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Powiatowe obchody za-
inaugurowała symboliczna 
pieśń czasów „Solidarności” – 
„Mury” Jacka Kaczmarskiego, 
w wykonaniu uczniów I Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Wągrowcu, Marty jastrzą-
bek, której akompaniowali 
na gitarach Michał Maćkie-
wicz i jakub lorc. W klimat 
przełomowych dla naszego 
ustroju wydarzeń wprowa-
dził zebranych historyk Se-
bastian chosiński, który wy-
głosił okolicznościową pre-
lekcję, a także poprowadził 
uroczystość.

Wśród gości byli m.in. rad-
ny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego jarosław 
Berendt, który reprezen-
tował również posłankę na 
Sejm RP Małgorzatę Marię 
janyskę, posła na Sejm RP 
Maksa Kraczkowskiego re-
prezentowała Halina Sobo-
ta, szefowa wągrowieckiego 
PiS, posła na Sejm RP Stani-
sława Kalembę reprezen-
tował przewodniczący PSL 
w Wągrowcu eugeniusz Py-
rzyński, przedstawiciele sa-
morządów lokalnych powia-
tu wągrowieckiego, przed-
stawiciele partii politycznych, 
jednostek organizacyjnych 
prowadzonych przez powiat, 
organizacji społecznych i in-
stytucji, lokalnych mediów 
oraz młodzież szkolna i har-
cerze. 

Głównymi bohaterami te-
go dnia byli działacze by-
łego Komitetu Obywatel-
skiego. Kilkoro z nich: wie-
sław wzięch, lech Sob-
czak, józef Bojanowski 
i grzegorz tomaszewski 
z Wągrowca, Mieczysław 
jarzembowski ze Sko-
ków oraz Bogdan fleming 
z Mieściska podzieliło się 
z zebranymi swoimi wspo-
mnieniami z tamtych lat. 

Kilkunastu działaczy Ko-
mitetu Obywatelskiego zo-
stało uhonorowanych przez 
Zarząd Powiatu Nagrodą 
Herbu Powiatu Wągrowiec-
kiego. W tym gronie znaleź-
li się: irena wojewódzka – 
Kucz, rajmund ruskowiak, 
franciszek wyrwicki, wie-
sław wzięch, lech Sobczak, 
Mieczysław jarzembowski, 
grzegorz tomaszewski, Ha-
lina tomaszewska, Marian 
Klar, Bolesław Martyński, 
jerzy Szafrański, aleksan-
dra Podemska, Szczepan 
Kusz, eugeniusz Szopiński, 
Zbigniew Nowakowski, jó-
zef Bojanowski i śp. Piotr 
Pewiński, w którego imieniu 
nagrodę odebrała żona, Mał-
gorzata Pewińska. 

ŻYWA LEKCJA HISTORII 
„POWIAT WĄGROWIECKI 
W DRODZE DO WOLNOŚCI”

FO
T.

 2
x 

ST
a

rO
ST

w
O

 P
O

w
ia

TO
w

e

W Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu 6 czerwca odbyły się powiatowe obchody 25. rocznicy pierwszych częściowo 
wolnych wyborów w Polsce. Patronat nad uroczystościami objął Prezydent RP BRONISŁAW KOMOROWSKI.

ki Michał Piechocki, wice-
starosta tomasz Kranc oraz 
przewodniczący Rady Powia-
tu, tadeusz Synoracki. 

Po pamiątkowym zdjęciu 
na scenie zaprezentował się 
Chór Maleńki Miejskiego Do-
mu Kultury w Wągrowcu pod 
batutą tomasza Kotwicy. 
Młodzi, przesympatyczni ar-
tyści wykonali cztery utwo-
ry. Zaraz po nich na scenie 
ponownie pojawiła się Mar-
ta Jastrząbek, która pieśnią 
Marka Grechuty „Wolność” 
spuetnowała powiatowe ob-
chody 25-lecia wolności.

Uroczystości rocznicowe 
zakończyły się spotkaniem 
w Galerii MDK, podczas któ-
rej można było zwiedzić oko-
licznościową wystawę pt. 
„Powiat wągrowiecki w dro-
dze do wolności”.

Iza Marcinkowska •

Działacze, którzy mają już 
w swoim dorobku Nagro-
dę Herbu Powiatu, otrzymali 

okolicznościowe listy gratu-
lacyjne. Zostały skierowane 
one do Zbysława thomasa, 

Bogdana fleminga, jerze-
go rosina i Henryka grew-
linga. 

Obecnym na uroczystości 
laureatom nagrody pogratu-
lowali Starosta Wągrowiec-
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Kim jest i czym się zajmuje 
rzecznik konsumentów?

- Instytucja rzecznika konsu-
mentów, jak wszystko co no-
we, rodziła się w bólach. Po-
wołanie kojarzone było przez 
mieszkańców jako lekarstwo 
na wszelkie zło. Z uwagi na 
różnorodność spraw postrze-
gana była jako terenowy or-
gan rzecznika praw obywa-
telskich. Powołanie rzecznika 
miało jednak na celu zapew-
nienie konsumentom - słab-
szej stronie rynku ochrony 
ich praw w nowych realiach 
gospodarki wolnego rynku 
i wolnej konkurencji. Po latach 
funkcjonowania z całą pewno-
ścią można uznać, że było to 
przełomowe wydarzenie, któ-
re pozwoliło w sposób istotny 
zapewnić ochronę interesów 
konsumentów. Rzecznik zajmu-
je się udzielaniem pomocy pro 
publico bono (dla dobra ogółu) 
osobom zamieszkującym na te-

Sojusznik i partner przedsiębiorców
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W tegorocznym XII Po-
wiatowym Konkursie 
Wiedzy o Życiu i Działal-
ności Cystersów w Opac-
twie Łekneńsko - Wągro-
wieckim wzięło udział 
25 uczestników, wyło-
nionych w konkursach 
szkolnych.

