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Dziennik budowy Powiatowego  
Centrum Edukacji Zawodowej

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

Ministerstwa Sprawiedliwości w powiecie wrzesińskim do odwołania nie będą 
funkcjonować punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego. Porady prawnej można zasięgnąć przez telefon lub za po-
średnictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia w dni robocze w godz. 9-14 pod 
numerem 61 640 44 17.

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.

15 stycznia 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Trwa wykonywanie posadzki oraz montaż grzejników

Uszkodziła dwa samochody
Wspólny patrol policjanta oraz strażnika miejskiego zatrzymał 

nietrzeźwą kobietę, która zniszczyła pojazdy marki Volvo oraz 
Ford. 43-latka przyznała się do popełnienia przestępstwa. Grozi jej 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjant Rewiru Dzielnicowych 
oraz strażnik Straży Miejskiej we 
Wrześni 2 stycznia zostali skierowani 
na interwencję przy ul. Harcerskiej.  
Z przekazanych informacji wynikało, 
że kobieta zatrzymuje przejeżdżają-
ce pojazdy. 

Wspólny patrol potwierdził zgło-
szenie z małą modyfikacją w postaci 
dość agresywnej kobiety, która doko-
nała uszkodzenia pojazdów poprzez 

uderzanie, kopanie oraz skakanie po 
karoserii. W związku z tym munduro-
wi ją zatrzymali i wtedy okazało się 
również, że kobieta była nietrzeźwa 
– miała ponad dwa promile alkoholu 
we krwi.

Agresywna obywatelka Ukrainy  
w wieku 43 lat została umieszczona 
w policyjnym areszcie do czasu wy-
trzeźwienia. Właściciele uszkodzo-
nych pojazdów oszacowali swoje 
starty. W przypadku samochodu 
marki Volvo było to 1 300 złotych, na-
tomiast Forda C-Max – 550 złotych.

43-latce zostały postawione dwa 
zarzuty uszkodzenia mienia. Po ich 
wysłuchaniu oraz zapoznaniu się  
z nimi kobieta przyznała się do winy. 
Według obowiązujących przepisów 
obywatelce Ukrainy grozi nawet do  
5 lat pozbawienia wolności.          KPP

Fot. KPP

Najważniejsze informacje
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie upraw-

nionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej 
prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostat-
niego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obej-
muje:

1) poinformowanie o obowiązu-
jącym stanie prawnym oraz o przy-
sługujących prawach lub obowiąz-
kach, w tym w związku z toczącym 
się postępowaniem przygotowaw-
czym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowo-administracyjnym,

2) wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu prawnego,

3) przygotowanie projektu pisma 
w tych sprawach, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma  
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika  
z urzędu w postępowaniu sądo-
wym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowo-admini-
stracyjnym oraz poinformowanie 
o kosztach postępowania i ryzyku 
finansowym związanym ze skiero-
waniem sprawy na drogę sądową,

5) nieodpłatną mediację.
Nieodpłatne poradnictwo oby-

watelskie obejmuje działania do-

stosowane do indywidualnej sytuacji 
osoby uprawnionej, zmierzające do 
podniesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiąz-
kach oraz wsparcia w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemu, w tym,  
w razie potrzeby, sporządzenie 
wspólnie z osobą uprawnioną planu 
działania i pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie obejmuje w szczególności po-
rady dla osób zadłużonych i porady  
z zakresu spraw mieszkaniowych 
oraz zabezpieczenia społecznego. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie obejmuje również nieodpłatną 
mediację.

Do zainicjowania nieodpłatnej me-
diacji uprawniona jest każda oso-
ba, której nie stać na odpłatną po-
moc prawną i która złoży stosowne 
oświadczenie w tej sprawie. Druga 
strona sporu, zapraszana do mediacji 
przez osobę uprawnioną, nie musi 
spełniać tych warunków. 

Mediacja jest metodą rozwiązywa-
nia konfliktów, w której uczestnicy 
poszukują najlepszych dla siebie 
rozwiązań. Osoba prowadząca me-
diację wspiera strony w znalezieniu 
przez nie satysfakcjonującego poro-
zumienia. Mediacja jest dobrowolna 

i poufna. Prowadzi ją mediator, 
czyli osoba profesjonalnie przygo-
towana do rozwiązywania sporów, 
która jest niezależna, bezstronna 
wobec uczestników i neutralna wo-
bec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być 
prowadzona w sprawach małżeń-
skich, rodzinnych, sąsiedzkich, kon-
sumenckich i w innych kwestiach 
spornych, w tym również w spra-
wach toczących się już na drodze 
sądowej, o ile sąd nie skierował 
jeszcze sprawy do mediacji sądo-
wej.

Usługa może obejmować rów-
nież: 

• rozmowę informacyjną o możli-
wościach wykorzystania polubow-
nych metod rozwiązywania sporów,

• przygotowanie projektu umowy 
o mediację lub wniosku o media-
cję, który osoba inicjująca media-
cję wystosuje do drugiej strony 
sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może 
być prowadzona w sprawach for-
malnie skierowanych do mediacji 
(przez sąd albo inny organ), a także 
w sprawach, gdzie zachodzi podej-
rzenie przemocy w relacji stron.

    (red.)

Pamiętajmy o bezdomnych
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni skontrolo-

wali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Nie możemy 
być obojętni. Nie odwracajmy wzroku. Zawsze warto pomagać!

Trwa zima, która z oczywistych 
względów jest trudnym okresem  
w szczególności dla osób bezdom-
nych. W związku z tym policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji we Wrześni 
przeprowadzili kontrolę miejsc, gdzie 
mogą przebywać bezdomni.

Założeniem, którym kierowali się 
policjanci, była chęć pomocy oso-
bom bezdomnym oraz uświadomie-
nie im, że nie są pozostawione same 
sobie. Dodatkowym aspektem jest 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
problem bezdomności i osób, które 
są w tej trudnej sytuacji życiowej.

W 2018 roku zostało dopracowane 
miejsce, którym jest Stowarzysze-
nie MONAR – Schronisko dla Osób 
Bezdomnych MARKOT w Zielińcu. 
Właśnie tam bezdomni czy osoby  
w trudnej sytuacji życiowej mogą 
znaleźć schronienie oraz otrzymać 
doraźną pomoc.

Wystarczy zatrzymać się na chwi-
lę przy osobie bezdomnej i chociaż 
zapytać, jak możemy pomóc albo 
przekazać jej informację o Monarze 
w Zielińcu. Nie odwracajmy wzroku. 
Zawsze warto pomagać. Nie może-
my być obojętni!         KPP

Policja apeluje o empatię

fot. KPP
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Co słychać na drogach?
Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej  

w Zapowiedni. Oficjalne otwarcie zmodernizowanego odcinka 
nastąpiło 21 grudnia.

Liczący 2,5 km długości fragment 
drogi zyskał nową nawierzchnię 
– ułożone zostały dwie warstwy  
z masy bitumicznej, a szerokość 
jezdni zwiększono do sześciu 
metrów. Podczas prac przebudo-
wano także cztery przepusty, na 
których ustawiono bariery ener-
gochłonne. Odnowione zostały 
również pobocza, wjazdy na pola 
oraz do nieruchomości. W miej-
scach, w których było to możliwe, 
zmodernizowano rowy nawad-
niające. Ostatnia część prac po-
legała na poziomym i pionowym 
oznakowaniu drogi. Na oficjalnym 
otwarciu nowo wyremontowane-

go odcinka pojawił się wicestarosta 
wrzesiński Waldemar Grzegorek,  
a także podwykonawca oraz pracow-
nicy Wydziału Dróg Powiatowych. 

Przebudowa drogi ma być konty-
nuowana. Planowane są jeszcze dwa 
etapy prac na kolejnych odcinkach. 
Ich terminy nie są jeszcze znane. 
Całkowita wartość inwestycji pod 
nazwą „Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 2901P Zapowiednia 
– Wrąbczynek – Zagórów” to prawie  
2 mln złotych. Część tej kwoty (pra-
wie 1,15 mln złotych) została pozy-
skana przez powiat wrzesiński ze 
środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych.     Monika Tomczak

Tak prezentuje się droga powiatowa w Zapowiedni

Jak wirus zamachnął się na „narodową wolność”
No i mamy go. Nowy, 2021 rok. Na razie nic jeszcze o nim nie wiemy, oswajamy się z nowymi cyferkami w kalendarzu, doklejamy kolejny punk-

cik do swojego CV i, jak zwykle o tej porze, zastanawiamy się, co też nowego przyniesie nam nadchodzący czas. Tradycyjnie podsumowujemy 
mijający rok i podejmujemy kolejne zobowiązania noworoczne, których żywot jest najczęściej króciutki jak żywot muszki owocowej. Wszystko 
niby jak zawsze, ale podświadomie wyczuwamy, że coś tym razem idzie jakby inaczej niż zwykle.

Jakaś czarna chmura zawisła nad 
nami jak zły los, nie dając chwili 
wytchnienia. Ogromne zmęcze-
nie spowodowane długotrwałym 
i bezskutecznym zmaganiem się  
z pandemią nie nastraja nas opty-
mistycznie, kiedy stajemy u progu 
Nowego Roku. Chwila ta nie pozwa-
la snuć optymistycznych planów na 
przyszłość, jak to zwykle bywało.

Jest jednak w tym mroku wątła 
nadzieja, która trochę rozjaśnia ten 
ciemny obraz czasu zarazy.

Tę nadzieję wlewa w nasze ser-
ca wieść o nowej szczepionce,  
a właściwie o nowych szczepion-
kach przeciwko „koronie”, które 
dotarły do nas z dalekiego kraju 
na przełomie roku. Liczymy na to, 
że nowe specyfiki, które płyną do 
nas jeszcze dość wąskim strumie-
niem za pośrednictwem struktur 
Unii Europejskiej, odmienią w naj-
bliższych miesiącach nasze życie 
codzienne. Chcemy wierzyć w to, 
że wyzwolimy się wreszcie ze szpo-
nów pandemii i zakończymy „życie 
na zdalnym”. Zdejmiemy maseczki, 
skrócimy dystans i wrócimy do tej 
normalności, której życzyliśmy so-
bie chyba najczęściej w sylwestro-
wy wieczór.

