspomagania Dziecka i Rodziny  
w Kołaczkowie. Jak wskazała, aktualnie 
taka placówka może mieć pod opieką 
14 wychowanków. Ostatnie zmiany  
w jej funkcjonowaniu spowodowały 
konieczność podjęcia uchwały o statu-
cie. W obu przypadkach radni wyrazili 
jednomyślne poparcie.

Ponadto zdecydowano o zmianach 
w projekcie związanym z aktywizacją 
młodych osób pozostających bez pra-
cy, co ma związek ze zwiększeniem 
środków dla wrzesińskiego Powiato-
wego Urzędu Pracy przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu. Jak wskazała 
zastępca dyrektora PUP Joanna Mu-
siałkiewicz, środki zostaną podzielone 
na poszczególne formy aktywizacji. 
Jednomyślnie wyrażona została także 
zgoda na zawarcie przez powiat umo-
wy z przewoźnikiem świadczącym 
usługi w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego. Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu Elwira Haręź-
lak poinformowała, że ma to związek  

z pozyskaniem przez powiat dofinan-
sowania do przewozów autobuso-
wych w ogłoszonym przez wojewodę 
konkursie. Przypomnijmy, że w na-
szym regionie przewozy realizuje pyz-
drska WA-MA. Warunkiem uzyskania 
dopłaty jest zawarcie z firmą stosow-
nej umowy. Dzięki temu mieszkańcy 
powiatu wrzesińskiego nadal będą 
mogli korzystać z dogodnych połą-
czeń autobusowych.

Rada Powiatu Wrzesińskiego ustaliła 
również wykaz wydatków niewygasa-
jących z upływem roku budżetowego 
2021 oraz ostateczny termin ich wy-
datkowania. Uchwała miała związek  
z realizowanym przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej projektem moderni-
zacji szczegółowej osnowy wysoko-
ściowej na terenie powiatu. Jak wska-
zywała naczelnik wydziału Karolina 
Opielska, nowe ustalenia to głównie 
efekt opóźnienia wykonania prac.

Na zakończenie uchwalono zmiany  
w budżecie na 2021 rok, które dotyczy-
ły podniesienia udziałów w Szpitalu 
Powiatowym we Wrześni. Jak mówiła 
skarbnik powiatu Beata Matuszewska, 
przekazanie środków w kwocie 1 mln 
zł zabezpiecza działalność lecznicy  
w pierwszych miesiącach nowego 
roku, kiedy zawierane są nowe umowy 
na kolejne. Ze względu na prowadzo-
ną restrukturyzację Szpital Powiatowy 
nie może mieć opóźnień w płatno-
ściach. Przekazane środki pochodzą  
z planowanych przez powiat wydat-
ków, które nie zostały zrealizowane. 
Uchwałę podjęto przy pięciu głosach 
wstrzymujących.

Klara Skrzypczyk

Nowości u strażaków
Jeszcze w grudniu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrześni trafił nowy sprzęt.

Najważniejszym nabytkiem bez wąt-
pienia jest średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy marki MAN. Kosztował 
on 770 tys. zł, z czego 100 tys. zł pocho-
dziło z budżetu powiatu wrzesińskie-
go. Zakup wsparły też inne samorządy 
– gminy Nekla i Września oraz woje-
wództwo wielkopolskie.

Do siedziby zawodowych strażaków 
w Białężycach trafiły też inne pojaz-
dy – operacyjna Toyota (w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

i wsparcia Urzędu Miasta i Gminy 
Września) i kwatermistrzowski Renault 
(przekazany przez Komendę Woje-
wódzką PSP w Poznaniu).

Ponadto w ramach Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 za blisko 210 
tys. zł zakupione zostało wyposażenie, 
które jest niezbędne w działaniach ra-
towniczo-gaśniczych. To m.in. pneu-
matyczny namiot ratowniczy czy środ-
ki ochrony indywidualnej strażaków.

Klara Skrzypczyk

Flagi powstańcze przekazane zostały sołectwom w powiecie

Pod powstańczym pomnikiem na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej 

Wanda Grudzielska spoczęła w Gozdowie u boku męża

Pojazdy pozwolą lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców 

fo
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Drogi powiatowe  
Prezentujemy wybrane zadania, które były realizowane w ubiegłym roku, a także ich przybliżone koszty.

Użytkownicy dróg nieraz narzeka-
ją na ich stan, zauważając dziury czy 
wyboje. Problem w tym, że utrzy-
manie jezdni w świetnej kondycji 
to wręcz niekończąca się opowieść, 
a drogowcy ciągle mają pełne ręce 
roboty. Gruntowna poprawa sta-

nu naszych arterii wymaga czasu  
i przede wszystkim ogromnych na-
kładów finansowych.

Powiat wrzesiński ma w swojej ju-
rysdykcji 319,555 km dróg. Każda 
modernizacja musi być poprzedzo-
na sporządzeniem stosownej doku-

mentacji, a niejednokrotnie także 
wykupem przylegających do danej 
jezdni gruntów. Wydział Dróg Powia-
towych realizuje przy tym nie tylko 
spektakularne remonty, lecz także 
cząstkowe prace naprawcze, musi 
dbać o odpowiednie oznakowanie  

i reagować na kaprysy przyrody 
(chociażby poprzez przycinanie ro-
snącej przy jezdniach trawy).

W ubiegłym roku Wydział Dróg Po-
wiatowych wykonał szereg zadań 
– tych drobniejszych i tych efektow-
nych – w każdej z gmin naszego po-

wiatu. Większość dużych inwestycji 
stanowiła kontynuacje przedsię-
wzięć z poprzednich lat. Prezentuje-
my wybrane realizacje z 2021 roku.

Klara Skrzypczyk

Przebudowa chodnika na ulicy Szybskiej w Pyzdrach – 303 tys. zł
 

Na odcinku obustronnego chodnika o długości 500 mb wymieniono nawierzch-
nię oraz krawężniki, wykonano odwodnienie oraz nowe zjazdy do posesji.

