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Sukces młodych piłkarzy

W powołanej właśnie Wielkopolskiej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości, która ma wspierać transformację cyfrową, zasiedli lu-
dzie nauki, przemysłu, biznesu i samorządu. Jednym z członków tego szacownego grona jest Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Ba-
dań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Cd. s. 7.

Nasz powiat w elicie  
przemysłu przyszłości

Nowe komputery dla powiatowej geodezji
Zakończył się kolejny etap cyfryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dzięki unijnemu dofinanso-

waniu zakupiono pięć zestawów komputerowych, które usprawnią pracę wydziału.

W czerwcu tego roku powiat wrzesiński 
podpisał umowę, dzięki której uzyskał do-
finansowanie w wysokości 1 621 832,30 zł  
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Powiat Wrzesiński realizuje projekt pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” o wartości 1 908 038 zł dofinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
kwotą w wysokości 1 621 832,30 zł.

Operacyjnego na lata 2014-2020. Fundusze 
przeznaczone są na realizację projektu pod 
nazwą „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 
publicznych Powiatu Wrzesińskiego”. Całko-

wita wartość zadania wynosi 1 908 038 zł.  We 
wrześniu starostwo zakupiło pięć zestawów 
komputerowych. Nowy sprzęt stanowi duże 
udogodnienie dla pracowników Powiato-
wego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, które pozwoli na efektyw-
niejsze wykonywanie obowiązków. 

Dzięki unijnym środkom do końca 2021 
roku ma powstać mapa numeryczna dla 
miasta Września pokazująca zarówno bu-
dynki i użytki wzdłuż poszczególnych ulic, 
jak i sieci uzbrojeniowe terenu. Jej koszt to 
blisko 500 tys. zł. W ramach realizacji zada-
nia przewidziana jest również modernizacja 
ewidencji gruntów i budynków dla gminy 
Miłosław. Jednym z zadań realizowanych 
przy unijnym wsparciu jest także wdrażanie 
nowych e-usług związanych z prowadze-
niem narad koordynacyjnych sieci uzbroje-
nia terenu dla branżowców i projektantów 

oraz przeznaczonych dla rzeczoznawców 
majątkowych.

Powiat wrzesiński rozpoczął cyfryzację za-
sobów geodezyjnych w 2017 roku. Dzięki 
prowadzonym działaniom udało się opraco-
wać mapę numeryczną dla gminy Września 
oraz mapę zasadniczą dla miasta i gminy 
Nekla, a także kilku miejscowości w gminie 
Miłosław (Szczodrzejewo, Bugaj, Orzecho-
wo, Czeszewo, Lipie) oraz dla Borzykowa 
leżącego w gminie Kołaczkowo. Ponadto 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej cały czas trwa 
skanowanie zasobów, a dzięki możliwości 
składania i-wniosków interesanci uzyskują 
coraz więcej danych online. W czasie pande-
mii szczególnie zachęcamy do korzystania  
z tego rozwiązania, gdyż na pewno ułatwi 
ono rozpatrzenie sprawy w szybki i bezpiecz-
ny sposób.                   (red.)

Powiatowa geodezja idzie z duchem czasu

Inauguracji działalności rady towarzyszyła dyskusja na temat cyfrowej reorganizacji gospodarki w dobie koronawirusa,  
w której wziął udział Tomasz Mackiewicz (pierwszy z lewej)
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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

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 nume-
rem 61 640 44 17, w godzinach 9-14. 

Skrót informacji z życia powiatu  
w serwisie społecznościowym 

działającym przy użyciu aplikacji  
i strony internetowej.

Zapraszamy do  
obserwowania!

Instagramowy 
profil powiatu

Śmiertelny wypadek  
w Chlebowie

W Chlebowie doszło do wypadku drogowego, w którym zginął 57-latek. Okoliczności zdarzenia 
będą przedmiotem prowadzonego śledztwa.

20 września po godzinie 15 do dy-
żurnego Komendy Powiatowej Poli-
cji we Wrześni wpłynęło zgłoszenie 
o zdarzeniu drogowym na drodze 
powiatowej nr 2906 w miejscowości 
Chlebowo. Uczestnikiem tego wy-
padku był motocyklista.

Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że kierujący Yamahą, jadąc 
na łuku drogi, z nieustalonych na tę 
chwilę przyczyn stracił panowanie 
nad prowadzonym pojazdem. Konse-
kwencją tego było zjechanie na prawe 
pobocze, gdzie doszło do zderzenia  
z przydrożnym drzewem. W wyniku 
poniesionych obrażeń mieszkaniec 
gminy Miłosław poniósł śmierć.

Na miejscu zdarzenia pracowali 
wrzesińscy policjanci, strażacy oraz 
ratownicy medyczni. Droga była 
całkowicie zablokowana, w związku 
z czym zostały przygotowane objaz-
dy. Okoliczności oraz przebieg tego 

zdarzenia zostaną objęte prokurator-
skim śledztwem. Pojazd uczestniczą-

cy w tym wypadku został zabezpie-
czony na policyjnym parkingu.      KPP

Informujemy, że w związku z sytuacją epi-
demiczną do 180 dni wydłuża się terminy: 
zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  
z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, a także zawiadomienia o naby-
ciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowanego. 
Nowe przepisy obowiązują do końca roku.  
Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału 
Komunikacji i Transportu, tel. 61 640 44 92.   
                               (red.)

fot. KPP

Ostrożność na drodze należy zachować nawet w pogodny dzień

Prace budowlane oraz montaż instalacji elektrycznej i klimatyzacji
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Jesienny smuteczek
A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień… – jakoś tak chodzi za mną ten znany refren piosenki, od kilkudziesięciu lat towarzyszący kolej-

nym pokoleniom, zanurzonym w ojczystej kulturze pop, chociaż nie jestem już taki pewny, czy odnosi się to jeszcze do pokolenia zanurzonego w kulturze 
estetyki disco polo. Ten astronomicznie wyznaczony, chociaż spodziewany przecież koniec lata zawsze nastraja mnie melancholijnie i nostalgicznie. 
Teraz jednak czas ten nabiera dla nas wszystkich dodatkowo jakiegoś szczególnego wymiaru, nowej symboliki.

Wizyta wicemarszałek
Paulina Stochniałek z Zarządu Województwa Wielkopolskiego odwiedziła m.in. Szpital Powiatowy 

we Wrześni.

Zdrowie było głównym tematem 
rozmów z Pauliną Stochniałek, która 
wizytę w powiecie wrzesińskim zło-
żyła 14 września. W programie znala-
zła się przede wszystkim prezentacja 
wrzesińskiego Szpitala Powiatowe-
go. Wicemarszałek miała okazję obej-
rzeć zaplecze i wyposażenie, poznać 
standardy lecznicy i porozmawiać  
z kadrą. Zarząd szpitala przedstawił 

plany dotyczące świadczenia usług 
medycznych i rozwoju placówki. 
Ze względu na pandemię wizyta  
w szpitalu odbyła się przy zachowaniu 
wzmożonych środków ostrożności.

Na stanowisku członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego Pau-
lina Stochniałek zastąpiła w połowie 
lipca Marzenę Wodzińską, która zre-
zygnowała z funkcji i mandatu rad-

nej sejmiku. Wcześniej nowa wice-
marszałek zawodowo związana była 
m.in. z jednym z poznańskich szpi-
tali klinicznych, gdzie pełniła funk-
cję głównej księgowej. W Zarządzie 
Województwa zajmuje się sprawami 
edukacji, pomocy społecznej i wła-
śnie ochrony zdrowia.

Klara Skrzypczyk

We Wrześni można zbadać się 
na obecność koronawirusa

Szpital Powiatowy we Wrześni uruchomił mobilny punkt pobrań 
materiału biologicznego do badania wykrywającego obecność wi-
rusa SARS-CoV-2.

Punkt zlokalizowany przy ul. Słowackie-
go 2 naprzeciwko Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego działa od 21 września. Jest 
czynny siedem dni w tygodniu: od po-
niedziałku do piątku w godzinach 15:30-
17:30 oraz w soboty, niedziele i święta 
od 10 do 12. Szpital prosi o wcześniejsze, 
telefoniczne umówienie terminu wizy-
ty, co można zrobić dzwoniąc pod nu-
mer 530 013 174. Materiał biologiczny 
pobierany jest od osób posiadających 
potwierdzone skierowanie od lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej lub 
skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 
albo rehabilitację uzdrowiskową, a także 
od opiekunów dzieci, które korzystają 
ze świadczeń uzdrowiskowego lecze-
nia sanatoryjnego wykonywanego pod 
opieką dorosłych, jak również od osób 
zakwalifikowanych na rehabilitację lecz-
niczą w zakładach rehabilitacji leczniczej. 
Wykonanie testu dla wymienionych 

osób jest bezpłatne. Należy pamiętać, 
aby na badanie zabrać ze sobą doku-
ment ze zdjęciem i numerem PESEL. 
Konieczne jest również przestrzeganie 
zasad higieny i dystansu społecznego. 
Wyniki testu udostępniane są na stronie 
internetowej www.zdmdobra.pl w za-
kładce Strefa Wyników.

W mobilnym punkcie pobrań mate-
riału biologicznego (drive-thru) istnieje 
także możliwość odpłatnego wyko-
nania badania. W przypadku testu 
komercyjnego należy zapłacić zarów-
no za pobranie wymazu, jak i za sam 
test, a całkowity koszt badania wynosi  
350 zł. Płatności można dokonać wy-
łącznie poprzez wpłatę na konto szpi-
tala, a dowód wpłaty należy okazać 
jeszcze przed rozpoczęciem badania. 
Więcej informacji na stronie interneto-
wej Szpitala Powiatowego we Wrześni: 
www.szpitalwrzesnia.home.pl.        (red.)

Wicemarszałek (druga z lewej) z zainteresowaniem dopytywała o wrzesińską lecznicę

Wszystko to za sprawą zmory, jaką 
dla nas wszystkich jest towarzyszą-
ca nam od wielu miesięcy wszech-
obecna pandemia. Wiosną tego 
roku, przerażeni rozprzestrzeniającą 
się gwałtownie zarazą, zamknęliśmy 
się w domach i przeszliśmy na „życie 
zdalne”. Wówczas byliśmy jeszcze 
przekonani, że to „choroba sezo-
nowa” i kiedy przyjdzie lato, całe to 
licho wypali się w promieniach wa-
kacyjnego słońca. 

Kiedy więc na progu lata poluzowa-
no covidowskie rygory, jak szaleni 
rzuciliśmy się w objęcia odzyskanej 
wolności. Wylegliśmy na ulice, wsie-
dliśmy na rowery, buszowaliśmy po 
lasach. Zapełniły się knajpki, zamro-
wiły plaże, oblegliśmy znane kuror-
ty niczym szwedzki potop. Znów 
byliśmy wolni, chociaż maseczki na 
twarzy lub w zanadrzu, oraz dezyn-
fektory wokoło stały się oswojonymi 
elementami krajobrazu.

Minął czas kanikuły i rozgrzani let-
nim słońcem, które tego lata było  
u nas nadzwyczaj łaskawe, wróciliśmy 
do pracy, do domu, do szkoły. Ale ku 
naszemu zdziwieniu wakacyjne słoń-
ce wcale nie zabiło wiosennej zarazy, 
a smutny pan w telewizji powiedział, 
że wirus pod naszą nieobecność  
w domu i szkole nadto się rozhulał  
i powinniśmy się spodziewać pande-
micznej jesieni w nowej odsłonie.

Wiemy już teraz, że na razie nie bę-

dzie lepiej i musimy się przygotować 
na jesienne szarugi z panoszącym 
się wirusem w koronie z jesiennych 
liści na każdym kroku. I chociaż jeste-
śmy w jakiś sposób trochę oswojeni  
z niechcianym towarzyszem z dale-
kiej krainy, to trudno jest nam się do 
końca z tym pogodzić. Rozochoceni 
wakacyjną swobodą obawiamy się 
powrotu do traumy wiosennej kwa-
rantanny – zamknięcia, izolacji, swo-
istego wykluczenia i obawy przed 
nieznanym. Jak ziemi obiecanej wy-
patrujemy pojawienia się cudownej 
szczepionki, która wyzwoli nas ze 
szponów upartego wirusa.

