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Nagrody Starosty Wągrowieckiego 
dla najlepszych maturzystów 
z Powiatu Wągrowieckiego rozdane

Zgodnie z uchwalonym 
w dniu 28 września 2011 ro-
ku powiatowym programem 
wspierania edukacji uzdol-
nionych uczniów szkół, dla 
których organem prowadzą-
cym jest Powiat Wągrowiec-
ki, Zarząd Powiatu przyznał 
Nagrodę Starosty Wągro-
wieckiego dziesięciorgu naj-
lepszym maturzystom.

Ranking najlepszych matu-
rzystów ustalono na podsta-
wie sumy punktów procen-
towych uzyskanych z przed-
miotów obowiązkowych 
w części pisemnej i ustnej 
egzaminu maturalnego.

Najlepsza okazała się jo-
anna olszewska, absolwent-
ka I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wągrowcu, która 
uzyskała 469 punktów otrzy-
mując tym samym Nagro-
dę Starosty Wągrowieckiego 
w wysokości 1500 zł. 

Na drugim miejscu uplaso-
wał się Hubert Kuźma, absol-
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kształcącego w Wągrowcu, 
uzyskując wynik 441 punk-
tów i nagrodę w wysokości 
500 zł,

6. Michał Bauza, absol-
went I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wągrowcu, uzysku-
jąc wynik 441 punktów i na-
grodę w wysokości 500 zł, 

7. Martyna Konieczna, 
absolwentka I Liceum Ogól-
nokształcącego w Wągrowcu, 
uzyskując wynik 438 punk-
tów i nagrodę w wysokości 
500 zł,

8. Bartosz Senger, absol-
went I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wągrowcu, uzysku-
jąc wynik 438 punktów i na-
grodę w wysokości 500 zł,

9. joanna Kruczek, absol-
went I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wągrowcu, uzysku-
jąc wynik 436 punktów i na-
grodę w wysokości 500 zł,

10. aleksandra Mendlik, 
absolwentka I Liceum Ogól-
nokształcącego w Wągrowcu, 
uzyskując wynik 436 punk-
tów i nagrodę w wysokości 
500 zł,

Gratulacje oraz nagrody 
książkowe z rąk starosty Mi-
chała Piechockiego oraz wi-
cestarosty Tomasza Kranca 
otrzymali również absolwen-
ci, którzy uzyskali najwyższy 
wynik na egzaminie matural-
nym w swojej szkole:

3 lipca 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu starosta MICHAŁ PIECHOCKI oraz wicestarosta TOMASZ KRANC nagrodzili naj-
zdolniejszych maturzystów 2014 roku – tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego.

Bartosz józwowiak - ab-
solwent Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Wą-
growcu.

wojciech Działowski - ab-
solwent Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Wą-
growcu

Dariusz wegner - ab-
solwent Zespołu Szkół Po-
wszechnych w Damasławku.

W spotkaniu uczestniczyli 
również uczniowie nomino-
wani do projektu realizowa-
nego przez Wszechnicę Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie we współpracy 
z Powiatem Wągrowieckim 
pn. „Poławiacze Pereł - Szkoła 
Letnia 2014”. 

Stypendium, które ufun-
duje Powiat Wągrowiecki, 
dla jednego uczestnika wy-
nosi 3 180 zł brutto i obej-
muje: zajęcia akademickie 
(w ramach kampusu nowych 
technologii, neurobiologicz-
nego,literacko-dziennikar-
skiego), prowadzone przez 
wysoko wykwalifikowaną ka-
drę naukową, treningi psy-
chologiczne, prowadzone 
przez wyspecjalizowanych 
trenerów, warsztaty arty-
styczne, prowadzone przez 
animatorów kultury, ścieżkę 
kulturalno-turystyczną: wizy-
ty w muzeach, teatrze/kinie, 
wycieczki turystyczne, za-
kwaterowanie, wyżywienie, 
całodobową opiekę pedago-
giczną, ubezpieczenie NNW, 
w razie potrzeby wykwalifi-
kowaną opiekę medyczną. 

Nominację z rąk władz po-
wiatu otrzymali: 

Kamila Szkutnicka -  uczen-
nica Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Gołańczy.

lidia owczarzak - uczenni-
ca Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wągrowcu

Magdalena Bryzik - uczen-
nica I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wągrowcu

Patryk Hercka - uczeń Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Wągrowcu

Wydział Oświaty,   •
Kultury i Sportu

went I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Wągrowcu, uzyskując 
wynik 459 punktów i nagrodę 
w wysokości 1000 zł. 