Ale, ale… nie tak szybko! To nie 
bajka, w której dobra wróżka za po-
mocą magicznej różdżki uśmierca 
szalejące demony, odmienia nasz 
straceńczy los i od tej pory wszyscy 
żyją długo i szczęśliwie. Przed nami 
wszystkimi wielkie wyzwanie. Od 
tego, jak do niego podejdziemy, 
zależeć będzie, jak szybko spełnią 
się nasze sylwestrowe życzenia.

Hmm… Tutaj niestety zaczynają 

się problemy. Przyznam, że jestem  
w ogromnej konfuzji. Frasuje mnie 
coś, co nazwałbym dezintegracją 
świadomości społecznej drążoną 
przez zastępy ignorantów, egoistów 
czy zwyczajnych cyników. Teraz, kie-
dy potrzebujemy wspólnego działa-
nia, solidarności, poświęcenia i dys-
cypliny, postawy, o których za chwilę 
opowiem wprawiają mnie w stan 
zwątpienia w wartości, które nazy-
waliśmy kiedyś dumnie działaniem 
pro publico bono.

Kilka dni temu spotykam na ulicy 
znajomego lekarza. Po kilku kurtu-
azyjnych, grzecznościowych wymia-
nach, zaczynamy rozmowę o jakże ak-
tualnym temacie, czyli o organizacji 
akcji szczepień przeciwcovidowych. 
– Nie uważasz, Dionizy, że za mało 
punktów szczepień wyznaczono na 
naszym terenie? Przecież to granda! – 
zwraca się do mnie z nieukrywaną 
dezaprobatą.
– Wiesz przecież, że to NFZ przyj-
mował dobrowolne zgłoszenia me-
dyków i tylu tylko z naszego terenu  
zdeklarowało się do prowadzenia 
szczepień – próbuję ripostować.
– Ale przecież wiesz, że przy takiej skali 
szczepień nigdy nie zwalczymy tego 
ch… covida. 
– Zgadzam się, ale to dlaczego ty się 
nie zdeklarowałeś?
– Coś ty, za takie pieniądze to się kom-
pletnie nie opłaca. Ja mam swoich 
pacjentów i muszę się nimi zająć. 
– A twoi pacjenci nie chorują na covid? 
– zapytałem lekko wezbrany.

Zamiast odpowiedzi obdarzył mnie 
jakimś takim dziwnym grymasem 
twarzy, coś z pogranicza politowania 
i dezaprobaty. Dalej poszliśmy każdy 

w swoją stronę.
Zupełnie inna grupa to zdecydowa-

ni antyszczepionkowcy i zwolennicy 
teorii spiskowych, jak chociażby tej, 
że jacyś „władcy planety” poprzez 
globalny system szczepień (mikro-
chipy) chcą zawładnąć światem. Do-
bre, ale raczej na film z gatunku SF. 
Jeszcze inni uważają, że szczepionki 
nie są odpowiednio przebadane  
i po zaszczepieniu w nieodległym 
czasie spowodują śmierć większości 
zaszczepionych „naiwniaków”. A jesz-
cze na koniec ta hucpa z celebrytami 
i ich publicznym linczem w sytuacji, 
gdy już na początku akcji szczepień 
w wyniku „narodowego niechluj-
stwa” zniszczono bezkarnie kilkaset 
szczepionek, wystawia nam nie naj-
lepsze świadectwo jako zorganizo-
wanej społeczności.

W sumie mamy taką sytuację, że 
około 40% populacji nie zosta-
nie zaszczepiona. Cóż… Jeżeli nie 
zmienimy naszego nastawienia do 
akcji szczepień lub jak kto woli „Na-
rodowego Programu Szczepień” 
(teraz wszystko jest narodowe, na-
wet lockdown, który nijak nie brzmi 
narodowo), przy takim nastawieniu 
znacznej części naszej populacji, bez 
pełnej mobilizacji wszystkich, bez 
poświęcenia, oddania sprawie i bez 
solidarności o powrocie do normal-
ności możemy zapomnieć.

Ale nie wszędzie tak się dzieje, jak 
w państwie potomków Lecha czy 
Piasta Kołodzieja. Żeby nie być go-
łosłownym, podam coś, co mnie wy-
raźnie zaintrygowało. Tak pisze kore-
spondent z Izraela, gdzie już dzisiaj 
zaszczepionych liczy się w milionach, 
a nie setkach tysięcy:

Nigdy nie widziałem, żeby tak wielu 
pracowników służby zdrowia poświę-
ciło swój wolny czas na taką wielką 
skalę. Poczucie solidarności społecznej 
i poczucie, że jesteśmy w tym wszyscy 
razem, przyczyniło się w znacznym 
stopniu do przyspieszenia izraelskiej 
kampanii szczepień, być może bardziej 
niż w innych krajach. I dalej: Szybka 
dystrybucja szczepionek ma kluczowe 
znaczenie, a mocna chęć Izraelczyków 
do zaszczepienia się powoduje dodat-

kową presję. 
Zainteresowanie jest tak duże, że 

każdego dnia przed stacjami szcze-
pień ustawiają się kolejki młodych 
ludzi, liczących na resztki dawek.

Tak, ale w Izraelu szczepienia są 
obowiązkowe, za to u nas „złota 
wolność” – każdy sobie panem.

               Dionizy Jaśniewicz
…jeszcze nie filosemita



4 Edukacja 15 stycznia 2021 www.wrzesnia.powiat.pl

Mówić obrazami, cz. 19
W tej części cyklu „Mówić obrazami” poznamy nazwy zimowych zabaw ruchowych. 

Publikując kolejne materiały z serii 
„Mówić obrazami” chcemy przybliżyć 
czytelnikom zagadnienie komunika-
cji alternatywnej i wspomagającej. 
Zabawa wykorzystująca piktogra-
my 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, lecz także obrazów czy sym-
boli), znaków manualnych (gestów) 
osoby nieposługujące się mową lub 

mówiące w sposób ograniczony mają 
możliwość porozumiewania się z oto-
czeniem. Społeczność szkoły zachęca 
do poznawania zasad komunikacji al-
ternatywnej i wspomagającej, a jedno-
cześnie wspólnej zabawy. Tym razem 

Hanna Ludwiczak oraz Renata Jaku-
bowska proponują zimowe zabawy 
ruchowe. Ich nazwy poznamy po 
dobraniu odpowiednich piktogra-
mów do rozpoczętych sformułowań.   
      (red.)

LODOWE..................................................
ŚNIEGOWE...............................................
..................................................WYŚCIGI 
.....................................................KRY
WIRUJĄCE............................................
 .........................................       SLALOM

Rozwiązanie: lodowe posągi, śniegowe kule, saneczkowe wyścigi, lodowe kry, wirujące śnieżynki, łyżwiarski slalom

Zdążyć do września
Awaria wodociągu w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni, do 

której doszło na początku października ubiegłego roku, wyrządziła poważne szkody w jednym ze 
szkolnych budynków.

Pęknięcie węża doprowa-
dzającego wodę do umywalki  
w łazience na pierwszym piętrze 
spowodowało jego zalanie wraz 
z parterem oraz piwnicą. Woda 
lała się z uszkodzonej części wo-
dociągu od nocy z 2 na 3 paź-
dziernika aż do poniedziałkowe-
go poranka 5 października, czyli  
w czasie, gdy w szkole nie było ni-
kogo. Awaria została zauważona 

przed rozpoczęciem lekcji. Budynek 
wyłączono z użytkowania, a placów-
kę czekała reorganizacja pracy (do 
czasu wprowadzenia nauki zdalnej). 
Skala szkód została oceniona przez 
firmę ubezpieczeniową. Oprócz 
ścian, podłóg i sprzętu, w który wy-
posażone były klasy, zniszczeniu ule-
gła instalacja elektryczna, co stanowi 
największy problem. Starosta wrze-
siński Dionizy Jaśniewicz wraz z rad-

nymi powiatowymi odwiedził pla-
cówkę 12 stycznia. Samorządowcy 
rozmawiali z dyrektorem szkoły Bog-
danem Nowakiem o skali zniszczeń,  
a także na temat kompleksowego re-
montu budynku, który według pozy-
tywnego scenariusza miałby zakoń-
czyć się jeszcze przed rozpoczęciem 
roku szkolnego 2021/2022.          
       Monika Tomczak

Woda wyrządziła w szkole wiele szkód
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Dobry budżet na trudne czasy

Na początku posiedzenia przedsta-
wione zostały informacje przewodni-
czących rady oraz zarządu z działań 
w okresie międzysesyjnym. Prze-
wodniczący poszczególnych komisji 
stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego 
przedstawili także plany pracy na 
przyszły rok. 

Wśród projektów uchwał zdecydo-
wano o zmianie uchwały w sprawie 
podziału środków finansowych Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na zada-
nia z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, co uzasadniała 
dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie Anna Maria Kulczyń-
ska. Rada ustaliła również rozkład go-
dzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu wrzesińskiego  
w 2021 roku (publikujemy go na s. 8), 
co jest obowiązkiem ustawowym. Na 
terenie naszego powiatu całodobo-
wy dostęp do świadczeń farmaceu-
tycznych przez wszystkie dni w roku 
nadal będzie zapewniać Apteka Pri-
ma, która mieści się przy ulicy Chro-
brego we Wrześni. Funkcjonowanie 
całodobowej apteki zaspokaja po-
trzeby lokalnej społeczności i zosta-
ło pozytywnie zaopiniowane przez 
samorządy gminne z terenu powiatu 
wrzesińskiego, a także samorząd ap-
tekarski. Radni dokonali także zmia-
ny porządkującej w uchwale doty-
czącej ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi oraz pozy-
tywnie rozpatrzyli petycje dotyczące 
przebudowy dróg Sokołowo-Słomo-
wo-Słomówko oraz Zasutowo-Pod-
stolice-Mała Górka.

Zanim radni przystąpili do proce-
dowania nad finansami powiatu  
w 2021 roku, konieczne było doko-
nanie zmian w budżecie na rok 2020 
oraz Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej. Te dotyczyły przede wszystkim 
pomocy społecznej i oświaty, m.in. 

wywołanych pandemią koronawiru-
sa. W powiatowej edukacji na koniec 
roku o 154 tys. zł zwiększona została 
subwencja oświatowa z przezna-
czeniem na dofinansowanie zakupu 
usług internetowych, a także sprzętu 
przydatnego w prowadzeniu zdalnej 
nauki. Tym dofinansowaniem w jed-
nostkach oświatowych prowadzo-
nych przez powiat objętych zostało 
282 nauczycieli.

