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WOŚP zagra w powiecie

Morsowanie z WSCKZiU

Kolejny sprzęt w CBiRNT

Bezpiecznie na lodzie
Nadejście zimy, a wraz z nią silniejszych mrozów zachęca do korzystania z uroków coraz rzadziej padającego u nas śniegu. Dzieci i doro-

śli biorą udział w wielu różnych zimowych zabawach, takich jak lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami czy kulig. Niektórych kusi iskrząca 
się, zamarznięta tafla stawu czy jeziora. Pamiętajmy jednak, że wchodzenie na lód zawsze niesie ze sobą poważne ryzyko. Więcej na s. 6.

Strażacy oraz policjanci pospieszyli z pomocą chłopcom, pod którymi załamał się lód,  
za co odebrali podziękowania od starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza i burmistrza Wrześni Tomasza Kałużnego 

Pacjenci nie muszą się martwić
O sytuacji w Szpitalu Powiatowym, toczącym się postępowaniu układowym, a także sprawach związanych z koronawirusem 

rozmawialiśmy z prezesem spółki Zbigniewem Hupało.

Czy pacjenci powinni się niepo-
koić i czy jakieś usługi świadczone 
przez szpital są zagrożone?

Nie ma żadnego ograniczenia  
w świadczeniu usług. Działalność 
szpitala jest niezakłócona. Leczymy 
pacjentów, są oni cały czas przyjmo-
wani. Funkcjonujemy w normalnym 
trybie.

Czyli nie ma ryzyka, że toczące 
się postępowanie poskutkuje na 
przykład zamknięciem jakichś od-
działów?

Nie, postępowanie układowe nie 
ma na to żadnego wpływu. Ono tak 
naprawdę chroni szpital przed nie-
korzystnymi skutkami, które miałyby 
wpływ na finanse. Zostało ono wdro-
żone po to, by je przede wszystkim za-
bezpieczyć. Powtarzam – nie ma to naj-
mniejszego wpływu na bieżące funk-
cjonowanie Szpitala Powiatowego. 

Proszę wyjaśnić, czym jest postę-

powanie układowe.
W największym skrócie postępo-

wanie układowe, o które zwrócili-
śmy się do odpowiedniego sądu 
gospodarczego w Poznaniu, ma na 
celu zabezpieczenie zarówno nas 
jako spółki, jak i wierzycieli przed 
ewentualnym brakiem możliwo-
ści regulowania zobowiązań. Prze-
graliśmy proces, toczący się od lat,  
w wyniku czego powstało zobowią-
zanie, liczone w milionach, które po 
prawomocnym wyroku sądu musimy 
uregulować. Aktualnie przy wsparciu 
ze strony powiatu szukamy moż-
liwości spłaty tego zobowiązania. 
Jak sama nazwa wskazuje, postępo-
wanie układowe polega na tym, że 
dłużnik i wierzyciel podpisują odpo-
wiedni układ, który pozwoli w od-
powiednim terminie i w odpowied-
niej formie te zobowiązanie spłacić. 

W oświadczeniu wskazuje pan, 
że spłata zobowiązań miałaby na-

stąpić w pierwszym kwartale tego 
roku.

W postępowaniu układowym na 
dzień dzisiejszy mówimy o terminie 
półrocznym, ale chciałbym po pro-
stu zrealizować to szybciej. 

Czy postępowanie 
zakłada jakąś re-
strukturyzację 
szpitala?

Tak, jednym 
z elementów 
p o s t ę p o w a n i a 
jest właśnie re-
s t r u k t u r y z a c j a , 
która ma na celu 
przede wszystkim 
zdyscyplinowanie wydat-
ków szpitala. Szpital już wcześniej 
był restrukturyzowany, czyli to nie 
będzie jakaś rewolucja. Najważniej-
szym jest to, że szpital zachowuje 
dyscyplinę finansową. My zresztą 
nie mieliśmy wcześniej problemu  

z bieżącym regulowaniem płatności, 
płaciliśmy naszym kontrahentom  
i nigdy nie było takiej sytuacji, która 
mogłyby wpłynąć na stabilność fi-
nansową szpitala. Oczywiście mam 

pewne propozycje związane 
ze zwiększeniem przy-

chodów. Pilnujemy 
też kosztów – oglą-

damy jednocześnie 
każdą złotówkę, 
którą wydajemy. 
Mamy parę pomy-
słów związanych 

między innymi  
z działalnością za-

biegową naszego 
szpitala, który dyspo-

nuje świetnymi oddziałami, 
między innymi chirurgią czy orto-
pedią. Myślę, że na wiosnę nabierze 
to rozpędu i będziemy poszerzać 
świadczenia na tych oddziałach. 
     Cd. s. 3

Będzie oddział dziecięcy
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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.
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Trwa malowanie ścian, zakładanie płytek oraz montaż instalacji grzewczej

Uciekali kradzionym pojazdem

fot. KPP

Wrzesińscy policjanci po prowadzonym pościgu zatrzymali dwie 
osoby, które posiadały substancje psychotropowe oraz środki odu-
rzające. Prokurator rejonowy postawił im zarzuty. O dalszym losie 
mężczyzn zdecyduje sąd.

5 grudnia 2020 roku był bardzo in-
tensywnym dniem dla policjantów 
z Komendy Powiatowej Policji we 
Wrześni. Na terenie działania jednost-
ki doszło wtedy do trzech policyjnych 
pościgów. Każdy z nich został zakoń-
czony postawieniem zarzutów.

Najbardziej znamiennym okazał 
się być ostatni prowadzony pościg, 
do którego doszło o godzinie 13:25  
w miejscowości Cieśle Małe. Policjan-
ci podczas poszukiwań innego zu-
pełnie kierowcy zauważyli, że w nad-
jeżdżającym Volkswagenie Golfie sie-
dzą trzy osoby, które mają założone 
kominiarki. Mundurowi natychmiast 
postanowili ich zatrzymać do kon-
troli za pomocą sygnałów świetlnych  
i dźwiękowych. Kiedy zabrzmiały 
policyjne sygnały, kierowca Golfa od 
razu znacząco przyspieszył.

Kierującemu bardzo zależało, żeby 
nie spotkać się z jadącymi za nimi 
policjantami. Pościg był prowadzo-
ny przez Cieśle Małe, Cieśle Wielkie, 
Spławie, Tarnową, Nową Wieś Pod-
górną, Chlebowo, Szczodrzejewo, 
Czeszewo, Orzechowo. Po drodze  
z pojazdu wyrzucano różne przed-
mioty.

Końcem samochodowego pościgu 
był wjazd w dukty leśne i podjęcie 
ucieczki pieszo. Po przebiegnię-
ciu około dwóch kilometrów i przy 
zablokowaniu przez okolicznych 
mieszkańców drogi ucieczki 23-latek 
został zatrzymany.

Drugi mężczyzna chciał przechy-
trzyć policjantów i schował się pod 
autem dostawczym na jednej z po-
sesji, trzymając się ramy pojazdu. 
Jednak goniący go mundurowi byli 
czujni – 25-latek wpadł w ich ręce o 
godzinie 14:30. Do każdego z zatrzy-

mań doszło już na terenie powiatu 
średzkiego. Niestety trzeciego męż-
czyzny wtedy jeszcze nie udało się 
ustalić.

Już po terenowych pościgach, 
podczas zbierania materiałów i od-
nalezieniu między innymi saszetki  
z narkotykami, okazało się, dlaczego 
mężczyźni uciekali. Pojazd, którym 
poruszali się mieszkańcy Pyzdr, zo-
stał skradziony 30 listopada 2020 
roku w Poznaniu. Wartość strat osza-
cowano na 1 500 złotych.

W związku z zaistniałymi okolicz-
nościami przeprowadzono przeszu-
kania. U 25-latka ujawnione zostały 
substancje psychotropowe o wadze 
prawie 170 gramów oraz środki odu-
rzające o wadze około 0,5 grama. 
Natomiast u 23-latka, który miał kie-
rować kradzionym pojazdem, oprócz 
posiadanych przy sobie 2,89 grama 
marihuany oraz 5,26 grama amfeta-
miny, w miejscu zamieszkania nic nie 
ujawniono.

Po zebraniu wszystkich materiałów 
oraz poddaniu ich szczegółowej ana-
lizie prokurator rejonowy we Wrześni 
postawił 25-latkowi zarzuty posia-
dania znacznych ilości substancji 
psychotropowych oraz posiadanie 
środków odurzających, a także po-
moc w ukryciu kradzionego pojaz-
du. W przypadku 23-latka zostały 
postawione zarzuty niezatrzymania 
się do kontroli oraz posiadania sub-
stancji psychotropowych i środków 
odurzających. Trzeci mężczyzna, 
27-letni mieszkaniec gminy Pyzdry, 
7 stycznia został przesłuchany w cha-
rakterze świadka. O dalszych losach 
mężczyzn, którym zostały postawio-
ne zarzuty, zdecyduje sąd.              KPP

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2021 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 26 stycznia 2021 r. została wydana decyzja nr 47/2021, znak: WB.6740.923.2020, o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej dro-
gę powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15 na odcinku od km 1+288 do km 1+899 i od 
km 2+383 do km 2+518, polegającej na budowie dodatkowych jezdni na działkach oznaczonych numerami 
ewid.: 154/2, 133/2, 132/26, 132/27, 131/2, 154/4, 149/2, 149/4, 153/1, 130/9, 130/7, 159/3, 160/3, 160/2, obręb: 
303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 317/2, 317/3, 313/3, 
obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:
– 132/28 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 132/27, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jed-

nostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 131/5 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 131/2, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednost-

ka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 149/6 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 149/4, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednost-

ka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 153/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 153/1, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednost-

ka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 130/12 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 130/9, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jed-

nostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 130/10 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 130/7, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jed-

nostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 159/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 159/3, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednost-

ka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 160/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 160/3, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednost-

ka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 317/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 317/3, obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka 

ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.
stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Decyzji niniejszej nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. W związku z tym, zgodnie z art. 17 ust. 3 usta-
wy, niniejsza decyzja:

– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Września,
– uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym 
decyzja ta stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej 
wykonalności.

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. De-
cyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku wydania nie-
ruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się  ostateczna, wysokość 
odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości.

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

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

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

Gdy policjanci rozpoczęli pościg, nie wiedzieli jeszcze,  
że samochód, za którym jadą, jest kradziony
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Dok. ze s. 1.

Września, dnia 21.01.2021 roku

Rozstrzygnięta została sprawa sądowa związana z rozbudową szpitala  

z powództwa firm Climamedic, Obis 2 na niekorzyść szpitala.

W związku z powstałymi z tego powodu zobowiązaniami Zarząd Szpitala 

złożył wniosek do sądu gospodarczego o wszczęcie postępowania ukła-

dowego. Sąd przychylił się do naszego wniosku i postępowanie zostało 

wszczęte na początku tego roku.

Nie powoduje to jednak żadnego zagrożenia dla bieżącego funkcjono-

wania szpitala. Podjęte przez nas działania zapewnią spłatę zobowiązania 

powstałego wskutek niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia sądowego  

w pierwszym kwartale tego roku.

Działania te nie będą miały żadnego wpływu na strukturę własnościową 

szpitala i dostępności świadczonych usług zdrowotnych w powiecie wrze-

sińskim.

Kontynuowane też będą zaplanowane na najbliższe lata inwestycje. Więcej 

szczegółów, ze względu na ważny interes spółki, będę mógł przedstawić po 

zakończeniu postępowania układowego.

O dalszych działaniach będę Państwa informował na bieżąco.

Zbigniew Hupało

Prezes „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o.

Oświadczenie

Szpital ma „katar”
Od czasu, kiedy państwowa służba zdrowia przekazała samorządom cherlawe Zakłady Opieki Zdrowotnej, minęło trochę ponad dwa-

dzieścia lat, a zdaje się, że upłynęła cała epoka. Prawdziwym wyzwaniem dla nowego samorządu powiatowego stało się wówczas dopro-
wadzenie do zdecydowanej poprawy warunków leczenia we wrzesińskim szpitalu, które to od ponad siedemdziesięciu lat pozostawały  
w zasadzie niezmienne. W tej kwestii panował pełen konsensus w całej powiatowej społeczności.

Wszyscy oczekiwaliśmy zmian 
cywilizacyjnych odpowiadających 
czasom przełomu. Mówiąc wprost, 
potrzebna nam była nowoczesna 
lecznica. Problem polegał jednak 
na braku pieniędzy na tak kosz-
towną inwestycję. Tym bardziej, 
że sama modernizacja ograni-
czona tylko do starego budynku 
szpitala pozbawiłaby nasz powiat 
połowy zakontraktowanych łóżek. 
Bez rozbudowy wychodzącej poza 
istniejący obiekt wrzesiński szpital 
nie spełniałby wymaganych i ocze-
kiwanych standardów.

Animatorem projektu budowy 
nowej lecznicy był ówczesny dy-
rektor szpitala Zbyszko Przybylski. 
Powstała więc najpierw koncep-
cja funkcjonalno-przestrzenna 
rozbudowy szpitala wykonana 
przez specjalistów z branży, a po-
tem projekt budowlany. 

Ciągle jednak problemem 
był brak finansów na realizację 
świetlanej wizji nowego szpita-
la. Szczerze? Nikt wtedy chyba 
poza prezesem przekształconego  
w spółkę szpitala nie wierzył, że 
ten projekt ma szansę powodze-
nia w nieodległej perspektywie. 
Co istotne, właśnie formuła orga-
nizacyjna w postaci spółki dawała 
szansę na pozyskanie inwestora 
strategicznego, który mógłby wy-
łożyć środki finansowe na realiza-
cję tak dużej inwestycji. Dobry los 
sprzyja jednak tym, którzy sami 
starają się mu pomagać. Urząd 
Marszałkowski ogłosił konkurs 
na dofinansowanie rozbudowy 
placówek ochrony zdrowia ze 
środków unijnych, ale tylko dla 
tych szpitali, które mają gotowe 
projekty budowlane. Czyli nas! 
Szpital miał gotowy projekt.