Uczniowie rywalizowa-
li w trzech kategoriach wie-
kowych: klasy II- III i  klasy IV 
- VI szkoły podstawowej oraz 
gimnazja. W murach Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Cyster-
sów Wągrowieckich do zma-
gań przystąpili przedstawicie-
le: Gimnazjum w Mieścisku, 
Gimnazjum Gminnego w Wą-
growcu, Gimnazjum Miejskie-
go w Wągrowcu, Gimnazjum 
w Skokach, SP w Skokach, SP 
w Łeknie, SP nr 2 w Wągrowcu, 
SP w Niemczynie. Klasyfikacja 
przedstawiała się następująco:

KlaSy ii-iii
aleksander Stachelek - SP 

nr 2, Bartosz Kasperkowiak 
- Niemczyn, wojciech Łuka-
szek - SP nr 2.

KlaSy iV – Vi
Miłosz Śmigielski - SP nr 2, 

Przemysław Mazur - Niem-
czyn, arkadiusz głowski - SP 
Łekno.

giMNaZjuM
Zuzanna Babicz - Gimna-

zjum Gminne, fryderyk Ka-
miński - Gimnazjum Gminne, 

Cysterskie potyczki

Laureaci potyczek.
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Uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego w Wą-
growcu po raz kolejny 
uczestniczyli w warszta-
tach językowych w Anglii.

Tym razem poza stolicą 
Zjednoczonego Królestwa 
odwiedzili również magiczne 
miejsce, jakim jest Stonehen-
ge oraz średniowieczne mia-
steczko Salisbury. W Londynie 
mieli natomiast okazję zwie-
dzić liczne miejsca, z których 

słynie stolica – London Eye, 
Tower of London, Natural Hi-
story Museum, Science Mu-
seum, British Museum, Natio-
nal Gallery, Royal Observato-
ry Greenwich i wiele innych. 
Wielkim zainteresowaniem 
cieszyła się również wyciecz-
ka do Warner Bros Film Studio, 
gdzie robione były zdjęcia do 
filmów o Harrym Potterze. 

Mimo typowo angielskiej 
pogody z pochmurnym nie-

bem i obfitymi opadami, 
uczestnicy warsztatów wraz 
z opiekunami – Łukaszem 
Sielewiczem, Maciejem 
Patelskim i Piotrem Se-
emannem - wrócili do kra-
ju w pełni usatysfakcjono-
wani. Już dzisiaj planowany 
jest kolejny wyjazd, być mo-
że do Walii.

Cezary Szypulski  •
Dyrektor I LO 
w Wągrowcu

Warsztaty językowe 
na wyspach

Świetne nastroje dopisywały pomimo złej pogody.
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Dawid Kamiński - Gimnazjum 
Gminne.

Pytania konkursowe opra-
cowali pracownicy Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu. 
Przygotowanie uczestników 
to też duże wyzwanie dla ich 
opiekunów. To trudny konkurs 
wiedzowy, jednak niezwykle 
ważny dla przybliżenia mło-
dym ludziom historii ich małej 
ojczyzny.

Patronat nad konkursem 
sprawowało Starostwo Po-
wiatowe w Wągrowcu i Bur-
mistrz Miasta Wągrowca. Wła-
dzom samorządowym bliska 
jest idea popularyzacji naszej 
przeszłości.

Nagrody, oprócz jednostek 
samorządu lokalnego, ufundo-
wało także Towarzystwo Przy-

jaciół Ziemi Pałuckiej w Wą-
growcu, Muzeum Regionalne 
oraz wągrowieccy przedsię-
biorcy. Organizacją konkursu 
zajęły się p. grażyna Dudek, 
Małgorzata Smarzyk i Kin-
ga Babicz. Autorem płócien 
przybliżających życie i dzia-
łalność cystersów był Ma-
rek wierzejewski, absolwent 
szkoły. Pomocą organizacyj-
ną i plastyczną służyły anna 
ciszewska i teresa Manthy. 
Stroną informatyczną zajęła 
się elwira Pieczka.

Gratulujemy wiedzy wszyst-
kim uczestnikom i zapraszamy 
do „dwójki” za rok na XIII Kon-
kurs Cysterski.

Kinga Babicz  •
Towarzystwo Przyjaciół  

Ziemi Pałuckiej

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym działalności powiatowego rzecznika konsumentów jest ustawa z 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z przepisami tejże ustawy, rzecznik wykonuje zadania samorządu powiatowego 
w zakresie ochrony praw konsumentów. Rada Powiatu Wągrowieckiego 6 grudnia 1999 roku powołała na stanowisko Powiatowe-
go Rzecznika Konsumentów pana Zbigniewa Byczyńskiego. Rozmawia z nim Kinga Basiura

renie jego działania w sytuacji 
zakupu złej jakości oferowa-
nych towarów i usług. Praca 
rzecznika to codzienna pomoc 
prawna w sytuacji występo-
wania sporu pomiędzy konsu-
mentem a przedsiębiorcą. Po-
lega na udzielaniu bezpłatnej 
informacji prawnej, sporządza-
niu pism, pomocy procesowej, 
jak również edukacji na rzecz 
zwiększenia świadomości kon-
sumenckiej w zakresie ochrony 
ich interesów. 

ile osób korzysta z porad 
rzecznika konsumentów 
w powiecie wągrowieckim?

