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V Wojewódzkie Zawody
Sportowo-Pożarnicze OSP
Aż 64 drużyny pożarnicze wzięły udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

Do 8 września można było składać wnioski w ramach
budżetu obywatelskiego na
2015 rok. 17 września w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się posiedzenie Zespołu I do spraw weryfikacji formalno – prawnej
zadań złożonych w ramach
budżetu obywatelskiego na
rok przyszły. W skład zespołu
weszli: Andrzej Sebastyański, sekretarz powiatu, przewodniczący Zespołu I, Danuta Królczyk, skarbnik powiatu,
Robert Torz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu oraz Karolina Goto-

Klasyfikacja generalna:
I miejsce OSP Dobrów (pow.
kolski) z łącznym wynikiem
88,859 pkt.
II miejsce OSP Aleksandria
(pow. kaliski) z łącznym wynikiem 90,189 pkt.
III miejsce OSP Borysławice
(pow. kolski) z łącznym wynikiem 90,240 pkt.

FOT. Sławomir Brandt

W grupie C (kobiety):
Ćwiczenie bojowe
I miejsce OSP Lądek (pow.
słupecki) z wynikiem 39,49
pkt.
II miejsce OSP Dobrów (pow.
kolski) z wynikiem 41,00 pkt.
III miejsce OSP Kalinowa
(pow. turecki) z wynikiem
42,21 pkt.

Klasyfikacja:
W grupie A (mężczyźni):
Ćwiczenia bojowe
I miejsce OSP Dobrów (pow.
kolski) z wynikiem 32,100
pkt.

II miejsce OSP Aleksandria
(pow. kaliski) z wynikiem
33,940 pkt.
III miejsce OSP Borysławice (pow. kolski) z wynikiem
35,220 pkt.

Sztafeta pożarnicza
7x50 m z przeszkodami:
I miejsce OSP Borysławice (pow. kolski) z wynikiem
55,020 pkt.
II miejsce OSP Lądek (pow.

słupecki) z wynikiem 55,288
pkt.
III miejsce OSP Aleksandria
(pow. kaliski) z wynikiem
56,249 pkt.

Sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami:
I miejsce OSP Dobrów (pow.
kolski) z wynikiem 62,631 pkt.
II miejsce OSP Ludwinów
(pow. jarociński) z wynikiem
65,516 pkt.
III miejsce OSP Lądek (pow.
słupecki) z wynikiem 65,910
pkt.
Klasyfikacja generalna:
I miejsce OSP Dobrów (pow.
kolski) z łącznym wynikiem
103,631 pkt.
II miejsce OSP Lądek (pow.
słupecki) z łącznym wynikiem 105,400 pkt.
III miejsce OSP Kalinowa
(pow. turecki) z łącznym wynikiem 110,395 pkt.

Budżet obywatelski: mieszkańcy chcą remontów dróg
FOT. Archiwum Starostwa

W sobotę 6 września drugi raz z rzędu Wągrowiec był
gospodarzem Wojewódzkich
Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży
Pożarnych. W V edycji zmagań wystartowały najlepsze
drużyny pożarnicze OSP województwa
wielkopolskiego: 31 drużyn kobiecych i 33
drużyny męskie – łącznie 64.
Zawody rozegrano na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz
sztafeta pożarnicza 7 x 50 m
z przeszkodami. Zawody zaszczycili swoją obecnością
i m.in.: nadbryg. Wojciech
Mendelak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP wraz z zastępcami
st. bryg. Jerzym Raneckim
oraz st. bryg. Lechem Janiakiem, druh Stefan Mikołajczak – wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP wraz
z Krzysztofem Fojtem oraz
Stanisławem Wolniczakiem
- członkami Zarządu Głównego Związku OSP RP, Michał
Piechocki – Starosta Wągrowiecki oraz przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego Tadeusz Synoracki,
Stanisław Wilczyński – Burmistrz Wągrowca, mł. insp.
Magdalena Sławińska - Komendant Powiatowy Policji
w Wągrowcu oraz ks. prałat
Konrad Kaczmarek - Honorowy Kapelan Strażaków Archidiecezji Poznańskiej.

wa, podinspektor w Biurze
Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Zespół stwierdził, że wpłynęło 5 wniosków, wszystkie
związane z inwestycjami drogowymi. Zostały one przekazane do Roberta Torza celem
zaopiniowania.
Formularze, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w ramach budżetu obywatelskiego, to:
Remont drogi nr 1653
w Lechlinie (szacunkowy
koszt: 260.000 zł),