Przy rozpatrywaniu projektu 
uchwały budżetowej powiatu na 
kolejny rok głos zabrał starosta wrze-
siński Dionizy Jaśniewicz, który za-
znaczył, że po listopadowej debacie 
uwzględniona została poprawka do-
tycząca zwiększenia środków na sty-
pendia. Dochody w przyszłorocznym 
budżecie powiatu planowane są na 
kwotę 115 972 599,04 zł, zaś wydatki 
– 117 528 951,26 zł. – Bardzo wyso-
ką kwotę planujemy przeznaczyć na 
tzw. wydatki majątkowe, z czego gros 
stanowią wydatki inwestycyjne. Jest 
to 31 mln 970 tys. zł., czyli blisko 28% 
wartości całego budżetu – powiedział 
starosta Dionizy Jaśniewicz. – Skon-
struowanie tego budżetu było zada-
niem niełatwym. Jednakże projekt za-
bezpiecza funkcjonowanie wszystkich 
jednostek powiatowych – dodał.

Istotną część przedsięwzięć inwe-
stycyjnych stanowią zadania drogo-

we. Na 2021 rok zaplanowano ich 
pięć. Są to przebudowy dróg powia-
towych w Targowej Górce, Mikusze-
wie, Nowym Folwarku oraz Szama-
rzewie, a także przebudowa chodni-
ka na ulicy Szybskiej w Pyzdrach. Na 
wszystkie te inwestycje przewidzia-
no po 240 tys. zł, które powiat wrze-
siński pozyskał w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
W 2021 roku zostanie również spo-
rządzona dokumentacja budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej między 
Kołaczkowem a Zielińcem. Za kwotę 
blisko 2 mln zł kontynuowana bę-
dzie cyfryzacja powiatowego zasobu 
geodezyjnego, która ma znaczący 
wpływ na obsługę interesantów 
wrzesińskiego Starostwa Powiato-
wego. W budżecie zaplanowano tak-
że budowę boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół Zawodowych  
nr 2. Pierwsze prace projektowe przy 
tym zadaniu przeprowadzono już  
w 2020 roku. Powiat wrzesiński  
w 2021 roku będzie również konty-
nuował projekt związany z rozwojem 
szkolnictwa zawodowego (realizo-
wany dzięki wsparciu z funduszy 
unijnych), co oznacza zakończenie 
wyposażania Centrum Badań i Roz-
woju Nowoczesnych Technologii 
oraz modernizacji Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej.

Być może wkrótce, jeśli pozwoli na 
to sytuacja epidemiczna, ważne wy-
darzenia kulturalne znów zagoszczą 
w murach Powiatowej Sceny Kultury 
„Zamkowa” w Miłosławiu (czyli daw-
nego kościoła ewangelickiego). Przy-
pomnijmy, że obiekt znacząco ucier-
piał podczas pamiętnej nawałnicy, 
która przeszła przez nasz powiat  
w sierpniu 2017 roku. Za kwotę 250 
tys. zł planuje się odbudowę attyki 
oraz rekonstrukcję wieży. Niezwykle 
ważnym zapisem w przyszłorocz-
nym budżecie jest kwota 3,1 mln zł 
przeznaczona na budowę oddziału 
dziecięcego w Szpitalu Powiatowym 
we Wrześni. Podsumowując przed-
stawienie projektu uchwały budże-
towej, starosta wrzesiński Dionizy 
Jaśniewicz określił, że jest to dobry 
budżet na trudne czasy.

Po przedstawieniu pozytywnej opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
przez wicestarostę Waldemara Grze-
gorka, a także pozytywnej opinii Ko-
misji Budżetowo-Finansowej, Plano-
wania i Rozwoju Lokalnego przez jej 
przewodniczącego Krzysztofa Stru-
żyńskiego, przedyskutowaniu pro-
jektu oraz wniesionych poprawek, 
Rada Powiatu Wrzesińskiego zdecy-
dowała o uchwaleniu powiatowego 
budżetu na 2021 rok.

   Klara Skrzypczyk

Sesja nadzwyczajna  
– pozyskano dofinansowanie 
do przewozów autobusowych

Posiedzenie odbyło się 8 stycznia. Radni ze względów bezpie-
czeństwa po raz kolejny obradowali zdalnie.

Główną przyczyną zwołania sesji 
było pozyskanie przez powiat wrze-
siński dofinansowania autobuso-
wych przewozów pasażerskich ze 
środków Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o charakte-
rze użyteczności publicznej. Aby 
przekazać przewoźnikowi wsparcie 
finansowe na utrzymanie dotych-
czasowych połączeń oraz tworzenie 
nowych linii komunikacyjnych dla 
mieszkańców naszego powiatu, ko-
nieczne było podjęcie kilku uchwał. 
Radni wyrazili więc zgodę na zawar-
cie przez powiat wrzesiński umowy z 
firmą, która będzie świadczyć usługi 
w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. Nadal będzie to pyzdr-
ska WA-MA, która od maja 2019 roku 
nie tylko wypełnia lukę po upadku 
PKS-u Gniezno, ale też sukcesywnie 
zwiększa liczbę linii autobusowych  
w naszym regionie.

Środki finansowe w formie dopłat, 

które udało się pozyskać, wesprą WA-
-MĘ, z której usług przez pandemię 
korzysta mniej pasażerów niż przed 
jej wybuchem. Na spadek liczby pa-
sażerów znaczący wpływ miało m.in. 
zdalne nauczanie, które pozamykało 
młodzież szkolną w domach. Istnieje 
ryzyko, że bez wsparcia finansowego 
przewoźnik byłby zmuszony zawiesić 
lub zamknąć niektóre nierentowne 
linie. Zwłaszcza dla osób mieszka-
jących w małych miejscowościach  
i pozbawionych alternatywnego 
środka transportu, oznaczałoby to 
właściwie odcięcie od świata.

Z podjęciem uchwały o zgodzie na 
zawarcie umowy z firmą WA-MA wią-
zała się konieczność wprowadzenia 
stosownych zmian w uchwale bu-
dżetowej oraz Wieloletniej Progno-
zie Finansowej, wobec których radni 
również nie mieli zastrzeżeń.

    Klara Skrzypczyk

Na grudniowej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego podjęta została uchwała budżetowa na 2021 rok.

Po przeprowadzeniu remontu na Zamkową znów będą mogły wrócić 
wydarzenia kulturalne

W 2021 roku planowana jest modernizacja boisk sportowych 
przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (wizualizacja inwestycji)

Przewozy autobusowe w naszym powiecie zapewnia firma WA-MA

Dotacje 
dla 

klubów sportowych 
Nabór wniosków na zadania realizowane  

w 2021 roku mija 31 stycznia

Od 2021 roku zmienia się formuła wspierania 
działalności sportu. Utracił moc dotychczaso-

wy Program Rozwoju i Wsparcia Sportu  
w Powiecie Wrzesińskim. Rada Powiatu Wrze-

sińskiego w dniu 27.10.2020 roku przyjęła 
uchwałę nr 163/XXIII/2020 w sprawie określe-

nia warunków i trybu finansowania zadań  
z zakresu wspierania i rozwoju sportu. 

Szczegóły na www.wrzesnia.powiat.pl w za-
kładce Sport oraz w Wydziale Promocji, Spraw 

Społecznych  i Sportu, tel. 61 640 44 73
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Zmiany organizacyjne
Wraz z Nowym Rokiem weszła w życie nowa struktura organizacyjna w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Reorganizacja, która co ja-
kiś czas przeprowadzana jest  
w urzędzie, każdorazowo służy 
usprawnieniu pracy i poprawie 
obsługi interesantów, by jak naj-
lepiej odpowiadać na ich potrze-
by. Tak jest i tym razem, choć dla 
klientów naszego urzędu zmiany 
mogą wydawać się ledwo do-
strzegalne. 

Główną nowością, jaka na-
stąpiła 1 stycznia, jest likwida-
cja referatów. Sprawy, które 
dotychczas były załatwiane  
w Referacie Środowiska i Rolnic-
twa, takie jak wydawanie decyzji 
związanej ze zmianą lasu na uży-
tek rolny czy uzyskanie karty węd-
karskiej, teraz przejął Wydział Bu-
downictwa i Środowiska. Wydział 
Nieruchomości to teraz Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami, 
zaś Referat Spraw Społecznych  
i Zdrowia swoje zadania realizo-
wać będzie w ramach Wydziału 
Promocji, Spraw Społecznych  
i Sportu. Po wprowadzeniu zmian 
z Wydziału Organizacyjnego wy-
odrębniono Wydział Bezpieczeń-
stwa i Informatyki. W czasach, 
gdy zagrożenia cybernetyczne, 
zwłaszcza terroryzm internetowy 

stanowią coraz poważniejsze proble-
my, całościowe spojrzenie na kwestie 
bezpieczeństwa i informatyki wydają 
się słusznym posunięciem. Pracowni-
kiem nowo utworzonego wydziału 
jest przy tym koordynator dostęp-
ności, którego zadaniem będzie roz-
wiązywanie problemów związanych  
z ograniczoną dostępnością usług 
urzędowych, także przez Internet, dla 
osób ze szczególnymi potrzebami.

Zmiany organizacyjne nie dotyczą 
tym razem wydziałów, które obsłu-
gują najwięcej interesantów – tj. Wy-
działu Komunikacji i Transportu oraz 
Powiatowego Ośrodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  
W tym pierwszym nadal prowadzone 
są wszelkie sprawy związane z do-
puszczeniem pojazdu do ruchu czy 
wydawaniem prawa jazdy. Obsługa 
klientów prowadzona jest nieprze-
rwanie przy ograniczonej możliwości 
wejścia do wydziału. Przypomina-
my, że przy Starostwie Powiatowym 
od strony dziedzińca stoi namiot,  
w którym można pobrać niezbędne 
wnioski. Co ważne, wraz z 1 stycznia 
czas na rejestrację pojazdu ponownie 
wynosi 30 dni.

W pozostałych sprawach in-
teresanci powinni kierować się 

do głównego wejścia do urzę-
du, gdzie można złożyć stosow-
ne dokumenty czy porozmawiać  
z pracownikiem wydziału mery-
torycznego. Nadal zachęcamy, by 
załatwiać sprawy telefonicznie, 

przerwanie, a wszelkie zmiany  
w organizacji naszej pracy podyk-
towane są troską o mieszkańców 
powiatu i o ich zdrowie.