- W 2013 roku z pomocy 
rzecznika łącznie skorzysta-
ło 970 mieszkańców nasze-
go powiatu. Najwięcej py-
tań i wątpliwości dotyczyło 
jakości świadczonych usług, 
w szczególności telekomu-
nikacyjnych. Spory związa-
ne były m.in. z nienależytym 
świadczeniem usług, dotyczy-
ły kwestii roszczeń odszkodo-
wawczych w sytuacji przerwy 
w świadczeniu usług, wprowa-
dzenia konsumentów w błąd, 
nierespektowania praw do od-
stąpienia od umowy w przy-
padku zmiany jej warunków. 

Z jakimi sprawami można 
zgłosić się do rzecznika?  

- W sprawach związanych 
z zawartymi umowami kupna-
sprzedaży dominują wystąpie-
nia w sprawach reklamacji obu-
wia, odzieży, sprzętu RTV AGD, 
aparatów komórkowych. 

w jakich sytuacjach po-
winniśmy dwa razy pomy-
śleć, zanim podpiszemy 
umowę?

- Zjawiskiem, jakie z dużym 
natężeniem występuje od dłuż-
szego czasu i stanowi zagroże-
nie dla konsumentów, jest to 
zawieranie umów na różnego 
rodzaju pokazach z udziałem 
znanych artystów z wysokiej 
półki. Sprzedawcy (naciąga-
cze) żerują często na niewie-
dzy nieświadomych konsu-
mentów, najczęściej osób star-
szych i oferują produkty o za-
wyżonych cenach, np. garnki, 
sprzęt rehabilitacyjny, często 
o kiepskiej jakości i nieodpo-
wiednich parametrach. Zda-
rzały się również przypadki 
fałszowania podpisów przez 
samych akwizytorów. W ostat-
nim czasie rzecznik udzielał 
pomocy licznym osobom, któ-
re nie z własnej winy zaprze-
stały płacenia za abonament 
radiowo - telewizyjny, gdyż 
zostały wprowadzone w błąd 
przez rządzących, że abona-

ment to archaiczny haracz, któ-
ry niebawem zostanie zlikwido-
wany. Niestety, abonament nie 
został zniesiony, a konsumenci 
zostali wręcz oszukani, z we-
zwaniami do zapłaty. Rzecznik 
w ramach swoich ustawowych 
uprawnień w takich i innych 
przypadkach kieruje wystąpie-
nia do przedsiębiorców, którzy 
obowiązani są do udzielenia 
wyjaśnień i informacji. W przy-
padku braku reakcji, możliwo-
ści polubownego zakończenia 
sprawy, każdorazowo konsu-
ment jest informowany o przy-
sługującym mu prawie docho-
dzenia roszczeń na drodze po-
stępowania sądowego. 

jaką rolę odgrywa Powia-
towy rzecznik Konsumen-
tów w konfliktach pomiędzy 
sprzedającym a kupującym?

- Rzecznik pomaga w przygo-
towaniu pozwu sądowego lub 
sam wytacza powództwo prze-
ciwko drugiej stronie sporu. Za-
uważyć należy, że rzecznik nie 
zawsze występuje przeciwko 
przedsiębiorcom. Odnotować 
należy, że jest często sojusz-
nikiem i partnerem przedsię-
biorców w rozwiązywaniu ich 
bieżących problemów. W roku 
ubiegłym wspierał i udzielał po-
mocy w walce z firmami, które 

w sposób nieuczciwy oferowa-
ły i przyjmowały zapłatę za pa-
kiety ulotek unijnych, których 
zakup rzekomo gwarantował 
otrzymanie środków finanso-
wych. 

jakie mity odnośnie rekla-
macji produktów występują 
wśród konsumentów?

- Reklamując wadliwy towar 
nie możemy w pierwszej kolej-
ności żądać zwrotu gotówki, do 
czego się przyzwyczailiśmy, jak 
również panującego mitu, że 
możemy zwrócić towar, który 
nie ma wad, a nie spodobał się 
np. bliskiej nam osobie. Pragnę 
wyjaśnić, że czas do namysłu, 
który w latach 90 obowiązywał, 
został zniesiony z powodu jego 
nadmiernego wykorzystania 
przez samych konsumentów. 

Którą ze spraw uważa Pan 
za swój największy sukces?