Intuicyjnie zdajemy sobie sprawę, 
że jeżeli nawet sami nie padniemy 
ofiarą choroby, to i tak wszyscy jeste-
śmy jako wspólnota w jakimś stop-
niu ofiarami tej zarazy. I to nie tylko 
dlatego, że zasłaniamy twarze, od-
gradzamy się ekranami z pleksiglasu, 
zamykamy się za drzwiami, budu-
jemy dystans fizyczny skrupulatnie 
odmierzany w centymetrach. 

Niestety też ograniczamy się  
w spontanicznych kontaktach, po-
zbawieni wspólnego radowania się 
i przeżywania emocji na imprezach, 
zabawach, biesiadach, sportowych  
i artystycznych wydarzeniach live,  
w gronie kolegów, znajomych i przy-
jaciół. To są te chwile, które tracimy 
bezpowrotnie, na zawsze. Jako istoty 
społeczne bardzo źle znosimy wy-

muszoną izolację i dystans.
Dlatego żal mi lata, bo czuję, jak 

powoli, niepostrzeżenie oplata nas 
zewsząd taki jesienny smuteczek. Nic 
tak do końca nie sprawia nam rado-
ści, odmawiamy sobie wielu przy-
jemności. Na nieznajomego, czy są-
siada spoglądamy z obawą, czy nas 
czasem nie zarazi. Dystansujemy się 
dosłownie i w przenośni.

Zaczynamy uświadamiać sobie, że 
to wszystko może jeszcze potrwać 
jakiś czas, że nie zniknie tak z dnia na 
dzień. Nie wiemy też, jacy będziemy 
my sami potem, jak się to wszystko 
skończy, kiedy będziemy chcieli wró-
cić do naszych ulubionych miejsc, 
których już być może nie będzie. 
Zastanawiamy się, jak przez ten czas 
wszystko może się zmienić wokół 
nas, jak odnajdziemy się po zakoń-
czeniu tego zbiorowego doświad-
czenia, jakim jest dla nas wszystkich 
ta globalna pandemia.

Wierzę jednak, że wraz z zarazą 
opuści nas ten jesienny smuteczek  
i znowu zatęsknimy za wspólnotą 
bez dystansu. Bez lęku o własne bez-
pieczeństwo i zdrowie najbliższych. 
A nasi seniorzy, jakżeby inaczej, znaj-
dą się już poza grupą ryzyka i bez 
obawy o współistniejących… kole-
gów, na szczęście.

                  Dionizy Jaśniewicz
w jesionce z optymizmem 

w kieszonce
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Mówić obrazami, cz. 12
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka zaprasza do zabawy w antonimy.

Publikujemy kolejną część cyklu „Mó-
wić obrazami”. Dzięki niemu chcemy 
przybliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspoma-
gającej. Zabawa wykorzystująca pik-
togramy to sposób na poznanie jednej  

z metod porozumiewania się w sposób 
niewerbalny. Na poważnie i z sukce-
sami komunikacja alternatywna jest 
stosowana w Zespole Szkół im. Janusza 
Korczaka, którego niektórzy uczniowie 
zmagają się z ograniczeniami związa-

nymi z mową. Dzięki wykorzystywaniu 
znaków przestrzenno-dotykowych (np. 
przedmiotów), grafik (nie tylko pikto-
gramów, ale też obrazów czy symboli), 
znaków manualnych (gestów) osoby 
nieposługujące się mową lub mówiące 

w sposób ograniczony mają możliwość 
porozumiewania się z otoczeniem. 
Społeczność szkoły zachęca do pozna-
wania zasad komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej, a jednocześnie 
wspólnej zabawy. W tym numerze Han-

na Ludwiczak i Renata Jakubowska 
chcą udowodnić, że powrót do szkoły 
nie musi być przykrym obowiązkiem, 
ale przyjemnością. Należy uzupełnić 
wiersz wyrazami przedstawionymi za 
pomocą piktogramów.        (red.)

Nad jeziorem
Młodzież z Hufca Pracy we Wrześni wzięła udział w krótkim obozie rekreacyjnym w Powidzu.

Grupa z Wrześni czas od 11 do 13 
września spędziła nad Jeziorem Po-
widzkim. Obóz, który corocznie od-
bywa się w Powidzu pod koniec roku 
szkolnego, ze względu na epidemię 
został przeniesiony na wrzesień.  
W obecnej sytuacji ilość osób musia-
ła być ograniczona. Podczas pobytu 
uczestnicy korzystali z pięknej pogo-
dy, pływając kajakami po jeziorze czy 
grając w siatkówkę plażową. Co od-
ważniejsi na własnej skórze spraw-
dzili temperaturę wody.

Pierwszego dnia, po dotarciu na 
miejsce, uczestnicy rozgościli się  

w wynajętych pokojach. Po chwili od-
poczynku, wspólnie wybraliśmy się 
na spacer nową ścieżką spacerową 
przy linii brzegowej Jeziora Powidz-
kiego. Dotarliśmy nią do miejsco-
wości Przybrodzin oddalonej o ok. 4 
km od Powidza. Kolejnego dnia po 
przebudzeniu zjedliśmy śniadanie, 
które przygotowali uczestnicy wraz 
z wychowawcami. Po śniadaniu mło-
dzież miała chwilę dla siebie, którą 
wykorzystała na gry w planszówki 
oraz wspólne rozmowy. Po południu 
został rozegrany turniej w siatkówkę 
plażową. Wieczorem młodzież wraz 

z wychowawcami zasiadła przy ogni-
sku. Przy trzaskającym ogniu toczy-
ły się rozmowy na wiele tematów. 
Ostatni dzień rozpoczęliśmy wcze-
śnie, od śniadania i pakowania. Gdy 
już wszyscy byli gotowi, wybraliśmy 
się na spływ kajakowy po Jeziorze 
Powidzkim. Krystalicznie czysta woda 
i cisza wokół wprawiała wszystkich  
w dobry nastrój.

Niestety wszystko, co dobre, szybko 
się kończy. Jednak mamy nadzieję, 
że wiosną wrócimy nad nasze wspa-
niałe Jezioro Powidzkie.

Paulina Stawska

Tak się nu-
dziłem, gdy 

byłem...
A teraz 
wielu  

kolegów...

Co dzień 
od rana 

czekam tej... Gdy będą 
ze mną 

koledzy...

Wspólna 
.......... zawsze 

się uda Już teraz 
.........., co to 
jest nuda

Dobrze 
nam razem, 
słońce czy ... Czy i ty

 z nami 
bawić się...?

Rozwiązanie: Tak się nudziłem gdy byłem sam, a teraz wielu kolegów mam. Co dzień od rana czekam tej chwili, gdy będą ze mną koledzy mili. Już teraz nie wiem co to jest nuda, dobrze nam razem słońce czy deszcz. Czy 
 i ty z nami bawić się chcesz?

Spływ kajakowy sprawił wszystkim wielką frajdę

fot. H
P

Informujemy, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego reali-
zuje w bieżącym roku szkolnym program stypendialny 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów.
Wnioski z wymaganymi załącznikami studenci mogą 

składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powia-
towego we Wrześni do 20 października.
Informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji,  

tel. 61 640 44 14.
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W związku z obecną 
sytuacją epidemiczną  
w kraju i na świecie or-
ganizatorzy Targów Rol-
nicza Jesień podjęli de-
cyzję o odwołaniu tegorocznej imprezy. 

Targi Rolnicza Jesień  
odwołane

Wycieczka do Laboratorium Wyobraźni
Uczniowie Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka gościli w poznańskim centrum nauki dzięki projek-

towi unijnemu.

21 września w ramach projektu: 
„Nauka – to lubię! – kompleksowy 
program rozwojowy szkół ponad-
gimnazjalnych oraz szkoły specjalnej 
na terenie powiatu wrzesińskiego”, 
realizowanego z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ogra-
niczenie i zapobieganie przedwcze-
snemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 
8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa, 
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 
we Wrześni byli w Laboratorium Wy-
obraźni w Poznaniu. 

Uczniowie budowali piramidę eko-
logiczną, przeprowadzali rozmaite 
eksperymenty, badania i analizy, 
m. in. rozróżniali gęstość cieczy. Zo-

baczyli, jak działa siła dośrodkowa, 
co może próżnia, poznali kołyskę 
Newtona, podłączali do źródła prą-
du różne urządzenia. Uczestnicy  
w sali optycznej zobaczyli, jak  
z trzech podstawowych barw po-
wstają różne kolory. Na koniec  
w zabawach interaktywnych bronili 
naszą planetę przed zagładą.

Wydział Edukacji

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni wzbogacił się  
o nową strefę rekreacyjno-rehabilitacyjną. Dzieci korzystają już  
z niej z radością.

Przygotowanie terenu do zajęć na 
świeżym powietrzu było jednym 
z kolejnych etapów przenoszenia 
szkoły do nowej siedziby. Przypo-
mnijmy, że placówka przy ul. Leśnej 
funkcjonuje już od 2 lat. Szkoła suk-
cesywnie była doposażana w kolejne 
pomoce naukowe oraz sprzęty reha-
bilitacyjne. Wszyscy jednak  marzyli, 
aby przy szkole powstał również 
teren, na którym dzieci będą mo-
gły bawić się oraz poprawiać swoje 
umiejętności ruchowe. To marzenie 
udało się spełnić. Strefa rekreacyj-
no-rehabilitacyjna powstała na po-
trzeby dzieci w różnym wieku, po-

nieważ zamontowano w niej dużo 
zróżnicowanych sprzętów. Udało się 
wybrać najbardziej optymalny ze-
staw, który zadowala wielu uczniów. 
Inwestycja kosztowała 58 tys. złotych 
i została sfinansowana przez powiat 
wrzesiński oraz z środków pozyska-
nych przez Wiejskie Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne 
„Szansa” w ramach 1%. Obecnie przy 
Zespole Szkół funkcjonuje Stowarzy-
szenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Razem, którego 
głównym zadaniem jest wspiera-
nie uczniów szkoły i ich rodziców. 
        Klaudia Kubiak  

Kolejny etap 
zakończony

Z budżetu powiatu przeznaczono na to zadanie nieco ponad 50 tys. zł

Moc wrażeń i ciekawostek dzięki projektowi unijnemu



6 25 września 2020Historia i informacje www.wrzesnia.powiat.pl

Starostwo na medal
Liga Obrony Kraju to ogólnopolskie stowarzyszenie skupiające 

działaczy, których celem jest umacnianie obronności naszego pań-
stwa. Z okazji 75. rocznicy istnienia organizacji Starostwu Powiato-
wemu zostało przyznane okolicznościowe wyróżnienie.

LOK kultywuje tradycje Towarzy-
stwa Przyjaciół Żołnierza, które wio-
sną 1945 roku rozpoczęło działalność 
na terenie Wielkopolski. W 1950 roku 
zostało ono połączone z innymi or-
ganizacjami i w ten sposób powstała 
Liga Przyjaciół Żołnierza. Jej prze-
kształcenie w Ligę Obrony Kraju, 
która obecnie współpracuje z Mini-
sterstwem Obrony Narodowej, mia-
ło miejsce w 1962 roku. W tym roku 
stowarzyszenie obchodzi wyjątkowy 
jubileusz, w związku z czym Staro-
stwo Powiatowe we Wrześni zostało 

81. rocznica radzieckiej agresji
Jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej losy Rzeczypospolitej były już przesądzone. 1 wrze-

śnia 1939 roku armia niemiecka zaatakowała Polskę i tak rozpoczął się najkrwawszy konflikt zbrojny  
w historii. Kilka dni później zagrożenie nadciągnęło również zza naszej wschodniej granicy.