Modernizacja drogi So-
kolniki – Szamarzewo 
(gmina Kołaczkowo) – 
219 tys. zł

Kolejny etap przebu-
dowy rozpoczętej w po-
przednich latach polegał 
na wykonaniu nowej na-
wierzchni oraz utwardze-
niu poboczy. Zmoderni-
zowany odcinek tej drogi 
powiatowej ma długość 
600 m.

Powierzchniowe utrwa-
lenie drogi w Krzywej Gó-
rze (gmina Kołaczkowo)  
– 39 tys. zł

Blisko kilometrowy odcinek 
drogi od skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką do centrum 
wsi w Krzywej Górze został 
uzupełniony emulsją i gry-
sem. Drogę naprawiono przy 
współpracy z firmą, której 
ciężki sprzęt przejeżdżał tam-
tędy na pobliską farmę wia-
trową.

Remont drogi Mała Górka – Targowa Górka (gmina 
Nekla) – 322 tys. zł

Prace remontowe na drodze powiatowej między Małą 
Górką a Targową Górką polegały na poszerzeniu jezdni 
do 5,5 m, utwardzeniu zjazdów i poboczy oraz położeniu 
nowych warstw nawierzchni. Zmodernizowany odcinek 
ma 550 m. Był to ostatni etap przebudowy tej drogi.

zakończono

ETaP zakończonY

Remonty mostów w Rudzie Komorskiej i Lisewie (gmina Pyzdry) – 300 tys. zł

Nawierzchnia mostów na Prośnie została uszczelniona. Wymieniono elementy ka-
nalizacji deszczowej, wyczyszczono i naprawiono szczeliny dylatacyjne oraz zabez-
pieczono je przed korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne dotyczyły również elemen-
tów odwodnienia, łożysk, pomostu i dźwigarów. Na nowo osadzono wpusty umoż-
liwiające sprawny odpływ nadmiaru wody. Uzupełniono również ubytki w betonie 
na podporach podtrzymujących każdy z mostów. Wyremontowano także schody  
i barierki oraz wysprzątano i wykoszono okoliczny teren.

zakończono

zakończono
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– podsumowanie, cz. I
Modernizacja drogi w Nowym Folwarku (gmina Wrze-

śnia) – 198 tys. zł 

Kolejny leśny odcinek drogi powiatowej od Nowego Folwar-
ku w stronę Czerniejewa o długości około 0,5 km został zmo-
dernizowany. Ułożono tam warstwy wyrównawczą i ścieralną 
jezdni i wyrównano pobocza. Inwestycja stanowiła ostatni 
etap prac prowadzonych od kilku lat na tej drodze.

Modernizacja ulicy Powidzkiej (gmina Września) – 365 tys. zł

Inwestycja jest kontynuacją zadania związanego z przebudową 
Szosy Witkowskiej. Prace na ostatnim, blisko 170-metrowym odcin-
ku za tą ulicą do torów kolejowych w Gutowie Małym obejmowa-
ły: frezowanie nawierzchni bitumicznych, rozebranie nawierzchni 
zjazdów, chodników, obrzeży i krawężników betonowych, regu-
lację zaworów gazowych, elektrycznych i wodociągowych, czysz-
czenie kanalizacji deszczowej, wymianę studzienek ściekowych  
i rewizyjnych, wykonanie obrzeży i krawężników betonowych oraz 
ścieku przykrawężnikowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni  
i położenie warstwy ścieralnej oraz nawierzchni chodników z mie-
szanki mineralno-bitumicznej, odtworzenie nawierzchni zjazdów, 
wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego oraz oznakowania 
poziomego.

Przebudowa drogi w Mikuszewie (gmina Miłosław) – 240 tys. zł

Istniejąca nawierzchnia na 600-metrowym odcinku drogi wiodącej z Mi-
kuszewa w kierunku Sarnic została wyrównana mieszanką bitumiczną. Zy-
skała również warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Oprócz ułożenia 
nawierzchni wyprofilowano i utwardzono pobocza.

Remont chodnika na Dębinie (gmina Września) – 89 tys. zł

Na 300-metrowym odcinku chodnika od ronda przy drodze krajo-
wej nr 92 do wjazdu na wrzesiński cmentarz komunalny naprawio-
no nawierzchnię. Zniwelowano dziury i nierówności oraz ułożono 
nową masę bitumiczną. Wzdłuż chodnika pojawiły się nowe ławki 
oraz kosze na śmieci (w porozumieniu z gminą Września).

zakończono

Powierzchniowe utrwalenie drogi w Gąsiorowie (gmina Nekla)  
– 59 tys. zł

Odcinek drogi powiatowej między Podstolicami a Kokoszkami w Gąsioro-
wie został odświeżony. Na 1 400 metrach bieżących przeprowadzono tam 
prace związane z powierzchniowym utrwaleniem jezdni, do którego wy-
korzystano emulsję asfaltową i grysy. Drogę naprawiono przy współpracy  
z firmą, której ciężki sprzęt przejeżdżał tamtędy na pobliską farmę wiatrową.

zakończono

zakończono

ETaP zakończonY

ETaP zakończonY
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Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu wrzesińskiego
Listę jednostek nieodpłatnego poradnic-

twa zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej sporządza i aktualizuje starosta. Li-
stę udostępnia się wykonawcom do wyko-
rzystania przy realizacji postanowień art. 5 
ust. 4 ustawy (przekierowanie klienta do 
darmowego poradnictwa specjalistycz-

nego, gdy jego problem ma charakter 
złożony). 

Ponadto listę udostępnia się w punktach 
na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje 
się w BIP, na stronach internetowych urzę-
du starostwa i urzędów gmin oraz w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób, a także przy-
najmniej raz do roku listę udostępnia się w 
lokalnych środkach masowego przekazu.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłat-
nego poradnictwa uporządkowane według 
tematyki poradnictwa, w tym jednostek pu-
blicznych, jednostek niepublicznych dzia-
łających na zlecenie oraz jednostek pro-
wadzących działalność pożytku publicz-
nego działających na zlecenie, którym 
powierzono zadania z zakresu poradnictwa 
specjalistycznego na podstawie odrębnych 

przepisów. Dane obejmują informacje  
o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, 
adresach i danych kontaktowych, w tym  
o stronach internetowych i numerach tele-
fonicznych, dniach i godzinach działalności 
oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także kra-
jowe infolinie tematyczne i inne formy 
porad świadczonych za pośrednictwem 

komunikacji elektronicznej (patrz § 5 
ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego), jako formy 
poradnictwa również łatwo dostępnego 
dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rze-
czywiste dane zostały podane jako ostatnie  
w danej kategorii tematycznej.

