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WSZYSCY JESTEŚMY
KONSUMENTAMI

Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta - międzynarodowe
święto obchodzone corocznie 15 marca.

Po zmaganiach przyszedł czas na nagrody i wtróżnienia.

Trójka laureatów. Pierwsza z lewej Daria Charzyńska.

Marta Jastrząbek z Ogniska Pracy Pozaszkolnej była wśród
osób uświetniających zmagania swoim występem.

FOT. 5x Archiwum Starostwa

Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku
w rocznicę przemówienia
prezydenta Johna Kennedy,ego, wygłoszonego
w roku 1962 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie
praw konsumenta.
Wówczas prezydent USA
sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa,
do reprezentacji.
Z jego ust padło też znane
stwierdzenie: „Konsumenci to my wszyscy”. W Polsce
Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000.
Daria Charzyńska po
raz trzeci zwyciężczynią powiatowego etapu Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy
Konsumenckiej!
14 marca w auli Zespołu
Szkół Ponadgimanzjalnych
nr 1 w Wągrowcu odbył
się powiatowy etap jubileuszowej X Wielkopolskiej
Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się
25 uczniów z ZSP nr 1 i ZSP
nr 2 w Wągrowcu oraz ZSP
w Gołańczy. Uczestników
powitał
przewodniczący
komisji Zbigniew Byczyński, Powiatowy Rzecznik
Konsumenta oraz Michał
Piechocki, Starosta Wągrowiecki.
Uczestnicy mieli godzinę na rozwiązanie testu
składającego się z 30 pytań. Po sprawdzeniu prac
okazało się, że zwyciężyła
po raz trzeci z rzędu Daria
Charzyńska, zdobywając
28 punktów i że potrzebna
będzie dogrywka o miejsce drugie, a także o miejsca od czwartego do szóstego.
I miejsce Daria Charzyńska, II miejsce Katarzyna Tomkowiak, III miejsce
Marcin Budka, IV miejsce
Marika Piątek, V miejsce
Dawid Przybylski, VI miejsce Daria Kamińska
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Jubileuszowa olimpiada nie
mogła obejść się bez niespodzianek. Był zatem występ uzdolnionych podopiecznych Ogniska Pracy
Pozaszkolnej oraz wspaniały tort. Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom olimpiady!

Tadeusz Synoracki, przewodniczący Rady Powiatu.

Zbigniew Byczyński gratuluje zwyciężczyni.
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Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Kiedy byłam mała, chciałam zostać...
Kiedy byłam mała, bardzo chciałam zostać nauczycielką. Ale jestem dowodem na to, że marzenia nie zawsze się spełniają.
Najtrudniejsza
decyzja,
którą musiałam podjąć...
Najtrudniejszą było dla mnie
podjęcie decyzji o objęciu
funkcji Skarbnika Powiatu. Powiaty powstawały na
bazie ówczesnych Urzędów
Rejonowych. To była niewielka jednostka w porównaniu
z tym, co powstało jako Powiat. Wymagało to dużych
umiejętności organizacyjnych
i merytorycznych w strukturach finansowo-księgowych.
Dostosowanie do wymogów
obowiązujących w prawie
i pozostałych. I ciągła obawa
oraz pytanie: czy sprostam zadaniu, które zostało mi powierzone i nie nadużyję czyjegoś
zaufania?

Są od początku

W ramach obchodów 15-lecia powiatu nie sposób nie wspomnieć o osobach piastujących ważne stanowiska, a które w murach starostwa są od samego początku
powstania powiatu. Mowa o Skarbniku Powiatu, DANUCIE KRÓLCZYK i o Sekretarzu Powiatu, ANDRZEJU SEBASTYAŃSKIM.
FOT. 2x Archiwum Starostwa

Skarbnik Powiatu, jako główny księgowy budżetu powiatu, zapewnia prawidłową gospodarkę budżetową, dąży
do pozyskiwania środków
finansowych na rzecz starostwa, odpowiada za planowanie i realizację budżetu oraz
sprawuje nadzór nad gospodarką finansową. Na krótkie
pytania odpowiada Danuta
Królczyk, Skarbnik Powiatu
Wągrowieckiego, powołana
na to stanowisko przez Radę
Powiatu Wągrowieckiego 22
grudnia 1998 roku.