                                Klara Skrzypczyk

mailowo lub poprzez platformę 
ePUAP. Realizacja niektórych spraw 
może ulec wydłużeniu, jednak pro-
simy o wyrozumiałość i przypo-
minamy, że przez całą pandemię 
Starostwo Powiatowe pracuje nie-
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Z kulturą  
za pan bratJak zachowywać 

się w drzwiach?

Pan Dominik chciał jak najszybciej wyjść na parking przed blokiem, w którym mieszka. W tym czasie 
do budynku wchodził pan Antoni. Pierwszy z mężczyzn zgodnie z zasadą mówiącą o tym, że wycho-
dzący z pomieszczenia mają pierwszeństwo, szybko przeszedł przez drzwi, nie ustępując sąsiadowi  
w podeszłym wieku. Czy w tej sytuacji pan Dominik nie powinien jednak zrobić wyjątku i przepuścić 
pana Antoniego?

Jedna z głównych zasad, którą kie-
rujemy się, spotykając kogoś przy 
drzwiach, mówi o tym, że mężczyźni 
powinni ustępować pierwszeństwa 
kobietom. Ale czy tak jest zawsze? 
Okazuje się, że niekoniecznie. Wtedy, 
gdy drzwi otwierają się do wewnątrz, 
to mężczyzna powinien przejść 
przez próg jako pierwszy, by móc 
je przytrzymać. Takie postępowa-
nie wydaje się logiczne szczególnie  
w sytuacji, w której mamy do czynie-
nia z ciężkimi, masywnymi drzwiami 
mogącymi szybko się zamykać przy 
próbie ich uchylenia i przepuszcze-
nia kobiety. Wyjątek może stanowić 
także wyjście do restauracji. Mężczy-
zna może iść przodem, by poprowa-
dzić partnerkę do stolika, ale tylko  
w przypadku, gdy nie robi tego kelner.  
W przeciwnym razie podąża za kobietą.  
Z kolei na gruncie zawodowym 
przełożony może, ale wcale nie musi 
ustępować w drzwiach podlegają-
cym mu paniom. Jeśli tego nie robi, 
nie łamie zasad savoir-vivre’u. Rzecz 
ma się podobnie w przypadku wy-
kładowcy i studentek. Reguła pierw-
szeństwa pojawia się także na płasz-
czyźnie kontaktów z kontrahentami. 
W związku z dbałością o klientów, 
często wpuszczamy ich do pomiesz-
czeń jako pierwszych, co oczywiście 
wiąże się z chęcią okazania im sza-
cunku. Jednak jeśli znajdują się oni 
w danym miejscu po raz pierwszy, 
mogą poczuć się zagubieni, np. je-
żeli konieczne jest zapalenie światła. 
Dlatego czasem warto zmienić kolej-
ność.

Wchodzący kontra wychodzący
Jeśli chodzi o mijanie się w drzwiach 

osób wchodzących i wychodzących, 
to sprawy wyglądają następująco – to 
wychodzący z budynku lub środka 
komunikacji mają pierwszeństwo, aby 
w środku zrobiło się miejsce dla tych, 
którzy wchodzą. W kilku przypadkach 
należy jednak odstąpić od tej reguły, np. 
kiedy do pomieszczenia czy budynku 
chce wejść osoba starsza lub opiekun  
z dzieckiem. W związku z tym w przy-
wołanej na początku sytuacji pan Domi-
nik zachował się nieelegancko. Zgodnie 
z zasadami dobrego wychowania po-
winien ustąpić panu Antoniemu, który 
jest od niego wyraźnie starszy.

Czy wypada zapukać?
Stojąc przed zamkniętymi drzwia-

mi, często zadajemy sobie pytanie 
czy powinniśmy zapukać. Część 
pracowników biur i urzędów uzna 

Istnieje wiele odstępstw od reguł, które rządzą zachowaniem przy drzwiach

W rocznicę wybuchu 
powstania wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie z 1918 roku to jeden z nielicznych  
w historii państwa polskiego zwycięskich zrywów narodowowy-
zwoleńczych. Każdego roku 27 grudnia Wielkopolanie czczą pa-
mięć o bohaterach tamtych czasów. 

• obkład – to, co kładzie się na 
kanapkę (ser, szynka itp.) 

• oblec się – włożyć coś na siebie 
(ubrać się) 

• obski – obcy 
• obśrupany – odrapany 
• ochlapus – pijak 
• odbić bilet – skasować bilet 
• odkinać się – odczepić się, dać 

komuś spokój 
• odkluczyć – otworzyć zamek 

zamknięty na klucz
• odsiebka – przeciwna strona 
• ofunflany – ubrudzony
• ogar – łobuz 
• ogigle – gałązki bez liści, zwięd-

nięte kwiaty 
• oglejdrane, oglajdrane – ubłoco-

ne, np. buty 

• ogrodowy – ogrodnik 
• okowita – spirytus, denaturat 
• omurzyć – pobrudzić czymś 

sypkim, np. piaskiem, kurzem (ina-
czej umurzyć)

• opędziały – lichy, nędzny 
• opękać – obyć się bez czegoś 

(inaczej przepękać)
• opypłać sie – ubrudzić się 
• opypłaniec – brudas 
• ostrzytko – temperówka 
• ośródka – miąższ chleba 
• otworzony – otwarty 

Opracowała Monika Tomczak 
na podstawie materiałów 

Jerzego Romualda Stankiewicza

zapewne, że to zupełnie niepotrzeb-
ne, ponieważ ich praca polega na 
obsłudze klienta, a w pomieszczeniu 
znajduje się zazwyczaj więcej osób. 
Jednak zgodnie z zasadami savoir-
-vivre’u pukanie wcale nie jest czymś 
nieodpowiednim. Skąd możemy 
wiedzieć, czy nie przerwiemy komuś 
ważnej, poufnej rozmowy? Dlatego 
bezpieczniej będzie zaanonsować 
swoje nadejście. Z kolei w pracy pu-
kanie do drzwi gabinetu przełożo-
nego oraz osób wyższych rangą jest 
konieczne. Postępujemy tak również 
wtedy, gdy wchodzimy do jakiegoś 
pomieszczenia pierwszy raz, gdyż 
nie wiemy, kogo możemy w nim za-
stać.                     

                     Monika Tomczak

W obecnej sytuacji organizacja 
uroczystych obchodów nie była 
możliwa. Istnieją jednak inne sposo-
by, by oddać hołd poległym  
w walce o wolną ojczy-
znę. W 102. rocznicę 
wybuchu powsta-
nia wielkopol-
skiego wicesta-
rosta wrzesiń-
ski Waldemar 
G r z e g o r e k ,  
a także prze-
w o d n i c z ą c y 
Rady Powiatu 
Wrzesińskiego 
Marek Przyjemski 
złożyli kwiaty pod 
pomnikiem uczestni-
ków zrywu na cmentarzu pa-
rafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we 
Wrześni. Cisza towarzysząca temu 
symbolicznemu gestowi pobudzała 
do jeszcze większej refleksji na temat 
poświęcenia powstańców, których 
celem było przyłączenie Wielkopol-

ski do odradzającej się po latach za-
borów Rzeczypospolitej. 

Przypominamy, że w stolicy powia-
tu pod koniec grudnia otwarta 

została wystawa upa-
miętniająca wybuch 

powstania wielko-
polskiego. Wo-

kół Starostwa 
Powiatowego 
rozmieszczono 
osiem plansz, 
na których 
można znaleźć 

informacje doty-
czące wydarzeń, 

które rozegrały się 
na naszych ziemiach  

w latach 1918-1919. 
Przypominają one również  

o tym, w jaki sposób mieszkańcy po-
wiatu wrzesińskiego oddawali hołd 
powstańcom w latach poprzedzają-
cych 2020 rok. Zapraszamy do od-
wiedzania wystawy.               
                   (red.)

Mogiła na wrzesińskim cmentarzu parafialnym to ważne miejsce pamięci 
o powstańcach z naszego regionu
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Ozonator dla DPS-u
Sprzęt zostanie przekazany wrzesińskiej placówce przez Regio-

nalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Koronawirus nie odpuszcza. Na ho-
ryzoncie są wprawdzie szczepienia, 
ale póki co dla jednostek szczególnie 
narażonych na sianie przez tę choro-
bę spustoszenia każda pomoc jest 
na wagę złota. Dlatego niezmiernie 
cieszy to, że Dom Pomocy Społecz-
nej we Wrześni otrzyma wkrótce 
ozonator do dezynfekcji pomiesz-
czeń. Sprzęt zostanie przekazany 

nieodpłatnie przez Regionalny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Poznaniu  
w ramach projektu „Kooperacja – 
efektywna i skuteczna”.

Ozonator, który trafi do wrzesińskie-
go DPS-u po podpisaniu stosownej 
umowy, z pewnością będzie istot-
nym narzędziem walki z koronawiru-
sem w placówce.

   Klara Skrzypczyk

Potrzebne osocze 
ozdrowieńców

Jeśli wyzdrowiałeś po przechorowaniu COVID-19 lub przebyłeś 
bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, to twoje osocze za-
wiera przeciwciała, które mogą wspomóc leczenie chorych z ciężki-
mi objawami zakażenia koronawirusem.

Osoba chcąca oddać osocze musi 
spełniać podstawowe kryteria kwa-
lifikacji dla dawców krwi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 11 września 2017 roku  
w sprawie warunków pobierania 
krwi od kandydatów na dawców 
krwi i dawców krwi. Osocze może 
zostać pobrane od osób w wieku od 
18 do 65 lat, które przechorowały 
COVID-19, bądź przeszły bezobjawo-
we zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
(co potwierdza się poprzez okazanie 
laboratoryjnego wyniku testu lub 
wpisu w systemie pacjent/gabinet.
gov.pl), są uznane za wyleczone 
i czują się zdrowe. Od zakończenia 
izolacji lub od daty uzyskania dodat-
niego wyniku badania przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2 musi minąć 14 dni.  
W przypadku osób, u których w prze-
szłości przeprowadzono transfuzję 

oraz kobiet po przebytej ciąży w wy-
wiadzie wymagane są dodatkowe 
badania, które wykonuje Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
We wrzesińskim oddziale tereno-
wym Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa przy  
ul. Słowackiego 2 ozdrowieńcy mogą 
oddawać krew pełną. Zabieg ten po-
lega na pobraniu standardowej jed-
nostki krwi (450 ml), którą rozdziela 
się na trzy frakcje: krwinki czerwone, 
krwinki płytkowe oraz osocze. Pobra-
ne osocze jest poddawane proce-
durze redukcji patogenów. Następ-
nie dzieli się je na dawki ok. 200 ml  
i zamraża. W zależności od zawarto-
ści przeciwciał neutralizujących wi-
rusa w osoczu, chorym na koronawi-
rusa przetacza się od 200 do 400 ml 
tego składnika krwi.