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny 
WWW
e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.
Ośrodek Pomocy Społecznej  

we Wrześni
Poradnictwo w ramach pracy 

socjalnej
ul. Fabryczna 14
62-300 Września

61 640 72 00
Poniedziałek: 8.00-16.00

Wtorek – piątek: 7.00-15.00
opswrz@wrzesnia.pl

Osoby kierowane przez 
pracowników socjalnych i Zespół 

Interdyscyplinarny

2.
Punkt Konsultacyjny przy Komisji 

ds.  PiRPA w Pyzdrach
Porady dla osób z problemem 

rodzinnym

Budynek niepublicznego zakładu 
lekarskiego

„PRO FAMILIA”
ul. Rynek 5, 62-310 Pyzdry

516 409 212
Każda środa  

w godz. 15.30-17.30

Ogólnodostępna usługa dla osób 
potrzebujących poradnictwa  

i chcących skorzystać z oferowanej 
pomocy

PSYCHOLOGICZNE

3.
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrześni
Psycholog – konsultacje

ul. Wojska Polskiego 1
62-300 Września

 61 640 45 65 Informacja pod nr. tel. www.pcprwrzesnia.pl

4.
Centrum wsparcia dla osób  

w stanie kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127 

00-958 Warszawa 66.

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie
psychicznym

POMOC SPOŁECZNA

5.
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrześni

Zespół Konsultacyjny Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej – zespół 

specjalistów: terapeuta rodzinny, 
terapeuta systemowy, psycholog, 

policjant

ul. Wojska Polskiego 1
62-300 Września

parter: gabinet psychologa
61 640 45 65

Każda środa miesiąca  
15:30-17:30

www.pcprwrzesnia.pl

6. Urząd Gminy w Kołaczkowie Poradnictwo prawne
Urząd Gminy 

Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

61 438 53 25
Poniedziałki, środy i piątki w 

godz. 8.00-15.00
Bez ograniczeń

7.
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nekli
- psycholog

- prawnik
ul. Dworcowa 12

62-330 Nekla
61 438 64 72

Psycholog – 1 x w miesiącu, 
Prawnik – 2 x w miesiącu

mgops@gminanekla.pl

ROZWIĄZY WANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

8.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

w Kołaczkowie
Gminny Punkt Informacyjno–
Konsultacyjny Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

Poradnictwo, psychologiczne, 
terapia uzależnień

Urząd Gminy 
Plac Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo
61 438 55 10

I i III środa miesiąca  
w godz. 18.00-20.00

profilaktyka@kolaczkowo.pl Bez ograniczeń

9.
Wrzesińskie Stowarzyszenie 

Abstynentów „Jantar”

Poradnictwo prawne;
Poradnictwo Psychologiczne;

Psychoterapia

ul. Chopina 9
62-300 Września

61 640 04 00
602 317 390

Od poniedziałku do piątku  
po godz. 16.00

wsajantar@wp.pl
Osoby z problemem uzależnienia  

i współuzależnione oraz DDA

10.
Poradnia Leczenia Uzależnień  

i Współuzależnienia Centrum „U”
Poradnictwo i terapia dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych
ul. Witkowska 3
62-300 Września

61 436 21 46
601 371 997

Od poniedziałku do piątku  
w godz. 9:00-20:00

Osoby z problemem uzależnienia  
i współuzależnione oraz DDA 

11. Gmina Nekla Terapeuta uzależnień
ul. Gnieźnieńska 2

62-330 Nekla
61 438 01 70

I i III środa miesiąca od godz. 
14.30-16.30

mgops@gminanekla.pl

12.
Punkt Konsultacyjny przy Komisji 

ds. PiRPA w Pyzdrach

Porady dla:
- osób z rodzin z problemem 

alkoholowym (uzależnieni  
i współuzależnieni)

- rozpatrywanie wniosków o objęcie 
leczeniem odwykowym

Budynek niepublicznego zakładu 
lekarskiego

„PRO FAMILIA”
ul. Rynek 5

62-310 Pyzdry

516 409 212
Każda środa  

w godz. 15.30-17.30

Ogólnodostępna usługa dla osób 
potrzebujących poradnictwa  

i chcących skorzystać z oferowanej 
pomocy

13.
Usługi terapeutyczne Adam 

Trawiński

Poradnictwo rodzinne 
skierowane do rodzin (osób 

dorosłych, młodzieży i dzieci), 
w których występuje problem 

szkodliwego używania środków 
psychoaktywnych bądź problem 

uzależnienia od środków 
psychoaktywnych

ul. Witkowska 3
62-300 Września

61 436 21 46
601 371 997 

każdy czwartek miesiąca  
15:30-17:30

14. Gmina Miłosław
Gminny Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Miłosławskie Centrum Kultury 
ul. Różowa 6

62-320 Miłosław
61 438 27 79

Czynny w drugą środę każdego 
miesiąca w godzinach 14:00 

do 18:00 

15.
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  
we Wrześni

Konsultacje z zakresu uzależnienia 
od alkoholu

ul. Ratuszowa 1
 62-300 Września

61 640 39 40/41
Od poniedziałku do piątku 

8.00-15.00
anna.grzybowska@wrzesnia.pl

GKRPA@WRZESNIA.PL

Ogólnodostępna usługa dla osób 
potrzebujących poradnictwa  

w zakresie uzależnienia od alkoholu

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWE J

16.
Ośrodek Pomocy Społecznej  

we Wrześni

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie; pomoc specjalistów  
w punkcie – psycholog (konsultacje, 
terapia rodzin), pedagog, prawnik, 
grupa wsparcia dla ofiar przemocy

