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W dniu 2 stycznia 2013 
roku firma MTD Consulting 
Marcin Król wraz z powia-
tem wągrowieckim rozpoczę-
ła realizację projektu partner-
skiego „Przejmij ster – zacznij 
działać na własny rachunek!”, 
dofinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Cel projektu to 
stworzenie warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia osób bez-
robotnych zamieszkujących 
na terenie powiatu wągro-
wieckiego poprzez objęcie 
kompleksowym wsparciem 
szkoleniowo-doradczym 50 
osób oraz udzielenie pomo-
cy finansowej 30 osobom. 
Ze względu na zgromadzone 
oszczędności możliwe było 
udzielenie dotacji dodatko-
wo jednej osobie z listy rezer-
wowej. Obecnie projekt jest 
na etapie wypłacania wspar-
cia pomostowego 31 osobom, 
które w listopadzie otrzymały 
dotacje w wysokości do 40 tys. 
zł. Uczestnicy ci założyli wła-
sne firmy działające w różnych 
branżach. Dziś prezentujemy 
niektóre z nich.

roZMowa 
Z ucZeStNicZKą 
PrograMu, 
aNNą MaciejewSKą

Dlaczego zdecydowała 
się Pani na udział w projek-
cie „Przejmij ster”?

- Zdecydowałam się na 
udział w projekcie, gdyż w na-
szym powiecie jest bardzo du-
że bezrobocie i ciężko jest zna-
leźć pracę. Postanowiłam więc 
otworzyć firmę i być szefem 
sama sobie. 

czym zajmuje się Pani 
firma i gdzie znajduje się 
jej siedziba?

- Moja firma zajmuje się 
świadczeniem usług z zakre-
su sprzątania. Do oferty zalicza 
się: czyszczenie mechaniczne 
podłóg i zabezpieczanie pod-
łoża powłokami ochronnymi, 
sprzątanie domów, mieszkań 
i instytucji użytku publiczne-
go, czyszczenie tapicerki me-
blowej, samochodowej, czysz-
czenie dywanów i wykładzin, 
opieka nad grobami itp. Siedzi-
ba firmy mieści się w Pawłowie 
Żońskim. 

oNi PrZejĘli Ster 
i ZaŁoŻyli wŁaSNe firMy

Beata Knaś.

Anna Maciejewska.

niemowlęcia. Jeśli klient jest 
zainteresowany kupnem to-
waru, którego akurat nie 
mam w sklepie, jestem w sta-
nie sprowadzić go na drugi 
dzień. 

jaką kwotę dotacji Pani 
otrzymała i co dzięki temu 
udało się Pani zrealizować, 
co zakupić?

- Przyznano mi kwotę o ja-
ką wnioskowałam, czyli 40 tys. 
zł. Dzięki temu zakupiłam ca-
ły towar, maszynę do szycia. 
W ofercie mam również haft 
na zamówienie, może to być 
np. imię dziecka, miś czy kwia-
tek. 

 jak Pani ocenia swoje 
szanse na rynku? 

- Dzieci rodzą się cały 
czas, tu nie ma sezonowo-

ści. Sprawdzałam: w samym 
Wągrowcu rodzi się rocznie 
około 300 dzieci, w całym 
powiecie około 500. A okazji 
jest wiele. Poza narodzinami 
dziecka, kiedy trzeba kupić 
całą wyprawkę, są przecież 
choćby chrzciny czy roczek. 
Myślę więc, że utrzymam się 
na rynku.

 czy ma Pani plany dal-
szego rozwoju firmy?

- Tak. Już w maju chcia-
łabym wykorzystać całą po-
wierzchnię sklepu – jest on dwu-
poziomowy - i górę przeznaczyć 
na łóżeczka niemowlęce. 

  trzymamy kciuki za 
wszystkich uczestników 
projektu „Przejmij ster”! 

Olga Bijan,   •
Izabela Marcinkowska

jaką kwotę dotacji Pani 
otrzymała i co dzięki temu 
udało się Pani  zrealizować, 
co zakupić?

