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KOMUNIKAT NR 9/2020 
WÓJTA GMINY POWIDZ 

z dnia 18.05.2020 r.   
1. Urząd Gminy Powidz (godz. 7:30-15:30)  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (godz. 7:00-15:00)  realizują 

swoje zadania oraz obsługę interesantów.   W związku z sytuacją epidemiczną,  bezpośrednia obsługa                               

w Urzędzie interesantów odbywa się w przedsionku lub przez pomieszczenie dawnej kasy. Prosimy o 

zakrywanie ust i nosa.  

Zaleca się  kontakt telefoniczny, e-mailowy lub e-PUAP. Wnioski dot.  zadań realizowanych przez gminę można 

pobrać na stronie internetowej www.powidz.pl → Zakładka Gmina →   Zakładka do pobrania – Urząd Gminy 

Powidz – tel. 63 277 62 72, 63 2776 273 adres e-mail: ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej – tel. 63 249 00 09, 790 604 782 adres e-mail: gopspowidz@wp.pl    

Ponadto przy wejściu do Urzędu znajduje się miejsce w celu zostawienia pism, bez konieczności wchodzenia 

do środka. 

 

2. W związku z zarządzeniem nr 120/20 Wójta Gminy Powidz z dnia 18 maja 2020 r. oraz Rozporządzeniem Rady 

Ministrów  z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii, wyłączone z użytkowania są: place rekreacyjne, gminne place zabaw, 

siłownie zewnętrzne, siłownia w ZSP w Powidzu, , świetlice wiejskie, sala OSP w Powidzu, sala w Domu Kultury 

w Powidzu, z wyłączeniem pomieszczeń służących realizacji zadań służbowych oraz działalności organów Gminy 

Powidz.  

 

3. Dopuszczone do korzystania zostały: plaże, promenady, lasy. Proszę jednak o rozsądne korzystanie 

z uwzględnieniem zasad dot. poruszania się.   Proszę o przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust. 

Obowiązuje zakaz grupowania się, spotkań.  

 

4. Kompleks boisk sportowych Orlik został otwarty. Dostępny będzie:  poniedziałek – piątek godz. 15:30 - 18:30 , 

soboty godz. 10:00-16:00. Obowiązuje limit osób korzystających  - 14/boisko. Osoby zainteresowane korzystaniem 

z obiektu prosimy o wcześniejszy kontakt z animatorem 697 997 608 Ewentualne korzystanie z innych obiektów 

sportowych, należy zgłosić do Urzędu Gminy Powidz.  

 

5. W sklepach i punktach usługowych obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek przez klientów oraz limit osób 

przebywających w sklepie – prosimy obserwować informacje w sklepach. 

Obowiązuje ograniczenie ilości osób biorących udział w nabożeństwach, biorąc pod uwagę najnowsze regulacje 

w kościele w Powidzu limit ten wynosi 30 osób, z wyłączeniem osób sprawujących nabożeństwo. 

 

6. Oczyszczalnia ścieków w m. Ługi  i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  czynne są   

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00, w soboty w godz. 8:00 – 13:00.  Zamiar skorzystania z usług 

PSZOK należy wcześniej zgłosić do Urzędu Gminy Powidz.  

 

7. Placówka Pocztowa w Powidzu będzie czynna w godzinach: · poniedziałek (10:00 – 20:00), wtorek – piątek (8:30 

– 15:30) · sobota (nieczynne) 

 

8.  Ośrodek zdrowia/ lekarz rodzinny: poniedziałek – piątek (08:00 – 12:00) 

 

9. W Przedszkolu dla zainteresowanych odbywają się zajęcia opiekuńczo. Obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny 

prowadzi rozeznanie na temat ilości dzieci, które skorzystałyby z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III. 

Przygotowywane są też warunki do przeprowadzenia konsultacji z uczniami pozostałych klas. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt z Szkołą.  

 

10. Wszystkie sprawy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  proszę załatwiać telefonicznie: 632776123 lub 531622174. 