   Monika Tomczak

Dostępność do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, 
święta i dni wolne od pracy na terenie powiatu wrzesińskiego 

w 2021 roku 

L.p. Nazwa Adres Telefon
Rozkład godzin pracy aptek

Pn-pt Sobota Niedziela

1. Apteka PRIMA
ul. Chrobrego 10
62-300 Września

61 436 07 55 całodobowo całodobowo całodobowo

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie 
powiatu wrzesińskiego w 2021 roku

L.p. Nazwa apteki/punktu 
aptecznego Adres Telefon

Rozkład godzin pracy aptek

Pn-pt Sobota Niedziela

1. Apteka MOJA
ul. Piastów 16 

62-300 Września
533 444 508 8:00-20:00 9:00-14:00 -

2. Apteka  MOJA
ul. Chrobrego 17 
62-300 Września

533 444 582 8:00-19:00 7:30-14:00 -

3. Apteka ASPIRYNKA
ul. Sienkiewicza 20 

62-300 Września
61 437 77 46 8:00-20:00 8:00-14:00 -

4. Apteka DR. MAX 
ul. Miłosławska 10 
62-300 Września

61 436 02 27 8:00-21:00 8:00-21:00
9:00-20:00                    
  (niedziela 
handlowa)

5. Apteka DR. MAX
ul. Kolejowa 15 

62-300 Września
61 622 67 57 9:00-21:00 9:00-21:00

10:00-19:00            
 (niedziela 
handlowa)

6. Apteka GEMINI
ul. Warszawska 22 
62-300 Września

61 435 41 05 7:30-20:00 8:00-16:00 9:00-16:00

7. Apteka NA SŁAWNIE
ul. Fromborska 46a 

62-300 Września
61 436 77 98 8:00-20:00 8:00-14:00 -

8. Apteka PRIMA
ul. Paderewskiego 52 

62-300 Września
61 436 52 84 7:30-20:00 8:00 -19:00 -

9. Apteka PRIMA
ul. Armii Poznań 6 
62-300 Września

61 435 40 74 7:30-20:00 8:00-20:00 -

10. Apteka PRIMA
ul. Chrobrego 10 
62-300 Września

 61 436 07 55 całodobowo całodobowo całodobowo

11. Apteka STYLOWA 
ul. Sienkiewicza 7 
62-300 Września

509 593 503 8:00-19:00 8:00-14:00 -

12. Apteka MEGA-PHARM 
ul. Piastów 16/F 
62-300 Września

500 131 188 8:00-20:00 8:00-16:00 -

13. Apteka WITAMINKA
ul. Legii Wrzesińskiej 11 

62-300 Września
61 436 39 54 8:15-21:00 9:00-14:00 -

14.
Apteka 

JANA PAWŁA II
ul. Rynek 1 

62-310 Pyzdry
 63 276 87 67 8:00-20:00 8:00-12:00 -

15.
Apteka 

PŁOMIŃSKICH
ul. Daszyńskiego 7 

62-310 Pyzdry
63 276 83 11 8:00-18:00 8:00-12:00 -

16. Apteka BETULA 
ul. Chopina 43 a 

62-330 Nekla
 61 438 60 81 8:00-20:00 8:00-15:00 -

17. Apteka MEDICA 
ul. Rynek 20/21 

62-330 Nekla
61 436 78 49 8:00-20:00 8:00-15:00 -

18. Apteka ŚW. JAKUBA
Pl. Wiosna Ludów 22 

62-320 Miłosław
61 438 33 89 8:00-20:00 9:00-14:00 -

19.
Apteka 

U ZŁOTEGO ŹRÓDŁA
ul. Wrzesińska 24 b 

62-320 Miłosław
61 438 30 11 8:00-18:30 9:00-13:00 -

20. Apteka ARNIKA
ul. Kolejowa 21 

62-322 Orzechowo
 61 437 11 70 8:30-17:00 8:30-12:00 -

21. Apteka VITA 
ul. Miłosławska 1  

62-306 Kołaczkowo
 61 437 85 00 9:00-17:00 - -

22. Punkt Apteczny 
ul. Spokojna 4  

62-305 Sokolniki
61 438 58 16 9:00-17:00 9:00-12:00 -

23.
Punkt Apteczny 
"NA ZDROWIE"

ul. Wrzesińska 79 
62-307 Borzykowo

61 438 50 40 8:00-20:00 9:00-14:00 -

Wrzesiński DPS wkrótce otrzyma sprzęt

W tym budynku mieści się wrzesiński oddział krwiodawstwa
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Gdzie i jak zaszczepić się przeciwko COVID-19?

Rozpoczęły się szczepienia personelu medycznego przeciwko COVID-19
W Szpitalu Powiatowym we Wrześni pierwszą dawkę szczepionki przyjął lek. med. Dawid Kaczma-

rek – koordynator przyszpitalnej Przychodni Lekarza Rodzinnego.
Pierwsze 75 dawek szczepionki 

przeciwko COVID-19 trafiło do wrze-
sińskiej lecznicy 4 stycznia. Upraw-
nieni do ich przyjęcia byli wyłącznie 
pracownicy szpitala – łącznie około 
700 osób. Personel chętny do udziału 
w szczepieniach miał możliwość za-
pisania się na listę oczekujących do 
14 stycznia. Wszystkie dawki, które 
trafiły do szpitala, musiały zostać wy-
korzystane w ciągu tygodnia. 

Dawid Kaczmarek z działającej przy 
szpitalu Przychodni Lekarza Rodzin-

nego, który jako pierwszy ze szpital-
nego personelu przyjął szczepionkę 
przeciwko COVID-19, nie miał żad-
nych obaw przed jej potencjalnymi, 
negatywnymi skutkami. Lekarz ma 
nadzieję, że stanie się przykładem 
zarówno dla kolegów z pracy, jak  
i dla lokalnej społeczności. 

Kaczmarek podkreśla, że zaszcze-
pienie całego personelu medyczne-
go i niemedycznego pracującego 
w Szpitalu Powiatowym to duże 
przedsięwzięcie również pod wzglę-

dem logistycznym. Działania muszą 
zostać zorganizowane tak, by za-
pewnić ciągłość pracy placówki. Tym 
bardziej, że sąsiednie lecznice zostały 
przekształcone w szpitale covidowe,  
a we Wrześni pojawiło się więcej pa-
cjentów z innymi schorzeniami. Waż-
ne jest także to, by żadna z dawek nie 
została zmarnowana, gdyż w warun-
kach, jakie zapewnia szpital, mogą 
być one przechowywane do pięciu 
dni.   

         Monika Tomczak Szczepienia pracowników ochrony zdrowia rozpoczęły się 27 grudnia

Lista punktów szczepień w powiecie wrzesińskim ma być jeszcze uzupełniana

Ze względu na stopniowy proces produkcji i dystrybucji szczepionek szczepienia przeciwko COVID-19 
w Polsce przebiegają etapowo, zgodnie z planem zawartym w Narodowym Programie Szczepień.

Etapy szczepień
Etap 0: od 27 grudnia jako pierwsi 

szczepieniom poddawani są pracow-
nicy szpitali węzłowych oraz pozo-
stałych podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (w tym stacji 
sanitarno-epidemiologicznych),  
a także pracownicy domów pomo-
cy społecznej i miejskich ośrodków 
pomocy społecznej, aptek, punktów 
aptecznych, punktów zaopatrzenia 
w wyroby medyczne, hurtowni far-
maceutycznych, w tym firm trans-
portujących leki, oraz pracownicy 
uczelni medycznych i studenci kie-
runków medycznych. Do tzw. grupy 
„zero” zalicza się również personel 
niemedyczny pracujący w wymie-
nionych podmiotach (w tym wolon-
tariuszy i stażystów), pracowników 
firm współpracujących z podmiotem 
medycznym, którzy stale przebywają 
w tym podmiocie, jak również rodzi-
ców wcześniaków. 

Etap I: kolejny etap szczepień ma 
objąć pensjonariuszy domów po-
mocy społecznej, zakładów opie-
kuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-
-opiekuńczych oraz innych miejsc 
stacjonarnego pobytu, a także osoby 
powyżej 60. roku życia (zaczynając 
od najstarszych), służby mundurowe 
i nauczycieli. 

Etap II: w następnym etapie szcze-
pieniom będą mogły być poddane 
osoby poniżej 60. roku życia z cho-

robami przewlekłymi, które zwięk-
szają ryzyko ciężkiego przebiegu 
COVID-19, jak również osoby będące 
w trakcie diagnostyki lub leczenia, 
wymagające wielokrotnego lub cią-
głego kontaktu z placówkami ochro-
ny zdrowia oraz osoby bezpośrednio 
zapewniające funkcjonowanie pod-
stawowej działalności państwa i na-
rażone na zakażenie ze względu na 
częste kontakty społeczne. 

Etap III: do ostatniego etapu szcze-
pień zakwalifikowani zostali przed-
siębiorcy i pracownicy sektorów 
zamkniętych na mocy rozporządzeń 
w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów  
w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. Wtedy mają rozpocząć się 
także powszechne szczepienia pozo-
stałej części dorosłej populacji.