Radość była bezgraniczna, kiedy na 
liście zakwalifikowanych projektów 
znalazła się wrzesińska lecznica. Do-
finansowanie nie było jednak całko-
wite i wymagało własnego wkładu 
finansowego. Właśnie formuła spółki 
dawała możliwość wyemitowania 
przez szpital obligacji, które spina-
ły finansowo cały projekt. Wówczas 
wszyscy byli przekonani, że już nic 
nie stoi na przeszkodzie w urzeczy-
wistnieniu wizji nowego szpitala. 
Nikomu nie przyszło do głowy, że 
wyłoniony w przetargu wykonawca 
będzie tym, który prawie zmarnuje  
z takim trudem przygotowane 
przedsięwzięcie. 

Szpital padł ofiarą zmowy nieuczci-
wych wykonawców, którzy od same-
go początku liczyli na wyłudzenie 
dodatkowych pieniędzy za budowę. 
Celowo opóźniali prace, oczekiwali 
ustępstw ze strony inwestora. Do-
skonale wiedzieli, że przekroczenie 
terminu zakończenia inwestycji po-
zbawi szpital całkowicie unijnego 
dofinansowania. Dlatego jedynie 
wyrzucenie z budowy nieuczciwej 
firmy dawało szansę doprowadze-
nia inwestycji do końca 2015 roku. 
W przeciwnym wypadku cała kwota 
dofinansowania (ponad 24 mln zł!) 
podlegałaby zwrotowi do Urzędu 
Marszałkowskiego. Zarząd spółki  
z bólem podjął konieczną decyzję  
o zakończeniu „współpracy” z nierze-
telnym wykonawcą.

Późniejsza sekwencja zdarzeń omal 
nie doprowadziła do załamania ca-
łej inwestycji. Firmy, które kolejno 
wygrywały następne przetargi, oka-
zywały się powiązane z pierwotnym 
wykonawcą.

Ostatecznie tylko szczęśliwy traf 
spowodował, że udało się uratować 
projekt i dokończyć budowę szpi-

tala przez firmę spoza „układu”. Nie-
stety, jak się dzisiaj okazuje, nie bez 
„nadzwyczajnych kosztów”. Po latach 
podmiot realizujący prace na budo-
wie, związany z firmą, która wygrała 
pierwszy przetarg na budowę szpita-
la, używając „prawniczych kruczków” 
uzyskał korzystny dla niego wyrok 
sądowy, zobowiązujący szpital do za-
płaty ponad ośmiu milionów złotych.

Dla szpitala to jednak nie koniec 
„sądowych zapasów” z nieuczci-
wymi wykonawcami. Na szczęście 
sąd oddalił roszczenia pierwszego 
wykonawcy przeciwko szpitalowi  
o odszkodowanie za „wyrzucenie  
z budowy”. Szpitalowi daje to teraz 
możliwość dochodzenia odszkodo-
wania za poniesione straty w wyso-
kości zdecydowanie przekraczającej 
kwotę, którą sąd zasądził dzisiaj na 
niekorzyść wrzesińskiej lecznicy. Wła-
śnie w tej sprawie: szpital przeciwko 
głównemu wykonawcy, sąd wznowił 
postępowanie, które daje szansę na 
odzyskanie utraconych kwot.

Gdzieś na dnie pozostaje jednak go-
rycz, że inwestycja, która mogła dać 
wszystkim tyle satysfakcji i radości  
z jej ukończenia, zalana została lawiną 
złych emocji. Z jeszcze większym smut-
kiem i zdumieniem odbieram „krucjatę 
lokalsów” przeciwko poszkodowane-
mu, bądź co bądź w tej całej historii, in-
westorowi, czyli szpitalowi… Stają oni 
po stronie agresorów, a nie ofiar. W na-

pastliwych atakach 
na szpital posłu-
gują się fałszywym 
ś w i a d e c t w e m , 
fake newsami, po-
mówieniami, insy-
nuacjami. Ciągną 
za sobą całą sforę 
zajadłych hejterów 
gotowych rzucić się 
na ofiarę i zagryźć 
ją. 

Jakież to nasze, ro-
dzime, swojskie… 
Smutne!

Na szczęście 
historia ta bę-
dzie miała swoje 
szczęśliwe zakoń-
czenie. Poprzez 
p o s t ę p o w a n i e 
układowe szpital uniknie turbulencji 
spowodowanych niekorzystnym roz-
strzygnięciem sądu. Spowoduje to, 
że cały proces będzie nieodczuwalny 
dla pacjentów i personelu szpitala. 
Sytuacja ta na szczęście nie generuje 
też zagrożenia dla przyszłości szpitala. 
Powiat i szpital dysponują wystarcza-
jącym potencjałem dla zapewnienia 
stabilnego funkcjonowania placówki 
i zabezpieczeniu jej dalszego rozwoju. 
Szpital, jak się okazuje, może też liczyć 
na solidne wsparcie z zewnątrz dla 
rozwiązania aktualnego problemu.

A jednak mi żal, że nie wszyscy 

identyfikują się czymś, co jest na-
szą wspólną wartością. Niektórzy 
potrafią się pięknie zmobilizo-
wać, żeby zebrać na pomoc dla 
jednego chorego czy będącego  
w potrzebie, a atakują tych, którzy 
ratują życie tysiącom – jak to się 
dzieje na co dzień. 

Cóż, nie obrażamy się na rzeczy-
wistość, po prostu robimy swoje. 
Jak zawsze.

Dionizy Jaśniewicz
…optymista mimo woli

Pacjenci nie muszą się martwić

Jak sytuacja w szpitalu ma się do 
planów inwestycyjnych?

Inwestycje przebiegają i będą prze-
biegać. Sytuacja Szpitala Powiatowe-
go, o której mówimy, nie ma wpływu 
na nasze plany. Wśród nich jest mo-
dernizacja oddziału dziecięcego, któ-
ra będzie przeprowadzona z środków 
przeznaczonych przez powiat wrze-
siński tylko na tę inwestycję. Poza 
tym, jak wspomniałem, na bieżąco 
regulujemy należności. Postępowa-
nie układowe nie oznacza, że nie 
będziemy się rozwijać, że nie będzie-
my kupować sprzętu czy środków 
według bieżących potrzeb. Mamy 
dalekosiężne plany, modernizacja 
oddziału dziecięcego jest pierwszym 
takim przedsięwzięciem. Jestem 
w pełni przekonany, że to się uda. 

Cały czas jesteśmy dotknięci pan-
demią. Jak koronawirus wpływa 
na pracę szpitala? Jakie wnioski 
po wygaszeniu oddziału covido-
wego?

Wniosek jest jeden – nasz szpital 
jest naprawdę potrzebny w tym re-
gionie. Cieszymy się dużą renomą, 
leczy i leczyło się u nas wielu pacjen-
tów także spoza powiatu wrzesiń-
skiego, na co wpływa też to, że dwa 
sąsiednie szpitale, w Słupcy i Środzie 
Wielkopolskiej, są szpitalami covido-

wymi. Nie zapominajmy, że pacjenci 
chorują również na inne choroby. Za-
uważyliśmy duże zwiększenie liczby 
hospitalizacji, szpital jest praktycz-
nie pełen. Ostatnio przyglądałem 
się danym z ostatniego kwartału 
poprzedniego roku: 30% pacjentów 
to pacjenci spoza naszego powiatu. 
Na oddziale noworodkowym ten 
odsetek sięga 40%. Zawsze powta-
rzam, że porody i świadczenie opieki 
noworodkowej są najlepszymi wy-
znacznikami prestiżu szpitala, dlate-
go że panie, które rodzą, wybierają 
dobrowolnie miejsce porodu. Świad-
czy to o tym, że cieszymy się dużym 
zaufaniem.

Jak wspomniałem, szpital jest pe-
łen, działamy na pełnych obrotach. 
Oczywiście to, że nie mamy od-
działu covidowego, nie oznacza, że 
ten problem nas omija. Także i do 
nas trafiają pacjenci zakażeni koro-
nawirusem i otrzymują niezbędną 
pomoc. Jeżeli mowa o stanach za-
grażających życiu, to niezależnie 
od tego, że nie posiadamy oddzia-
łu covidowego, ratujemy życie. 

Czy Szpital Powiatowy przygo-
towuje się do tego, by utworzyć 
punkt szczepień przeciwko CO-
VID-19?

Tak, zgłosiliśmy do Narodowego 

Funduszu Zdrowia (bo on się tym 
zajmuje) gotowość do prowadzenia 
punktu szczepień. W tym tygodniu 
otrzymaliśmy decyzję, że taki punkt 
możemy prowadzić. Oczywiście 
jeszcze czeka nas cała biurokracja, 
ale jesteśmy przygotowani, mamy 
zespoły, które będą szczepić. Na-
dal prowadzimy szczepienia dla 
tzw. grupy 0, czyli w dużej mierze 
dla pracowników ochrony zdrowia. 
Chciałbym, żeby to postępowało 
troszeczkę szybciej, ale niestety są 
problemy z dostawami. Jestem jed-
nak optymistą i mam nadzieję, że 
to przejściowe i kolejne szczepionki 
będą dostarczane bez problemu.  

Odnosząc się jeszcze do postępo-
wania układowego: czy tutaj też 
jest pan optymistą?

Gdybym nie było optymistą, nie 
byłoby mnie tutaj. Nie jestem jed-
nak lekkoduchem, traktuję tę sprawę 
bardzo poważnie, niemniej jednak 
robimy wszystko, żeby postępowa-
nie układowe jak najsprawniej i jak 
najszybciej rozwiązać.

Podkreślam jeszcze raz: szpital funk-
cjonuje nieprzerwanie w normalnym 
trybie, a nawet troszeczkę intensyw-
niej. Leczymy i udzielamy pomocy 
tym, którzy tego potrzebują.

            Rozmawiała Klara Skrzypczyk

O sytuacji w Szpitalu Powiatowym, toczącym się postępowaniu układowym, a także spra-
wach związanych z koronawirusem rozmawialiśmy z prezesem spółki Zbigniewem Hupało.
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Mówić obrazami, cz. 20
Chociaż ferie zimowe już za nami, to warto pamiętać o zasadzie, która przyświecała nam w tym beztroskim czasie. W tej części cyklu „Mówić obrazami” układamy rymowankę.
Publikując kolejne materiały z serii 

„Mówić obrazami” chcemy przy-
bliżyć czytelnikom zagadnienie 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej. Zabawa wykorzystująca 
piktogramy to sposób na poznanie 
jednej z metod porozumiewania 

się w sposób niewerbalny. Na po-
ważnie i z sukcesami komunikacja 
alternatywna jest stosowana w Ze-
spole Szkół im. Janusza Korczaka, 
którego niektórzy uczniowie zmaga-
ją się z ograniczeniami związanymi 
z mową. Dzięki wykorzystywaniu 

znaków przestrzenno-dotykowych 
(np. przedmiotów), grafik (nie tylko 
piktogramów, lecz także obrazów 
czy symboli), znaków manualnych 
(gestów) osoby nieposługujące się 
mową lub mówiące w sposób ogra-
niczony mają możliwość porozumie-

wania się z otoczeniem. Społeczność 
szkoły zachęca do poznawania zasad 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej, a jednocześnie wspólnej 
zabawy. Tym razem Hanna Ludwi-
czak oraz Renata Jakubowska przy-
pominają o zasadzie, która towarzy-

szyła nam w czasie ferii zimowych, 
jednak nadal pozostaje aktualna. 
Z piktogramów ułóż rymowankę, 
a dowiesz się jakie przesłanie ona 
niesie. Rozpocznij od piktogramu 
CZAS, a zakończ na piktogramie 
WPADA.    (red.)

Rozwiązanie: Czas ferii zimowych to fajna zabawa, kto bezpiecznie się bawi, w kłopoty nie wpada!

Alternatywna forma komunikacji
Rok temu w styczniu rozpoczęliśmy w „Przeglądzie Powiatowym” cykl „Mówić obrazami". W tym numerze naszego biuletynu ukazuje się już jego 20 odci-

nek, dlatego porozmawialiśmy z dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni Magdaleną Zając o komunikacji alternatywnej, czyli porozumie-
waniu się za pomocą obrazów.

Przypomnijmy, na czym pole-
ga komunikacja alternatywna 
i wspomagająca oraz kto z niej 
korzysta? 

To wszelkiego rodzaju niewer-
balne metody porozumiewania 
się, które stanowią substytut lub 
uzupełnienie mowy. W przypad-
ku komunikacji wspomagającej 
mamy do czynienia z metoda-
mi, które uzupełniają, wspierają 
znacznie ograniczoną np. niewy-
raźną mowę. O komunikacji al-
ternatywnej mówimy, gdy osoba 
jest całkowicie pozbawiona mowy  
i musi stosować jej substytut. Dla 
określenia tego rodzaju komuni-
kacji używa się również określenia 
AAC. Skrót ten pochodzi od angiel-
skiego odpowiednika tego termi-
nu – Augmentative and Alternative 
Communication. Ludzie pozbawie-
ni mowy lub także tacy, u których 
występuje znaczne ograniczenie 
mowy, nie mogą uczestniczyć  
w procesie komunikacji. Powo-
duje to szereg negatywnych kon-
sekwencji w zakresie ich rozwoju 
oraz funkcjonowania intelektual-
nego, emocjonalnego, społeczne-
go, a nawet fizycznego. U osób, 
które nie mogą się komunikować 
z otoczeniem, brak możliwości 
wyrażania swoich potrzeb, emocji, 
myśli powoduje ogromną frustra-
cję. Dlatego też ogromnie ważne 
jest zastosowanie metod zastęp-
czych, które pozwolą im komuni-
kować się z innymi, pomimo bra-
ku mowy. Z AAC korzystają osoby  
o specjalnych potrzebach komu-
nikacyjnych. Są to na przykład 
uczniowie, którzy nie nabyli prawi-
dłowej mowy lub ją utracili na sku-
tek choroby lub nagłego zdarze-
nia. Zatem mogą to być osoby nie-
słyszące, z autyzmem, porażeniem 
mózgowym, niepełnosprawnością 

ruchową, z niepełnosprawnością in-
telektualną, a także po przebytych 
udarach mózgu czy urazach głowy. 
Grupą użytkowników komunika-
cji alternatywnej i wspomagającej 
oprócz tych całkowicie pozbawio-
nych mowy są też ci posługujący 
się mową w znacznie ograniczonym 
stopniu. W ramach komunikacji alter-
natywnej i wspomagającej istnieje 
wiele różnorodnych sposobów, tech-
nik, systemów i strategii porozumie-
wania się piktogramy, system PCS, 
system komunikacji Charlesa Blissa. 
Komunikacja alternatywna i wspo-
magająca nie jest rozwiązaniem dla 
wszystkich. Dla skutecznego jej za-
stosowania istotny jest odpowiedni 
poziom funkcjonowania poznawcze-
go i intelektualnego osoby. Ważną 
przesłanką dla skutecznej nauki i sto-
sowania AAC jest rozumienie mowy 
oraz umiejętność samodzielnego 
zastępowania istniejących w umyśle 
jednostki obiektów znakami umow-
nymi np. symbolami, gestami. Żadna 
metoda komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej nie ma uniwer-
salnego charakteru musi ona być 
dobrana adekwatnie do potrzeb  
i możliwości. Zaleca się możliwie 
najwcześniejsze podjęcie oddziały-
wań terapeutycznych nastawionych 
na komunikację wspomagającą  
i alternatywną, aby zminimalizować 
u osoby niemówiącej rozmiar wtór-
nych zaburzeń emocjonalno-moty-
wacyjnych na tle braku możliwości 
skutecznego porozumiewania się  
z otoczeniem.

