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Po raz pierwszy obcho-
dy odbyły się w 1983 roku 
w rocznicę przemówienia 
prezydenta Johna Ken-
nedy,ego, wygłoszonego 
w roku 1962 roku w Kon-
gresie Stanów Zjednoczo-
nych. Dotyczyło ono pro-
jektu ustawy o ochronie 
praw konsumenta. 

Wówczas prezydent USA 
sformułował cztery podsta-
wowe prawa konsumen-
tów: do informacji, do wy-
boru, do bezpieczeństwa, 
do reprezentacji.

Z jego ust padło też znane 
stwierdzenie: „Konsumen-
ci to my wszyscy”. W Polsce 
Światowy Dzień Konsumen-
ta obchodzony jest oficjal-
nie od roku 2000. 

Daria charzyńska po 
raz trzeci zwyciężczynią po-
wiatowego etapu Wielko-
polskiej Olimpiady Wiedzy 
Konsumenckiej!

14 marca w auli Zespołu 
Szkół Ponadgimanzjalnych 
nr 1 w Wągrowcu odbył 
się powiatowy etap jubile-
uszowej X Wielkopolskiej 
Olimpiada Wiedzy Konsu-
menckiej. Do etapu powia-
towego zakwalifikowało się 
25 uczniów z ZSP nr 1 i ZSP 
nr 2 w Wągrowcu oraz ZSP 
w Gołańczy. Uczestników 
powitał przewodniczący 
komisji Zbigniew Byczyń-
ski, Powiatowy Rzecznik 
Konsumenta oraz Michał 
Piechocki, Starosta Wągro-
wiecki.

Uczestnicy mieli godzi-
nę na rozwiązanie testu 
składającego się z 30 py-
tań. Po sprawdzeniu prac 
okazało się, że zwyciężyła 
po raz trzeci z rzędu Daria 
Charzyńska, zdobywając 
28 punktów i że potrzebna 
będzie dogrywka o miej-
sce drugie, a także o miej-
sca od czwartego do szó-
stego. 

I miejsce Daria charzyń-
ska, II miejsce Katarzy-
na tomkowiak, III miejsce 
Marcin Budka, IV miejsce 
Marika Piątek, V miejsce 
Dawid Przybylski, VI miej-
sce Daria Kamińska

Laureaci otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe. Ju-
bileuszowa olimpiada nie 
mogła obejść się bez nie-
spodzianek. Był zatem wy-
stęp uzdolnionych pod-
opiecznych Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej oraz wspania-
ły tort. Gratulujemy laure-
atom i wszystkim uczestni-
kom olimpiady! 

Izabela Marcinkowska •

WSZYSCY JESTEŚMY
KONSUMENTAMI

Po zmaganiach przyszedł czas na nagrody i wtróżnienia. Trójka laureatów. Pierwsza z lewej Daria Charzyńska.

Zbigniew Byczyński gratuluje zwyciężczyni.
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Tadeusz Synoracki, przewodniczący Rady Powiatu.

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

Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta - międzynarodowe 
święto obchodzone corocznie 15 marca.
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Skarbnik Powiatu, jako głów-
ny księgowy budżetu powia-
tu, zapewnia prawidłową go-
spodarkę budżetową, dąży 
do pozyskiwania środków 
finansowych na rzecz staro-
stwa, odpowiada za planowa-
nie i realizację budżetu oraz 
sprawuje nadzór nad gospo-
darką finansową. Na krótkie 
pytania odpowiada Danuta 
Królczyk, Skarbnik Powiatu 
Wągrowieckiego, powołana 
na to stanowisko przez Radę 
Powiatu Wągrowieckiego 22 
grudnia 1998 roku.

Kiedy byłam mała, chcia-
łam zostać...
Kiedy byłam mała, bardzo chcia-
łam zostać nauczycielką. Ale je-
stem dowodem na to, że marze-
nia nie zawsze się spełniają.
Najtrudniejsza decyzja, 
którą musiałam podjąć...
Najtrudniejszą było dla mnie 
podjęcie decyzji o objęciu 
funkcji Skarbnika Powia-
tu. Powiaty powstawały na 
bazie ówczesnych Urzędów 
Rejonowych. To była niewiel-
ka jednostka w porównaniu 
z tym, co powstało jako Po-
wiat. Wymagało to dużych 
umiejętności organizacyjnych 
i merytorycznych w struktu-
rach finansowo-księgowych. 
Dostosowanie do wymogów 
obowiązujących w prawie 
i pozostałych. I ciągła obawa 
oraz pytanie: czy sprostam za-
daniu, które zostało mi powie-
rzone i nie nadużyję czyjegoś 
zaufania?

Są od początku

Andrzej SebastyańskiDanuta Królczyk
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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 czer-
wiec, ale po 2 czerwca za każ-
dy dzień roboczy opóźnienia, 
stosowane będą zmniejszenia 
należnej kwoty o 1% w sto-
sunku do działki, co do której 
dokonano zmiany.

wNioSKi o PrZyZNaNie 
PŁatNoŚci rolNo-
ŚroDowiSKowej 
Prow 2007-2013:

wnioski nowe i kontynu-
acyjne: 15 marca - 15 maja – 
ostateczny termin to 9 czerw-
ca 2014r., ale po 15 maja za 
każdy dzień roboczy opóźnie-
nia stosowane będą zmniej-
szenia należnej kwoty o 1 %.

ZaleSiaNie:
· wnioski kontynuacyjne: 15 

marca- 15 maja (PROW 2007-
2013) – ostateczny termin to 9 
czerwca 2014r., ale po 15 maja 
za każdy dzień roboczy opóź-
nienia stosowane będą zmniej-
szenia należnej kwoty o 1 %.

· wnioski kontynuacyjne: 
1 czerwca - 15 lipca (PROW 
2004-2006)

· nowe wnioski na zalesie-
nia: 1 czerwca – 31 lipca

· oświadczenie o wykonaniu 
zalesienia wraz z zaświadcze-
niem nadleśniczego potwier-
dzające ten fakt: do 20 maja 
roku, w którym zalesienie wy-
konano wiosną, albo roku na-
stępującego po roku, którym 
zalesienie wykonano jesienią.

KorZyStaNie Z uSŁug Do-
raDcZycH PrZeZ rolNi-
KÓw i PoSiaDacZy laSÓw: 

od 2 stycznia 2014r. (termin 
podany do publicznej wiado-
mości przez Prezesa ARiMR) do 

następnego dnia roboczego 
następującego po dniu poda-
nia do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl informacji, z któ-
rej wynika, że zapotrzebowa-
nie na środki finansowe wyni-
kające 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 doty-
cząca przekroczenia 120% środ-
ków finansowych dostępnych 
w ramach PROW 2007-2013, 
termin składania wniosków 
o przyznanie pomocy upływa 
w dniu 31 grudnia 2014 r. 

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 Wągrow-
cu

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

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który chce przekazać 1% podatku dochodowego za 2013r. na rzecz organizacji po-
żytku 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

agencja restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Biuro Powiatowe w wągrowcu.

terMiNy SKŁaDaNia wNioSKÓw Do Biura Powiatowego - roK 2014

1% PoDatKu Dla orgaNiZacji PoŻytKu PuBlicZNego

w ramach obchodów 15-lecia powiatu nie sposób nie wspomnieć o osobach pia-
stujących ważne stanowiska, a które w murach starostwa są od samego początku 
powstania powiatu. Mowa o Skarbniku Powiatu, DaNucie KrÓlcZyK i o Sekreta-
rzu Powiatu, aNDrZeju SeBaStyaŃSKiM.

Mój największy sukces...
- Mój największy sukces to ro-
dzina, dom. Moje dzieci i wnu-
ki, ich edukacja zawodowa, 
a także i moja satysfakcja za-
wodowa.
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 go-
dzinach popołudniowych na 
obradach, komisjach stałych 
powiatu z Radnymi Powiatu 
Wągrowieckiego.
Praca, którą wykonuję jest...
- Praca, którą wykonuję jest 
trudna, bardzo odpowiedzial-
na, ale mogę także powie-
dzieć, ze daje poczucie satys-
fakcji zawodowej.

Budżet naszego powiatu 
jest...
Budżet naszego powiatu daje 
poczucie bezpieczeństwa 
i stabilizacji osobom zatrud-
nionym w 18 jednostkach 
organizacyjnych powiatu. 
Przez pryzmat tych jednostek 
widać ogromną pracę bieżą-
cą, edukacyjną i inwestycyjną 
powiatu. Zadania nałożone 
ustawami, własne i nie tylko 
musza być zabezpieczone 
środkami finansowymi. Umie-
jętność podziału, celowość, 
rzetelność, gospodarność –to 
są cechy, które towarzyszą na 
co dzień przy wykonywaniu 
prawidłowej gospodarki fi-
nansowej w budżecie.
chciałabym, aby gospo-
darka finansowa powiatu 
była...

Chciałabym, aby gospodar-
ka finansowa powiatu była 
bardziej elastyczna, środki fi-
nansowe bardziej pokrywały 
zapotrzebowanie, a wskaźniki 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej nie utrudniały drogi do 
realizacji zamierzonych celów 
powiatowi.

*** 
 Ustawa o pracownikach sa-
morządowych wprowadza 
obowiązek zatrudniania se-
kretarza na wszystkich szcze-
blach samorządu terytorial-
nego. Uchwałą Rady Powiatu 
Wągrowieckiego z 29 marca 
1999 roku na stanowisko se-
kretarza powiatu wągrowiec-
kiego powołano Andrzeja 
Sebastyańskiego. W toku 
pracy zawodowej uzyskał 
liczne podziękowania, m.in. 

za aktywną pracę w tworze-
niu powiatów od Krzysztofa 
Bondaryka, delegata rządu 
ds. reformy ustrojowej w wo-
jewództwie wielkopolskim.
Dokładnie 29 marca minie 
15 lat od kiedy sprawuje 
Pan funkcję sekretarza po-
wiatu. a co było wcześniej?
- Do Wągrowca przyjechałem 
w 1973 roku z Olsztyna, na za-
proszenie śp. Edmunda Cieśli. 
Można powiedzieć, że był to 
bramkarski transfer z Warmii 
Olsztyn do Nielby Wągrowiec. 
Tu poznałem swoją żonę i zo-
stałem na stałe. Pierwszą pra-
cę podjąłem w Powiatowym 
Zarządzie Dróg Lokalnych. 
W latach 1991 – 1998 byłem 
kierownikiem Urzędu Rejono-
wego w Wągrowcu. Wcześniej 
byłem kierownikiem Oddziału 
Spraw Obywatelskich. W ze-
szłym roku minęło 40 lat mojej 
pracy zawodowej.
Kim jest sekretarz powiatu? 
- Mówiąc językiem urzę-
dowym: sekretarz powiatu 
uczestniczy w pracach za-
rządu powiatu oraz może 
uczestniczyć w obradach rady 
powiatu i jej komisji z głosem 
doradczym. W imieniu staro-
sty sprawuje nadzór nad wy-
konywaniem bieżących zadań 
przez komórki organizacyjne 
starostwa, przestrzeganiem 
regulaminu organizacyjnego 
starostwa i instrukcji kance-
laryjnej. Zapewnia również 
merytoryczną i techniczno-
organizacyjną obsługę posie-
dzeń organów kolegialnych 

powiatu oraz wykonuje inne 
zadania w ramach upoważ-
nień udzielanych przez zarząd 
powiatu lub starostę.
czym jest dla Pana powiat 
wągrowiecki?
- Jest wspólnotą mieszkań-
ców, w imieniu których dzia-
łają wybrani radni władze 
powiatu. W ramach powie-
rzonego mandatu podejmu-
ją one różnorakie działania 
i decyzje w zakresie, m.in.: 
edukacji ponadgimnazjalnej, 
ochrony zdrowia, transportu, 
geodezji, ochrony środowiska, 
przeciwdziałania bezrobociu, 
pomocy społecznej. Na dzisiej-
szy 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 bo-
isko na działkę. Jestem zago-
rzałym 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 pi-
lotem w ręku śledzę sportowe 
kanały. Kiedyś dużo czasu 
poświęcałem hodowli ryb 
akwariowych.

  • oprac. K. Basiura
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Dyskusje, podróże i PRL
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Po kilku godzinach prze-
słuchań, i wnikliwej analizie 
występów 47 uczestników 
turnieju, komisja w składzie: 
jolanta godawa- przewod-
niczaca, izabela grunwald, 
wioleta Kruś, postanowiła 
przyznać następujące nagro-
dy i wyróżnienia: W kategorii: 
gimnazja- turniej recytator-
ski,I miejsce zajęła Domini-
ka Hermann z Gimnazjum nr 
1 Gminy Wągrowiec,II miej-
sce: Dominika Kądzielawa 
z Gimnazjum nr 1- w Wągrow-
cu, III miejsce- Kinga Kuchar-
ska z Gimnazjum nr 1 Gminy 
Wągrowiec, zaś wyróżnienia 
otrzymali: Zuzanna Babicz 
i Kacper Bagrowski z Gimna-
zjum nr 1 Gminy Wągrowiec, 
Michalina Pietrykowska i Zu-
zanna Drews z Gimnazjum nr 
1 w Wągrowcu.

W kategorii: szkoły ponad-
gimnazjalne-turniej recyta-
torski,I miejsce przypadło 
w udziale Bartoszowi Sta-
niszewskiemu z I LO w Wą-
growcu,II miejsce: Kornelii 
Kuklińskiej z tej samej szkoły, 
a III miejsce zajęła Marta tyra-
kowska- ZSP nr 2-Wągrowcu,

„Między Wierszami 2014”

Laureaci turnieju.
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Po raz pierwszy w tym ro-
ku, w minioną sobotę 15 
marca w ambulansie na par-
kingu Starostwa Powiatowe-
go w wągrowcu odbyła się 
akcja honorowego oddawa-
nia krwi pod hasłem „odda-
jąc krew - darujesz życie”.

Pomimo niesprzyjającej au-
ry, sympatycy naszych akcji, jak 
zwykle nas nie zawiedli. Wzięło 
w niej udział 18 osób z czego 
zakwalifikowanych do oddania 
krwi zostało 17, łącznie odda-
jąc 7,650 litrów krwi. Ponadto 2 
osoby zadeklarowały chęć od-
dania szpiku kostnego. Akcje 
organizowane w weekend są 
alternatywą dla tych osób, któ-
re nie mogą z różnych przyczyn 

Akcja honorowego oddawania krwi

Podczas akcji. FO
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Każda osoba żyjąca z HiV, 
która nie wie, że jest zakażo-
na może nieświadomie za-
każać innych.

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Wągrow-
cu informuje, 

że w powiecie wągrowiec-
kim realizowana jest społeczna 
kampania informacyjna Krajo-
wego Centrum ds. AIDS skie-
rowana do środowisk medycz-
nych, a w szczególności leka-
rzy podstawowej opieki zdro-
wotnej, lekarzy ginekologów 
oraz pielęgniarek i położnych, 
a poprzez te grupy zawodo-
we - do ogółu społeczeństwa. 
Kampania ma zachęcić środo-
wisko medyczne do poznania 
i stosowania aktualnej wiedzy 
o HIV i AIDS oraz zalecania 
badań w kierunku HIV zgod-

nie z rekomendacjami Pol-
skiego Towarzystwa Nauko-
wego AIDS. Liczba zakażeń 
HIV w Polsce systematycznie 
wzrasta. Od 1985 r. do końca 
sierpnia 2013 r. wykryto w Pol-
sce 17 084 osób zakażonych, 
jednak szacuje się, że z wiru-
sem żyje ok. 35 tys. osób. Jak 
czytamy w Rekomendacjach 
PTN AIDS osoby nieświado-
me swego zakażenia stanowią 
źródło 75% nowych zakażeń. 
Wczesne rozpoznawanie zaka-
żeń nie jest ani kwestią skom-
plikowanych badań, ani nowo-
czesnej aparatury, opiera się 
przede wszystkim na prostych 
skojarzeniach, przeprowa-
dzeniu dokładnego wywiadu 
z pacjentem, wymaga odrzu-
cenia stereotypów dotyczą-
cych populacji szczególnie na-

HIV na celowniku

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

W Młodzieżowym Dyskusyj-
nym Klubie Książki rozma-
wiano o cyklu powieści Cas-
sandry Clark „Miasto kości”, 
natomiast klubowiczki DKK 
zostały zahipnotyzowane 
opowieścią o miłości dwóch 
niezwykłych kobiet przeło-
mu XIX i XX wieku zawartej 
w książce Pera Olova Enqu-
ista „Opowieść o Blanche 
i Marie”. W „Podróżach przez 
świat z Sylwerią Szyfter” 
uczestniczyła młodzież Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2. Uczniowie wysłu-
chali barwnych opowiadań 
podróżniczki o wyprawach 
do Kenii i Ameryki Południo-

wej. Spotkanie było formą 
podziękowania pani Sylwerii 
za niezwykły dar przekaza-
ny Bibliotece, tj. blisko 200 
tytułów książek, głównie 
przewodników turystycz-
nych, albumów oraz publika-
cji z zakresu historii kultury 
i sztuki.
Największą atrakcją miesiąca 
był „Dzień Kobiet w klimacie 
PRL-u”. Do zaaranżowanego 
Klubu Prasy i Książki przy-
były przodowniczki czytel-
nictwa oraz aktywne dzia-
łaczki Powiatowej Biblioteki 
Publicznej. Na gości czekali 
członkowie Podstawowej 
Organizacji Partyjnej, bufe-

towe, młodzież ZSMP oraz 
prowadzący zabawę biki-
niarz Piotrek. 
Wśród wielu atrakcji znala-
zły się Dziennik Telewizyjny, 
występ zespołu ABBA, tur-
niej gry w pchełki, konkurs 
wiedzy o PRL-u oraz konkurs 
pięknego śpiewania. Nie za-
brakło również tradycyjne-
go goździka i nylonowych 
rajstop. To był wieczór pełen 
wspomnień i wspaniałej za-
bawy przy dźwiękach muzy-
ki z winylowych płyt.

Małgorzata Bejm •
Powiatowa Biblioteka 

Publiczna

już po raz siódmy spotkali się, w ramach turnieju recytatorskiego Szkół Ponadpodstawo-
wych „Między wierszami 2014”, młodzi miłośnicy polskiej poezjioraz poezji śpiewanej.

wyróżnienie otrzymała-
Agata Ratajczak-I LO-Wągro-
wiec. W kategorii: szkoły po-
nadpodstawowe- poezja śpie-
wana, I miejsce zdobyła agata 
rakowska z I LO w Wągrowcu, 
II miejsce: aleksandra rajew-
ska

z Gimnazjum nr 1w Wa-
growcu, III miejsce: laura 
wieczorek- Gimnazjum nr 1, 
Wagrowiec wyróżnienie: wio-
letta urban- Gimnazjum nr 

1, Wagrowiec. Do półfinałów 
XXIX Wojewódzkiego Konkur-
su Recytatorskiego Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjów w Po-
znaniu komisja zakwalifikowa-
ła: Dominikę Hermann i Kingę 
Kucharską z Gimnazjum nr 1 
Gminy Wągrowiec oraz Domi-
nikę Kądzielawę, z Gimnazjum 
nr 1 w Wągrowcu.

Organizatorem turnieju by-
ło Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Karol Kruś •

oddać krwi w dni powszednie 
w punktach krwiodawstwa. Or-
ganizatorem akcji było Biuro 
Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Wą-
growcu.Wszystkim, którzy przy-
czynili się do niesienia pomocy 

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

Biuro Spraw  •  
Obywatelskich i Zdrowia  

rażonych na ryzyko zakażenia, 
dlatego też hasło tegorocznej 
kampanii brzmi: Znam reko-
mendacje PTN AIDS. Zalecam 
test na HIV. Istotnymi nośni-
kami przekazu kampanijnego 
i informacji na temat HIV/AIDS 
są broszury i ulotki skierowa-
ne do lekarzy oraz pielęgnia-
rek i położnych, plakaty oraz 
ulotki dla ogółu społeczeń-
stwa, które zostaną dostarczo-
ne placówkom ochrony zdro-
wia z terenu powiatu wągro-
wieckiego przez pracowników 
PSSE w Wągrowcu. Na podsta-
wie informacji ze strony KC ds. 
AIDS opracował:

mgr farm.   •
Paweł Gilewski 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

w Wągrowcu,



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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Do chwili obecnej, jak co 
roku przed powiatowe ko-
misje lekarskie wzywani są 
mężczyźni, którzy w danym 
roku kalendarzowym kończą 
dziewiętnaście lat życia. 

Celem kwalifikacji wojsko-
wej jest ustalenie zdolności 
do czynnej służby wojskowej 
osób podlegających temu 
obowiązkowi oraz osób zgła-
szających się w trybie ochot-
niczym do pełnienia służby 
wojskowej, które ukończyły 
18 rok życia. 

Osoby wobec których 
orzeczona zostanie katego-
ria zdolności „A”, „B” lub „D” do 
czynnej służby wojskowej, po 
uprawomocnieniu się orze-

Kwalifikacja wojskowa 2014

Zgodnie z uchwałą Rady 
Powiatu Wągrowieckiego 
z 30 listopada 2011 roku Nr 
XII/83/2011, w sprawie: okre-
ślenia zasad udzielania dota-
cji celowej z budżetu Powia-
tu Wągrowieckiego spółkom 
wodnym, trybu postępowa-
nia w sprawie udzielenia do-
tacji i sposobu jej rozlicze-
nia, w powiązaniu z Uchwałą 
Nr 25/2138/2011 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu z dnia 28 
grudnia 2011r., w 2014 roku 
spółki wodne mogą otrzymać 
pomoc finansową z budże-

Dotacje dla spółek

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

złośnicy”, przygotowane-
go przez szkolną grupę te-
atralną. Kolejnym punktem 
wieczoru był pokaz zumby 
w wykonaniu anny Kwa-
śna, profesjonalnego in-
struktora, a następnie od-
był się koncert grupy The 

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

„Niekoniecznie goździkiem”
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Komisja finansów, ob-
szarów wiejskich i Strategii 
rozwoju Powiatu:

Bursa Szkolna- poziom wy-
datków na rok 2013 oraz pla-
nowane dochody na 2014 rok.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja edukacji, Kultu-
ry, Sportu i turystyki:

Rozeznanie potrzeb edu-
kacyjnych absolwentów 
gimnazjów (z2014r) w za-
kresie kierunków kształce-

nia w szkołach ponadgimna-
zjalnych, a planowane ofer-
ty kształcenia na rok szkolny 
2014/2015.

Zapoznanie Komisji z in-
formacjami 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 Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w Wą-
growcu.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Komunikacji:

Wstępna informacja Zarzą-
du z wykonania budżetu po-
wiatu za 2013 rok.

Informacja nt. planu in-
westycji i remontów dróg 
powiatowych w 2014 roku

Ocena stanu dostępno-

ści mieszkańców powiatu 
wągrowieckiego do specja-
listycznych badań i porad 
lekarskich na terenie po-
wiatu.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja rewizyjna:
Kontrola wykonania bu-

dżetu w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Go-
łańczy za 2013 rok.

Kontrola wykonania bu-
dżetu w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 1 w Wą-
growcu za 2013 rok.

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

zebrała M. Substyk •
inspektor w Biurze Rady

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

Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Antoniewie 
wraz z Powiatową Biblioteką 
Publiczną w Wągrowcu za-
prasza do udziału w ogólno-
polskim konkursie na opo-
wiadanie na temat: „Ideał, 
mentor, mistrz - wzór wycho-
wawcy oczami podopiecz-
nych placówek resocjaliza-
cyjnych”.

Konkurs jest jednym z wie-
lu przedsięwzięć podejmo-
wanych przez MOW w Anto-
niewie w ramach przygoto-
wań do obchodów 100 – le-
cia placówki, która przypada 
właśnie w tym roku. Skiero-
wany jest do wychowanków 
placówek resocjalizacyjnych 
z całego kraju, a jego celem 
jest stworzenie wzoru wy-

chowawcy tych placówek, 
akceptowanego przez pod-
opiecznych, a jednocześnie 
działającego w ramach obo-
wiązującego prawa.

Dla zwycięzców przewi-
dziane są ciekawe nagrody, 
a najciekawsze prace zosta-
ną zaprezentowane w czasie 
uroczystych obchodów ju-
bileuszowych MOW w Anto-
niewie, które planowane są 
na miesiąc czerwiec.

Szczegóły i warunki kon-
kursu zawarte są w jego re-
gulaminie.

Wszelkich dodatkowych 
informacji o konkursie udzie-
la pani Patrycja Kaźmier-
czak. Kontakt: patrycja.ka-
zmierczak@op.pl, telefon: 
601456483.

Uwaga: Konkurs!

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

na na rok 2014 wynosi – mi-
nimum 22,00 zł 2) wskaźnik 
ściągalności składek w spół-
ce wodnej w roku poprze-
dzającym przyznanie dota-
cji wynosił – minimum 70 %. 
Termin i miejsce składania 
wniosków: Wnioski o udzie-
lenie dotacji należy składać 
w Kancelarii Starostwa Po-
wiatowego w Wągrowcu, ul. 
Kościuszki 15, pokój nr 13 do 

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 od-
pis budżetu spółki wodnej, 
3) opinię Wielkopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Poznaniu 
potwierdzającą zasadność 
wykonania zgłoszonych we 

wniosku robót. Wniosek po-
winien być podpisany przez 
osobę (osoby) uprawnioną 
do składania oświadczeń wo-
li w imieniu spółki wodnej. 
Priorytetowo rozpatrywane 
będą wnioski w których bie-
żące utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych szcze-
gółowych połączone będzie 
z realizacją zadań moderniza-
cyjnych i inwestycyjnych, słu-
żących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej. Więcej 
informacji: Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa, 067 2680-536.

w powiecie wągrowieckim obejmie przeszło 500 osób. w roku bieżącym dotyczy to m.in. 
wszystkich mężczyzn urodzonych w 1995r.
czenia powiatowej komisji 
lekarskiej (co następuje po 
14 dniach od wydania orze-
czenia) zostaną przeniesio-
ne z urzędu do rezerwy, co 
oznacza, że tym samym będą 
miały uregulowany stosunek 
do służby wojskowej. 

Osoby, które na podsta-
wie prawomocnego orze-
czenia powiatowej komisji 
lekarskiej zostaną uznane za 
trwale i całkowicie niezdolne 
do czynnej służby wojskowej 
w czasie pokoju oraz w ra-

zie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny (kategoria 
zdolności „E”) – nie podlegają 
obowiązkowi czynnej służby 
wojskowej.

KieDy i gDZie
Na terenie powiatu wągro-

wieckiego kwalifikacja woj-
skowa przebiegać będzie 
w terminie od 26 marca – 18 
kwietnia 2014 r. Jak co ro-
ku miejscem stawiennictwa 
będzie Miejski Dom Kultury 
w Wągrowcu. 

Osoba stawiająca się do 
kwalifikacji wojskowej przed-
stawia:

1. wójtowi lub burmistrzo-
wi (prezydentowi miasta):

-dowód osobisty lub inny 
dokument pozwalający na 
ustalenie tożsamości,

-dokument potwierdza-
jący przyczyny niestawienia 
się do kwalifikacji wojskowej, 
jeśli stawienie się do kwalifi-
kacji wojskowej w terminie 
określonym w wezwaniu nie 
było możliwe; 

2. powiatowej komisji le-
karskiej — posiadaną do-
kumentację medyczną, 
w tym wyniki badań spe-
cjalistycznych, przeprowa-
dzonych w okresie dwuna-
stu miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej; 

3. wojskowemu komen-
dantowi uzupełnień:

-aktualną fotografię o wy-
miarach 3 x 4 cm, bez nakry-
cia głowy,

-dokumenty potwierdza-
jące poziom wykształcenia 
lub pobieranie nauki oraz 
posiadane kwalifikacje za-
wodowe. 

Krzysztof Poszwa •