- Każda sprawa, każdy pro-
blem, z którym przychodzi kon-
sument, jest tak samo ważny 
dla rzecznika, jak i konsumenta. 
Nie ma spraw ważnych i mniej 
istotnych, każda wymaga 
szczególnego zaangażowania 
i podejścia z sercem do próby 
jej rozwiązania. Największą sa-
tysfakcją i sukcesem dla rzecz-
nika jest załatwienie każdej, 
nawet tej drobnej sprawy. Cie-

szy uśmiech konsumenta i wy-
rażone z wdzięcznością słowo 
„dziękuję”. Z kolei przykro jest 
rzecznikowi w sytuacjach wy-
grania sprawy na drodze są-
dowej i braku możliwości wy-
egzekwowania wyroku sądo-
wego. Warto zatem zapamię-
tać, że instytucja rzecznika, 
która wpisała się w krajobraz 
naszego powiatu, za głów-
ne zadania stawia sobie po-
moc mieszkańcom w sytuacji 
pojawienia się sporu na linii 
konsument – przedsiębiorca. 
Warto również zapamiętać, że 
podejmując decyzję o zawarciu 
jakiejkolwiek transakcji (umo-
wy) należy ją przemyśleć, umo-
wę przed podpisaniem przeczy-
tać, skorzystać z rady rzecznika. 
Dmuchajmy w każdej sytuacji 
na zimne, aby być mądrzejszym 
przed zakupem, a nie po za-
warciu niekorzystnej transakcji 
(umowy). 

Na koniec pragnę podzięko-
wać wszystkim, którzy wspie-
rają każdego dnia działalność 
rzecznika. Należy mieć bowiem 
świadomość, że jego skuteczny 
wynik pracy z pewnością wpły-
wa na wizerunek samorządu 
powiatowego i bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. 

Dziękuję za rozmowę
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Przeciętnie zarabiający Po-
lak powie, że jest to kwota 
wysoka, bo wielu z nas rzad-
ko może pochwalić się takim 
dochodem na członka rodziny 
w zwykłym gospodarstwie do-
mowym. Ale mimo, iż dom po-
mocy ma być DOMEM, to jest 
jeszcze instytucją, w naszym 
przypadku jednostką podległą 
powiatowi wągrowieckiemu.

Zgodnie z obowiązującą 
ustawą o pomocy społecznej 
„średni koszt utrzymania w do-
mu pomocy społecznej oblicza 
się jako kwotę rocznych kosztów 
działalności domu wynikają-
cą z utrzymania mieszkańców, 
z roku poprzedniego, bez kosz-
tów inwestycyjnych i wydat-
ków na remonty, powiększoną 
o prognozowany średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, przy-
jęty w ustawie budżetowej na 
dany rok kalendarzowy, podzie-
lonĄ przez liczbę miejsc, ustalo-
ną jako sumę rzeczywistej licz-
by mieszkańców w poszczegól-
nych miesiącach roku poprzed-
niego, w domu”.

Ubiegłoroczna nowelizacja 
ustawy pozwala staroście, któ-
ry ustala i ogłasza koszt utrzy-
mania w domu o zasięgu po-
wiatowym w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym, na ob-
niżenie kosztu w stosunku do 

3200 zł to dużo czy mało?

Ideą przedsięwzięcia 
była profilaktyka i pro-
mocja zdrowia. 

IV Powiatowe Dni Zdrowia, 
które odbyły się 14-15 czerw-
ca 2014 roku, organizowane 
są dla mieszkańców naszego 
powiatu. W pierwszym dniu 
przed Urzędem Miejskim w Wą-
growcu, we współpracy z Bur-
mistrzem Miasta Wągrowca, od-
była się akcja honorowego od-
dawania krwi, w której 18 osób 
oddało łącznie 4,950 litrów krwi, 
a 1 osoba zarejestrowała się ja-
ko dawca szpiku. Przeprowa-
dzone zostały również badania 
mammograficzne, z których 
skorzystało 35 pań. Tradycyjnie 
już w drugim dniu na terenie 
Parku 600-lecia w Wągrowcu 
odbył się Festyn Rodzinny, któ-
ry uroczyście otworzyli Starosta 
Wągrowiecki, Michał Piechoc-
ki oraz kierownik Biura Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia, Bar-
bara linetty. 

Podczas festynu zaprezen-
towały się liczne stoiska o te-
matyce zdrowotnej, które zosta-
ły przygotowane przez: Woje-
wódzki Ośrodek Koordynujący 
Populacyjny Program Profilak-
tyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy z Poznania, 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemio-
logii Nowotworów z Poznania, 
Narodowy Fundusz Zdrowia, 
NZOZ Rehat-Rehabilitacja, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Ro-

Dni zdrowia
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w Starostwie Powia-
towym w wągrowcu 
10 czerwca odbyło się 
roczne spotkanie infor-
macyjne Związku in-
walidów wojennych rP 
Zespołu członków wą-
growiec.

Zespół liczy trzynastu 
członków zwyczajnych, 
w tym pięciu żołnierzy, sześć 
osób represjonowanych 
i dwóch inwalidów wojsko-
wych oraz osiem pań – wdów 
po nieżyjących członkach. 
Pełniącym obowiązki preze-
sa Zespołu jest Bonifacy Bi-
niewski. 

Podczas spotkania uczczo-
no jubileusz 90. urodzin jana 
Świstaka, żołnierza I Armii 
Wojska Polskiego, uczestnika 
bitwy pod Lenino oraz jubile-
usz 95. urodzin jednej z pod-

opiecznych – joanny Bulskiej. 
Warto w tym miejscu nadmie-
nić, iż pani Joanna jest równo-
latką związku. W bieżącym ro-
ku Związek Inwalidów obcho-
dzi bowiem 95-lecie swojego 
istnienia.