Trzecie miejsce w rankin-
gu najlepszych maturzystów 
z wynikiem 444 punktów za-

jęła roma Król, absolwentka 
I Liceum Ogólnokształcące-
go w Wągrowcu, która otrzy-
mała gratyfikację finansową 
w wysokości 700 złotych.

Na kolejnym miejscach 
uplasowali się:

4. julia Kachlicka, absol-
wentka I Liceum Ogólno-
kształcącego w Wągrowcu, 
uzyskując wynik 442 punktów 
i nagrodę w wysokości 500 zł,

5. Patrycja Kaiser, absol-
wentka I Liceum Ogólno-
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luNeBurg
W dniach 1 – 6 lipca grupa młodzieży z powiatu wągrowieckiego przebywała w Lüneburgu. Uczestniczyli oni w międzynarodo-

wym seminarium malarskim. Oprócz młodzieży z powiatu wągrowieckiego i lüneburskiego w projekcie uczestniczyła młodzież 
z czeskich Sedlczan.

Jest to kontynuacja spotkań młodzieży uzdolnionej artystycznie, które odbywają się od kilku lat na przemian w Wągrowcu 
i Lüneburgu. Podczas pobytu młodzież uczestniczyła w warsztatach malarskich, przygotowywała prace, które prezentowane były 
na miniwernisażu w Starostwie Powiatowym w Lüneburgu. W programie nie zabrakło również międzynarodowych rozmów i wy-
miany doświadczeń.

Wydział Europejski i Rozwoju •

O współpracy zagranicznej

Delegacja Powiatu Wągrowieckiego odwiedziła Stowarzyszenie Gmin Sedlczany.
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Uczestnicy seminarium malarskiego w Lüneburgu.

FO
T.

 A
rc

h
iw

u
m

 S
TA

rO
ST

w
A

W dniu 9 maja 2014 roku 
Sejm przyjął ustawę 
o prawach konsumen-
tów, która wejdzie w ży-
cie po upływie 6 miesięcy 
od dnia jej ogłoszenia.

Ustawa ta będzie mia-
ła szczególne znaczenie dla 
sprzedawców oraz ich klien-
tów. Zmiany w zakresie sprze-
daży konsumenckiej dotyczyć 
będą szerokiego grona przed-
siębiorców, od firm oferują-

cych i sprzedających towary 
w Internecie, przez przedsię-
biorców dokonujących sprze-
daży poza lokalem przedsię-
biorstwa jak i na odległość, na 
sklepach tradycyjnych koń-
cząc. 

Zmienia się również za-
sada reklamowania towa-
rów przez konsumentów. 
Dzisiaj podstawę do tego da-
ją przepisy ustawy o szcze-
gólnych warunkach sprze-

daży konsumenckiej (Dz.U 
z 2002.141.1176 ze zm.), 
w której określono zasady nie-
zgodności towaru z umową 
(naprawa, wymiana, obniże-
nie ceny lub zwrot pieniędzy). 
Po wejściu w życie nowych 
przepisów będzie to rękojmia, 
uregulowana w ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
Cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 
t.j.), która dzisiaj obowiązuje 
jedynie w stosunkach między 

przedsiębiorcami (obniżenie 
ceny, odstąpienie od umowy). 

Dwuletni okres na złoże-
nie reklamacji z tytułu nie-
zgodności towaru z umową 
nie ulegnie zmianie. Nato-
miast z sześciu do dwunastu 
miesięcy wydłużony zostanie 
czas obowiązywania domnie-
mania, w którym przyjmuje 
się, że stwierdzona wada to-
waru istniała w momencie 
sprzedaży. 

