
24 lipca 2020

nr 316

O transporcie w powiecie

s. 9

w numerze:

s. 5

s. 7

s. 5

s. 8

s. 12

Chemioterapia we Wrześni

Podsumowanie roku

Zdaniem przedsiębiorców

Co słychać w CBiRNT

Człowiek Roku wybrany

Specjalistyczna karetka typu S do 
Wrześni dotarła 20 lipca. Jest to po-
jazd marki Renault.

– Tabor pojazdów szpitalnych był już 
mocno wyeksploatowany. Jest to już trze-
cia karetka dla naszej lecznicy, która uzu-

pełniła dotychczasowy tabor. Cieszy nas, 
że jest to wspólny zakup samorządów 
– zaznaczał starosta Dionizy Jaśniewicz.

– Dysponowaliśmy własnymi ambu-
lansami, ale te niestety często ulegały 
awarii. W takich przypadkach musieli-

śmy wynajmować karetki, aby miesz-
kańcy naszego powiatu nie zostali bez 
pomocy. Teraz będziemy dużo bardziej 
samodzielni – dodał prezes szpitala 
Zbigniew Hupało.

Ambulans został zakupiony ze środ-

ków własnych gmin oraz powiatu 
wrzesińskiego. Łączny koszt to nie-
spełna 362 tys. złotych. Zakup wy-
posażenia wnętrza ambulansu został 
wsparty przez lokalne firmy.  

Klaudia Kubiak

Nowy ambulans dla szpitala

Ostatnio do Szpitala Powiatowego we Wrześni trafiła nowa karetka, którą sfinansowali wspólnie powiat i gminy z jego terenu.  
To kolejny tego typu pojazd, dzięki któremu będzie możliwe niesienie pomocy mieszkańcom regionu – w marcu informowaliśmy o ambu-
lansie zakupionym przez Ministerstwo Zdrowia przy współudziale wrzesińskiej lecznicy.

XIX sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego
Radni uchwalili m.in. istotne zmiany w powiatowym budżecie. Ważną część stanowiła także prezentacja sytuacji w Szpitalu Powiato-

wym w związku z koronawirusem.

Posiedzenie odbyło się 29 czerwca  
w Centrum Badań i Rozwoju Nowocze-
snych Technologii w Grzymysławicach. 
Radni jak uprzednio zasiedli w bezpiecz-
nych odległościach, a w ich obradach 
uczestniczyły przede wszystkim osoby 
niezbędne do sprawnego przebiegu sesji. 

Wszystko przez panującą nadal pande-
mię. Koronawirus mocno zaznaczył swoją 
obecność w sprawozdaniu przewodniczą-
cego Zarządu z prac i wykonania uchwał w 
okresie międzysesyjnym – radni obejrzeli 
materiał filmowy, który przedstawił naj-
ważniejsze kwestie związane z funkcjono-

waniem Szpitala Powiatowego we Wrze-
śni od początku wybuchu pandemii. 

W marcu, niedługo po odnotowaniu 
pacjenta zero w Polsce, we wrzesińskiej 
lecznicy wstrzymano odwiedziny cho-
rych oraz porody rodzinne. Ograniczono 
hospitalizację do pacjentów w stanach 
nagłych, z zagrożeniem zdrowia i życia,  
a także wprowadzono możliwość udzie-
lania teleporad. Uruchomiona została 
dodatkowa izba przyjęć z osobnym wej-
ściem dla osób z objawami gorączki, ka-
taru i kaszlu. Na początku kwietnia przy 
szpitalu stanął namiot do triażu – wstęp-
nej selekcji pacjentów, którzy po przejściu 
oceny przeprowadzonej przez ratownika 
medycznego bądź pielęgniarkę kierowani 
są do jednej ze stref: czerwonej (dla pa-
cjentów z podejrzeniem koronawirusa), 
pomarańczowej (przejściowej) lub zielonej 
(dla pacjentów bezobjawowych). Wyod-
rębniono salę na Oddziale Anastezjologii 
i Intensywnej Terapii przeznaczoną do 
izolacji pacjentów, a także zabezpieczono 

rezerwowe miejsca dla chorych w starej 
części szpitala. Prewencyjnie personel me-
dyczny i administracyjny szpitala, a także 
pracownicy zewnętrznej firmy sprząta-
jącej zostali przebadani na obecność wi-
rusa. Wszystkich zaopatrzono rzecz jasna  
w środki ochrony indywidualnej – w mate-
riale, który obejrzeli radni zaprezentowana 
została procedura związana z zakłada-
niem i zdejmowaniem stroju ochronnego.  
W żadnym momencie pandemii Szpital 
Powiatowy nie był pozbawiony dostępu 
do środków ochronnych, kupując je z środ-
ków własnych, a także otrzymując w for-
mie wsparcia płynącego z wielu zakątków 
powiatu wrzesińskiego. Z pomocą pocho-
dzącą z własnych środków ruszyli samo-
rządowcy (w tym powiatowi radni), firmy, 
organizacje czy osoby prywatne. Dzięki 
temu w lecznicy pojawiło się nowe sta-
nowisko intensywnej opieki medycznej, 
a także aparat USG, które będą użyteczne 
także po ustaniu zagrożenia koronawiru-
sem.          Cd. s. 3
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Dyżury radnych powiatowych
Informacje dotyczące możliwości kontaktu z radnymi znajdują się w Biuletynie  

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

Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

Wykonywanie  ścianek działowych oraz instalacji elektrycznej

Ukradł ponad 300 litrów oleju napędowego
Policjanci pionu kryminalnego rozpracowali złodzieja paliwa, który podjechał na stację autem na 

kradzionych tablicach rejestracyjnych. Ukrywał się 6 miesięcy aż w końcu został zatrzymany. Sprawca 
przyznał się do kradzieży. Teraz grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

31 grudnia 2019 roku o godzinie 10:25 
w miejscowości Zasutowo na stację paliw 
podjechał kierujący Citroenem Berlingo. 
Zaczął tankować swoje auto oraz beczki, 
które znajdowały się w pojeździe.

Jednak po zatankowaniu zbiorników 
wsiadł w Citroena i odjechał ze stacji nie pła-
cąc za olej napędowy. Straty zostały osza-
cowane na kwotę 1 995 złotych, ponieważ 
skradziono ponad 375 litrów paliwa.

Sprawca myślał, że dobrze się przygo-
tował do swojego przestępczego dzieła, 
kradnąc tablice rejestracyjne z innego 
pojazdu. Jednak wrzesińscy policjanci 
pionu kryminalnego po analizie zgro-
madzonego materiału dowodowego 
ustalili tożsamość złodzieja.

Mężczyzna nie chciał jednak rozma-
wiać z policjantami o tym zdarzeniu  
i nie stawiał się na wezwania. W związku 

z tym ruszyły za nim poszukiwania. Jego 
metody ucieczki od odpowiedzialno-
ści skończyły się 13 czerwca br. – został 
zatrzymany na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego.

26-latek mieszkający w powiecie ino-
wrocławskim przyznał się do kradzieży 
dokonanej w sylwestra. Mężczyźnie te-
raz grozi kara od 3 miesięcy do nawet  
5 lat pozbawienia wolności.             KPP

Włamali się do sklepu
Wrzesińscy kryminalni zatrzymali dwóch sprawców, którzy włamali się do jednego ze sklepów na 

Osiedlu Tysiąclecia we Wrześni. W wyniku swojego przestępczego działania spowodowali straty w wy-
sokości ponad 7 tys. zł.

15 czerwca o godzinie 0:40 doszło do 
włamania do jednego ze sklepów na 
ulicy Chrobrego we Wrześni. Dyżurny 
Komendy Powiatowej Policji we Wrześni 
po otrzymaniu zgłoszenia zadyspono-
wał na miejsce technika kryminalistyki, 
by zabezpieczył ewentualne ślady.

W trakcie przesłuchania właściciela 
placówki okazało się, że sprawcy doko-
nali najpierw uszkodzenia drzwi wej-
ściowych, a następnie kradzieży kasetki 

z pieniędzmi. Wartość strat została osza-
cowana na kwotę ponad 7 tys. zł.

Po rozpoczęciu dochodzenia w spra-
wie włamania do sklepu, policjanci 
pionu kryminalnego w wyniku pracy 
operacyjnej ustalili dwóch spraw-
ców. Do pierwszego zatrzymania do-
szło 18 czerwca, natomiast drugi wła-
mywacz wpadł w ręce kryminalnych 
następnego dnia. Sprawcy zostali za-
trzymani we Wrześni.

Całość materiałów została przeka-
zana prokuratorowi rejonowemu 
we Wrześni, który podjął decyzję  
o przedstawieniu zarzutów kradzieży 
z włamaniem. Mężczyźni w  wieku 55 
oraz 39 lat mieszkający we Wrześni 
przyznali się do popełnienia tego 
przestępstwa. Według kodeksu kar-
nego grozi im kara pozbawiania wol-
ności nawet do 10 lat.

KPP

Miał przy sobie narkotyki
Policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali młodego mężczyznę, który posiadał przy sobie susz ro-

ślinny. 17-latek został umieszczony w policyjnym areszcie. Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wol-
ności.

10 lipca na ulicy Objazdowej we Wrze-
śni policjanci z Wydziału Prewencji za-
trzymali do kontroli drogowej pojazd 
marki Mercedes. Samochodem podró-
żowało dwóch młodych mężczyzn.

Od samego początku kontroli policjan-
ci zauważyli, że mężczyźni są strasznie 
zdenerwowani i sprawiają wrażenie, 
jakby marzyli jedynie o końcu tego spo-
tkania. Już kilka chwil później było wia-
domo, skąd wzięło się takie zachowanie.

Okazało się, że 17-letni mieszkaniec 
gminy Miłosław miał przy sobie wo-
reczek foliowy z zawartością suszu 
roślinnego. Test narkotykowy wy-
kazał, że jest to marihuana o wadze 
ponad 40 gramów. 19-letni kierowca 
zamieszkały w Kołaczkowie został 

zwolniony do domu, natomiast pa-
sażer został zatrzymany w policyj-
nym areszcie. Decyzją prokuratora 
rejonowego we Wrześni 17-latkowi 
został postawiony zarzut posiada-

nia środków odurzających. Według 
obowiązujących przepisów grozi mu 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

KPP

Nieodpłatna pomoc prawna 

W związku z obowiązującym stanem epidemii 
oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości in-
formujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, 
wznowiona została fizyczna działalność punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej znajdującego się 
w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Mi-
łosławskiego Centrum Kultury.
Punkt ten funkcjonuje według poniższego har-

monogramu: 

 poniedziałek:  godz. 12-16,
 wtorek:   godz.   8-12,
 środa:    godz. 12-16,
 czwartek:   godz.   8-12,
 piątek:   godz.   8-12.

Jednocześnie informujemy, że do odwołania nie 
będą funkcjonować dwa pozostałe punkty nie-
odpłatnej pomocy prawnej we Wrześni: przy 
ul. Wojska Polskiego 1, (w budynku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie) oraz przy ul. Chopina 9,  
(w budynku Urzędu Miasta i Gminy). W przypadku 
tych dwóch punktów istnieje możliwość udziela-
nia porad przez telefon lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.

Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać telefo-
nicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 
61 640 44 17, w godzinach 9-14. Wyjątek stano-
wić będzie piątek 14 sierpnia br., kiedy infolinia 
telefoniczna będzie nieczynna.

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemicz-
ną do 180 dni wydłuża się terminy: zarejestrowa-
nia pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, a także zawiado-
mienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestro-
wanego. Nowe przepisy obowiązują do końca roku.  
Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału Komunikacji  
i Transportu, tel. 61 640 44 92.      
                       (red.)

Informujemy, że 14 sierpnia (piątek) Starostwo Po-
wiatowe we Wrześni będzie nieczynne (w zamian 
za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia br.).

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje kandydata na stanowisko pod-

inspektora w Wydziale – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej. Dokumenty należy składać do 31 lipca osobiście w Biurze Obsługi 
Interesanta lub przesłać pocztą. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Wrzesińskiego.

fot. KPP

Susz ważył ponad 40 gramów
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Krótka historia zwyczajnej sesji
…jak niektórzy radni nie wsparli modernizacji oddziału dziecięcego  
i „kreatywna” kompromitacja radnego opozycji

Kolejna sesja rady powiatu w czasie trwania pandemii pierwotnie nie zapowiadała żadnych spektakularnych wydarzeń, gdyż wcze-
śniej już odpowiedzi na kilkanaście zadanych pytań przez radnych zaparkowały w ich skrzynkach poczty elektronicznej.

Zainteresowania nadzwyczajnego nie 
wzbudziła też starannie przygotowana 
prezentacja multimedialna, dotyczą-
ca funkcjonowania naszego szpitala 
w czasie trwania pandemii oraz pod-
sumowanie spontanicznej pomocy 
mieszkańców naszego powiatu dla po-
wiatowej lecznicy w tym okresie. 

Radni śledzili przesuwające się slajdy, 
wzbogacane bieżącymi komentarzami 
prezesa szpitala. Nic nadzwyczajnego. 
Jednakże z jednym wyjątkiem. Prezen-
tacja kompletnie nie zainteresowała 
jednego z radnych opozycji. Kiedy 
wszyscy pozostali zawieszali wzrok na 
obrazkach pojawiających się na śnież-
nobiałych ekranach, on jeden pochylony 
nad swoim stolikiem cały ten czas wer-
tował jakieś szpargały, notował coś na 
kartce, przekładał z miejsca na miejsce  
i znowuż coś zapisywał, jakby kompletnie 
wyłączony z otoczenia. Taki teatrzyk…

Po zakończeniu prezentacji przewodni-
czący rady sprawnie poprowadził dalej 
obrady, odhaczając punkt po punkcie, aż 
do tzw. bloku budżetowo – finansowego. 
W tym momencie nastąpiło zauważal-
ne ożywienie przy niektórych stolikach, 
szczególnie zaś przy stoliku uczestnika 
obrad do niedawna pilnie zaangażowa-
nego w wertowanie papierów.

Przewodniczący zarządził głoso-
wania nad zmianami w budżecie  
i Wieloletnią Prognozą Finansową.  
W tym pakiecie decydowaliśmy również  
o zwiększeniu środków na inwestycje 
w Szpitalu Powiatowym. Opozycyjni 

radni, pomimo manifestowanej pu-
blicznie od kilku lat troski o najmłod-
szych pacjentów naszego szpitala nie 
poparli uchwały rady, która zabez-
pieczyła pełne finansowanie budo-
wy nowego oddziału dziecięcego. Ba-
gatela, prawie cztery miliony złotych… 

Wkrótce okazało się, że radni ci przy-
gotowani byli na zupełnie inne wyda-
rzenia. Skoncentrowali się na ataku na 
powiatową skarbniczkę. Do szarży na 
szefową finansów powiatu ruszył za-
nurzony do tej pory w swoich papie-
rach radny opozycyjnego mainstre-
am’u, aktywista z Nekielki. 

Skarbniczce powiatu zarzucił  upra-
wianie kreatywnej księgowości. 
Określenie to, a w zasadzie inwektywa 
pod jej adresem, odnosiła się w głów-
nej mierze do wynegocjowanej przez 
panią skarbnik niestandardowej umo-
wy z bankiem PKO BP, polegającej na 
zamianie szpitalnych obligacji na 
zdecydowanie korzystniejszy kredyt 
długoterminowy. Obecni na sali ob-
rad przedstawiciele banku przecierali 
oczy ze zdumienia, słuchając kom-
promitującej tyrady  zadowolonego  
ze swojego „odkrycia” radnego. 