Siedziba OPS we Wrześni  
ul. Fabryczna 14 
62-300 Września

Punkt mieści się pod adresem – 
ul. Słowackiego 39

62-300 Września

OPS we Wrześni
 61 640 72 00,

zapisy do specjalistów tel. 
61 640 72 21

Psycholog – poniedziałek – 
15.00-18.00

pedagog, prawnik – czwartek – 
15.00-18.00, 

grupa wsparcia dla ofiar 
przemocy – środa 16.30-19.00
Możliwość pomocy w innych 

terminach – po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym

opswrz@wrzesnia.pl Mieszkańcy gminy Września

17.
Punkt Konsultacyjny przy Komisji 

ds. PiRPA w Pyzdrach

Porady dla:
- osób z problemem przemocy 

fizycznej i psychicznej

Budynek niepublicznego zakładu 
lekarskiego

„PRO FAMILIA”
ul. Rynek 5, 62-310 Pyzdry

516 409 212
Każda środa  

w godz. 15.30-17.30

Ogólnodostępna usługa dla osób 
potrzebujących poradnictwa  

i chcących skorzystać z oferowanej 
pomocy

18.
Ogólnopolskie Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska linia”

- wsparcie psychologiczne,
- informacja o najbliższym miejscu 
pomocy w problemach przemocy 

domowej

Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002
Bezpłatna infolinia

Telefon czynny przez całą dobę
www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info
niebieskalinia@niebieskalinia.info

Dla osób doświadczających 
przemocy domowej

19.
Komenda Powiatowa Policji  

we Wrześni 
Wydział Prewencji

- przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie

- zwalczanie demoralizacji 
nieletnich

ul. Szkolna 23 
62-300 Września 

47 77 35 240
47 77 35 238

Pon.-pt.
godz. 10:00-13:00

naczelnik.wprew.wrzesnia 
@po.policja.gov.pl

Osoba potrzebująca konsultacji 
prawnych

INTERWENCJA KRYZYSOWA

20.
Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego we Wrześni
Monitorowanie bezpieczeństwa, 

przeciwdziałanie zagrożeniom
ul. Chopina 10

62- 300 Września
61 640 44 33
605 339 905

Całodobowa powiatwrzesinski@orange.pl
Dla osób poszkodowanych  
w sytuacjach kryzysowych
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21. Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur: 
(22) 361 69 00

(22) 785 700 177
e-mail:

dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu

rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe
poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego
Osoba poszukująca informacji  

na temat zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

22.
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Poznaniu

Udzielanie pomocy  
w rozwiązywaniu problemów 

zawodowych osób zgłaszających się 
po taką pomoc do urzędu

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Poznaniu  

ul. Szyperska 14  
61-754 Poznań

61 846 38 19
Poniedziałek – piątek  

od 7:30 do 15:30
www.wuppoznan.praca.gov.pl

wup@wup.poznan.pl

Dla osób zarejestrowanych  
w powiatowym urzędzie pracy, 

jak i w węższym zakresie dla 
osób niezarejestrowanych oraz 

pracodawców i ich pracowników

23.
Infolinia Urzędów Pracy – Zielona 

Infolinia

Pod tym numerem udzielane  
są informacje o usługach urzędów 

pracy

Centrum Informacyjno- 
Konsultacyjne Służb Zatrudnienia 

Zielona Linia, ul. Trawiasta 20b
15-161 Białystok

 19 524
(z Polski)

+48 22 19524
(z zagranicy)

Pn.- pt.
godz. 8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl
kontakt@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani

-poszukujący pracy
- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZY WDZONYCH PRZESTĘPST WEM

24.
Fundacja  

„Dziecko w Centrum”

Wsparcie informacyjne, 
psychologiczne, prawne, wspieranie 

dzieci i rodzin wymagających 
szczególnej opieki i pomocy

ul. Zeylanda 9/3 
60-808 Poznań

Infolinia: 
888 08 05 08

pon.-pt.
godz. 10:00-20:00

Dyżur mailowy i osobisty:
poniedziałki, środy i piątki 

godz. 15:00-20:00,
soboty godz. 10:00-20:00

www.dzieckowcentrum.org
fundacja@dzieckowcentrum.org

Osoby pokrzywdzone 
przestępstwem i ich osoby bliskie

25.
Komenda Powiatowa 

Policji we Wrześni  
Wydział Kryminalny

- pomoc pokrzywdzonym w sprawach 
karnych

Września, ul. Szkolna 23 47 77 35 270
Poniedziałek

godz. 8:00-12:00
naczelnik.wkrym.wrzesnia 

@po.policja.gov.pl
Osoba pokrzywdzona 

przestępstwem

PRAWO KONSUMENCKIE

26.
Powiatowy Rzecznik Praw 
Konsumentów we Wrześni

Ochrona praw konsumenckich – 
porady

ul. Chopina 10,
62-300 Września

61 640 44 16
Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek – piątek 7.00-15.00
starostwo@wrzesnia.powiat.pl Dla osób poszukujących pomocy

27.
Urząd Ochrony 

Konkurencji  
i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich
UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
(prowadzona przez 

Fundację Konsumentów)
801 440 220, 22 290 89 16

Pn.- pt.
godz. 8.00-18.00

www.uokik.gov.pl
porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie

28.
Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej

Ochrona interesów i praw 
konsumentów oraz interesów 

gospodarczych państwa

Al. Marcinkowskiego 3 
61-745 Poznań

61 850 73 55
sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

porady@poznan.wiih.gov.pl

PRAWA PACJENTA

29.
Telefoniczna Informacja 

Pacjenta

Informacje o: nocnej i świątecznej 
opiece lekarskiej, najbliższym SOR, 
aptekach, terminach do specjalisty

ul. Piekary 14/15 
61-823 Poznań

800 800 805
Bezpłatna infolinia

24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu

tip@nfz.gov.pl
terminyleczenia.nfz.gov.pl

nfz.gov.pl
Dla pacjentów

30.
„Szpital Powiatowy  

we Wrześni”
Prawa pacjenta

ul. Słowackiego 2 
62-300 Września

61 437 05 75
Czwartki  

od godz. 13.30 do 14.30
www.szpitalwrzesnia.home.pl/

strona
Dla pacjentów

31.
„Szpital Powiatowy  

we Wrześni”
Poradnictwo laktacyjne

ul. Słowackiego 2 
62-300 Września

6134770553 Codziennie od 9.30 do 10.30
www.szpitalwrzesnia.home.pl/

strona
Dla kobiet

32. Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa
22 532 82 50

Bezpłatna Infolinia
Pn.- pt.