Związek Inwalidów Wojen-
nych RP prowadzi szeroko za-
krojoną działalność na rzecz 
inwalidów wojennych, zaj-
mując się m. in. niesieniem 
pomocy socjalno – bytowej 
członkom, szukaniem miejsc 
w domach opieki społecznej, 
niesieniem pomocy w rozwią-
zywaniu spraw dotyczących 
opieki zdrowotnej. Związek 
służy również członkom po-
mocą materialną w sytuacjach 
losowych. Organizacja współ-
pracuje z władzami różnych 
powiatów.

- Muszę podkreślić, iż współ-
praca z władzami Powiatu Wą-
growieckiego jest na bardzo 
wysokim poziomie. To nie tylko 
nieodpłatne udostępnianie po-
mieszczeń dla członków Zespo-
łu i pośredniczenie w sprawach 
bezpośrednio dotyczących 
członków, a będących w gestii 
starostwa oraz wzorowa współ-
praca na szczeblu administra-
cyjnym. To przede wszystkim 
wyjątkowa życzliwość ze stro-
ny władz Powiatu Wągrowiec-
kiego, z jaką nie spotykamy się 
gdzie indziej. Bardzo to sobie 
cenimy i wyróżniamy wśród in-
nych – zaznacza grażyna Ka-
lińska, pełnomocnik Zarządu 
Okręgowego ZIW RP w Pozna-
niu, obecna na wtorkowym 
spotkaniu.

Iza Marcinkowska •

Wyjątkowe spotkanie
Uczestnicy spotkania. FO
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Koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wynosi 3200 zł. 
Czy ta kwota jest wysoka? Oczywiście można rozpatrywać to w kategoriach zasobności 
własnego portfela – dla jednych będzie to mało, dla innych to ogromna suma.

do dokonywania przelewów 
i opłaty za Internet, usługi te-
lefonii komórkowej (200 zł na 
rok) i stacjonarnej (4200 zł na 
rok), wyjazdy na tzw. delega-
cje, m.in. wyjazdy z mieszkań-
cami do lekarzy, na szkolenia. 

Niezbędne są środki na: 
różne opłaty i składki, tj. opła-
ta za kartę płatniczą, dozór 
techniczny wind, składki na 
ubezpieczenie majątku Domu 
w tym busa (prawie 10000 zł), 
odpis na ZFŚS zgodnie z usta-
wą o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, poda-
tek od nieruchomości, szko-
lenia pracowników – choć ko-
rzystamy głównie ze szkoleń 
bezpłatnych, organizowanych 
przez ROPS w Poznaniu, opła-
tę na rzecz jednostek samo-
rządu terytorialnego. Większo-
ści tych wydatków w zwykłym 
domu nie ma. Wszystkim, któ-
rzy są zainteresowani poby-
tem w naszym domu, chcieli-
byśmy wyjaśnić, że każdy, bez 
względu na zasobność swoje-
go portfela – emeryturę, ren-
tę czy też jakikolwiek zasiłek 
z pomocy społecznej - mo-
że starać się o umieszczenie 
w naszym i w każdym innym 
DPS. Państwo, jako mieszkańcy 
DPS przeznaczacie jedynie 70% 
swoich dochodów na utrzyma-
nie, bez względu na to, jaka jest 
wysokość tych dochodów. Po-
zostałą kwotę uzupełnia gmina, 
z której pochodzi mieszkaniec 
lub osoby zobowiązane usta-
wowo do alimentacji.
Katarzyna Wiśniewska  •

Dyrektor Domu  
Pomocy Społecznej 

w Srebrnej Górze

kosztu obliczonego na zasa-
dach określonych w ustawie, 
jednak wyłącznie pod warun-
kiem zapewnienia realizacji 
zadań na poziomie obowiązu-
jącego standardu. 

Ogólnie ujmując, koszt 
utrzymania zabezpiecza w od-
niesieniu do mieszkańca: wy-
datki związane z zapewnie-
niem całodobowej opieki oraz 
zaspokajaniem jego niezbęd-
nych potrzeb bytowych i spo-
łecznych, pomoc w korzysta-
niu ze świadczeń zdrowotnych 
przysługujących na podstawie 
odrębnych przepisów, opłaty 
ryczałtowe i częściową odpłat-
ność do wysokości limitu ceny 
za lekarstwa i środki higieny 
osobistej, w szczególnych sy-
tuacjach wydatki ponoszone 
na niezbędne usługi pielęgna-
cyjne w zakresie wykraczają-
cym poza uprawnienia wyni-
kające z przepisów o świad-
czeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych. 

Ale dopiero analiza budżetu 
może pokazać, jakie wydatki 
ponosi DPS, prowadząc swoją 
działalność, której w zwykłym 
domu nie ma.

Analizując budżet Domu Po-
mocy Społecznej w Srebrnej 
Górze i posługując się klasy-
fikacją budżetową, do wydat-

ków ponoszonych przez Dom 
zaliczamy: środki przeznacza-
ne na tzw. bhp dla pracowni-
ków, wynikające z przepisów 
Kodeksu Pracy, tj. napoje, kre-
my, pasty, rękawice i odzież 
ochronną – w tym roku to 
kwota 3.000 zł, niewiele jak na 
35 pracowników, zważywszy, 
że większość została przezna-
czona na zakup obuwia, które 
właśnie w tym roku przysłu-
giwało pracownikom, na wy-
nagrodzenia, w tym nagrody 
jubileuszowe, odprawy i po-
chodne od nich, tj. składki na 
ZUS i Fundusz Pracy oraz tzw. 
„13”, na zatrudnienie w ramach 
umowy – zlecenia psycholo-
ga, co nakłada na nas ustawa 
oraz pracowników po zakoń-
czeniu stażu organizowanego 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
na okres minimum 1 miesiąca 
jako warunek PUP na podpisa-
nie umowy stażowej.