23 sierpnia 1939 roku w Moskwie 
III Rzesza zawarła ze Związkiem So-
cjalistycznych Republik Radzieckich 
układ o nieagresji, zwany potocznie 
paktem Ribbentrop-Mołotow lub 
paktem Hitler-Stalin. Oficjalnie oba 
państwa zobowiązały się do po-
wstrzymania się od wymierzonych 
wobec siebie działań agresywnych. 
Umowie towarzyszyła tajna klauzu-
la o rozgraniczeniu sfer wpływów 
w Europie Środkowo-Wschodniej,  
a co za tym idzie o podziale polskich 
ziem. Układ stał się podstawą ścisłej 
współpracy pomiędzy dwoma tota-
litaryzmami, która utrzymywała się 
w pierwszym etapie wojny. Dzięki 
takiemu obrotowi spraw Adolf Hitler 
nie musiał martwić się, że konieczne 
będzie prowadzenie działań zbroj-
nych na dwóch frontach równocze-
śnie i w pierwszym dniu września 
zdecydował o rozpoczęciu ataku na 
państwo polskie.

Kiedy wojska niemieckie dotarły 
pod Warszawę, polski rząd podjął de-
cyzję o ewakuowaniu się na wschód. 
W połowie września jego przedsta-
wiciele wraz z prezydentem Ignacym 
Mościckim i naczelnym wodzem 
Edwardem Rydzem-Śmigłym dotarli 
do granicy polsko-rumuńskiej. Tam 
też otrzymali informację, że 17 wrze-

śnia Armia Czerwona przekroczyła 
granice Rzeczypospolitej bez wy-
powiedzenia jej wojny.

Wojska polskie otrzymały rozkaz, 
by unikać starć z Sowietami (poza 
obroną konieczną) i kierować się  
w stronę granic z Rumunią i Węgrami. 
Wśród Polaków pojawiały się pewne 
sprzeczności w stosunku do czer-
wonoarmistów, ponieważ dowódcy 
wojsk radzieckich niejednokrotnie 
wypowiadali się, że są naszymi sprzy-
mierzeńcami w walce z Niemcami. 
W tym samym dniu przedstawiciele 
władzy opuścili terytorium państwa 
i przez most na Czeremoszu udały 
się do Rumunii. Sytuację wykorzy-
stała radziecka propaganda, która 
przekazywała informacje mówiące 
o tym, że Józef Stalin zdecydował  
o zajęciu wschodnich terenów Pol-
ski dopiero po ucieczce prezydenta  
i rządu. Decyzję tłumaczono całkowi-
tym rozkładem polskiej państwowo-
ści oraz chęcią ochrony Ukraińców  
i Białorusinów zamieszkujących kre-
sy wschodnie przed okupacją hitle-
rowską. Z kolei strona polska utrzy-
mywała, że to właśnie agresja ZSRR 
zniweczyła plany obrony na terenach 
południowo-wschodnich i zmusiła 
władze do ewakuacji. W rzeczywi-
stości Stalin wcielał w życie postano-

wienia zawarte w pakcie Ribbentrop-
-Mołotow i zajmował przyznaną mu 
sferę wpływów. Polscy żołnierze słu-
żący w dywizjach zgrupowanych na 
wschodzie kraju w większości dostali 
się do sowieckiej niewoli (było ich 
około 250 tysięcy). Niektórym udało 
się uciec poza granice Polski.

Wkroczenie Armii Czerwonej na 
tereny Rzeczypospolitej przerwało 
względnie długą i bohaterską walkę 
polskich żołnierzy oraz ostatecznie 
przesądziło o klęsce kampanii wrze-
śniowej. Jednak najbardziej praw-
dopodobny scenariusz zakładał, że 
Niemcy i tak po pewnym czasie zdo-
łaliby zająć całe terytorium naszego 
państwa, nawet jeśli Stalin nie zde-
cydowałby się zaatakować. W tym 
roku obchodzimy 81. rocznicę tych 
tragicznych wydarzeń. Wrzesień to 
czas, w którym w sposób szczegól-
ny wspominamy i oddajemy hołd 
obrońcom ojczyzny. Pielęgnowanie 
pamięci o II wojnie światowej nie po-
winno służyć pogłębianiu podziałów 
i umacnianiu wzajemnych niechęci 
wśród europejskich narodów, ale 
pozwalać na wyniesienie z przeszło-
ści odpowiedniej nauki, dzięki której 
żadna z totalitarnych ideologii już 
nigdy nie zostanie dopuszczona do 
głosu.    Monika Tomczak

uhonorowane Medalem „75-lecia 
Ligi Obrony Kraju”. 17 września wy-
różnienie z rąk prezesa wrzesińskie-
go LOK-u Mariana Wojciechowskie-
go odebrał wicestarosta wrzesiński 
Waldemar Grzegorek. Osobiste wy-
różnienie powędrowało również do 
kierownika Referatu Bezpieczeństwa 
Pawła Puzdrakiewicza, który otrzy-
mał Medal 75-lecia Ligi Obrony Kraju 
„Za Zasługi”. Odznaczenie przyzna-
wane jest działaczom społecznym  
i osobom przyczyniającym się do 
rozwoju stowarzyszenia.       (red.)

Samorządowcy 17 września oddali hołd ofiarom najazdu czerwonoarmistów

Pomnik Katyński na Cmentarzu Farnym we Wrześni

Medal „75-lecia Ligi Obrony Kraju” odebrał wicestarosta Waldemar Grzegorek
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Wymiana doświadczeń
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymy-

sławicach jest nowoczesną placówką, w której odbywa się kształ-
cenie zawodowe przyszłych fachowców. Potrzebę ukierunkowania 
na naukę zawodów praktycznych dostrzegł kolejny powiat, który 
przyjechał do naszego regionu, aby zapoznać się z imponującą in-
westycją.  

17 września w Grzymysławicach 
gościła delegacja z powiatu prusz-
kowskiego. Samorządowcy i przed-
stawiciele oświaty zostali przywitani 
m.in. przez wicestarostę Waldemara 
Grzegorka oraz kierownika centrum 
Tomasza Mackiewicza. Zebrani dys-
kutowali o procesie powstawania 

obiektu, jego wyposażaniu, a także 
szkoleniach, które są w tym miejscu 
aktualnie prowadzone. Po krótkim 
wstępie gospodarze zaprosili gości 
do zwiedzania CBiRNT, by ci mogli 
sami obejrzeć pracownie wyposażo-
ne w najnowocześniejsze roboty. 

(red.)

Akty powołania do rady wręczono 21 
września podczas uroczystej inaugu-
racji z udziałem wiceministra rozwoju 
Krzysztofa Mazura, wojewody wielko-
polskiego Łukasza Mikołajczyka oraz 
marszałka województwa wielkopol-
skiego Marka Woźniaka. W skład tego 
nowego tworu weszło 19 osób, które 
reprezentują uczelnie, przedsiębior-
stwa, firmy czy jednostki samorządu 
terytorialnego. Zaproszenie Tomasza 
Mackiewicza do składu rady świadczy 
o tym, że CBiRNT staje się coraz istot-
niejszym graczem w świecie innowa-
cyjnych i przyszłościowych rozwiązań.

O znaczeniu inicjatywy mówił go-
spodarz wydarzenia, prezes Fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości An-
drzej Soldaty. – Ostatnie trzy miesiące 
wykazały, że świat zmienił się zupełnie. 
Pandemia która spowodowała dystan-
sowanie społeczne, wymaga nowych 
rozwiązań, nowych mechanizmów, 
nowego również podejścia do biznesu 
– zaznaczył na początku wystąpienia. 
Opowiadał również o misji kierowanej 
przez niego fundacji, którą jest wspie-
ranie transformacji cyfrowej przed-
siębiorstw. Nowo powołana rada ma 
przy tym działać, by to zadanie było 
realizowane jak najlepiej i najefektyw-
niej – budować i reprezentować wizję 
zmian, identyfikować trendy w trans-
formacji, inicjować działania wspiera-
jące transformację, określać potrzeby 
jej wsparcia, wskazywać kierunki po-
trzebnych zmian. – Liczę, że potencjał, 
który państwo reprezentują, w sposób 
bardzo konkretny przełoży się na efek-
ty, które rzeczywiście pozwolą nam 
tworzyć przemysł przyszłości – mówił 
Soldaty.

Pierwotnie w inauguracji miała 
wziąć udział wicepremier Jadwiga 

Dok. ze s. 1

Nasz powiat w elicie  
przemysłu przyszłości

Emilewicz. Mimo fizycznej nieobec-
ności, wicepremier za pośrednictwem 
nagrania wideo wyraziła radość z ini-
cjatywy i nadzieję, że regionalne rady 
powstaną w kolejnych wojewódz-
twach. Jadwiga Emilewicz podkre-
śliła, że w kilku kolejnych latach wy-
chodzenia z kryzysu, celem w polskiej 
gospodarce jest nie tylko utrzymanie 
firm i miejsc pracy, ale i pobudzenie 
produktywności dzięki automaty-
zacji, robotyzacji i cyfryzacji, czemu 
sprzyjać będą środki unijne.

Pandemia koronawirusa jest tylko jed-
nym z wyzwań stojących przed polską 
gospodarką. Zgodnie z aktualnymi 
trendami demograficznymi szacuje się, 
jak mówił wiceminister rozwoju Krzysz-
tof Mazur, że do 2030 roku w przemyśle 
będzie brakowało 2 mln pracowników. 
Odpowiedzią na te trudności może 
być właśnie zwiększenie automatyzacji  
w produkcji. Istotne jest również, by 
zaangażowani w rozwój gospodarczy 
umieli ze sobą współpracować.

W przyszłościowym podejściu do 
przemysłu niezwykle ważne jest 
kształcenie pracowników i przygo-

towywanie ich do warunków dy-
namicznie zmieniającego się rynku 
pracy. Ten aspekt współpracy edu-
kacji i biznesu podkreślał kierownik 
CBiRNT Tomasz Mackiewicz podczas 
dyskusji na temat cyfrowej reorga-
nizacji gospodarki w dobie pande-
mii, która towarzyszyła inauguracji. 
Obok Mackiewicza w panelu wzięli 
udział Krzysztof Mazur, Andrzej Sol-
daty oraz prezes zarządu Lubawa 
S.A. Marcin Kubica. Ten ostatni zwró-
cił uwagę na to, że w edukowaniu 
kluczową rolę pełni sam edukator, 
który mając odpowiednie kwalifika-
cje związane z automatyką czy me-
chaniką, woli wybrać dobrze płatne 
stanowisko w prywatnej firmie niż 
zawód nauczyciela wynagradzany 
skromną pensją. Potrzeba więc sys-
temowych rozwiązań, dzięki którym 
polska gospodarka będzie mogła 
powoli doganiać światowych lide-
rów. Niewątpliwie Wielkopolska Re-
gionalna Rada Przemysłu Przyszłości 
ma zatem nad czym pracować.

Klara Skrzypczyk

Noc Zawodowców to inicjatywa, któ-
ra od trzech lat gości w Wielkopolsce i 
na stałe wpisała się w przestrzeń wiel-
kopolskiego środowiska szkół kształ-
cących w zawodach i pracodawców, 
będąc jednym z najważniejszych wy-
darzeń Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego 
w Poznaniu – jednostki organizacyj-
nej samorządu województwa wiel-
kopolskiego. Celem przedsięwzięcia 
jest promocja szkolnictwa branżo-
wego i technicznego, jako szkolnic-
twa pozytywnego wyboru.

Tegoroczna Noc Zawodowców 2020 
Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci za-
wodów” to wydarzenie online, które 
angażuje młodzież ostatnich klas 

szkół podstawowych, ich rodziców, 
pracodawców, rzemieślników, dorad-
ców zawodowych, nauczycieli kształ-
cących w zawodach oraz wszystkich, 
których interesuje tematyka związana 
z edukacją i rynkiem pracy.

Samorząd województwa wielkopol-
skiego wraz z Centrum Wsparcia Rze-
miosła, Kształcenia Dualnego i Zawo-
dowego w Poznaniu serdecznie za-
prasza do udziału w tym wydarzeniu. 
Noc Zawodowców odbywa się pod 
patronatem honorowym marszałka 
województwa wielkopolskiego

Start online w piątek 2 października 
o godzinie 17. Szczegóły i program 
wydarzenia na stronie: www.nocza-
wodowcow.pl.                           (red.)