godz. 8.00-18.00
kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma 
poczucie łamania praw pacjenta 

33.
Narodowy Fundusz 
Zdrowia – Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego:

- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza granicami

- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

Infolinia Centralna
800 190 590

Pn.- pt.
godz. 8.00-16.00

www.nfz.gov.pl

KancelariaElektroniczna 
@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem 
lub zainteresowana ubezpieczeniem 

zdrowotnym

34.
Rzecznik Praw Osób 
Niepełnosprawnych

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa

KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Telefon
(22) 461 60 00 
801 801 015

Pn.-pt.
godz. 8.00-17.00

www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne, ich rodziny oraz 

organizacje działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych

35.
Rzecznik Praw Dziecka – 

dziecięcy telefon zaufania 
Ochrona praw dziecka

Biuro RPD
ul. Chocimska 6, 00-450 Warszawa

tel. (22) 583 66 00
pn.—pt. 08.15-16.15  

800 121 212
Bezpłatna infolinia

24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu

brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji 
rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto doświadcza 

problemu lub jest jego świadkiem

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

36.
Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 
Oddział Września

Zadania z zakresu ubezpieczeń 
społecznych

ul. Wrocławska 42, 62-300 Września 

Centrum Obsługi 
Telefonicznej:
22 560 16 00

pon.-pt. 7.00-18.00

Pon. 8.00-17.00
(w okresie okresie 22.11.2021  

do 31.03.2022 r.)
Wt.-pt. 8.00-15.00

www.zus.info.pl/zus-wrzesnia
www.zus.pl

Dla osób ubezpieczonych

37.

Centrum Obsługi 
Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna

- składki
- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy 
pracowników w  Centrum Obsługi 
Telefonicznej lub podczas wizyty  

w placówce nr centrali: (22) 667 10 00

(22) 560 16 00
Pon.-pt.

godz. 7.00-18.00

www.zus.pl/o-zus/kontakt/
centrum-obslugi-telefonicznej-

cot-
cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni

- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

38.

Państwowa Inspekcja 
Pracy Okręgowy 

Inspektorat Pracy  
w Poznaniu

Egzekwowanie przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy

ul. Marcelińska 90 
60-324 Poznań

Centrala: 616284000
Telefoniczne Informacje 

prawne
dni robocze 09:00-15:00

z tel. stacjonarnych:
801 002 006

z tel. komórkowych:
459 599 000

Pon.-pt.  
7.30-15.30

www.pip.gov.pl
kancelaria@poznan.pip.gov.pl

Dla osób pracujących

39.
Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji 

Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy
Główny Inspektorat Pracy 

ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15

801 002 006 (dla  tel. stacj.)
459 599 000 (dla tel. kom.)

(22) 667 10 00  
(dla obywateli Ukrainy 

zatrudnionych na terenie 
woj. wlkp.)

Pon.-pt.
9.00-15.00

www.bip.pip.gov.pl,
kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWO PODATKOWE

40.
Krajowa Informacja 

Skarbowa
Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, 

podatki lokalne, akcyza etc.
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055
(z tel. stacjonarnych)

(22) 330 03 30
(z tel. komórkowych)

+ 48 (22)33 00 330
(z tel. zagranicznych)

Pn.- pt.
godz. 8.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: poradnikprzedsiebiorcy.
pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-

podatkowa

Z porad może skorzystać każdy 
podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

41.
Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych
Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

Ubezpieczenia
gospodarcze

(22) 333 73 28
Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS
508 810 370

Ubezpieczenia bankowe  
i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

Pn.-pt.
godz. 09.00-14.00

Pn.-pt.
godz.12.00-14.00

Pn.-pt.
godz. 08.00-16.00

Porady e-mail:  
porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedź 
e-mailową ok. 2 tygodni)

rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze 
dotyczącym ubezpieczeń

INNE

42. WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji

43.
Rzecznik Praw 
Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich
Biuro RPO

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

800 676 676 
Połączenia bezpłatne

Pon. godz. 10.00-18.00
Wt.- pt. godz. 8.00-16.00

www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,
że jego prawa są naruszone
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1300/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
Ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) minął 
dnia 15 grudnia 2021 roku.

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

WARUNKI PRZETARGÓW
1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowe-

go we Wrześni przy ulicy Fryderyka Chopina 10.
2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdol-
ność prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.

3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby osobiście albo poprzez peł-
nomocnika legitymującego się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie 
poświadczonym.

4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni 
nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wskazanego 
dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku banko-
wym tut. Starostwa.

5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działek, 
których wadium dotyczy.

6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wynikiem negatyw-
nym lub zamknięciu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu. 
Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia części nieruchomości.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
10. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym części nieruchomości, stanem prawnym części 

nieruchomości oraz jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
11. Cena części nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ znajdowała się na rachunku bankowym 

organizującego przetarg ustny nieograniczony.
12. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu  

na przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.
13. Organ uprawniony jest do żądania od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektronicz-
ny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

14. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 
15. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis 

z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wy-
dany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

16. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) chcąc nabyć część nieruchomości, zobowiązany 
jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.

17. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca części 
nieruchomości.

18. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca części nieruchomości  
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

19. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  STAROSTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /-/ Dionizy Jaśniewicz

  Miejsce i termin przetargów: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 10, pok. 112
                                                                  31 stycznia 2022 roku

Godzina
przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia 

działek [ha]

Łączna 
powierzchnia 

działek [ha]
Księga wieczysta Przeznaczenie 

nieruchomości Cena wywoławcza Wadium

10:00
Bierzglinek, dz. nr 139/82 0,0757

0,0759 PO1F/00028460/8 Zgodnie ze zmianą studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Września, zatwierdzona 

uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej 
we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku 

działki ewidencyjne przeznaczone 
są pod obszary rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 

28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak 
WGA.6730.143.2021 

o warunkach zabudowy dla 
inwestycji polegającej na budowie 
siedmiu budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej 

i dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych 

w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej 
do realizacji na przedmiotowym obszarze.