- Udało mi się uzyskać 40 ty-
sięcy złotych dofinansowania, 
dzięki czemu mogłam zakupić 
odpowiedni sprzęt do profesjo-
nalnego sprzątania, m.in. szo-
rowarki, odkurzacze do pra-
cy na mokro i sucho, automat 
czyszczący, odkurzacz piorący, 
profesjonale środki do czyszcze-
nia, środki uzupełniające itp. 

jak Pani ocenia swoje 
szanse na rynku? 

- Popyt na usługi z zakresu 
sprzątania ciągle rośnie, więc 
myślę pozytywnie o przyszło-
ści mojej firmy. 

czy ma Pani plany dal-
szego rozwoju firmy?

- Oczywiście, że tak, ale nie 
będę zdradzać szczegółów na 
tym etapie. 

 
roZMowa 
Z ucZeStNicZKą 
ProjeKtu,
Beatą KNaŚ

Dlaczego zdecydowała 
się Pani na udział w projek-
cie „Przejmij ster”?

- Byłam bez pracy przez dwa 
lata. Jako matce samotnie wy-
chowującej dziecko nie było 
mi łatwo. Postanowiłam więc 
„wziąć byka za rogi”, zacząć 
działać na własny rachunek 

i otworzyć własną firmę. Sko-
rzystałam z projektu „Przejmij 
ster” i udało się! 

czym zajmuje się Pani 
firma?

- Prowadzę w Wągrowcu 
przy ul. Kolejowej sklep „Plane-
ta Maluszka”. Sprzedaję wszel-
kie akcesoria dla niemowląt. 
Oferta jest bardzo bogata. 
W moim sklepie znajdą Pań-
stwo m. in. łóżeczka, wózki 
głębokie i spacerówki, po-
ściele, nosidełka i foteliki sa-
mochodowe, krzesełka do 
karmienia, chodziki, pierw-
sze zabawki dla maluszka, 
ubranka, wanienki, butelki, 
smoczki itd. Można skom-
pletować całą wyprawkę dla 
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Szanowni PańStwo!
Przez 15 lat istnienia samo-

rządu powiatowego udało się 
nam wiele osiągnąć. Nie spo-
sób wymienić wszystkiego, ale 
z dumą mogę przypomnieć, iż 
w tym okresie wybudowano 3 
nowe sale gimnastyczne, prze-
prowadzono termomoderni-
zację 18 obiektów, na których 
w większości przypadków po-
łożono nowe dachy. Utworzy-
liśmy liczne pracownie szkol-
ne, przebudowaliśmy około 15 
km dróg, a na ok.100 km prze-
prowadziliśmy remonty. 

Położyliśmy wiele kilome-
trów chodników, zbudowali-
śmy nowe przystanki i prze-
prowadziliśmy inne inwesty-
cje w zakresie bezpieczeństwa 
drogowego. Dzięki wszyst-
kim tym inwestycjom znacz-
nie wzrosło bezpieczeństwo, 
a także komunikacyjność 
w powiecie, w dużym stop-
niu dzięki współpracy z Urzę-
dem Wojewódzkim. W trosce 
o zdrowie naszych mieszkań-
ców zakupiony został nowo-
czesny sprzęt dla wągrowiec-
kiego szpitala, w tym tomo-
graf. Powiatowy Urząd Pracy 
zrealizował wiele programów 
dla osób bezrobotnych. 

Nie można w tym miejscu 
pominąć dotacji na utworze-
nie własnej działalności go-
spodarczej. Powiat wągrowiec-
ki włącza się w pomoc w za-
kresie funkcjonowania szkol-
nictwa wyższego. Przez 10 lat 
funkcjonowania w Wągrow-
cu Oddziału Zamiejscowego 
UAM jego progi opuściło 1500 
absolwentów. Od ponad 5 lat 
kolejni absolwenci opuszczają 
mury Oddziału Zamiejscowe-
go GSW Milenium. 15 lat po-
wiatu to również powstanie 
nowych placówek, takich jak 
Placówka Opiekuńczo – Wy-
chowawcza czy Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii w Gołań-
czy. W ramach pieczy zastęp-
czej funkcjonują rodzinne pla-
cówki opiekuńcze, pogotowia 
opiekuńcze, których działanie 
koordynuje Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. 