14 dni na zwrot towaru 
kupionego online. Z dziesię-
ciu do czternastu dni zostanie 
wydłużony czas na odstąpie-
nie od umowy zawartej na od-
ległość (przez Internet czy te-
lefon) lub poza lokalem przed-
siębiorstwa (na pokazach). Je-
żeli konsument nie zostanie 
poinformowany o tym pra-
wie, termin ten przedłuży się 
z obecnych trzech miesięcy aż 
do dwunastu miesięcy. 

e-sklep z regulaminem. Dla 
sklepów internetowych zmia-
na przepisów oznaczać będzie 
dodatkowe obowiązki. Zgodnie 
z przepisami, będą musiały po-
siadać regulaminy sprzedaży, 
z których zawarte powinny być 
informacje na temat procedury 
rozpatrywania reklamacji.

oprac.  •
Zbigniew Byczyński 

Powiatowy Rzecznik  
Konsumentów

Nowa ustawa o prawach konsumenta

SeDlcZaNy
W dniach 19-22 czerwca rolnicy z powiatu wągrowieckiego odwiedzili Stowarzyszenie Gmin Sedlczany. Wyjazd zorganizowany 

przez Starostwo Powiatowe jest owocem współpracy z tym czeskim regionem i nastąpił niecały miesiąc po podpisaniu umowy 
partnerskiej. Rolnicy podczas pobytu w Czechach mieli m.in. możliwość poznania funkcjonowania tamtejszych gospodarstw indywidu-
alnych, a także spółdzielni rolnych w miejscowościach Petrovice, Krasna Hora i Kosova Hora. Odwiedzili też zaporę wodną ORLIK na We-
łtawie i poznali zasady jej funkcjonowania. Polacy po przyjeździe zostali przywitani przez burmistrza Sedlczan, Jiri Buriana. 

Podczas spotkań z tamtejszymi rolnikami nastąpiła interesująca i owocna wymiana informacji oraz doświadczeń. Polska dele-
gacja podczas pobytu została bardzo ciepło przyjęta i spotykała się z dużą uprzejmością ze strony naszych słowiańskich braci zza 
południowej granicy.

25 czerwca w Galerii 
MDK w Wągrowcu odby-
ło się podsumowanie XIV 
Ogólnopolskiego Ekolo-
gicznego Konkursu Pla-
stycznego „Ekoimpresje 
2014”.

Jury w składzie: Katarzy-
na Piechowiak, Bogusz Ha-
siński i ryszard Dereżyński 
zakwalifikowało do oceny 
397 prac za szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych z: Buku, 
Gołańczy, Łekna, Mieściska, 
Murowanej Gośliny, Obor-
nik Śląskich, Parkowa, Rud-
nicza, Rogoźna, Słupska, Żar, 
Żelic, Żnina, Wolsztyna i Wą-
growca. Laureaci konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe, które wręczali sta-
rosta Michał Piechocki, Ry-
szard Dereżyński oraz Moni-
ka Helwig z Wydziału Euro-
pejskiego i Rozwoju.

W kategorii klas 1-3 szkół 
podstawowych - kompozycja 
płaska „Mój ulubiony bajkowy 

bohater”:
I miejsce: -Dawid 

P r z y s i e k 
z klasy IIc 

SP4 w Wą-
g r o w -

cu oraz 
P a u -

lina Młyńska z klasy IIe SP3 
w Słupsku

Kompozycja przestrzenna 
„Mój ulubiony bajowy boha-
ter”:

I miejsce - julia Hermann 
z klasy IIc SP4 w Wągrowcu 
oraz wiktoria Szulc z klasy III 
SP w Rudniczu

W kategorii klas 4-6 szkół 
podstawowych

„Charakterystyczny obiekt 
mojego terenu” – kompozycja 
płaska:

I miejsce – Zofia Kotlarska 
z klasy Va SP3 w Wolsztynie

„Charakterystyczny obiekt 
z mojego terenu” – kompozy-
cja przestrzenna:

I miejsce - Maciej lisiecki 
z klasy IVa SP w Łeknie

W kategorii gimnazjów - 
plakat „Chrońmy las:”

I miejsce – jarosław uwarow 
z Gimnazjum w Parkowie

W kategorii szkół ponadgni-
maznajlnych, plakat „Żyj eko-
logicznie”

I miejsce – iga wachowska 
z klasy Imih ZS w Rogoźnie

Nagrodę Starosty Wągro-
wieckiego otrzymał Mikołaj 
jarosz z klasy IV SP w Łeknie, 
Nagrodę Grand Prix Dawid 
jurkowski z klasy VI d SP4 
w Wągrowcu.