93 015,00 zł + VAT 5 800,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 139/91 0,0002

10:30
Bierzglinek, dz. nr 139/83 0,0527

0,0541 PO1F/00028460/8 79 121,00 zł + VAT 4 900,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 139/92 0,0014

11:00
Bierzglinek, dz. nr 139/84 0,0509

0,0522 PO1F/00028460/8 76 343,00 zł + VAT 4 700,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 139/93 0,0013

11:30
Bierzglinek, dz. nr 139/85 0,0682

0,0701 PO1F/00028460/8 102 521,00 zł + VAT 6 400,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 139/94 0,0019

12:00
Bierzglinek, dz. nr 139/86 0,0646

0,0666 PO1F/00028460/8 97 403,00 zł + VAT 6 000,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 139/95 0,0020

12:30
Bierzglinek, dz. nr 139/87 0,0440

0,0455 PO1F/00028460/8 66 544,00 zł + VAT 4 100,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 139/96 0,0015

13:00
Bierzglinek, dz. nr 139/88 0,0586

0,0606 PO1F/00028460/8 88 628,00 zł + VAT 5 500,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 139/97 0,0020

13:30
Bierzglinek, dz. nr 139/89 0,0512

0,0548 PO1F/00028460/8 67 157,00 zł + VAT 4 200,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 139/98 0,0036

14:00
Bierzglinek, dz. nr 139/90 0,0546

0,0582 PO1F/00028460/8 71 324,00 zł + VAT 4 400,00 zł
Bierzglinek, dz. nr 139/99 0,0037

Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 stycznia 2022 roku



71314 stycznia 2022biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Porady i informacje

Rzecznik konsumenta radzi

Powiatowa rzecznik konsumenta dyżuruje do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 14 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 61 640 44 16 lub mailowo starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

Przygarnij mnie

Przedstawiamy kolejnych 
podopiecznych schroniska dla 
zwierząt we Wrześni. We współ-
pracy ze stowarzyszeniem Psi-
-jaciel Klara Skrzypczyk użycza 
głosu naszym czworonożnym 
przyjaciołom zamkniętym za 
kratami, by mogli na stałe zna-
leźć ciepły dom z kochającą ro-
dziną.

Czy należy odśnieżać chodnik?
Pan Stanisław w związku z ostatnim atakiem zimy pyta, czy istnieje obo-

wiązek odśnieżania chodnika wzdłuż jego nieruchomości. Czy ten obowiązek 
regulują przepisy prawa?

Tak. Właściciel nieruchomości czy 
inna władająca nią osoba (między 
innymi dzierżawca, wynajmujący 
czy współwłaściciel) ma obowiązek 
uprzątnąć śnieg, błoto bądź inne 
zanieczyszczenia z chodnika bezpo-
średnio przylegającego do granicy 
nieruchomości.

Jeżeli między nieruchomością  
a chodnikiem jest oddzielający je pas, 
to obowiązek ten należy do gminy.

Niedopełnienie obowiązku utrzy-
mania w czystości chodnika, a więc 
nieodśnieżenie go, zagrożone jest 
karą grzywny do 1 500 złotych lub 
karą nagany.

Podstawa prawna: artykuł 117 usta-
wy z dnia 20 maja 1970 roku Kodeks 
wykroczeń (Dz.U. z 2019 roku poz. 
821).

Elżbieta Staszak-Małecka

Buk pospolity
To gatunek krajowy popularny w całej Europie, również w Pol-

sce. W górach tworzy własne zbiorowiska zwane buczynami.

W mitologii rzymskiej buk ucho-
dził za drzewo płodności. Dorasta 
do 30 m wysokości z gęstą, zaokrą-
gloną i nisko osadzoną koroną. Je-
sienią liście przebarwiają się wspa-
niale na kolor żółty i brązowożółty, 
dzięki czemu wyglądają niezwykle 
ozdobnie. Charakterystyczne siew-
ki buka pospolitego, które pojawia-
ją się wiosną, mają wielkie, okrągłe 
liście i zawierają olejek pełen tłusz-
czów roślinnych. 

U młodych drzew liście często 
pozostają suche na drzewie aż do 
wiosny. Buk kwitnie wraz z rozwo-
jem liści, na początku maja. Owoce 
to trójgraniaste orzeszki zwane bu-
kwią. Są one ulubionym pożywie-
niem ptaków i gryzoni.

Buk jest pospolicie spotykany  
w parkach, również w odmianach  
o purpurowych liściach. Bardzo ory-
ginalne są formy zwisające i kolum-
nowe. Drzewo to jest gatunkiem 

cienioznośnym, może być używane 
do tworzenia formowanych żywo-
płotów i szpalerów.

Drewno buka pospolitego jest 
ciężkie, twarde i łupliwe. Używa 
się go w przemyśle meblarskim, 
w tokarstwie, służy do wyrobu 
parkietów oraz instrumentów 
muzycznych. Bukiew jest bogata  
w tłuszcz, z którego wytwarzano 
olej leczniczy, palny i techniczny. 
Zawiera również faginę, alkaloid, 
który w większych ilościach ma 
działanie halucynogenne i toksycz-
ne. Młode listki bukowe można 
dodawać do sałatek i zup. Zjadane 
wiosną prosto z drzewa są bardzo 
orzeźwiające. Owoce wykorzysty-
wane są także do ozdób świątecz-
nych takich jak stroiki, wieńce czy 
też świeczniki.

Weronika Grępka, 
Maria Owczarczak 

kl. 3Ap 

Cześć, tu Tomson i Baron. Nazy-
wamy się zupełnie jak członkowie 
jednej z polskich grup muzycznych.  
W przeciwieństwie do naszych 
imienników jesteśmy dwiema pu-
chatymi, czarnymi kulkami. Do mi-
ziania i przytulania nadajemy się 
idealnie.