Ograniczeniem skutecznego poro-
zumiewania się z wykorzystaniem 
AAC jest też to, że nie wszyscy lu-
dzie znają stosowany przez osobę 
sposób komunikowania się. Dlatego 
tak bardzo zależy nam, pracującym 
z dziećmi i młodzieżą, na publikowa-
niu cyklu „Mówić obrazami". Ma on 

dla nas niezwykle ważną rolę uświa-
damiania, czym jest AAC, ukazania 
przykładowych symboli i komuni-
katów. Mamy nadzieję, że przyczyni 
się on do otwarcia społeczeństwa na 
dialog, nawet jeśli spotykamy oso-
by, które nie posługują się mową. 

Jak nauka komunikacji alterna-
tywnej odbywa się w szkole?

Komunikacja alternatywna odbywa 
się w szkole przy pomocy książeczek 
komunikacyjnych tworzonych dla 
uczniów indywidualnie, z wykorzy-
staniem Mówików, czy eye trakera. 
Staramy się do bajek, materiałów 
edukacyjnych dodawać piktogramy, 
przekazywać treść wiersza czy pio-
senki, a na występach pokazywać 
piktogramy. Włączanie dzieci niepo-
sługujących się mową we wszystkie 
aktywności jest niezwykle ważne dla 
ich rozwoju i jakości życia. Stwarza-
my możliwości nauki strategii za-
pobiegających nieporozumieniom 
w czasie komunikacji AAC poprzez 
zadawanie dodatkowych pytań do 
wyrażonego przez rozmówcę ko-
munikatu, parafrazowanie komuni-
katu otrzymanego od ucznia czy też 
poprzez wypowiadanie do dziecka 
informacji zwrotnej wyrażającej to, 
jak interpretujemy jego wypowiedź. 
Ważne, aby wystrzegać się domina-
cji. Staramy się też zwracać uwagę na 
to, by nie ograniczać uczniowi niepo-
sługującemu się mową możliwości 
wypowiadania się, a sprawiać by czuł 
się on równoprawnym uczestnikiem 
dialogu i miał możliwość wpływania 
na przebieg konwersacji. Bardzo nam 
zależy na tym, by uczyć stosowania 
AAC w funkcjonowaniu codzien-
nym uczniów, ponieważ zmniejsza 
to frustrację spowodowaną brakiem 
mowy dźwiękowej i podnosi poziom 
samodzielności, daje też szansę na 
zbudowanie satysfakcjonujących re-

lacji z rówieśnikami oraz optymalne 
uczestniczenie w życiu społecznym. 

Jak aktualnie (w czasie pandemii) 
wygląda nauka w ZSS? Odbywają 
się zajęcia stacjonarne czy online? 

Przez cały okres zawieszenia zajęć 
w naszej szkole nauka jest organi-
zowana hybrydowo. Część dzieci 
uczy się stacjonarnie: przedszkolaki, 
klasy 1-3 oraz uczniowie klas wyż-
szych, dla których nauka zdalna (np. 
ze względu na specjalne potrzeby 
edukacyjne) jest niemożliwa. Po-
zostali uczniowie uczą się zdalnie, 
wykorzystując platformę Teams. 

Na jakim zadaniu szkoła chcia-
łaby się aktualnie skupić? Czy ma 
jakieś plany rozwoju na najbliższy 
czas?

Mamy kilka planów i marzeń. Pod-
stawowym planem jest pracować 

tak, by nasi uczniowie lubili swo-
ją szkołę, czuli się w niej dobrze 
i mieli zapewniony optymalny 
rozwój. Plany to też ciągły rozwój 
oferty w zakresie stosowanych 
metod pracy, jak i rozwój działal-
ności szkoły. Utworzyliśmy w tym 
roku pierwszą grupę rewalidacyj-
no-wychowawczą i chcemy ten 
obszar naszej pracy poszerzać. 
Podobnie jest z przedszkolem  
i wczesnym wspomaganiem roz-
woju dzieci – dążymy do rozbu-
dowania tej działalności. Ważnym 
dla nas jest ciągłe wyposażanie 
szkoły w nowoczesny sprzęt do 
edukacji i terapii. W kategorii ma-
rzeń jest zbudowanie centrum 
sportowo-rehabilitacyjnego przy 
naszej szkole.

          Rozmawiała Klaudia Kubiak

Nauka z wykorzystaniem piktogramów
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Siła, z jaką dokręcamy w domu pół-
kę lub wieszak, zazwyczaj zależy od 
wysiłku włożonego przez nas w to 
zadanie. Efektem końcowym jest 
zawieszony mebel czy skręcone ra-
zem elementy. Cel jest jeden – wy-
konany przedmiot ma być stabilny  
i wytrzymać codzienne użytkowanie 
jak najdłużej. W przemyśle, zwłasz-
cza motoryzacyjnym, odpowiednie 
połączenie części jest gwarantem nie 
tylko trwałości pojazdu, lecz przede 
wszystkim bezpieczeństwa porusza-
jących się w nim osób. Ważne zatem, 
aby śruby zostały dokręcone z odpo-
wiednim momentem obrotowym. 
Wartości fizyczne, które przy wcze-
śniej opisanym montażu półki nie 
są bardzo istotne, w przemyśle po-
zwalają zapewnić dobry stan maszyn  
i urządzeń przez długie lata. 

25 stycznia w laboratorium techniki 
połączeń śrubowych CBiRNT zapre-

zentowano nowe narzędzia, wcho-
dzące w skład wyposażenia warsz-
tatowego. W prezentacji 
przeprowadzonej przez 
wykonawcę wzięli 
udział starosta 
w r z e s i ń s k i 
Dionizy Ja-
ś n i e w i c z  
i kierownik 
p l a c ó w k i 
T o m a s z 
M a c k i e -
wicz. Zaku-
piony sprzęt 
to między 
innymi wkrę-
tarka pistoletowa 
pneumatyczna, wier-
tarka elektryczna kątowa czy klucz 
impulsowy. Wydawać by się mo-
gło, że podobne narzędzia są nam 
znane z przydomowego warsztatu. 

Jednak zastosowane w nich nowo-
czesne technologie oraz zakupio-

ny sterownik sprawdzający 
wiele parametrów wy-

konywanych skręceń  
i prezentujący je 

na wykresach, 
umożliwiają na-
ukę i zrozumie-
nie procesów 
odbywających 
się na przemy-
słowych liniach 

produkcyjnych. 
Taka wkrętarka 

odciąża pracow-
nika, który nie musi 

przez cały dzień swojej 
pracy skręcać setek elemen-

tów przy dużym nakładzie sił, co sta-
nowi jej kolejny atut. 

Użytkowanie zakupionych dla CBiRNT 
narzędzi szkoleniowych zdaje egzamin 

Wszystko co powinieneś wiedzieć 
o dofinansowaniu na szkolenia 
dzięki Krajowemu Funduszowi 
Szkoleniowemu (KFS)

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców 

inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Kto może skorzystać z dofinansowania?
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na pod-

stawie umowy o pracę. Nie ma jednak znaczenia, czy zatrudnieni są oni na umowę na czas nieokreślo-
ny, określony, pełen etat lub tylko na część etatu.

Kogo obejmuje wsparcie w ramach KFS?
Ze wsparcia środkami KFS nie może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą nieza-

trudniającą żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.

Wysokość wsparcia dla firm z KFS
• Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i chcesz skorzystać z dofinansowania, możesz ubiegać się nawet  

o 100% zwrotu ze środków KFS.
• Jeśli jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa i chcesz zainwestować w rozwój 

zawodowy swoich pracowników bądź samemu skorzystać z takiej szansy, masz możliwość odzyska-
nia nawet 80% zainwestowanej kwoty.

Od wniosku do realizacji – krok po kroku
• Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2021 roku 

powinni skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla siedziby firmy lub miejsca pro-
wadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie  
z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy. Warto wiedzieć, że każdy PUP 
ma prawo do wyznaczenia szczegółowych zasad przyznawania środków w oparciu o potrzeby lokal-
nego rynku pracy. Wszelkie indywidualne zasady określone są w regulaminie danego urzędu. Warto, 
byś zapoznał się z nim w pierwszej kolejności, upewnisz się bowiem, że spełniasz normy wyznaczo-
ne przez twój urząd. Szczegóły: psz.praca.gov.pl/-/918355-jak-mozna-starac-sie-o-dofinansowanie-
ksztalcenia-ustawicznego-z-kfs-

• Powiatowy Urząd Pracy w ciągu 30 dni wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania.
• Po otrzymaniu pozytywnej decyzji podpisywana jest umowa z PUP.
• Przelew środków finansowych na wskazane we wniosku konto bankowe.
• Realizacja wybranego szkolenia.
• Rozliczenie z firmą szkoleniową za pośrednictwem otrzymanych w ramach KFS środków.
Źródło: Krajowy Fundusz Szkoleniowy – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Portal Gov.pl 

(www.gov.pl)                    CBiRNT

„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Roz-
wój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” to projekt o wartości 47 915 056,19 zł, który jest 
dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 kwotą w wysokości 45 504 843,87 zł.

w wieloetapowych procesach produk-
cyjnych. Naukę obsługi nowego sprzę-
tu wspomaga wcześniej zamontowany 
w laboratorium stół prezentujący odci-
nek linii produkcyjnej służącej połącze-
niom śrubowym. Podczas spotkania  

z wykonawcą starosta wrzesiński spraw-
dził funkcje i zastosowanie wszystkich 
zakupionych narzędzi, których wartość 
to ponad 330 tysięcy złotych. 

  Mateusz Maserak

Prezentacja nowego sprzętu

Kolejna sala szkoleniowa w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii została wzbogacona o specjalistyczne wyposażenie przemysłowe. To przedostatnia do-
stawa sprzętu do placówki. 

Narzędzia warsztatowe dotarły do Grzymysławic 
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Wyróżnieni policjanci Wyróżnieni strażacy
sierż. szt. Łukasz Obarski asp. sztab. Sebastian Rosiński

st. sierż. Anna Kasprowicz mł. asp. Błażej Parus
sierż. szt. Tomasz Michalak sekc. Igor Wawrzyniak
st. sierż. Mikołaj Timczenko mł. kpt. Tomasz Jankowski
sierż. szt. Mariusz Michalak asp. Marek Nawrocki

st. asp. Marcin Koska st. ogn. Przemysław Tomczak
asp. szt. Tomasz Giżewski mł. ogn. Dawid Wegner
asp. Krzysztof Witkowski str. Adrian Majchrzak

asp. Maciej Klamecki-Cichy mł. asp. Sławomir Pruchnik

Bezpiecznie na lodzie
O krok od tragedii
O tym, że nieodpowiedzialna za-

bawa na lodzie może skończyć się 
tragicznie, przekonało się ostatnio 
trzech chłopców z Wrześni. 22 stycz-
nia wybrali się oni w okolicę stawu 
na Glinkach i pomimo dodatniej 
temperatury postanowili wejść na 
jego zamarzniętą powierzchnię. Ich 
lekkomyślne zachowanie zostało za-
uważone przez patrolujących Szosę 
Witkowską policjantów z wrzesiń-
skiej Komendy Powiatowej Policji. 
Funkcjonariusze zatrzymali radiowóz 
i wybiegli z niego, by skłonić dzieci 
do opuszczenia niebezpiecznego 
miejsca. Niestety, zanim dotarli na 
miejsce, lód pod chłopcami załamał 
się. Jeden z nich znajdował się około 
ośmiu metrów od brzegu. Będących 
na miejscu policjantów w akcji ratow-
niczej wsparli kolejni funkcjonariusze 
oraz dwie osoby postronne. Pod-
jęli oni decyzję, by wejść do wody, 
trzymając się za ręce. W ten sposób 
mundurowi utworzyli tzw. „łańcuch 
życia”. Akcję ratowniczą utrudniał 
utrzymujący się na powierzchni lód. 
Policjanci rozbijali go więc rękoma  
i w ten sposób dotarli do pierwszego 
z chłopców. 12-latek po wyciągnięciu 
z zimnej wody został przetranspor-
towany do Szpitala Powiatowego. 
Pozostała dwójka znajdowała się 
prawie na środku zbiornika. Mun-
durowi przez cały czas rozmawiali  
z dziećmi i podpowiadali, jak mają się 
zachowywać, by nie znaleźć się pod 
lodem. Po chwili na miejsce dotarli 
również strażacy z Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrześni. Dzięki użyciu łodzi udało 
się wyciągnąć z wody 8- i 12-latka. 
Oni również trafili do miejscowej 
lecznicy. Lekarz, który w tym czasie 
pełnił dyżur, uznał, że chłopcy są wy-
chłodzeni, ale ich zdrowiu i życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo.