Ekoimpresje 2014 
podsumowane
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Na wystawie swoje prace 
prezentuje 38 autorów z 16 
miejscowości Pałuk. 

lech Szymanowski - in-
struktor MDK - przybliżył 
twórczość Oskara Kolberga 
- etnografa, muzyka, kom-
pozytora, który kilkukrot-
nie przebywał w Czeszewie 
w majątku Karola Libelta 
i w jednym z tomów swego 
dzieła umieścił opisy oby-
czajów w tej części Pałuk.

ryszard Dereżyński – in-
struktor MDK - przypomniał, 
że wystawy o podobnym ty-
tule i tematyce były przez 
wiele lat organizowane w wą-
growieckim domu kultury, ale 
zachodzące przemiany cy-
wilizacyjne spowodowały, że 

sztuka ludowa, folklor prze-
stały być modne. Aktualnie 
to się zmienia. Obserwujemy 
duże zainteresowanie twór-
czością ludową. Świadczą 
o tym prezentowane na tej 
wystawie prace z takich dzie-
dzin twórczości ludowej jak: 
malarstwo, rzeźba, wycinanki, 
haft, wyroby kwiatowe, wy-
roby ze słomy i z wikliny, któ-
rych autorami są ludzie w róż-
nym wieku; dzieci, młodzież 
i dorośli.

Dodatkową atrakcją wer-
nisażu był minikoncert trio 
w składzie grzegorz toma-
szewski (cytry), iza grunwald 
(flet) i Łukasz Mirek (akorde-
on). Wykonali oni melodie pol-
skie inspirowane folklorem. 

Cel wystawy - prezentacja 
i popularyzacja twórczości lu-
dowej historycznego regionu 
Pałuki i umożliwienie wszyst-
kim twórcom działającym na 
tym terenie konfrontacji wła-
snych dokonań i poszukiwań 
artystycznych – został osią-
gnięty; świadczy o tym ilość 
i różnorodność prezentowa-
nych prac.

Uroczyste otwarcie wy-
stawy swoją obecnością za-
szczycili m.in. tomasz Kranc, 
wicestarosta, eugeniusz Py-
rzyński, prezes Zarządu Po-
wiatowego PSL, Małgorza-
ta Kranc, dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu, 
Małgorzata osuch, radna Ra-
dy Powiatu Wągrowieckiego.

Wicestarosta w dowód 
uznania za promowanie pięk-
nej krainy Pałuki i jej sztuki 
ludowej wręczył listy gratula-
cyjne dyrektorowi MDK w Wą-
growcu – włodzimierzowi 
Naumczykowi oraz prezes 
KTPWS „KFK” – Małgorzacie 
Strzeleckiej. 

Wystawa potwierdza po-
trzebę powrotu do swoich 
korzeni, odradzania kultu-
ry i tradycji. Przedstawiciele 
władz samorządowych i pla-
cówek kulturalnych, auto-
rzy prac i zwiedzający, dys-
kutując we własnym gronie, 
zgodnie stwierdzili, że idea 
wystaw powinna być konty-
nuowana.

Małgorzata Strzelecka •

ROK KOLBERGOWSKI 
- wystawa sztuki
 ludowej Pałuk 2014
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W związku z okresem 
wakacyjnym i zwiększo-
nym zapotrzebowaniem 
na krew, Polski Czerwony 
Krzyż w Wągrowcu za-
prasza do honorowego 
oddawania tego bezcen-
nego leku.

Honorowym dawcą krwi 
może być osoba zdrowa, po-
siadająca dowód tożsamości, 
wiek 18 - 65 lat oraz wagę po-
wyżej 50 kg. Wszyscy chętni 
będą mieli zagwarantowane: 
bezpłatne badanie lekarskie, 
oznaczenie grupy krwi, uspra-
wiedliwienie do zakładu pra-
cy, dla zamiejscowych zwrot 
kosztów podróży, a po odda-
niu każdy dawca otrzyma pro-
dukty regenerujące i wzmac-
niające organizm. Ponadto po 
oddaniu 5 litrów przez kobiety, 
6 litrów przez mężczyzn każdy 
otrzyma tytuł nadany przez 
PCK - Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi, który upoważnia 
do przywilejów, np.: bezpłatne 
przejazdy komunikacją miej-
ską i wejścia na mecze piłki 
nożnej Nielby, ulgi przy zaku-
pie biletu do aquaparku i kina 

MDK, wstęp poza kolejnością 
do lekarza i apteki oraz ulgi 
przy zakupie leków według 
wykazu ministra zdrowia. 

