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Powiat Wągrowiecki
gospodarzem Zimowej Spartakiady

Wyjątkowe spotkanie
Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc gościł nieprzeciętnego mieszkańca naszego
powiatu – dr Łukasza Klapiszewskiego, który obronił pracę doktorską na Wydziale
Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
tematu pracy doktorskiej,
który brzmi: Zaawansowane
układy hybrydowe krzemionka-lignina. Publiczna obrona
rozprawy doktorskiej odbyła
się 16.12.2014 r. w Politechnice Poznańskiej i została bardzo wysoko oceniona przez
dwóch niezależnych recenzentów z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Łódzkiej. To
pozwoliło na nadanie stopnia doktora nauk technicznych, w zakresie technologii
chemicznej. Ponadto, co następuje stosunkowo rzadko,
praca ta została wyróżniona
przez Radę Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki
Poznańskiej. Uzyskane rezultaty badań przez dra inż. Łukasza Klapiszewskiego opublikowane zostały w 22 publikacjach naukowych o cyrkulacji
międzynarodowej
oraz bardzo wysokim współczynniku Impact Factor (m.in.
w Carbohydrate Polymers,
Chemical Engineering Journal, Royal Society of Chemistry
Advances, Journal of Materiale Scence, Materials Chemistry
and Physics, Marine Drugs,
Advanced Powder Technolo-
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W spotkaniu uczestniczył
członek Zarządu Powiatu robert woźniak, wraz z którym
Starosta przekazał panu Łukaszowi list gratulacyjny oraz
upominek.
Dr inż. Łukasz Klapiszewski urodził się 1 sierpnia 1986
roku w Wągrowcu.
W latach 1993–99 uczęszczał do Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wągrowcu, a następnie w latach 1999–2003 do
Gimnazjum Miejskiego. W latach 2002–2005 kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich. W roku
2005 rozpoczął studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
Studia pierwszego stopnia
ukończył w lutym 2009 roku,
uzyskując stopień inżyniera, na podstawie pracy inżynierskiej realizowanej pod
kierunkiem prof. andrzeja
Krysztafkiewicza. W lipcu
2010 roku ukończył studia II
stopnia, uzyskując stopień
magistra, na podstawie pracy, której promotorem był
prof. teofil jesionowski. We
wrześniu 2010 roku rozpoczął studia doktoranckie na
Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W ramach realizowanych badań zajął się tematyką dotyczącą wytwarzania,
wszechstronnej charakterystyki fizykochemicznej oraz
dyspersyjno-morfologicznej,
a także potencjalnych zastosowań materiałów hybrydowych krzemionka-lignina. To
pozwoliło na sprecyzowanie

FOT. STarOSTwO POwiaTOwe

W Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, 13
stycznia, odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące XVII Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS
Mieszkańców Wsi o puchar
Przewodniczącego
Rady
Wielkopolskiego
Zrzeszenia LZS, którego
współorganizatorem i gospodarzem jest Powiat
Wągrowiecki. W spotkaniu
uczestniczyli działacze LZS
z Prezesem Powiatowego Zrzeszenia LZS w Wągrowcu Markiem Szeszyc-

gy oraz Polimer Composites),
których sumaryczny IF wynosi 42,433, zaś łączna ilość
punktów MNiSzW jest równa
585. To bardzo pokaźny dorobek naukowy, który na tym
etapie plasuje młodego doktora w bardzo dobrej pozycji

na przyszłość. Dr Łukasz Klapiszewski jest autorem lub
współautorem licznych prezentacji przedstawionych na
konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.
Jest również współautorem 6
zgłoszeń patentowych, z któ-

rych zgłoszenie pt. „Sposób
otrzymywania kompozytów
krzemionka-lignina”, zostało wysoko nagrodzone na V
Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji
IWIS 2011 oraz LX Międzynarodowej Wystawie Inno-