Bohaterowie wyróżnieni
Chłopcy mieli wiele szczęścia, że  

w pobliżu pojawili się policjanci, któ-
rzy nie wahali się wejść do zimnej 
wody i błyskawicznie zaczęli działać. 
Nieoceniona okazała się także po-
moc strażaków. Gdyby nie poświęce-
nie i zaangażowanie służb munduro-
wych, nie wiadomo, jak zakończyłaby 
się cała sytuacja. 27 stycznia funkcjo-
nariusze biorący udział w akcji ratun-
kowej w dowód uznania za boha-
terską postawę otrzymali upominki  
z rąk starosty wrzesińskiego Dioni-

zego Jaśniewicza oraz burmistrza 
Wrześni Tomasza Kałużnego. Chociaż 
dla tych ludzi służba pełna poświę-
ceń to codzienność, warto docenić 
ich oddanie sprawie. To również do-
bra okazja, aby jeszcze raz zaapelo-
wać o zdrowy rozsądek.

Nie wchodź na lód!
Aby zabawa była udana, jej uczest-

nicy muszą pamiętać o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa. Naj-
ważniejsza z nich mówi o tym, żeby 
pod żadnym pozorem nie wchodzić 
na lód, jeśli nie mamy pewności, że 
jest on dostatecznie gruby i się pod 
nami nie załamie. Rodzice muszą za-
chować szczególną ostrożność prze-
bywając z dziećmi w pobliżu zamar-
zniętych zbiorników wodnych. Jeśli 
najmłodsi wychodzą na zewnątrz 
bez towarzystwa dorosłych, warto 
przypomnieć im, by trzymały się  
z daleka od stawów i jezior pokry-
tych wątpliwej grubości warstwą 
lodu. Jest to szczególnie ważne  
w okresach łagodnej zimy i przed-
wiośnia. Dostanie się do lodowatej 
wody grozi skrajnym wychłodzeniem 
lub utonięciem. Lód, który jest w sta-
nie utrzymać jednego człowieka, 
powinien mieć około 10 cm grubo-
ści. Jeśli mamy pewność, że wejście 
na niego nie zagraża naszemu życiu 
i postanowimy to zrobić, koniecznie 
pamiętajmy o kilku zasadach. Prze-

Dok. ze s. 1

każmy innym informację, dokąd się 
udajemy i kiedy planujemy wrócić. 
Załóżmy lekkie, ale ciepłe i wiatrosz-
czelne ubranie. Nasze buty powinny 

mieć grubą i przyczepną podeszwę. 
Warto zaopatrzyć się w kolce lodo-
we. Jeśli lód zacznie pod nami trzesz-
czeć, wycofajmy się z niego tą samą 
drogą, którą na niego weszliśmy. 

Gdy lód się załamie
Jeżeli pomimo zachowanych środ-

ków ostrożności znajdziemy się  

w wodzie, rozłóżmy szeroko ramiona 
i postarajmy się nabrać jak najwięcej 
powietrza. Nie próbujmy pływać! 
Przebywając w lodowatej wodzie 

musimy zaoszczędzić jak najwięcej 
energii. Za wszelką cenę starajmy 
się nie wpłynąć pod lód. Jeśli mamy 
przy sobie kolce lodowe, użyjmy ich, 
by wydostać się na powierzchnię. 
Gdy znajdziemy się na lodzie, nie 
wstawajmy, ale czołgajmy się do sa-
mego brzegu. W przypadku, kiedy 
nie mamy przy sobie takiego sprzę-
tu, próbujmy samodzielnie wydostać 
się z wody. Przez cały czas wzywajmy 
pomocy. Jeżeli jesteśmy świadkami 
załamania się lodu pod jakąś osobą,  
a na miejsce nie przybyły jeszcze 
służby ratunkowe, nie biegnijmy  
w stronę ofiary. Gdy jest ona blisko 
brzegu, możemy podać jej coś, czego 
będzie mogła się chwycić, np. szalik 
czy gałąź. Jeżeli jednak ofiara znajdu-
je się w dalszej odległości, możemy 
się do niej podczołgać i postąpić po-
dobnie jak w przypadku interwencji 
z brzegu. Należy jednak unikać bez-
pośredniego kontaktu z osobą to-
nącą, gdyż możemy zostać przez nią 
wciągnięci do wody. Jeśli pomożemy 
poszkodowanemu wydostać się na 
brzeg, podajmy mu coś ciepłego do 
picia i postarajmy się o suche ubra-
nie. Taką osobę koniecznie musi zba-
dać lekarz.      Monika Tomczak

Pamiątkowe zdjęcie ze strażakami...

...oraz  policjantami

Podziękowania od starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza
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Inwestycja z myślą o młodych pacjentach
W Szpitalu Powiatowym we Wrześni wkrótce rozpoczną się prace na przyszłym oddziale dziecięcym. Rozmawialiśmy o tym z dyrektor ds. administracyjno-

-inwestycyjnych Urszulą Kosmecką.

Proszę przypomnieć, gdzie bę-
dzie się znajdował nowy oddział 
dziecięcy. 

Planowana adaptacja nie obej-
muje tych pomieszczeń, w których  
w tej chwili zlokalizowany jest oddział 
dziecięcy, lecz sale w tym samym, 
starym budynku szpitala, na drugim 
piętrze. Wcześniej funkcjonował tam 
oddział noworodkowo-położniczy, 
więc obecnie w tych pomieszcze-
niach nic nie ma, one aktualnie nie 
spełniają wymaganych standardów  
i konieczna jest przebudowa. Zosta-
nie ona przeprowadzona na potrzeby 
oddziału dziecięcego.

 
Czy już wiadomo, co będzie  
w miejscu obecnego oddziału 
dziecięcego?

Mamy utworzoną koncepcję zago-
spodarowania starego szpitala, jed-
nak kolejność działań jest uzależnio-
na od bieżących potrzeb szpitala. Być 
może obecny oddział dziecięcy bę-
dzie przeznaczony na laboratorium.

 
Na jakim etapie jest aktualnie pro-
cedura przetargowa?

Jesteśmy na finiszu. Procedura prze-
targowa rozpoczęła się na początku 
grudnia. 31 grudnia nastąpiło otwar-
cie ofert. Wpłynęły cztery oferty. 
Najniższa cena, którą zadeklarował 
oferent, to 3 296 tys. zł. Wszystkie for-
malności związane ze sprawdzaniem 
ofert, z dostarczeniem dokumentów 
przez oferentów zostały już zakoń-
czone. Najtańsza oferta jest ważna, 
nie podlega odrzuceniu. 28 stycznia 
podpisaliśmy umowę, mamy więc 
wykonawcę, który będzie budował 
nam dziecięcy.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę  
z tego, że zanim dojdzie do wyboru 

wykonawcy, trzeba wykonać bardzo 
dużo pracy administracyjnej, projek-
towej, zdobyć wszystkie pozwole-
nia i uzgodnienia. Dużą przeszkodą  
w powstaniu nowego oddziału dzie-
cięcego była konieczność sprostania 
aktualnym wymogom przeciwpo-
żarowym, stąd sporządzona została 
nowa ekspertyza, która wskazała 
rozwiązania zastępcze. Znając wy-
niki ekspertyzy, zwróciliśmy się do 
wojewódzkiego komendanta pań-
stwowej straży pożarnej o niezbędne 
pozwolenia. Na większość naszych 
propozycji związanych z odstęp-
stwami i rozwiązaniami zamiennymi 
komendant wyraził zgodę. Dopiero 
wtedy można było przystąpić do 
aktualizacji pozostałej dokumen-
tacji. Pracy administracyjnej było 
więc bardzo dużo. Dodam też, że  
w kwestie projektowe zaangażowa-
ny był konserwator, gdyż szpitalny 
budynek mieści się w strefie, która 
podlega opiece konserwatorskiej. 
Wszystkie zewnętrzne elementy, jak 
okna czy wentylacja mechaniczna, 
wymagały jego zgody. Należy też 
zwrócić uwagę, że w zeszłym roku 
przez pandemię nie funkcjonowa-
liśmy w normalnych warunkach –  
w wielu instytucjach praca prowa-
dzona była zdalnie, co niestety wpły-
wało na czas załatwiania spraw.

Cały proces dokumentacyjny trwał 
blisko rok. Ostatecznie rozstrzygnę-
liśmy pierwszy przetarg. Nie było-
by to możliwe bez szybkiej reakcji  
i przychylności Rady Powiatu Wrze-
sińskiego, która zwiększyła środki 
na inwestycję o brakujące 200 tys. zł. 

Kiedy mają ruszyć prace?
Mamy nadzieję, że jak najszybciej. 

Jeszcze nie znamy terminu, bo cze-

kają nas spotkania z przedstawicie-
lami wykonawcy, z kierownikiem bu-
dowy, aby przekazać plac budowy. 
Termin realizacji zadania liczymy od 
podpisania umowy z wykonawcą, 
który ma 12 miesięcy na wykonanie 
usługi. Jeżeli ten jednak stwierdzi na 
przykład, że zdąży w ciągu 8 miesię-
cy, to może wejść na budowę w mar-
cu czy kwietniu. Dla nas wiążące jest 
to, że powinien skończyć do końca 
stycznia 2022. Oczywiście chcieliby-
śmy, żeby prace rozpoczęły się jak 
najszybciej i żeby wkrótce było wi-
dać pierwsze efekty.

 
Jak będzie wówczas wyglądało 
funkcjonowanie starego skrzydła 
szpitala?

Jesteśmy w stanie, pomimo pan-
demii, organizacyjnie sobie z tym 
poradzić. Musieliśmy oddzielić ist-
niejące oddziały, żeby nie było mię-
dzy nimi kontaktu. Jesteśmy w o tyle 
dobrej sytuacji, że mamy możliwość 
zabezpieczenia pacjentów oddziału 
chemioterapii, który mieści na tym 
samym piętrze. Wydzieliliśmy osob-
ną klatkę schodową, przeznaczoną 
do komunikacji pracowników firmy 
budowlanej, żeby wszelkie prace 
związane z przebudową nie kolido-
wały z pracą szpitala, nie stwarzały 
zagrożenia przenoszenia się ewentu-
alnego wirusa i pozwoliły szpitalowi 
funkcjonować.

Prace związane z nowym oddzia-
łem dziecięcym będą prowadzone 
nie tylko w aktualnie niezagospo-
darowanych pomieszczeniach, lecz 
także w niższych kondygnacjach. 
Instalacje wodociągowe i piony sa-
nitarne będą prowadzone przez 
niższe oddziały, stąd wytyczyliśmy 
miejsca na przenoszenie pacjentów, 

by sukcesywnie udostępniać sale na 
niższych kondygnacjach firmie bu-
dowlanej. Oczywiście najważniejsze, 
żeby wszystko odbyło się bez szkody 
dla pacjentów.

 
Jakie będą warunki na nowym od-
dziale dziecięcym?

Oddział jest zaprojektowany, zgod-
nie z wymogami stosownego rozpo-
rządzenia. Przestrzeń oddzia-
łu pozwoliła na projekt 
dla 15 łóżek. Będzie 
podzielony na czę-
ści – dla dzieci do 
lat trzech i dla 
dzieci powyżej 
lat trzech. Na 
dwie sale będzie 
jedna łazienka, 
dostępna bez-
pośrednio z każ-
dej sali przez jedno  
z dwóch wejść. Część po-
mieszczeń zgodnie z przepisami 
będzie miała śluzy. Projekt jest wyko-
nany zgodnie z obecnie obowiązu-
jącymi wymogami wobec pomiesz-
czeń medycznych i szpitali. Spełnia-
my wszystkie najwyższe standardy, 
które na nowo projektowanym od-
dziale powinny obowiązywać.

Jeśli chodzi o rodziców, to w każ-
dej sali przy każdym łóżku jest 
przewidziany rozkładany fotel, żeby 
pobyt rodzica był na tyle komfor-
towy, żeby mógł on spokojnie się 
dzieckiem opiekować i również  
w godnych warunkach spędzić noc. 

Jaki według pani był największy 
problem dotychczasowego od-
działu?

Pomiędzy obecnie funkcjonującym 
oddziałem a tym, co zamierzamy 

stworzyć, pod względem warunków 
epidemiologicznych jest przepaść. 
Oczywiście stosujemy na obecnym 
oddziale różne formy zastępcze, ale 
ilość pomieszczeń nie pozwala na wie-
le. Nowo zaprojektowane pomiesz-
czenia na drugim piętrze zabezpieczą 
naszych pacjentów pod względem 
epidemiologicznym, dadzą możliwość 
ich odpowiedniego rozlokowania,  

a także zapewnią większy komfort 
pracy personelu.

 
Kiedy pierwsi pa-

cjenci będą leczeni 
na nowym oddzia-
le?

Myślę, że będzie 
to pierwszy kwar-
tał 2022 roku. Jak 

wspomniałam, prace 
budowlane zakończą 

się najpóźniej w stycz-
niu przyszłego roku. Kwestie 

związane z wyposażeniem postaramy 
się załatwić jeszcze w trakcie trwania 
prac, żeby maksymalnie skrócić czas 
od momentu oddania budowy przez 
wykonawcę głównego do rozpoczę-
cia funkcjonowania nowego oddziału. 

O potrzebie powstania nowego 
oddziału mówiło się już od dawna. 
Dlaczego to jest tak ważna inwe-
stycja?

Nowy szpital to obiekt funkcjonują-
cy na wysokim poziomie pod wzglę-
dem jakości udzielanych usług i pa-
nujących warunków. Oddział dzie-
cięcy się tam nie znalazł. Została nam 
lekcja do odrobienia – chcemy, by 
cały Szpital Powiatowy, niezależnie, 
czy oddział jest w starym budynku, 
czy nowym, działał jak najlepiej.

            Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Są pieniądze na oddział dziecięcy
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego zabezpieczone zostały brakujące środki 

na rozstrzygnięcie przetargu związanego z oddziałem dziecięcym w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Przypomnijmy, że część drugiego 
piętra w tzw. starej części wrzesiń-
skiej lecznicy ma być zaadaptowana 
na potrzeby oddziału pediatrycz-
nego. Najtańsza oferta złożona  
w przetargu opiewała na ok. 200 tys. 
zł więcej, niż radni pierwotnie prze-
znaczyli na tę inwestycję. Podjęcie 
na posiedzeniu 22 stycznia uchwały, 
na mocy której zwiększone zostały 
środki na to zadanie, było związane z 
koniecznością dopełnienia terminów 
przetargowych. Umowa z wykonaw-
cą został podpisana 28 stycznia. Po-
nieważ zadanie częściowo będzie re-
alizowane w 2022 roku, radni musieli 
również zadecydować o zmianach  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany w budżecie dotyczyły tak-
że innych dużych inwestycji, które 
wkrótce będzie realizował powiat. 
Niebawem mają zostać rozpoczęte 
prace związane z modernizacją stare-
go budynku Zespołu Szkół Politech-
nicznych, który w październiku ubie-
głego roku ucierpiał wskutek awarii 
sieci wodociągowej. Skarbnik powia-
tu Beata Matuszewska zaznaczyła, 

że zwrot wynikający z ubezpiecze-
nia obiektu szacuje się na blisko 1,6 
mln zł. Podczas gdy jeszcze nieznane 
były wyniki szacunków i ekspertyz 
ubezpieczyciela, szkoła zleciła wyko-
nanie projektu i kosztorysu na mo-
dernizację starego budynku. Dzięki 
zmianom w budżecie zabezpieczo-
no blisko 529 tys. zł, by nie tylko 
przywrócić możliwość użytkowania 
obiektu ZSP, lecz także przystosować 
jego standard do współczesnych re-
aliów. Ponadto uchwała budżetowa 
związana była z planem budowy bo-
isk przy Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2 we Wrześni, na które zabezpie-
czono dodatkowo ponad 431 tys. 
zł, a także z przewidzianymi na ten 
rok robotami budowlanymi przy Po-
wiatowej Scenie Kultury „Zamkowa”  
w Miłosławiu. Przy tym zadaniu kwo-
ta została zwiększona o nieco ponad 
21 tys. zł. Dodajmy, że bez remontu 
tego historycznego budynku, w któ-
rym w ostatnich latach odbywało się 
wiele ważnych imprez kulturalnych, 
nie będzie możliwe jego ponowne 
użytkowanie. Stan „Zamkowej” jest 

konsekwencją dotkliwych nawał-
nic, które w 2017 roku wyrządziły  
w naszym powiecie dotkliwe szkody. 
Obiekt jest objęty opieką konserwa-
tora zabytków.

Skarbnik poinformowała również 
o otrzymaniu dofinansowania na 
realizację projektu „Szkoła w domu. 
Wsparcie kształcenia na odległość 
w powiecie wrzesińskim”. Za kwotę 
ponad 446 tys. zł, która pochodzi  
z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, zostanie 
zakupionych ponad 100 kompu-
terów do powiatowych jednostek 
oświatowych. Zabezpieczono wy-
magany wkład własny, który stanowi 
15% całkowitej wartości projektu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 
została przyjęta przy jednym głosie 
wstrzymującym, natomiast uchwała 
budżetowa – przy dwóch. Przy oka-
zji posiedzenia radni uczcili minutą 
ciszy pamięć zmarłego w tym dniu 
wrzesińskiego samorządowca Ry-
szarda Szwajcy. 

    Klara Skrzypczyk

Widok z góry na zwizualizowaną salę oddziału dziecięcego

Wizualizacja korytarza 
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Postawa Wrześnian wobec powstania 
styczniowego

W tym roku obchodzimy 158. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Ten polski zryw narodo-
wowyzwoleńczy skierowany przeciwko Imperium Rosyjskiemu został ogłoszony 22 stycznia 1863 roku 
w manifeście Tymczasowego Rządu Narodowego. To największe i najdłużej trwające w naszej historii 
powstanie miało charakter wojny partyzanckiej. Upadło jesienią 1864 roku. 

Chociaż powstanie styczniowe za-
sięgiem objęło ziemie zaboru rosyj-
skiego, czyli Królestwo Polskie oraz 
tzw. ziemie zabrane (wschodnie 
tereny Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów wcielone do Imperium Ro-
syjskiego), to spotkało się z silnym 
poparciem części mieszkańców po-
zostałych zaborów. We Wrześni na 
wieść o wybuchu insurekcji powo-
łano lokalny komitet, który zajął się 
zbieraniem środków materialnych 
dla ochotniczych oddziałów oraz 
dostarczaniem im żywności, sprzę-
tu medycznego, umundurowania, 
amunicji i broni, którą przyjmowano 
we Wrześni, a składowano na Za-
wodziu, w Młodziejowicach, Stawie  
i Brudzewie. Do zadań komitetu na-
leżało również przerzucanie ochot-
ników przez granicę, utrzymywanie 
łączności z powstańcami, a także 
prowadzenie wywiadu. Podobne 
struktury utworzono w Miłosławiu  
i Żerkowie. Część mieszkańców mia-
sta entuzjastycznie odnosiła się do 
zrywu rodaków z zaboru rosyjskiego 
i udzielała wsparcia powstańcom. 
Pozostali uważali, że wybuch po-
wstania był nieprzemyślany i może 
zaszkodzić narodowej sprawie. 

W obawie przed rozruchami Pru-
sacy zwiększyli liczbę żandarmów 
stacjonujących we Wrześni. Do sto-
licy powiatu przysłano również dwie 
kompanie 49. pułku piechoty, a na-
stępnie 6. pułk piechoty, szwadron 2. 
pułku huzarów oraz 10. pułk ułanów. 
Wzdłuż granicy z zaborem rosyjskim 
rozciągnięto kordon wojskowy, a do 
Wrześni przeniesiono kwaterę i sztab 
generała Werdera, który wcześniej 
znajdował się w Bydgoszczy (pruski 
dowódca przebywał w kamienicy 
pod dzisiejszym adresem Rynek 12). 
Karl von Horn, naczelny prezes Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego wydał 
odezwę, w której ostrzegał przed 
współpracą i sympatyzowaniem  
z powstańcami. Nowe prawo pozwa-
lało na aresztowanie osób podejrza-
nych o wspieranie zrywu, a za wska-
zanie miejsc przechowywania broni 
obiecywano nagrody pieniężne. 

Pomimo zaostrzonych kontroli 

Wrzesińska placówka dołączyła do grona bibliotek oferujących 
swoim czytelnikom dostęp do szerokiej oferty książek w wersji elek-
tronicznej.

Czytelnicy mogą korzystać z plat-
formy Legimi, która udostępnia po-
nad 60 000 e-boków, w tym aktual-
nych hitów wydawniczych i pozycji 
cenionych autorów literatury oby-
czajowej, fantastycznej, kryminalnej, 
dziecięcej i młodzieżowej oraz faktu  
i reportaży. Na podstawie otrzyma-
nego w Bibliotece Głównej we Wrze-
śni (która mieści się przy ul. Dzieci 
Wrzesińskich 13) unikal-
nego kodu wystarczy 
założyć konto i po-
brać bezpłatną 
aplikację Legimi. 
Czytelnik w da-
nym miesiącu 
może otrzymać 
jeden kod z mie-
sięcznym okre-
sem ważności od 
momentu aktywa-
cji. Kod musi być akty-
wowany w miesiącu jego 
pobierania. Jeżeli do ostatnie-
go dnia danego miesiąca czytelnik 
nie aktywuje pobranego w bibliote-
ce kodu, kod ten wygasa.

Wszystkie e-booki można czytać na 
urządzeniach: smartfonie, tablecie, 
komputerze lub czytniku za darmo, 
bez limitu słów czy limitu książek.

Jak skorzystać z tej możliwości?
1. Musisz być zarejestrowanym czy-

telnikiem Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy we Wrześni, nie zalegać  
z wypożyczonymi materiałami bi-
bliotecznymi. 

2. Wejdź na stronę www.legimi.pl/
bpmig_wrzesnia i wpisz kod otrzy-
many od bibliotekarza.

3. Zaakceptuj regulamin wypoży-
czeń i przejdź dalej.

4. Zarejestruj się lub zaloguj na swo-

je konto Legimi (nie bój się, twój kod 
nie zginie).

5. Kod działa przez miesiąc od jego 
uruchomienia, ale pamiętaj by uru-
chomić go w tym samym miesiącu, 
w którym go otrzymałeś.

6. Z kolejnej strony pobierz bezpłat-
ną aplikację – czytnik Legimi.

7. Wybierz coś do czytania – sięgnij 
do katalogu. Na stronie wybranej 

przez ciebie książki kliknij 
przycisk „pobierz na 

półkę” i wykonaj syn-
chronizację konta. 

Katalog książek 
dostępny jest  
w aplikacji lub na 
www.legimi.pl/

ebooki.
Co jeszcze mu-

sisz wiedzieć?
1. Dla przypomnie-

nia: kod należy wpisać 
na stronie www.legimi.pl/

bpmig_wrzesnia, ale e-booki 
czyta się przez aplikację Legimi, a nie 
przez stronę.

2. E-booka pobiera się na swoje 
urządzenia i można go czytać bez 
połączenia z Internetem przez ty-
dzień. Po 7 dniach wymagana jest 
synchronizacja poprzez Internet.

Na jakich urządzeniach można 
czytać?

Należy korzystać z tych z systemami 
operacyjnymi, dla których dostępna 
jest aplikacja Legimi:

• iOS (iPhone, iPad),
• Android (w tym niektóre czytniki 

ebooków),
• Windows Phone, Windows 8 i 10.

Zapraszamy serdecznie!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

we Wrześni

przez cały okres powstania władzom 
pruskim nie udało się zdemaskować 
ani jednego oddziału kierującego 
się z ziem powiatu wrzesińskiego 
w stronę prusko-rosyjskiej granicy. 
Pierwszy oddział powstańczy prze-
kroczył ją 8 lutego 1863 roku. Za-
borcy znali jednak nazwiska uczest-
ników powstania pochodzących  
z Wrześni i okolic, wobec których, już 
po upadku zrywu, zastosowano su-
rowe środki represji. Na karę śmierci 
skazano Bolesława Lutomskiego ze 
Stawu i Filipa Skoraczewskiego z Mi-

łosławia (obaj zostali uwolnieni na 
mocy amnestii), a na karę więzienia 
Władysława Kosińskiego oraz Wale-
riana Hulewicza. Z kolei powstańcy, 
którzy dostali się do rosyjskiej niewo-
li, zostali zesłani na Syberię. Wśród 
nich znaleźli się Henryk Schwerdtfe-
ger i Stanisław Kaczorowski.

     Monika Tomczak
(na podstawie Września. Historia 

miasta, praca zbiorowa 
pod red. Mariana Torzewskiego)

Generał Edmund Taczanowski – dowódca w zwycięskiej bitwie pod Pyzdrami 
z 29 kwietnia 1863 roku (ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wrześni)

E-Booki w Bibliotece 
Publicznej Miasta 
i Gminy we Wrześni

tel. 61 640 44 73 lub 61 640 44 64

Znalazłeś? 
Zgubiłeś?  

Zadzwoń do Biura 
Rzeczy Znalezionych

W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia rzeczy znalezionych 
i zagubionych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie.

Czytanie idzie z duchem czasu
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Z kulturą  
za pan brat

• pałka – kurze udko 
• pamperek – mała laleczka
• pana – dziura w dętce, złapana 

guma 
• pantoki – drewniaki 
• papa – twarz, usta (Nie drzyj 

papy! – Nie krzycz!) 
• papcie, paputki – obuwie domo-

we 
• papudrak, papudrok – partacz, 

niezdara 
• parzybroda – kapuśniak z wło-

skiej kapusty 
• paterak – partacz, niedbały go-

spodarz 
• patonić się – palić się, tlić (inaczej 

spatonić się)
• patrzydła – okulary 
• pągiel – smarkacz 
• peja – wesz, pchła 
• pełna wiksa – pełen gaz (w samo-

chodzie) 
• pener – osiedlowy macho lub 

menel, lump
• perpecie – drobne rzeczy 
• petrol - nafta 
• petronelka – biedronka 
• pęchcić – szperać, szukać 
• Piciu - Piotr 
• pieniąchy – pieniądze 
• pierdolić – mówić trzy po trzy lub 

plotkować (to nie wulgaryzm) 
• pierdoła – nudziarz
• pierdoła z Gądek – gaduła, plot-

karz 
• pierdoły – drobnostki, szczegóły 

lub plotki 
• pierduśnica – plotkarka 
• pinda, pindy rynda – wyzywająca 

dziewczyna 
• pindaczyć się – stroić się 
• pipol – piekarz 
• pizgnąć się – uderzyć się 
• plendze, plyndze – placki ziem-

niaczane 
• plożyć – służyć albo przynosić 

ulgę 
• po mojemu – myślę, że 
• pochichrać się – pośmiać się 

• pochrympać – postrzępić, wy-
strzępić 

• podstawek, podstawka – talerzyk 
pod szklankę, filiżankę 

• pofajtać – pomieszać, pomylić 
• pojapać, pojapić – podziurawić 
• polica – półka 
• pomieszkanie – mieszkanie 
• porannik – szlafrok 
• poruta – wstyd, kompromitacja
• pory – spodnie 
• porządki – narzędzia 
• porzónny – porządny 
• posoba, posowa – sufit 
• pośrupać – poszczerbić, obić, po-

strzępić 
• półżytki – pośladki 
• prek – precz
• proszczak – prosiak 
• przebierać – nadwyrężać
• przechadzka - spacer 
• przecisk – zwężenie drogi 
• przepękać– obyć się bez czegoś 
• przesmradzać – wybrzydzać 
• przykinać – przyczepić się, przy-

nieść coś 
• przytośtać – przynieść, przywlec 
• przytośtać się – przyjść, przywlec 

się 
• przyturać – przynieść, przytargać 

coś 
• ptapty, mieć ptapty – zachowy-

wać się dziecinnie 
• puczyć się – szczycić się, puszyć 

się 
• pukwa – babsko 
• pynk - pęk 
• Pyra - mieszkaniec Wielkopolski 
• pyra – ziemniak 
• pyry w mundurkach – ziemniaki 

gotowane w łupinach 
• pyry z gzikiem – regionalna po-

trawa (ziemniaki i biały ser z cebul-
ką) 

• pyzy – drożdżowe kluski na parze 

Opracowała Monika Tomczak 
na podstawie materiałów 

Jerzego Romualda Stankiewicza

Kciuk uniesiony w górę, środkowy palec oraz tak zwana figa z makiem to gesty, którymi posługu-
jemy się na co dzień i są to zazwyczaj odruchy wykonywane bez większego zastanowienia. Jeśli je-
steśmy w Polsce lub w otoczeniu Polaków za granicą, wszyscy zrozumiemy je tak samo. Rozmawiając  
z obcokrajowcami czy będąc na wakacjach, warto jednak zwrócić uwagę na to, co i komu pokazujemy. 
Jak się okazuje, wiele gestów nie ma uniwersalnego znaczenia i mogą być różnie interpretowane przez 
przedstawicieli odmiennych kultur.