Skąd to zdumienie bankowców?  
Z prostej przyczyny. Wynegocjowana 
dla powiatowej lecznicy nowa umowa 
polega na zamianie obligacji na kredyt: 
wydłuża okres spłaty zobowiązań przy 
rekordowo niskim oprocentowaniu, 
relatywnie obniża perspektywicznie 
obciążenia budżetu powiatu i na star-

cie generuje ponad milion złotych 
oszczędności. Można by rzec, rewela-
cja. Ale nie dla „eksperta” z gminy Nekla, 
który zwietrzył przebiegłe „szachrajstwo” 
dokonane przez skarbnicę powiatową 
przy niezrozumiałej dla niego aprobacie 
szefowej Regionalnej Izby Obrachunko-
wej (pozytywna opinia RIO), zarządu naj-
większego w Polsce banku (pełna akcep-
tacja finansowej operacji przez PKO BP), 
zarządu samorządu powiatowego i pre-
zesa wrzesińskiej lecznicy powiatowej. 

Cóż… „ekspert” wie lepiej, jak należy 
ocenić takie niestandardowe ope-
racje. Wytoczony przeciwko skarb-
niczce poważny zarzut o uprawianie 
kreatywnej księgowości, czyli do-
konywanie nadużyć finansowych 
dotyka osoby nieprzeciętnej w swo-
jej profesji: solidnie wykształconej,  
z ogromnym doświadczeniem, wyso-
ko ocenianej przez organy nadzoru 
finansów publicznych i środowisko 
branżowe. Przeprowadzona na oślep 
szarża na skarbniczkę, nie dość, że 
kompromitująca dla przedstawiciela 
w radzie powiatu, to jeszcze naru-
szająca z pewnością dobra osobiste 
pomówionej. Przede wszystkim jej 
dobre imię, wysokie walory etyczne  
i nieposzlakowaną opinię, na którą 
pracowała przez lata. Opinia ta stano-
wi warunek konieczny do sprawowa-
nia tak odpowiedzialnego stanowiska.

W cywilizowanych społecznościach 
przekraczanie granic prawnie i faktycz-
nie uzasadnionej krytyki musi mieć swo-

je bolesne konsekwencje dla agresora 
i to nie tylko konsekwencje werbalne. 
Dlaczego jest to takie ważne, abyśmy 
się zdecydowanie przeciwstawiali takim 
ekscesom? Dlatego, że jeżeli nie postawi-
my granicy dla takich zachowań, to cóż 
wtedy nas będzie odróżniać od barba-
rzyńców czy zwykłych chuliganów?

Dionizy Jaśniewicz
                          Protagonista

 

PS Kreatywna księgowość – ekon. 
termin określający sposób księgo-
wania operacji finansowych sprzecz-
ny z zasadami księgowania bądź ze 
stanem faktycznym, mający na celu 
ukrycie strat, nielegalnych transferów 
pieniędzy czy obniżenie obciążeń po-
datkowych.

Oprócz tego szpital otrzymał pulsoksy-
metry, schodołaz, respirator transportowy, 
termometry, lampy bakteriobójcze czy ssa-
ki. Mieszkańcy powiatu wspierali powiato-
wą lecznicę także w inny sposób – zapew-
niając wodę czy posiłki.

Aktualnie ograniczenia związane z odwie-
dzinami chorych w szpitalu są stopniowo 

liberalizowane, odblokowywane są również 
przyjęcia planowe. Wznowiono porody 
rodzinne. Wszystko oczywiście przy zacho-
waniu wzmożonych środków ostrożności. 
W dalszym ciągu na Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym zachowane są wytyczone strefy 
bezpieczeństwa. Prezes Szpitala Powiatowe-
go Zbigniew Hupało przy okazji dziękował 

wszystkim dobroczyńcom. Łączna wartość 
materialnej pomocy, która trafiła do szpitala 
od początku pandemii to ponad 280 tys. zł.

W części posiedzenia związanej z rozpa-
trywaniem projektów uchwał, radni m.in. 
wyrazili zgodę na zawarcie przez powiat 
umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. Od 

XIX sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego
Dok. ze s.1

maja zeszłego roku lukę po upadającej 
firmie PKS Gniezno w naszym powiecie 
wypełnia firma WA-MA z Pyzdr, która za-
oferowała mieszkańcom naszego regionu 
pięć linii realizujących łącznie 24 kursy. Wraz  
z wybuchem pandemii, gdy przestały 
działać szkoły i wiele zakładów pracy, prze-
woźnik najpierw ograniczył, a ostatecznie 
zawiesił swoje usługi w zakresie transportu 
publicznego. Z przywróconych w maju 
połączeń nie zaczęło korzystać tak wie-
lu pasażerów jak przed pandemią, przez 
co zaistniały obawy, czy WA-MA będzie  
w stanie dalej realizować zadanie. Powiat 
wrzesiński postanowił więc złożyć wniosek  
o dofinansowanie powiatowych przewo-
zów pasażerskich ze środków Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych, który 
został pozytywnie rozpatrzony. Decyzja 
radnych pozwoliła na zawarcie przez powiat 
umowy z przewoźnikiem, która umożliwi 
przekazanie mu wsparcia, a tym samym 
utrzymanie dwóch linii firmy WA-MA  
– z Pyzdr do Wrześni przez Gorazdowo i Bie-
ganowo, a także z Pyzdr do Wrześni przez 
Kaczanowo. Dla mieszkańców miejscowości 
ulokowanych wzdłuż tych tras autobus jest 
jedynym środkiem transportu publicznego.

Niezwykle istotną częścią posiedzenia było 
rozpatrzenie uchwał budżetowych, które 
uzasadniała skarbnik Beata Matuszewska. 
Jednym z najważniejszych był w nich zapis 
o zmianie zabezpieczenia dla szpitala w 
zakresie zobowiązań związanych z rozbu-
dową placówki zrealizowaną w 2016 roku. 
Obligacje wyemitowane w latach 2010-2014  
i związane z tą inwestycją zostają zamienione 

na kredyt długoterminowy. To rozwiązanie, 
z wydłużonym o cztery lata okresem kre-
dytowania, zapewnia terminarz spłaty do-
pasowany do możliwości zarówno szpitala, 
jak i powiatu. Oprócz kwestii finansowania 
spółki, dokonując zmian w budżecie, radni 
zdecydowali o przesunięciu 1,6 mln zł na 
modernizację oddziału dziecięcego (co pod-
niosło wartość inwestycji do kwoty 3,85 mln 
zł), a także przeznaczeniu 120 tys. zł na zakup 
histeroskopu dla oddziału ginekologicznego.

Poza tym fundusze ze sprzedaży mająt-
ku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących zostaną wykorzystane na 
modernizację 30-letniego parkietu w sali 
gimnastycznej w tej szkole, a za nieco po-
nad 50 tys. przy Zespole Szkół Specjalnych 
powstanie strefa rekreacyjno-rehabilita-
cyjna. Decyzja jest związana z wymogami 
oświatowymi, a także z rozwojem funkcjo-
nującego w placówce przedszkola „Mali 
Zdobywcy”. Powiat zabezpieczył także 
wkład własny konieczny do przystąpienia 
do samorządowego programu „Desz-
czówka”. Pozyskanie środków w tym pro-
gramie pozwoliłoby na budowę systemu 
nawadniania przy Centrum Badań i Roz-
woju Nowoczesnych Technologii.

Już po zakończeniu obrad powiatowi 
radni odpowiedzieli na nominację do 
#GaszynChallenge. Zdecydowali przy tym 
o przeznaczeniu zebranych funduszy Sto-
warzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Razem”, które działa 
przy ZSS we Wrześni.

Klara Skrzypczyk
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podwieczorek

Mówić obrazami, cz. 9
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka zachęca, by latem poznawać i smakować nowe rzeczy.

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

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

niami związanymi z mową. Dzięki 
wykorzystywaniu znaków przestrzen-
no-dotykowych (np. przedmiotów), 
grafik (nie tylko piktogramów, ale też 
obrazów czy symboli), znaków manu-
alnych (gestów) osoby nieposługujące 

się mową lub mówiące w sposób ogra-
niczony mają możliwość porozumie-
wania się z otoczeniem. Społeczność 
szkoły zachęca do poznawania zasad 
komunikacji alternatywnej i wspoma-
gającej, a jednocześnie wspólnej zaba-

wy. W tym numerze Hanna Ludwiczak 
i Renata Jakubowska podkreślają, że 
lato pachnie i smakuje wyjątkowo. 
Uzupełnij piktogramami letnie przy-
smaki.

(red.)

Rekrutacja dodatkowa

z drzewa z truskawkami z porzeczkamiz borówkamiz cytryną

Rozwiązanie: owocowy podwieczorek, czereśnie z drzewa, lody z truskawkami, drożdżówka z porzeczkami, ciasto z borówkami, sok z cytryną.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni do 3 sierpnia 
prowadzi nabór uzupełniający do klasy pierwszej.

Przypominamy, że do jednostki 
mogą zgłaszać się dzieci i młodzież 
w wieku od 6 do 15 lat chcący roz-
począć naukę gry na instrumencie 
w roku szkolnym 2020/2021. Wol-
ne miejsca czekają w klasie forte-
pianu, skrzypiec, akordeonu, fletu 
poprzecznego, klarnetu, trąbki, sak-
sofonu i perkusji. Aby wziąć udział 
w dodatkowej rekrutacji, należy po-
brać kwestionariusz znajdujący się 
na stronie internetowej Powiatowej 

Szkoły Muzycznej (www.psmwrz.pl), 
wypełnić go i przesłać mailowo na 
adres: szkola@psmwrz.pl. Więcej in-
formacji można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 509 642 802. Szczegó-
ły dotyczące naboru i testów kom-
petencji muzycznych dostępne są w 
zakładce REKRUTACJA 2020/2021 
na stronie internetowej PSM. Testy 
kompetencji muzycznych dla kandy-
datów planowane są na 3 sierpnia.

(red.)

Radosny początek wakacji
26 czerwca uczniowie zakończyli rok szkolny. Po odebraniu świadectw mogli się już cieszyć z dwu-

miesięcznej przerwy wakacyjnej. Dla Małych Zdobywców było to niezwykłe podsumowanie roku.

Koniec roku szkolnego 2019/2020 
był inny niż zwykle – nie odbyło się 
wiele szkolnych wycieczek, pikni-
ków, a samo zakończenie oraz wrę-
czenie świadectw także musiało 
przebiegać zgodnie z obostrzeniami 
sanitarnymi. Mimo wielu nadal obo-
wiązujących nas ograniczeń staramy 
się powrócić do normalnego życia. 
Podsumowanie roku szkolnego to 
jednak radosny czas, dlatego nauczy-
ciele wraz z rodzicami i opiekunami 
zabrali przedszkolaki z Zespołu Szkół 
im. J. Korczaka do... hodowli alpak! 
Te zwierzęta z rodziny wielbłądowa-
tych w ostatnim czasie stały się dość 
popularne także w Polsce, chociaż 

licznie hodowane są przede wszyst-
kim w Ameryce Południowej. Alpaki 
mają bardzo łagodny charakter, dla-
tego wydawać się mogło, że wizyta 
dzieci nie zrobiła na nich większego 
wrażenia, jednak kiedy zobaczyły, 
że przedszkolaki chcą je częstować 
smakołykami, dużo bardziej zainte-
resowały się małymi gośćmi. Zwie-
rzęta jadły im z rąk, dawały się gła-
skać, a nawet chętnie pozowały do 
zdjęć. Alpaki bardzo lubią towarzy-
stwo ludzi, a przez to, że są spokojnej 
natury, wzbudzają dużą sympatię, 
co było widać po uśmiechniętych 
buziach dzieci. Przez to, że te uro-
cze zwierzęta szybko się uczą i mają 

łagodny charakter, coraz częściej 
wykorzystywane są w alpakoterapii 
polegającej na współpracy terapeuty 
oraz pacjenta z alpaką, która jest mo-
tywatorem do działania. Takie zajęcia 
pozytywnie wpływają na sferę po-
znawczą, społeczną i emocjonalną.

Dla przedszkolaków z Małych Zdo-
bywców było to na pewno niezwy-
kłe i pełne wrażeń zakończenie roku 
szkolnego. Dzieci spędziły czas na 
świeżym powietrzu, poznały cieka-
we zwierzęta, a na koniec spotkania 
odebrały z rąk dyrektor Ewy Kaczma-
rek dyplomy przedszkolaka.    

Klaudia Kubiak

Nietypowo w HP Września
Nigdy dotąd koniec roku szkolnego nie odbywał się w masecz-

kach z zachowaniem reżimu sanitarnego, bez części oficjalnej, arty-
stycznej i zaproszonych gości.

Kadra hufca w porozumieniu  
z dyrekcją szkoły zdecydowała, że 
uczestnicy  w małych grupkach będą 
odwiedzać naszą jednostkę, w której 
czekały nagrody i  dyplomy dla  za-
angażowanych w działalność hufca 
oraz przygotowany poczęstunek 
dla pozostałej społeczności. Podczas 
spotkania została wręczona nagroda 

dla Absolwenta Roku i pożegnano 
odchodzących uczestników z klasy 
III. Przez cały dzień toczyły się rozmo-
wy na temat obecnej sytuacji, pla-
nów na wakacje i startu w dorosłość.  
Inaczej wcale nie znaczy gorzej, to 
był bardzo udany dzień, który minął 
w radosnej atmosferze.

Komendant Grażyna Kozanecka

Pamiątkowa fotografia z puchatymi gospodarzami

fot. H
P W

rześnia

Wbrew pozorom wszyscy byli spragnieni szkolnych spotkań
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni funkcjonuje od 50 lat. Swoją działalność roz-
poczęła w 1970 roku, aby nieść pomoc psychologiczną, pedagogiczną, a także logopedyczną dzieciom 
oraz młodzieży.

Placówka mieści się we Wrześni 
przy ul. Leśnej 10, a pieczę nad nią 
sprawuje powiat wrzesiński. Za-
daniem poradni jest udzielanie 
pomocy uczniom, ich rodzicom,  
a także nauczycielom kształcącym 
w szkołach funkcjonujących na te-
renie powiatu wrzesińskiego. Pla-
cówka zatrudnia wykwalifikowaną 
kadrę, w której skład wchodzą lo-
gopedzi, pedagodzy, psycholodzy, 
lekarze, terapeuci, surdopedago-
dzy, tyflopedagodzy, nauczyciele 
wczesnego wspomagania, a także 
doradcy zawodowi. Poradnia sku-
pia się na wsparciu związanym  
z wychowaniem oraz kształceniem 
dzieci i młodzieży. Ponadto wspo-
maga szkoły oraz przedszkola, 
znajdujące się na terenie powiatu 
wrzesińskiego, w realizacji zadań 
dydaktycznych. Na wsparcie mogą 
także liczyć dzieci i młodzież z au-
tyzmem, wadą wzroku czy słuchu. 
Korzystanie z usług tej placówki jest 
bezpłatne i dobrowolne. 