Mimo że jesteśmy jeszcze dzieć-
mi (urodziliśmy się ok. 6 tygodni 
temu), osiągnęliśmy już pełną sa-
modzielność, zostaliśmy odroba-
czeni, mamy za sobą też pierwsze 
szczepienia. Szukamy kochających, 
cierpliwych rodzin, które zdają 
sobie sprawę z tego, co wiąże się 
z wychowaniem szczeniaka. In-
nymi słowy, szukamy opiekunów, 
którym niestraszne zjedzone skar-
petki, chusteczki, kapcie i ogólny 
armagedon w mieszkaniu. Nie zna-
my naszego taty, za to mama jest 
średnią, drobnej budowy sunią. 
Prawdopodobnie będziemy od niej 
nieco więksi. Aktualnie każdy z nas 
waży prawie 4 kg.

Jeśli chcesz nas poznać, skontak-
tuj się z Beatą (tel. 504 190 172).

Tomson i Baron

Dyżury w urzędach skarbowych  
w zakresie Polskiego Ładu

Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych działają 
dyżury podatkowe o Polskim Ładzie. Informacje można 
uzyskać telefonicznie lub osobiście, po wcześniejszym 

umówieniu wizyty w urzędzie.
W dni robocze, w godzinach od 8 do 19 pracownicy urzędów skar-

bowych udzielają informacji o nowych rozwiązaniach podatko-
wych zawartych w Polskim Ładzie. 
– Informację można uzyskać, kontaktując się telefonicznie lub osobi-

ście z urzędem skarbowym – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyń-
ska rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. 

Oprócz ogólnopolskich infolinii: 
1) Polskiego Ładu - 22 765 64 64, 
2) Krajowej Informacji Skarbowej – 801 055 055 (z telefonów sta-

cjonarnych) lub 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 
w wielkopolskich urzędach skarbowych uruchomione zostały 

specjalne infolinie dotyczące zmian podatkowych wprowadzonych  
w ramach Polskiego Ładu. Numery telefonów są dostępne w za-
kładce „Kontakt” na podstronach poszczególnych urzędów w ser-
wisie www.wielkopolskie.kas.gov.pl. 
Również system rezerwacji wizyt dostępny na stronie wizyta.po-

datki.gov.pl został rozbudowany o nową tematykę. Od 11 stycznia 
można w nim rezerwować wizyty dotyczące zmian podatkowych 
wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Urząd Skarbowy we Wrześni W tych psich oczach kryje się nadzieja na nowy dom

fot. Psi-jaciel
fot. Psi-jaciel
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 stycznia 2022 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam,

że w dniu 4 stycznia 2022 r. została wydana decyzja nr 5/2022, znak: WB.6740.795.2021, o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej polegającej na:

budowie dróg gminnych w rejonie osiedla ulicy Owocowej we Wrześni

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 767, 4164/3, 4164/2, 4288, 809, 4447, 4171/2, 4178/1, 4298, 810/1, 
4289, 3923, 3924/7, 3924/8, 825, 4164/1, 4165/1, 4166, 4167/1, 4168/1, 4169/1, 4170, 4171/1, 4172/1, 4173/1, 
4174/1, 4175/1, 4176/1, 4177, 4178/2, 4179/1, 4180/1, 4181/1, 4182/1, 4183/1, 4184/1, 4290, 817/3, 819/3, 820/3, 
821/4, 4185/1, 4186/1, 4187/1, 4188/1, 4189/1, 4190/1, 4207/1, 4208/1, 4209/1, 4211/1, 4210/1, 4212/1, 4213/1, 
4193/1, 4191/2, 4192/1, 4194/1, 4195/1, 4196/1, 4214/1, 4215/1, 4216/1, 4217/1, 4218/1, 4219/1, 4220/1, 4197/1, 
4198/1, 4199/1, 4200/1, 4201/1, 4221/1, 4222/1, 4223/1, 4224, 4225/1, 4226/1, 4227/1, 4202, 4203/1, 4203/2, 
4204/1, 4204/2, 4205/1, 4206/1, 4228/1, 4228/2, 4229, 4230/1, 4231/2, 4232/1, 4233/1, 4234/1, 4235/2, 4235/1, 
4236/1, 4237/1,  4239/1, 4240/1, 4242, 4243, 4291, 4244/2, 4244/1, 4245/1, 4246/1, 4247/1, 4248, 4249/1, 4250/6, 
4250/5, 4251/2, 4251/1, 4252/1, 4253/1, 4254/1, 4255/1, 4256/1, 4257/1, 4258/1, 4296, 4292, 4259/2, 4259/1, 
4260/1, 4261/1, 4262/1, 4263/1, 4264, 4265/2, 4266/1, 4293, 4297, 821/3, 4213/2, 4220/2, 4227/2, 4267/2, 4273/2, 
4279/2, 4283/1, 4273/3, 4274, 4275/1, 4276, 4277/1, 4278/1, 822/5, 828/9, 822/6, 822/1, 828/8, 813, 3924/5, 4191/3, 
4238/1, 4241/1, 4267/1, 4268/1, 4269/1, 4270/1, 4272/1, 4279/1, 4280/1, 4281/1, 4282, 4294, obręb: 303005_4.0500 
Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.: 

    • 4229/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4229,

    • 4447/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4447,

    • 4291/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4291,

    • 813/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 813,

    • 825/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 825,

    • 3923/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 3923,

    • 4202/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4202,

    • 4170/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4170,

    • 4204/3, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4204/2,

    • 4203/3, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4203/3,

    • 4228/3, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4228/2,

    • 4242/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4242,

    • 4166/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4166,

    • 4224/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4224,

    • 4264/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4264,

    • 4276/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4276,

    • 4274/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4274,

    • 4248/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4248,

    • 4243/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4243,

    • 3924/9, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 3924/5,

    • 4282/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4282,

    • 822/7, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 822/5,

    • 4177/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4177,

    • 4164/4, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4164/3,

    • 3924/8, w całości, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto, 

stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym 
decyzja ta stała się ostateczna.  

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decy-
zję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, wysokość odszkodowania 
powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości.  