Sekretariat jest czynny w godzinach: 8:00- 14:00.  Nauczyciele Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Powidzu pracują 

zgodnie z zaleceniami MEN z wykorzystaniem e-dziennika, mailingu do rodziców, a przypadku starszych uczniów 

bezpośredniego kontaktu mailowego z uczniami. Proszę rodziców uczniów o codzienne sprawdzanie wiadomości na e-

dzienniku i wykonywanie poleceń zgodnie z zadaniem w zeszytach, ćwiczeniach i innych formach. Obecny czas, to nie 

jest czas wolny ani ferie, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.  Zachęcam uczniów do systematycznej pracy. 
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11. W sprawach odczytu wodomierzy, w celu wystawienia faktury należy skontaktować się z odpowiednim 

inkasentem telefonicznie i podać dane kontrahenta, nieruchomości oraz obecny stan wodomierza – Inkasent 1 – 

tel. 784 951 510 (Powidz, Powidz- Osiedle, Wybudowanie, Wylatkowo, Przybrodzin, Ługi, Charbin, Polanowo) 

– Inkasent 2 – tel. 533 333 176 (Anastazewo, Smolniki Powidzkie, Ostrowo, Przybrodzin).  W związku z 

zaprzestaniem pobierania przez  inkasentów opłat z tytułu wody i ścieków oraz dokonywaniem wpłat z rachunków 

bankowych osób niebędących płatnikami niniejszych opłat Urząd Gminy Powidz prosi o podawanie w tytule przelewu 

następujących danych:  pełnego numeru faktury,  imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywana jest wpłata.  

 

12. W sprawach odczytu liczników energii elektrycznej, prosimy podanie niezbędnych danych telefonicznie 

inkasentowi: POWIDZ nr tel. 783 017 588, POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI: 604 986 335 ( pawel0063@wp.pl )  

 

13. Prosimy nie odbierać worków do selektywnej zbiórki odpadów u Sołtysów.  

 

15. Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego na rynku w Powidzu czynny jest od 8.30 do 14.00 

 

16.  Zamknięty do korzystania do odwołania jest Dom Kultury.  Zaplanowane w Domu Kultury regularne zajęcia 

nie będą odbywać się do odwołania. Pracownicy  pracują w trybie administracyjnym. Możliwy kontakt telefoniczny lub 

e-mailowy: Dom Kultury (795 454 125; dkpowidz@wp.pl). 

 

17. Biblioteka Publiczna Gminy Powidz czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00. Korzystanie 

z komputerów nie jest możliwe. Wypożyczeń można dokonywać z zachowaniem środków ostrożności: jedna osoba w 

środku, zakryte usta, nos, założone rękawiczki. Dla osób starszych, niepełnosprawnych istnieje możliwość zamówienia 

telefonicznie wybranych książek, które następnie zostaną dostarczone czytelnikowi.  

 

18. Realizowane są  przewozy pasażerskie autobusowe na terenie Gminy Powidz i dalej w kierunku Witkowa, 

Gniezna, jak do Słupcy. Rozkład jak w dni nauki szkolnej oraz kursy w weekendy. Prosimy przestrzeganie zasad dot. 

środków publicznej komunikacji zbiorowej: zasłanianie ust, nosa, określona ilość pasażerów. Rozkład  jazdy znajduje 

się w zakładce ,,Rozkłady jazdy” na stronie www.powidz.pl oraz na przystankach.  

 

19. Pomoc  w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Ośrodka Zdrowia w Powidzu jest zawieszona do odwołania. Obecnie 

możliwy jest kontakt telefoniczny z konsultantem – Panią Haliną Leszczyńską,  specjalistą psychoterapii uzależnień 

pod numerem telefonu: 787 789 328  w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00.  Informujemy również                                         

o działającym na zlecenie PARPA  Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia ” 

, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków 

przemocy ( 800-12-00-02 ).   Działa także poradnia  e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w 

poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00  można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype 

( pogotowie.niebieska.linia ). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się 

językiem migowym. 

20. Na dzień dzisiejszy – liczba zarażonych osób koronawirusem na terenie Gminy Powidz  - 2-w izolacji domowej, w 

stanie dobrym, oczekują na wynik ponownego testu w celu potwierdzenia ozdrowienia.  

  

21. Osoby starsze, chcące uniknąć wychodzenia na zewnątrz, mają możliwość zwrócenia się telefonicznie 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu z prośbą o pomoc w bieżących sprawach (zakupy, leki, 

sprawy urzędowe) tel. 63 249 00 09, 790 604 782 

 

22. Jeśli podejrzewacie Państwa zarażenie, prosimy nie opuszczać domów, nie udawać się do ośrodka zdrowia, 

a zgłosić ten fakt do stacji sanitarno-epidemiologicznej nr tel. 691 751 835, a w przypadku nasilonych objawów 

dzwonić pod nr 112. 

 
Z wyrazami szacunku i uznania za 
odpowiedzialną postawę w tym 
trudnym czasie  

 
Wójt Gminy Powidz 

/-/ Jakub Gwit 
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