Dalsze wydatki to: zakup 
materiałów i wyposażenia, a w 
tym oleju opałowego (246000 
zł rocznie), paliwa do ciągni-
ka i kosiarki, paliwa do busa, 
(trzeba tu nadmienić, że wią-
że się to z wyjazdami z miesz-
kańcami do lekarzy, które od-
bywają się już nawet kilka ra-
zy w tygodniu i to nie tylko 
do Wągrowca czy Żnina, ale 
do Poznania, Piły, Chodzieży, 

Kowanówka, Puszczykówka), 
środków do prania, sprząta-
nia oraz środków higienicz-
nych, odzieży i obuwia dla 
mieszkańców oraz podkła-
dów higienicznych, drobnego 
wyposażenia pomieszczeń: 
sali rehabilitacyjnej, pokoi 
mieszkalnych, a także żaró-
wek do wszystkich pomiesz-
czeń (ponad 100), materiałów 
do terapii zajęciowej (pędzle, 
farby, papier kolorowy, kwia-
ty sztuczne itp.), części do re-
montu wind – a mamy ich 3, 
gdzie najzwyklejsza śruba po-
ciągowa z paskiem klinowym 
kosztuje blisko 5000 zł, czę-
ści do remontu busa, ciągnika 
i kosiarki, gazet dla mieszkań-
ców, materiałów do naprawy 
dzieży mieszkańców, materia-
łów biurowych i materiałów 
remontowych – w tym roku 
to kwota 8485 zł, a wszelkiego 
rodzaju awarii u nas nie spo-
sób zliczyć i przewidzieć.

Kolejne znaczące koszty to: 
wydatki na zakup żywności 
– nasza dzienna stawka ży-
wieniowa (śniadanie, obiad, 
podwieczorek i kolacja) wy-
nosi 7,90 zł, wydatki na zakup 
leków i materiałów medycz-
nych – kwota niby ogromna 
- 37979 zł, ale na 1 osobę na 
miesiąc to zaledwie 53 zł, nasi 
mieszkańcy starzeją się, cho-

rują coraz częściej, a często 
trzeba wspomóc ich w opła-
tach leków tzw. 100%.

Konieczne są wydatki na 
energię elektryczną (blisko 
60000 zł – mamy pralnię, 
kuchnię, kuchenki terapeu-
tyczne i inne liczne urządze-
nia), wodę, paliwo do agre-
gatu prądotwórczego w razie 
awarii, wydatki na wymaga-
ne przepisami prawa: konser-
wację pieca CO, konserwację 
wind, konserwację instalacji 
ppoż., naprawę sprzętu AGD 
i RTV, konserwacje systemu 
oddymiania i kserokopiarek, 
zlecone naprawy wind, ciągni-
ka i busa, wydatki na badania 
profilaktyczne pracowników,

Ponosimy wydatki na tzw. 
usługi pozostałe, tj. przeglą-
dy serwisowe środków trans-
portu, przeglądy elektrycz-
ne i techniczne budynków, 
przeglądy: wag, kominiarskie, 
opłaty za wyjazdy z mieszkań-
cami na wycieczki (1800 zł na 
rok), usługi pogrzebowe, za-
kup licencji komputerowych, 
usługi lekarskie (wizyty pry-
watne), opłaty za prowadzenie 
rachunku bankowego, usługi 
pocztowe, opłaty RTV, prze-
glądy gaśnic, wywóz ścieków, 
utylizację odpadów medycz-
nych, zakup usług interneto-
wych, tj. infolinię bankową 

p.  Magdalena walkowiak oraz 
p. anita jabłkowska-Sudoł. 
Natomiast wolontariusze z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 propagowali wśród 
mieszkańców naszego powiatu 
ideę transplantacji. W festynie 
uczestniczyli również: Specjali-
styczny Sklep Zaopatrzenia Me-
dycznego w Wągrowcu, firma 
Tupperware i AVON. 

Na poszczególnych sto-
iskach przeprowadzane były 
konkursy o tematyce zdrowot-
nej dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, natomiast pracowni-
cy Miejskiego Domu Kultury 
w Wągrowcu zorganizowali 
konkurencje z atrakcyjnymi 
nagrodami, zakupionymi przez 
Starostwo Powiatowe w Wą-
growcu ze środków przezna-
czonych na promocję i ochro-
nę zdrowia. Festyn uświetnił 
występ solistów, dzieci i mło-
dzieży z zespołu taneczno - 
marszowego „FART”, grup ta-
necznych ze Studia Gabi oraz 
animacje i skecze przygotowa-
ne przez Klowna Kuki. 

Dodatkowymi atrakcjami dla 
najmłodszych były: trampoli-
na, zjeżdżalnia oraz przejażdżka 
bryczką. Impreza odbyła się pod 
patronatem Głosu Wągrowieckie-
go i Tygodnika Wągrowieckiego. 
Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim instytucjom, 
firmom i wolontariuszom za za-
angażowanie i bezinteresowną 
pomoc przy organizacji Powia-
towych Dni Zdrowia.