Danuta Królczyk
Mój największy sukces...
- Mój największy sukces to rodzina, dom. Moje dzieci i wnuki, ich edukacja zawodowa,
a także i moja satysfakcja zawodowa.
Powiat wągrowiecki jest
dla mnie...
- Powiat Wągrowiecki jest dla
mnie jak drugi dom. Spędzam
w starostwie wiele czasu,
analizuję problemy związane
z finansami, również w godzinach popołudniowych na
obradach, komisjach stałych
powiatu z Radnymi Powiatu
Wągrowieckiego.
Praca, którą wykonuję jest...
- Praca, którą wykonuję jest
trudna, bardzo odpowiedzialna, ale mogę także powiedzieć, ze daje poczucie satysfakcji zawodowej.

Andrzej Sebastyański
Chciałabym, aby gospodarBudżet naszego powiatu
ka finansowa powiatu była
jest...
bardziej elastyczna, środki fiBudżet naszego powiatu daje
nansowe bardziej pokrywały
poczucie
bezpieczeństwa
zapotrzebowanie, a wskaźniki
i stabilizacji osobom zatrudWieloletniej Prognozy Finannionym w 18 jednostkach
sowej nie utrudniały drogi do
organizacyjnych
powiatu.
realizacji zamierzonych celów
Przez pryzmat tych jednostek
powiatowi.
widać ogromną pracę bieżą***
cą, edukacyjną i inwestycyjną
Ustawa o pracownikach sapowiatu. Zadania nałożone
morządowych wprowadza
ustawami, własne i nie tylko
obowiązek zatrudniania semusza być zabezpieczone
kretarza na wszystkich szcześrodkami finansowymi. Umieblach samorządu terytorialjętność podziału, celowość,
nego. Uchwałą Rady Powiatu
rzetelność, gospodarność –to
Wągrowieckiego z 29 marca
są cechy, które towarzyszą na
1999 roku na stanowisko seco dzień przy wykonywaniu
kretarza powiatu wągrowiecprawidłowej gospodarki fikiego powołano Andrzeja
nansowej w budżecie.
Sebastyańskiego. W toku
Chciałabym, aby gospopracy zawodowej uzyskał
darka finansowa powiatu
liczne podziękowania, m.in.
była...

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który chce przekazać 1% podatku dochodowego za 2013r. na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rocznym zeznaniu podatkowym. W składanym zeznaniu podatnicy mogą również wskazać cel szczegółowy 1% oraz
wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie 1%. www.mf.gov.pl, www.mpips.gov.pl
1.

0000048414

Miejski Klub Sportowy „Nielba”

2.

0000062353

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „REHABILITACJA” im. Karola Marcinkowskiego

3.

0000058949

Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa

4.

0000172752

Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno – Muzyczne

5.

0000272423

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides”

6.

0000254562

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku

7.

0000266321

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wągrowiec

8.

0000322302

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Wielkopolski Oddział Regionalny
Koło TPD przy SOSW w Wągrowcu
W rubryce: „Informacje uzupełniające” wskazać cel szczegółowy 1%
Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu
W rubryce: „Informacje uzupełniające” wskazać cel szczegółowy 1%

9.

0000074145

Polski Związek Niewidomych – Okręg Wielkopolski Zarząd Koła w Wągrowcu
W rubryce: „Informacje uzupełniające” wskazać cel szczegółowy 1% - dla Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wągrowcu

10.

