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Targi rozpoczęły się 
o godz. 9.00. Licznie przy-
byłych gości oraz uczniów 
i kadrę pedagogiczną po-
witał Starosta Wągrowiec-
ki Michał Piechocki. Targi 
poprowadziła Natalia Ku-
klińska. Edukacyjną impre-
zę zaszczycili swoją obec-
nością m. in. senator Mie-
czysław augustyn, poseł 
jacek Najder, radny Sejmi-
ku Województwa jarosław 
Berendt, przewodniczący 
Rady Powiatu Wągrowiec-
kiego tadeusz Synorac-
ki, Wicestarosta tomasz 
Kranc, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu grze-
gorz owczarzak, człon-
kowie Zarządu, radni Ra-
dy Powiatu Wągrowieckie-
go, przedstawiciele władz 
miejskich i gminnych, dy-
rektorzy szkół i placówek 
i jednostek prowadzonych 
przez powiat wągrowiec-
ki. Organizacją targów za-
jął się, jak co roku Wydział 
Oświaty, Kultury i Spor-
tu Starostwa Powiatowego 
z kierownik Karoliną Krenz 
na czele. 

Oj, działO się, działO 
- V pOWiatOWe taRgi eduKac yjne

W tegorocznym budże-
cie powiatu udało się wy-
gospodarować środki na 
długooczekiwany remont 
parteru Przychodni przy 
ul. Kościuszki 53. Uchwałą 
Rady Powiatu Wągrowiec-
kiego przeznaczono na ten 
cel kwotę 50.000 zł. Wyko-
nano wymianę instalacji 
elektrycznej oraz drzwi, któ-
re nie spełniały wymogów 
technicznych. Wyremonto-

wano i pomalowano ściany. 
Zakupiono nowe wyposaże-
nie. Tak wygląda po remon-
cie poradnia chirurgiczna:

W skutek zalania i zdewa-
stowania pomieszczeń znaj-
dujących się z tyłu budynku 
Przychodni przeprowadzo-
no także kapitalny remont 
Przychodni Rehabilitacyjnej 
i Fizykoterapii NZOZ „Refi-
med”. Zmiany na lepsze wi-
dać gołym okiem.

nowe szaty przychodni

Znamienici goście, dynamiczne prezentacje, utalentowana młodzież – tak w skrócie można podsumować V Powiatowe Targi 
Edukacyjne, które odbyły się 3 kwietnia w hali wągrowieckiego OSiR-u.

Ofertę edukacyjną na po-
szczególnych stoiskach za-
prezentowały:

I Liceum Ogólnokształ-
cące w Wągrowcu, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wągrowcu, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wągrowcu, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Gołańczy, Zespół Szkół Po-
wszechnych w Damasław-

ku, Zespół Szkół Leśnych 
w Goraju, Bursa Szkolna nr 1 
w Wągrowcu, Specjalny Ośro-
dek Szkolno – Wychowawczy 
w Wągrowcu, Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii w Go-
łańczy, Gnieźnieńska Szkoła 
Wyższa Milenium

Każda placówka zapre-
zentowała ponadto bogaty 
program artystyczny, mają-
cy zachęcić gimnazjalistów 

do wkroczenia właśnie w jej 
progi.

Gimnazjaliści, bo to do 
nich adresowane są targi mo-
gli także skorzystać z Punk-
tu Doradztwa Zawodowej, 
gdzie w kompleksowy spo-
sób porad udzielali przed-
stawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy, Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicz-
nej oraz Młodzieżowego 

Centrum Kariery. Ponadto 
w punkcie informacyjnym 
poradą służyli pracowni-
cy Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Poznaniu - na 
co dzień działający w Wiel-
kopolskim Obserwatorium 
Rynku Pracy i współpracu-
jący z naszym wągrowiec-
kim Urzędem Pracy.

Swoją ofertę kulturalną 
zaprezentowała również 

Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna. Nie zabrakło oczy-
wiście, stoiska gospodarza 
targów, czyli Starostwa Po-
wiatowego. 

Podczas targów wyróżnia-
jącym się uczniom wręczo-
ne zostały również stypendia 
oraz nagrody za najlepsze 
miejsca w konkursach po-
wiatowych. 