kim, przedstawiciel Wielkopolskiego
Zrzeszenia
LZS Ryszard Szukała,
przedstawiciele starostwa
i oczywiście włodarze powiatu: Starosta Tomasz
Kranc i Wicestarosta Michał Piechocki. Przedstawiciele LZS przekazali
Staroście na pamiątkę puchar za zdobycie III miejsca w klasyfikacji ogólnej
Finału XVI Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS
Mieszkańców Wsi. Finał
Spartakiady już 8 marca, początek o godzinie 11.
wacji Brussels Innova 2011.
Autor otrzymał różne stypendia oraz wyróżnienia i nagrody. Należy tu wymienić chociażby Stypendium Naukowe
Miasta Poznania przyznane
dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego przez Prezydenta
Miasta Poznania w czerwcu
2014 roku oraz Stypendium
przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia na
rok akademicki 2014/2015
w grudniu 2014 roku.
Należy nadmienić, że stypendia MNiSzW przyznano
89 doktorantom z całej Polski, w różnych dyscyplinach
naukowych, w tym tylko 8
w zakresie nauk chemicznych. Łukasz Klapiszewski
jest także stypendystą Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na
kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia
rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - edycja 2013/2014. Stypendium
to, młody doktor otrzymał
będąc rekomendowany do
niego z pierwszego miejsca,
pokonując 428 doktorantów
z terenu całej Wielkopolski.
Ostatnim, wartym przytoczenia osiągnięciem było
uzyskanie przez dr inż. Ł. Klapiszewskiego I miejsca w II
edycji Konkursu Oddziału
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta
opublikowaną w roku 2013.
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Wągrowiecki Kurier Powiatowy

W Miejskim Domu Kultury 12 grudnia 2014 r. odbyły się uroczyste obchody „Dnia Wolontariusza” połączone z podsumowaniem tegorocznej akcji „Hospicjum to też Życie”.
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Powiatowa
GWIAZDKA

Uroczystość prowadzili: Patrycja Borakiewicz i Szymon Rolewski – uczniowie
trzecich klas LO w ZSP nr 2
w Wągrowcu. Przypomniana została historia powstania wągrowieckiego hospicjum, przygotowana przez
młodzież z ZSP nr 2. Otwarcia uroczystości dokonał
prezes Stowarzyszenia im.
Jerzego Niwarda Musolffa
ks. prałat Andrzej Rygielski,
który w ciepłych słowach
podsumował działania młodych wolontariuszy i ich nauczycieli na rzecz Hospicjum
Miłosiernego
Samarytanina i osób potrzebujących
pomocy. Jak mówił, jest to
dzień podziękowania wszystkim, którzy swoją ofiarnością
i dobrowolną pracą pomagają
potrzebującym.
- Dziękujemy wszystkim, którzy z pełnym zaangażowaniem
i poświęceniem wspomagają
chorych, samotnych, ubogich
i najmłodszych – powiedział.
Wskazał, że ta bezinteresowna działalność młodych

ludzi świadczy o ich wielkiej
wrażliwości i pokładach dobroci w nich drzemiących,
które dzięki wspaniałym nauczycielom, zostają wydobyte na światło dzienne. Na zakończenie ks. Rygielski życzył
wszystkim, aby zawsze mieli otwarte serce oraz byli dobrymi, bo ten jest dobry, kto
chce być dobry. Wicedyrektor
ZSP nr 2 Aleksandra Wasiak,
przypomniała genezę i początki powstania wolontariatu
w szkole.
SŁOWA UZNANIA
Podczas uroczystości podziękowano i wyróżniono ponad 60 wolontariuszy, działających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego i Szkolnym Kole Wolontariatu „Corculum”.
Podziękowania otrzymały również szkoły, które zaangażowały się w pomoc na
rzecz wągrowieckiego hospicjum przystępując do akcji Żonkilowe Pola Nadziei