Kciuk uniesiony w górę
Gest ten wywodzi się ze starożyt-

nego Rzymu. Unosząc kciuk, cesarze 
ułaskawiali gladiatora, który prze-
grywał walkę na arenie. W Europie 
ma on pozytywne znaczenie i ozna-
cza mniej więcej tyle, że jest „ok”, 
„w porządku”. W Niemczech, Francji  
i Austrii w ten sposób pokazuje się 
jedynkę i to jedyne znaczenie tego 
gestu. W wielu miejscach, m.in. na 
Bliskim Wschodzie, Sardynii i Fili-
pinach, a także w Australii i Afryce 
Zachodniej oraz wielu państwach 
islamskich uniesiony w górę kciuk 
to gest bardzo obraźliwy i wulgarny, 
dlatego lepiej go unikać.

Figa
Zaciśnięta pięść z kciukiem znajdu-

jącym się pomiędzy palcem wska-
zującym a środkowym to gest, który 
również ma swoje korzenie w antycz-
nym Rzymie. Pokazywano go, by ży-
czyć komuś płodności, gdyż figa wła-
śnie to symbolizowała. W Polsce znak 
ten ma negatywną wymowę, ponie-
waż pozwala wyrazić, że „nic z tego 
nie będzie”, „to się nie uda”. W Rosji, 
Turcji, Chinach, Indiach, jak również 
w Indonezji jest to gest obraźliwy.  
Z kolei w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie i Australii w ten sposób 
rodzice bawią się z dziećmi w grę – 
„mam twój nos”, a Brazylijczycy życzą 
sobie powodzenia.

Środkowy palec
To jeden z nielicznych gestów, któ-

ry ma międzynarodowe znaczenie. 
Również on znany jest od czasów 
starożytnych. Ten sposób na ubli-
żenie lub znieważenie kogoś został 
spopularyzowany przez hollywoodz-
kie produkcje.

Victoria
Litera V ułożona z wyprostowanych 

palców – wskazującego i środkowe-
go ma dwojakie znaczenie. Jeśli wnę-
trze dłoni skierowane jest w stronę 
odbiorcy, gest ten ma charakter po-
zytywny, ponieważ oznacza zwycię-
stwo. Jeśli natomiast zwrócimy do 
jakiejś osoby grzbiet dłoni, możemy 
ją obrazić, szczególnie jeśli pochodzi 
z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii 
lub Nowej Zelandii. Ma to związek  
z historią tego znaku. W czasie trwa-
nia wojny stuletniej Francuzi właśnie 
w ten sposób odgrażali się angiel-
skim łucznikom, pokazując im, że po-
zbawią ich palców potrzebnych do 
zakładania strzał na cięciwę.

Vegeta
Popularne kółko ułożone z kciuka  

i palca wskazującego w Polsce i pań-
stwach anglosaskich oznacza, że 
wszystko jest w porządku. W Japonii 
taki gest wykonuje osoba, która liczy 
na otrzymanie łapówki, gdyż symbo-
lizuje on pieniądze. Tymczasem we 
Francji pokazanie vegety jest jedno-
znaczne z przyrównaniem kogoś do 
zera. Niemcy, Belgia, Hiszpania, Gre-
cja, Turcja, Brazylia oraz Sardynia to 
miejsca, gdzie w ten sposób można 
kogoś obrazić. Meksykanie kojarzą 
ten znak ze współżyciem, a Etiopczy-
cy z homoseksualizmem.

Przywoływanie palcem
W Polsce wykonujemy ten gest, 

kiedy chcemy kogoś przywołać lub 
poprosić, by się zbliżył. Używamy 
go jednak tylko wtedy, gdy jesteśmy  
z kimś w bliskiej relacji.W wielu pań-

W krajach arabskich lepiej powstrzymać się 
od pokazywania kciuka uniesionego w górę

Ten sam gest, 
różne znaczenia

stwach przywoływanie palcem ma 
negatywny wydźwięk. W Ameryce 
Łacińskiej, Australii i Indonezji oznaj-
mia się tak prostytutkom, że chce się 
skorzystać z ich usług. Na Filipinach 
taki gest odbierany jest jako obraź-
liwy. Na terenach azjatyckich wyko-
rzystuje się go, by przywołać psa.

Uniesiona dłoń z szeroko rozsta-
wionymi palcami

W naszym kraju w taki właśnie spo-
sób próbujemy uspokajać rozmów-
cę, gdy emocje wezmą górę. Z kolei 
w Grecji to jedna z najbardziej obraź-
liwych zniewag. Z takim gestem mo-
żemy spotkać się na targowiskach 
w państwach arabskich, kiedy ktoś 
definitywnie odmawia kupna okre-
ślonego towaru.

Uderzanie otwartą dłonią w szyję
Zarówno w Polsce, jak i w innych 

państwach Europy Wschodniej w ten 
sposób zaprasza się do spożywania 
alkoholu. Na ten gest trzeba jednak 
szczególnie uważać będąc we Wło-
szech. Tam może zostać on odebra-
ny jako grożenie śmiercią, ponieważ 
symbolizuje gilotynę.

Kiwanie głową
W Polsce i Stanach Zjednoczonych 

kiwając głową w górę i w dół mówi-
my „tak”. Machanie nią na boki ozna-
cza „nie”. Bułgarzy rozumieją te gesty 
całkowicie odwrotnie. Japończycy 
oraz niektórzy Afrykanie ruszają gło-
wą na prawo i lewo, kiedy się z czymś 
zgadzają, a w górę i w dół wyrażając 
dezaprobatę.  

    Monika Tomczak
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Wynajmujesz mieszkanie?  
Pamiętaj o nowych  
terminach rozliczeń

Podatnicy rozliczający swoje dochody z najmu w formie ryczałtu powinni pamiętać o zmianie ter-
minu składania PIT-28 za rok 2020 – można to zrobić od 15 lutego do 1 marca 2021 r. Rozliczający się 
według skali podatkowej składają PIT-36 na dotychczasowych zasadach (do końca kwietnia 2021 r.).

Podstawową formą opodatkowa-
nia przychodów z najmu prywat-
nego są ogólne zasady według 
skali podatkowej. W takim przy-
padku zaliczki powinny być wpła-
cane do 20 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni, a rozliczenia 
rocznego dokonuje się w PIT-36 
do końca kwietnia kolejnego roku. 
W tej formie opodatkowania wy-
najmujący może odliczyć koszty 
uzyskania przychodu, takie jak 
np. wydatki poniesione w związku  
z utrzymaniem i bieżącą eksploata-
cją przedmiotu najmu, wydatki na 
wyposażenie (meble, sprzęt AGD), 
remonty, odpisy amortyzacyjne czy 
odsetki od kredytu. 

Podatnicy osiągający przychody 
z najmu mogą też wybrać opo-
datkowanie w formie ryczałtu. Za 
równoznaczne z dokonaniem wy-
boru opodatkowania w tej formie 
na dany rok podatkowy uznaje 
się pierwszą w roku podatkowym 
wpłatę (a jeżeli przychód został 
osiągnięty w grudniu – złożenie 
zeznania). W ryczałcie obowiązu-
ją dwie stawki podatku: bazowa 
– 8,5% oraz 12,5% (od nadwyżki 
przychodu ponad 100 tys. zł), nie 
ma natomiast możliwości odlicze-

nia kosztów uzyskania przychodu. 
Wpłat ryczałtu można dokonywać 
miesięcznie lub – pod określonymi 
warunkami – kwartalnie*. 

Jeśli wynajmującymi są małżonko-
wie, którzy mają rozdzielność ma-
jątkową, każdy z nich powinien opo-
datkować swoje przychody z najmu 
proporcjonalnie do prawa udziału  
w zysku. 

W przypadku gdy przedmiot najmu 
stanowi składnik wspólnego majątku 
małżonków, między którymi istnieje 
wspólność majątkowa, zasadniczo 
powinni oni rozliczać przychody (do-
chody) z tego tytułu po połowie. Jed-
nakże w takim przypadku możliwe 
jest opodatkowanie całości dochodu 
przez jednego z nich. Aby to zrobić, 
powinni złożyć do urzędu skarbo-
wego pisemne oświadczenie wska-
zujące, które z nich będzie w całości 
rozliczać podatek.

Sposobu rozliczania (według ska-
li podatkowej lub ryczałtem) nie 
trzeba w odrębnej formie zgłaszać 
do urzędu skarbowego – wystarczy 
dokonanie pierwszej w danym roku 
wpłaty podatku. Należy jednak pa-
miętać, że wybrana forma opodat-
kowania obowiązuje przez cały rok  
i można ją zmienić dopiero w kolej-

nym roku podatkowym.
Ryczałt od najmu należy wpłacić 

na mikrorachunek, czyli indywi-
dualny rachunek podatnika. Jeśli 
dana osoba nie prowadzi działal-
ności gospodarczej, ale uzyskuje 
przychody z najmu prywatnego, 
powinna wygenerować numer mi-
krorachunku, podając numer PE-
SEL. 

Od 2021 roku przedsiębior-
cy wynajmujący nieruchomości  
w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej będą mogli sko-
rzystać z opodatkowania uzyska-
nych przychodów w formie ryczał-
tu (dotychczas ryczałtowa forma 
opodatkowania wynajmu możliwa 
była wyłącznie w przypadku najmu 
prywatnego, a przedsiębiorcy mieli 
do wyboru wyłącznie opodatkowa-
nie najmu na zasadach ogólnych 
lub podatkiem liniowym).

*Rozliczenie kwartalne mogą sto-
sować wyłącznie podatnicy, których 
przychód osiągnięty w poprzednim 
roku podatkowym nie przekroczył 
równowartości 200.000 tys. euro  
i poinformują o wybranej formie 
rozliczenia urząd skarbowy.

               Urząd Skarbowy we Wrześni

Wyspecjalizowane urzędy 
dla dużych i średnich  
podatników

1 stycznia zmieniła się właściwość wyspecjalizowanych urzę-
dów skarbowych. Koncentrują się one teraz na dużych podmio-
tach gospodarczych. Mniejsze podmioty z udziałem kapitału 
zagranicznego zostały przeniesione do zwykłych urzędów skar-
bowych. 

Od 2021 roku wyspecjalizowane 
urzędy skarbowe (w Wielkopolsce 
są to: Pierwszy Wielkopolski Urząd 
Skarbowy w Poznaniu oraz Dru-
gi Wielkopolski Urząd Skarbowy 
w Kaliszu) skupią się na obsłudze 
średnich i dużych firm oraz innych 
podmiotów ważnych dla gospo-
darki państwa w regionie. Mniejsze 
podmioty z kapitałem zagranicz-
nym obsługiwane są bliżej swoich 
siedzib, przez zwykłe urzędy skar-
bowe. 

Wszystkie zmiany nastąpiły au-
tomatycznie, z mocy przepisów 
prawa. Firmy nie muszą zatem ak-
tualizować danych rejestracyjnych 
w urzędzie skarbowym. 

We wszystkich wyspecjalizowa-
nych urzędach skarbowych, tak 
jak w poprzednio obowiązującym 
stanie prawnym, nie będą rozlicza-
ni podatnicy i płatnicy w zakresie 
podatku od wydobycia niektórych 
kopalin, podatku akcyzowego oraz 
podatku od gier. 

Do wyspecjalizowanych urzędów 
skarbowych przechodzi obsługa: 

• osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, które mają 
przychód/obrót netto między 3-50 
mln euro (z wyłączeniem spółek cy-
wilnych), 

• uczelni i samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej 
(o przychodzie ≥3 mln euro), 

• przedsiębiorców zagranicznych 
(o przychodzie ≥3 mln euro), 

• oddziałów lub przedstawicielstw 
przedsiębiorców zagranicznych, 

• jednostek samorządu terytorial-
nego (JST), 

• spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych, 

• banków spółdzielczych. 
Firmy z kapitałem zagranicznym 

i przychodem niższym niż 3 mln 
euro, które do tej pory były obsłu-
giwane przez wyspecjalizowane 
US, od tego roku rozliczać będą się 
w urzędach zgodnie ze swoją wła-
ściwością. 

Zmiany zostały wprowadzone 
rozporządzeniami Ministra Finan-
sów, Funduszy i Polityki Regional-
nej z 28 grudnia 2020 r.: 

• w sprawie niektórych podatni-
ków i płatników, w odniesieniu do 
których zadania wykonywane są 
przez naczelnika urzędu skarbo-
wego innego niż właściwy miej-
scowo (Dz.U. z 2020 r. poz. 2456), 

• zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie właściwości organów 
podatkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 
2410). 

           Urząd Skarbowy we Wrześni

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2021 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 26 stycznia 2021 r. została wydana decyzja nr 43/2021, znak: WB.6740.917.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej, obwod-

nicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegająca na budowie 
dodatkowych jezdni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4442/65, 828/15 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto, 200/22, 200/20, 200/21 
obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 178, 177/46, 177/44, 177/45, 176/4 obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewiden-
cyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:
– 200/25 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 200/22, obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 200/23 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 200/20, obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
– 177/49 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 177/44, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 
– 177/53 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 177/46, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 
– 177/54 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 177/46, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 
stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Decyzji niniejszej nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. W związku z tym zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy niniejsza decyzja:
– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Września,
– uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania 
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.  

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 
60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, 

daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 K.p.a. doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty 

ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych 
urzędów, prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”. 
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Świętowanie w DPS-ie
W styczniu przypadał Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dla pod-

opiecznych Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przygotowano 
miłą niespodziankę.