0000225587

Polski Czerwony Krzyż - Koło Środowiskowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu W rubryce: „Informacje uzupełniające”
wskazać cel szczegółowy 1% - dla Koła Środowiskowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe w Wągrowcu.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BIURA POWIATOWEGO - ROK 2014
PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNIE
I ONW 2014:
15 marca – 15 maja 2014
r. – ostateczny termin to 9
czerwca 2014r., ale po 15
maja za każdy dzień roboczy
opóźnienia stosowane będą
zmniejszenia należnej kwoty
o 1 %.
Zmiany do wniosku można
składać do 2 czerwca 2014 r.,
ostateczny termin do 9 czerwiec, ale po 2 czerwca za każdy dzień roboczy opóźnienia,
stosowane będą zmniejszenia
należnej kwoty o 1% w stosunku do działki, co do której
dokonano zmiany.

WNIOSKI O PRZYZNANIE
PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ
PROW 2007-2013:
wnioski nowe i kontynuacyjne: 15 marca - 15 maja –
ostateczny termin to 9 czerwca 2014r., ale po 15 maja za
każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty o 1 %.
ZALESIANIE:
· wnioski kontynuacyjne: 15
marca- 15 maja (PROW 20072013) – ostateczny termin to 9
czerwca 2014r., ale po 15 maja
za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty o 1 %.

· wnioski kontynuacyjne:
1 czerwca - 15 lipca (PROW
2004-2006)
· nowe wnioski na zalesienia: 1 czerwca – 31 lipca
· oświadczenie o wykonaniu
zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzające ten fakt: do 20 maja
roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo roku następującego po roku, którym
zalesienie wykonano jesienią.
KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW:
od 2 stycznia 2014r. (termin
podany do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR) do

następnego dnia roboczego
następującego po dniu podania do publicznej wiadomości
na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl informacji, z której wynika, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków
osiągnęło poziom co najmniej
120% środków finansowych
dostępnych na takie wsparcie
w ramach PROW 2007-2013.
W przypadku, gdy nie zostanie
opublikowana informacja dotycząca przekroczenia 120% środków finansowych dostępnych
w ramach PROW 2007-2013,
termin składania wniosków
o przyznanie pomocy upływa
w dniu 31 grudnia 2014 r.

za aktywną pracę w tworzeniu powiatów od Krzysztofa
Bondaryka, delegata rządu
ds. reformy ustrojowej w województwie wielkopolskim.
Dokładnie 29 marca minie
15 lat od kiedy sprawuje
Pan funkcję sekretarza powiatu. A co było wcześniej?
- Do Wągrowca przyjechałem
w 1973 roku z Olsztyna, na zaproszenie śp. Edmunda Cieśli.
Można powiedzieć, że był to
bramkarski transfer z Warmii
Olsztyn do Nielby Wągrowiec.
Tu poznałem swoją żonę i zostałem na stałe. Pierwszą pracę podjąłem w Powiatowym
Zarządzie Dróg Lokalnych.
W latach 1991 – 1998 byłem
kierownikiem Urzędu Rejonowego w Wągrowcu. Wcześniej
byłem kierownikiem Oddziału
Spraw Obywatelskich. W zeszłym roku minęło 40 lat mojej
pracy zawodowej.
Kim jest sekretarz powiatu?
- Mówiąc językiem urzędowym: sekretarz powiatu
uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może
uczestniczyć w obradach rady
powiatu i jej komisji z głosem
doradczym. W imieniu starosty sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań
przez komórki organizacyjne
starostwa, przestrzeganiem
regulaminu organizacyjnego
starostwa i instrukcji kancelaryjnej. Zapewnia również
merytoryczną i technicznoorganizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych

powiatu oraz wykonuje inne
zadania w ramach upoważnień udzielanych przez zarząd
powiatu lub starostę.
Czym jest dla Pana powiat
wągrowiecki?
- Jest wspólnotą mieszkańców, w imieniu których działają wybrani radni władze
powiatu. W ramach powierzonego mandatu podejmują one różnorakie działania
i decyzje w zakresie, m.in.:
edukacji ponadgimnazjalnej,
ochrony zdrowia, transportu,
geodezji, ochrony środowiska,
przeciwdziałania bezrobociu,
pomocy społecznej. Na dzisiejszy urząd zostało nałożonych
wiele nowych zadań. Staramy
się pomagać mieszkańcom
w załatwieniu ich spraw.
Praca to nie wszystko. Jaki
jest Andrzej Sebastyański
po godzinach urzędowania
w starostwie?
- Ciągle kopię (śmiech). Piłkę
zamieniłem na szpadel, a boisko na działkę. Jestem zagorzałym działkowiczem. Sadzę,
nawożę, pielęgnuję, przycinam,
a na końcu zbieram plony
i obdarowuję nimi wszystkich
dookoła. Ta praca wycisza,
uspokaja. Jest równowagą dla
pracy zawodowej. Po powrocie
do domu mam czas dla rodziny
oraz oddaję się pasji zawodnika
w stanie spoczynku, czyli z pilotem w ręku śledzę sportowe
kanały. Kiedyś dużo czasu
poświęcałem hodowli ryb
akwariowych.

•• oprac. K. Basiura
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Dyskusje, podróże i PRL

FOT. PBP Wagrowiec

Luty w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu upłynął
pod znakiem kilku ciekawych spotkań.

W Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki rozmawiano o cyklu powieści Cassandry Clark „Miasto kości”,
natomiast klubowiczki DKK
zostały
zahipnotyzowane
opowieścią o miłości dwóch
niezwykłych kobiet przełomu XIX i XX wieku zawartej
w książce Pera Olova Enquista „Opowieść o Blanche
i Marie”. W „Podróżach przez
świat z Sylwerią Szyfter”
uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Uczniowie wysłuchali barwnych opowiadań
podróżniczki o wyprawach
do Kenii i Ameryki Południo-

wej. Spotkanie było formą
podziękowania pani Sylwerii
za niezwykły dar przekazany Bibliotece, tj. blisko 200
tytułów książek, głównie
przewodników
turystycznych, albumów oraz publikacji z zakresu historii kultury
i sztuki.
Największą atrakcją miesiąca
był „Dzień Kobiet w klimacie
PRL-u”. Do zaaranżowanego
Klubu Prasy i Książki przybyły przodowniczki czytelnictwa oraz aktywne działaczki Powiatowej Biblioteki
Publicznej. Na gości czekali
członkowie
Podstawowej
Organizacji Partyjnej, bufe-

towe, młodzież ZSMP oraz
prowadzący zabawę bikiniarz Piotrek.
Wśród wielu atrakcji znalazły się Dziennik Telewizyjny,
występ zespołu ABBA, turniej gry w pchełki, konkurs
wiedzy o PRL-u oraz konkurs
pięknego śpiewania. Nie zabrakło również tradycyjnego goździka i nylonowych
rajstop. To był wieczór pełen
wspomnień i wspaniałej zabawy przy dźwiękach muzyki z winylowych płyt.

••Małgorzata Bejm

Powiatowa Biblioteka
Publiczna

„Między Wierszami 2014”
Po kilku godzinach przesłuchań, i wnikliwej analizie
występów 47 uczestników
turnieju, komisja w składzie:
Jolanta Godawa- przewodniczaca, Izabela Grunwald,
Wioleta Kruś, postanowiła
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: W kategorii:
gimnazja- turniej recytatorski,I miejsce zajęła Dominika Hermann z Gimnazjum nr
1 Gminy Wągrowiec,II miejsce: Dominika Kądzielawa
z Gimnazjum nr 1- w Wągrowcu, III miejsce- Kinga Kucharska z Gimnazjum nr 1 Gminy
Wągrowiec, zaś wyróżnienia
otrzymali: Zuzanna Babicz
i Kacper Bagrowski z Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec,
Michalina Pietrykowska i Zuzanna Drews z Gimnazjum nr
1 w Wągrowcu.
W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne-turniej
recytatorski,I miejsce przypadło
w udziale Bartoszowi Staniszewskiemu z I LO w Wągrowcu,II miejsce: Kornelii
Kuklińskiej z tej samej szkoły,
a III miejsce zajęła Marta Tyrakowska- ZSP nr 2-Wągrowcu,

FOT. Archiwum Starostwa

Już po raz siódmy spotkali się, w ramach Turnieju Recytatorskiego Szkół Ponadpodstawowych „Między Wierszami 2014”, młodzi miłośnicy polskiej poezjioraz poezji śpiewanej.