2014/2015. Z powiatu wągrowieckiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
ppłk dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie punkt
filialny Lechlin, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiatrowie, Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Marii Skłodowskiej
– Curie w Wągrowcu, Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu. Z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego: Zespół
Szkół w Wieleniu. Z powiatu
obornickiego: Zespół Szkół
im. Józefa Wybickiego w Parkowie i Zespół Szkół im. H.
Cegielskiego w Rogoźnie
oraz z powiatu poznańskiego:
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Łopuchowie.
DLA DUCHA
Spotkanie ubogaciła część
artystyczna w wykonaniu:
Marcina Kaczmarek, Adriana Sajewskiego, Julity Majchrzak, Joanny Zwierzykow-

skiej Marty Tyrakowskiej,
Kinga Skawińskiej, Dawida Rożak, Lidii Owczarzak,
Maji Mazur, Natalii Rutkowskiej, Jakuba Hamulczyk
(zdjęcia) oraz Zespół Fantasty Dance i grupy tanecznej
MOVE z opiekunem Katarzyną Koźlarek. W trakcie koncertu prowadzona była aukcja rozmaitych przedmiotów na rzecz hospicjum oraz
chorego ucznia. Równocześnie trwał kiermasz i sprzedaż kartek, ozdób świątecznych oraz wypieków wykonanych przez uczniów i ich
rodziców.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych i jednostek organizacyjnych.
Nad całością czuwały opiekunki szkolnego koła wolontariatu „Corculum” Urszula
Francuziak i Agnieszka Szymaniak.
•• Lucyna Zerkowska
-Chełminia
zastępca dyrektora ZSP nr 2
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Święto wolonariuszy

Dnia 16 grudnia 2014 roku z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbył się Powiatowy
Konkurs pt.”Tradycja i kultura Świąt Bożego Narodzenia w krajach europejskich”.
Celem konkursu było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz propagowanie
zwyczajów regionalnych zarówno Polski jak i krajów niemiecko-, rosyjsko- i anglojęzycznych.
W konkursie wzięło udział
5 grup, składających się
z 4 – osobowych delegacji
uczniowskich. Swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Gołańczy oraz uczniowie Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec
z Rąbczyna.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu reprezentowany był przez
uczniów klas hotelarskich:
1 ahT, 2 hit oraz 3 hit. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się innowacyjnością,
kreatywnością oraz oryginalnością dekoracji stołów
wigilijnych. Oceniana przez
jury była również poprawność języka obcego w opisach potraw i dekoracji świątecznych.
W konkursie I miejsce oraz
nagrodę publiczności zajęli przedstawiciele klasy 3 hit
w składzie: Marika Kościelna,
Marika Rybczyńska, Kinga
Strzyżewska oraz Paweł Rożek. Uczniowie w interesujący
sposób zaprezentowali trady-

cje, zwyczaje i potrawy świąteczne kuchni gruzińskiej.
II miejsce w konkursie przypadło reprezentantom Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Gołańczy.
Uczniowie wykazali się szczególną estetyką w przygotowaniu tradycyjnego, wigilijnego,
polskiego stołu.
III miejsce natomiast zajęły przedstawicielki klasy II hit,
które ukazały tradycje i zaprezentowały potrawy świąteczne Wielkiej Brytanii.
Wyróżnienie
otrzymały
uczennice Gimnazjum nr 3
Gminy Wągrowiec w Rąbczynie. W interesujący sposób
przedstawiły tradycję i kulturę
Włoch w aspekcie przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
Zaangażowanie i aktywność
zostały docenione przez jury. Podsumowania, wręczenia
dyplomów i nagród dokonała dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, Beata Dobrochowska – Byczyńska.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli
nam w przeprowadzeniu powyższego konkursu. Szczególne podziękowania składamy
pracownikom Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
•• Lucyna Zerkowska
-Chełminiak zastępca dyrektora ZSP nr 2