Remont drogi powiatowej
nr 1590 P Smuszewo – Podolin – Wapno długości 700
metrów (szacunkowy koszt:
260.000 zł),
Przebudowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Górnicza w Wapnie
(etap I) – (szacunkowy koszt:
101.750 zł),
Remont drogi powiatowej
nr 1555 w Chojnie (szacunkowy koszt: 330.000 zł),
Remont drogi powiatowej
nr 1606 P (droga Stępucho-

wo – Niemczyn) – (szacunkowy koszt: 400.000 zł).
Zespół stwierdził również,
iż wszystkie propozycje zadań spełniły wymagania formalno - prawne.
Kolejne terminy w harmonogramie czynności związane z budżetem obywatelskim:
18 – 24.09 – Zespół II – propozycja wyboru zadań, które
zostaną poddane pod głosowanie i przekazanie jej Zarządowi Powiatu

25.09 - Zarząd Powiatu
– ostateczny wybór zadań,
które mają zostać poddane
pod głosowanie, umieszczenie ich na karcie głosowania,
wydanie ogłoszenia o terminie rozpoczęcia głosowania
(ogłoszenie 28.09)
1-15.10 – głosowanie mieszkańców.
O wynikach głosowania
i kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco.
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Powiatowo – gminne święto plonów za
W niedzielę 31 sierpnia w Gołańczy odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne.
Dożynki to dzień radosnego dziękczynienia za plony,
okazja do wyrażenia radości i wdzięczności oraz dumy
z pracy rąk naszych rolników.
Ta piękna, wielowiekowa tradycja, której wyrazem jest bochen chleba - symboliczna, ale
jakże istotna nagroda za miesiące trudu rolników, sadowników, producentów warzyw,
działkowców,
pszczelarzy,
przetwórców.
W ostatnią niedzielę sierpnia w Gołańczy można było
podziwiać okazałe wieńce dożynkowe, przygotowane przez
mieszkańców poszczególnych
sołectw, wsi i gmin naszego
powiatu.
Dożynkowe uroczystości zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, m. in. posłanka
na Sejm RP Maria Małgorzata
Janyska, senator Mieczysław
Augustyn, gospodarze Powiatu Wągrowieckiego: Starosta
Michał Piechocki, Wicestarosta Tomasz Kranc, członkowie Zarządu Powiatu: Andrzej
Bielecki i Robert Woźniak
oraz przewodniczący Rady
Powiatu Tadeusz Synoracki;
burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski, wiceburmistrz Wągrowca Grzegorz Kamiński, delegacje
wszystkich gmin powiatu wągrowieckiego, przedstawiciele
duchowieństwa, służb, instytucji i organizacji. Licznie przybyli także mieszkańcy gminy
Gołańcz oraz mieszkańcy całego powiatu.
Starostami
tegorocznych
Dożynek Powiatowo – Gminnych byli Renata Chojnacka
z Rybowa i Andrzej Stachowiak z Buszewa.
Dożynki
zainaugurowała uroczysta msza św. dziękczynna, odprawiona w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy. Po mszy korowód dożynkowy, w którym z dumą

Laureaci Nagrody Herbu Powiatu.
niesiono wieńce wykonane
z kłosów zbóż, bochnów chleba, owoców, warzyw, polnych
kwiatów, przeszedł na stadion.
Tam kontynuowano dożynkowe uroczystości.
Podczas części oficjalnej
starosta i starościna dożynek wręczyli bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów włodarzowi Gołańczy,
a Mieczysław Durski przekazał bochen Staroście Wągrowieckiemu. Po wystąpieniach
przyszedł czas na tradycyjne
dzielenie się chlebem gospodarzy z gośćmi dożynkowymi.
Życzenia wszystkim rolnikom
i podziękowania za trud pracy
na roli złożyli przybyli na dożynki goście.

Na płycie stadionu swe
stoiska zaprezentowały różne firmy. Nie zabrakło również
stoiska Powiatu Wągrowieckiego, na którym promowano
projekt „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”. Oczywiście, można było coś przekąsić, wziąć udział
w rożnego rodzaju zabawach
i konkursach, a dla najmłodszych sporą atrakcją było wesołe miasteczko. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężył
wieniec z Oleszna. Na scenie
prezentowała się Gołaniecka Orkiestra Dęta pod batutą
Eugeniusza Hańczuka, zespoły ludowe, a gwiazdą dożynkowego wieczoru był popularny piosenkarz Norbi.