Rejestracja
15 stycznia rusza rejestracja na 

szczepienia dla seniorów, którzy 
ukończyli 80 lat, a od 22 stycznia 
dla osób powyżej 70. roku życia. 
Szczepienia zarejestrowanych se-
niorów rozpoczną się 25 stycznia. 
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, 
że informacje o starcie rejestracji dla 
kolejnych grup będą pojawiały się 
na bieżąco. Istnieją trzy możliwości 
zapisu na szczepienie. Po pierwsze, 
można zadzwonić na całodobową 
i bezpłatną infolinię. Po połączeniu 
z konsultantem wystarczy podać 

numer PESEL oraz numer telefonu 
komórkowego, na który zostanie 
wysłany SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty. Należy również 
wybrać dokładny termin oraz miej-
sce szczepienia. Rejestracji nie trzeba 
dokonywać osobiście. Po rozpoczę-
ciu odpowiedniego etapu będzie 
można zarejestrować swoich rodzi-
ców lub dziadków (wystarczy znać 
ich numer PESEL). Drugim sposobem 
zapisania się na szczepienie jest sko-
rzystanie z e-Rejestracji dostępnej 
na stronie pacjent.gov.pl. Jeżeli ża-
den z proponowanych terminów lub 
punktów szczepień nie będzie nam 
odpowiadał, strona umożliwi nam 
wybór dogodnej daty i lokalizacji. 
Po dokonanej rezerwacji otrzymamy 
SMS z jej potwierdzeniem. Kolejny 
zostanie wysłany dzień przed wizytą 
jako przypomnienie. Należy pamię-
tać, że z tego rozwiązania mogą sko-
rzystać wyłącznie osoby posiadające 
profil zaufany. Trzecim ze sposobów 
rejestracji jest skontaktowanie się 
z wybranym punktem szczepień  
i umówienie się na wizytę. Po po-
daniu pierwszej dawki szczepionki  
w punkcie szczepień pacjent od razu 
zostanie umówiony na drugą wizytę.

Zgłaszanie chęci zaszczepienia się 
Od 15 stycznia będzie można zgło-

sić chęć zaszczepienia się przeciwko 
COVID-19 za pomocą formularza 
online. Zgłoszenie chęci szczepienia 

Koordynatorzy gminni w zakresie transportu osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień

Lp. Gmina Imię i nazwisko Nr telefonu 
infolinii

1. Września Ewa Mojżeszewicz 504 494 076

2. Nekla Weronika Łyskawa 573 365 174

3. Miłosław Alicja Ostrysz 61 438 37 46
728 459 507

4. Pyzdry Beata Kruszka 784 060 315

5. Kołaczkowo Irena Mikołajczak 607 823 960

Aktualne punkty szczepień 
w powiecie wrzesińskim

1.Grzybowo, GAL-MED, Grzybowo 38 
(tel. 61 438 16 22)
2.Września, LEK-MED, ul. Fromborska 24 
(tel. 61 436 04 80)
3.Września, MEDINET, ul. Legii Wrzesińskiej 23c 
(tel. 61 640 00 40)
4.Miłosław, HIKOMED, ul. Wrzesińska 27 
(tel. 61 438 30 05)
5.Sokolniki, AR-MED, ul. Zdrowotna 3 
(tel. 61 438 58 59)
6.Kołaczkowo, ESKULAP, ul. Miłosławska 1 
(tel. 61 438 50 80,  612 248 198)
7.Nekla, AMICOR, ul. Poznańska 33 
(tel. 61 438 60 92)
8.Pyzdry, PRO FAMILIA, ul. Rynek 15 
(tel. 63 276 81 99)

Infolinie będą otwarte w godzinach pracy urzędów

nie jest jednak równoznaczne z re-
jestracją. Po wypełnieniu prostego 
formularza otrzymamy wiadomość 
z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia 
na podany przez nas adres mailo-
wy (po kliknięciu w link formularz 
zostanie zatwierdzony i zapisany  
w systemie). Kiedy ruszy rejestracja 
na szczepienia dla odpowiedniej 
grupy, na ten sam adres mailowy zo-
stanie wysłana wiadomość o wysta-
wieniu e-skierowania. Wtedy będzie 
można zarejestrować się na konkret-
ny termin szczepienia, korzystając 
z jednego z trzech wcześniej opisa-
nych sposobów.

Dotarcie do punktów szczepień
Na początku stycznia Wielkopol-

ski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
wydał wójtom, burmistrzom, pre-

zydentom gmin i miast z obszaru 
naszego województwa polecenie 
dotyczące organizacji transportu 
dla osób, które mają trudności  
w samodzielnym dotarciu do punk-
tów szczepień (np. osób starszych 
niemających możliwości samodziel-
nego dojazdu) w przypadku miast 
poniżej 100 tys. mieszkańców, gmin 
miejsko-wiejskich oraz wiejskich,  
a także dla osób posiadających ak-
tualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o kodzie 
R lub N lub odpowiednio I grupę  
z wcześniej wymienionymi schorze-
niami. Dla poszczególnych gmin po-
wiatu wrzesińskiego zostali wyzna-
czeni koordynatorzy zajmujący się tą 
sprawą (tabela poniżej). 

    Monika Tomczak
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Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza II przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

A. Przetarg w dniu 27 stycznia 2021 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/23 0,1134 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 99 985,00 zł + VAT 5 000,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 21 stycznia 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 2.12.2020 r.

B. Przetarg w dniu 27 stycznia 2021 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/72 0,0934 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 99 994,00 zł + VAT 5 000,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/73 0,0896 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 95 926,00 zł + VAT 4 797,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 139/78 0,0970 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 103 848,00 zł + VAT 5 193,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 21 stycznia 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 2.12.2020 r.

D. Przetarg w dniu 27 stycznia 2021 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:00 Bierzglinek, dz. nr 375/99 0,1138 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 91 620,00 zł + VAT 4 581,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 21 stycznia 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 2.12.2020 r.

E. Przetarg w dniu 27 stycznia 2021 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/67 0,0956 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 102 349,00 zł + VAT 5 118,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 21 stycznia 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 2.12.2020 r.

G. Przetarg w dniu 28 stycznia 2021 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

9:00 Bierzglinek, dz. nr 375/154 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 106 632,00 zł + VAT 5 332,00 zł

9:30 Bierzglinek, dz. nr 375/155 0,0890 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 95 283,00 zł + VAT 4 765,00 zł

10:00 Bierzglinek, dz. nr 375/156 0,0996 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 106 632,00 zł + VAT 5 332,00 zł

10:30 Bierzglinek, dz. nr 375/157 0,0815 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 71 859,00 zł + VAT 3 593,00 zł

11:00 Bierzglinek, dz. nr 375/165 0,1026 PO1F/00042327/8 MNU1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – wolno stojącą 81 249,00 zł + VAT 4 063,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 22 stycznia 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 3.12.2020 r.

L. Przetarg w dniu 28 stycznia 2021 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

11:30 Bierzglinek, dz. nr 375/123 0,0918 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 98 281,00 zł + VAT 4 915,00 zł

12:00 Bierzglinek, dz. nr 375/124 0,0945 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 101 172,00 zł + VAT 5 059,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 22 stycznia 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetargi – 3.12.2020 r.

Ł. Przetarg w dniu 28 stycznia 2021 roku

Godzina przetargu Oznaczenie geodezyjne Powierzchnia działki [ha] Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp Cena wywoławcza Wadium

12:30 Bierzglinek, dz. nr 375/152 0,1176 PO1F/00042327/8 MN1 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolno stojącą 123 198,00 zł + VAT 6 160,00 zł

Termin wpłacenia wadium: do dnia 22 stycznia 2021 roku Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 4.12.2020 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. 2020 r ., poz. 1990) minął dnia 21 października 2020 roku.  Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.
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WARUNKI PRZETARGÓW
1. Przetargi odbędą się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10.
2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – które wniosą wadium  
w pieniądzu w wyznaczonym terminie.
3. W przetargach mogą wziąć udział ww. osoby osobiście albo poprzez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym.
4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znaj-
dowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa.
5. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, której wadium dotyczy.
6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub zamknięciu przetargu, zo-
stanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Starostwa Powiatowego we Wrześni.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia części nieruchomości.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
10. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym części nieruchomości, stanem prawnym części nieru-
chomości oraz jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
11. Cena części nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ znajdowała się na rachunku bankowym orga-
nizującego przetarg ustny nieograniczony.
12. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przy-
stąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.
13. Organ uprawniony jest do żądania od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.  
W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
14. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
15. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, 
umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech mie-
sięcy poprzedzających dzień przetargu.
16. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), chcąc nabyć część nieruchomości, zobowiązany jest 
przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.
17. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca części 
nieruchomości.
18. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę części nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca części nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
19. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Geodezja idzie z duchem czasu
Kolejny etap cyfryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dobiegł końca. Do tej pory udało się wprowadzić wiele zmian usprawniają-

cych funkcjonowanie wydziału oraz pozyskiwanie danych przez interesantów.

Pod koniec 2020 roku powstała 
mapa zasadnicza w postaci cyfrowej 
dla miejscowości w gminie Miłosław 
obejmująca: Białe Piątkowo, Biecho-
wo, Chlebowo, Chrustowo, Gorzyce, 
Kębłowo, Kozubiec, Książno, Nową 

Wieś Podgórną, Pałczyn, Rudki oraz 
Skotniki. Wykonanie tego zadania 
było możliwe dzięki pozyskaniu do-
tacji od wojewody wielkopolskie-
go, która wyniosła prawie 151 tys. 
złotych. Rozwiązanie to umożliwia 

mieszkańcom gminy zamawianie 
map w formacie cyfrowym bez wy-
chodzenia z domu. Można to zrobić 
za pomocą platformy iWniosek do-
stępnej na powiatowej stronie in-
ternetowej lub na wniosek.wrzesnia.

powiat.pl. Zachęcamy do korzysta-
nia z tego rozwiązania, szczególnie  
w dobie pandemii.

Przypomnijmy, że w czerwcu ubie-
głego roku powiat wrzesiński pod-
pisał umowę, dzięki której uzyskano 
dofinansowanie w wysokości ponad 
1,6 mln złotych z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020. Środki te 
przeznaczone zostały na realizację 
zadania pod nazwą „Cyfryzacja geo-
dezyjnych rejestrów publicznych 
Powiatu Wrzesińskiego”, którego cał-
kowita wartość wynosi 1 908 038 zł. 
We wrześniu starostwo zakupiło pięć 
zestawów komputerowych, które 
pozwalają pracownikom powiatowej 
geodezji efektywniej wykonywać 
swoje obowiązki. Z kolei w paździer-
niku Powiatowy Ośrodek Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
podpisał umowę dotyczącą opra-
cowania mapy numerycznej i bazy 
danych geodezyjnej sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) dla terenu miasta 
Września. Opiewa ona na kwotę po-
nad 445 tys. złotych. Dzięki unijnym 
środkom mapa ukazująca budynki  
i użytki wzdłuż poszczególnych ulic, 
a także sieci uzbrojeniowe terenu 
ma powstać do końca 2021 roku.  
W ramach projektu przewiduje się 
także modernizację ewidencji grun-

tów i budynków dla gminy Miłosław. 
Unijne wsparcie pozwoliło również 
na wdrożenie nowych e-usług zwią-
zanych z prowadzeniem narad koor-
dynacyjnych sieci uzbrojenia terenu 
dla branżowców i projektantów oraz 
przeznaczonych dla rzeczoznawców 
majątkowych.