Udało się nam przeprowa-
dzić informatyzację wszyst-
kich jednostek prowadzonych 
przez powiat. Bardzo ważnych 
zadaniem jest dla nas wspar-
cie bezpieczeństwa publiczne-
go. Pomagamy zarówno straży 
pożarnej, jak i policji w zaku-
pie nowego specjalistycznego 
sprzętu. Powiat wągrowiecki 
to także bogactwo zabytków, 
liczne jeziora i lasy, unikatowe 
pomniki przyrody, a to wszyst-
ko w samym sercu gościnnych 
Pałuk. Cieszę się, że jestem go-
spodarzem tak wspaniałej zie-
mi i jej mieszkańców.

Starosta Wągrowiecki,   •
Michał Piechocki

Powiat wągrowiecki po-
wstał 1 stycznia 1999 r. w wy-
niku reformy samorządowej. 
Akt potwierdzający powstanie 
powiatu Prezydent RP Alek-
sander Kwaśniewski wręczył 
staroście Józefowi Sulikow-
skiemu, który tworzył struktu-
ry samorządu powiatowego, 
już 23 listopada 1998 r. Tra-
dycje struktur powiatowych 
są jednak w naszym regionie 

Powiat LiCzY SoBiE 15 Lat

Pierwszy Starosta Wągrowiecki, Józef Sulikowski.
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Michał Piechocki, Starosta Wągrowiecki.

Siedziba władz powiatu.

Tadeusz Synoracki, Przewodniczący Rady Powiatu.
Tomasz Kranc, Wicestarosta.

Już po raz dziewiąty, 
w związku z inauguracją akcji 
feryjnej Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej, z różnych zakątków 
naszego powiatu, a także są-
siedzkich, zjechali do auli wą-
growieckiego I LO młodzież 
i dzieci, by w ramach Powia-
towego Konkursu Wokalistów 
„Graj Muzyka! 2014” zapre-
zentować swoje umiejętności. 
Po sześciu godzinach konkur-
sowych przesłuchań komisja 
w składzie: Mirosława Cie-
śnik - przewodnicząca, wiole-
ta Kruś, tomasz Kotwica, po 
przesłuchaniu 71 uczestników 
tego wydarzenia, postanowiła 
przyznać: 

w kategorii szkół podsta-
wowych:

I miejsce: aleksandrze Ma-
karo z GOK w Budzyniu, II miej-
sce: wiktorii Bugnackiej  z SP 
w Żelicach, III miejsce: Marii Ja-
strząbek z SP 2 w Wągrowcu 
oraz IV miejsce:  zofii Serwat-
ce, SP w Mieścisku Wyróżnienia: 

oli Szyjce, annie Sielewicz, 
antoninie tondel i Jakubo-
wi Pisarkowi, wszystkim z SP 
2 w Wągrowcu oraz zofii Ge-
isler z GOK w Budzyniu. 

w kategorii szkół ponad-
podstawowych: 

I miejsce: Maciejowi Kuja-
wie z I LO w Wągrowcu, II miej-
sce: Marcie Jastrząbek  z I LO 
w Wągrowcu, II miejsce: Mar-
cinowi Kaczmarkowi z ZSP 
nr 2 w Wągrowcu, III miejsce: 
Jakubowi Herfortowi z GOK 
w Budzyniu

Wyróżnienia: Joannie Szy-
mańskiej i anecie Koprow-
skiej z I LO w Wągrowcu,  Kami-
li Górnej z GOK w Budzyniu, Ju-
lii Dereżyńskiej z Gimnazjum 
w Skokach,  wiolecie Urban 
z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu 
oraz Damianowi Chrzempie 
z ZSP nr 1 w Wągrowcu

Organizatorem konkursu 
było Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej.

Karol Kruś •

Graj Muzyka! 2014

W ramach nadzoru nad wa-
runkami tego wypoczynku 
Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Wągrow-
cu przeprowadziła 9 kontroli. 
Sprawdzono standard 9 tur-
nusów, na których przebywa-
ło łącznie 280 uczestników, 
z czego 135 na półkoloniach 
w miejscu zamieszkania, a 145 
na obozach sportowych.