Laureaci Nagrody
Herbu Powiatu
Każdego roku podczas dożynek powiatowo – gminnych wręczane są Nagrody
Herbu Powiatu Wągrowieckiego osobom zasłużonym
dla naszego regionu. W tym
roku otrzymali je:
Halina Pietrzycka – członek Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci oraz Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Wapno. Przez ponad 30 lat związana ze szkołą w Wapnie. W tym
czasie organizowała letni wypoczynek dla dzieci, zaangażowana w projekty „Solny
most”, „Sto lat kopalni w Wapnie”. Ławnik Sądu Rodzinnego
w Wągrowcu.

Marek Szkudlarz – sołtys
wsi Czerlin, prezes miejscowego kółka rolniczego. Laureat
aktywnie uczestniczy w pracach społecznych, kształceniu i przekazywaniu nowości
mieszkańcom swojego sołectwa i gminy. Jako właściciel
gospodarstwa osiąga bardzo
dobre wyniki ekonomiczne,
co pozwala mu systematycznie modernizować bazę produkcyjną.
Marian Kabaciński – członek kółka rolniczego w Czeszewie, przewodniczący rady
sołeckiej, członek grupy producenckiej i ochotniczej straży pożarnej. Przez 13 lat pełnił funkcję sołtysa wsi Czeszewo. Uczestniczy w szkoleniach
związanych z rolnictwem

Konferencja upowszechniająca
„CYFROWY URZĄD”

Konferencję zainaugurował Marcin Król – kierownik projektu, a poprowadziła
ją Alicja Sytek - doktorantka prawa Centrum Prawa
i Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie, w którym uczestniczyli
przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie
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W poniedziałek 8
września w dworku
„Róża Poraja” w Budziejewie, gm. Mieścisko, odbyła się konferencja związana z realizacją projektu pn.
„E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”.

oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, miało na celu upowszechnienie
„Cyfrowego Urzędu”. Podczas konferencji poruszane
były następujące kwestie:
wykorzystania profili zaufanych przez pracowników
administracji samorządowej, specyfiki wymiany korespondencji na linii urzędy - jednostki podległe oraz
wypracowania sieci współpracy przy upowszechnianiu e-usług w środowisku
lokalnym.
Konferencja zakończyła się
uroczystym obiadem.

••Iza Marcinkowska

i przekazuje tę wiedzę innym
rolnikom.
Zdzisław Burzyński – prezes gminnych spółek wodnych, w których pracuje już
32 lata, jest wiceprezesem powiatowych spółek wodnych,
wiceprezesem grupy producenckiej mleka Pałuczanka,
wiceprezes grupy producenckiej bydła opasowego Pałuki, zasiada w zarządzie straży
pożarnej i kółkach rolniczych.
Angażuje się w działaniach na
rzecz swojej gminy Gołańcz.
Ks. Adam Dyderski – proboszcz parafii pw. św. Barbary
w Wapnie, duszpasterz i sprzymierzeniec działań służących
lokalnej społeczności. Czynnie
uczestniczy w wielu społecznych przedsięwzięciach, jak

W środę 10 września
w Galerii wągrowieckiego MDK odbyła się kolejna debata społeczna,
zainicjowana przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu.
W debacie udział wzięli:
Piotr Florek, Wojewoda
Wielkopolski, insp. Rafał
Batkowski, Wielkopolski
Komendant Wojewódzki
Policji w Poznaniu, Starosta Michał Piechocki, Wicestarosta Tomasz Kranc,
Burmistrz Wągrowca Stanisław Wilczyński, mł. insp.
Magdalena
Sławińska,
Komendant
Powiatowy
Policji w Wągrowcu, radni
powiatowi wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Wągrowieckiego Tadeuszem
Synorackim, radni miejscy,
sołtysi, a także uczniowie
klas mundurowych z Zespołu Szkół Ponadgimna-
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a nami
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Gdzie szukać
pomocy medycznej
w nocy i święta?