Warto podkreślić, że cyfryzacja za-
sobów geodezyjnych prowadzona 
jest przez powiat wrzesiński od 2017 
roku. W ramach podjętych działań 
opracowano mapę numeryczną dla 
gminy Września, jak również mapę 
zasadniczą dla miasta i gminy Ne-
kla oraz dla Szczodrzejewa, Bugaju, 
Orzechowa, Czeszewa i Lipia w gmi-
nie Miłosław, a także dla Borzykowa 
w gminie Kołaczkowo. W wydziale 
cały czas trwa skanowanie zasobów, 
a interesanci uzyskują coraz więcej 
danych dzięki możliwości składania 
i-wniosków. To rozwiązanie ułatwia 
bezpieczne rozpatrzenie różnego 
typu spraw, szczególnie w obec-
nej sytuacji. Pozyskanie informacji 
drogą online pozwala również za-
oszczędzić cenny czas. Pamiętajmy  
o tym podczas planowania wizyty  
w urzędzie – możliwe, że wychodzenie  
z domu w ogóle nie będzie konieczne.

    Monika Tomczak

Naczelnik powiatowej geodezji Karolina Opielska zachęca, by załatwiając sprawę, korzystać z i-wniosków
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Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni 
informuje, że nadal trwa nabór wnio-
sków o  dotację  na pokrycie bieżą-
cych kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej dla mikro i ma-
łego przedsiębiorcy, o której mowa  
w art. 15zze4 ustawy z dnia 9 grud-
nia 2020r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2020 poz. 2255).

Nabór wniosków będzie prowadzo-
ny do 31 stycznia 2021 roku.

Wnioski należy składać wyłącznie  
w postaci elektronicznej poprzez 
platformę praca.gov.pl  po opatrze-
niu ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub profilem zaufa-
nym.

Przed wypełnieniem wniosku pro-
simy o zapoznanie się z wytycznymi 
dla w/w formy wsparcia. Wzór umo-
wy dotacji, zasady udzielania dotacji, 
formularz informacji przedstawia-

nych przy ubieganiu się o pomoc 
publiczną, instrukcja wypełniania 
wniosku na praca.gov.pl krok po 
kroku  oraz wszystkie obowiązujące 
informacje dostępne są na stronie 
wrzesnia.praca.gov.pl/dla-praco-
dawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
/15zze4-koszty.

O dotację mogą starać się mikro-
przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, 
którzy na dzień 30 września 2020 r. 
prowadzili działalność gospodarczą, 
oznaczoną według Polskiej Klasyfika-
cji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 
przeważającej działalności, kodami 
zgodnymi z  tabelą zamieszczoną 
obok oraz przychód z tej działalności  
w rozumieniu przepisów podatko-
wych uzyskany w październiku albo 
listopadzie 2020 r. był niższy co naj-
mniej o 40% w stosunku do przy-
chodu uzyskanego odpowiednio  
w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu  Pracy

we Wrześni
  Eugeniusz Wiśniewski

Lp. Kod PKD Opis

1. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

7. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

8. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

9. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

10. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

11. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

12. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

13. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

14. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

15. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

16. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

17. 74.20.Z Działalność fotograficzna

18. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

19. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

20. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

21. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

22. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

23. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

24. 85.59.A Nauka języków obcych

25. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26. 86.10.Z[1]

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń 
w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

27. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

28. 86.90.D Działalność paramedyczna

29. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

30. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

31. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

32. 91.02.Z Działalność muzeów

33. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

34. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

35. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

36. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

37. 93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub 
rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

38. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

39. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

40. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

41. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Nabór wniosków  
o dotację

Wnioski można składać do 31 stycznia. 

18 stycznia rusza rekrutacja osób zainteresowanych skorzystaniem ze 
wsparcia w ramach projektu „Dotacja na Twoją firmę”, realizowanego przez 
konińską Agencję Rozwoju Regionalnego wraz z Wielkopolską Agencją Roz-
woju Przedsiębiorczości w Poznaniu. Projekt skierowany jest do osób, które 
planują rozpocząć działalność gospodarczą, mają ukończony 30 rok życia  
i należą do jednej z grup docelowych. Szczegóły na stronie internetowej: two-
jafirma.arrkonin.org.pl.             (red.)
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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

Oznaczanie nieruchomości 
numerem porządkowym

Pan Władysław z okolic Pyzdr pyta czy istnieje obowiązek oznaczania nieruchomości numerem po-
rządkowym. Czy ten obowiązek regulują przepisy prawa?

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

Dzień dobry, nazywam się Prezes. 
To już prawie dwa lata, odkąd je-
stem w schronisku. Opiekunowie, 
którzy tutaj pracują, twierdzą, że 
jestem bardzo dostojnym i lojal-
nym psem, a w dodatku posiadam 
wiele cech owczarka niemieckiego. 
Bardzo chętnie się uczę i współ-
pracuję. Mam w sobie mnóstwo 
energii oraz siły. Kiedy idziemy na 
spacery, to pędzę ile sił w łapkach. 
Może początkowo trochę ciągnę, 
ale szybko się poprawiam i idę już 
spokojnie. Mam dużo siły, ponieważ 
na spacery wychodzimy z kolega-
mi zza krat niestety tylko dwa razy 
w tygodniu, kiedy przychodzą wo-
lontariusze. Przyznam, że dla mnie 
jest to zdecydowanie zbyt mało.  
W schronisku mówią, iż niestety 
taka też moja uroda, że, jak przysta-
ło na dużego psa, zaczynam mieć 
problemy ze stawami. Nie jest to 
jednak dla mnie większą przeszkodą 
i nadal bardzo lubię długie spacery. 
Opiekunowie często mi wspomi-
nają, że jestem inteligentny, czujny 
oraz nieustraszony. W stosunku do 
obcych osób początkowo bywam 
nieufny i ostrożny, ale jeśli kogoś 
już poznam, to z wielką rozkoszą 
oddaję się mu do głaskania i mizia-

nia. Mój stosunek do innych psów 
jest różny. Kiedyś mijając je na ulicy, 
głośno ujadałem, nie mogłem żad-
nego zaakceptować. Ostatnio jednak 
trochę zmieniłem nastawienie do 
obcych psów. Myślę jednak, że jeśli 
ktoś chciałby mnie adoptować, to 
byłoby dobrze, jeśli byłbym jedynym 
zwierzakiem w rodzinie. Oczywiście 
nie wykluczam innych, jednak jeśli 
masz już jakiegoś pupila, a chciałbyś 
przygarnąć również mnie, musieli-
byśmy się wcześniej spotkać. Moim 

wymarzonym domem jest miejsce  
z ogrodem lub innym terenem, 
gdzie mógłbym się wybiegać, nato-
miast moja przyszła rodzina powin-
na lubić pracę z psem, ponieważ 
potrzebuję konsekwentnych opie-
kunów. Najlepiej, gdyby nie było 
w niej małych dzieci. Ja natomiast 
odwdzięczę się swoją miłością  
i lojalnością. Jeśli zechciałbyś mnie 
poznać, skontaktuj się z Oliwią  
(tel. 514 660 935).

       Wierny Prezes

Fot.Psi-jaciel

Prezes na pewno będzie oddanym towarzyszem rodziny

Co to są 
entomofagi?

Entomofagi to tak zwane owady pożyteczne, które są stosowa-
ne w biologicznej metodzie ochrony roślin. 

Metoda ta polega na wykorzysta-
niu jednego organizmu do zwalcze-
nia drugiego. Jest to alternatywa dla 
środków chemicznych stosowanych 
w rolnictwie. Entomofagi są również 
cenne wśród roślinności leśnej, po-
nieważ regulują liczebność szkod-
ników leśnych takich jak kowaliki 
bądź barczatki sosnówki. 

Biologiczna metoda ochrony roślin 
jest bardzo skuteczna w zamknię-
tych pomieszczeniach, takich jak 
szklarnie, ponieważ na otwartym 
polu trzeba wypuścić znacznie 
większą ilość owadów, ze względu 
na to, że część z nich odleci, przez 
co nie zostanie osiągnięty oczeki-
wany efekt. 

Dorosłe owady polując żywią się 
innymi organizmami albo składają 
w nich jaja, by te po wykluciu żywi-
ły się organami szkodnika, co ma za 
zadanie go zwalczyć. U tych drugich 
dorosłe osobniki żywią się nekta-
rem lub pyłkiem kwiatowym.

Wśród entomofagów wyróżniamy 
muchołówki, pluskwiaki, błonków-
ki, sieciarki lub chrząszcze, a także 
roztocza i inne małe pajączki. Są 
one często spotykane, ale z braku 
wiedzy uważane za szkodliwe. 

Muchówki to owady o długości 
2-18 mm. Ich larwy żywią się gąsie-
nicami motyli, larwami rośliniarek, 
koziułek czy pluskwiaków. Do mu-
chówek należy m.in. pryszczarek 
mszycojad, który wykorzystywany 
jest w uprawach do walki z mszyca-
mi i miodówkami. 

Błonkówki są bardzo zróżnicowa-
ne pod względem budowy. Owady 
te posiadają dwie pary błoniastych 
skrzydeł, co jest ich znaczącą ce-
chą. Do błonówek pożytecznych 
zaliczamy: oścowate, mszyowa-
te, bleskotkowate, ponieważ one 
zjadają czerwce, mszyce, mączliki  
i miodówki.

Sieciarki to owady, które mają 
przezroczyste, bogato użyłkowa-
ne skrzydła. Ich larwy są drapieżne  
i to one polują na owady, poprzez 

pułapkę wykopaną w ziemi. Sie-
ciarki to gatunki takie jak złotook  
i mrówkolew, które możemy spo-
tkać w naszych ogrodach. Zjada-
ją one m.in. przędzorki, mszyce, 
czerwce, miodówki i pluskwy.