Biuro Spraw   •
Obywatelskich i Zdrowia

dzinie, Powiatowy Urząd Pra-
cy, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Wągrowcu prowadzony przez 
Stowarzyszenie „Rehabilitacja” 
oraz Koło Środowiskowe Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 
w Wągrowcu. 

Ratownicy z wągrowieckie-
go Zespołu Opieki Zdrowotnej 
przeprowadzili pokazy ratow-
nictwa medycznego, a pielę-
gniarki bezpłatnie mierzyły 
ciśnienie i badały poziom cu-
kru we krwi. Równocześnie 
odbywał się pomiar stężenia 
tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu, który przeprowa-
dzony był przez pracownice 
Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej. Ponadto 
w zakresie zdrowego żywienia 
porad udzielały dietetyczki – 
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StaroStwo Powiatowe 
w wągrowcu 

ul. Kościuszki 15,
tel. 67 268 05 00
fax: 67 262 78 88
Godziny przyjmowania in-
teresantów: od 9 do14
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl

wydział Komunikacji
ul. Kościuszki 53D
tel. 67 262 11 12, 67 262 73 22

Zespół opieki Zdrowotnej 
w wągrowcu
ul. Kościuszki 74 
tel. 67 268 15 00
fax: 67 268 50 77 
szpital@wagrowiec.pl
www.zozwagrowiec.inter-
netdsl.pl

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

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

Ważne 
adresy
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W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mieścisku 20 
maja odbyło się I Po-
wiatowe Spotkanie ze 
Sztuką „Wiosna Teatral-
na 2014”.

Organizatorzy przeglądu 
to Stowarzyszenie Pomocy 
Uczniom im. Jana Pawła II, 
Szkoła Podstawowa im. Ste-
fana Czarnieckiego i Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Cz. 
Chruszczewskiego w Mieści-
sku przy finansowym wspar-
ciu Starostwa Powiatowego 
w Wągrowcu.

„Wiosna teatralna” to pro-
jekt łączący prezentacje sce-
niczne dzieci kl. I-III oraz 
warsztaty teatralne prowa-
dzone przez aktorów z Te-
atru im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie: andrzeja Malic-
kiego i justynę Polkowską-
Malicką. Na scenie zaprezen-
towały się zespoły teatralne 
uczniów ze szkół podstawo-

wych z: Popowa Kościelne-
go, Łazisk, Jabłkowa, Pru-
siec, Mieściska i Żelic. Oprócz 
zmagań teatralnych, na dzie-
ci czekały również dodatko-
we atrakcje. O dobry humor 
i odrobinę tajemnicy zadbał 
magik, a na buziach zagości-
ły nie tylko uśmiechy, ale tak-
że kolorowe malowidła.

Pierwsze miejsce zajęły 
równorzędnie: Szkoła Pod-
stawowa z Łazisk za insceni-
zację wiersza „Muchy Samo-
chwały” Marii Konopnickiej - 
zespół przygotowywała Ber-
nadeta Mianowska - oraz 
grupa ze Szkoły Podstawowej 
z Mieściska za inscenizację 
wiersza „Pan Hilary” – jej opie-
kunką jest Violetta lipowicz. 
Drugie miejsce zajęła grupa 
ze Szkoły Podstawowej z Żelic 
za inscenizację wiersza „Spóź-
niony słowik” Juliana Tuwima. 
Dzieci przygotowała Barbara 
Pisuk. Trzecie miejsce zajęła 

ekipa ze Szkoły Podstawowej 
Milenium z Popowa Kościel-
nego za inscenizację wier-
sza „Rzepka” Juliana Tuwi-
ma. Grupę przygotowywała 
Beata tomkowiak. Zespoły 
otrzymały nagrody specjal-
ne - wyjazd na spektakl do 
Teatru im. A. Fredry w Gnieź-
nie, na basen do Aquaparku 
w Wągrowcu lub bilety na 
film do kina. Wszyscy uczest-
nicy i opiekunowie otrzyma-
li książki i podziękowania za 
udział. Wręczone zostały też 
nagrody indywidualne. Na-
groda wójta gminy Mieścisko 
andrzeja Banaszyńskiego, 
nagroda dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej - cze-
sławy wieczorek i nagroda 
dyrektor Biblioteki Pedago-
gicznej w Wągrowcu, anety 
andrzejewskiej

Beata Smykowska  •
nauczyciel w SP 
w Mieścisko

Wiosna Teatralna 2014

Mamy buzie uśmiechnięte.
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W sobotę 14 czerwca na 
orliku w Mieścisku odbył się 
Turniej Piłkarski Przedsię-
biorców o Puchar Przewod-
niczącego Rady Powiatu 
Wągrowieckiego, tadeusza 
Synorackiego. Atmosfera 
w trakcie turnieju była bar-
dzo gorąca. Zawodnicy z po-
szczególnych drużyn walczyli 
zacięcie o puchar. W turnieju 
wzięło udział siedem drużyn: 
Serpol Cosmetics, PHU Pia-
secki, De Heus, ZOPCNC, So-
laris, BOWI Gołaszewo, BOWI 
Janikowo.