FOT. Archiwum Starostwa

Na ręce starosty Michała Piechockiego bochen chleba przekazał burmistrz Mieczysław Durski.

zbiórka żywności, pomoc osobom potrzebującym i ofiarom
zdarzeń losowych.
Leszek Stachowiak – absolwent Akademii Rolniczej
w Poznaniu, rzeczoznawca do
szacowania strat związanych
z chorobami u zwierząt na terenie gminy Gołańcz, członek Powiatowej Rady Wielkopolskiej
Izby Rolniczej w Wągrowcu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMPLEXMŁYN
sp. z o.o. – to firma działająca w Wągrowcu od lutego
1992 roku i jest kontynuatorką ponad 50-letniej tradycji
młynarstwa przemysłowego.
Podstawą jest działalności jest
ścisła współpraca z lokalnymi dostawcami surowca. Swój
dynamiczny rozwój firma za-

wdzięcza oparciu działania na
własnych zasobach finansowych. Na jej sukces wpływa
także inwestowanie w rozwój
i unowocześnianie produkcji, a także wyspecjalizowana
i doświadczona załoga, która
stanowi cenny kapitał firmy.
Zbigniew Tomczak – długoletni doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wągrowcu. Swoją wiedzą i doświadczeniem
wspiera lokalnych rolników.
Obecnie jest prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi
Łekneńskiej, pomysłodawca
i współorganizator wielu wydarzeń historycznych i kulturowych na terenie gminy
Wągrowiec. Inicjator powstania Klubu Seniora „Cystersi”
w Łeknie.
Krystyna i Marian Wegner
– prowadzą w Wiśniewie
w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne, specjalizujące się w produkcji roślinnej
oraz zwierzęcej. Gospodarstwo poprzez wprowadzanie
i stosowanie ciągle nowych
technologii upraw uzyskuje
bardzo wysokie plony. Dodatkowo pan Marian od 30 lat
pełni funkcję sołtysa wsi Wiśniewo i angażuje się w wiele przedsięwzięć na terenie
swojego sołectwa.
Tomasz Woźniak – prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łeknie. Angażuje się w wiele zadań, wspiera działalność

samorządu gminy i różnych
inicjatyw lokalnych organizacji. Ponadto na areale 33 hektarów prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą.
Alicja i Andrzej Torzewscy
z Łazisk – wspólnie z synem
Sławomirem i synową Kamilą prowadzą rodzinne, w pełni
zmechanizowane gospodarstwo rolne, nastawione na produkcję roślinną. Długoletnie
doświadczenie oraz posiadana wiedza w zakresie uprawy
zbóż powodują, że gospodarstwo osiąga bardzo wysokie
plony zbóż i rzepaku. Państwo
Torzewscy aktywnie uczestniczą w życiu wsi. Pan Andrzej
jest członkiem miejscowego
kółka rolniczego, a pani Alicja
jest członkinią prężnie działającego miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
Beata Mączyńska – absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, odznaczona medalem „zasłużony dla
rolnictwa”. Od 1983 roku
pracownik Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Organizator turnieju
„Moja wieś aktywna”, którego celem było kultywowanie starych zwyczajów i tradycji ludowych oraz integracja środowisk wiejskich.
Dzięki temu powstał Zespół
Ludowy „Sarbianie”. Laureatka zajmuje się doradztwem
z zakresu programów rolnośrodowiskowych. Jest człon-

kiem Rady Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania Dolina Wełny.
Franciszek Stolarz – absolwent technikum mechanizacji
rolnictwa w Gnieźnie. Prowadzi własne gospodarstwo rolne, systematycznie je rozwijając. Na co dzień udziela się
społecznie, będąc członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kłodzinie.
Lech Dworzyński – prezes
Przedsiębiorstwa Produkcyjno
– Handlowego „Lemar” w Potrzanowie. Jego inicjatywą były nie tylko wieloletnie starania
o uregulowanie spraw związanych z nową lokalizacją firmy, ale także stałe dążenie do
unowocześnienia produkcji.
Skutecznie wspomaga działalność samorządów mieszkańców poprzez stałe dofinansowywanie wielu imprez
cyklicznych i sponsorowanie
lokalnego zespołu piłkarskiego.
Rozstrzygnięcie Plebiscytu Głosu Wągrowieckiego
„Sołtys Roku 2014”
Rywalizacja była zacięta do
ostatniej chwili i po podliczeniu wszystkich kuponów oraz
SMS-ów zwyciężczynią plebiscytu, nad którym honorowy
patronat objął Starosta Wągrowiecki, została Teresa Jóźwiak z Toniszewa.
Drugie miejsce zajął Józef
Świętek z Oporzyna, trzecie
Iwona Kubicka z Żabiczyna.