Laureaci turnieju.
Wyróżnienie
otrzymałaAgata Ratajczak-I LO-Wągrowiec. W kategorii: szkoły ponadpodstawowe- poezja śpiewana, I miejsce zdobyła Agata
Rakowska z I LO w Wągrowcu,
II miejsce: Aleksandra Rajewska
z Gimnazjum nr 1w Wagrowcu, III miejsce: Laura
Wieczorek- Gimnazjum nr 1,
Wagrowiec wyróżnienie: Wioletta Urban- Gimnazjum nr

1, Wagrowiec. Do półfinałów
XXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Poznaniu komisja zakwalifikowała: Dominikę Hermann i Kingę
Kucharską z Gimnazjum nr 1
Gminy Wągrowiec oraz Dominikę Kądzielawę, z Gimnazjum
nr 1 w Wągrowcu.
Organizatorem turnieju było Ognisko Pracy Pozaszkolnej

••Karol Kruś

Po raz pierwszy w tym roku, w minioną sobotę 15
marca w ambulansie na parkingu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się
akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem „Oddając krew - darujesz życie”.
Pomimo niesprzyjającej aury, sympatycy naszych akcji, jak
zwykle nas nie zawiedli. Wzięło
w niej udział 18 osób z czego
zakwalifikowanych do oddania
krwi zostało 17, łącznie oddając 7,650 litrów krwi. Ponadto 2
osoby zadeklarowały chęć oddania szpiku kostnego. Akcje
organizowane w weekend są
alternatywą dla tych osób, które nie mogą z różnych przyczyn

Podczas akcji.
oddać krwi w dni powszednie
w punktach krwiodawstwa. Organizatorem akcji było Biuro
Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.Wszystkim, którzy przyczynili się do niesienia pomocy

FOT. Archiwum Starostwa

Akcja honorowego oddawania krwi

drugiemu człowiekowi i oddali
tak drogocenny dar jakim jest
krew serdecznie dziękujemy
oraz zapraszamy do kolejnej akcji już w czerwcu!

••Biuro Spraw
Obywatelskich i Zdrowia

HIV na celowniku
Każda osoba żyjąca z HIV,
która nie wie, że jest zakażona może nieświadomie zakażać innych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje,
że w powiecie wągrowieckim realizowana jest społeczna
kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych, a w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów
oraz pielęgniarek i położnych,
a poprzez te grupy zawodowe - do ogółu społeczeństwa.
Kampania ma zachęcić środowisko medyczne do poznania
i stosowania aktualnej wiedzy
o HIV i AIDS oraz zalecania
badań w kierunku HIV zgod-

nie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Liczba zakażeń
HIV w Polsce systematycznie
wzrasta. Od 1985 r. do końca
sierpnia 2013 r. wykryto w Polsce 17 084 osób zakażonych,
jednak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób. Jak
czytamy w Rekomendacjach
PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią
źródło 75% nowych zakażeń.
Wczesne rozpoznawanie zakażeń nie jest ani kwestią skomplikowanych badań, ani nowoczesnej aparatury, opiera się
przede wszystkim na prostych
skojarzeniach,
przeprowadzeniu dokładnego wywiadu
z pacjentem, wymaga odrzucenia stereotypów dotyczących populacji szczególnie na-

rażonych na ryzyko zakażenia,
dlatego też hasło tegorocznej
kampanii brzmi: Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam
test na HIV. Istotnymi nośnikami przekazu kampanijnego
i informacji na temat HIV/AIDS
są broszury i ulotki skierowane do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, plakaty oraz
ulotki dla ogółu społeczeństwa, które zostaną dostarczone placówkom ochrony zdrowia z terenu powiatu wągrowieckiego przez pracowników
PSSE w Wągrowcu. Na podstawie informacji ze strony KC ds.
AIDS opracował:

••mgr farm.
Paweł Gilewski

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu,
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Ważne
adresy

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

Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Zgodnie z uchwałą Rady
Powiatu
Wągrowieckiego
z 30 listopada 2011 roku Nr
XII/83/2011, w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom
wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia, w powiązaniu z Uchwałą
Nr 25/2138/2011 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28
grudnia 2011r., w 2014 roku
spółki wodne mogą otrzymać
pomoc finansową z budżeDo chwili obecnej, jak co
roku przed powiatowe komisje lekarskie wzywani są
mężczyźni, którzy w danym
roku kalendarzowym kończą
dziewiętnaście lat życia.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności
do czynnej służby wojskowej
osób podlegających temu
obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby
wojskowej, które ukończyły
18 rok życia.
Osoby wobec których
orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do
czynnej służby wojskowej, po
uprawomocnieniu się orze-

Dotacje dla spółek
tu Powiatu Wągrowieckiego
na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych oraz na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Udzielona
pomoc finansowa nie może
przekroczyć 50 % kosztów
realizacji zadania. Wymagane
kryteria, jakie musi spełniać
spółka wodna w celu uzyskania dotacji: 1) minimalna
składka z hektara uchwalo-

W powiecie wągrowieckim obejmie przeszło 500 osób. W roku bieżącym dotyczy to m.in.
wszystkich mężczyzn urodzonych w 1995r.
Osoba stawiająca się do
czenia powiatowej komisji zie ogłoszenia mobilizacji
lekarskiej (co następuje po i w czasie wojny (kategoria kwalifikacji wojskowej przed14 dniach od wydania orze- zdolności „E”) – nie podlegają stawia:
1. wójtowi lub burmistrzoczenia) zostaną przeniesio- obowiązkowi czynnej służby
wi (prezydentowi miasta):
ne z urzędu do rezerwy, co wojskowej.
-dowód osobisty lub inny
oznacza, że tym samym będą
dokument pozwalający na
miały uregulowany stosunek KIEDY I GDZIE
Na terenie powiatu wągro- ustalenie tożsamości,
do służby wojskowej.
-dokument potwierdzaOsoby, które na podsta- wieckiego kwalifikacja wojwie prawomocnego orze- skowa przebiegać będzie jący przyczyny niestawienia
czenia powiatowej komisji w terminie od 26 marca – 18 się do kwalifikacji wojskowej,
lekarskiej zostaną uznane za kwietnia 2014 r. Jak co ro- jeśli stawienie się do kwalifitrwale i całkowicie niezdolne ku miejscem stawiennictwa kacji wojskowej w terminie
do czynnej służby wojskowej będzie Miejski Dom Kultury określonym w wezwaniu nie
było możliwe;
w czasie pokoju oraz w ra- w Wągrowcu.

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

2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację
medyczną,
w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem
stawienia się do kwalifikacji
wojskowej;
3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
-aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
-dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia
lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.

••Krzysztof Poszwa

„Niekoniecznie goździkiem” Uwaga: Konkurs!
FOT. Archiwum Starostwa

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 268 56 80

Powiatowy Zarząd Dróg
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
tel. 67 268 54 80
tel. kom. 604 438 431

dnia 30 kwietnia 2014 roku.
Do wniosku należy dołączyć:
1) przedmiar lub zestawienie
robót wraz z określeniem ich
wartości, 2) potwierdzony za
zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej,
3) opinię Wielkopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
potwierdzającą zasadność
wykonania zgłoszonych we

Kwalifikacja wojskowa 2014

Powiatowy Urząd Pracy
w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22
tel. 67 26210 81

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 262 87 90

na na rok 2014 wynosi – minimum 22,00 zł 2) wskaźnik
ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym przyznanie dotacji wynosił – minimum 70 %.
Termin i miejsce składania
wniosków: Wnioski o udzielenie dotacji należy składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul.
Kościuszki 15, pokój nr 13 do

wniosku robót. Wniosek powinien być podpisany przez
osobę (osoby) uprawnioną
do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
Priorytetowo rozpatrywane
będą wnioski w których bieżące utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych połączone będzie
z realizacją zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej. Więcej
informacji: Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 067 2680-536.

Pod takim hasłem w naszej
szkole w piątkowy wieczór (7
marca) zorganizowany został
Dzień Kobiet dla nauczycielek, rodziców oraz lokalnej
społeczności. Całość rozpoczęła się od przedstawienia
teatralnego, „Poskromienie

złośnicy”,
przygotowanego przez szkolną grupę teatralną. Kolejnym punktem
wieczoru był pokaz zumby
w wykonaniu Anny Kwaśna, profesjonalnego instruktora, a następnie odbył się koncert grupy The

Riddle. Program zamknął
pokaz makijażu, kiedy to
panie mogły zasięgnąć rad
profesjonalistów. Wszystkie
zgromadzone panie mogły
też wypić kawę oraz poczęstować się czymś słodkim
w kawiarence.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
wraz z Powiatową Biblioteką
Publiczną w Wągrowcu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie na temat: „Ideał,
mentor, mistrz - wzór wychowawcy oczami podopiecznych placówek resocjalizacyjnych”.
Konkurs jest jednym z wielu przedsięwzięć podejmowanych przez MOW w Antoniewie w ramach przygotowań do obchodów 100 – lecia placówki, która przypada
właśnie w tym roku. Skierowany jest do wychowanków
placówek resocjalizacyjnych
z całego kraju, a jego celem
jest stworzenie wzoru wy-

chowawcy tych placówek,
akceptowanego przez podopiecznych, a jednocześnie
działającego w ramach obowiązującego prawa.
Dla zwycięzców przewidziane są ciekawe nagrody,
a najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w czasie
uroczystych obchodów jubileuszowych MOW w Antoniewie, które planowane są
na miesiąc czerwiec.
Szczegóły i warunki konkursu zawarte są w jego regulaminie.
Wszelkich dodatkowych
informacji o konkursie udziela pani Patrycja Kaźmierczak. Kontakt: patrycja.kazmierczak@op.pl,
telefon:
601456483.

Tematyka prac komisji Rady Powiatu na posiedzeniach
w miesiącu marcu wg planu pracy na 2014 rok
Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii
Rozwoju Powiatu:
Bursa Szkolna- poziom wydatków na rok 2013 oraz planowane dochody na 2014 rok.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
Rozeznanie potrzeb edukacyjnych
absolwentów
gimnazjów (z2014r) w zakresie kierunków kształce-

nia w szkołach ponadgimnazjalnych, a planowane oferty kształcenia na rok szkolny
2014/2015.
Zapoznanie Komisji z informacjami administracyjno
- organizacyjnymi placówek
oświatowych prowadzonych
przez powiat wągrowiecki za
okres 2011-2014.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Zdrowia, Polityki
Społecznej i Rynku Pracy:

Sytuacja finansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Bezpieczeństwa
i Komunikacji:
Wstępna informacja Zarządu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.
Informacja nt. planu inwestycji i remontów dróg
powiatowych w 2014 roku
Ocena stanu dostępno-

ści mieszkańców powiatu
wągrowieckiego do specjalistycznych badań i porad
lekarskich na terenie powiatu.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Rewizyjna:
Kontrola wykonania budżetu w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy za 2013 rok.
Kontrola wykonania budżetu w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu za 2013 rok.
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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