Poradnia dysponuje bogatą ofertą 
porad dla rodziców maluchów, jak i 
uczniów czy młodzieży. W jednostce 
można na przykład przeprowadzić 
badanie rozwoju psychoruchowego 
niemowlaka, a także, jeśli u malucha 
wykryto niepełnosprawność, zasię-
gnąć opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju. Propozycja 
wsparcia dla rodziców przedszko-
laków jest szersza. Placówka jest  
w stanie między innymi przeprowa-
dzić kompleksową diagnozę rozwo-
ju umysłowego dziecka, zbadać po-
ciechę pod kątem logopedycznym i 
pedagogicznym, a w związku z tym 
również przeprowadzać terapie lo-
gopedyczne, indywidualne zajęcia 
przygotowujące do rozpoczęcia 

edukacji oraz zajęcia dla dzieci,  
u których możliwe jest prawdopo-
dobieństwo wystąpienia dysleksji. 
Poradnia oferuje również pomoc 
rodzicom uczniów. Przeprowadza 
między innymi różnego rodzaju dia-
gnozy pomagające w zdefiniowaniu 
przyczyn na przykład dysleksji, dy-
sortografii, czy problemów w nauce. 
Jednostka zajmuje się także organi-
zacją terapii psychologicznych, tre-
ningów umiejętności wychowaw-
czych dla rodziców, wydawaniem 
niezbędnych orzeczeń. Placówka 
wspiera także rozwój dzieci szcze-
gólnie zdolnych, prowadzi porad-
nictwo zawodowe i konsultacje psy-
chologiczne dla rodziców.

Bez względu na stan epidemiolo-
giczny obowiązujący aktualnie ze 
względu na COVID-19, aby skorzy-
stać ze wsparcia oferowanego przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedago-

giczną, należy wcześniej dokonać 
zgłoszenia listownie bądź osobiście 
w sekretariacie placówki. Przygoto-
wany do tego druk można pobrać 
ze strony www.ppp-wrzesnia.pl.  
Po zarejestrowaniu zgłoszenia pra-
cownik ustali termin wizyty w po-
radni (terminy wizyt są szeregowa-
ne według kolejności wpływu zgło-
szenia). O terminie wizyty osoba 
zgłaszająca zostanie poinformowa-
na we wskazany przez nią sposób. 

Na stronie internetowej można 
znaleźć szczegółowe informacje  
o ofercie poradni, ciekawe wska-
zówki dotyczące problemów nauki  
i zdrowia dzieci. Tam również znaj-
dują się niezbędne dane teleadreso-
we placówki i godziny przyjmowa-
nia interesantów.  

Klaudia Kubiak    

Z wizytą w Grzymysławicach
W lipcu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odwiedziły zastępca konsula general-

nego Republiki Federalnej Niemiec Jana Orlowski, a także dyrektor podwrzesińskiego Volkswagena 
Stefanie Hegels.

Jana Orlowski, która gościła  
w CBiRNT 1 lipca, z zaciekawieniem 
przyglądała się nowym technolo-
giom wykorzystywanym w powiecie 
wrzesińskim do kształcenia zawodo-
wego młodzieży. Podczas spotkania 
poruszane były tematy nowoczesne-
go przemysłu oraz edukacji z wyko-
rzystaniem innowacyjnego sprzętu. 
Zastępca konsula mogła na żywo 
zobaczyć proces drukowania ele-
mentów do przyłbic na drukarkach 
3D. Jana Orlowski oraz starosta wrze-
siński Dionizy Jaśniewicz i kierownik 
CBiRNT Tomasz Mackiewicz dysku-
towali o możliwościach współpracy 
oraz ewentualnej realizacji projek-
tów w ramach kształcenia zawodo-
wego w Polsce oraz Niemczech.

Stefanie Hegels pojawiła się w na-
szej placówce 16 lipca. Była to pierw-

sza wizyta nowej dyrektor sąsiadu-
jącego z centrum zakładu Volks-

wagena, która rozpoczęła pracę na 
tym stanowisku wraz z początkiem 

czerwca. Rozmowa dotyczyła możli-
wości współpracy samochodowego 
giganta z powiatową jednostką. Ste-

fanie Hegels dopytywała o kwestię 
szkoleń, wykorzystywane technolo-
gie i sprzęt.        (red.)

To nie był łatwy rok
Podczas spotkania podsumowującego rok szkolny w powiato-

wych jednostkach rozmawiano o minionych dwóch semestrach  
i kwestiach związanych ze zdalnym nauczaniem. Przy tej okazji 
dziękowano również ustępującej dyrektor Zespołu Szkół Specjal-
nych Ewie Kaczmarek za 15 lat pracy na tym stanowisku oraz dyrek-
torowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej Markowi Dybie, 
który obchodził 40-lecie pracy zawodowej.

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie 
spodziewał się takiego zakończenia 
roku szkolnego. Pandemia nie pozwo-
liła na organizację powiatowej uro-
czystości z prawdziwego zdarzenia,  
z pocztami sztandarowymi, progra-
mem artystycznym i przede wszystkim 
wręczeniem świadectw najlepszym. 
– Nie wyobrażam sobie, żeby po tak trud-
nym roku nie podjąć próby podsumowa-
nia tego czasu – mówiła naczelnik Wy-
działu Edukacji Olga Kośmińska-Giera 
podczas spotkania 26 czerwca. Wśród 
zgromadzonych znaleźli się członkowie 
Rady i Zarządu Powiatu, skarbnik Beata 
Matuszewska i oczywiście dyrektorzy 
powiatowych jednostek edukacyjnych.

Gospodarz wydarzenia, starosta wrze-
siński Dionizy Jaśniewicz, podkreślił, że 
ostatni rok szkolny był czasem ogrom-
nej próby. – Przyszło nam się zmierzyć  
z procesem nauczania i prowadzenia 
zajęć w zupełnie zmienionych okoliczno-
ściach – mówił. – Nie mieliśmy czasu na 
szkolenia, przygotowanie narzędzi do 
zdalnego nauczania. Podkreślił, że sytu-
acji, która zaskoczyła oświatę praktycz-
nie z dnia na dzień, powiatowe szkoły 
sprostały na piątkę.

Kolejny rok szkolny, do którego zbli-
żamy się coraz bardziej, również nie 
zapowiada się łatwo. Trudno bowiem 

przewidzieć, jak będzie wyglądała szko-
ła we wrześniu. Nikt z zaangażowanych  
w oświatę nie ukrywa, że chciałby wró-
cić do tradycyjnego nauczania, z lekcja-
mi prowadzonymi w niezastąpionym, 
bezpośrednim kontakcie. Miniony czas 
był wielką próbą nie tylko dla dyrekto-
rów i nauczycieli, ale także dla uczniów.

Wraz z początkiem nadchodzącego 
roku szkolnego nastąpi zmiana na 
stanowisku dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych. Dotychczasowa dyrektor 
Ewa Kaczmarek przekaże kierowanie 
placówką Magdalenie Zając. Póki co 
nie opuszcza jednak szkoły, lecz bę-
dzie wspierać swoją następczynię, 
pełniąc funkcję kierownika szkolenia 
praktycznego. Ewa Kaczmarek, która 
jest nauczycielem matematyki i infor-
matyki, kierowała ZSS od 2005 roku. 
Podziękowania od starosty wrzesiń-
skiego odbierała wyraźnie wzruszona. 
– Dziękuję, że trzykrotnie mi zaufaliście, 
powierzając stanowisko dyrektora szko-
ły. Starałam się robić wszystko, najlepiej 
jak potrafię – mówiła skromnie.

Tego dnia gratulowano także tytanowi 
powiatowego szkolnictwa zawodowego 
– dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Edukacji Zawodowej Markowi Dybie, któ-
ry obchodził 40-lecie swojej pracy.

Klara Skrzypczyk

Ewa Kaczmarek kierowała ZSS od 2005 roku

Jednostka ma siedzibę w tym samym obiekcie co Zespół Szkół Specjalnych

Wicekonsul Jana Orlowski zadawała dużo pytań
Stefanie Hegels objęła kierownictwo nad Volkswagenem 1 czerwca
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Wywiad z Anną Zawadzką-Wikariak, nauczycielką na kierunku technik archiwista  
w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
we Wrześni.

Na czym polega zawód technika 
archiwisty?

Współczesny archiwista zarządza 
w podmiocie lub organizacji doku-
mentacją zarówno papierową, jak  
i elektroniczną. Doskonale zna obieg 
dokumentu w swojej instytucji. Po-
trafi wspomóc swoją wiedzą innych 
pracowników podczas klasyfikacji 
akt i nadawania im prawidłowych sy-
gnatur w bieżącej pracy z dokumen-
tem. Umie stworzyć lub udoskonalić  
procedury kancelaryjno-archiwalne. 
Rozpoznaje rodzaje współczesnej 
dokumentacji i potrafi odpowiednio 
zakwalifikować je do właściwych 
kategorii archiwalnych. Wspomaga 
proces archiwizacji na stanowiskach 
pracy oraz zarządza aktami przyjęty-
mi do archiwum zakładowego. Tech-
nik archiwista zna także procedurę 
pozwalającą na bezpieczne i zgodne 

z prawem zniszczenie dokumentacji 
niearchiwalnej, a także przekazanie 
materiałów archiwalnych do Archi-
wum Państwowego.

Oczywiście to tak w wielkim skrócie, 
albowiem archiwiści to humaniści  
o wielu zdolnościach, które nierzad-
ko łączą się z umiejętnościami infor-
matycznymi.

Czyli zawód ten jest skierowany 
tylko do ludzi chcących zacząć pra-
cę w archiwum?

Kompetencje technika archiwisty 
przydadzą się osobom lubiącym 
pracę z dokumentami, także elek-
tronicznymi. Mogą stanowić dosko-
nałe uzupełnienie wiedzy i kompe-
tencji techników administracji oraz 
osób zarządzających sekretariatem 
czy kancelarią. Tacy pracownicy są 
prawdziwym skarbem dla przed-
siębiorstwa, ponieważ utrzymują 
porządek w dokumentacji i uwal-
niają pracodawcę od ponoszenia 
dodatkowych kosztów związanych 
z archiwizacją akt. Tytuł technika 
archiwisty w naszym CV wyróżni nas 
spośród innych i uczyni specjalistami 
w dziedzinie zarządzania dokumen-
tacją w podmiocie czy firmie.

Komu by pani poleciła zapisanie 
się na bezpłatny kurs technika 
archiwisty w samorządowym cen-
trum kształcenia we Wrześni?

Z całą pewnością praca z dokumen-
tacją wymaga posiadania pewnych 
cech charakteru. Niezbędna będzie 
tu skrupulatność i obowiązkowość,  
a także dokładność i cierpliwość. Każ-
dy, kto lubi ludzi i dokumenty, będzie 
usatysfakcjonowany.

Czy, jeśli chodzi o archiwistykę, 
czuje się pani bardziej nauczycie-
lem teoretykiem czy praktykiem? 

Zaczęłam oczywiście od teorii  
i solidnego wykształcenia: ukończy-
łam studia magisterskie z historii  
o specjalności pedagogicznej i ar-
chiwalnej, potem studia podyplo-
mowe z zarządzania w administracji, 
następnie uzyskałam tytuł technika 
informatyka i ukończyłam studia po-
dyplomowe z testowania oprogramo-
wania. Praktykę zaś zdobyłam pod-
czas pracy zawodowej jako archiwista  
w firmie prywatnej, archiwista w admi-
nistracji samorządowej oraz pracow-
nik sekretariatu. Obecnie pracuję w 
urzędzie administracji samorządowej  
w Poznaniu na stanowisku kierownika 
kancelarii i archiwum zakładowego,  
a także administratora systemu elek-
tronicznego zarządzania dokumenta-
cją. Program przedmiotów na kierun-
ku technik archiwista zawsze uzupeł-
niam o wiedzę praktyczną. Omawiam 
przykłady i problemy z własnego do-
świadczenia.

Na koniec poprosimy o kilka słów 
o tym, co robi pani w czasie wol-
nym? Jakie są pani zainteresowa-
nia?

W wolnym czasie staram się ucie-
kać do natury, słońca i odrywać się 
od codzienności poprzez medytacje.  
A jak już wracam do rzeczywisto-
ści, to liczy się dla mnie tylko dobra 
książka. Pozdrawiam wszystkich czy-
telników i zapraszam za zajęcia!

WSCKZiU

Na pewno tylko archiwum?

Najlepszy absolwent
W Hufcu we Wrześni został podsumowany etap konkursu „Absol-

went Roku OHP – 2020".

Głównym celem konkursu było mo-
tywowanie uczestników do osiągania 
wysokich wyników w kształceniu, za-
chowaniu oraz działalności społecz-
nej i zawodowej. Konkurs ma też za 
zadanie uczenie współzawodnictwa 
wśród młodzieży. Już wcześniej ka-
dra przeanalizowała ewentualnych 
kandydatów w poszczególnych kate-
goriach i rozpoczęła zbieranie doku-
mentacji  potwierdzającej ich zaanga-
żowanie w działalność hufcową oraz 
w środowisku lokalnym, wyniki w na-
uce oraz frekwencję. Komisja ocenia-
ła kandydatów zgodnie z kryteriami 
zawartymi w regulaminie konkursu 

„Absolwent Roku OHP – 2020".
Największą ilość punktów uzyskał 

Mateusz Karbowiak. Nasz absolwent 
uczestniczył w imprezach na szcze-
blu ogólnopolskim, takich jak m.in.: 
Przegląd Twórczości Artystycznej 
Młodzieży OHP w Lublinie – kate-
goria pieśń patriotyczna, konkurs 
„Normalizacja i Ja” – kategoria esej.  
Z sukcesami brał udział w konkur-
sach wojewódzkich i hufcowych. 
Udzielał się jako wolontariusz dla 
Fundacji Centaurus i Stowarzyszenia 
„Wielkopolscy Bieganie”. Jego pasją 
jest piosenka. Śpiewa we Wrzesiń-
skim Studiu Piosenki.  Jerzy Kamiński

Stawiamy  
na kształcenie fachowców

6 lipca ruszyły staże dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 
2 w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Rozwój szkolnic-
twa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na 
kształcenie fachowców!". Odbywają się one w firmie Flex Films Euro-
pa Sp. z o.o. Od 27 lipca realizowane będą także w ABC Logis Sp. z o.o.

Ponadto w Powiatowym Centrum Edu-
kacji Zawodowej we Wrześni uczniowie 
mieli możliwość wzięcia udziału w kur-
sach obsługi wózka widłowego oraz 
kursie na uprawnienia energetyczne. 
Obecnie trwa też kurs spawania.

Kolejne kursy w zakresie m.in. pneu-
matyki i hydrauliki, programowania 
sterowników, grafiki komputerowej, 
rachunkowości ruszą od września. 
Realizowane będą w Centrum Badań  
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii  
i Powiatowym Centrum Edukacji Zawo-
dowej. Szczegóły niebawem na stro-
nach Zespołu Szkół Politechnicznych  
i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

Powiat wrzesiński na realizację 
projektu pn. „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu 
wrzesińskiego – stawiamy na kształ-
cenie fachowców!” w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 
8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy, Poddzia-
łania 8.3.1. Kształcenie zawodowe 
młodzieży – tryb konkursowy, współ-
finansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego otrzy-
mał dofinansowanie w wysokości  
2 252 500,63 zł. Wartość całego pro-
jektu to kwota 2 502 778,49 zł.