Sto lat, sto lat...
9 stycznia 2015 roku świętowaliśmy 80-te urodziny mieszkańca naszego domu Pana
Jana Godziewskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą odprawioną w srebrnogórskim kościele przez księdza
proboszcza Marka Szewczykowskiego. Po mszy wszyscy udali się na poczęstunek
zorganizowany w naszym domu. Na uroczystości zgromadzili się zaproszeni przez Jubilata goście: najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi oraz

mieszkańcy, pracownicy i dyrekcja DPS. Licznym życzeniom i gromkiemu śpiewaniu
„Sto lat..” nie było końca. Wzruszony Jubilat serdecznie dziękował za serdeczności i zapraszał do stołu.
Jan Godziewski urodził się
27 grudnia 1934 roku w miejscowości Czarnotki, razem
z żoną Ellą mieszkał w miejscowości Nowe, w powiecie
wągrowieckim, gdzie również
pracował. Kiedy stan zdrowia
nie pozwolił na samodzielne

funkcjonowanie, podjął decyzję o zamieszkaniu w domu
pomocy społecznej. I tak od
8 lutego 2010 roku jest mieszkańcem placówki, gdzie zawsze może liczyć na pomoc
i opiekę. Drogiemu Jubilatowi życzymy przede wszystkim
dużo zdrowia, uśmiechu na co
dzień i kolejnych pięknych jubileuszy.
•• Krzysztofa Bejma-Zamiar
kierownik działu terapeutyczno
-opiekuńczego w DPS
w Srebrnej Górze
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Osiemdziesiąt lat to niewątpliwie piękny wiek. A możliwość spędzenia tej pięknej uroczystości w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół to z pewnością ważne
i wzruszające wydarzenie.
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Polski Czerwony Krzyż
w Wągrowcu w 2014 roku zrealizował wiele inicjatyw z zakresu promocji zdrowia, honorowego dawstwa krwi, wartości humanitarnych. Zebrano
ponad 920 litrów bezcennego
daru życia – krwi. Wielu mieszkańców zapisało się jako potencjalni dawcy przeszczepu (szpiku). Zorganizowano
otwarte akcje krwiodawstwa,
z których największym zainteresowaniem cieszyła się ogólnopolska „Zbieramy krew dla
Polski”. Wygłoszone zostały
prelekcje na temat honorowego dawstwa krwi i szpiku,
w których wzięło udział ponad
1000 mieszkańców powiatu.
Podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia, przedstawiciele PCK wraz z władzami
samorządowymi spotkali się
z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, która angażuje się
w honorowym dawstwie krwi
i szpiku. Zrealizowany został
program edukacyjny z zakresu
zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, wartości humanitarnych,
w którym wzięło udział ponad
950 młodzieży wczesnoszkolnej z placówek oświatowych
i przedszkoli. Program realizowany był przy współpracy
starostwa, sanepidu, policji,
straży pożarnej, straży miejskiej, gabinetu stomatologicznego, nadleśnictwa. Jedną
z znaczących inicjatyw były
obchody 95 – lecia PCK, podczas których najbardziej zasłużeni dawcy zostali wyróżnieni odznaczeniami czerwonokrzyskimi i samorządowymi.

Po d z i ę k o w a n i a
również otrzymali
promotorzy zdrowia, wolontariusze, współpracujący z wągrowiecką
organizacją
czerwonokrzyską.
Podsumowany
został Powiatowy
Konkurs Krwiodawstwa, w który
wzięły udział zakłady pracy, placówki oświatowe,
służby mundurowe, sołectwa.
Podczas obchodów jubileuszowych Maria Kulińska –
założycielka PCK w Wągrowcu,
największa działaczka społeczna w okresie międzywojennym, została uczczona tablicą
pamiątkową, którą umieszczono na Powiatowej Bibliotece
Publicznej (ZSP nr 2). Przedstawiciel PCK brał czynny udział
w zespole konsultacyjnym
opracowującym projekt „PZU
Trasa Zdrowia”, którego celem
było utworzenie w mieście trasy ustawienia sprzętu do ćwiczeń na plaży jeziora. Ponadto
organizacja uczestniczyła przy
powstawaniu miejskiej rady
seniorów. Wydanych zostało
10 tys. ulotek nawołujących
do honorowego dawstwa krwi
i szpiku, a także kalendarze
na aktualny rok, które rozprowadzono na terenie powiatu. Przedstawiciele PCK brali
czynny udział w Powiatowych
Dniach Zdrowia organizowanych przez Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia wągrowieckiego starostwa. Zarząd