Półkolonie zorganizowane 
były w Bibliotece Publicznej 
w Skokach, w wągrowieckim 
Aquaparku oraz w oparciu 
o bazę Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Wągrowcu. Obozy 
sportowe, na których przeby-
wali uczestnicy spoza powia-
tu, odbywały się w Gimna-

zjum w Skokach oraz w OSiR 
w Wągrowcu.

Przeprowadzone kontrole 
nie wykazały uchybień i nie-
prawidłowości dotyczących 
stanu sanitarno - higienicz-
nego obiektów, warunków 
zakwaterowania i wyżywie-
nia dzieci oraz związanej 
z organizacją turnusów doku-
mentacji.

Dokonywano także dys-
trybucji materiałów w zakre-
sie promocji zdrowia do wy-
korzystania w trakcie zajęć 
z dziećmi i młodzieżą.
PańStwowY PowiatowY 

inSPEKtor SanitarnY 
w wąGrowCU

Paweł Gilewski •

Nadzór sanitarny 
nad zimowym 
wypoczynkiem 
dzieci i młodzieży 
w powiecie 
wągrowieckim
W okresie ferii zimowych 2014 r. zorgani-
zowano w powiecie wągrowieckim 12 tur-
nusów wypoczynku dzieci i młodzieży.

znacznie starsze. Wągrowiec 
był już stolicą powiatu w okre-
sie międzywojennym, jak rów-
nież w czasach PRL-u, do ro-
ku 1975. Obecnie jesteśmy 
jednym z 31 powiatów wo-
jewództwa wielkopolskiego, 
jednym z największych. Nasz 
powiat zajmuje powierzchnię 
1040,8 km2 i leży w historycz-
nym i etnograficznym regio-
nie Pałuk, na przecięciu Szlaku 
Piastowskiego ze Szlakiem Cy-
sterskim. Zamieszkuje go po-
nad 70 tysięcy mieszkańców 
w gminach Wągrowiec, Skoki, 
Gołańcz, Damasławek, Mieści-
sko, Wapno i w mieście Wą-
growcu. Powiat wągrowiecki 
to bogata historia ziemi wą-
growieckiej, ściśle związana 
z cystersami, którzy wywar-

li duży wpływ na rozwój tego 
regionu, piękno przyrody, bo-
gactwo jezior oraz lasów, wiel-
kopolska przedsiębiorczość, 
silny region kulturalny – Pału-
ki, przecięcie dwóch szlaków 
turystycznych: Szlaku Piastow-
skiego oraz Szlaku Cysterskie-
go, pełna infrastruktura komu-
nalna, dogodne warunki do 
inwestycji i oczywiście staro-
polska gościnność. 

Powiat wągrowiecki i jego 
poszczególne gminy podpisały 
umowy partnerskie z powiatem 
Lüneburg w Dolnej Saksonii 
w Niemczech. Powiaty wymie-
niają się doświadczeniami na 
płaszczyźnie samorządowej 
oraz współpracują w zakresie 
kulturalnym, sportowo-tury-
stycznym i socjalnym. 

a oto PartnErzY 
z niEMiEC 
i innYCH KraJów: 

Powiat Wągrowiecki - po-
wiat Lüneburg (Niemcy); Re-
jon Czerwonoarmijski (Ukra-
ina); Sedlcany (Czechy). 

Miasto Wągrowiec - mia-
sta: Adendorf i Schönwalde 
(Niemcy); Gyula (Węgry); Kra-
snogorsk (Rosja); Le Plessis-
Trevise (Francja). 

Gmina Damasławek - gmina 
Dahlenburg (Niemcy); gmina 
Oirschot (Holandia). 

Gmina Gołańcz - Zwią-
zek Pielęgnacji Stosunków 
Międzynarodowych Allen-
dorf (Lumda - Niemcy); 
gmina Ilmenau (Niemcy); 
gmina Kamyk nad Wełtawą 
(Czechy). 

Gmina Skoki - gmina Bardo-
wick (Niemcy); gmina Drech-
terland (Holandia). 