Istnieje również możliwość 
zostania potencjalnym dawcą 
szpiku po spełnieniu pewnych 
wymogów, m.in.: wyrażeniu 
zgody na zostanie potencjal-
nym dawcą szpiku, wypełnie-
niu formularza, posiadaniu 
dowodu tożsamości, odda-
niu próbki krwi oraz wieku 
do 45 lat, każdy chętny zo-
stanie zapisany w polskim re-
jestrze potencjalnych dawców 
szpiku. Zostanie potencjalnym 
dawcą szpiku nie zobowiązuje 
do zostania honorowym daw-
cą krwi. 

wszystkich chętnych za-
praszamy do wągrowieckie-
go punktu krwiodawstwa, 
który czynny jest w poniedzia-
łek, wtorek i czwartek, rejestra-
cja w godzinach porannych.

W przypadku większej gru-
py prosimy o kontakt tel. 
67 2681555. 

Jan Maćkowiak  •
prezes PCK w Wągrowcu

Zostań dawcą 
krwi i szpiku
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Nowe zasady wydawania 
kart parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych.

W związku ze zmiana-
mi wprowadzonymi Ustawą 
z dnia 23 października 2013 r. 
o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2013r., poz.1446) 
od 1 lipca 2014 r. będą 
obowiązywały nowe za-
sady wydawania kart 
parkingowych osobom 
niepełnosprawnym. 
Dotychczas wydane 
(wszystkie) karty par-
kingowe stracą swo-
ją ważność z dniem 
30 listopada 2014 r. 
Uprawnienia do karty parkin-
gowej na nowych zasadach 
(bez konieczności ponowne-
go stawania na komisji ds. 
orzekania o niepełnospraw-
ności) zachowują jedynie 
osoby niepełnosprawne ze 
znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, posiadające 

w orzeczeniu o stopniu 
niepełnosprawności jeden 
z trzech symboli przyczyny 
niepełnosprawności: 04-O, 
05-R lub 10-N oraz zawie-
rające wskazania o spełnie-
niu przesłanek uprawniają-
cych do uzyskania karty par-
kingowej.

Osoby te muszą zgło-
sić się nie wcześniej 

niż po 1 lipca 2014 
r. do zespołu do 

spraw orzekania 
o niepełnospraw-
ności, aby wymie-
nić dokument.

Pozostałe oso-
by (nie wymienio-

ne powyżej), któ-
re chcą ubiegać się 

o uprawnienia wynika-
jące z posiadania karty par-

kingowej dla osób niepełno-
sprawnych, będą mogły po 1 
lipca 2014 r. rozpocząć proce-
durę ponownego orzekania 
o stopniu niepełnosprawności 
w celu konieczności ustalenia 
znacznych ograniczeń w moż-
liwości samodzielnego poru-
szania się.

Nie tracą ważności dotych-
czas wydane orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności, na 
podstawie których zostały wy-
dane karty parkingowe.

Nowe karty parkingowe

Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z naszej 
oferty. Zgodnie z nią: 

- zapewniamy właściwą 
opiekę pielęgnacyjno – me-
dyczną mieszkańcom, 

- organizujemy i nadzoru-
jemy całodobową opiekę pie-
lęgniarską, 

- prowadzimy zajęcia tera-
peutyczne – zajęcia plastycz-
ne, biblioterapia, ergoterapia, 
zajęcia świetlicowe, muzyko-
terapia. Zajęcia odbywają się 
codziennie od poniedziałku 
do piątku: terapia przyłóż-
kowa, zajęcia terapeutycz-
ne w pracowni terapii zaję-
ciowej, zajęcia prowadzone 
przez instruktora terapii zaję-
ciowej, pracowników socjal-
nych oraz opiekunki, 

- prowadzimy rehabilitację 
– zakres usług obejmuje zaję-
cia w sali rehabilitacyjnej oraz 
rehabilitację przyłóżkową – 
codziennie od poniedziałku 
do piątku, 

- umożliwiamy uczestnic-
two mieszkańców w nabo-
żeństwach religijnych – co-
dziennie msza święta w ko-
ściele pw. św. Mikołaja oraz 
kontakt mieszkańców w DPS 
z kapelanem w każdą nie-
dzielę oraz I piątek miesiąca, 

- zapewniamy wsparcie 
psychologiczne – rozmowy 
indywidualne z psycholo-
giem, 

- organizujemy imprezy 
kulturalno – oświatowe – im-
prezy okolicznościowe oraz 
wycieczki krajoznawcze.