Samorządowcy z Pruszkowa zwiedzili CBiRNT

Od lewej: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, marszałek województwa 
 wielkopolskiego Marek Woźniak, kierownik CBiRNT Tomasz Mackiewicz

Tomasz Mackiewicz odbiera akt powołania do rady

Wielkopolską Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości  tworzy 19 członków
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Nagrody wręczone
W czwartek 24 września w Starostwie Powiatowym we Wrze-

śni odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Żniwa  
w obiektywie”. Na ostatniej stronie publikujemy nagrodzone zdję-
cia, które można oglądać również na wystawie przy pochylni dla 
niepełnosprawnych od strony parkingu urzędu. 

Mieszkańcy powiatu zgłaszali do 
konkursu fotografie w jednej z trzech 
kategorii: krajobraz, maszyny i sprzęt 
rolniczy oraz praca na roli. Komi-
sja konkursowa wybrała laureatów 
oraz wyróżnionych, o czym infor-
mowaliśmy w poprzednim numerze 
„Przeglądu Powiatowego”. Podczas 
czwartkowego spotkania ze starostą 
wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem 
w sali konferencyjnej starostwa auto-
rzy nagrodzonych zdjęć opowiadali 
o kulisach ich powstania oraz swoim 
hobby, jakim jest fotografia. Każdy 

z nich otrzymał zestaw gadżetów 
powiatowych, pamiątkowy dyplom 
oraz nagrodę, którą był bon na zakup 
sprzętu AGD/RTV. 

Tego dnia otwarta została również 
wystawa przedstawiająca zwycię-
skie fotografie w konkursie „Żniwa 
w obiektywie”. Znajduje się ona 
na parkingu Starostwa Powiato-
wego we Wrześni, na który można 
wejść od strony ul. Chopina lub  
ul. 3 Maja. Zachęcamy do oglądania! 

Mateusz Maserak

Dziękowali za plony
Tegoroczne Dożynki Powiatowe we względu na epidemię odbyły się w formie dziękczynnej mszy 

świętej, która sprawowana była w niedzielę 20 września w kościele farnym we Wrześni.  

W skromnej uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele samorzą-
dów i instytucji oraz rolnicy. Mszę 
dożynkową odprawił proboszcz 
fary ks. Mieczysław Kozłowski.  
W kazaniu zwrócił uwagę na to, że 
choć forma uprawy roli zmieniła 
się dzięki nowoczesnym maszy-
nom, to nadal jest to ciężka praca, 
często przez całą dobę. Wykonane 
z kłosów wieńce powiatu wrze-
sińskiego oraz gminy Kołaczkowo 
nieśli członkowie Zespołu Folklory-
stycznego „Ziemia Wrzesińska”, na-
tomiast koronę żniwną gminy Mi-
łosław tamtejsza delegacja ubrana 
w barwne ludowe stroje. Zgodnie 
z tradycją święta plonów w darach 
zaniesiono chleb – symbol ciężkiej 
pracy rolników, a zarazem radości  
i dostatku po skończonych żni-
wach. Mszę dożynkową swoim 
śpiewem uświetnił Chór Camerata, 
którego członkowie wykonywali 
pieśni i utwory związane z dzięk-
czynieniem za plony. 

Tydzień wcześniej, 13 września  
w Sanktuarium Maryjnym na Pólku 
pod Bralinem w powiecie kępiń-
skim odbyło się III Ogólnopolskie 
Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”. 
Na zaproszenie premiera Mate-
usza Morawieckiego oraz mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego odpo-
wiedziały delegacje z całej Polski. 
Powiat wrzesiński reprezentował 
wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Wrzesińskiego Janusz Balcerzak. 
Na miejsce święta plonów dostar-
czono również wieniec powiatowy, 
który został wyeksponowany na 
tematycznej wystawie koron żniw-
nych. Wydarzenie „Wdzięczni Pol-
skiej Wsi” wzbogacił występ Zespo-
łu Tańca Ludowego Poligrodzianie. 

Mateusz Maserak 

Dożynkowa msza z udziałem Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”

Powiatowy wieniec w Sanktuarium Maryjnym na Pólku pod Bralinem

Majka Kruszyńska odbiera nagrodę  
i gratulacje od starosty wrzesińskiego 

Dionizego Jasniewicza
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• ichty – niezrównoważone zacho-
wanie (kaprysy, zachcianki, gryma-
szenie, boczenie się) 

• inkost – atrament 
• ino – tylko 
• inwentura – remanent 
• istny – podkreślenie, że rzeczownik 

następujący po przymiotniku „istny” 

jest kwintesencją swojego znacze-
nia, np. Przecież to istna wariatka!

• iść w pyry – przestać zawracać 
komuś głowę, np. Idź w pyry!

Opracowała Monika Tomczak  
na podstawie materiałów  

Jerzego Romualda Stankiewicza

Każdą wizytę, nawet tę u najbliższej rodziny, należy zapowiadać

Pierwszą zasadą, której powinniśmy 
przestrzegać jako goście, jest odpo-
wiedź na zaproszenie. Przede wszyst-
kim należy od razu za nie podzięko-
wać. Następnie potwierdzamy nasze 
przybycie lub wyjaśniamy, że tego 
dnia nie możemy się spotkać. Jeśli 
w danej chwili nie jesteśmy w stanie 
określić, czy będziemy obecni, zapy-
tajmy, do kiedy należy poinformować 
zapraszających o naszych planach. Jak 
najszybsza odpowiedź z naszej strony 
na pewno ułatwi im przygotowania. 
Brak odzewu na zaproszenie to zwy-
czajne bagatelizowanie znajomych, 
którzy przecież nie są zmuszeni do 
spotykania się z nami. Jeszcze gorsze 
faux pas popełnimy, nie stawiając się 
na spotkaniu pomimo potwierdzenia 
przybycia. Pamiętajmy także o tym, 
by nie składać nikomu niezapowie-
dzianej wizyty, bo to może pokrzyżo-
wać czyjeś plany. Zapowiedzmy się  
z takim wyprzedzeniem, aby ktoś, 
kogo mamy ochotę odwiedzić, zdążył 
się przygotować. Reguła ta dotyczy 
także rodziny oraz bliskich znajomych.

Spóźnialski wcale nie taki zły
Pojawiając się na przyjęciu z wyprze-

dzeniem, również łamiemy zasady 
dobrego wychowania. Nie należy 

Z kulturą  
za pan brat

Jak zostać gościem doskonałym?
Pan Hubert został zaproszony do swoich przyjaciół na kolację. Miał dzisiaj dużo wolnego czasu, dlatego 

zdążył przygotować się na długo przed umówioną godziną. Postanowił więc wcześniej pojechać do domu zna-
jomych. Otwierający drzwi gospodarz zdziwił się na widok kolegi, który przybył przed czasem. Czy zbyt wcze-
sny przyjazd pana Huberta można potraktować jako nietakt?

przychodzić na spotkanie zbyt wcze-
śnie, ponieważ może to utrudnić przy-
gotowania gospodarzom, którzy na 
przykład jeszcze kończą przyrządzanie 
potraw lub biorą kąpiel. Przyjmowanie 
gości w takich okolicznościach może 
wprawić ich w zakłopotanie. Pan Hu-
bert zachował się zatem nieodpowied-
nio. Będąc na miejscu przed czasem, 
mógł udać się na krótki spacer, by nie 
sprawić problemu znajomym. Z kolei, 
co zadziwiające, delikatne spóźnienie 
(maksymalnie do 15 minut) traktowa-
ne jest jako zachowanie jak najbardziej 
na miejscu. Może to pomóc gospoda-
rzom, którzy na spokojnie będą mogli 
przywitać się ze wszystkimi gośćmi 
przybywającymi w małych odstępach 
czasowych. Jeśli wiesz, że nie zdążysz 
pojawić się przed upływem kwadran-
sa, powiadom o tym znajomych. Niech 
sami zdecydują, czy lepiej będzie na 
ciebie poczekać, czy rozpocząć przyję-
cie przed twoim przybyciem.

Co możemy przynieść ze sobą?
Często zastanawiamy się, czy wypada 

przychodzić w gościnę z pustymi ręko-
ma. W większości sytuacji powinniśmy 
coś przynieść. Jeśli są to urodziny czy 
imieniny, zazwyczaj mamy ze sobą pre-
zent dla solenizanta i to w zupełności 

wystarczy. Przy innych okazjach musi-
my wykazać się większą pomysłowo-
ścią. Jeżeli znajomi organizują luźniej-
sze spotkanie przy przekąskach, mo-
żemy zapytać, czy przygotować jakieś 
ciasto lub sałatkę. Przyniesienie butelki 
wina lub kupnych ciastek również bę-
dzie dobrym rozwiązaniem. Wręczenie 
pani domu bukietu kwiatów to także 
miły gest. Jeśli chodzi o droższe upo-
minki, należałoby się zastanowić, czy 
to rzeczywiście odpowiednia okazja. 
Obdarowanie gospodarzy drogim pre-
zentem tylko dlatego, że zostaliśmy za-
proszeni, może niepotrzebnie wywo-
łać u nich potrzebę odwdzięczenia się. 

Zjedz coś w domu
Jednym z podstawowych błędów 

popełnianych przez gości jest to, 
że starają się oni nie jeść zbyt dużo  
w domu, żeby „przygotować żołądek” 
na tzw. wyżerkę. A co jeśli przycho-
dząc „na głodniaka”, będziemy musieli 
odczekać dłuższą chwilę na wydanie 
dań przez gospodarzy? Na pewno od-
czujemy dyskomfort, a co gorsza nasz 
żołądek może zacząć wydawać od-
głosy przypominające pieśń godową 
waleni. Przed spotkaniem nie otrzy-

mujemy od znajomych menu, dlatego 
nie możemy mieć pewności, co przy-
gotowali. Jeśli postawią na przekąski,  
a w ich domu czy mieszkaniu pojawi 
się kilka osób, może się okazać, że je-
den głodny gość zje wszystko.

Marudom podziękujemy
Głównym celem, dla którego orga-

nizuje się różnego typu spotkania, są 
interakcje międzyludzkie. Nie wypada 
więc siedzieć w kącie i w milczeniu 
obserwować dyskutujących. Takie 
zachowanie może stać się kłopotliwe 
dla gospodarzy, którzy zaczną się za-
stanawiać, co sprawia, że w ich domu 
nie czujemy się swobodnie. Będą pró-
bowali zaangażować nas w rozmowę 
i w ten sposób mogą zaniedbać po-
zostałych gości. Jeśli w danym okre-
sie nie czujesz się na siłach, by choć  
w minimalnym stopniu włączyć się  
w dyskusję, lepiej zostań w domu. Wy-
jątkiem będzie sytuacja, w której spo-
tykasz się z bliskimi znajomymi. Za-
zwyczaj znają oni twoje przyzwycza-
jenia i nawet jeśli w ich towarzystwie 
pomilczysz, i tak powinni wiedzieć, że 
czujesz się wśród nich komfortowo.

Telewizja w roli głównej
Co z oglądaniem telewizji? Nigdy 

nie prośmy gospodarzy, by włączyli 
telewizor – nawet jeśli w tym czasie 
reprezentacja Polski w piłce nożnej gra  
w finale Mistrzostw Świata z Argenty-
ną. Takim zachowaniem okażesz brak 
szacunku wobec tych, którzy cię za-
prosili. Skoro zdecydowaliśmy się na 
przyjście, to skupmy się przede wszyst-
kim na samym spotkaniu. Spoglądanie 
na telefon czy sprawdzanie powiado-
mień również jest nie na miejscu.

Pomoc w sprzątaniu
Jeżeli spotkanie, na którym zostajesz 

do samego końca, odbywa się w czyimś 
domu lub mieszkaniu, a atmosfera jest 
swobodna, to możesz zaproponować 
pomoc w sprzątaniu. Nie masz takiego 
obowiązku, ponieważ gospodarze or-
ganizując taką imprezę, powinni liczyć 
się z tym, że będą musieli poradzić so-
bie sami. Jednak twoja propozycja na 
pewno zostanie odebrana jako miły 
gest, nawet jeśli zostanie odrzucona.