Wydział Edukacji

Anna Zawadzka-Wikariak

Ten zaszczytny tytuł przypadł Mateuszowi Karbowiakowi

fot. H
P W

rześnia

Projekt umożliwia zdobycie cennych umiejętności

fot. W
SCKZiU
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Poznaliśmy Człowieka Roku 2019
W tym roku nagroda przyznawana przez Kapitułę Fundacji Dzieci Wrzesińskich za działalność na 

rzecz lokalnej społeczności powędrowała w ręce Jerzego Osypiuka – regionalisty i prezesa Nekielskie-
go Stowarzyszenia Kulturalnego.
Przyznanie tytułu miało miejsce  

9 lipca w Starostwie Powiatowym we 
Wrześni. W wydarzeniu, oprócz laure-
ata, wzięli udział przedstawiciele Fun-
dacji Dzieci Wrzesińskich: Lilla Pylak, 
Aldona Perkiewicz, a także Bolesław 
Święciochowski, który odczytał reko-
mendację członków Nekielskiego Sto-
warzyszenia Kulturalnego stanowiącą 
podstawę do nominacji. Człowiek 
Roku 2019 odebrał również gratulacje 
od starosty wrzesińskiego Dionizego 
Jaśniewicza, przedstawicieli Rady Po-
wiatu: Marka Przyjemskiego, Janusza 
Balcerzaka i Mikołaja Kubiaczyka oraz 
p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kul-
tury i Sportu Joanny Musiałkiewicz.

Pasją Jerzego Osypiuka jest przybli-
żanie historii regionu mieszkańcom 
gminy Nekla i całego powiatu wrze-
sińskiego. Ten absolwent Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersyte-
tu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie, który przez wiele lat pracował 
jako nauczyciel w Targowej Górce  
i Nekli, jest inicjatorem oraz twórcą 
skansenu dawnych maszyn i narzę-
dzi rolniczych, a także szkolnej izby 
pamięci w pierwszej z wymienionych 
miejscowości. Zajmował się Szkolnym 
Kołem Młodych Opiekunów Zabyt-
ków, a w 1988 roku wyszedł z inicja-
tywą organizacji obchodów 730-lecia 
Targowej Górki. Jerzy Osypiuk był rad-
nym i przewodniczącym Rady Gminy 
Nekla. To także główny pomysłodaw-
ca uporządkowania ośmiu cmentarzy 
olęderskich znajdujących się na tere-
nie gminy oraz projektu pod nazwą 
„Stąd Mój Ród – Historie Naszych 
Rodzin”, jak również współzałożyciel 
Wielkopolskiego Towarzystwa Gene-
alogicznego Gniazdo. Dzięki inicjaty-
wie regionalisty powołano również 
Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, 
a on sam został jego prezesem. Orga-
nizacja ta zajmuje się przedsięwzię-
ciami o historycznym i kulturalnym 
charakterze, które wspierane są fi-
nansowo przez gminę Nekla i powiat 
wrzesiński. Do tej pory zrealizowano 
projekty, takie jak: „Nekielskie Olę-

dry – Bliskie Sąsiedztwo”, 
„Ślady Pamięci. Wojt-
kowiaków Służba Oj-
czyźnie”, „Z Wielkopolski  
w Szeroki Świat”, „Wy-
rwani z Gniazda”, „Upa-
miętnienie Ofiar Nie-
mieckiego Obozu Pracy 
Przymusowej dla Żydów 
w Nekli” oraz „Pamięć  
i Wdzięczność. Mieszkań-
cy Gminy Nekla w Wojnie 
Obronnej 1939 roku”.  
W 2019 roku pod redak-
cją Jerzego Osypiuka wy-
dano wspomnienia Arie-
go Goldsteina pod tytu-
łem Wszyscy umrzemy,  
a ty będziesz żył. Tego-
roczny laureat brał udział w realizacji 
jednego z odcinków programu TVP 
Lublin Było, nie minęło zatytułowa-
nego Wiktora Szalatego – skarb naj-
większy oraz filmu dokumentalnego 
Nekielka. Ocalić od Zapomnienia. Au-
tor licznych publikacji, źródeł, opraco-
wań i artykułów dotyczących historii 
regionu odznacza się troską o ochro-
nę zabytków znajdujących się na te-
renie gminy Nekla. Obecnie realizuje 
wspólny projekt z Małgorzatą i Jac-
kiem Mireckimi pod nazwą „Kaplicz-
ki, figury, krzyże przydrożne i stare 
nagrobki jako dziedzictwo kulturowe 
ziemi nekielskiej”, który ma zakończyć 
się publikacją książki.

– Jestem bardzo poruszony. Traktuję 
ten sukces jako wyróżnienie dla całego 
zespołu Nekielskiego Stowarzyszenia 
Kulturalnego. Są to osoby bardzo zaan-
gażowane. Dzięki wspólnemu działa-
niu możemy osiągać wyznaczone cele 
– powiedział Jerzy Osypiuk w trakcie 
odbierania nagrody. – To wyróżnienie 
jest pewnego rodzaju zobowiązaniem. 
Na pewno nie spoczniemy na laurach, 
a będziemy działali dalej, bo tematów, 
które są do zrealizowania, jest napraw-
dę bardzo dużo – dodał.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, 
gratulując Jerzemu Osypiukowi tytułu 
Człowieka Roku 2019, wspomniał, że  

z radością przyjął wiadomość o wyróż-
nieniu dla regionalisty. Podkreślił jego 
aktywność i umiejętność gromadzenia 
wokół siebie ludzi, którym historia re-
gionu i sprawy społeczne nie są obo-
jętne. Zaznaczył również, jak ważne  
w działalności laureata jest wskazywa-
nie na to, że w tworzeniu lokalnej histo-
rii oraz kultury towarzyszyły nam inne 
nacje, ze szczególnym uwzględnieniem 
osadników olęderskich oraz ludności 
żydowskiej i niemieckiej.

– Największą satysfakcję przynosi na-
wiązanie kontaktów z potomkami tych, 
którzy 170 lat temu stąd wyemigrowali. 
W połowie XIX wieku duża grupa ro-
dzin ewangelickich – olęderskich i nie-
mieckich, wyemigrowała na Antypody. 
Oni przyjeżdżają tutaj, odwiedzają te 
miejsca, bardzo się przy tym wzruszają. 
Dla nich to jest wielka sprawa. Od 2005 
roku przez Neklę i nasz dom przewinęło 
się około 80 rodzin z Australii. Historia 
obozu pracy przymusowej dla Żydów, 
który funkcjonował w Nekli, to też 
była dla nas wielka sprawa, ponieważ 
zawsze zapraszamy (do projektów – 
przyp. red.) konkretnych ludzi, którzy 
stoją za tą historią – tak najważniejsze 
aspekty swojej społecznej działalno-
ści podsumował nagrodzony.

Monika Tomczak

Zapraszamy na 
babskie popołudnie

Lato w pełni, jednak wiele kobiet zamiast korzystać z ciepłych dni, 
z pewnością wciąż lawiruje między kolejnymi obowiązkami. Jak ode-
rwać się od natłoku spraw i dobrze zacząć sierpień? Odpowiedzią na 
to pytanie jest nasze wydarzenie „Między nami kobietami”.

Bezpłatne spotkanie, które organi-
zujemy już po raz drugi, to okazja, by 
pomyśleć o swoim zdrowiu psychicz-
nym i fizycznym, a także zapomnieć 
o codziennych troskach. Kierujemy 
je do mieszkanek powiatu wrzesiń-
skiego w wieku od 18 do 60 lat, któ-
re chcą dowiedzieć się, jak zadbać  
o umysł i ciało.

Panie, które zapiszą się na wydarze-
nie, powinny zabrać ze sobą wygod-
ny strój sportowy i matę do ćwiczeń. 
W programie przewidziano warsz-
taty z psychoterapeutką dotyczące 
radzenia sobie ze stresem, spotka-
nie z fizjoterapeutką i zarazem tera-

peutką uroginekologiczną na temat 
kobiecego zdrowia na każdym eta-
pie życia, nordic walking na ścieżce 
edukacyjnej (zapewniamy kijki) oraz 
warsztaty taneczne, które pokażą, że 
ruch i muzyka to idealny sposób na 
relaks i kondycję.

Wszystkie punkty programu realizo-
wane będą w bezpiecznych, kame-
ralnych grupach. Wydarzenie „Mię-
dzy nami kobietami” rozpocznie się 
o godz. 14, a zakończy ok. godz. 20 
wspólnym ogniskiem. Zapraszamy 
do zapisów!

(red.)

Na spotkaniu Forum
Razem można więcej. Dowodzą tego lokalne stowarzyszenia, 

których przedstawiciele wzięli udział w kolejnym spotkaniu Forum 
Organizacji Pozarządowych. 

W Bursie Międzyszkolnej przy  
ul. Słowackiego 7 lipca spotkali się 
społecznicy, pokazujący od wielu 
lat siłę swojego głosu. Każdego roku 
organizowane jest forum, podczas 
którego przedstawiciele lokalnych 
stowarzyszeń wymieniają się infor-
macjami i spostrzeżeniami. Podczas 
narady poinformowano o zmia-
nach organizacyjnych, które weszły  
w życie 1 lipca tego roku. Dotychczas 
koordynowaniem funkcjonowania 
Forum Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Wrzesińskiego zajmowało się 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie. Od początku lipca pieczę nad nim 
sprawuje Referat Spraw Społecznych  
i Zdrowia Starostwa Powiatowego. 

Podczas spotkania omawiano sze-
reg ważnych dla organizacji tema-
tów, takich jak możliwość korzysta-

nia z nieodpłatnej pomocy prawnej 
w formie konsultacji telefonicznych 
czy problem dostępności pomiesz-
czeń, które mogłyby służyć stowarzy-
szeniom za biura. Poruszono również 
kwestię koronawirusa oraz tego, jaki 
ma wpływ na społeczeństwo powia-
tu wrzesińskiego, a także na Szpital 
Powiatowy. W trakcie narady zebrani 
mogli obejrzeć filmy prezentujące, 
jak pandemia uwarunkowała funk-
cjonowanie lecznicy. 

Na koniec poruszono również kwe-
stię organizacji corocznego pikni-
ku w Gorzycach. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo i zdrowie członków 
stowarzyszeń, a także na obostrzenia 
związane z koronawirusem, Forum 
zadecydowało, iż w tym roku piknik 
się nie odbędzie. 

Klaudia Kubiak

Skrót informacji z życia powiatu  
w serwisie społecznościowym 

działającym przy użyciu aplikacji  
i strony internetowej.

Zapraszamy do  
obserwowania!

Instagramowy 
profil powiatu

Jerzy Osypiuk

Forum zrzesza 28 podmiotów
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Chemioterapia we Wrześni
Nowotwory należą do chorób, na które zachorowalność zarówno w Polsce, jak i na świecie, jest największa. Od kilku lat pacjenci Szpitala Powiatowego mogą poddać się 

chemioterapii na miejscu, na Oddziale Chemioterapii Jednego Dnia. Leczenie we Wrześni nie odbiega przy tym poziomem od tego w dużych ośrodkach.

Utworzenia Oddziału Chemiotera-
pii Jednego Dnia w Szpitalu Powia-
towym we Wrześni w czerwcu 2016 
roku podjęła się dr n. med.  Renata 
Szoszkiewicz. Specyfika takiego od-
działu polega na tym, że pacjenci 
nie są hospitalizowani przez noc,  
a wszystkie procedury odbywają się 
w ciągu jednego dnia (badanie le-
karskie, badania diagnostyczne oraz 
podanie cytostatyków). Niektóre leki 
można podawać w infuzorze. Pole-
ga to na ciągłym wlewie leku bez 
konieczności nadzoru lekarskiego  
i pielęgniarskiego. Wówczas pacjen-
ci przebywają w domu, gdzie mogą 
otrzymać cytostatyk.

Początkowo podawanie chemiote-
rapii odbywało się  na „wieczorynce”, 
a leczenie chorych przebiegało zgod-
nie z ustalonym planem. Dyspono-
wano wtedy pięcioma stanowiskami. 
Jednorazowo można było przyjąć od 
pięciu do ośmiu pacjentów. Obecnie 
oddział wyposażony jest w 15 stano-
wisk, a szpital może przyjąć większą 
liczbę pacjentów (około 20 dzien-
nie). Od 2019 roku placówka posiada 
własną aptekę szpitalną z pracownią 
cytostatyków. Ma również możliwość 
zakładania cewników naczyniowych 
typu PORT. Oczywiście, oddział z po-
bytem jednodniowym jest dedyko-
wany pacjentom w dobrym stanie 
ogólnym, którzy po kilku czy kilku-
nastu godzinach mogą wrócić do 
domu. Nie jest to jednak pionierski 
pomysł wrzesińskiego szpitala. Tego 
typu leczenie stosowane jest nie tylko  
w Polsce, ale także w Europie i na 

całym świecie. W Wielkopolsce po-
dobne inicjatywy powstały w Pile, 
Koninie, Śremie, Kaliszu i Pleszewie. 
Zazwyczaj zaczyna się od oddziałów 
chemioterapii jednego dnia, ale dąży 
się do stworzenia oddziału całodobo-
wego. To logiczne, ponieważ pacjen-
tów będzie przybywać.  

Początkowo oddział prowadził 
leczenie tylko w piątki. Zajmowa-
ła się nim dr n. med. Szoszkiewicz.  
W kwietniu 2018 roku do zespołu 
dołączyła dr n. med. Joanna Stanisła-
wiak-Rudowicz pracująca we wtor-
ki, a w październiku  2019 roku lek. 
med. Justyna Borucka przyjmująca 
pacjentów w środy. Wszyscy lekarze 
są specjalistami onkologii klinicznej 
z wieloletnim doświadczeniem pracy 
w szpitalach poznańskich (Wielko-
polskie Centrum Onkologii, Szpital 
Kliniczny Przemienia Pańskiego UM 
w Poznaniu).  Personel pielęgniar-
ski również posiada doświadczenie  
w podawaniu chemioterapii. Na od-
dziale stosowane są schematy che-
mioterapii jednego dnia, z możliwo-
ścią podawania leku w infuzorze. We 
Wrześni leczy się przede wszystkim 
raka piersi, jak również nowotwory 
przewodu pokarmowego oraz ukła-
du moczowego. Lekarze oddziału 
na stałe współpracują z innymi od-
działami szpitala, by wybrać jak naj-
bardziej optymalną drogę leczenia 
chorych onkologicznych hospitali-
zowanych we Wrześni. Oddział został 
stworzony głównie z myślą o pacjen-
tach z powiatu i okolic.

W szpitalu istnieje możliwość kon-

sultacji chorych przez lekarzy w po-
radni, jeśli mają oni pytania lub wąt-
pliwości co do możliwości leczenia 
lub czasowego kontynuowania lecze-
nia w pobliżu miejsca zamieszkania. 
Nieodzownym atutem oddziału we 
Wrześni jest kameralna atmosfera 
oraz brak konieczności podróży do 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Laboratorium, które funkcjonuje w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, gwarantuje wysoką jakość 

usług diagnostycznych.

Pracownia oferuje bezpłatne bada-
nia na podstawie skierowania lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz 
Poradni Specjalistycznych, badania  
w trybie cito, w przypadku których 
czas oczekiwania na wyniki dla pa-
cjentów ambulatoryjnych jest skróco-
ny do minimum, a także pełnopłatne 
badania na życzenie pacjenta (cennik 
świadczeń dostępny jest na stronie: 
www.szpitalwrzesnia.home.pl.

Materiał do badań pobierany jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 
7-10, zaś odbiór wyników możli-
wy jest następnego dnia (pon.-pt.)  
w godz. 7-10 oraz 14-16. W wyjątko-
wych przypadkach po uzgodnieniu 
z personelem laboratorium istnieje 
możliwość wcześniejszego odbioru 
wyników badań.

Przed badaniem polecamy zapoznać 
się z poradnikiem pacjenta, który rów-
nież jest dostępny na stronie szpitala.