PCK czyni starania o uruchomienie poboru krwi i zapisów
na dawców szpiku w dodatkowy dzień tygodnia. Rekordzistami w honorowym dawstwie krwi są: Czesław Jessa
z Rogoźna (64 litry), Stanisław
Izychart z Mieściska (64), Jan
Jakubiak z Wągrowca (59),
Tomasz Kubasik z Wągrowca (59), Bolesław Kubasik z
Wapna (58), Zygmunt Konwiński z Bobrownik (55), Zdzisław Słoma z Gołańczy (54),
Marian Kantorski z Wągrowca (54), Marian Siwiński z Wągrowca (53), Jan Mich z Wągrowca (52). W dawstwie szpiku góruje Małgorzata Majer
z Sienna, która już dwukrotnie podzieliła się tym bezcennym darem. PCK w Wągrowcu
z okazji jubileuszu 95 – lecia
otrzymał błogosławieństwo
Prymasa Polski oraz pozdrowienia, które nadesłali: Wiceprezes Zarządu Głównego PCK
i Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP.
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PCK uczy, pomaga,
wychowuje

Ciekawy wykład w WUTW
Słuchacze wysłuchali wykładu dotyczącego epidemiologii nowotworów złośliwych
W dniu 16 stycznia br. dla
słuchaczy
Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przeprowadzony został wykład pn. „Epidemiologia nowotworów złośliwych – fakt medialny czy
rzeczywistość”. Prelegentem
był dr Dariusz Godlewski
– Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowo-

tworów w Poznaniu. W trakcie wykładu, Pan Godlewski
omówił statystykę dotyczącą
zachorowań na nowotwory. Szczególną uwagę zwrócił na potrzebę prowadzenia
zdrowego stylu życia oraz
na regularne wykonywanie
badań profilaktycznych. Organizatorem wykładu było
Biuro Spraw Obywatelskich

i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy
współpracy z Wągrowieckim
Towarzystwem „Amazonki”
w Wągrowcu. Prelekcja została sfinansowana z budżetu
powiatu ze środków przeznaczonych na promocję i ochronę zdrowia.
•• Biuro Spraw
Obywatelskich i Zdrowia

•• Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu

Małe granty szansą
Przypominamy, że art.
19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U.
z 2014r., poz. 1118 z późn.
zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy ubieganie się o środki finansowe
w trybie pozakonkursowym
tzw. „małych grantów”.
Na podstawie oferty złożonej przez uprawniony podmiot, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uznając celowość
tego zadania, może zlecić wykonanie zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub
regionalnym z pominięciem
otwartego konkursu ofert,
przy spełnieniu przez uprawniony podmiot łącznie następujących warunków: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
10.000 zł; 2) zadanie publiczne
ma być realizowane w okresie
nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków planowanych na realizację „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiegoz organizacjami pozarządowymi na 2015r.”
w trybie pozakonkursowym
(tzw. „małe granty”) wynosi
25.000 zł.
Do oferty zgodnej z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia należy załączyć:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji (zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od
tego, kiedy został wydany), w przypadku wyboru innego
sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego
lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
- w przypadku złożenia
oferty wspólnej przez dwa
lub więcej uprawnione pod-