Jak i kiedy należy się pożegnać?
Wychodząc, zawsze należy pamiętać 

o pożegnaniu. Jeśli wychodzisz wcze-
śniej, a w spotkaniu bierze udział wiele 
osób, możesz pożegnać wszystkich 
wspólnie. W taki sposób nie zrobisz 
niepotrzebnego zamieszania i nie 
przerwiesz nikomu rozmowy. Jeżeli 
jednak gości jest mniej i nie wprowa-
dzi to zbyt dużego chaosu, przed wyj-
ściem powinieneś każdemu z osobna 
uścisnąć dłoń i zamienić choćby jedno 
zdanie. Obowiązkowo należy za to 
pożegnać się z gospodarzami. Przy 
okazji dziękujemy za zaproszenie i je-
śli to konieczne, wyjaśniamy, dlacze-
go opuszczamy spotkanie wcześniej. 
Bardzo długie przesiadywanie u kogoś 
także jest nieeleganckie. Czasami ba-
wimy się zbyt dobrze, by zauważyć, że 
większość gości już sobie poszła, a pan 
i pani domu padają ze zmęczenia. Do-
brze wychowani gospodarze na pew-
no nas nie wyproszą, dlatego ważne 
jest, by uważnie ich obserwować. Jeśli 
pora jest późna, a oni wyglądają tak, 
jakby za chwilę mieli zasnąć, to znak, 
że powinniśmy już iść. Możliwe, że or-
ganizatorzy spotkania sami nie mają 
jeszcze ochoty, by je zakończyć, i będą 
chcieli zatrzymać cię dłużej. Należy 
więc dobrze wczuć się w sytuację.

Podziękowań nigdy za wiele
Pomimo tego, że dziękujemy gospo-

darzom już przy wyjściu, w dobrym 
tonie będzie, jeśli zadzwonimy do 
nich następnego dnia, by zrobić to 
jeszcze raz. Ten drobny gest, który nie 
zajmie nam zbyt wiele czasu, sprawi, 
że poczują się oni docenieni w roli or-
ganizatorów. Utwierdzimy ich również  
w przekonaniu, iż czuliśmy się u nich 
bardzo dobrze. Przy okazji rozmowy te-
lefonicznej warto zaprosić znajomych 
na rewizytę. Jeśli kogoś odwiedziliśmy, 
powinniśmy poczuć się zobowiązani 
do ugoszczenia tej osoby u siebie. Nie 
musimy umawiać się następnego dnia, 
ani w tym samym tygodniu. Najlepiej 
będzie jednak, gdy rewizyta odbędzie 
się w przeciągu jednego, maksymalnie 
dwóch miesięcy. W przypadku kiedy  
w naszym domu czy mieszkaniu nie 
ma warunków, by kogoś ugościć, mo-
żemy zrewanżować się chociażby za-
proszeniem na kawę.

Monika Tomczak
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Na grzyby czas
Jesień jest najbardziej wyczekiwaną przez miłośników grzybobrań porą roku. W tym sezonie wszystko wskazuje na to, że grzybiarze będą mieli powody do radości, gdyż 

wysokie temperatury i przelotne opady deszczu sprzyjają „wysypom” tych przysmaków. Zanim jednak wybierzemy się do lasu na zbiory, warto pamiętać o kilku bardzo waż-
nych sprawach. Prezentujemy porady i mity dotyczące grzybów oraz opisy kilku jadalnych i niejadalnych okazów, na które warto zwrócić uwagę.

Mandat na grzybobraniu? To 
możliwe!

Brzmi dość zabawnie, jednak 
wcale nie będzie nam do śmiechu, 
gdy Straż Leśna zechce nas ukarać 
mandatem za nieprzestrzeganie 
przepisów. Wybierając się do lasu 
musimy pamiętać, że nie jesteśmy 
u siebie, dlatego pod żadnym pozo-
rem nie wolno uszkadzać drzewo-
stanów, runa leśnego ani grzybów 
trujących. Nie płoszmy zwierząt, dla 
których las jest domem. Ważny jest 
zakaz grillowania i rozpalania ogni-
ska w lesie. Można to robić jedynie  
w wyznaczonych do tego miejscach, 
zwykle tuż przy leśniczówkach. Za-
kazany jest również wjazd i parko-
wanie samochodem w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych, chyba, że 
poruszamy się po drodze publicznej 
lub specjalnie oznakowanej drodze 
leśnej. Za któreś z tych wykroczeń 
możemy otrzymać mandat w wy-
sokości 500 zł. Może on urosnąć na-
wet do 1 tys. zł, jeśli złamiemy kilka 
przepisów. Jeśli nie dostosujemy się 
do nakazów, policja może skierować 
sprawę do sądu, a wtedy kara może 
wynieść nawet 5 tys. zł.

Na grzyby, ale z rozwagą
Idąc na grzybobranie wybieraj-

my lasy, które znamy i które mają 
charakterystyczne miejsca. W razie 
problemów ułatwią nam one po-
wrót do punktu wyjścia. Ponadto 
na wędrówkę wybierzmy się w to-
warzystwie chociażby jednej osoby.  
W nagłym wypadku może ona 
udzielić nam pomocy. Jeśli jednak 
do lasu idzie z nami dziecko lub 
osoba starsza, nie pozwólmy jej się 
zbytnio od nas oddalać. Wychodząc 
na grzybobranie, poinformujmy 
domowników, w który rejon idzie-
my. Taka informacja może pomóc 
w chwili poszukiwań. Przydatne 
wtedy również będą latarka i na-
ładowany telefon, dzięki któremu 
odpowiednie służby odczytają na-
szą lokalizację. W zaparkowanym 
samochodzie nie zostawiajmy war-
tościowych przedmiotów na wido-
ku. Odchodząc sprawdźmy też, czy 
na pewno go zamknęliśmy. Wybie-
rając się na grzybobranie, zabierz-
my ze sobą jedzenie i picie, jednak 
pamiętajmy, aby wszystkie śmieci 

wyrzucać do napotkanych koszy lub 
przywieźć z powrotem do domu. 
Przydatna może okazać się również 
kurtka przeciwdeszczowa oraz kalo-
sze. Stosujmy się do wszelkich ozna-
kowań oraz regulaminów.

Czy to mit, czy to prawda?
- Nie jest prawdą, że wszystkie su-

rowe grzyby trujące mają gorzki czy 
piekący smak.

- Mitem jest, że wszystkie grzyby 
jadalne mają pod kapeluszem rurki, 
a niejadalne blaszki.

- To nieprawda, że jeżeli grzyby są 
nadgryzione przez zwierzęta, to są 
jadalne.

- Mitem jest, że jeśli grzyby nieja-
dalne obgotuje się kilkukrotnie, to 
będą one zdatne do spożycia.

- To nieprawda, że w przypadku 
zatrucia grzybami najlepiej jest 
wypić mleko. Tłuszcz z nabiału tyl-
ko ułatwia wchłanianie się toksyn.  
W takiej sytuacji należy starać się 
wywołać wymioty. 

Czy wiedziałeś o tym?
- W Polsce występuje ok. 200 ga-

tunków grzybów trujących, w tym 
kilka nawet śmiertelnie;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
do użytku dopuszcza 44 gatunki  
z ok. 1 300 gatunków jadalnych;

- Do 300 metrów może sięgać za-
sięg grzybni będącej w symbiozie  
z korzeniami drzew;

- Szacuje się, że ok. 400 kg grzybów 
można znaleźć na 1 ha ziemi. 

Jak zbierać?
Grzyby zbierajmy do wiklinowych 

koszy, nigdy do plastikowych rekla-
mówek. Ścinajmy te zdrowe, które 
nie są nadgryzione przez zwierzęta 
lub wyglądające na stare. Po ścięciu 
należy zabezpieczyć ściółką grzyb-
nię, aby mogły z niej wyrosnąć ko-
lejne okazy. Grzyby trujące lub stare 
pozostaw nie naruszone, posłużą 
za pokarm zwierzętom. Jeśli mamy 
wątpliwości co do zebranych grzy-
bów, możemy po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym skonsul-
tować je z najbliższą inspekcją sani-
tarno-epidemiologiczną. 

Klaudia Kubiak

GRZYBY JADALNE
Piaskowiec modrzak, częściej na-

zywany siniakiem, modrzakiem, 
piaskowcem czy granatkiem. Jego 
charakterystyczną cechą jest sinienie 
– występowanie ciemnych plam uka-
zujących się natychmiastowo na prze-
kroju oraz w miejscach uszkodzonych 
czy zgniecionych. Jest to grzyb bardzo 
smaczny, chętnie spożywany, który 
nadaje się także do suszenia. Rzadko 
spotykany, jedynie w niektórych czę-
ściach kraju. Można go znaleźć zwykle 
pod brzozami, na terenie piaszczy-
stym, w dobrze oświetlonych lasach 
liściastych i iglastych. Siniak to grzyb 
średniej wielkości, na krótkim trzonie  
z szerokim, okrągłym kapeluszem  
w kolorze żółtawym (w dotyku przy-
pomina zamsz). Na jego spodzie znaj-
dziemy warstwę rurek w kolorze bia-
łym, które jednak z czasem żółcieją.

Maślak zwyczajny zwany również 
ślimakiem, maślaczem, maślukiem 
czy pępkiem. Najłatwiej jest go roz-
poznać po pierścieniu na trzonie oraz 
lepkiej, łatwo zdzierającej się skórce na 
kapeluszu. Owocniki są średniej wiel-
kości, mają szeroki kapelusz w różnych 
odcieniach brązu u góry, natomiast  
w spodniej części występują rurki  
w kolorze żółtawym, trzon natomiast 
jest krótki. Grzyb ten jest smaczny, jed-
nak nadaje się raczej do natychmia-
stowego przerobu, a nie do suszenia. 
Najczęściej maślaka można spotkać  
w borach sosnowych mniej więcej od 
połowy czerwca do połowy października.

Podgrzybek brunatny występuje 
również pod nazwą czarnulka, półgrzy-
bek, borowik brunatny. Górna część 
kapelusza jest w kolorze ciemnego 
brązu, dolna natomiast gęsto pokryta 
warstwą rurek w kolorach bladożółtej 
lub żółtozielonej. Trzon raczej gruby 
w kolorze jasnobrązowym. W miej-
scu zgniecenia warstwy rurek szybko 
występują ciemne zielononiebieskie 
plamy. Bardzo smaczny, popularny  
w lasach i chętnie zbierany. Nadaje 
się do gotowania, suszenia jak i mary-
nowania, jednak zjedzony na surowo 
może zaszkodzić. Występuje zwykle  
w lasach iglastych lub liściastych, na po-
lankach lub niedaleko ścieżek czy dróg. 

Borowik szlachetny nazywany tak-
że prawdziwkiem czy grzybem praw-
dziwym. Zaliczany jest on do grzybów  

o pierwszorzędnym znaczeniu gospo-
darczym. Bardzo ceniony przez grzybia-
rzy. Wykorzystywany przede wszystkim 
do suszenia czy przygotowywania wy-
kwintnych dań, uznawany za jednego  
z najsmaczniejszych. Można go znaleźć  
w borach sosnowych i świerkowych albo 
w lasach liściastych. Ma duży, mięsisty 
kapelusz w różnych odcieniach brązu od 
góry, z gęstą warstwą rurek w kolorze bia-
łym lub żółtawozielonym od spodu. Trzon 
zwykle bardzo gruby, również biały. 

Koźlarz babka znany pod nazwą ko-
zak brązowy, brzozak, kozar czy grzyb 
koźlarz. Jego kapelusz jest miękki i po-
duszkowaty, od góry barwa brązowa, od 
spodu pokryty warstwą rurek w kolorze 
szarobiałym. Trzon wysoki, niezbyt gru-
by, twardy o kolorze białym z ciemniej-
szymi strzępkami. Jest bardzo smaczny, 
nadaje się do suszenia, gotowania czy 
marynowania. Młody koźlarz podobny 
jest do młodego borowika. Występuje  
w lasach liściastych, iglastych lub miesza-
nych, zwykle pod brzozami. 

Koźlarz czerwony najbardziej po-
dobny do koźlarza babki. Nazywany 
jest także borowikiem czerwonym, 
kozakiem  czerwonym, czerwono-
główką. Można go spotkać na leśnych 
polanach, w zagajnikach czy na brze-
gach lasu, najczęściej przy brzozach. 
Ma gruby, mięsisty kapelusz o barwie 
brązowoceglastej, od spodu nato-
miast szarej. Trzon gruby, biały, cały 
pokryty ciemniejszymi plamkami. 
Najczęściej wykorzystywany do ma-
rynowania. Surowy może zaszkodzić.