Laboratorium Szpitala Powiato-
wego we Wrześni oferuje szeroką 
paletę badań z zakresu hematolo-
gii, biochemii, immunochemii, ko-
agulologii, alergologii, wirusologii, 
analityki ogólnej, mikrobiologii i se-
rologii. Pracownia jest wyposażona 
w nowoczesne, zautomatyzowane 
analizatory renomowanych firm dia-
gnostycznych. Zatrudniamy wysoko 
wykwalifikowanych pracowników: 

diagnostów laboratoryjnych, w tym 
specjalistów w dziedzinie diagno-
styki laboratoryjnej i transfuzjologii 
krwi oraz techników analityki me-
dycznej. Pozwala to zapewnić świad-
czenie usług na wysokim poziomie.

Pracownicy korzystają ze specjal-
nego oprogramowania kompute-
rowego i wykorzystują niezawodny 
system pozytywnej identyfikacji pró-
bówek z pobranym materiałem bio-
logicznym opierającym się na ety-
kietach z kodami kreskowymi. Aby 
zapewnić najwyższą jakość usług, 
laboratorium prowadzi wewnętrz-
ną  i zewnętrzną kontrolę jakości, co 
potwierdzają stosowne certyfikaty 
Centralnego Ośrodka Badań Jakości 
w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz 
Centralnego Ośrodka Badań Jakości 
w Diagnostyce Mikrobiologicznej. 
Pracownia posiada wdrożone obli-
gatoryjne standardy jakości opraco-
wane przez Ministerstwo Zdrowia  
i system jakości oparty o normy mię-
dzynarodowe ISO, które zapewnia-
ją wysoką wiarygodność wyników 
badań. Warto nadmienić, że krew 
do badań pobierana jest jednorazo-
wym, zamkniętym systemem aspi-
racyjno-próżniowym, zabezpiecza-
jącym przed zakażeniem pacjenta  
i pracownika laboratorium.

Szpital Powiatowy

Kontakt:
KIEROWNIK PRACOWNI DIAGNOSTY-
KI LABORATORYJNEJ:             
mgr Maria Iglewska, 61 43 70 523

REJESTRACJA: 61 43 70 530 

KIEROWNIK PRACOWNI SEROLOGII  
Z BANKIEM KRWI: 
mgr Emilia Wiśniewska, 61 43 70 506

Poznania. Pacjenci nie muszą tracić 
czasu i pieniędzy na dojazd, nie czeka-
ją również w kolejkach, unikając przy 
tym sytuacji stresowych. To komforto-
we rozwiązanie także dla ich bliskich 
– nie muszą brać wolnego, żeby przy-
wieźć chorego do szpitala i czekać na 
korytarzu przez kilka godzin. 

W razie pytań prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numerem telefonu 
61 437 05 58.

Szpital Powiatowy 
we Wrześni

Nowy sprzęt w szpitalu
Dzięki darowiznom przekazanym przez ludzi dobrej woli Szpital 

Powiatowy we Wrześni zakupił urządzenie USG, warte nieco ponad 
80 tys zł, które jest bardzo przydatne w codziennej walce o życie  
i zdrowie pacjentów.

Środki na zakup aparatu USG pochodzi-
ły z prywatnych darowizn przekazanych 
m.in. przez powiatowych radnych. Pier-
wotnie mieli oni pomysł, by ze zbiórki za-
kupić specjalny zamgławiacz służący do 
dezynfekcji. Okazało się jednak, że zakup 
urządzenia jest utrudniony i niemożliwy 
do zrealizowania w krótkim czasie. Zarząd 
Szpitala zdecydował więc o zakupie mo-
bilnego urządzenia ultrasonograficznego.

Sprzęt, który może pracować z zasila-
nia bateryjnego, będzie przede wszyst-
kim pomagał w pracy anastezjologom 
i lekarzom medycyny ratunkowej. 
Służy do nieinwazyjnych badań, wyko-
rzystując nieszkodliwe dla ludzkiego 

organizmu fale ultradźwiękowe.
Oprócz radnych powiatowych, da-

rowizny, dzięki którym urządzenie już 
jest używane we wrzesińskim szpitalu, 
zostały również przekazane prywatnie 
przez pracowników jednostek powia-
towych, radnych gmin Września i Nekla, 
członków Rady Nadzorczej Szpitala, Pol-
ski Związek Działkowców we Wrześni, 
Stowarzyszenie Kibiców „Kolejorz”, Klub 
Motocyklowy „Sharks MC Poland”, Bank 
Spółdzielczy Września oraz Wrzesińskie 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kup-
ców. Nie da się ukryć, że efektem ubocz-
nym pandemii jest ludzka solidarność.            
            (red.)

Ordynator lek. med. Piotr Skalski prezentuje, jak działa nowe urządzenie USG

Oddział Chemioterapii Jednego Dnia umożliwia skuteczne leczenie na miejscu

Wrzesińskie labolatorium  
wykonuje wiele istotnych badań
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Transport publiczny w powiecie
Od maja ubiegłego roku na terenie powiatu wrzesińskiego zbiorowy transport publiczny zapewnia lokalna firma WA-MA Macieja Walickiego z Pyzdr. Dzięki dużym stara-

niom burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego oraz starostwa udało się wypełnić lukę powstałą po PKS Gniezno, które w 2019 roku zawieszało kursowanie autobusów na 
wybranych liniach, aż w końcu ogłosiło upadłość. Powstało wtedy pytanie – co dalej z transportem publicznym w naszym powiecie?

W maju ubiegłego roku włodarzom 
samorządów powiatu wrzesińskiego, 
na których terenie transport zapew-
niała gnieźnieńska firma, zostało po-
stawione pewnego rodzaju ultimatum 
– albo będziecie dopłacać do naszego 
funkcjonowania, albo musimy ogło-
sić upadłość, a wy zostaniecie bez 
transportu. Samorządowcy obawiali 
się tego, że na jednokrotnym dofi-
nansowaniu może się nie skończyć, 
jednocześnie nie widzieli większego 
sensu dokładania do interesu, który  
i tak nie spełnia oczekiwań mieszkań-
ców powiatu wrzesińskiego. Ponadto 
widać już było nie tak odległy koniec 
działalności przewoźnika. Trwała długa 
dyskusja prowadzona przez starostę, 
burmistrzów i wójta, a zarządzającym 
PKS Gniezno. To jednak nie przynio-
sło zamierzonego efektu, a w związku  
z tym burmistrz Pyzdr Przemysław 
Dębski rozpoczął starania, aby zapew-
nić mieszkańcom zarządzanej przez 
niego gminy transport przy wyko-
rzystaniu usług innego przewoźnika.  
W końcu włodarze podjęli odważną 
decyzję i zaufali nowej firmie.   

– Przy współpracy firmy WA-MA  
z Pyzdr udało nam się z powrotem 
odtworzyć  zbiorowy transport auto-
busowy. Dzięki temu, jako jeden z nie-
licznych powiatów w okolicy, mamy 
transport zbiorowy, który funkcjonuje. 
Jako powiat jesteśmy w stanie zapew-
nić wszystkim mieszkańcom, którzy 

tego potrzebują, transport ze stolic 
gmin do stolicy powiatu, czyli z Pyzdr 
przez Kołaczkowo do Wrześni, a jeśli 
chodzi o pozostałe dwie stolice, czyli 
Neklę i Miłosław mamy to zagwaran-
towane dzięki połączeniom kolejo-
wym – mówi wicestarosta wrzesiński 
Waldemar Grzegorek. 

W maju 2019 roku autobusy WA-MY 
można było spotkać na trzech liniach: 
Pyzdry-Lisewo-Kaczanowo-Wrze-
śnia, Pyzdry-Zieliniec-Września oraz 
Pyzdry-Spławie-Mikuszew-Czeszewo-
Miłosław-Września. Właściciel firmy 
przewozowej Maciej Walicki podkre-
ślał, że uruchomił tyle połączeń, na ile 
wtedy pozwalały mu możliwości.

– Zapewnienie transportu po PKS-ie 
było dużym wyzwaniem dla naszej fir-
my, ale przy współpracy powiatu oraz 
burmistrza Pyzdr szczęśliwie się to udało. 
Trzeba jednak podkreślić, że nigdy nie 
będziemy w stanie zaspokoić oczekiwań 
wszystkich zainteresowanych. Do tej 
pory nie mam żadnego dofinansowania 
ze strony państwa, o którym w pewnym 
momencie było głośno. Takiego dofinan-
sowania nie otrzymaliśmy, ponieważ 
moja firma rozpoczęła kursy po prostu 
zbyt wcześnie. Dlaczego? Ustawa, która 
dofinansowuje publiczny transport zbio-
rowy weszła w życie 18 lipca 2019 roku. 
Wszystkie linie, które były otwarte przed 
tą datą nie są dofinansowane. Musieli-
byśmy przynajmniej 3 miesiące nie funk-
cjonować – mówi Maciej Walicki.

Autobus jednak był potrzebny na 
już. Mieszkańcy na dobre zostali bez 
transportu, wielu z nich nie posia-
da auta. Mimo to musieli dostać się 
do pracy, a uczniowie do szkół. We 
wrześniu 2019 roku na liczne prośby, 
przede wszystkim rodziców młodzie-
ży dojeżdżającej do szkół średnich 
na terenie powiatu wrzesińskiego, 
utworzona została kolejna linia, tym 
razem z Witkowa do Wrześni. 

– Według artykułu 7 ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym, organizato-
rem publicznego transportu zbiorowego 
jest powiat na linii komunikacyjnej albo 
sieci komunikacyjnej w powiatowych 
przewozach pasażerskich, ale również 
gmina na linii komunikacyjnej albo sieci 
komunikacyjnej w gminnych przewozach 
pasażerskich – kontynuuje Grzegorek.

COVID-19 zaburzył znany nam tryb 
życia i przysporzył wiele problemów. 
Wszyscy musieli zacząć funkcjonować 
w nowym świecie z obostrzeniami.  
W trudnej sytuacji znaleźli się przedsię-
biorcy, w tym także firma przewozowa.  

– Na początku epidemii wstrzyma-
liśmy funkcjonowanie linii, ponieważ 
praktycznie wszystko zostało zawieszo-
ne, ludzie się bali. W połowie maja ob-
ostrzenia zostały poluźnione. Zacząłem 
otrzymywać wiele telefonów z gminy 
Pyzdry z prośbą o wznowienie komu-
nikacji. Z Miłosławia takich informacji 
otrzymywałem niewiele. Jednak jakiś 
czas temu zadzwonił do mnie burmistrz 
tej gminy i poprosił, abym także po-
nownie uruchomił linię Września – Mi-
łosław – Czeszewo. Odpowiedziałem, 
że mi się to nie opłaca, ponieważ zain-
teresowanie nią jest małe i na pewno 
nie zarobię na paliwo. Wtedy burmistrz 
zaproponował, że od początku lipca 
może udzielić dofinansowania 1 zł do 
kilometra – dodaje Walicki. 

Firma rozpoczęła kursowanie na 
tej trasie 1 lipca, jednak zaintereso-
wanie nią było wówczas niewielkie. 
2 lipca przez cały dzień skorzystało  
z transportu autobusowego zaledwie  
5 osób. W związku z tym właściciel 
firmy przewozowej zastanawia się, 
czy ta trasa, przy tak małym zaintere-

sowaniu, będzie miała sens i podsta-
wę do funkcjonowania. 

– Linie są rentowe w momencie, kiedy 
jeżdżą nimi dzieci do szkół. Dwie linie, 
na które powiat otrzymał ostatnio do-
finansowanie muszą zarobić na pozo-
stałe, które naprawdę są nieopłacalne. 
Przez pandemię od maja firma jeździ 
bardzo nierentownie. Pełną parą po-
winniśmy powrócić w momencie, gdy 
rozpocznie się rok szkolny. O ile się roz-
pocznie – mówi właściciel WA-MY.

Powiat wrzesiński złożył wniosek  
o dofinansowanie ze środków woje-
wody wielkopolskiego z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych 
na dwie linie, które kwalifikowały się 
do owego wsparcia. Przypomnijmy, 
że mogły to być wyłącznie te trasy, 
które powstały po wprowadzeniu  
w życie ustawy o Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych, czyli po 
18 lipca 2019 r. 30 czerwca Powiat 
Wrzesiński podpisał umowę z wo-
jewodą na dofinansowanie, które 
wynosi 90 216 złotych, przy czym 
zgodnie z zapisami ustawy 10% mu-
szą stanowić środki własne powiatu.

– Możemy teraz podpisać umowę  

z przewoźnikiem realizującym usługę 
transportu publicznego na terenie po-
wiatu wrzesińskiego. Firma WA-MA do 
końca 2020 roku będzie otrzymywała 
dofinansowanie do każdego kilometra 
w kwocie 3 zł z Urzędu Wojewódzkiego, 
a 35 groszy ze środków powiatu. Firma 
otrzyma całą kwotę, jednakże nie bę-
dzie to jednorazowy przelew. Zgodnie 
z zapisami umowy z wojewodą, po 
miesiącu realizacji usługi transportu 
firma musi złożyć rozliczenie faktycznie 
przejechanych kilometrów. Na tej pod-
stawie refinansujemy wydatki – tłuma-
czy naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu Elwira Haręźlak.

Mimo trudnej sytuacji związanej  
z COVID-19, przewoźnik stara się my-
śleć pozytywnie i ma nadzieję, że za-
interesowanie transportem autobu-
sowym niedługo powróci do sytuacji 
sprzed pandemii. Natomiast wicesta-
rosta Waldemar Grzegorek zapew-
nia, że zbiorowy transport publiczny 
ze strony powiatu jest przygotowany 
prawidłowo i od września uczniowie 
będą mogli bez problemu dotrzeć 
do szkół.        Klaudia Kubiak

Co słychać na drogach?
Kolejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego między Gutowem Małym a Grzybowem oraz przebudowana droga w Chwalibogowie już służą mieszkańcom. Te prace zostały 

zakończone, kolejne są planowane. 

We wtorek 21 lipca odebrano  
w Gutowie Małym kolejny odcinek 
ciągu pieszo-rowerowego, tym ra-
zem o długości blisko 950 m. Wraz 

z odcinkiem wykonanym w pierw-
szym etapie daje to 1,3 km. Przy-
pomnijmy, że są to części większej 
inwestycji. Docelowo ciąg pieszo-ro-

werowy ma prowadzić aż do Grzybo-
wa, a długość trasy to 3,7 km.

– Dokładamy następny odcinek, 
mamy nadzieję, że i tak się stanie  
w przyszłym roku. Myślę, że mieszkań-
cy najlepiej wiedzą o tym, czy jest to 
potrzebna inwestycja – mówił staro-
sta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.   

Podkreślał przy tym, że mimo po-
czątkowych problemów w kwestiach 
ekologicznych, udało się pogodzić 
dwa interesy różnych grup. Zosta-
ło to jednak opłacone większym 
niż planowano nakładem sił, czasu  
i oczywiście pieniędzy. 

Kolejnego dnia, w środę 22 lipca, 
odebrano prawie 3-kilometrowy 
odcinek przebudowanej drogi Grzy-
mysławice-Chwalibogowo-Osowo.  

Na realizację tej inwestycji powiat 
pozyskał prawie 2 miliony złotych 
dofinansowania z Fundusz Dróg Sa-
morządowych, a cała wartość tego 
zadania to prawie 3,2 miliona złotych. 

Powiat wrzesiński po zakończeniu 
tych inwestycji przygotowuje się do 
kolejnego dużego zadania. Będzie to 
przebudowa ok. 2,5 kilometrowego 
odcinka drogi powiatowej w Zapo-
wiedni (gm. Pyzdry). Otwarcie ofert 
przetargowych nastąpi 24 lipca.