Nasz Dom przeznaczo-
ny jest dla 60 osób w po-
deszłym wieku. Znajdują się 
tu pokoje 1, 2 i 3-osobowe, 
pracownia terapii zajęcio-
wej, 2 sale rehabilitacji, ja-
dalnia, gabinet doraźnej po-
mocy medycznej, kuchenka 
terapeutyczna i wszystko, 
o czym tylko Państwo po-
marzą.

Nasz adres:

Dom Pomocy Społecznej, 
Srebrne Góra 62, 
62 – 120 Wapno, 
tel. 67/2611465, 
67/2611481
e-mail: dpssg@o2.pl
www.dps-srebrnagora.pl

Zapraszamy do Domu 
Pomocy Społecznej 
w Srebrnej Górze!

28 czerwca 2014 r. w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbył się wer-
nisaż „Wystawy Sztuki Ludowej Pałuk 2014”. Zorganizowali ją Miejski Dom Kultury 
w Wągrowcu i Koło Terenowe Powiatu Wągrowieckiego Stowarzyszenia „Krajowe Fo-
rum Kobiet”, dzięki któremu udało się pozyskać wiele prezentowanych eksponatów.



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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Przedsięwzięcie to jest 
częścią ogólnopolskiej 
akcji liczenia bociana 
białego, której celem 
jest przede wszystkim 
ochrona gatunku oraz 
edukacja przyrodnicza. 
Akcja umożliwia określe-
nie zasięgu migracji pta-
ków. Dotychczasowe ba-
dania zaobrączkowanych 
wcześniej osobników wy-
kazały jak duży obszar 
obejmują ich migracje - 
sięgają nawet granic Por-
tugalii i Hiszpanii. 

Do akcji czynnie włączy-
ło się Starostwo Powiatowe 

Bociany z obrączką
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Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Wągrowcu 
przypomina o obowiąz-
ku szczepienia psów 
przeciwko wściekliźnie.

Obowiązkowemu, ochron-
nemu szczepieniu podlegają 
psy powyżej 3 miesiąca życia 
na obszarze całego kraju. Po-
siadacze psów są obowiąza-
ni zaszczepić psy przeciwko 
wściekliźnie w terminie 30 
dni od dnia ukończenia przez 
psa 3 miesiąca życia, a na-
stępnie nie rzadziej niż co 12 
miesięcy od dnia ostatniego 
szczepienia. Kto uchyla się 
od obowiązku ochronnego 
szczepienia psów przeciwko 
wściekliźnie, podlega karze 
grzywny. 

Wścieklizna jest niebez-
pieczną dla życia człowieka 
chorobą wirusową. Nosicie-
lem wirusa są dzikie i domo-
we zwierzęta. Wirus wście-
klizny przenosi się zwykle z 
poprzez ugryzienie ze zwie-
rzęcia na inne zwierzę lub 
na człowieka. Nie leczone na 
czas zakażenie tym wirusem 
zwykle kończy się zgonem. 
Wirus wścieklizny przechodzi 
drogą śliny do tkanki mię-
śniowej ugryzionego przez 
zwierzę. Następnie poprzez 
tkankę nerwową wędruje do 
mózgu lub rdzenia kręgowe-
go, gdzie następnie namnaża 

się, wywołując zmiany cho-
robowe. Atakuje system ner-
wowy, powodując porażenie 
mięśni.

U zwierząt klinicznie wy-
stępują dwie postacie wście-
klizny: cicha i szałowa.

W postaci szałowej wi-
rus atakuje mózg zwierzęcia 
i powoduje takie objawy jak: 
niepokój, podniecenie, agre-
sję. Wskutek porażenia, głos 
zwierzęcia staje się ochrypły, 
połykanie utrudnione, wyraz 
oczu jest zmieniony: „dzikie 
spojrzenie”, następuje obfite 
wydzielanie śliny. W postaci 
cichej choroby wirus atakuje 
rdzeń kręgowy. Typowy obja-
wy to: chwiejny krok, niedo-
wład kończyn i tułowia, na-
stępnie całkowite porażenie.