Czubajka kania potocznie nazywana 
kanią, sową czy czubajem. Występuje 
w lasach liściastych, iglastych i miesza-
nych na polanach lub uprawach leśnych. 
Grzyby te mają barwę szarą lub szarobrą-
zową z ciemniejszymi strzępami na gó-
rze dużych kapeluszy przypominających 
parasole. Trzon długi, smukły, wewnątrz 
pusty, z luźnym pierścieniem wokół. Pod 
spodem kapelusza znajdują się blaszki. 
Kanie nadają się przede wszystkim do 
przygotowywania potraw np. usmaże-
nia w panierce, jednak należy pozbyć się 
twardego i łykowatego trzonu. Zjedzona 
na surowo może zaszkodzić.

GRZYBY NIEJADALNE
Borowik szatański nazywany jest 

także szatanem, diablikiem, trucicie-
lem. Surowy bardzo silnie truje. Grzyby 
są duże i mięsiste, kapelusz poduszko-
waty o kolorze szarobiałym na górze, 
a żółtym lub różowoczerwonym spo-
dzie. Trzon niewielki o żółtawo-czer-
wonawej barwie, pokryty siateczką 
żyłek. Stare grzyby mają przykry za-
pach. Występują zwykle na glebach 
wapiennych pod bukami albo dębami, 
na brzegach lasów liściastych. W Pol-
sce występuje dość rzadko. 

Goryczak żółciowy nosi także na-
zwę zajączka, gorzkniaka, grzyba 
cierpkiego lub żółciowego. Wszystko 
dzięki temu, iż ma bardzo przykry, 
gorzki smak. Ugotowany omyłkowo  
z innymi grzybami zepsuje smak pozo-
stałych. Jest on niejadalny jednak nie 
wykazuje właściwości trujących. Po-
dobny jest do owocników prawdziw-
ka. Ma gruby, poduszkowaty kapelusz 
o żółtawobrązowej barwie od góry  
i rurkowatej warstwie spodniej w kolo-
rze lekko różowym. Można go spotkać 
w wilgotnych lasach sosnowych.

Muchomor sromotnikowy wystę-
pujący także pod nazwą muchomor 
zielonkawy. Ma okrągły kapelusz  
w kolorze zielonkawym z białymi blasz-
kami od spodu oraz smukły biały trzon 
z odcieniem zielonego. U górze zwisa 
pierścień, jednak nie można go w swo-
bodny sposób przesuwać. Występuje  
w lasach liściastych, czasami w parkach. 
Jest to grzyb śmiertelnie trujący, a obja-
wy takie jak nudności, ból głowy i brzu-
cha, częste wypróżnianie, wymioty wy-
stępują po pewnym czasie. Najczęściej 
mylony z pieczarką lub żółtą gąską.

Muchomor czerwonawy nazywany 
również krostowatym, cętkowanym. 
Występuje w lasach liściastych i igla-
stych. Ma szeroki, okrągły kapelusz  
o brązowo-czerwonej barwie u góry  
z licznymi jaśniejszymi brodawkami, 
a pod spodem szerokie białe lub czer-
wonawe blaszki. Na trzonie o podob-
nej barwie co kapelusz występuje lek-
ko żłobkowany pierścień. Zjedzony na 
surowo powoduje objawy zatrucia.  

Niektóre grzyby można znaleźć w mchu

www.wrzesnia.powiat.pl
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Uwaga na wściekliznę!
Koniec lata i początek jesieni to idealny czas dla grzybiarzy. Wycieczka do lasu stanowi doskonałą okazję, żeby pooddychać świeżym powietrzem, odstresować się i odno-

wić kontakt z naturą. Jednak nie we wszystkich przypadkach bliskie relacje z przyrodą mogą nam wyjść na dobre. Tak dzieje się w sytuacji, gdy zajęci zbieraniem borowików, 
maślaków i kurek natrafimy na zwierzę zarażone wścieklizną.

Jednymi ze zwierząt, które mogą przenosić wirusa wścieklizny, są lisy spotykane w lasach oraz na łąkach i polach

Na początku lipca na terenie Wrze-
śni znaleziono martwego nietoperza. 
Wyniki przeprowadzonych badań wy-
kazały, że latający ssak chorował na 
wściekliznę. W związku z tym miasto w 
swoich granicach administracyjnych 
zostało uznane przez powiatowego 
lekarza weterynarii za obszar zagrożo-
ny. Przy wjazdach do powiatowej sto-
licy pojawiły się tablice ostrzegawcze, 
a mieszkańców zaczęły obowiązywać 
nowe zasady. Przypominamy, że na-
kaz trzymania psów w zamknięciu lub 
na uwięzi oraz wyprowadzania ich na 
smyczy obowiązuje do 6 paździer-
nika. Do tego czasu nie można rów-
nież wypuszczać na zewnątrz kotów.  
W Polsce nie tylko tereny miast zagro-
żone są wystąpieniem wścieklizny.  
O niebezpieczeństwie muszą pamię-
tać również osoby udające się do lasu.

Czym jest wścieklizna?
Wścieklizna to choroba wirusowa 

zwierząt, która atakuje ośrodkowy 
układ nerwowy, a w konsekwencji pro-
wadzi do zapalenia mózgu i rdzenia 
kręgowego. Największe stężenie wi-
rusów znajduje się w ślinie i to zwykle 
wraz z nią, przez uszkodzone powłoki 
ciała wnikają one do drugiego organi-
zmu. Ugryzienie przez chore zwierzę 
oznacza ogromne zagrożenie dla życia 
człowieka. Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia wścieklizna to jedna  
z najbardziej niebezpiecznych chorób 
zakaźnych. W jej przypadku śmier-
telność wynosi aż 99,9%! Jak dotąd 
nie wynaleziono skutecznej terapii  
w walce z chorobą, dlatego większość 
pacjentów umiera w ciągu kilku dni 
od wystąpienia objawów. Rocznie na 
całym świecie notuje się wśród ludzi 
około 55 tysięcy zgonów spowodo-
wanych zakażeniem tym śmiertelnie 
niebezpiecznym wirusem.

Profilaktyka
Chociaż nadal nie potrafimy leczyć 

wścieklizny, to w skuteczny sposób 
możemy jej zapobiegać. Profilaktyka 
polega na szczepieniach ochronnych 
przeprowadzanych przed wystąpie-
niem kontaktu z chorym zwierzęciem 
lub zaraz po nim. Najbardziej naraże-
ni na zachorowanie są weterynarze, 
myśliwi, pracownicy ogrodów zoolo-
gicznych, a także turyści, gdyż choro-
ba ta często występuje w azjatyckich  
i afrykańskich państwach, coraz chęt-
niej odwiedzanych przez Polaków.  

Z najgorszą sytuacją mamy do czy-
nienia w Indiach, gdzie nierzadko do-
chodzi do ataków bezpańskich psów, 
małp czy nietoperzy przenoszących 
wirusa. Osoby zawodowo narażone 
na wściekliznę, a także te planujące 
wyjazd do południowo-wschodniej 
Azji powinny pomyśleć o szczepieniu, 
które zwiększa szanse na uniknię-
cie zakażenia po kontakcie z chorym 
osobnikiem. Szczególną ostrożność 
należy zachować także podczas po-
bytu w polskich lasach, gdyż wściekli-
zną zarażone mogą być występujące  
w nich lisy, kuny, borsuki i jenoty. Cho-
roba przenoszona jest również przez 
domowe psy i koty, które miały kon-
takt z zarażonym dzikim zwierzęciem, 
dlatego niezwykle istotne jest to, by w 
lesie nigdy nie spuszczać psa ze smy-
czy i izolować domowe zwierzaki od 
tych dziko żyjących. Jeżeli jednak nie 
uda się nam uniknąć ugryzienia czy 
zadrapania, decydujące będzie natych-
miastowe zgłoszenie się do placówki 
medycznej (niezależnie od tego, czy 
wcześniej poddaliśmy się szczepieniu 
ochronnemu). Właściwe oczyszcze-
nie rany zmniejsza ryzyko zakażenia 
nawet o 90%. Na podstawie wywiadu 
lekarz decyduje o podaniu szczepionki 
i ewentualnie swoistej immunoglobu-
liny. Szybka reakcja pozwala uniknąć 
zachorowania na wściekliznę prawie  
u wszystkich osób nią zagrożonych. Je-
śli uświadomimy sobie, jak niebezpiecz-
na jest ta choroba, na pewno będziemy 
pamiętać również o corocznych szcze-
pieniach zwierząt domowych.

Jak rozpoznać zwierzę zarażone 
wścieklizną? 

Według informacji Głównego In-
spektoratu Weterynarii okres inku-
bacji wścieklizny (czas od momentu 
zakażenia do wystąpienia objawów 
klinicznych) jest bardzo zróżnico-
wany i zależy m.in. od ilości wirusa, 
który przedostał się do organizmu, 
umiejscowienia i rozległości ran,  
a także gatunku i wieku zwierzęcia. 
Może on trwać od kilku dni aż do 
siedmiu lat. Choroba ta występuje 
w dwóch postaciach, cichej lub sza-
łowej. Dzikie ssaki unikają zazwyczaj 
spotkań z ludźmi, są płochliwe i boją 
się przebywać w bliskiej obecności 
człowieka. Po zakażeniu wirusem 
wścieklizny mogą być bardzo agre-
sywne i atakować lub odwrotnie – 

podchodzić, pozwalając się głaskać  
i łapać. Należy więc pamiętać, by pod 
żadnym pozorem nie zbliżać się do 
zwierząt, które przed nami nie ucie-
kają. Ponadto, niektóre nietoperze 
stają się aktywne w trakcie dnia (co 
u zdrowych osobników nie jest spo-
tykane), tracą zdolność lotu, reagują 
zbyt pobudliwie na dotyk i dźwięk 
oraz przewracają się na grzbiet.  
W Polsce wścieklizna przenoszona 
jest najczęściej przez lisy rude, dla-
tego Inspekcja Weterynaryjna prze-
prowadza szczepienia tych zwierząt. 
Doustna szczepionka rozrzucana jest 
z samolotów lub wykładana ręcz-
nie. Zatapia się ją w przynęcie, by 

ASF jest groźne dla dzików i świń domowych

zachęcić lisy do jej spożycia. Przed 
rozpoczęciem akcji mieszkańcy ob-
jętych nią terenów są szczegółowo 
informowani o terminie i sposobie 
przeprowadzenia szczepienia. Czło-
wiek powinien bezwzględnie unikać 
kontaktu ze szczepionką przeznaczo-
ną dla lisów i uniemożliwić zwierzę-
tom domowym jej zjedzenie. Jeżeli 
jednak do takiej styczności dojdzie, 
należy udać się do lekarza, a pupila 
zabrać do weterynarza. Jeśli chodzi  
o objawy wścieklizny u psów, to wy-
stępuje u nich nadmierna pobudli-
wość, agresja, niepokój i włóczęgo-
stwo. Czworonogi zaczynają spoży-

wać niejadalne przedmioty, ochryple 
szczekają, pojawia się u nich wzmo-
żony popęd płciowy, ślinotok, zez, 
opadanie żuchwy z wypadaniem 
języka, a także niedowład kończyn 
i inne, podobne porażenia. U kotów 
symptomy są bardzo podobne, przy 
czym u tych zwierząt charaktery-
styczne będzie także chowanie się, 
uciekanie i nieustanne miauczenie. 
Wścieklizna może dotknąć również 
krowy, konie, świnie, owce i kozy. 
Należy podkreślić, że wszystkie  
z wymienionych powyżej objawów 
mogą, ale nie muszą wystąpić u jed-
nego osobnika. Niezależnie od prze-
biegu infekcji, zawsze kończy się ona 
śmiercią zwierzęcia. 