Gmina Mieścisko - gmina 
De Bilt (Holandia); gmina Re-
tiers (Francja); gmina Scharne-
beck (Niemcy). 

Gmina Wapno - gmina Ame-
linghausen (Niemcy).

 
naGroDa HErBU 
PowiatU i złota PiECzęć

Powiat wągrowiecki przy-
znaje dwie ważne nagrody: 
Nagrodę Herbu Powiatu Wą-
growieckiego oraz „Złotą Pie-
częć”. Nagroda Herbu Powiatu 
Wągrowieckiego przyznawa-
na jest od 2003 roku. To za-
szczytne, honorowe wyróż-
nienie przyznawane za wybit-
ne zasługi w rozwoju powia-

tu wągrowieckiego. Do końca 
2013 r. przyznano ponad 360 
Nagród Herbu. Nagroda „Zło-
ta Pieczęć” przyznawana jest od 
2001 r. „Złota Pieczęć” - Nagro-
da Powiatu Wągrowieckiego, 
popularyzuje ponadprzeciętne 
działania i dokonania społecz-
ne oraz zawodowe osób dzia-
łających na rzecz powiatu. 

LaUrEaCi 
„złotEJ PiECzęCi”:

Mirosław Jańczak, dr Wła-
dysław Purczyński, Wiktor An-
drzej Walkowiak – 2001 r.

Bronisław Łukaszewski, Sta-
nisław Marek Jóźwiakowski, ks. 
Andrzej Trzemżalski – 2002 r.

ks. Jan Kasztelan, ks. Andrzej 
Rygielski, Zofia Zawol – 2003 r.

Alfons Hemmerling, Mieczy-

sław Jarzembowski, Czesław 
Zawadzki – 2004 r.

January Bątkiewicz, Jadwi-
ga Ranke, Zdzisław Serwatka 
– 2005 r.

Jan Kasper, Zdzisław Gajew-
ski – 2006 r.

Marian Siwiński, Zygmunt 
Nieżychowski – 2007 r.

Leokadia Grajkowska, Ry-
szard Kołacki – 2008 r.

Zbigniew Orywał, Jerzy Ka-
sprzak, Małgorzata Jazgar – 
2009 r.

Irena Wojewódzka – Kucz, 
Franciszek Molendowski – 2010 r.

Maria Baar, Włodzimierz Na-
umczyk – 2011 r.

Andrzej Banaszyński, Zbi-
gniew Lindner – 2012 r.

Stefan Mikołajczak, Dawid 
Ogrodnik – 2013 r.

4 KaDEnCJE 
JaK JEDEn DziEń...

Przez 15 lat swego ist-
nienia powiat wągrowiecki 
miał trzech przewodniczą-
cych Rady Powiatu, dwóch 
starostów i radnych różnych 
ugrupowań. To właśnie ci lu-
dzie w imieniu mieszkańców 
podejmowali ważne dla lo-
kalnej społeczności decyzje 
i dbali o rozwój powierzone-
go im obszaru.

To już 15 lat, od kiedy po-
wołana do życia została Rada 
Powiatu Wągrowieckiego. Do-
kładnie 10 listopada 1998 roku 
odbyła się pierwsza sesja Rady 
Powiatu, którą otworzył prze-
wodniczący senior, wojciech 
ćwik. - Było to dla naszego re-
gionu wyjątkowe wydarzenie. 

Dziś możemy powiedzieć, że 
powiaty zdały egzamin, a lu-
dzie za nie odpowiedzialni ak-
tywnie pracują i działają na 
rzecz swoich mieszkańców. 
Dziś życzyłbym powiatom 
większego wsparcia ze strony 
rządu, aby za zlecaniem no-
wych zadań szły konkretne 
środki finansowe – mówi an-
drzej Bielecki, przewodni-
czący Rady Powiatu dwóch 
kadencji 1998 – 2002 i 2002 
- 2006. 