mioty, każdy z nich powinien
złożyć załączniki wymienione
w punktach 2 i 3 oraz załączyć:
a) wykaz działań w ramach realizacji zadania publicznego,
które będą wykonywać poszczególne organizacje lub
podmioty, b) sposób reprezentacji organizacji lub podmiotów wobec organu administracji publicznej, c) umowę
zawartą między organizacjami lub podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
Szczegółowy tryb postępowania dotyczący zasad rozpatrywania i wyboru oferty oraz
zawierania umów określa art.
19a ustawy. Informacje i pytania dotyczące „małych grantów”
można uzyskać osobiście w Biurze Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu lub telefonicznie
pod nr tel. (67) 26 80 558.
•• Biuro Spraw
Obywatelskich i Zdrowia

Pakiet życia
Od 1 stycznia br. wszedł w życie pakiet onkologiczny oraz szybka terapia onkologiczna.
Pakiet onkologiczny to
potoczna nazwa określająca zbiór aktów prawnych
wprowadzających szybką
terapię onkologiczną. Szybka terapia onkologiczna to
nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie
pacjenta przez kolejne etapy
diagnostyki i leczenia. Jest
przeznaczona dla wszystkich
pacjentów, u których lekarze
podejrzewają lub stwierdzą
nowotwór złośliwy.
Szybka terapia onkologiczna polega na zgłoszeniu się
pacjenta do swojego lekarza
rodzinnego, którego zadaniem

jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu, ocenienie dolegliwości oraz ewentualne
skierowanie na badania specjalistyczne. Jeśli lekarz rodzinny, na tej podstawie, stwierdzi
podejrzenie nowotworu złośliwego, to skieruje pacjenta do
lekarza specjalisty, wystawiając
tzw. kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Od momentu, gdy pacjent zostanie
wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej
niż 9 tygodni. Ponadto, kartę
diagnostyki i leczenia onkologicznego można otrzymać

u lekarza specjalisty w poradni
ambulatoryjnej, czy w szpitalu.
Dla pacjenta, który rozpoczął
już leczenie przed 1 stycznia
br., kartę wystawi lekarz prowadzący leczenie w szpitalu.
Karta jest własnością pacjenta,
zastępuje skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.
Więcej informacji na temat
pakietu onkologicznego można
znaleźć na stronie internetowej
•• Biuro Spraw
Obywatelskich i Zdrowia
Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Źródło:www.pakietonkologiczny.gov.pl, www.mz.gov.pl
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Ważne
adresy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Kleks 2015

Forum rolnicze

W sobotę, 17 stycznia miała miejsce czwarta edycja, zorganizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Konkursu dla
Uczniów Szkół Podstawowych „Kleks-2015”.

W dniu 9 marca 2015r.
o godz. 10.00 w Sali w Grylewie odbędzie się forum rolnicze. Spotkanie koncentrować
się będzie wokół następujących tematów:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020,
- możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR,
- sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna, mleko
i inne),

Starostwo Powiatowe
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15,
tel. 67 268 05 00
fax: 67 262 78 88
Godziny przyjmowania
interesantów: od 9 do14
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl
Wydział Komunikacji
ul. Kościuszki 53D
tel. 67 262 11 12, 67 262 73 22

Komenda Powiatowa Policji
w Wągrowcu
ul. Taszarowo 11
tel. 67 268 12 01
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
tel. 67 262 18 01
Powiatowy Urząd Pracy
w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22
tel. 67 26210 81
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 268 56 80
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 262 87 90
Powiatowy Zarząd Dróg
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
tel. 67 268 54 80
tel. kom. 604 438 431
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Wągrowcu
ul. Berdychowska 54
tel. 67 268 56 47

FOT. 3x Starostwo Powiatowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 74
tel. 67 268 15 00
fax: 67 268 50 77
szpital@wagrowiec.pl
www.zozwagrowiec.internetdsl.pl