Wścieklizna u ludzi
Objawy choroby pojawiają się u lu-

dzi po upływie od 4 do 8 tygodni od 
momentu zakażenia. U pacjentów 
wyróżnia się dwu- lub trzyetapowy 
przebieg wścieklizny. W pierwszej 
fazie, zwanej fazą zwiastunów, któ-
ra trwa od 2 do 5 dni, występują 
symptomy takie jak: bóle głowy, złe 
samopoczucie, drażliwość, niepokój, 
problemy ze snem lub wzmożona 
senność, podwyższona temperatura 
oraz uczucie drętwienia i pieczenia 
w miejscu ugryzienia. Drugi etap, 
czyli faza porażeń związana jest  
z zapaleniem mózgu i dla większo-
ści pacjentów kończy się śmiercią.  
W tym czasie mamy do czynienia  
z zaburzeniami świadomości, oma-
mami wzrokowo-słuchowymi, 
drgawkami, wodowstrętem, może 

dojść także do zatrzymania krążenia  
i ustania oddychania. Jeśli chory 
przeżyje drugą fazę, w trzeciej wpa-
da w śpiączkę i umiera.

Afrykański pomór świń – kolejne 
zagrożenie pochodzące z lasu

Przy okazji tematu leśnych wypraw  
i niebezpieczeństw z nimi związa-
nych, oprócz wścieklizny, warto rów-
nież zwrócić uwagę na afrykański 
pomór świń (ASF). To groźna choroba 
wywoływana przez wirusy. Nie stwa-
rza zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi, gdyż chorują na nią wyłącznie 
dziki i świnie. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że należy minimalizować 

ryzyko zakażenia trzody chlewnej. 
Występowanie ASF w danym kraju 
powoduje duże straty ekonomiczne, 
zarówno w hodowli świń, jak i w prze-
myśle mięsnym. Spowodowane są 
one wysoką śmiertelnością wśród za-
każonych osobników, kosztami pono-
szonymi ze względu na konieczność 
likwidacji ognisk choroby, a także 
wstrzymaniem obrotu i eksportu ży-
wych zwierząt, ich mięsa oraz innych 
produktów. 

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii zaleca, by w związku  
z zagrożeniem afrykańskim pomo-
rem świń, stosować się do kilku bar-
dzo istotnych zasad. Po pierwsze,  
w lesie oraz w innych miejscach,  
w których żyją dziki, nie wolno zosta-
wiać żadnych odpadków żywnościo-
wych. Po drugie, należy powstrzymy-
wać się od płoszenia tych zwierząt – 
unikać hałasu, a psy zawsze trzymać 
na smyczy. Po trzecie, osoby, które 
znajdą martwego dzika, nie powinny 
go dotykać, ale niezwłocznie przeka-
zać informację o padłym zwierzęciu 
powiatowemu lekarzowi weteryna-
rii, najbliższej lecznicy weterynaryj-
nej, miejscowemu kołu łowieckiemu, 
straży miejskiej lub władzom samo-
rządowym. Wirus ASF może przez 
bardzo długi czas utrzymywać się  
w ciele nieżyjącego zwierzęcia, a tak-
że w produktach zawierających mię-
so chorych dzików i świń.

Monika Tomczak

Światowy Dzień Walki z Wście-
klizną obchodzony 28 września 
to międzynarodowa kampania, 
której celem jest zwiększenie 
społecznej świadomości na temat 
skutków tej śmiertelnej choroby 
zakaźnej. To także okazja by pro-
mować rozwiązania pozwalające 
zapobiegać i eliminować wście-
kliznę zarówno u ludzi, jak i zwie-
rząt. Współorganizatorem imprez 
towarzyszących wydarzeniu jest 
Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO). Pierwszy światowy dzień 
poświęcony walce z tą chorobą 
odbył się w Atlancie w 2007 roku.
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1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (uchwała nr 745/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 września 2020 roku):

2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (uchwała nr 744/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 września 2020 roku):

3. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności (uchwała nr 747/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 września 2020 roku):

4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia (uchwała nr 748/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 września 2020 roku):

5. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (uchwała nr 746/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 września 2020 roku):

Nazwa zadania
Środki przeznaczone 

na realizację zadań objętych 
konkursem

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

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

3. Realizacja projektów artystycznych.
8 600,00 zł

Nazwa zadania
Środki przeznaczone 

na realizację zadań objętych 
konkursem

1. Wspieranie działań na rzecz mieszkańców powiatu wrzesińskiego w zakresie aktywności ruchowej (m. in. poprzez organizację imprez 
sportowych, zajęć i warsztatów służących utrzymaniu sprawności fizycznej) 22 570,00 zł

Nazwa zadania
Środki przeznaczone 

na realizację zadań objętych 
konkursem

1. Wspieranie działań zmierzających do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. 2 500,00 zł

Nazwa zadania
Środki przeznaczone 

na realizację zadań objętych 
konkursem

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

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i chorobom psychicznym.

3. Działania związane z promowaniem krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

7 500,00 zł

Nazwa zadania
Środki przeznaczone 

na realizację zadań objętych 
konkursem

1. Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i  psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez m.in. warsztaty, spotkania 
terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi oraz udział w zawodach. 4 260,00 zł

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 21 września 2020 roku ogłosił otwarte konkursy ofert  
na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w następujących obszarach: 

Pełna treść ogłoszeń została opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powia-
towego we Wrześni. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

- Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 2 listopada 2020 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 
2020 roku. 
- Udział dotacji w ogólnej sumie kosztów realizacji zadania nie może być wyższy niż 90%. 
- Warunkiem ubiegania się o dofinansowania jest zadeklarowanie w ofercie, że suma wkładu własnego finansowego (pkt. V.B 3.1. oferty)  

i ewentualnych świadczeń od odbiorców zadania (pkt. V.B 4 oferty) stanowi minimum 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. 
- Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane. 
- Zadania muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, rekomendacjami głównego inspektora sanitarnego 

oraz wydanymi rozporządzeniami ministra zdrowia obowiązującymi w okresie realizacji zadania. 
- Ofertę należy przygotować i wysłać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej www.engo.org.pl, w odpowiedzi na tam 

ogłoszony konkurs, w terminie do 13 października 2020 r. do godz. 14. Po wysłaniu oferty nadana zostanie suma kontrolna. 
- Wysłaną w aplikacji Generator eNGO ofertę z sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez upoważnione osoby i wraz z wy-

maganymi załącznikami złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2020 r. do godziny 15 w Biurze Obsługi Interesanta 
Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września (decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać drogą pocztową 
(decyduje data stempla pocztowego). 
- Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmuje uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 października.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, tel. 61 640 44 93, 61 
640 44 98, 61 640 44 73, 61 640 45 34.
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Rzecznik konsumenta radzi

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

Elżbieta Staszak-Małecka

Przygarnij mnie

W lesie nie wszystko wolno
Pan Stefan wybiera się na grzybobranie i w związku z tym pyta, czy i gdzie może zbierać grzyby oraz 

jakie są inne ograniczenia w swobodnym korzystaniu z uroków lasów.

Las jest dobrem wszystkich i dlatego nale-
ży pamiętać o pewnych zakazach, aby było 
można  bezpiecznie w nim przebywać.

W lesie nie wolno między innymi śmie-
cić, rozkopywać gruntu, niszczyć grzy-
bów oraz grzybni, niszczyć czy uszka-
dzać drzew, krzewów i innych roślin, 
zbierać płodów runa leśnego w oznako-
wanych miejscach zabronionych, roz-
garniać i zbierać ściółkę, płoszyć, ścigać, 
chwytać i zabijać dziko żyjących zwie-
rząt, puszczać psów luzem, hałasować 
oraz używać sygnałów dźwiękowych  
(z wyjątkiem przypadków wymagają-
cych wszczęcia alarmu), rozniecać i ko-
rzystać z otwartego ognia w odległości 
do 100 m od granicy lasu.

Grzyby i inne owoce runa leśnego w tym 
jagody i jeżyny wolno zbierać tylko w miej-
scach dozwolonych i wyłącznie na użytek 
własny. Nie ma ograniczeń wagowych.

Zgodnie z tym, co wspomniałam, za-
bronione jest między innymi zbieranie 
żywicy czy soku brzozowego, obrywa-
nie szyszek, zdzieranie kory, nacinanie 
drzew, zbieranie mchu, ściółki, gałęzi, 
kory, wiórów czy trawy i wrzosów.

Zwłaszcza teraz, w czasie tak innym niż 
zwykle, odwiedziny w lesie są ze wszech 
miar wskazane, ale aby był to udany wy-
poczynek, pamiętajmy o powyższych 
zakazach, a w koszach niech lądują tylko 
te grzyby, które jeszcze nie raz pozwolą 
nam cieszyć się tym miejscem.

Podstawa prawna: ustawa o lasach  
z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz.U. 
z 2020 roku, pozycja 1463) i ustawa  
z dnia 20 maja 1971 roku kodeks wy-
kroczeń (tj. Dz. U. z 2019 roku,  pozy-
cja 821, 1238 ze zm.).

Starosta Wrzesiński
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-

darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.) 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2020 roku, 
na okres 21 dni, wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Po-
wiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, a także zamieszczony na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni: www.bip.
wrzesnia.powiat.pl, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przezna-
czonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości Wę-
gierki, gmina Września, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Dzień dobry, mam na imię Elena. 
Do schroniska trafiłam w styczniu 
2020 roku. Opiekunowie oszacowa-
li, że mam około 6 lat. Ja sama wła-
ściwie nie wiem, ile mam lat. Kto by 
to liczył? Gdy trafiłam do przytułka, 
wszyscy bacznie mi się przyglądali, 
a właściwie mojemu brzuszkowi, 
gdyż był on spory. Pewnie myśleli, że 
jestem w ciąży i opieki będą potrze-
bowały jeszcze szczeniaczki. Praw-
da była jednak inna. Byłam bardzo 
zaniedbanym, niewysterylizowa-
nym psem z licznymi guzami przy 
sutkach. Nowotwór niestety atako-
wał dalej i rozszerzył się na brzuch, 
pachwinę, grzbiet i szczękę. Ludzie 
ze schroniska zdecydowali, aby 
weterynarz przeprowadził na mnie 
kolejne badania, które wykazały, że 

mam chorobę Cushinga. Przejawia 
się ona na przykład nadmiernym od-
dawaniem moczu, dużym apetytem, 
utratą sierści na bokach brzucha  
i środku grzbietu. Czasami występuje 
też ropne zapalenie skóry, zanik mię-
śni i ślepota. Opiekunowie mówią, 
że jestem cudownym, kochanym 
psem, chociaż troszkę dużym. Nie 
zwracam już uwagi na przychodzą-
cych do bidula ludzi. Ja po prostu 
leżę spokojnie w legowisku. Nie chcę 
jednak, aby moje choroby odebrały 
mi całą radość z życia. Lubię spacery, 
potrafię poprawnie chodzić na smy-
czy. Staram się cieszyć każdą chwilą, 
więc merdam ogonem i podskakuję. 
Nie cierpię innych psów – gdy któryś 
mnie zaczepi, nie pozostaję dłuż-
na. Opiekunowie twierdzą, że dłu-

żej nie mogę zostać w schronisku, 
ponieważ muszę być natychmiast 
leczona, a każdy dzień spędzony za 
kratami przybliża mnie do końca 
mojego i tak trudnego życia. Cierpię 
i wiem, że jestem dla wolontariuszy 
dużym zmartwieniem, którzy chcie-
liby dla mnie jak najlepiej. Twierdzą, 
iż muszę być operowana, a później  
przejść rekonwalescencję, jednak 
najważniejsza dla mnie jest opieka 
i kochająca rodzina. Ludzie mówią, 
że osoba, która mnie adoptuje, nie 
tylko da mi dom, ale uratuje życie. 
Jeżeli ktoś zechciałby mnie poznać  
i zostać moim człowiekiem, powi-
nien skontaktować się z Olą: 724 135 
335 lub Lidką: 736 834 434.   

Elena

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.

Udało się uzbierać niezbędne fundusze do przeprowadzenia operacji Eleny, jednak ciągle brakuje dla niej domu

Superwizje w PCPR
We wrześniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrze-

śni odbywają się spotkania dla pracowników pięciu ośrodków po-
mocy społecznej z terenu powiatu wrzesińskiego, działających  
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Celem superwizji pracy socjalnej 
jest poprawa jakości pracy pracow-
ników merytorycznych oraz zwięk-
szenie skuteczności pracy z rodzi-
ną. Prowadzi je Tomasz Posłuszny 
– pedagog, edukator, specjalista  
i superwizor pracy w obszarze prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie 
certyfikowany przez Instytut Psycho-
logii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego.