Wiceprzewodniczącymi Ra-
dy Powiatu Wągrowieckiego 
w latach 1998 – 2002 byli ta-
deusz Kłos i ryszard Cieśliń-
ski. W wyniku tajnych głoso-
wań Starostą Wągrowieckim 
został Józef Sulikowski, któ-
ry tworzył struktury powiatu 
od podstaw, a Wicestarostą 
Michał Piechocki. Człon-
kami Zarządu zostali: Jacek 
Brzostowski, tomasz Kranc, 
Marek Popielak i Piotr Cza-
pracki. Warto wspomnieć, że 
w pierwszej kadencji Rada 
Powiatu liczyła 30 radnych. 

W wyniku zmiany ustawy 
o samorządzie powiatowym, 
Rada Powiatu Wągrowieckie-
go następnych kadencji liczy-
ła już 19 radnych. Tak jest do 
dzisiaj. Najstarszym wiekiem 
radnym drugiej kadencji był 
Edmund Knapski. Przewod-
niczącym Rady Powiatu został 
ponownie andrzej Bielecki. 
Na Wiceprzewodniczących 
Rady wybrano Grzegorza 
Pietrzyckiego i Krzysztofa 
Migasiewicza. Na stanowi-
skach Starosty i Wicestarosty 
nie doszło do żadnych rotacji 
kadrowych. Radni ponownie 
obdarzyli zaufaniem dotych-
czasowych włodarzy powia-
tu: Józefa Sulikowskiego i Mi-
chała Piechockiego. Członka-
mi Zarządu Powiatu oprócz 
starostów zostali: Irena wo-
jewódzka – Kucz (na skutek 
rezygnacji z funkcji człon-
ka Zarządu, Rada Powiatu 
29 kwietnia 2003 r. dokona-
ła wyboru nowego członka, 
którym został andrzej wie-
czorek, Tomasz Kranc i tade-
usz Synoracki.

Pierwsza sesja trzeciej ka-
dencji Rady Powiatu Wągro-
wieckiego odbyła się 24 listo-
pada 2006 roku. Otworzył ją 
radny senior Wojciech Ćwik. 
Na Przewodniczącego Ra-

dy Powiatu kadencji 2006 
– 2010 wybrano Krzysz-
tofa Migasiewicza. Wice-
przewodniczącymi zostali 
Wojciech Ćwik i Józef Suli-
kowki. Na Starostę Wągro-
wieckiego wybrano Michała 
Piechockiego. Wicestarostą 
został Tomasz Kranc. Skład 
Zarządu uzupełnili: Andrzej 
Bielecki, Andrzej Wieczorek 
i wiesław Ewertowski. 

Obecna, czwarta kadencja 
Rady Powiatu nie przyniosła 
zmian na stanowiskach Sta-
rosty i Wicestarosty. Uchwa-
łą Rady Powiatu z 1 grudnia 
2010 roku na stanowisko Sta-
rosty został wybrany ponow-
nie Michał Piechocki. Na sta-
nowisku Wicestarosty pozo-
stał Tomasz Kranc. W skład Za-
rządu weszli poza starostami: 
Andrzej Bielecki, Jacek Brzo-
stowski i Robert Woźniak.

Od początku istnienia po-
wiatu wągrowieckiego za-
silają szeregi Rady Powiatu: 
Jacek Brzostowski, Tomasz 
Kranc, Jerzy Springer, An-
drzej Bielecki oraz Krzysztof 
Migasiewicz.

oBECnY SKłaD 
raDY PowiatU 
wąGrowiECKiEGo
tadeusz Synoracki – Prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Wągrowieckiego 
Krzysztof Migasiewicz – Wi-
ceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Wągrowieckiego
Grzegorz owczarzak – Wi-
ceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Wągrowieckiego
Grzegorz Bałdyga, andrzej 
Bielecki, Jacek Brzostow-
ski, Stanisław Gąsiorek, zbi-
gniew Grabowski, Grzegorz 
Jakubiak, Stanisław Kida, 
tomasz Kranc, tomasz Ku-
fel, Małgorzata osuch, Piotr 
Pałczyński, Jerzy Piasec-
ki, Michał Piechocki, Jerzy 
Springer, irena wojewódz-
ka – Kucz, robert woźniak.

oBECni włoDarzE 
PowiatU 
wąGrowiECKiEGo
Starosta Michał Piechocki 
Wicestarosta tomasz Kranc
Przewodniczący Rady Powia-
tu Wągrowieckiego tadeusz 
Synoracki.

oprac. K. Basiura,  •
I. Marcinkowska

Herb powiatu 
wągrowieckiego.