– Kosztorys inwestorski opiewa na 
kwotę 4,7 miliona złotych, aczkolwiek 
liczymy raczej na ofertę oscylującą 
w granicy 3 milionów złotych. W tej 
inwestycji głównym zadaniem bę-
dzie poszerzenie drogi do szerokości 
6 metrów, wykonanie dwóch warstw 

z masy bitumicznej oraz wszystkich 
niezbędnych prac towarzyszących, 
takich jak roboty ziemne, oznakowa-
nie czy prace przy zieleni. Ten etap 
planujemy zakończyć do końca listo-
pada tego roku – tłumaczy naczelnik 
Wydziału Dróg Powiatowych Bartło-
miej Kaczmarzewski.

W ostatnim czasie odbywała się 
również przebudowa chodnika  
w Targowej Górce (gm. Nekla). Prze-
łożenie obrzeży oraz wyrównanie 
zaniżeń kosztowało nieco ponad  
23 tysiące złotych. Zadanie zostało 
zrealizowane w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Powiatu Wrzesińskiego. 

Klaudia Kubiak

W Gutowie Małym mieszkańcy już korzystają z nowego chodnika

Takie pojazdy znowu można spotkać na lokalnych drogach

Dzięki pozyskaniu dofinansowania mieszkańcy powiatu będą mieli dostęp 
do środków transportu publicznego
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Września i powiat wrzesiński  
w czasie I wojny światowej

Gospodarka i społeczeństwo w warunkach wojny (cz. 2)
Coraz częstsze braki podstawowych artykułów żywnościowych skłaniały do podejmowania różnych inicjatyw społecznych. 

Do takich należały kursy oszczędne-
go gotowania na czas wojny. W mia-
stach organizowano także wykłady  
o oszczędności w odżywianiu wygła-
szane przez specjalistów. Odbywały 
się one we wszystkich powiatach 
prowincji. Do inicjatywy włączyły się 
władze administracyjne – landraci  
i powiatowi inspektorzy szkolni, któ-
rzy wręcz prosili nauczycieli o przy-
gotowanie i wygłaszanie podobnych 
wykładów, godząc się nawet na to, 
aby odbywały się one po polsku (!)  
w całkowicie przecież zgermanizo-
wanych szkołach.

Od początku wojny bardzo poważ-
nie ograniczano sprzedaż paliwa do 
samochodów prywatnych. Benzyną 
dysponowały tylko władze wojsko-
we, wrzesiński magazyn znajdował 
się w elektrowni miejskiej, w któ-
rej pracowały spalinowe maszyny 
produkujące energię elektryczną. 
Trudno było dostać naftę potrzebną 
przede wszystkim do oświetlenia 
mieszkań. Elektryfikacja w mieście, 
rozpoczęta już przed wojną, postę-
powała bardzo powoli, a w czasie 
wojny wcale. Wsie pozostawały cią-
gle bez sieci elektrycznej (i miało tak 
być jeszcze przez kilka dziesięcioleci).

Zimą 1917 roku, kiedy poważnie 
zaczęło brakować węgla, wpro-
wadzono na niego kartki. Z powo-
du jego braku zamykano szkoły.  
W miastach, które posiadały ga-
zownie, wprowadzono ogranicze-
nia w zużyciu węgla, bo gaz mógł  
w wielu dziedzinach go zastępo-
wać. Już wczesną wiosną 1918 roku,  
w okresie rosnących trudności go-
spodarczych, podjęto akcję spro-
wadzania dzieci z zachodnich Nie-
miec do Księstwa „na wieś w celu 
lepszego odżywienia”.

Rosnące trudności ekonomicz-
ne Niemiec skutkowały kolejnymi 
ograniczeniami. Landraci wydawa-
li zakazy wywożenia owocu poza 

granice powiatu, państwo intereso-
wało się też np. handlem łodygami 
pokrzyw jako surowcem włókien-
niczym. Władze Wrześni zorganizo-
wały skup owoców, a ich później-
sza sprzedaż mieszkańcom miasta 
cieszyła się dużym powodzeniem. 
Próba zorganizowania podobnego 
systemu sprzedaży warzyw nie po-
wiodła się. Powszechne trudności 
w zaopatrzeniu w artykuły rolne 
spowodowały znaczący wzrost zja-
wiska kradzieży polnych na większą 
skalę. „Aresztem wojennym” obło-
żono miedziane dachy budynków,  
a nawet miedzianą aparaturę do 
destylacji. Oznaczało to, że pań-
stwo zapewniało sobie wyłączność 
na ewentualny ich przymusowy wy-
kup. Na „cele wojenne” konfiskowa-
no w 1917 roku dzwony kościelne, 
zostawiając często na wieży tylko 
jeden. Dotknęło to także kościoły 
w powiecie wrzesińskim. Protestu-
jącym parafianom grożono sądem 
wojennym. Wraz z pogarszaniem 

się zaopatrzenia rosły ceny żywno-
ści – od 1,5 do 5-krotnie.

Wojna przyniosła także inne 
uciążliwości. Na początku wyda-
no całkowity zakaz prywatnych 
rozmów telefonicznych. Później 
zakaz cofnięto, ale możliwość roz-
mów była bardzo ograniczona.  
Z powodu cenzury rozmowy w języ-
ku niemieckim były kontrolowane,  
a prowadzone w języku polskim  
w celu kontroli tłumaczone na nie-
miecki, co bardzo często wobec 
braku urzędników–tłumaczy ozna-
czało brak możliwości takiej rozmo-
wy (we Wrześni były już wówczas 
trzycyfrowe numery telefonów,  
w większych miastach czterocyfro-
we). W pierwszych miesiącach wojny 
bardzo ograniczony był ruch pocią-
gów pasażerskich. Wprowadzono 
godzinę policyjną, zakaz sprzedaży 
alkoholu ludności cywilnej w okre-
ślonych godzinach, a całkowity 
zakaz jego sprzedaży żołnierzom  
i podoficerom (zakaz był nagminnie 
łamany przez kupców, szynkarzy  
i karczmarzy, ale też bezwzględnie 
karany grzywnami i odebraniem po-
zwolenia na wyszynk).

Od początku wojny znikały z rynku 
monety markowe gromadzone przez 
ludność. Władze musiały je zastępo-
wać banknotami. Pojawiły się też 
bilety „pieniędzy lokalnych”, wyda-
wanych przez władze miasta i waż-
nych tylko na określonym terenie. 
W 1914 roku władze Wrześni podję-
ły decyzję o wydaniu także bonów 
towarowych, aby zrekompensować 
brak drobnych pieniędzy. Bony te 
funkcjonowały kilka miesięcy. Na po-
czątku roku 1917 puszczono w obieg 
10 000 marek „pieniędzy lokalnych” 
w formie czerwonych banknotów  
o wartości 5, 10 i 50 fenigów. W 1918 

roku władze wykupiły je z dużym 
zyskiem – 6 000 marek, ponieważ 
znaczna ich część nie została dostar-
czona do wykupienia. W połowie 
tegoż roku wydano czerwone bank-
noty 5, 10, 20, 25, 50 fenigów i 1 mar-
kę na łączną kwotę 475 000 marek  
z terminem wykupienia do 1 kwiet-
nia 1920 roku. Warto dodać, że  
w ciągu całego okresu, państwo nie-
mieckie dziewięciokrotnie rozpisy-
wało państwową pożyczkę wojenną.

Powszechna cenzura, którą zajmo-
wała się policja polityczna, szcze-
gólnie ostra tuż po ogłoszeniu 
mobilizacji w 1914 roku, oznaczała 
kontrolę korespondencji i prasy.

Wojna spowodowała zastój w in-
westycjach miejskich we Wrześni. 
Nie wybudowano żadnego gmachu 
publicznego ani też żadnej kamie-
nicy prywatnej.

Przedsiębiorstwa miejskie starały 
się utrzymać poziom pracy z okresu 
przedwojennego. W elektrowni więk-
szość wysiłku pochłaniało dostoso-
wanie wielkości produkcji energii do 
rosnących potrzeb i to w okoliczności 
coraz gorszych jakościowo surowców 
potrzebnych do jej wytwarzania. Zaku-
piono nowe baterie, ale nie można było 
ich eksploatować z powodu zmniejszo-
nej przez rekwizycje ilości drutu mie-
dzianego sieci elektrycznej w mieście. 
W 1918 roku nastąpił znaczny wzrost 
cen energii elektrycznej. W miejskich 
wodociągach nie poczyniono żadnych 
nowych inwestycji, nastąpił natomiast 
wzrost cen wody, podobnie było  
w przypadku sieci kanalizacyjnej. 
Duży wzrost nastąpił natomiast  
w zakresie korzystania z łaźni miejskiej.

W 1915 roku – po zajęciu przez 
Niemcy Królestwa Polskiego – znik-
nęły piętrzone dawniej przez stronę 
rosyjską przeszkody uniemożliwia-
jące przedłużenie linii kolejowej ze 
Strzałkowa do Konina i dalej do Kut-
na i Warszawy. Plan budowy postę-
pował. Transport towarów przez ko-
leje normalnotorowe w tym czasie 
zmalał, znacznie wzrósł natomiast 
przewóz osób. Także wąskotoro-
wa kolejka powiatowa przewoziła  

Wrzesińska niemiecka pocztówka propagandowa z 1914 roku  
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

Strzałkowska pocztówka propagandowa z 1914 roku z wizerunkiem  
Paula von Hindenburga (ze zbiorów Roberta Klimczaka)

Nekrolog Feliksa Ponińskiego, dziedzica dóbr wrzesińskich. Nie przysługiwał mu tytuł 
hrabiowski, ponieważ jego pradziadek Stanisław, dziadek Edward i ojciec Stanisław 

dzierżyli tytuł na zasadzie primogenitury, tzn. tytuł przysługiwał tylko najstarszemu sy-
nowi. Starszy od Feliksa o rok jego brat Edward, któremu ten tytuł przysługiwał, umarł 
jako 16-latek w 1886 roku.  Po śmierci braci dziedziczką dóbr wrzesińskich została ich 

młodsza siostra Helena

w latach 1916 i 1917 dwukrotnie 
więcej osób w porównaniu z rokiem 
1914, ale w tym samym czasie dwu-
krotnie spadł przewóz towarów. 
Wzrosła natomiast znacząco ilość 
wszelkiego rodzaju przesyłek pocz-
towych. Dyrektorem wrzesińskiej 
poczty (Urząd Pocztowy I klasy) był 
wówczas major w stanie spoczynku 
baron von Düring (obejmowanie 
urzędów przez emerytowanych 
niemieckich wojskowych było dość 
częstą praktyką).

Marian Torzewski
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Savoir-vivre w samochodzie

Żona pana Piotra poprosiła go, by posprzątał w samochodzie, zanim pojedzie odebrać wujostwo  
z lotniska. Mężczyzna uważa jednak, że porządek w aucie to jego prywatna sprawa i że odrobina bło-
ta na chodnikach na pewno nie przeszkodzi mu w jeździe. Czy pan Piotr na pewno postępuje zgodnie  
z zasadami dobrego wychowania, nie zwracając uwagi na czystość auta, którym za chwilę ma przewo-
zić swoich gości?

Od kierowcy wymaga się nie tylko odpowiednich umiejętności,  
ale także nienagannych manier

Jak poprawnie wsiąść do auta i je 
opuścić?

Jedna z podstawowych zasad mówi 
o tym, że mężczyźni otwierają drzwi 
kobietom. W razie potrzeby panowie 
powinni pomagać paniom również 
w trakcie wysiadania. Kiedy kobieta 
zajmie już miejsce w samochodzie, 
mężczyzna może zamknąć drzwi, uwa-
żając przy tym, by nie zrobić krzywdy 
towarzyszce. Wracając na miejsce, kie-
rowca obchodzi auto przodem. Pro-
wadzący pojazd powinien zatroszczyć 
się także o innych współpasażerów, 
przede wszystkim tych wyższych ran-
gą. Odrębne reguły określają również 
sposób, w jaki przedstawiciele obu 
płci powinni zasiadać w aucie. Pano-
wie wchodząc do samochodu, wkła-
dają do środka jedną nogę, następnie 
siadają i dostawiają drugą. Natomiast 
w przypadku pań kolejność będzie 
inna – najpierw powinny one usiąść, 
a następnie włożyć do środka obie 
złączone nogi. Takie rozwiązanie po-
zwoli uniknąć niezręczności, gdy mają 
na sobie sukienkę lub spódnicę. Jeżeli 
kierowca jest mężczyzną, przy wysia-
daniu kobieta lub inny ważny gość nie 
powinni samodzielnie otwierać drzwi, 
lecz czekać, aż zrobi to prowadzący 
auto. Jeśli jednak nie wykazuje on ini-
cjatywy, nie należy zwracać mu uwagi, 
tylko samodzielnie opuścić pojazd. 
Zbędny komentarz będzie większym 
nietaktem niż nieodpowiednie postę-
powanie zasiadającego za kierownicą.

Jak odpowiednio przygotować sa-
mochód?

Można sobie wyobrazić, że auto to 
małe mieszkanie, dlatego zaprasza-
jąc do niego gości, należy zatroszczyć 
się o porządek. Samochód powinien 
być czysty zarówno na zewnątrz, jak  
i w środku. Dlatego przed planowa-
ną podróżą warto udać się do myjni 
lub samodzielnie wyczyścić karoserię. 
Wnętrze odkurzamy, dbamy o czystość 
chodników i usuwamy niepotrzebne 
przedmioty, pamiętając przy tym rów-

nież o bagażniku – nigdy nie wiemy, 
kiedy będziemy musieli go otworzyć. 
Zawsze warto zwrócić uwagę na od-
powiednie zawieszki i inne gadżety. 
W związku z tym pan Piotr powinien 
posłuchać małżonki i przed wyjazdem 
na lotnisko, skąd ma odebrać ciocię  
i wujka, zadbać o schludny wygląd 
auta.

Odpowiednie zachowanie podczas 
jazdy

Zasady savoir-vivre’u zostały opra-
cowane nie po to, aby je łamać, lecz 
by wszystkim ułatwiać życie. Podczas 
jazdy najważniejszą rzeczą jest kom-
fort podróżujących. Jedna z podsta-
wowych reguł zabrania palenia w sa-
mochodzie i należy jej bezwzględnie 
przestrzegać. Nie na miejscu będą 
także brawurowe popisy kierowcy. 
Nie dość, że jest to niebezpieczne, to 
dodatkowo może on zrazić do siebie 
współpasażerów. Zbyt głośna muzy-
ka przeszkadza w rozmowie, dlatego 
warto ją trochę przyciszyć. Pozwól-
my gościom wybrać jej rodzaj, jeżeli  
w aucie mamy kilka płyt. Niech pasaże-
rowie zadecydują również o wysokości 
ustawionej temperatury. To pokaże, że 
kierowca liczy się z ich zdaniem.

Które miejsce zająć w trakcie po-
dróży służbowej?