Superwizje zostały zorganizowa-
ne na podstawie Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych  
w Powiecie Wrzesińskim na lata 
2016-2020, a także Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-
2020.

Powiatowe Centrum Pomocy  
Rodzinie we Wrześni

W jaki sposób  
zarezerwować  
wizytę w ZUS?
Wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można zarezerwować wcze-

śniej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Podczas procesu 
zdalnej rezerwacji wizyty użytkownik rezerwujący wizytę ma możliwość:

- wyboru jednostki ZUS, w której chce zarezerwować wizytę,
- wyboru grupy spraw, której ma dotyczyć wizyta (użytkownik ma możliwość 

rezerwacji jednej wizyty niezależnie od ilości spraw, jakie chce załatwić), wy-
boru terminu wizyty w kalendarzu jednostki ZUS.

Wizytę można zarezerwować maksymalnie godzinę przed jej planowanym 
terminem. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania trzech wizyt zwykłych 
dziennie. Czas przewidziany na obsługę jednej wizyty wynosi 30 minut, po-
dobnie jak czas między wizytami jednego dnia.

W celu zarezerwowania wizyty w wybranej jednostce ZUS należy:
• po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu „Wizy-

ty” i wybrać pozycję „Rezerwacja wizyty”,
• w oknie „Rezerwacja wizyty” wybrać jednostkę ZUS, w której chcemy zare-

zerwować wizytę (domyślnie wyświetli się jednostka ZUS właściwa ze wzglę-
du na adres zalogowania użytkownika),

• wybrać właściwą grupę spraw i zaznaczyć konkretną sprawę z listy spraw 
dostępnych w danej grupie,

• nacisnąć przycisk „Dalej”. Pojawi się okno kalendarza z dostępnymi termi-
nami wizyt.

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to 
bardzo przydatne narzędzie. Poprzez założenie profilu na PUE ZUS moż-
na szybko i bezpiecznie:

• przejrzeć dane zgromadzone w ZUS,
• przekazać dokumenty ubezpieczeniowe,
• składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,
• zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS, 
• umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.
Zachęcamy naszych klientów do korzystania z Platformy Usług Elektronicz-

nych. Założenie profilu PUE jest bardzo proste i szybkie. Konto na portalu PUE 
ZUS można założyć przez Internet – za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub 
bankowości elektronicznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO
z dnia 16 września 2020 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam, 
że w dniu 16 września 2020 r. została wydana decyzja nr 717/2020 (znak: WB.6740.594.2020) o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami 
ewid.: 429, 431, 400/1, 206, 207/2, 207/1, 208, 212, obręb: 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 
303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:
- 431/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 431, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka 

ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
- 212/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 212, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka 

ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
- 207/3 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 207/1, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednost-

ka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
- 207/5 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 207/2, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednost-

ka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
- 208/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 208, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka 

ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
stają się z mocy prawa własnością Gminy Pyzdry z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.
Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Pyzdr ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.  
Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decy-

zję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia, w którym decy-
zja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, wysokość odszkodowania 
powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości.  

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

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 
61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty 

otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogło-
szenia poprzez niniejsze obwieszczenie. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszcze-
nia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach,  
w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”. 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO
z dnia 22 września 2020 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam, 
że w dniu 22 września 2020 r. została wydana decyzja nr 751/2020, znak: WB.6740.575.2020 o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami 
ewid.:

-   dz. 146/4, 122/4, 119/2, 123/2, 119/1, 122/1, 123/1 obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewidencyjna: 
303005_5 Września – obszar wiejski,

-   dz. 89/1, 97, 91, 92/2, 92/1, 94 obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – 
obszar wiejski, 

powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:
- 91/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 91, obręb: 303005_5.0338 Słomo-

wo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 
- 92/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 92/1, obręb: 303005_5.0338 Sło-

mowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,     
- 92/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 92/2, obręb: 303005_5.0338 Sło-

mowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 
- 94/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 94, obręb: 303005_5.0338 Słomo-

wo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 
- 94/2 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 94, obręb: 303005_5.0338 Słomo-

wo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 
stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.
Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym 

decyzja ta stała się ostateczna.  
Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decy-

zję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 
30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypad-

ku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, 
wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości.  

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

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 
61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty 

otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogło-
szenia poprzez niniejsze obwieszczenie. 

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

OGŁOSZENIE
Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie wspomnieniowej pt.

„Powróćmy jak za dawnych lat”
 – wieczór z piosenką, muzyką i poezją – 

z udziałem zespołów i solistów wykonujących muzykę i piosenki z dawnych 
lat. Jako prowadzący całą imprezę wystąpi zespół złożony z muzyków Orkie-
stry P.R. i TV Zbigniewa Górnego pod kierownictwem Andrzeja Jarząbka.

 W części koncertowej, piosenki, tzw. stare melodie z tamtych lat, wyko-
nywać będą soliści:

• solista z zespołu A. Jarząbka,
• Patrycja Lisiecka,
• Krzysztof Kapturski. 
Czas między występami, umilą dzieci/młodzież ze szkół gm. oraz seniorzy.
Część wokalno-taneczną uświetni zespół z Poznania z Andrzejem Jarząb-

kiem na czele.
Możliwa niespodzianka w trakcie imprezy.
Restauracja Greys w Podstolicach zapewni kuchnię i obsługę na najwyż-

szym poziomie. Impreza odbędzie się 23 października, początek o godz. 
17 w Hotelu – Restauracji Greys w Podstolicach.

Cena biletów: 70 zł za osobę.
Zgłoszenia imienne (na listę) przyjmowane będą wraz z wpłatą za wstęp 

do 18 października w następujących punktach:
- Hotel – Restauracja Greys w Podstolicach,
- WUTW Oddział Nekla – Jolanta Sitek,
- Gabinet Fizjoterapii – Tomasz Chromiński,
- Związek Emerytów R. i I. – Danuta Borecka (Chromińska)
- mała salka konferencyjna w Nekielskim Ośrodku Kultury, w godz. 10-13 

od dnia  25.09 do 18.10.
Wszelkie informacje: tel. 517 578 311,  e-mail: pppprojekt@wp.pl (tel. 61 

438 63 44).
Ilość miejsc ograniczona. Uczestniczą mieszkańcy powiatu wrzesińskiego.

UWAGA!
Planowany dowóz uczestników do Restauracji Greys z Wrześni i Nekli

Zaprasza: Gminne Stowarzyszenie Seniorów w Nekli
Impreza współfinansowana przez powiat wrzesiński w ramach otwartego konkursu ofert na zle-

canie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych.

Konsultacje w sprawie zapewnienia dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami

W związku z pracami nad realizacją Ustawy z dnia 19 lipca 2019 
roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi po-
trzebami zwracamy się z prośbą o zgłaszanie w formie pisemnej 
uwag, opinii i sugestii dotyczących problemów z zakresu archi-
tektonicznego, technicznego, cyfrowego czy też informacyjno-
-komunikacyjnego, z jakimi zmagają się państwo podczas kon-
taktów z placówkami użyteczności publicznej będącymi własno-
ścią powiatu wrzesińskiego.
Konsultacje trwają od momentu ogłoszenia do 30 października 

2020 roku.
Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa 

Powiatowego we Wrześni, drogą listowną na adres: Starostwo 
Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września z dopi-
skiem „Konsultacje w sprawie zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami” lub pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: dostepnosc@wrzesnia.powiat.pl oraz za pośrednictwem 
platformy ePUAP na skrytkę: /pwrzesinski/skrytka.
Szczegółowe informacje nt. zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami oraz plan działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
przez powiat wrzesiński znajduje się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej w zakładce Dostępność, lub bezpośrednio pod adresem: 
www.bip.wrzesnia.powiat.pl/dostepnosc.

Łukasz Jakubowski
koordynator do spraw dostępności

w Starostwie Powiatowym
 i jednostkach organizacyjnych powiatu wrzesińskiego

Oddział Rejonowy Pol-
skiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwali-
dów we Wrześni zaprasza 
16 października na wy-
jazd do opery bydgoskiej 
na operetkę Zemsta Nie-
toperza. Zapisy w biurze 
przy ulicy Ogrodowej 6  
do 2 października.



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

Informator powiatowy
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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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Sukces młodego karateki
Na zawodach w Berlinie Karol 

Kostrzewa zajął trzecie miejsce 
w konkurencji kata.

Międzynarodowe zawody Banzai 
Cup Berlin 2020, które odbyły się  
12 września, zgromadziły 397 zawod-
ników z 82 klubów i 13 krajów. Wrze-
siński Klub Karate reprezentowali: 
Klaudiusz Bandulik (konkurencja ku-
mite U18 – 68 kg), Karol Kostrzewa 
(konkurencja kata U16 i kumite U16 
– 70 kg) i Igor Piaskowski (konkuren-
cja kumite U16 – 70 kg). 

Karol Kostrzewa rewelacyjnie za-
prezentował się w konkurencji kata, 
przegrywając wejście do finału  
z reprezentantem Niemiec zaledwie  
o 0,5 punktu (18,5 : 18,0). W repasa-
żach nie miał sobie równych i osta-
tecznie zajął trzecie miejsce. Sukces 
cieszy tym bardziej, bo berlińskie 
zawody były pierwszym tak dużym 
turniejem od dawna.

(red.)

Mistrzowie z Kołaczkowa
Większość chłopców grających w piłkę nożną marzy, by kiedyś wystąpić na największych stadionach 

przed tysiącami kibiców. Odważniejsi idą krok dalej – treningami i wysiłkiem dążą do tego, aby zdo-
być mistrzostwo. Wychowankom Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie to się udało. 
Zdobyli Mistrzostwo Polski.

12 września na jednym z warszaw-
skich stadionów zostały rozegrane XI 
Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów 
Dziecka w Piłce Nożnej. W turnieju 
wzięło udział 25 drużyn z całej Polski, 
w tym zespół Horyzont Kołaczkowo. 
To właśnie on po zaciętej walce sta-
nął na najwyższym stopniu podium 
zdobywając tytuł mistrza Polski. 

Wicemistrzem zostało Centrum Po-
mocy Dziecku i Poradnictwa Rodzin-
nego z Grudziądza, a brąz należy już 
do Sternika Szczecin. Po ogłoszeniu 
wyników, łzach szczęścia, wiwatach  
i wręczeniu nagród rozegrano jesz-
cze jeden mecz pomiędzy byłymi re-
prezentatami Polski, a obecną repre-
zentacją dzieci. Młodzi piłkarze mieli 

okazję poznać takich piłkarzy jak Ja-
cek Krzynówek, Dariusz Dziekanow-
ski czy Tomasz Kłos. W tym spotka-
niu padło wiele goli, jednak wygrała 
drużyna dzieci wynikiem 7:6. Turniej 
przeszedł już do historii, jednak mło-
dzi piłkarze z Horyzontu Kołaczkowo 
będą go wspominali jeszcze nie raz.

Klaudia Kubiak

fot. arch. projektu
Wychowankowie kołaczkowskiego OWDiR-u po raz kolejny udowodnili, że w sporcie nie mają sobie równych

Karol Kostrzewa



fot. Alina Młodojewska - wyróżnienie (Krajobraz)

fot. Dawid Broniarczyk - laureat (Maszyny i sprzęt rolniczy)

fot. Joanna Grześkowiak - wyróżnienie (Krajobraz)

fot. Majka Kruszyńska - laureat (Krajobraz)

fot. Marek Jarzyna - wyróżnienie (Praca na roli)

fot. Monika Parus - wyróżnienie (Praca na roli)

fot. Patryk Korcz - wyróżnienie (Maszyny i sprzęt rolniczy)

fot. Robert Kruszyński - wyróżnienie (Maszyny i sprzęt rolniczy)fot. Waldemar Odrobny - wyróżnienie specjalne (Praca na roli)

fot. Wojciech Jączyński - laureat (Praca na roli)

Prace nagrodzone w konkursie 
„Żniwa w obiektywie”