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

wągrowiecKi Kurier Powiatowy - MieSiĘcZNy BiuletyN iNforMacyjNy SaMorZąDu Powiatowego w wągrowcu
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Komisja finansów, ob-
szarów wiejskich i Strate-
gii rozwoju Powiatu:

Budżet Obywatelski Po-
wiatu Wągrowieckiego- po-
prawki, innowacje.

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 2 w Wą-
growcu w latach 2011-2014.

Ocena rozwoju bazy loka-
lowej i zrealizowanych zadań 
przez Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Gołańczy.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i rynku Pracy:

Funkcjonowanie Domu Pomo-
cy Społecznej w Srebrnej Górze, za-
spokojenie potrzeb przez DPS.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Komunikacji:

Informacja nt. przebiegu 
zimowego utrzymania dróg 
powiatowych.

Informacja z działalno-
ści Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za 2013 rok.

Bezpieczeństwo miesz-
kańców powiatu wągrowiec-
kiego w zakresie działania 
Komendy Powiatowej Policji 
- informacja za 2013 rok.

Bezpieczeństwo miesz-
kańców powiatu wągrowiec-
kiego w zakresie działania 
Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej - in-
formacja za 2013 rok.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja rewizyjna:
Kontrola funkcjonowa-

nia i wykonywania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 ro-
ku - prawo zamówień pu-
blicznych w I Liceum Ogól-
nokształcącym w Wągrow-
cu w 2013 roku.

Kontrola funkcjonowania 
Biura Spraw Obywatelskich 
i Zdrowia ze szczególnym 

uwzględnieniem dotacji przy-
znanych przez Powiat Wągro-
wiecki dla organizacji poza-
rządowych w 2013 roku.

Przewodniczący i wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
Wągrowieckiego pełnią dyżu-
ry w Starostwie Powiatowym 
w Wągrowcu, przy ul. Kościusz-
ki 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 lutym wg planu pracy na 2014 rok
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1. Podaj nazwisko patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.
2. Przedsięwzięcie, którego współorganizatorem będzie w dniu 27 kwietnia 2014 roku I Liceum 
Ogólnokształcące w Wągrowcu, nosi nazwę: Powiatowy ……………… Nauki.
3. Ulica przy której znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Wągrowcu.
4. Nazwisko patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu i Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.
5. Wyraz, który znajduje się w adresie strony internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wągrowcu.
6. Uzupełnij nazwę placówki prowadzonej przez Powiat Wągrowiecki: Młodzieżowy Ośrodek 
……………………….. w Gołańczy.
7. Odbywa się corocznie do szkół ponadgimnazjalnych – synonim słowa nabór.
8. Rada Powiatu Wągrowieckiego we wrześniu 2011 roku uchwaliła powiatowy …………………. 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Po-
wiat Wągrowiecki.
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jesteś gimnazjalistą, rodzicem lub dziadkiem ucznia gimnazjum, absolwentem gimna-
zjum, a może jesteś zainteresowany jaką ofertę edukacyjną przygotowały szkoły i pla-
cówki prowadzone przez Powiat wągrowiecki?
rozwiąż krzyżówkę i przyjdź odebrać nagrodę na V Powiatowych targach edukacyjnych, 
a dowiesz się co możemy ci zaproponować!

Rada Powiatu Wągrowieckiego ufundowała upominki dla 20 osób, które rozwiążą krzyżówkę i do 24 marca 2014 roku prześlą rozwiązanie wraz z swoimi da-
nymi do siedziby Starostwa Powiatowego w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pokój 213, II piętro, tel. 67 26 80 551. Wręczenie 
nagród odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014 roku podczas V Powiatowych Targów Edukacyjnych w Wągrowcu w hali OSiR w Wągrowcu.

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w Konkursie plastycznym na logo Powiatowych targów edukacyjnych w wągrowcu. Szczegóły doty-
czące konkursu i regulamin znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w zakładce serwis oświatowy www.wagrowiec.pl.