Zwycięzcą turnieju okaza-
ła się drużyna z firmy Serpol. 
Drugie miejsce przypadło 
drużynie ZOPCNC, a trzecie 
miejsce po serii rzutów kar-

Grali o puchar
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Komisja finansów, ob-
szarów wiejskich i Strategii 
rozwoju Powiatu:

Omówienie stopnia wyko-
nania budżetu powiatu wą-
growieckiego za rok 2013.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja edukacji, Kultu-
ry, Sportu i turystyki:

Ocena rozwoju bazy loka-
lowej i zrealizowanych zadań 
przez Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Wą-
growcu w latach 2011-2014. 

Zadania remontowo-inwe-
stycyjne oraz zakupy mate-
riałów i wyposażenia, które 
są planowane na okres wa-
kacji w placówkach oświato-
wych prowadzonych przez 
powiat wągrowiecki. 

Opiniowanie materiałów 
na sesję, w tym m.in. wyko-
nanie budżetu powiatu wą-
growieckiego za 2013 rok 
w związku z absolutorium.

Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i rynku Pracy:

Informacje ośrodków po-
mocy społecznej w powiecie 
na temat osób starszych, nie-
pełnosprawnych, ubóstwo 
w gminach, informacje o ro-
dzinach zastępczych.

Informacja o realizacji za-
dań dotyczących środków 
PFRON.

Działalność Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Wągrowcu.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Komunikacji:

Możliwości inwestycyjne 
powiatu z udziałem środków 
zewnętrznych, w tym unij-
nych na lata 2014-2020.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Stan bezpieczeństwa sa-
nitarnego w powiecie wą-
growieckim, w tym stan wód 
i kąpielisk na terenie powia-
tu.

Komisja rewizyjna:
Kontrola funkcjonowania 

Wydziału Finansów.

Przewodniczący i wice-
przewodniczący Rady Powia-
tu Wągrowieckiego pełnią 
dyżury w Starostwie Powia-
towym w Wągrowcu, przy ul. 
Kościuszki 15 w każdy wtorek 
od godz. 15.00 do 17.00, pok. 
106.

zebrała M. Substyk  •
inspektor  

w Biurze Rady

Tematyka prac 
komisji Rady 
Powiatu na 
posiedzeniach 
w czerwcu wg 
planu pracy 
na 2014 rok

Z okazji tegoroczne-
go Dnia Dziecka Pol-
ski Związek Wędkarski 
w Wągrowcu zorganizo-
wał zawody dla młodych 
wędkarzy nad Jeziorem 
Durowskim.

Przy okazji zawodów węd-
karskich dla zgromadzonych 
przygotowano liczne atrak-
cje, gry i konkursy. Dzieci mo-
gły rzucać piłkami i postrzelać 
z pistoletu, wziąć udział w kon-
kursie plastycznym oraz poba-
wić się na dmuchanym zam-
ku. Świętujący mogli posilić 
się także smacznym bigosem, 
kiełbasą i grochówką.

Pierwsze miejsce w zawo-
dach z ogromną przewagą 
w stosunku do rywali zajął 
oliwier Krysztofiak, który 
złowił 6,2 kg ryb przez 2 go-
dziny. Drugie miejsce należa-
ło do jakuba trafasa (1,48 
kg), a na trzecim miejscu upla-
sowała się Natalia Kręc, ło-
wiąc 1,36 kg. Nagrodzeni zo-
stali wszyscy uczestnicy, którzy 
brali udział w zawodach węd-
karskich, dzięki organizatorom 
i współudziale sponsorów in-
dywidualnych oraz Starostwa 
Powiatowego.

Piotr Tucholski •

Dzień Dziecka 
nad wodą

Ryba bierze...
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Starostwo Powiatowe 
w Wągrowcu informuje, że 
na zlecenie Starosty Wągro-
wieckiego wykonywana jest 
modernizacja ewidencji grun-
tów i budynków w zakresie 
pozyskania danych dla budyn-
ków i lokali gminy Mieścisko - 

bez obrębu Mieścisko. Wyko-
nawcą projektu jest GEO-SAW-
GIS Spółka cywilna Mateusz 
Sawicki & Rafał Siwka, siedzi-
ba: 62-200 Gniezno, ul. Grun-
waldzka 37.

Każdy pracownik wykonu-
jący pomiary musi wylegity-

mować się uprawnieniami do 
wykonywania prac geodezyj-
no-kartograficznych. Po oka-
zaniu dokumentów właści-
ciele oraz inne osoby fizyczne 
lub prawne, w których włada-
niu znajdują się grunty, bu-
dynki i lokale, zobowiązani są 

do umożliwienia wykonawcy 
wstępu na grunt oraz udziele-
nia i dostarczenia informacji 
o budynkach, obiektach bu-
dowlanych i lokalach.

Powiatowy Ośrodek Doku-
mentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej

Informacja dla mieszkańców gminy Mieścisko

nych drużynie Bowi - Goła-
szewo. Najlepszym strzelcem 
turnieju okazał się jacek ja-
kubiak z drużyny PHU Pia-
secki. Turniej był świetną 

okazją do spędzenia wspól-
nie czasu z rodzinami na ło-
nie natury. Do kibicowania 
poszczególnym drużynom 
włączyły się całe rodziny oraz 

przyjaciele zawodników. Taki 
turniej w Mieścisku odbył się 
po raz drugi, miejmy nadzie-
ję, że nie ostatni. 

red. •