••Iza Marcinkowska
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Debata społeczna z udziałem policji

W debacie udział wziął Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.
zjalnych nr 2 i funkcjonariusze policji.
Przed dyskusją komendant Magdalena Sławińska

przedstawiła stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.
Pytania zadawane przez

uczestników debaty dotyczyły
m. in. bezpieczeństwa na drogach, budowy ścieżek pieszo
– rowerach, czy zasadności

niektórych znaków drogowych,
ustawionych na drogach naszego powiatu.

••Iza Marcinkowska

Komunikat dla pacjentów w sprawie uzyskania pomocy medycznej po godz. 18.
w ramach świadczeń nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałów
ratunkowych oraz izb przyjęć
W razie zachorowania każdy ubezpieczony może skorzystać, po godzinach pracy
swojego lekarza rodzinnego,
z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od
miejsca zamieszkania pacjent
wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz. 18
do 8 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten
rodzaj świadczeń w ramach
umowy z NFZ. W Wielkopolsce
działają 44 placówki.
Przypominamy, że pacjent
może skorzystać z nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim
w przypadku:
- nagłego zachorowania
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe
lub leki dostępne bez recepty
nie przyniosły spodziewanej
poprawy
- konieczności zachowania
ciągłości leczenia lub pielęgnacji.
Skorzystanie ze świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w święta
uzasadniają między innymi:
- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy
oskrzelowej z umiarkowaną
dusznością)
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką,
szczególnie u małych dzieci
i ludzi w podeszłym wieku
- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków
rozkurczowych
- bóle głowy, nieustępujące
mimo stosowania leków przeciwbólowych
- biegunka lub wymioty,
szczególnie u dzieci lub osób
w podeszłym wieku
- zatrzymanie stolca lub
moczu
- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
- zaburzenia psychiczne (z
wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie
ratunkowe)
- przyjmowanie serii zastrzyków.
Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od
stanu pacjenta, można skorzystać w ambulatorium lub poprzez wizytę domową.
Świadczenia
realizowane
w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izbach
przyjęć to świadczenia opieki

zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego
zagrożenia
zdrowotnego.
Mogą obejmować również
świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką
i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez
świadczeniodawców z innych
rodzajów.
Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są
jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują
pacjentów:
- przywiezionych przez zespół
ratownictwa medycznego
- zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia
życia lub nagłego pogorszenia
stanu zdrowia skutkującego
zagrożeniem życia.
Do zadań Izby Przyjęć lub
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy:
- rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania
ze świadczeń zdrowotnych
- objęcie pacjenta doraźną
opieką lekarską i pielęgniarską
terapeutyczną i diagnostyczną stosownie do stanu zdrowia chorego
- udzielenie porady i pomocy
doraźnej pacjentowi niezakwalifikowanemu do hospitalizacji
- przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta
zakwalifikowanego do hospitalizacji.
Udając się do szpitala należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty).
W sytuacji przyjęcia w trybie
pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.
Pamiętaj! W ramach podstawowej opieki zdrowotnej
w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać
z pomocy medycznej w dowolnym miejscu.
W powiecie wągrowieckim
ww. świadczeń medycznych
udziela Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu przy
ul. Kościuszki 74.
Szczegółowych informacji udzielamy również pod
numerem telefonu 800 800
805 (z telefonów stacjonarnych) oraz 61 850 60 36 i 61
850 60 72.

••Z-ca Dyrektora
ds. Medycznych
Wielkopolskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego
Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska
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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
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
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

V spotkanie rodzin
i przyjaciół Domu Pomocy
Społecznej w Srebrnej Górze
Już po raz piąty w Domu Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze
odbyło się spotkanie rodzin naszych
59 mieszkańców.
Uroczystość odbyła się 5 września
2014 roku.
Tak jak w ubiegłych latach,
spotkanie rozpoczęło się
mszą św., którą sprawował
proboszcz srebrnogórskiej
parafii ks. Marek Szewczykowski. Zebranych na dziedzińcu pałacu gości, mieszkańców i pracowników powitała dyrektor placówki,
Beata Żołnierowicz, która jednocześnie podziękowała przyjaciołom naszego Domu za współpracę,
wsparcie i zaangażowanie
na rzecz mieszkańców Domu, wręczając upominki
wykonane w ramach terapii zajęciowej. Wśród gości
uczestniczących w spotkaniu nie zabrakło Starosty
Wągrowieckiego Michała
Piechockiego, Wicestarosty Tomasza Kranca, radnej Powiatu Wągrowieckiego Ireny Wojewódzkiej
– Kucz, przewodniczącej
Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Rynku Pracy,
dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wągrowcu Edyty Owczarzak, Lucyny Ostapiuk,