Przybyło na nią 61 uczestników z całego powiatu wągrowieckiego oraz rodzice
wspierający swoje pociechy w artystycznych zmaganiach. Komisja w składzie:
Maria Strzyżyńska - przewodnicząca, Barbara Orzoł
i Martyna Musiał, po czterech godzinach konkursowych recytacji postanowiła
przyznać:
W kategorii klas I-III: I
miejsce: Hannie GlapiakAkademia Talentów Prywatna SP - Wągrowcu, II
miejsce: Antoninie Krenc
z SP 2-Wągrowiec, III miej-

sce ex aequo: Jakubowi
Serwatce z SP-Mieścisko,
Mai Pietrowskiej z SP nr
2-Wągrowieci Nikoli Magdzie z Akademii Talentów
Prywatna SP – Wągrowcu
Wyróżnienia zdobyli: Iga
Kucharska- SP 3-Wągrowiec,
Weronika Kubale- SP 4Wągrowiec, Blanka Węczkowska- SP 4-Wągrowiec,
Weronika NowakSPMieścisko, Eryk SpychalskiSP 2-Wągrowiec
W kategorii klas IV-VI
najlepiej wypadli: I miejsce: Adrianna Wekwert- SP
4-Wągrowiec,

II miejsce: Kacper Rożnowski z SP-Mieścisko, III
miejsce ex aequo: Dawid
Wlizło-SP-Wapno i Michał
Baran- SP-Łekno Wyróżnienie: Aleksandra Błaszkowska -SP-Łaziska Na półfinał
XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla
Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Poznaniu komisja postanowiła zakwalifikować: Hannę Glapiak, Antoninę Krenc, Adriannę Wekwert i Kacpra
Rożnowskiego
•• Karol Kruś Dyrektor
Ogniska Pracy Pozaszkolnej

- wybory do izb rolniczych
31.05.2015r.,
produkty
bankowe
i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.
Tematyka spotkania może
zostać uzupełniona kwestiami lokalnymi, które wynikają
ze specyfiki terenu oraz aktualnych wydarzeń. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do udziału w forum.
•• Małgorzata Klessa
kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska

Tematyka prac komisji Rady
Powiatu na posiedzeniach
w miesiącu styczniu 2015 roku
Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii
Rozwoju Powiatu:
Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na
2015 rok.
Opiniowanie materiałów na
sesję.
Komisja Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki:
Zadania i kompetencje powiatu w zakresie oświaty,
kultury, sportu i turystyki.
Zakres i formy realizacji powyższych zadań.
Zapoznanie z ofertą edukacyjną Ogniska Pracy Pozaszkolnej na 2015 rok.
Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.
Analiza zaspokojenia potrzeb Liceów Ogólnokształcących w środki i pomoce
dydaktyczne. Ocena stanu
aktualnego i analiza możliwości zaspokojenia ewentu-

alnych potrzeb przyszłych.
Opiniowanie materiałów na
sesję.
Komisja Zdrowia, Polityki
Społecznej i Rynku Pracy:
Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.
Opiniowanie materiałów na
sesję.
Komisja Bezpieczeństwa
i Komunikacji:
Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.
Opiniowanie materiałów na
sesję.
Komisja Rewizyjna:
Kontrola realizacji zadań
przez Wydział Europejski
i Rozwoju.
Kontrola realizacji zadań z zakresu prawa budowlanego
oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

•• Zebrała M. Substyk

PCK uczy, pomaga, wychowuje

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1
tel. 67 262 76 14
Dom Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze
62-120 Wapno
tel. 67 261 14 65
Przewodniczący
i wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Wągrowieckiego
pełnią dyżury w Starostwie
Powiatowym w Wągrowcu,
przy ul. Kościuszki 15
w każdy wtorek od godz.
15.00 do 17.00, pok. 106.
Numer telefonu do Przewodniczącej Rady Powiatu,
Małgorzaty Osuch:
664 496 074
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