Dzień Babci i Dziadka to czas szcze-
gólny dla naszych seniorów. Pande-
mia sprawiła, że spędzają ten dzień 
samotnie, bez wizyt najbliższych 
im osób, bez kontaktu osobistego  
z dziećmi i młodzieżą, która odwie-
dzała nasz dom w tym czasie.

Żeby choć trochę poprawić so-
bie nastrój seniorzy spotkali się na 

wspólnej kawie. Dyrektor złożyła 
wszystkim życzenia i wręczyła laurki 
przygotowane przez dzieci z przed-
szkola Grzybek w Kleparzu. Wszyst-
kim naszym babciom i dziadkom ży-
czymy dużo zdrowia i samych szczę-
śliwych chwil!

Dom Pomocy Społecznej 
we Wrześni

Porozmawiaj z dziadkami 
o bezpieczeństwie

W styczniu obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji 
wrzesińscy policjanci przypominają o zachowaniu czujności. Oszu-
ści za cel swoich przestępczych działań często biorą właśnie senio-
rów. Przekażmy im ostrzeżenie.

21 oraz 22 stycznia to wyjątko-
we dni w kalendarzu – Dzień Babci  
i Dzień Dziadka. Dziadkowie to oso-
by, które w życiu swoich wnuków 
zaraz po rodzicach są najważniejsze 
na świecie.

Babcię i dziadka z reguły cechują: 
ogromne doświadczenie życiowe, 
niewyczerpane pokłady cierpliwości 
(w szczególności do swoich pociech) 
oraz ogromne, wręcz gołębie serce. 
Dodatkowo są pełni wiary w ludzi 
i mają dla nich mnóstwo empatii. 
Niestety ta ostatnia cecha jest naj-
częściej wykorzystywana przez dzia-
łających oszustów. Przykrym jest, 
że przestępcy obrali sobie właśnie 
seniorów jako grupę docelową do 
swoich procederów. Wykorzystują 

przy tym również społeczne zaufanie 
do służb, przez co dokonują oszustw, 
przez które seniorzy tracą swoje 
oszczędności. Scenariusz zawsze jest 
podobny: w rozmowie telefonicznej 
osoba po drugiej stronie słuchawki 
prosi o pieniądze, które są potrzeb-
ne, żeby komuś pomóc. Takim flago-
wym przykładem jest oszustwo „na 
policjanta”.

Pamiętając o niedawnych Dniu Bab-
ci i Dziadka, porozmawiajmy ze swo-
imi dziadkami, przekażmy im ostrze-
żenie i powtórzmy, że żadne służby 
nie angażują osób postronnych do 
swoich działań, a przede wszystkim 
nie proszą o pieniądze, żeby coś zała-
twić. Dziadkowie pomagają nam, jak 
tylko mogą, dlatego też zróbmy teraz 

Wkrótce przed nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło przewodnie tego-
rocznej zbiórki brzmi „Finał z głową’. Jak będzie wyglądało kwestowanie w naszym powiecie?

WOŚP z głową
W tym roku Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy zagra już w najbliż-
szą niedzielę 31 stycznia. Pierwotnie 
finał miał się odbyć trzy tygodnie 
wcześniej, jednak został przesunięty 
ze względu na trwającą pandemię. 
Nie ma wątpliwości, że przez ko-
ronawirusa będzie to też zupełnie 
inne wydarzenie niż w poprzednich 
latach.

Fundusze, które uda się zgromadzić 
tym razem, zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. 
Hasło, które przyświeca tegorocznej 
orkiestrze, nawiązuje do celu zbiórki, 
ale nie pozostaje również bez związ-
ku z aktualną sytuacją epidemiczną. 
Z wielu wydarzeń towarzyszących 
trzeba było zrezygnować, a wiele ini-
cjatyw przenieść do świata interneto-
wego. Transmisja online z głównego 
sztabu orkiestry ruszy już 30 stycznia 
wieczorem i potrwa w sumie 27 go-
dzin. 

Organizatorzy proszą o przestrze-
ganie obowiązujących obostrzeń, 
przede wszystkim zasłanianie ust  
i nosa oraz zachowywanie bezpiecz-
nego odstępu od innych. Część 
informacji zapewne jeszcze się po-
jawi, dlatego polecamy śledzić ka-
nały informacyjne poszczególnych 
sztabów, by niczego nie przegapić. 

Nekla
Orkiestrę w gminie Nekla koordy-

nuje Nekielski Ośrodek Kultury, gdzie 
można nabyć tegoroczne kalenda-
rze, ze sprzedaży których dochód 
zostanie w całości przekazany na 
rzecz WOŚP-u. Koszt takiego kalen-
darza to 30 zł. W niedzielę od godz. 
10 NOK zaprasza do specjalnego 
sklepiku przy zegarze (blisko skle-
pu Matteo w Nekli). Również tam 

będzie można zakupić wcześniej 
wspomniane kalendarze. Na stoisku 
pojawią się także słodkie smakołyki 
oraz WOŚP-owe i gminne gadżety, 
m.in. gry, kolorowanki, kubki, pyszne 
miody z okolicy czy kawa z lokalnej 
palarni. Przez cały dzień w różnych 
zakątkach gminy mają kwestować 
wolontariusze. Skarbonki stacjonar-
ne już od kilku dni można znaleźć 
w Urzędzie Miasta i Gminy, NOK-u 
i nekielskim sklepie Matteo. Datek 
można „wrzucić” też do wirtualnej 
skarbonki prowadzonej przez sztab. 
W przestrzeni internetowej już teraz 
odbywają się także licytacje. Szcze-
gółów na ich temat należy szukać 
na facebookowym profilu pod na-
zwą Sztab WOŚP Nekla. Wylicyto-
wać można m.in. koszulkę meczową 
Jana Bednarka z autografem czy ko-
szulkę i szalik GKS-u Płomień Nekla. 

Kołaczkowo
W gminie Kołaczkowo Wielką Orkie-

strę Świątecznej Pomocy koordynuje 
Gminny Ośrodek Kultury (współ-
pracujący z miłosławskim sztabem), 
wspierany przez społeczności ze 
Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, 
Szkoły Podstawowej w Bieganowie, 
samorząd uczniowski Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Kołaczkowie 
oraz Społeczną Szkołę Podstawową 
we Wszemborzu. Stacjonarną pusz-
kę można znaleźć w kołaczkowskiej 
bibliotece, gdzie do 29 stycznia cze-
kają także płyty z kolędami – dochód  
z ich sprzedaży również zostanie 
przekazany na WOŚP. GOK przygoto-
wał wiele ciekawych licytacji – wspie-
rając WOŚP można wylicytować na 
przykład roczną kartę członkowską 
Stowarzyszenia Koła Wędkarskiego 
„Złota Rybka” w Kołaczkowie, usługę 
transportu 22 ton ziemi czy kilku-

godzinny rejs po czterech jeziorach. 
Szczegóły na stronie gokkolaczkowo.
pl lub na facebookowej grupie pod 
nazwą Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy w Gminie Kołaczkowo. 

Września
W przeddzień finału o godz. 20 

rozpocznie się 24-godzinna Sztafeta 
po Światełko do Nieba, której trasa 
będzie wiodła wokół Zalewu Wrze-
sińskiego. Organizatorem dobro-
czynnego biegu jest Klub Biegacza 
Kosynier Września. Więcej informacji 
i link do zapisów można znaleźć na 
Facebooku klubu.

Wrzesiński Ośrodek Kultury, gdzie 
mieści się siedziba sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy za-
powiada, że w orkiestrową niedzie-
lę między godz. 15 a 18 na antenie 
Radia Września będzie prowadzona 
licytacja gadżetów przekazanych 
przez Fundację WOŚP. O godz. 18 na 
facebookowym profilu WOK-u roz-
pocznie się transmisja na żywo, pod-
czas której będzie można posłuchać 
zespołu Kryształek, Izabeli Zalew-
skiej, artystów z Wrzesińskiego Stu-
dia Piosenki oraz przedszkola Chatka 
Misia Uszatka.

Na ulicach Wrześni będzie można 
spotkać kwestujących wolontariuszy. 
Już wcześniej stacjonarne skarbonki 
pojawiły się we Wrześni m.in. w wie-
lu wrzesińskich sklepach, studiu D.S. 
Tattoo, salonie kosmetycznym Ana-
stasiia, przedszkolach Miś Uszatek, 
Tęczowa Chatka i Chatka Misia Uszat-
ka oraz Słoneczko, Kwiaciarni Arlety 
Hampel, Studiu Fotografii Fujie-
xpress, Alchemii Dance Studio, firmie 
Gonvarri Polska oraz Zabawkowym 
Outlecie, a także w Kaczanowie w 
sklepie Cuda Cudeńka na różne oka-
zje i w Chwalibogowie, w tamtejszej 

szkole podstawowej. Do 29 stycz-
nia w holu głównym wrzesińskiego 
przedszkola Chatka Misia Uszatka 
trwa kiermasz rękodzieła. WOŚP 
można wpierać przez cały czas rów-
nież przez wrzesińską eSkarbonkę. 

Pyzdry
Centrum Kultury, Sportu i Promocji 

w Pyzdrach również włącza się w 29. 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W niedzielę można będzie 
spotkać wolontariuszy kwestujących 
m.in. w okolicach otwartych sklepów 
i kościołów. Dzięki pomocy straża-
ków z miejscowej OSP pojawią się 
oni na wielu ulicach miasta, a także w 
okolicznych wioskach, np. w Pietrzy-
kowie, Lisewie i Górnych Grądach. 
Kwesta ma trwać w godzinach od  
9 do 20. Dodatkowo sztab poprowa-
dzi internetową licytację, na której 
wystawione zostaną gadżety zwią-
zane zarówno z WOŚP, jak i Pyzdra-
mi. Odbędzie się ona na facebooko-
wym profilu Gminy i Miasta Pyzdry, 
gdzie znajduje się więcej szczegó-
łowych informacji. Akcję można 
również wesprzeć nie wychodząc  
z domu – wystarczy wpłacić wybra-
ną kwotę do eSkarbonki pyzdrskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji. 

Miłosław
Dla osób chcących wesprzeć WOŚP 

miłosławski sztab przygotował orkie-
strowe gadżety, m.in. smycze, kubki, 
breloki i koszulki. Można je nabyć, 
odwiedzając Miłosławskie Centrum 

Kultury od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7 do 15. O cenach 
poszczególnych przedmiotów MCK 
informuje na swoim profilu na Face-
booku. Ich zakup będzie możliwy do 
wykończenia zapasów. Dochód ze 
sprzedaży gadżetów w całości trafi 
do puszek z charakterystycznym ser-
duszkiem. Kilka z nich zostało wysta-
wionych w sklepach, m.in. w Żabce 
przy ulicy Zamkowej oraz w MAR-
GO Gruszczyńscy na Bugaju. Jedną 
znajdziemy również w pierogarni 
Słodko-Słone, która w dniu finału bę-
dzie serwować gofry. Dochód z ich 
sprzedaży zostanie przeznaczony na 
rzecz WOŚP-u. Punkt będzie czynny 
od 13 do 17. W niedzielę miejscowi 
wolontariusze pojawią się z puszka-
mi na ulicach Miłosławia. Już teraz 
zbierają oni pieniądze również do 
eSkarbonek, informując o tym na 
swoich facebookowych profilach. Po 
raz kolejny miłosławski sztab zosta-
nie wsparty przez wrzesińskie studio 
Ofelia Oferma. 31 stycznia w godzi-
nach od 10 do 20 można będzie od-
wiedzić salon przy ulicy Harcerskiej  
i zrobić sobie tatuaż – serduszko lub 
lizak (symbol 29. finału). Koszt chary-
tatywnej dziary to 100 zł. 

Zachęcamy do wspierania Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy! Może 
dzięki kilku złotówkom dorzuconym 
do zbiórki uda się zakupić jeszcze 
więcej sprzętu ratującego zdrowie  
i życie.

    Klara Skrzypczyk 
    Monika Tomczak

coś dla nich. 
Wrzesińscy funkcjonariusze wszyst-

kim seniorom życzą zdrowia, spoko-
ju a przed wszystkim czujności!

          KPP

Nie dopuśćmy, by nasi bliscy 
padli ofiarą oszustów

Mieszkańcy cieszą się każdym życzliwym gestem
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Informacje
 z 

Powiatowego Urzędu Pracy

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIEW RAMACH PROJEKTU POWER!
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu 

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

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś. Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków osoby 
w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP Września jako bezrobotne, które nie pracują, nie uczestniczą 

w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Termin naboru wniosków: do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  
Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wrzesnia.praca.gov.pl w za-

kładce Urząd – Dokumenty do pobrania – Wszystkie – Bon na zasiedlenie
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP we Wrześni, ul. Wojska 

Polskiego 2, 62-300 Września, tel. (61) 640 35 47. 

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU WRPO
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach re-

alizowanego projektu: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 
wrzesińskim (V)”

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014+), Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i po-

szukujących pracy – Projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków osoby w wieku powyżej 29 roku życia, z powiatu 

wrzesińskiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, należące do jednej z po-
niższych grup:

kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 
w wieku 50 lat i więcej, imigranci oraz reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, mężczyź-

ni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia.
Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej 

www.wrzesnia.praca.gov.pl w zakładce Urząd – Dokumenty do pobrania – Wszystkie – Szkolenia
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP 

we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. (61) 640 35 47. 

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO 
W RAMACH PROJEKTU POWER!

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków 
o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozo-

stających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś. Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 
1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,  

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków osoby 
w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP Września jako bezrobotne, które nie pracują, nie uczestniczą w kształ-

ceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Termin naboru wniosków: do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  
Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wrzesnia.praca.gov.pl w za-

kładce Urząd – Dokumenty do pobrania – Wszystkie – Szkolenia
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP we Wrześni, ul. Wojska 

Polskiego 2, 62-300 Września, tel. (61) 640 35 47. 

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 
trwają do 15 lutego. Zgłoszone uwagi mogą przyczynić się do szybszego sko-
rzystania ze środków nowej WPR. Każda opinia i propozycja będzie istotna 
względem zapewnienia właściwego dostosowania wsparcia do rzeczywi-
stych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sekto-
rze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich oraz mieszkańców obszarów 
wiejskich. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.
gov.pl/web/rolnictwo.