FOT. Archiwum Starostwa

Ważne
adresy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy

specjalisty
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wągrowcu, kierowników
i przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej
powiatu wągrowieckiego,
księdza proboszcza Marka
Szewczykowskiego, a także przedstawicieli instytucji
współpracujących
z Domem, m.in. PPHU „TOMAS” z Damasławka, firmy
„CHŁODEX” z Gniezna, Apteki „Rodzinnej” z Damasławka. Na spotkaniu obecni byli równie mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej
w Pile razem z dyrektor Dorotą Urbańską oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie z kierownik
Barbarą Senger.

Tuż po uroczystym rozpoczęciu imprezy wszyscy
mogli wysłuchać występu
Aleksandry Daukszewicz,
uczestniczki WTZ w Wapnie,
która swoim śpiewem umiliła
spotkanie.
Atrakcjami przygotowanymi na tę uroczystość były:
wystawa zdjęć z ubiegłorocznego Zjazdu Rodzin oraz tegorocznych imprez kulturalno – oświatowych, w których
uczestniczyli nasi mieszkańcy, wystawa i sprzedaż prac
wykonanych przez mieszkańców w pracowni terapii zajęciowej. Zorganizowano także aukcję prac wykonanych
przez naszych mieszkańców.
Zainteresowaniem cieszyła
się również loteria fantowa,

w której każdy los wygrywał.
Wszyscy uczestnicy spotkania mogli skosztować
pysznej grochówki, flaczków,
kiełbaski z grilla oraz chleba ze smalcem i ogórkiem,
a także poczęstować się ciastem.
Impreza upłynęła w miłej
i rodzinnej atmosferze i na
taką uroczystość przyszłoroczną już czekamy.
Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze jest
placówką stacjonarną stałego lub okresowego pobytu,
zapewniającą całodobową
opiekę. Obecnie w DPS przebywa 59 pensjonariuszy.
DPS jako samorządowa
jednostka organizacyjna po-

wiatu wągrowieckiego realizuje zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej,
wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz aktów
wykonawczych wydanych na
jej podstawie.
Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę
oraz zaspokaja niezbędne
potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, w tym
społeczne, psychologiczne
i religijne na poziomie obowiązującego standardu usług
świadczonych przez domy
pomocy społecznej.

••Krzysztofa
Bejma-Zamiar
kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego
DPS w Srebrnej Górze

Tematyka prac komisji Rady Powiatu
na posiedzeniach w wrześniu
wg planu pracy na 2014 rok
Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii
Rozwoju Powiatu:
Stopień realizacji inwestycji i remontów wybranych
jednostek powiatu wągrowieckiego. Perspektywa skorzystania ze środków unijnych (posiedzenie wyjazdowe w MOW w Antoniewie).
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
Analiza efektywności zrealizowanych przedsięwzięć

edukacyjnych, które były
dofinansowane ze środków
pozabudżetowych w latach
2011-2014 przez szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat wągrowiecki
(I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2 i ZSP
w Gołańczy).
Informacja szkół i placówek oświatowych o organizacji roku szkolnego
2014/2015.
Realizacja
powiatowego programu stypendialnego w roku szkolnym
2013/2014.
Informacja

o dotacjach na renowację zabytków w 2014 roku.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Zdrowia, Polityki
Społecznej i Rynku Pracy:
Analiza potrzeb finansowych z zakresu zdrowia, polityki społecznej i rynku pracy - założenia do budżetu na
2015 rok.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Bezpieczeństwa
i Komunikacji:
Stan realizacji zadań przez

Powiatowy Zarząd Dróg
w 2014 roku.
Informacja Zarządu o realizacji budżetu za I półrocze
2014 roku.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Rewizyjna:
Rozpatrzenie pisma dot.
niewłaściwego zachowania
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.
Kontrola wykonania zadań statutowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu za I półrocze 2014 roku.

Kontrola wykonania budżetu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy za I półrocze 2014 roku.
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.

••zebrała M. Substyk
inspektor w Biurze Rady
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