W sferze zawodowej wszystkie zasa-
dy dobrego wychowania podporząd-
kowane są rangom stanowisk zajmo-
wanych przez poszczególne osoby. 
Każde z czterech miejsc w samocho-
dzie ma swoją ważność. Kiedy za kie-
rownicą zasiada zawodowy kierowca, 
siedzenie obok niego powinno w mia-
rę możliwości pozostać wolne. Osoba 
najważniejsza zajmuje miejsce z tyłu, 
na skos od prowadzącego auto, by 
móc utrzymywać z nim kontakt. Pra-
cownik niższy rangą powinien usiąść 
za kierowcą. Tak postępujemy głównie 
wtedy, gdy jedziemy taksówką. Jeśli  
w samochodzie podróżuje prezes fir-
my, członek zarządu oraz gość, ten 

ostatni zajmuje najlepsze miejsce 
(na skos od kierowcy). Szef zasiada 
za prowadzącym pojazd, a ostatnie 
wolne siedzenie obok szofera nale-
ży do pracownika niższego rangą. 
Jeśli kierowcą jest osoba zajmująca 
najwyższe stanowisko, to uprzy-
wilejowane siedzenie znajduje się 
obok niej. Drugie w kolejności bę-
dzie miejsce z tyłu za pasażerem,  
a trzecie za prowadzącym samochód. 
Należy pamiętać, że w życiu prywat-
nym najbardziej zaszczytne miejsce 
zawsze znajduje się obok kierowcy.

Kultura na drodze
Istnieje wiele zasad, które sprawiają, 

że poruszanie się po drodze przebiega 
bez większych przeszkód i dla wszyst-
kich staje się przyjemniejsze. Po pierw-
sze, kulturalny kierowca nie przyspie-
sza, kiedy inni go wyprzedzają. Po dru-
gie, jedzie z odpowiednią prędkością. 
Po trzecie, nie wymusza pierwszeń-
stwa, a kiedy innym przez nieuwagę 
zdarzy się popełnić błąd, nie zaczyna 
trąbić i nie puszcza siarczystej wiązanki 
w stronę „winowajcy”. Po czwarte, za-
wsze sygnalizuje swoje zamiary innym 
uczestnikom ruchu drogowego, np. 
włącza kierunkowskaz z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Jednym z najmilszych 
gestów na drodze jest podziękowanie 
innym za ich uprzejme zachowanie. 
Wystarczy skinięcie głową, pokazanie 
otwartej dłoni czy krótkie mrugnięcie 
światłami awaryjnymi. Ostatnio wiele 
mówi się o obowiązku jazdy na suwak 
oraz tworzeniu korytarza ratunkowe-
go. Kulturalny kierowca to taki, który 
przestrzega przepisów, a więc również 
tych związanych z niedawnymi regu-
lacjami. Z pierwszym przypadkiem 
mamy do czynienia, kiedy droga dwu-
pasmowa ulega zwężeniu. Pojazdy 
poruszające się zwężającym się pasem 
powinny jechać aż do jego końca.  
Z kolei kierowcy z pasa, na którym 
jazda jest kontynuowana, powin-
ni wpuszczać przed siebie po jed-
nym aucie z tego kończącego się.  
Takie zachowanie pozwala rozładować 
tworzące się korki i utrzymać płynność 
ruchu. Druga z przywołanych sytuacji 
wiąże się z utworzeniem wolnej prze-
strzeni na drodze, która umożliwia 
służbom ratunkowym jak najszyb-
sze dotarcie do poszkodowanych.  
Dotyczy to przede wszystkim autostrad 
i dróg ekspresowych. Kierowcy muszą 
pamiętać, by jeszcze przed przejazdem 
karetki lub wozu strażackiego trzymać 
się jak najbliżej krawędzi jezdni. Jeśli 
jest to droga wielopasmowa, pojazdy 
znajdujące się na lewym pasie zjeżdża-
ją na lewo, natomiast wszystkie pozo-
stałe na prawo. Postępowanie zgodne  
z tymi zasadami może uratować ko-
muś życie. 

Monika Tomczak

• faferloki – płatki owsiane 
• fafoły - cząstki stałe w cieczy (farfo-
cel – fafoł)
• fajny – ładny 
• famuła – rodzina 
• faryna – cukier 
• fefermyncki – cukierki miętowe 
• fefry/fefrać się – strach/bać się
• fest – mocno, dobrze 
• fifny – zgrabny lub sprytny
• fiksmatenta – drobiazgi, drobne rzeczy 
• flaszka – butelka 
• fleja – flejtuch
• flepy – dokumenty, akta
• fogelka – wesołe miasteczko, plac zabaw 

• fonc – smalec 
• franela – flanela 
• frechkunda – bezczelna kobieta 
• frechowny – zarozumiały, bezczelny 
• fumlować, fymlować – działać nie-
sprawnie (o urządzeniach)
• funcka – lampka, latarnia 
• funt – jednostka wagi w Poznaniu (0,5 kg) 
• furt – nadal, ciągle 
• futer – pożywienie 
• fyrać – uciekać, szybko odchodzić 
• fyrtel – okolica lub dzielnica

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów  

Jerzego Romualda Stankiewicza

ZAPOWIEDZI

7-13.08. - SCOOBY – DOO!  /PREMIERA/
7-13.08. - BABYTEETH /PREMIERA/

12-27.08. - TENET /PREMIERA/

SCOOBY-DOO! /PREMIERA/
14:00, 16:00, 18:00

  POLOWANIE /PREMIERA/
20:00
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Oczami przedsiębiorców
Pierwsze tygodnie epidemii koronawirusa były dla przedsiębiorców niezwykle trudnym okresem. 

Zastój gospodarczy spowodowany rozprzestrzenianiem się choroby i wprowadzonymi w związku z 
tym obostrzeniami sprawił, że przyszłość wielu firm stanęła pod znakiem zapytania. Ich właściciele 
szukali więc pomocy ze strony państwa, które przyjęło tzw. Tarczę Antykryzysową. Wrzesińscy przed-
siębiorcy również zdecydowali się skorzystać z rozwiązań oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Do 20 lipca ze wsparcia w postaci 
jednorazowych niskooprocentowa-
nych pożyczek na pokrycie bieżą-
cych kosztów prowadzenia działal-
ności skorzystały 4 084 podmioty 
z terenu powiatu wrzesińskiego. 
Otrzymały one pożyczki na łącz-
ną kwotę ponad 20 mln zł. Z kolei  
z dofinansowania części kosztów wy-
nagrodzeń pracowników oraz należ-
nych od nich składek na ubezpiecze-
nia społeczne skorzystały 373 firmy. 
Trafiło do nich ponad 9 mln zł. W tym 
część środków pochodziła z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. 
Natomiast dofinansowanie kosztów 
prowadzenia działalności gospodar-
czej dla przedsiębiorców samoza-
trudnionych przyznano 461 osobom, 
które złożyły odpowiednie wnioski. 
Na ten cel przeznaczono ponad 2,5 
mln zł. Oznacza to, że w związku z re-
alizacją zadań w ramach Tarczy Anty-
kryzysowej do przedsiębiorców na-
szego powiatu trafiło w sumie ponad  
31 mln zł. Chętnych do skorzysta-
nia ze wsparcia oferowanego przez 
Powiatowy Urząd Pracy było więcej, 

lecz nie wszystkie wnioski zostały po-
zytywnie rozpatrzone. Chociaż wy-
daje się, że wszystko powoli wraca do 
normy, to o końcu epidemii nie moż-
na mówić, a sytuacja, w jakiej znajdu-
ją się przedsiębiorcy, nadal pozostaje 
niełatwa. Zapytaliśmy więc tych, któ-
rzy skorzystali z pomocy oferowanej 
w ramach Tarczy Antykryzysowej, 
czy rozwiązania wprowadzone przez 
państwo rzeczywiście pomogły im 
przetrwać najgorszy czas i czy są one 
wystarczające.   Monika Tomczak

Pandemia zmieniła otaczający świat, zdezorganizowała nasze życie i w zasadzie nie wiemy, kiedy wrócimy do 
normalności. Dzięki funduszom oferowanym w ramach tarczy antykryzysowej uzyskałam pomoc, aby ratować fir-
mę. Oferowane wsparcie finansowe – zwolnienie z opłacania składek ZUS, refundacja części wynagrodzeń pra-
cowników i subwencja pozwoliła zachować płynność finansową firmy. Moim zdaniem proponowane działania nie 
są wystarczające. Rząd powinien zwolnić ze składek ZUS lub wprowadzić dobrowolność przynajmniej na okres 
jednego roku. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni. Panie, które 
procedowały mój wniosek służyły radą i pomocą. Obecnie moja firma działa w miarę stabilnie, jednak trudno jest 
określić, jak będzie wyglądała jej sytuacja w najbliższej przyszłości, gdyż pandemia nadal trwa.

Aleksandra Radoszewska-Rogowska

Na pomoc w ramach tarczy zdecydowałem się z uwagi na bardzo duże 
spadki obrotów w marcu i kwietniu, sięgające nawet 70% w stosunku do 
analogicznych miesięcy w 2019 r. Moja firma funkcjonuje stabilnie od 
1997 r. i byłem w stanie przewidzieć wahania rynku spowodowane sezo-
nowością branży fotograficznej. Pandemia przypadła w czasie tzw. zastoju 
wiosennego. Duży udział w obrotach stanowi fotografia szkolna, którą re-
alizuję właśnie od marca do czerwca, i fotografia komunijna realizowana 
w maju. Jak wiemy, komunie się nie odbyły, a szkoły zamknięto. W związku 
z tym nie było możliwości realizacji przyjętych zleceń. Pomoc w ramach 
tarczy była jedynym rozwiązaniem i pozwoliła na zaspokojenie najpilniej-
szych potrzeb finansowych związanych z realizacją wynagrodzeń, opłat za 
wynajęcie lokali i zakupem towarów. Czy pomoc ta była wystarczająca? 
Niestety nie, ale każda pomoc była na wagę złota, pozwoliła utrzymać 
miejsca pracy oraz częściowo realizować najpilniejsze potrzeby. Każdy ma 
oczywiście inne potrzeby i oczekiwania, jeśli chodzi o pomoc ze strony 
państwa i trudno oczekiwać indywidualnego podejścia do każdej firmy. 
Współpracę z organem pośredniczącym, czyli z Powiatowym Urzędem 
Pracy we Wrześni mogę ocenić jako wzorową: zwięzłe informacje, szyb-
ka realizacja pomocy, bardzo dobry kontakt telefoniczny i elektroniczny.  
Ogólnie mogę stwierdzić, że pomoc, którą otrzymałem, pomogła w naj-
trudniejszych chwilach. Zostały niestety zaległości płatnicze, ale są one 
na bieżąco uzupełniane, ponieważ rynek częściowo się odbudował, a po 
resecie kwietniowym mogło być znacznie gorzej. Optymizm w biznesie 
to bardzo ważna sprawa – pozwala trzeźwo oceniać i analizować sytu-
ację oraz motywuje do działania. Kwietniowy zastój pozwolił albo raczej 
wymusił przeredagowanie strategii rozwoju firmy, co uważam akurat za 
pozytyw tej sytuacji, oraz wymusił wprowadzenie nowych rozwiązań do 
oferty. Mam nadzieję, iż obecna sytuacja szybko się ustabilizuje i powrót 
do normalności pozwoli na stabilne prowadzenie, a także rozwój mojej 
działalności.

Jarosław Kwiatek

Skorzystaliśmy z pomocy oferowanej przez Urząd Pracy – sytuacja związana z pandemią nas do tego zmusiła. 
Nasze firmy działają w branży gastronomicznej oraz zajmują się eksportem, działamy w branżach, które zostały 
bardzo mocno dotknięte sytuacją gospodarczo-ekonomiczną na skutek pandemii koronawirusa. Środki finanso-
we oferowane przez państwo pomogły nam utrzymać, a nawet zwiększyć zatrudnienie oraz zachować płynność 
finansową. Wprowadzone rozwiązania są wystarczające, jednak omijają niektóre firmy, np. spółki które powstały/
przekształciły się z początkiem roku 2020. Niestety w tym zakresie brakuje rozwiązań wspomagających nowych/
młodych przedsiębiorców. Obecna sytuacja, np. na rynku gastronomiczno-hotelarskim jest cały czas trudna. Od-
wołane są imprezy masowe w tym targi, co ogranicza przyjazd klienta biznesowego. Podobnie jest z organizacją 
imprez, jubileuszy itp. Firmy z branży borykają się z problemami, jak i obostrzeniami.

Robert Rogoziński

Przestój gospodarczy związany z pandemią koronawirusa z dnia na dzień spowodował  całkowite tąpnięcie. Spa-
dek sprzedaży w mojej firmie bliski 100% spowodował, że zdecydowałem się skorzystać z pomocy w ramach Tar-
czy Antykryzysowej oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozyskane środki pomogły w opłaceniu bieżących 
płatności związanych z prowadzeniem działalności. Dotychczasowe wsparcie pozwoliło mojej firmie przetrwać, 
natomiast problem się nie skończył, a koszty jakie musi ponosić właściciel, takie jak ZUS, wróciły do porządku 
dziennego. Problem jest nadal, firma ma sporadyczne zamówienia. Jeśli taki stan będzie utrzymywał się dłużej, 
będę musiał pomyśleć o zamknięciu firmy.

Wojciech Kopaczewski

Informacja 
dotycząca umorzenia  

pożyczki z Funduszu Pracy                             
dla mikroprzedsiębiorców  

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że w związku ze 
zmianą art. 15 zzd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568  z późn. 
zm.) pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warun-
kiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospo-
darczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu na podstawie informacji  
z CEIDG/KRS, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. 
Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi Powiatowy Urząd Pracy.

Podstawa prawna - art. 77 pkt 39 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczo-
nym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19.

Umowy o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15 zzd usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
zmienianej w art. 77 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 
COVID-19, zawarte oraz podpisane przez mikroprzedsiębiorców 
razem z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed dniem wejścia  
w życie niniejszej ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie 
określonym w art.15 zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu 
nadanym ustawą zmieniającą. 
   

  Dyrektor
Powiatowego Urzędu  Pracy

             we Wrześni
Eugeniusz Wiśniewski

Powiatowy Urząd Pracy informuje,  
że 14 sierpnia br. (piątek) urząd  

będzie nieczynny (w zamian za święto 
przypadające w sobotę 15 sierpnia br.).

Obsługa interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy
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Rzecznik konsumenta radzi

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

Elżbieta Staszak-Małecka

Dodatkowe koszty wizyt lekarskich  
czy kosmetycznych (opłaty covidowe)

Przygarnij mnie

Pan Zenon pyta, czy lekarz może doliczyć do rachunku koszt użytych środków chroniących przed ko-
ronawirusem, ponieważ gdy był u dentysty, do ceny usługi została doliczona dodatkowa opłata zwią-
zana z zabezpieczeniem przed wirusem.

Tak. Pandemia koronawirusa trwa, 
a korzystając z usług chociażby me-
dycznych czy innych, na przykład 
kosmetycznych, możemy liczyć się  
z tak zwanymi opłatami covidowymi. 
Mają one pokrywać koszty zaostrzo-
nych wymogów sanitarnych, między 
innymi zakup środków dezynfekują-
cych czy innego sprzętu ochronnego 
(np. maseczek, fartuchów).

Wysokość tych opłat jest różna w zależno-
ści od wyliczonych przez gabinet kosztów.

Placówki medyczne czy kosmetyczne 
mogą pobierać takie opłaty, ale mają 
też obowiązek rzetelnego informo-
wania o wszystkich kosztach realizacji 
usługi. O obowiązku wniesienia opłaty 

covidowej powinniśmy dowiedzieć się 
najpóźniej przy wejściu do placówki. 
Sytuacje, w których o dodatkowych 
kosztach dowiadujemy się dopiero po 
zabiegu, są niedopuszczalne i należy je 
zgłaszać Inspekcji Handlowej (Poznań, 
Aleje Marcinkowskiego 3). 