                 (red.)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Po-
znaniu informuje o nowych numerach infolinii dotyczących programów 
priorytetowych 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze: 
Tel.  61 44 99 255; 61 44 99 256; 61 44 99 254 

Dodatkowo pod numerem tel. 22 340 40 80 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-16 działa ogólnopolska infolinia Programu Czyste Powietrze.

 Program Priorytetowy Moja Woda:
Tel. 61 44 99 257



71329 stycznia 2021biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Porady i informacje

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

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. Przypomina-
my – zwierzęta domowe nie zarażają koronawirusem.

Cześć, mam na imię Taco. Mam 
około 3-4 lat. Jestem psem w typie 
owczarka belgijskiego. Moi dotych-
czasowi opiekunowie twierdzą, 
że jak przystało na tę rasę, jestem 
bardzo aktywnym i inteligentnym 
psem, a w dodatku szybko się uczę. 
Obecnie przebywam w domu tym-
czasowym, ale niestety niedługo 
muszę go opuścić. To oznacza, 
że jeśli nikt nie zechce mnie ad-
optować, będę musiał wrócić do 
schroniska. Tego nie chcę ani ja, 
ani wolontariusze z tego psiego 
przytułku. Szukam domu, w którym 
mógłbym znaleźć swoje miejsce. 

Mogę mieszkać (tak jak do tej pory) 
w kojcu, ale w ciągu dnia chciałbym 
mieć swobodny dostęp do posesji. 
Jeśli chodzi o moje zainteresowania, 
to jestem typem sportowca. Lubię 
spacerować, aportować, biegać oraz 
siłować się, dlatego potrzebuję wła-
ściciela, który będzie konsekwentny  
i zapewni mi odpowiednią dawkę ru-
chu i zmęczenia. Ponadto uwielbiam 
także, chyba jak każdy zwierzak, gła-
skanie oraz przytulanie, ale raczej nie 
jestem tym, który domaga się tego 
od swojego pana, wskakując na nie-
go. W stosunku do ludzi jestem bar-
dzo łagodny, nie szczekam na nikogo 

ani nie zaczepiam. Podobnie za-
chowuję się w stosunku do innych 
zwierząt. Czasami zdarzy mi się 
szczeknąć na któregoś, ale zwykle 
podczas spotkań z innymi czworo-
nogami na spacerach raczej się ba-
wimy. Opiekunowie ze schroniska 
mają nadzieję, że znajdzie się ktoś, 
kto zechce mnie przygarnąć już na 
stałe. Ja również bardzo chciałbym 
znaleźć kochającą rodzinę, u której 
będę mógł zostać i nie będę mu-
siał wracać do schroniska. Gdybyś 
chciał mnie poznać, skontaktuj się 
z Karoliną (tel. 669809565).              

                  Sportowiec Taco     

Taco szuka stałego domu i konsekwentnego opiekuna

Rośliny zimozielone
Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Rośliny zimozielone to takie, któ-
re zimą nie gubią liści ani igieł. 
Niewątpliwie jest to ich duży atut, 
dlatego też są chętnie kupowane 
i często goszczą w naszych ogro-
dach. Jeżeli w okresie zimowym  
w twoim ogrodzie brakuje zielo-
nego akcentu, a całość założeń 
jest szara, to koniecznie zaopatrz 
się w te rośliny! Nie wymagają 
wiele, a wyglądają pięknie. Do-
datkowo prócz odcieni zieleni, 
możemy znaleźć iglaki o niebie-
skiej, żółtej czy pomarańczowej 
barwie igieł czy łusek. Wśród form 
liściastych dostępne są rośliny  
o ulistnieniu jednobarwnym lub  
z plamkami, cętkami czy obwódka-
mi w bieli lub żółci.

Jakie rośliny wybrać?
Najpopularniejszymi roślinami zi-

mozielonymi są najczęściej iglaki, 
ale nie zapomnijmy o przeróżnych 
krzewach liściastych. Mamy do 
wyboru naprawdę dużo gatun-
ków i odmian, z iglastych można 
polecić chociażby świerk pospolity 
(Picea abies), świerk serbski (Picea 
omorica) czy cis pospolity (Taxus 
baccata), a z liściastych – bukszpan 
wieczniezielony (Buxus sempervi-
rens), ognik szkarłatny (Pyracan-
tha coccinea), trzmielinę Fortune’a 
(Euonymus fortunei), mahonię po-
solitą (Mahonia spp.), ostrokrze-
wy (Ilex spp.) i wiele innych form 
drzewiastych i krzewiastych. Sporą 
grupę roślin stanowią również byli-

ny i podkrzewy, a wśród nich cho-
ciażby barwinek pospolity (Vinca 
minor), runianka japońska (Pachy-
sandra terminalis) czy lawenda wą-
skolistna (Lavandula angustifolia). 
Kierując się wyborem tych roślin 
powinniśmy dowiedzieć się, jakie 
rozmiary docelowe osiągną, ja-
kim pokrojem się charakteryzują 
– kulistym, piramidalnym a może 
kolumnowym, czy może mają peł-
nić funkcję roślin zadarniających. 
Najważniejsze w końcu, ile mamy 
miejsca do zagospodarowania.

Pielęgnacja roślin zimozielonych
Rośliny zimozielone nie są rośli-

nami kłopotliwymi, ale przy ich 
uprawie warto pamiętać o kil-
ku przydatnych wskazówkach.  
W okresie wiosennym dobrze jest 
zasilić rośliny nawozem. U igla-
stych sprawdzi się siarczan ma-
gnezu, zaś w przypadku liściastych 
– nawóz NPK zawierający magnez 
i żelazo. Po zastosowaniu nawo-
zu roślinę należy obficie podlać.  
W przypadku roślin zimozielo-
nych warto przeprowadzać cięcia 
korygujące, sanitarne i formujące. 
Przed zimą natomiast do momen-
tu zmarznięcia podłoża powinno 
się systematycznie je nawadniać. 
Duże formy związujemy sznur-
kiem, co uchroni rośliny przed 
wyłamaniem gałęzi i deformacją 
podczas opadów śniegu.

Paulina Kanty, 
Marika Krauze, kl. 1 TAI

Obowiązek odśnieżania 
chodnika

Pani Wanda w związku z ostatnim atakiem zimy pyta, czy istnieje obowiązek odśnieżania chodnika 
wzdłuż jej nieruchomości. Czy ten obowiązek regulują przepisy prawa?

Tak. Właściciel nieruchomości czy 
inna osoba władającą nieruchomo-
ścią (między innymi dzierżawca, wy-
najmujący albo współwłaściciel) ma 
obowiązek uprzątnąć śnieg, błoto 
lub inne zanieczyszczenia z chodni-
ka bezpośrednio przylegającego do 
granicy nieruchomości. 

Jeżeli między nieruchomością  
a chodnikiem jest pas oddzielający 
nieruchomość od chodnika to obo-

wiązek ten należy do gminy.
Niedopełnienie obowiązku utrzy-

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

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

fot.Psi-jaciel

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
ogłasza 

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
geodeta powiatowy

(jeden etat)
Przewidywany zakres obowiązków jest zgodny z przepisami z zakresu 

geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu. Wymagane 
dokumenty można przesłać pocztą lub przekazać osobiście do Starostwa 
Powiatowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stano-
wisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do 5 lutego 2021 r. (liczy się data 
wpływu).

Pełną treść ogłoszenia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Wrzesińskiego lub na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl.

O każdej porze roku można cieszyć się piękną florą
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Ryszard Szwajca był długolet-
nim członkiem Rady Miejskiej 
we Wrześni. W radzie zasiadał  
 w latach 1994-2006 oraz od 2010 
roku do śmierci. Związany z Unią 
Wrześnian. W swojej pracy samo-
rządowej piastował funkcję za-
stępcy burmistrza Wrześni, a także 
członka zarządu. Był absolwentem 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Henryka Sienkiewicza we Wrześni. 
Po ukończeniu studiów na po-
znańskim uniwersytecie uczył fi-
zyki w kilku wrzesińskich szkołach.

W sprawy lokalne zaangażowany 
od czasów PRL-u, kiedy to działał 
w nauczycielskiej „Solidarności”. 
Ryszard Szwajca był też związany 
z ochotniczą strażą pożarną jako 
druh OSP w Węgierkach, gdzie 
mieszkał.

Samorządowiec z krwi i kości, 
społecznik, który zawsze miał wła-
sne zdanie. Zostanie zapamięta-
ny jako dobry nauczyciel, a także 
barwna i sympatyczna postać. 
Spoczął na wrzesińskim cmenta-
rzu komunalnym.                       (red.)

Zmarł Ryszard Szwajca
Wrzesiński samorządowiec miał 75 lat.

Odcinek drogi od ronda Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 92 wiodący 
przez wiadukt nad torami kolejowymi aż do ronda w Gutowie Małym to drugi 
i przedostatni etap przedsięwzięcia, jakim jest budowa obwodnicy gminy. Ko-
lejny odcinek oficjalnie otwarli burmistrz Tomasz Kałużny oraz jego zastępcy 
Artur Mokracki i Karol Nowak. Przypomnijmy, że jednocześnie prowadzone 
są prace nad ostatnią częścią obwodnicy, która ma biec od wspomnianego 
ronda w Gutowie Małym do ronda w Sokołowie przy drodze krajowej nr 15. 
Gdy obwodnica zostanie ukończona i oficjalnie oddana w całości do użytku, 
samochody ciężarowe będą mogły dzięki niej omijać centrum miasta, jadąc 
od Słupcy w kierunku Witkowa lub Gniezna.              (red.)

Potrafią mimo pandemii
W tym roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni zapraszali 

na jubileuszową XV edycję koncertu LO Potrafi, podczas którego licealiści śpiewają, tańczą, grają na 
instrumentach i wiele więcej. Tym razem jednak młodzież zaprezentowała się w inny niż dotychczas 
sposób. 

Drugi etap obwodnicy 
Wrześni ukończony

18 stycznia została otwarta kolejna część obwodnicy Wrześni. 
Kierowcy już z niej korzystają.

Młodzi i utalentowani pokazali co 
w nich drzemie za pośrednictwem 
YouTub'a, na którym zamieścili dwu-
dziestominutowy filmik prezentują-
cy ich różnorodne talenty. Podobnie 
jak w ubiegłych latach nie mogło 
zabraknąć m.in. muzyków i tancerzy. 
Licealiści w tym roku z powodu pan-
demii nie chcieli rezygnować z przy-
gotowania pokazu talentów, dlatego 
postawili na formę online. Dzięki 
temu występujący mogli trafić do 
znacznie szerszego grona, niż gdyby 
prezentowali się w dotychczasowy 
sposób.         Klaudia Kubiak 

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

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

Wydział Dróg Powiatowych  
– 61 640 45 40

Wydział Budownictwa  
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

Informator powiatowy

Dwutygodnik
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
we Wrześni, ul. Chopina 10
Redaktor naczelna:  
Klara Skrzypczyk
Redakcja: Wydział Promo-
cji,  Spraw Społecznych i Sportu Starostwa 
Powiatowego we Wrześni
Skład i łamanie: 
Klaudia Kubiak

tel. do redakcji:   
61 640 44 31

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

Powiatowa rzecznik konsumenta
tel. 61 640 44 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. 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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Redakcja nie zwraca tekstów nie-
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Morsowanie z WSCKZiU
To ostatnio najmodniejsza forma spędzania zimowego czasu. Do tego bardzo zdrowa – hartuje or-

ganizm i zapewnia zastrzyk endorfin, o czym przekonali się morsujący z Wielkopolskim Samorządo-
wym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

W poniedziałek 25 stycznia nad jeziorem Baba przy Nekielce miało miejsce I Wielkie Morsowanie Wielkopolskiego Sa-
morządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni. W wydarzeniu wzięli udział słuchacze, 
nauczyciele i administracja szkoły. Pogoda dopisała, a malownicza okolica jeziora Baba dodała spotkaniu urokliwego 
klimatu.

Wspólne morsowanie miało na celu promocję zdrowego stylu życia, co idzie w parze z zawodami prowadzonymi  
w centrum, takimi jak opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy czy masażysta. Nauka w szkole jest bezpłatna, serdecz-
nie zapraszamy!             WSCKZiU

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
powiatu wrzesińskiego w roku 2021

W zakresie kultury fizycznej i sportu:

Nazwa 
zadania

Środki 
poniesione

na realizację
w 2019 r.

Środki 
poniesione

na realizację
w 2020 r.

Środki 
przeznaczone
na realizację 

w 2021 r.
Sposób 

realizacji

Organizacja i realiza-
cja zawodów sporto-
wych na szczeblu po-
wiatowym w ramach 
rozgrywek szkolnych 

w 2021 roku

22 500,00 zł 8 381,40 zł 22 500,00 zł powierzenie

Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 22 lutego 2021 r., a zakończy nie póź-
niej niż 15 grudnia 2021 r. 

Ofertę należy przygotować i wysłać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie internetowej www.powiatwrze-
sinski.engo.org.pl/konkursy-trwajace, do 10 lutego 2021 r. do godz. 14.00, a następnie w wersji papierowej złożyć do 
10 lutego 2021 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni lub przesłać drogą 
pocztową (decyduje data wpływu do urzędu). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 lutego 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące-

go wsi Ruda Komorska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Burmistrz Pyzdr zawiadamia o:

1. podjęciu przez Radę Miejską w Pyzdrach Uchwały Nr XXXIII/298/18, z dnia 8 października 2018 roku, w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda Komorska 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

2. przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego,
3. przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowań w terminie 30 dni od daty umieszczenia niniejszego ob-

wieszczenia na tablicy ogłoszeń. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez roz-
patrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, na adres: Burmistrz Pyzdr, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, ust-
nie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem 
elektronicznym, na adres: planowanie@pyzdry.pl

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Burmistrz Pyzdr.            Burmistrz Pyzdr 
 Przemysław Dębski

Odważni miłośnicy zimnych kąpieli przy okazji promowali naukę WSKZiU
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