Pluskwiaki różnoskrzydłe są poli-
fagami, czyli organizmami bez spe-
cjalizacji pokarmowej, które jako 
pokarm wykorzystują wiele gatun-
ków innych organizmów. Tasznik 
jabłoniowiec odżywia się mszy-
cami, przędiorkami, miodówkami  
i młodymi gąsienicami w uprawach 
sadowniczych. Jednym z pospoli-
tych w uprawie roślin jest dziubałek 
gajowy, który gustuje w mszycach, 
przędziorkach oraz innych małych 
owadach. Do zwalczania stonki sto-
suje się pokaźnych rozmiarów pasi-
koniki zielone.

Chrząszcze to jedna z liczniejszych 
grup entomofagów. W jej obrębie 
są m.in. biedronki, których w Polsce 
jest około 80 gatunków. Żywią się 
głównie mszycami, poza jednym 
wyjątkiem, jakim jest biedronka 
mączniakówka, jej pokarmem jest 
grzybnia mącznika prawdziwego 
na roślinach. Kolejną częścią gru-
py chrząszczy są biegaczowate, 
których jest 500 gatunków. Polują 
na gąsienice, pędraki, dżdżownice  
i ślimaki. Aktywne są nocą i pod 
wieczór, natomiast dniami chowają 
się pod kamieniami. 

Ochrona siedlisk pożytecznych 
owadów jest bardzo ważna, by 
zmniejszyć zużywanie chemikaliów 
w rolnictwie. Możemy sami tworzyć 
dogodne warunkli dla entomofa-
gów we własnych ogródkach, cho-
ciażby układając w ogrodzie kamie-
nie, ozdobne korzenie lub drewnia-
ne budki, w których znajdują się 
puste pędy trzciny, bambusa bądź 
miękkie drewno. Pamiętajmy rów-
nież o tym, by nie wypalać traw, 
gdyż jest to siedlisko wielu poży-
tecznych owadów.

          Małgorzata Maleszka, kl. 1TAI

Tak, właściciel nieruchomości ma 
obowiązek umieszczania w odpo-
wiednim widocznym miejscu w na-
leżytym stanie tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości. Jest 
to konieczne z wielu względów, 
zwłaszcza w razie konieczności do-
tarcia pod wskazany adres nie tylko 
korespondencji, lecz także dojazdu 
różnych służb, między innymi straży 
pożarnej czy pogotowia ratunkowe-
go.

Właściciel nieruchomości zabudo-
wanej, jak i inne podmioty uwidocz-
nione w ewidencji gruntów i budyn-
ków, które takimi nieruchomościami 
władają, mają obowiązek umieszcze-
nia w widocznym miejscu na ścianie 

frontowej budynku tabliczki z nume-
rem porządkowym w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia  
o ustaleniu tego numeru. Na tablicz-
ce oprócz numeru porządkowego za-
mieszcza się również nazwę ulicy lub 
placu, a w miejscowościach bez ulic 
lub placów albo posiadających ulice 
i place bez nazw – nazwę miejsco-
wości. Gdy budynek położony jest  
w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę 
z numerem porządkowym umiesz-
cza się również na ogrodzeniu.

Niedopełnienie obowiązku umiesz-
czania we właściwym miejscu i w na-
leżytym stanie tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości zagro-
żone jest karą grzywny lub nagany.   

Podstawa prawna: artykuł 47b ust.1 
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne (tj. 
Dz.U. z 2010 roku Nr 193 poz. 1287 
ze zm.) i artykuł 64 ustawy z dnia 20 
maja 1970 roku Kodeks wykroczeń 
(Dz.U. z 2019 roku poz. 821).

Do najbardziej znanych entomofagów należą biedronki
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Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodez. 2032/13
obręb m. Pyzdry o pow. 0,1183 ha 

Księga wieczysta KN1S/00017753/3

Cena wywoławcza 
nieruchomości

45 000,00 zł
(do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT)

Kwota wadium
4 500,00 zł na konto Gminy i Miasta Pyzdry 
nr 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 płatne do 3 lutego 2021 roku

Miejsce i termin I przetargu
Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry,  
Sala narad, 9 lutego 2021 roku o godz. 10

Burmistrz Pyzdr ogłasza I przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz opubliko-
wane na stronie www.bip.pyzdry.pl.

2. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycyjnym, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 15, tel. 63 276 83 33 wew. 115.

  Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodez. 34, 44
obręb m. Ciemierów o pow. 1,0300 ha 

Księga wieczysta KN1S/00041547/3

Cena wywoławcza 
nieruchomości

33 000,00 zł
(zwolnione z podatku VAT)

Kwota wadium
3 300,00 zł na konto Gminy i Miasta Pyzdry 
nr 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 płatne do 3 lutego 2021 roku

Miejsce i termin I przetargu
Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry,  
Sala narad, 9 lutego 2021 roku o godz. 12

Burmistrz Pyzdr ogłasza I przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz opubliko-
wane na stronie www.bip.pyzdry.pl.

2. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycyjnym, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, pokój nr 15, tel. 63 276 83 33 wew. 115.

  Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Wrzesiński basen własnością gminy
Kryta pływalnia, która przestała działać w marcu ubiegłego roku, niedawno została zakupiona 

przez wrzesińskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Nowy nabytek PUK-u zlokalizowa-
ny jest na terenie dawnych pruskich 
koszar, w zabytkowym budynku peł-
niącym niegdyś funkcję wozowni.  
W 1996 roku obiekt trafił w prywatne 
ręce i został zaadaptowany na uru-
chomioną trzy lata później pływal-
nię. Ostatni jej dzierżawca działal-
ność prowadził do marca ubiegłego 
roku – po wprowadzeniu surowych 
obostrzeń związanych z pandemią 

koronawirusa ogłosił upadłość i za-
mknął basen.

Do transakcji, która opiewała na 
kwotę 2,1 mln zł, doszło między PUK-
-iem a właścicielem obiektu, firmą 
Pamapol, pod koniec grudnia. Teraz 
gminne przedsiębiorstwo planuje 
remont pływalni. To niewątpliwie 
dobra wiadomość dla wszystkich 
miłośników ruchu w wodzie. Choć 
mieszkańcom naszego powiatu zda-

Żegnamy 
Jarosława Ignasiaka

Przedsiębiorca i działacz zmarł 5 stycznia.

Jarosław Ignasiak parę lat temu uruchomił nowoczesny kompleks wy-
poczynkowo-rekreacyjny w Chociczy Wielkiej, który sygnował własnym 
nazwiskiem. Dzięki jego staraniom obiekt stał się ważnym miejscem spo-
tkań prywatnych, biznesowych i sportowych, które przyciągało również 
gości spoza powiatu. Działalność Jarosława Ignasiaka z powodzeniem 
przyczyniała się do promowania kultury fizycznej i aktywnego wypo-
czynku, zwłaszcza pod względem sportów tenisowych. Zaangażowany 
w sprawy społeczne i polityczne – był szefem wrzesińskich struktur No-
woczesnej.

Przez przyjaciół i współpracowników uważany za pracowitego i chary-
zmatycznego człowieka, świetnego rozmówcę, który z łatwością zjedny-
wał sobie ludzi. Jarosław Ignasiak zmarł wskutek choroby nowotworowej, 
miał 52 lata.                         (red.)

rzało się narzekać na stan basenu, 
to z pewnością odczuli kilkumie-
sięczny brak możliwości popływania  
w bliskiej okolicy. Miejmy nadzie-
ję, że dzięki tej inwestycji pływalnia 
znów będzie atrakcyjnym miej-
scem, w którym zwłaszcza dzieci  
i młodzież będą chętnie rozwijać 
swoje sportowe pasje i aktywnie spę-
dzać czas.

    Klara Skrzypczyk

fot. arch. kom
itetu w

yborczego

Obiekt został już ogrodzony



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  
i Środowiska
godziny urzędowania:
poniedziałek 12.00 do 16.00
wtorek-środa 12.00 do 15.00
czwartek-piątek 7-10
tel. 61 640 44 32

Wydział Promocji, Spraw Społecz-
nych i Sportu
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 30

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa
tel. 61 640 44 19

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. 61 640 44 13

Wydział Finansowy
tel. 61 640 44 36

Wydział Kadr i Szkoleń
tel. 61 640 44 90

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej
tel. 61 640 44 27
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tel. do redakcji:   
61 640 44 31
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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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Granty zakończone
Zakończyła się realizacja zajęć sportowych, które były wspierane z budżetu powiatu wrzesińskiego  

w 2020 roku.
O wsparcie na realizację zajęć 

rekreacyjno-sportowych mogły 
ubiegać się kluby z powiatu wrze-
sińskiego. Grantem objętych było 
19 klubów, które realizowały zajęcia 
w ośmiu sportowych dyscyplinach. 
Największą popularnością wśród 
wnioskodawców cieszyła się piłka 
nożna. Popularne były też siatkówka 
i lekkoatletyka. Młodzi klubowicze 

przy powiatowym wsparciu trenowali 
też koszykówkę, szachy, taekwondo, 
unihokej i badmintona. Zajęcia odby-
wały się od października do grudnia  
w ramach Programu Rozwoju i Wspar-
cia Sportu w Powiecie Wrzesińskim.

W dobie pandemii, gdy zajęcia  
z wychowania fizycznego właści-
wie się nie odbywają, a działalność 
sportowa została mocno ograni-

czona, możliwość trenowania jest 
dla młodych ludzi bardzo waż-
na. Dzięki temu sportowcy mogą 
nie tylko utrzymywać sprawność 
na wysokim poziomie, lecz tak-
że rozwijać się i doskonalić swoje 
umiejętności, co, miejmy nadzieję,  
w przyszłości zaprocentuje.

                 Klara Skrzypczyk

fot. arch. projektu
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Rozwijanie siatkarskich talentów

Niektóre ćwiczenia wykonuje się 
z wykorzystaniem sprzętu

Takie zajęcia to dla najmłodszych świetna zabawa

Prawdziwej pasji nie przeszkadza nawet chłodniejsza aura Unihokej rozwija koordynację ruchową 
i umiejętność gry zespołowej

Dobry start potrafi zadecydować o całym wyścigu Pamiątkowe zdjęcie