PRZYPOMINAM, że zagrożenie 
zakażenia koronawirusem nadal 
występuje – dla własnego bezpie-
czeństwa w dalszym ciągu z konse-
kwencją należy przestrzegać pod-
stawowych wymogów ochronnych  
i sanitarnych.

Nadal jesteśmy w stanie epidemicz-
nym, dlatego mimo luzowań ob-
ostrzeń w dalszym ciągu pamiętaj-

my, że koronawirus jest z nami. Pro-
szę nie lekceważyć żadnych zasad 
higieny oraz ochrony przed chorobą.

Podstawa prawna ustawa z dnia 30 
maja 2014 roku o prawach konsu-
menta (Dz. U. 2020  pozycja 287) oraz 
inne przepisy wydane na czas epide-
mii koronawirusa.

Ptasi motyl
Dudek to jeden z oryginalniejszych ptaków, jaki przylatuje do 

Polski. 

Pomarańczowobrązowe ubarwienie 
sprawia, że trudno go dostrzec, gdy 
spaceruje po ziemi, natomiast w locie, 
który bardziej przypomina lot motyla, 
nie sposób go nie zauważyć i pomylić 
z innym ptakiem. Ptaki odzywają się 
charakterystycznym du, du, du, skąd 
wzięła się jego polska nazwa.

Dudki mają długi, cienki, lekko za-
krzywiony ku dołowi dziób, umoż-
liwiający wydobywanie z miękkiej 
ziemi owadów i larw. Do ich przy-
smaków należą np. turkuć podjadek, 
chrabąszcze, mrówki, dżdżownice,  
a także żaby czy jaszczurki. Najbar-
dziej charakterystyczny w jego wy-
glądzie jest duży, wachlarzowato 
rozkładany czub na głowie. Dudek 

gniazduje w starych dziuplastych 
drzewach, których jest niestety coraz 
mniej, w stertach kamieni, szczeli-
nach murów, a także budkach lęgo-
wych. Mimo że można go spotkać na 
obszarze całego kraju, jest ptakiem 
występującym dość nielicznie. Pre-
feruje tereny suche z niską roślinno-
ścią i sypkim podłożem, a także takie, 
gdzie wypasane jest bydło. 

Ciekawostką jest to, że w momencie 
zagrożenia młode dudki wyrzucają  
z gruczołu kuprowego cuchnącą 
ciecz, która ma za zadanie odstra-
szyć intruza. Od sierpnia zaczynają 
odlatywać do Afryki, a powracają na 
przełomie kwietnia i maja.  
  Marcin Popławski

Bohater tego zdjęcia został sfotografowany w okolicach rzeki Warty

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

Cześć, nazywam się Fibi. Aktual-
nie przebywam w domu tymczaso-
wym, jednak cały czas szukam tego 
jedynego, w którym zostanę już na 
zawsze. Jestem bardzo aktywnym 
psem – lubię chodzić na długie spa-
cery, cieszą mnie treningi i bieganie 
za piłką. Za małe smakołyki jestem 
w stanie nawet ci ją oddać, ale tylko 
na chwilę po to, żebyś znów mógł 
mi ją rzucić. W domu tymczaso-
wym, w którym teraz mieszkam, 
nauczyłam się wielu rzeczy. Potrafię 
spokojnie chodzić na luźnej smyczy  
i już wcale nie ciągnę. Znam kilka ko-
mend i świetnie aportuję. Staram się 

słuchać opiekunów, dlatego zawsze 
do nich wracam, gdy tylko zawołają 
lub zagwiżdżą. Może to się wydawać 
dziwne, ale jestem skocznym psem 
– lubię wskakiwać na baloty słomy  
i stamtąd podziwiać widoki. Wszyst-
kie moje potrzeby załatwiam na 
dworze. Raczej dobrze dogaduję 
się z psami, natomiast z kotami nie 
miałam większej styczności. Czasami 
boję się dużych aut, które przejeż-
dżają blisko mnie. Nie przepadam też 
za rowerzystami, niekiedy reaguję na 
nich szczekaniem, ale gdy tylko opie-
kun zwróci mi uwagę uspokajam się. 
Behawiorysta mówi, że nie mam lęku 

separacyjnego, jednak nie lubię zo-
stawać sama, zdecydowanie wolę 
mieć towarzystwo. Nowy opiekun 
musiałby ćwiczyć ze mną w klatce 
kennelowej. Lubię w niej przeby-
wać, spać czy odpoczywać, ale nie 
lubię być w niej zamknięta dłuższy 
czas. Bardzo chciałabym znaleźć 
dom, w którym opiekun będzie po-
święcał mi czas i pokocha tak, jak 
ja jego. Gdybyś chciał mnie poznać 
możesz skontaktować się z Roksaną 
(692 524 568) lub Florką (505 902 
559).

Skoczna Fibi

Fibi czeka na opiekuna, który będzie jej życiowym przewodnikiem

fot. M
. Popław

ski

fot. Psi-jaciel
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Zmiana w zarządzie  
Volkswagen Poznań

Jens Ocksen – prezes zarządu Volkswagen Poznań 1 lipca prze-
szedł na emeryturę. Przez wiele lat związany był zawodowo z kon-
cernem samochodowym. 

Dotychczasowy prezes poznańskie-
go zarządu Volkswagena ukończył 
studia z tytułem magistra inżyniera 
technologii produkcji. Swoją karierę 
zawodową rozpoczął w dziale mon-
tażu Volkswagena T4 Transportera 
jako planista, później został kierow-
nikiem jednego z działów produkcji 
w Hanowerze, a następnie kierow-
nikiem produkcji w Tajwanie. Jego 
kariera kierownicza rozwijała się 
prężnie przez wiele lat. W 2006 roku 
przyjechał do Poznania, gdzie został 
kierownikiem produkcji, a rok póź-
niej prezesem zarządu Volskwagen 
Poznań. Po pięciu latach objął funkcję 

członka zarządu ds. produkcji marki 
Volkswagen Samochody Użytkowe.

Jens Ocksen w czasie swojej pracy 
zawodowej został pierwszym w hi-
storii zagranicznym laureatem Wiel-
kopolskiej Nagrody im. Ryszarda 
Kapuścińskiego, która każdego roku 
jest przyznawana przez marszałka 
województwa osobom czyniącym 
dobro i działającym na rzecz społe-
czeństwa. Ocksen był jedną z osób, 
która przyczyniła się do powstania 
zakładu VW pod Wrześnią. Jego na-
stępcą będzie Dietmar Mnich.

Klaudia Kubiak

Burmistrz Pyzdr
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w m. Rataje. 

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106.) zwolnione z podatku VAT. 
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacać na konto Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pyzdrach na numer 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 do 

dnia 6.08.2020  r. (liczy się data wpływu na wskazane konto).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Czynsz dzierżawny płatny w dwóch ratach. Czynsz dzierżawny za I półrocze danego roku będzie płatny do 30 września danego roku, natomiast za II półrocze do ostatniego dnia miesiąca lutego 

następnego roku. Czynsz dzierżawny za niepełny okres naliczany zostanie proporcjonalnie z wyrównaniem do pełnego miesiąca. Cena pszenicy ustalana będzie na podstawie obwieszczenia Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 12.08.2020  r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1 (sala narad) na działkę nr 10/8 , o godz. 9.30 na działkę nr 10/10.
Umowa zostanie zawarta od 1 września 2020 roku na okres 5 lat tj. do 31.08.2025 r.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, 

która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od 

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną do-

datkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis 
z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).
Bliższe informacje można uzyskać w biurze nr 16 - tel. 63 276 83 33 wew. 119 lub 116.                   Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Numer 
geodezyjny

Położenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
gruntu w ha

Księga 
wieczysta

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Pyzdry

Cena wywoławcza czynszu w 
q*

Wadium w zł

10/8
10/10

Rataje 
Rataje 

0,93 
0,49

KN1S/00025161/5 
j.w 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 
j.w

4,73 z całej powierzchni 
2,13 z całej powierzchni 

32,00 
14,00

Uwaga na wściekliznę
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni informuje o stwier-

dzeniu wścieklizny u nietoperza.
Za obszar zagrożony tą chorobą 

uznaje się teren miasta Września  
w jego granicach administracyjnych. 
Na tym obszarze do 6 października 
obowiązuje nakaz trzymania psów w 
zamknięciu lub na uwięzi, wyprowa-
dzania ich na smyczy, a koty powinny 
przebywać w zamkniętych pomiesz-
czeniach.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii we Wrześni.      (red.)

Budżet Obywatelski w toku
Projekty, o których zdecydowali mieszkańcy powiatu wrzesiń-

skiego, są w trakcie realizacji. Z niektórych można już śmiało korzy-
stać.

Przypomnijmy, że w tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskiego Po-
wiatu Wrzesińskiego do rozdyspo-
nowania było 300 tys. zł, po 60 tys. 
na każdą z gmin. Mieszkańcy mogli 
złożyć propozycje poparte głosami 
pięciu pełnoletnich mieszkańców 
gminy, w której miałoby zostać zre-
alizowane zadanie. Po przejściu we-
ryfikacji te zostały poddane głosowa-
niu mieszkańców powiatu.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 
na placu zabaw w Gorzycach już 
pojawiły się nowe atrakcje. To m.in. 
urządzenia linowe i sprawnościowe. 

O kulturę fizyczną będą mogli za-
dbać też mieszkańcy Sokolnik, gdzie 
stanęła zewnętrzna siłownia. Sprzęty 
do ćwiczeń na świeżym powietrzu 
zamontowano również w Podstoli-
cach i Strzyżewie. Teraz nie będzie 
już wymówek, by nie ćwiczyć!

Wśród tegorocznych propozycji  
w trakcie realizacji jest również re-
mont chodnika w Targowej Górce (o 
którym piszemy na s. 9). Budżet służy 
więc nie tylko sportowi i rekreacji, ale 
także poprawie komfortu życia i bez-
pieczeństwa w powiecie.

(red.)

Wyjątkowy jubileusz

W tym roku Powszechna Spółdziel-
nia Spożywców „Społem” we Wrześni 
obchodzi 75-lecie istnienia. Z tej okazji 

podczas uroczystego zebrania przed-
stawicieli spółdzielni, które odbyło się 
23 lipca, starosta wrzesiński Dionizy 

Jaśniewicz pogratulował jej członkom 
i złożył pamiątkowy grawerton na ręce 
prezesa Mariana Cieloszyka.             (red)

Montaż w PodstolicachKącik warcabowy w Strzyżewie

Chodnik w Targowej Górce

Na spotkaniu we wrzesińskim ratuszu



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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
– 61 640 45 40

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

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

Wydział Edukacji
tel. 61 640 44 71

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

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

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

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

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Referat Kadr
tel. 61 640 44 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Straż Pożarna, Pogotowie)
986 - Straż Miejska
Całodobowy policyjny telefon  
zaufania - 61 437 52 97
993 - Pogotowie ciepłownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne
991 - Pogotowie energetyczne
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zamówionych oraz zastrzega sobie 
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Futbol pod osłoną nocy
Druga edycja Turnieju Nocnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września cieszyła się sporym 

zainteresowaniem lokalnych drużyn. W tegorocznej rywalizacji udział wzięły 23 zespoły zrzeszające 
prawie 300 zawodników z powiatu wrzesińskiego oraz ze Słupcy, Gniezna, Środy Wielkopolskiej, Koni-
na i Krotoszyna.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszo-
nych ekip 27 czerwca mecze rozegra-
no na dwóch boiskach – w Nowym 
Folwarku oraz we Wrześni przy ulicy 

Słowackiego. Impreza rozpoczęła się 
o 18, a skończyła po północy. Najlep-
szym zespołem okazał się Ignasiak, 
który w finale pokonał Dynamo Ko-

nin 1:0. Ostatnią lokatę na podium 
zajęła drużyna Colorex/Bis Energe-
tyk, zwyciężając 3:0 z Marzeninem  
w meczu o trzecie miejsce. Do piłka-
rzy powędrowały nagrody indywidu-
alne. Królem strzelców został Mate-
usz Mrowiec z Dynama Konin, tytuł 
najlepszego zawodnika II Turnieju 
Nocnego powędrował do Szymo-
na Markiewicza z zespołu Ignasiak, 
a najlepszym bramkarzem wybra-
no jego kolegę z drużyny Krystiana 
Dzwoniarkiewicza. Piotr Jędraszak, 
pomysłodawca i organizator zawo-
dów, nie krył zadowolenia z frekwen-
cji i pozytywnych opinii uczestników 
oraz zaprosił na kolejną edycję tur-
nieju, którą zaplanowano na przyszły 
rok.         (red.)

Nowy klub futsalowy we Wrześni
Klub Piłkarski Września ma za sobą pierwszy oficjalny trening. 

Przed rozpoczęciem treningu 4 lipca 
zawodnicy poznali trenera, który po-
prowadzi drużynę w nadchodzącym 
sezonie. Został nim 45-letni Arka-
diusz Hofman pochodzący z Konina. 
Posiadający licencję trenerską UEFA 
Futsal B szkoleniowiec w przeszłości 
trenował zespół KKF Automobile To-
rino Konin. Został on przedstawiony 

nowym podopiecznym przez preze-
sa Zarządu KP Września Dominika Ci-
chońskiego. Pierwsze spotkanie było 
okazją do zapoznania zawodników 
z koncepcją treningów i budowania 
drużyny odnośnie jej udziału w lidze. 
Na początku września ma rozpo-
cząć się seria otwartych treningów, 
w których będą mogli wziąć udział 

mieszkańcy Wrześni i okolic zainte-
resowani grą w KP Września. Więcej 
informacji można uzyskać pod nu-
merami telefonów: 726 591 535 lub 
693 597 199 albo na facebookowym 
fanpage’u drużyny (www.facebook.
com/KPWrzesnia).

(red.)

Września Track Run
Pierwsze w historii Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w biegach na 5 i 10 km spotkały się z dużym 

zainteresowaniem nie tylko lokalnych sportowców, ale również biegaczy z całego kraju.
Impreza współorganizowana przez 

olimpijczyka Tomasza Szymkowiaka 
pod patronatem starosty wrzesiń-
skiego odbyła się 3 lipca na stadio-
nie przy Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących we Wrześni. Był 
to pierwszy bieg na terenie powiatu, 
który miał miejsce po przerwie spo-
wodowanej rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. Uczestnicy licznie po-
jawili się na linii startu. Biegacze doce-
nili profesjonalną organizację i wspa-
niałą atmosferę. W ramach zawodów 
pod nazwą Września Track Run prze-
prowadzono biegi na dystansach  
5 i 10 km, w których rywalizowano  
o tytuł Mistrza Powiatu Wrzesińskie-
go. Wśród mężczyzn krótszą trasę 
najszybciej pokonał Filip Jańczak ze 
Środy Wielkopolskiej. W kategorii ko-

biet zwyciężyła Magda Bubeła z Bli-
zne Jasińskiego. Na dłuższym dystan-
sie najlepiej poradził sobie Mikołaj 
Zięba z Torunia. Natomiast pierwsze 
miejsce na kobiecym podium zaję-

ła Anna Arseniuk z Górska. Tomasz 
Szymkowiak nie ukrywa, że chciałby, 
aby wrzesińska impreza miała w przy-
szłości charakter cykliczny.                            
         (red.)

Sygnał do startu dał członek Zarządu Powiatu Stefan Tomczak

Drużyna zamierza wystąpić w rozgrywkach II Polskiej Ligi Futsalu.

W turnieju triumfował zespół Ignasiak
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