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: 
poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18,  61-713 Poznań,  
za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania za-
wiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez 
niniejsze obwieszczenie. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a., doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwiesz-
czenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wrze-
śnia, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów i prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”. Plany repertuarowe:

21-27 stycznia – KOGEL MOGEL 4

ul. Koszarowa 14-16, Września, tel. 61 436 64 46
www.trojka.net.pl

REPERTUAR: 14-20 STYCZNIA
O CZYM DZISIAJ  

MARZĄ ZWIERZĘTA
animowany
AUSTRALIA

90 min.
2D dubbing
PREMIERA

KONIEC ŚWIATA  
CZYLI KOGEL MOGEL 4

  Komedia
POLSKA
96 min.

14.01.
(pt.) 12:45, 14:30 16:15, 18:15, 20:30

15.01. 
(sob.) 12:45, 14:30 16:15, 18:15, 20:30

16.01. 
(nd.) 12:45, 14:30 16:15, 18:15, 20:30

17.01. 
(pon.) 14:30 16:15, 18:15, 20:30

18.01.
 (wt.) 14:30 16:15, 18:15, 20:30

19.01.
 (śr.) 14:30 16:15, 18:15, 20:30

20.01. 
(czw.) 14:30 16:15, 18:15, 20:30

Zagrali dla Marcina
Podczas koncertu charytatywnego udało się zebrać ponad  

13 tys. zł.
Marcin Powroźnik jeszcze dwa lata 

temu był pełnym energii i planów 
chłopakiem. W kwietniu 2020 roku 
uległ poważnemu wypadkowi sa-
mochodowemu. Nie wiadomo do 
końca, jak do niego doszło. Marcin 
odniósł bardzo poważne obrażenia, 
w wyniku których stracił sprawność 
fizyczną i intelektualną. Jego stan 
wymaga ciągłej opieki i żmudnej re-
habilitacji.

Chłopaka i jego bliskich wspiera 
Fundacja Dzieci Wrzesińskich, któ-
ra 8 stycznia zorganizowała kon-
cert charytatywny we Wrzesińskim 
Ośrodku Kultury. Gwiazdą wieczoru 

był poznański zespół Żuki Rock and 
Roll Band, który wprowadził wszyst-
kich w muzyczny nastrój spod znaku 
kultowej grupy z Liverpoolu. Odbył 
się również klimatyczny pokaz pole 
dance. Warsztaty tej tanecznej akro-
batyki były jednym z przedmiotów 
licytacji. Goście koncertu mogli rów-
nież wylicytować grafiki Marii Pie-
karz-Gowarzewskiej, fotografie Mał-
gorzaty Masarz czy koszulki z pod-
pisami gwiazd. Mimo że frekwencja 
nie była imponująca, tego wieczoru 
udało się zebrać ponad 13 tys. zł, któ-
re pomogą w rehabilitacji Marcina.

Klara Skrzypczyk

W czasie koncertu charytatywnego odbywały się licytacje



15Sport i informacje14 stycznia 2022biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

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  
tel. 61 640 45 40

Wydział Budownictwa  
i Środowiska
godziny urzędowania:
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7.00–10.00
tel. 61 640 44 57

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

Wydział Organizacyjny 
tel. 61 640 44 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
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Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promocji,  
Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Monika Tomczak, Mateusz Maserak

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

www.wrzesnia.powiat.pl
biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Słowackiego 2, 
e-mail: psse.wrzesnia@pis.gov.pl
 
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

Nakład: 6 000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo do ich redagowania i skracania.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

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

Z życia klubów sportowych

Niezłe starty
Organizator Drużynowych Mistrzostw Polski, które odbyły się 28 grudnia we Wrześni Wrzesiński Klub 

Karate olimpijskiego WKF wystawił w zawodach dwie drużyny – juniorów młodszych w kumite i juniorów  
w kata i kumite.

Juniorom młodszym w składzie Piotr 
Gała i Denis Perehotko nie udało się 
dojść do repasaży. Przegrali tylko jed-
nym punktem. Należą im się gratu-
lacje, tym bardziej że był to pierwszy 
start dla nich na imprezie tej rangi. 

Drużyna juniorów w składzie Klaudiusz 
Bandulik, Karol Kostrzewa i Igor Pia-
skowski zajęła w konkurencji kata wy-
sokie 5. miejsce. W konkurencji kumite 
zawodnikom zabrakło jednego punktu 
do finału, w repasażu zdobyli brąz, po-

konując drużynę z Budokanu Wrocław. 
Gratulacje dla trenerów kumite – Arka-
diusza Borowicza i Mateusza Zarzec-
kiego!

Tomasz Kostrzewa
Prezes WKK

Patriotyczne strzały
Z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na strzelnicy LOK przy  

ul. Ogrodowej we Wrześni 11 drużyn rywalizowało w otwartych zawodach w pojedynku strzeleckim  
o puchar burmistrza miasta i gminy Września.

Po oddaniu blisko 1 000 strzałów  
w zaciętej i jednej z najbardziej wi-
dowiskowych konkurencji strzelec-
twa sportowego zwyciężyła drużyna 
KOR – LOK Września (w składzie: Łu-
kasz Krysiak, Tomasz Giżewski i Mi-
chał Maciejewski) przed reprezenta-
cją Starostwa Powiatowego (Karolina 

Puzdrakiewicz, Łukasz Jakubowski  
i Sebastian Kozłowski). Trzecie miej-
sce zajęła drużyna GONVARRI (Leszek 
Zielichowski, Sebastian Zielichowski 
i Piotr Maćkowiak).

Zawodnicy najlepszych drużyn 
otrzymali z rąk zastępcy burmi-
strza Wrześni Karola Nowaka oraz 

prezesa wrzesińskiej LOK Mariana 
Wojciechowskiego okazałe puchary  
i dyplomy, a także upominki od Urzę-
du Miasta i Gminy we Wrześni, który 
razem z Zarządem Powiatowym LOK  
we Wrześni współorganizował za-
wody.

Andrzej Idziak

Młodzi karatecy Podziękowania od organizatorów

LOK na sportowo upamiętnił rocznicę powstania wielkopolskiego

fot. arch. LO
K