Zwierzęta dzikie w tej po-
staci wydają się przyjazne, 
uległe, oswojone. Obie posta-
cie choroby kończą się śmier-
cią zwierząt. Zwierzę, które 
pogryzło człowieka, podlega 
15-dniowej obserwacji przez 
lekarza weterynarii celem 
wykluczenia choroby. Czło-
wiek pogryziony przez obce 
zwierzę powinien umyć ranę 
i niezwłocznie zgłosić się do 
lekarza. 

Elżbieta Misiek •  
Powiatowy  

Lekarz Weterynarii

Uwaga! 
Obowiązkowe 
szczepienia 
przeciwko 
wściekliźnie!

W związku z rozpoczęciem 
prac nad opracowaniem pro-
jektu „Programu Współpra-
cy Powiatu Wągrowieckiego 
z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 
rok”, zwracamy się do orga-
nizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie z prośbą 
o przygotowanie w formie 
pisemnej:

- propozycji zadań do re-
alizacji przez organizacje po-
zarządowe w 2015 roku wraz 

z szacunkowymi kosztami ich 
realizacji,

- ewentualnych uwag i su-
gestii dotyczących projektu 
Programu Współpracy two-
rzonego zgodnie z art. 5a 
ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolonta-
riacie.

Powyższe propozycje pro-
simy przesłać drogą poczto-
wą na adres: Starostwo Po-
wiatowe w Wągrowcu, Biuro 
Spraw Obywatelskich i Zdro-
wia, ul. Kościuszki 15, 62-
100 Wągrowiec lub drogą 
elektroniczną na e-mail: so@
wagrowiec.pl w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 5 
sierpnia 2014r. 

Ponadto informujemy, że 
projekt „Programu Współpra-
cy Powiatu Wągrowieckiego 
z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego 
na 2015 rok” zostanie przed-
łożony organizacjom poza-
rządowym oraz uprawnio-
nym podmiotom do konsul-
tacji w formie ustalonej przez 
Zarząd Powiatu Wągrowiec-
kiego.

Biuro Spraw  •
Obywatelskich 

i Zdrowia 

Komunikat dla 
organizacji pozarządowych

Tematyka prac komisji 
Rady Powiatu na po-
siedzeniach w miesiącu 
lipcu wg planu pracy na 
2014 rok
Komisja finansów, obsza-
rów wiejskich i Strategii 
rozwoju Powiatu:

Stopień realizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach na przy-
kładzie gminy wiejskiej Wą-
growiec i gminy Wapno.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja edukacji, Kultury, 
Sportu i turystyki:

Informacja szkół ponad-
gimnazjalnych o wyni-
kach naboru na rok szkolny 
2014/2015.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i rynku Pracy:

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Komunikacji:

Stan nawierzchni, zakrza-
czeń i poboczy niektórych 
dróg powiatowych oraz 
ocena tego zagadnienia. In-
formacja nt. aktualnych re-
montów na drogach powia-
towych.

Analiza stanu bezrobocia 
na terenie powiatu – dzia-
łania Powiatowego Urzedy 
Pracy w 2014 r. oraz opinio-
wanie materiałów na sesję. 

Komisja rewizyjna:
Przygotowanie sprawoz-

dania z działalności Komisji 
Rewizyjnej za pierwsze pół-
rocze 2014 roku.

Kontrola wykonania 
uchwał Zarządu przez Wy-
dział Oświaty (...), za pierw-
sze półrocze 2014 roku.

Przewodniczący i wice-
przewodniczący Rady Po-
wiatu Wągrowieckiego peł-
nią dyżury w Starostwie Po-
wiatowym w Wągrowcu, 
przy ul. Kościuszki 15 w każ-
dy wtorek od godz. 15.00 do 
17.00, pok. 106.

zebrała M. Substyk  •
inspektor  

w Biurze Rady

Rada powiatu

3 lipca 2014 r. Organizacja Przyrodnicza Kania wcieliła w życie plan obrączkowania piskląt bocianów 
białych w powiecie wągrowieckim.

w Wągrowcu poprzez zakup 
obrączek dla ptaków oraz 
uczestnictwo przedstawi-
cieli Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa przy bezpośrednim ob-
rączkowaniu ptaków.

Przebieg akcji obrączko-
wania oraz działanie Sto-
warzyszenia Kania śledzić 
można na stronie interne-
towej: 

www.stowarzyszenieka-
nia.pl

Wydział Ochrony  •
Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa


