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Sportowi mieszkańcy

Rywalizacja była zacięta, dlatego aby zdobyć puchar trzeba było dużo się natrudzić.
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
składamy Państwu życzenia pełnych radości, 
życzliwości, miłości i rodzinnego ciepła. 
Niech ten czas umocni naszą tradycję, 
zjednoczy nasze rodziny przy wielkanocnym stole, 
a nadzieja odradzającego się życia 
uniesie nasze myśli przed przemijanie, 
w duchu Zmartwychwstania Pańskiego.
Świąteczny nastrój niech da nam wszystkim 
wiele szczęścia, a wielkanocne życzenia 
przyniosą wszelaką pomyślność 
oraz spełnienie planów i marzeń. 

Wesołych Świąt!

Szanowni Mieszkańcy 
i Sympatycy Powiatu Wągrowieckiego

Michał Piechocki,      Małgorzata Osuch        Tomasz Kranc 
    Wicestarosta                   Przewodnicząca          Starosta Wągrowiecki
                                             Rady Powiatu                                             Rady Powiatu

Zapraszamy do odwiedzenia strony Starostwa Powiatowego na facebooku.

W niedzielę, 8 marca w wągrowieckich obiektach sportowych odbyła się XVII Zimowa Wielkopolska 
Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS.

Była to pierwsza impreza 
wchodząca w skład Współ-
zawodnictwa Sportowo- Tu-
rystycznego Powiatów Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
W zawodach wzięli udział 
reprezentanci 19 powiatów 
z całej Wielkopolski. W otwar-
ciu sportowych zmagań 
uczestniczyli m.in. poseł na 
Sejm tadeusz tomaszew-
ski i posłanka na Sejm Mał-
gorzata janyska, Starosta 
Wągrowiecki tomasz Kranc 
i Wicestarosta Michał Pie-
chocki oraz Burmistrz Wą-
growca Krzysztof Poszwa.

rÓŻNoroDNoŚĆ 
Kilkunastoosobowe zespo-

ły rywalizowały w rozmaitych 
konkurencjach, w tym m.in. 
w wieloboju rekreacyjnym, 
przeciąganiu liny, strzelaniu 
rzutów karnych do bramki, 
rzucie lotką do tarczy i pod-
noszeniu 17,5 kg ciężarka. 

W klasyfi kacji generalnej 
I miejsce wywalczyli repre-
zentanci Środy Wlkp. zdoby-
wając 203 punkty, II miejsce 
– Ostrowa Wlkp. (196 pkt), 
III miejsce - Szamotuł (190,5 
pkt). Wągrowczanie, z dorob-
kiem 159 punktów, zajęli V 
miejsce.

Organizatorami byli m.in. 
Wielkopolskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w Poznaniu, Urząd Marszał-
kowski Województwa Wiel-
kopolskiego, Starostwo Po-
wiatowe w Wągrowcu, Urząd 
Miejski w Wągrowcu oraz 
Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Wągrowcu.

Podczas Spartakiady wrę-
czono także Nagrody Herbu 
Powiatu Wągrowieckiego przy-
znane przez Zarząd Powiatu 
aktywnym działaczom LZS. 
Nagrody otrzymali: elżbie-
ta rączkowiak, andrzej Miś, 
Marek Szeszycki, eligiusz 
wachowiak, andrzej wieczo-
rek, Mirosław Piechocki.

Powiatowe Zrzeszenie Lu-
dowych Zespołów Sporto-
wych działa na podstawie 
przepisów o stowarzysze-
niach. Jest organizacją działa-
jącą w zakresie kultury fi zycz-
nej i turystyki na rzecz miesz-
kańców wsi i miast, pracowni-
ków zakładów pracy i członków 
ich rodzin oraz młodzieży. Te-
renem działania jest obszar 
powiatu wągrowieckiego. Ce-
lem, jaki stawia sobie Rada te-
go stowarzyszenia to krzewie-
nie kultury fi zycznej i turystyki 
ze szczególnym uwzględnie-
niem problemów środowiska 

polski znalazło się na liście 65 
najlepszych sportowców LZS 
na 65 lecie istnienia Krajowe-
go Zrzeszenia. To, że Ludowe 
Zespoły Sportowe istnieją do 
dziś i nadal prowadzą „pracę 
u podstaw” w sporcie to za-
sługa tysięcy działaczy, spo-
łeczników, którzy cały swój 
wolny czas poświęcali orga-
nizacji różnego rodzaju im-
prez sportowych, a także tre-
nerów i zwykłych członków.

Doceniając także działaczy 
ludowych zespołów sporto-
wych na niwie wojewódzkiej 
Zarząd Powiatu odznaczył 
także Nagrodą Herbu Powiatu 
Wągrowieckiego Tadeusza To-
maszewskiego, Przewodniczą-
cego Rady Wielkopolskiego 
Zrzeszenia LZS, posła RP. Od 
1972 roku jest członkiem LZS, 
od 1994 przewodniczącym 
Wielkopolskiego Zrzeszenia 
LZS. Od 13 kwietnia 2013 jest 
członkiem Zarządu Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego.

Kinga Basiura  •
Iza Marcinkowska

wiejskiego w szczególności po-
przez upowszechnienie i rozwi-
janie rekreacji ruchowej, sportu, 
form aktywnego wypoczynku, 
współudział w dbałości o zdro-
wie, rozwój fi zyczny młodzie-
ży, uczestniczenie w ochronie 
przyrody, krajobrazu, zabytków 
kultury i naturalnego środowi-
ska. Reaktywacja Powiatowe-
go Zrzeszenia LZS nastąpiła 5 
lutego 2003 roku. Laureaci na-

gród działają w zrzeszeniu od 
samego początku. 

Bogata HiStoria
Nie sposób zliczyć wszel-

kich sportowych inicjatyw, 
które odbyły się dzięki ich 
zaangażowaniu, pomysłom, 
społecznym inicjatywom. 
Powiatowe LZS są organi-
zatorami zawodów nie tyl-
ko na szczeblu regionalnym, 

ale przede wszystkim woje-
wódzkim. W klasyfi kacjach 
ogólnych fi nałów zimowych 
wielkopolskich spartakiad 
LZS, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS zajmowało kolejno:

- w 2003 roku – 12 miej-
sce, w 2004 roku – 11 miej-
sce, w 2005 roku – 9 miej-
sce, w 2006 roku – 10 miej-
sce, w 2007 roku – 9 miej-
sce, w 2008 roku – 6 miejsce, 

w 2009 roku – 8 miejsce, 
w 2010 roku – 7 miejsce, 
w 2011 roku – 6 miejsce, 
w 2012 roku – 3 miejsce, 
w 2013 roku – 3 miejsce, 
w 2014 roku – 4 miejsce. 

Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS wychowało wielu zna-
komitych sportowców, mi-
strzów świata i Europy, do-
chowało się 17 olimpijczy-
ków. 8 zawodników z Wielko-
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10 marca w czytelni Powia-
towej Biblioteki Publicznej 
w Wągrowcu odbyło się spo-
tkanie bibliotekarzy powiatu 
wągrowieckiego z przedsta-
wicielką Konsorcjum Użyt-
kowników Systemów Biblio-
tecznych SOWA2, Krystyną 
Brodowską. 

BliSKo cieBie
Spotkanie poświęcono 

omówieniu nowych funk-
cji programu bibliotecznego 
SOWA2/ MARC21, z którego 
w powiecie wągrowieckim ko-
rzystają biblioteki w Skokach, 
Mieścisku, Wapnie i Dama-
sławku, a od 10 marca także 
Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Wągrowcu.

W zaktualizowanej wersji ka-
talogu on-line czytelnik znaj-
dzie m.in. zakładkę „Nowoście, 
a w niej listę nowo zakupio-
nych książek z okładkami i re-
cenzjami. Ta nowa funkcja uru-
chomiona została dzięki zinte-

E-biblioteka

Pierwsze e-książki już są wypożyczone.
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Czy szmaciana laleczka mo-
że uratować życie dziecka? Jak 
pokazać dzieciom, że poma-
ganie może być przyjemne?

Na te pytania Uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Wą-
growcu znaleźli odpowiedź 
przystępując do udziału 
w światowym projekcie UNI-
CEF – „Wszystkie kolory świa-
ta”. W Polsce kampanię wpiera 
Ambasador Dobrej Woli UNI-
CEF Majka jeżowska. 

Projekt „Wszystkie kolo-
ry świata” jest odpowiedzią 
na poważny problem rozwo-

ju epidemii chorób rozwijają-
cych się w Sudanie Południo-
wym i konieczności stosowa-
nia podstawowych szczepień 
wśród dzieci. Uświadamia 
uczniom, że pomaganie mo-
że być przyjemne i wiąże się 
z pozytywnymi emocjami. 
Przede wszystkim zaś dzięki 
zaangażowaniu ratuje się ży-
cie dzieci.

W ramach projektu ucznio-
wie szyli specjalne szmaciane 
lalki, które ubierali i przyozda-
biali w sposób odpowiadający 
kulturze kraju, który wcześniej 
wybrali. 

Akcję rozpropagowała 
w szkole i koordynowała wi-
cedyrektor ewa Kemnitz, 
uczestniczyli nauczyciele: re-
nata Politowska, izabela Sa-
wicka, anna góralska, iwona 
Sobczak i Damian ignaczak. 
Zaangażowali się uczniowie 
gimnazjum oraz szkoły przy-
sposabiającej do pracy, razem 
58 osób. 

Ogółem uszyto 14 lalek, 
za które uzyskano kwotę da-
rowizny w wysokości 180 zł. 
Kwota ta zasili konto dla ra-
towania życia i zdrowia w Su-
danie Południowym. Całość 

akcji trwała od października 
2014r. do 4 marca 2015r. Lal-
ki wystawione były do sprze-
daży w MDK w dniach od 9 
do 14 lutego. Wszystkim oso-
bom, które zaopiekowały się 
naszymi lalkami i przekazały 
kwotę darowizny serdecznie 
dziękujemy!

Szycie lalek było ciekawym 
zadaniem plastyczno-manu-
alnym dla naszych uczniów. 
A ponadto spełniało ważny cel 
charytatywny co nas bardzo 
cieszy.

Dyrektor SOSW   •
Barbara Balcerzak

Lalki dla Sudanu

Takie lalki wykonali podopieczni ośrodka.
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Podczas Powiatowego Fo-
rum Rolniczego odbywa-
jącego się 9 marca w sali 
w Grylewie odbyło się uroczy-
ste wręczenie odznak honoro-
wych „Zasłużony dla rolnictwa”, 
przyznanych przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Marka 
Sawickiego. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Wielko-
polską Izbę Rolniczą Biuro 
Powiatowe w Wągrowcu.

Kandydatury do nagród 
zgłosili: Wójt Gminy Wągro-

wiec Przemysław Majchrzak, 
Wójt Gminy Mieścisko an-
drzej Banaszyński i Wójt 
Gminy Damasławek jacek 
Matysiak. O odznaczenia wy-
stąpił Starosta Wągrowiecki, 
tomasz Kranc. Odznaki na-
grodzonym wręczali posłowie 
na Sejm RP: Stanisław Kalem-
ba, romuald ajchler i Piotr 
walkowski. 

Odznaczone osoby to: 
Henryk Śliwiński z Grun-
towic, tadeusz wojtecki 

z Józefowa, ireneusz Migas 
z Miłosławic, Kazimierz Py-
tliński z Ochodzy, wojciech 
witucki, Prezes Spółdzielcze-
go Przedsiębiorstwa Usługo-
wego MIKOROL w Mieścisku, 
Michał Mazur z Kołybca, Ma-
rek Bednarski z Oporzyna, 
wiesław ewertowski z Ła-
zisk, czesław lewandowski 
z Kaliszan i Stanisław górski 
z Pawłowa Żońskiego.

Kinga Basiura •

Dla rolnictwa
Praca dla rozwoju rolnictwa została doceniona.
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Podczas wykładu, którego 
prelegentem była p. Małgo-
rzata Adamczak – psycho-
log pracujący na co dzień 
w Ośrodku Profilaktyki i Epi-
demiologii Nowotworów 
w Poznaniu, słuchacze mogli 
dowiedzieć się o sposobach 
zmagania się z chorobą no-
wotworową. 

W trakcie wykładu, p. M. 
Adamczak zwróciła uwagę, 
iż rozpoznanie i leczenie cho-
roby nowotworowej wpro-
wadza ważne zmiany w ży-
ciu chorego oraz jego rodzi-
ny. W rezultacie taka sytuacja 
może doprowadzić do obni-
żenia poczucia własnej war-
tości. Podkreśliła również, że 
ten stan nie musi być trwały, 
jednakże bywa trudny i ob-
ciążający psychicznie. 

Osoby uczestniczące 
w wykładzie mogły uzyskać 
informacje na temat przeżyć 
towarzyszących rozpozna-
niu nowotworu oraz potrzeb 
chorego w tym szczególnym 
okresie. Ponadto miały szan-

Jak żyć z rakiem

E-usługi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.

growaniu katalogów biblioteki 
z portalem e-usług bibliotecz-
nych: „w.bibliotece.pl”. 

W katalogach biblio-
tecznych systemu SOWA2/
MARC21 znajdziemy również 
„Wolne Lektury”. To bibliote-
ka internetowa, której zasoby 
dostępne są za darmo. W jej 
zbiorach znajduje się ponad 
3000 utworów, w tym wiele 
lektur szkolnych, które zo-
stały udostępnione w przy-
jaznych formatach, służących 
do odczytania w urządze-
niach mobilnych oraz w In-
ternecie. 

Dużym udogodnieniem dla 
osób korzystających z katalo-
gów biblioteki powiatowej bę-
dzie też możliwość samodziel-
nego zapisu do biblioteki. Po-
tencjalny czytelnik sam zało-
ży konto on-line, zarezerwuje 
bądź zamówi książkę, a jego 
tożsamość zostanie zweryfi-
kowana podczas wizyty w bi-
bliotece.

Szczegółowe informacje na 
naszej stronie internetowej 
www.pbp.wagrowiec.pl

cyfrowa MiSja
Współpraca Powiatowej Bi-

blioteki Publicznej z Dziennym 
Domem Seniora w Wągrowcu 
zatacza co raz szersze kręgi. 
Tym razem bibliotekarki powia-
towej książnicy podjęły się cy-
frowej edukacji pensjonariuszy 
DDS. Przez blisko dwa miesiące 
Małgorzata Bejm i agata Ze-
lek prowadziły warsztaty kom-
puterowe, ucząc kursantów po-
sługiwania się myszką, pisania 
na klawiaturze oraz surfowania 
w sieci. Zajęcia odbywały się 
w Bibliotece i w Dziennym Do-
mu Seniora.

Szkolenie komputerowe 
zorganizowano w ramach pro-
jektu Polska Cyfrowa Równych 
Szans, a dyplomy za uczestnic-
two w zajęciach wręczyła Mał-
gorzata Bejm – latarnik PCRS.

Małgorzata •  Bejm PBP Wągrowiec

Uczniowie SOSW wzięli udział w projekcie UNICEF „Wszystkie kolory świata”.

4 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrow-
cu dla słuchaczy Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku odbył się wykład pn. „Życie z nowotworem złośliwym” 

sę poznać czynniki i zachowa-
nia poprawiające samopoczu-
cie w chorobie nowotworo-
wej, jakie kroki należy podjąć 
by utrzymać równowagę psy-
chiczną oraz wskazówki po-
magające utrzymać stres na 
bezpiecznym poziomie. 

Organizatorem prelekcji 
było Biuro Spraw Obywatel-
skich i Zdrowia Starostwa Po-

wiatowego w Wągrowcu przy 
współpracy z Wągrowieckim 
Towarzystwem „Amazonki” 
w Wągrowcu.

Wykład został sfinansowany 
z budżetu powiatu ze środków 
przeznaczonych na promocję 
i ochronę zdrowia.

Biuro Spraw   •
Obywatelskich i Zdrowia
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Już od wielu lat przełom 
zimy, wiosny oraz przedwio-
śnie to okresy, w których wy-
raźnie wzrasta liczba poża-
rów łąk i nieużytków. Wiele 
osób wypala trawy i nieużyt-
ki rolne, tłumacząc swoje 
postępowanie chęcią użyź-
niania gleby. Jest to jednak 
całkowicie błędne myślenie. 
Rzeczywistość wskazuje, że 
wypalanie traw prowadzi 
do nieodwracalnych, nieko-
rzystnych zmian w środowi-
sku. Do atmosfery przedosta-
je się szereg związków che-
micznych będących truci-
znami zarówno dla ludzi jak 
i zwierząt. Wypalanie traw 
jest również przyczyną wielu 
pożarów, które niejednokrot-
nie prowadzą niestety także 
do wypadków śmiertelnych. 
Rocznie w tego rodzaju zda-
rzeniach śmierć ponosi kil-
kanaście osób. Wypalanie 
traw to także bardzo duże 
zagrożenie dla lasów. Pod-
czas pożaru powstaje także 
duże zadymienie, które mo-
że prowadzić do powstania 
groźnych w skutkach koli-
zji i wypadków drogowych. 
Za ponad 94% przyczyn ich 
powstania odpowiedzialny 
jest człowiek, nadal bowiem 
trzeba pamiętać, że po zimie 
trawy są wysuszone i palą się 
bardzo szybko. W rozprze-
strzenianiu ognia pomaga 
także wiatr.

wyPalaNie traw 
jeSt NieBeZPiecZNe 
i NieDoZwoloNe!

Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. 2013, poz. 627 j.t.) 
określa:

Art. 124. Zabrania się wy-
palania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków ko-
lejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów.

Art. 131. pkt 12. Kto: wy-
pala łąki, pastwiska, nieużyt-
ki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska 
lub szuwary – podlega karze 
aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks Wykroczeń 

(Dz. U. 2013, poz. 482 j.t.) 
określa:

Art. 82 § 3. Kto na tere-
nie lasu, na terenach śród-
leśnych, na obszarze łąk, 
torfowisk i wrzosowisk, 
jak również w odległości 
do 100 m od nich roznieca 
ogień poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu 
albo pali tytoń, z wyjątkiem 
miejsc na drogach utwar-
dzonych i miejsc wyznaczo-
nych do pobytu ludzi, pod-
lega karze aresztu, grzywny 
albo karze nagany. 

Art. 82 § 4. Kto wypala tra-
wy, słomę lub pozostałości 
roślinne na polach w odle-
głości mniejszej niż 100 m od 
zabudowań, lasów, zboża na 
pniu i miejsc ustawienia stert 
lub stogów bądź w sposób 
powodujący zakłócenia w ru-
chu drogowym, a także bez 
zapewnienia stałego nadzo-
ru miejsca wypalania, podle-
ga karze aresztu, grzywny al-
bo karze nagany. 

Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109, poz. 719):

§ 40. 1. W lasach i na te-
renach śródleśnych, na ob-
szarze łąk, torfowisk i wrzo-
sowisk, jak również w odle-
głości do 100 m od granicy 
lasów nie jest dopuszczalne 
wykonywanie czynności mo-
gących wywołać niebezpie-
czeństwo pożaru, w szcze-
gólności:

1) rozniecanie ognia poza 
miejscami wyznaczonymi do 
tego celu przez właściciela 
lub zarządcę lasu;

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie 
dotyczy czynności związa-
nych z gospodarką leśną 
oraz wykonywaniem robót 
budowlanych i eksploata-
cją kopalni w porozumieniu 
z właścicielem lub zarządcą 
lasu. 

§ 43. Wypalanie słomy 
i pozostałości roślinnych na 
polach jest zabronione.

kpt. Marek Piekutowski •

Pożary traw 
i nieużytków. 
STOP!

Ostatnie miesiące upłynęły 
w Bursie Szkolnej nr 1 bardzo 
pracowicie. W styczniu nasi 
wychowankowie wzięli udział 
w cyklu zajęć mających na ce-
lu zapoznanie ich z zasadami 
udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Młodzież 
ćwiczyła praktyczne zasto-
sowanie tych zasad. Przypo-
mniano również jak bezpiecz-
nie zachować się na drodze 
oraz nad wodą. Zaprezento-
wano wychowankom konse-
kwencje, jakie pociąga za so-
bą niewłaściwe korzystanie 
z Internetu. Na zakończenie 
zajęć wychowankowie wzięli 
udział w turnieju „Z zasadami 
bezpieczeństwa za Pan Brat”. 
14 lutego przypadał w tym 
roku w czasie wolnym od na-
uki, nie przeszkodziło nam to 
jednak w obchodzeniu tego 
święta w tygodniu poprzedza-
jącym ferie. Przeprowadzony 
został konkurs na kartkę wa-
lentynkową oraz plebiscyt na 
najsympatyczniejszego miesz-
kańca bursy, który większością 
głosów wygrała Natalia Jawo-
rowicz. 

Z okazji 8 marca chłopcy 
przygotowali dla dziewcząt 

Nie ma jak w Bursie

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

 S
ta

ro
St

w
a

Po długiej podróży auto-
karem dotarliśmy do hotelu 
w podparyskiej miejscowości 
Le Plessis-Trevise - z władza-
mi tej miejscowości podpisa-
na jest umowa o partnerskiej 
współpracy z Wągrowcem. 
Jednym z punktów naszej wi-
zyty było odwiedzenie „bliź-
niaczej” miejscowości. Poświę-
ciliśmy na to sobotę: byliśmy 
gośćmi Merostwa w Le Ples-
sis oraz Klubu Roberta Schu-
mana, uczniów po urzędzie 
oprowadzili miejscowi radni, 
odwiedziliśmy również ośro-
dek sportu i bibliotekę. Dzień 
zakończyliśmy nocną wizytą 
w Paryżu i rejsem po Sekwa-
nie.

Następny dzień spędziliśmy 
w Marne La Vallee – tam do-
brze bawiliśmy się w komplek-
sie Walt Disney Studio. Wrażeń 
dostarczyły uczniom szalone 
eskapady na rollercoaster i in-
nych atrakcjach tego miejsca. 
Poniedziałek młodzież spędzi-
ła w Paryżu odwiedzając do 
południa Muzeum Luwr, a po 
południu zwiedzając zabytki 
najstarszej części Paryża z ka-
tedrą Notre Dame na czele. 
Wyczerpujący, ale pełen wra-
żeń dzień zakończył się w póź-
nych godzinach wieczornych.

Wtorek 24 lutego był ostat-
nim dniem naszego pobytu 
w Paryżu. Główną trakcją tego 
dnia był wjazd na wieżę Eiff ell 
oraz Łuk Triumfalny i spacer 
Polami Elizejskimi do Troca-
dero. Stamtąd udaliśmy się na 

Ferie w Paryżu

Tym razem uczniowie dwójki spędzili ferie w Paryżu.
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Co roku w pożarach wywołanych wypa-
laniem traw giną ludzie!laniem traw giną ludzie!

mieszkających w bursie słod-
ki poczęstunek w postaci sa-
modzielnie upieczonego ciasta. 
Nie zapomnieli o dołączeniu do 
słodyczy życzeń oraz uśmiechu. 
Zrobili tym, wszystkim paniom 
miłą niespodziankę. 

Na co dzień wychowanko-
wie mogą w aktywny sposób 

spędzać swój wolny czas. Do 
dyspozycji młodzieży są po-
mieszczenia sportowe sala do 
tenisa stołowego, sala do zajęć 
relaksacyjnych i aerobiku. A po 
wysiłku fi zycznym dla zregene-
rowania się można pod opieką 
wychowawców przygotować 
sałatkę lub zdrową przekąskę. 

Obecnie przygotowujemy 
się do VI Powiatowych Targów 
Edukacyjnych. Serdecznie za-
praszamy do odwiedzenia na-
szego stoiska.

Katarzyna Kubale  •
Magdalena Nowicka 

Bursa Szkolna nr 1 
w Wągrowcu

Podczas ferii zimowych, w dniach od 20 do 25 lutego 2015 r. grupa uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu wraz z nauczycielami gościła we Francji.

wzgórze Montmartre, gdzie ze 
schodów, u stóp Bazyliki Sacre 
Coeur mogliśmy podziwiać 
już drugą tego dnia, zapiera-
jącą dech w piersiach, panora-
mę Paryża. 

Ten dzień zamknęła wizyta 
w najnowocześniejszej dzielni-
cy Paryża – La Demence. Z jej 
perspektywy mogliśmy ujrzeć 
jak wielkim miastem jest stoli-
ca Francji oraz jak można po-

łączyć nowoczesność z prze-
szłością. 

O godzinie 19.30 pożegna-
liśmy Paryż sprzed symbolu 
tego miasta – wieży Eiff ell – 
skąd wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Polski.

Choć bardzo zmęczeni to 
jednak przepełnieni pozytyw-
nymi wrażeniami powrócili-
śmy do Polski. Do dziś wspo-
minamy wiele zabawnych 

momentów z metra, z kontroli 
w Luwrze czy przed wjazdem 
na wieżę Eiff el..

Dziękujemy Staroście Wą-
growieckiemu panu T. Kran-
cowi, Zarządowi Powiatu Wą-
growieckiego oraz Urzędowi 
Miejskiemu w Wągrowcu za 
wsparcie fi nansowe udzielone 
młodzieży z ZSP nr 2.

Mirosława Wiecanowska  •
ZSP nr 2 w Wągrowcu

Młodzież spędza tu aktywnie swój wolny czas.



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.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

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. 
Numer telefonu do Przewod-
niczącej Rady Powiatu, 
Małgorzaty Osuch: 
664 496 074
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Ważne 
adresy

Komisja finansów, ob-
szarów wiejskich i Strate-
gii rozwoju Powiatu:

Analiza planów finanso-
wych jednostek.

Możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych (fun-
dusze unijne itp.).

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja edukacji, Kultu-
ry, Sportu i turystyki:

Analiza i ocena stanu bazy 
materialnej i realizowanych 
zadań przez ZSP nr 1 w Wą-
growcu. 

Przyjęcie informacji o kon-
cepcji rozwoju kierunków 
kształcenia zawodowego 
w ZSP nr 1, ZSP nr 2 w Wą-
growcu i ZSP w Gołańczy 
(posiedzenie wyjazdowe 
w ZSP nr 1)

Przyjęcie informacji o stop-
niu zaspokojenia specjal-

nych potrzeb edukacyjnych 
uczniów zdolnych w ZSP nr 2 
i I LO w Wągrowcu.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i rynku Pracy:

Informacja o zadaniach 
statutowych oraz ich realiza-
cja przez PCPR w Wągrowcu 

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Komunikacji:

Prace nad Planem Inwesty-
cji i Remontów 2015-2018.

Informacja o stanie sani-
tarnym i sytuacji epidemio-
logicznej w powiecie w 2014 
roku.

Informacja o działalności 
Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii za 2014 rok.

Informacja o systemie 
zarządzania kryzysowego 

i obrony cywilnej w powiecie 
wągrowieckim.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja rewizyjna:
Kontrola wykonania bu-

dżetu Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Wągrowcu 
w 2014 roku.

Kontrola wykonania bu-
dżetu w ZSP nr 2 w Wągrow-
cu za 2014 rok.

Zebrała M. Substyk •

Tematyka prac komisji Rady Powiatu na posiedzeniach w marcu 2015 roku

Jesteś gimnazjalistą, rodzicem lub dziadkiem ucznia gimnazjum, absolwentem gimnazjum, a może jesteś zainte-
resowany jaką ofertę edukacyjną przygotowały szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Wągrowiecki?

II POWIATOWA KRZYŻÓWKA Z OKAZJI 
VI POWIATOWYCH TARGÓW EDUKACYJNYCH

Rada Powiatu Wągrowieckiego ufundowała upominki dla 20 osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę 
i do dnia 25 marca 2015 roku prześlą rozwiązanie wraz ze swoimi danymi do siedziby Starostwa Powia-
towego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pokój 213, II piętro, 
tel. 67 26 80 551, bądź prześlą w wersji elektronicznej na adres e-mail: beata.koczorowska@wagrowiec.pl
 Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 31 marca 2015 roku podczas VI Powiatowych Targów Edukacyj-
nych w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

Rozwiąż krzyżówkę i przyjdź odebrać nagrodę na VI Powiatowych 
Targach Edukacyjnych, a dowiesz się, co możemy Ci zaproponować!

1. W dniu 8.02.2015 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zaprezentował swoją ofertę eduka-
cyjną na gali „……….. wieś aktywna.”

2. Tytuł gazetki szkolnej wydawanej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu.
3. Stanisław - patron Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Wągrowcu.
4. Lekkoatletyczne Zawody Sportowe organizowane w powiecie wągrowieckim.
5. Ulica, przy której znajduje się Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu.
6. 14.02.2015 r. odbył się X Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Wokalistów pod hasłem „Graj ……………. 

2015”.
7. W dniu 6.02.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbył się „Dzień …………… 

Mundurowych”.
8. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu.
9. Miasto w powiecie wągrowieckim, w którym swoją siedzibę ma Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
10. Zajęcia profilaktyczne organizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – 

„……………………………….. III” lub synonim słów wybór, możliwość.

iMiĘ: ……………………………………………………………………………….…………………………
NaZwiSKo: …………………………………………………………………….……………………………
Nr telefoNu: ……………………………………………………………………………………………… 
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