Izabela Marcinkowska •
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Okres funkcjonowania po-
wiatu, to wiele inwestycji: 
utworzenie trzech nowych sal 
gimnastycznych w Antonie-
wie, Gołańczy oraz w ZSP nr 
1, liczne inwestycje drogowe, 
termomodernizacje 18 obiek-
tów, zakup specjalistycznego 
sprzętu dla wągrowieckiego 
szpitala powiatowego.

Jedną z najbardziej spekta-
kularnych metamorfoz w za-
kresie infrastruktury przeszedł 
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Wągrowcu - jedna 
z największych szkół w Wiel-
kopolsce. 

caŁKowita PrZeMiaNa
Począwszy od roku 1999, 

szkoła zrealizowała wiele 
przedsięwzięć, z których naj-
ważniejsze to: remont sali gim-
nastycznej, budowa przekry-
cia namiotowego boiska (hali 
sportowej), termomoderniza-
cja budynku szkoły i budyn-
ku warsztatów szkolnych, bu-
dowa łącznika budynku szko-
ły z budynkiem warsztatów 
szkolnych, budowa nowocze-

snej auli szkolnej, wyposażo-
nej w urządzenia multimedial-
ne, budowa windy do przewo-
zu osób niepełnosprawnych. 
Placówka przystosowała także 
kompleks swoich budynków 
dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, likwidując bariery 
architektoniczne. 

Dobudowano windę i pod-
jazdy, zmodernizowano to-
alety. Z pozyskanych fundu-
szy szkoła zakupiła samochód 
do przewozu osób niepeł-
nosprawnych. Kompleksową 
termomodernizację przepro-
wadzono również w budyn-
ku I liceum Ogólnokształcą-
cego w Wągrowcu, remont 
auli szkolnej i wielu sal lek-
cyjnych. Termomodernizacja 
objęła również m. in. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Wągrowcu, Bursę Szkol-
ną, Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Antoniewie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy w Wągrow-
cu, Młodzieżowy Ośrodek So-
cjoterapii w Gołańczy, Zespół 
Szkół Powszechnych w Dama-

sławku, Placówka Opiekuńczo- 
Wychowawcza w Wągrowcu, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Gołańczy, budynek 
przychodni przy ul. Kościusz-
ki, w którym mieści się wydział 
Komunikacji, Powiatowego 
Urzędu Pracy czy budynek 
szpitala powiatowego. 

Szpital Powiatowy między 
innymi dzięki wsparciu powia-
tu posiada nowoczesną apara-
turę, w tym tomograf. Oddzia-
ły są wyremontowane. Szcze-
gólnie wyróżnia się oddział 
położniczo – ginekologicz-
ny. „Ja rodziłam w Wągrowcu 
w czerwcu 2008 roku, jeszcze 
podczas remontu! I szczerze 
moge polecać szpital! Położne 
bardzo miłe, lekarze też w po-
rządku” - czytamy na jednym 
z forów internetowych. 

iNweStycje Drogowe 
Najważniejsze inwestycje 
drogowe wykonane przez Po-
wiatowy Zarząd Dróg w wą-
growcu w latach 1999-2013 

Przebudowa dróg - 18,966 
km wartość 18 808 862 zł

odnowa nawierzchni bi-
tumicznych dróg - 58,003 km 
wartość 20 375 684 zł

Budowa chodników - 5,550 
km wartość 945 384 zł

Budowa chodników w ra-
mach współpracy z gminami - 
15,090 km wartość 3 630 637 zł

Budowa zatok autobuso-
wych - 2 szt. wartość 10 120 zł

odnowy nawierzchni 
tłuczniowej dróg - 0,600 km 
wartość 28 060 zł

Powierzchniowe utrwale-
nie nawierzchni dróg - 66,724 
km wartość 2 053 307 zł

remont cząstkowy na-
wierzchni dróg - 135 610 m2 
wartość 3 569 641 zł

Ścinka poboczy - 169,345 
km wartość 573 949 zł

likwidacja przełomu - 2   szt. 
wartość 258 808 zł

Profilowanie dróg grunto-
wych - 540,7 km wartość 324 
321 zł

Koszenie poboczy i rowów - 
5 627,2 km wartość 491 587 zł

Naprawa – utrzymanie 
przepustów i mostów - 62 szt. 
wartość 900 138 zł

Malowanie poziome jezdni 
- 41 270 m2 wartość 461 952 zł

remont mostów - 3 szt. 
wartość 549 868 zł

Ponadto Powiat Wągrowiec-
ki, we współpracy z Powiato-
wym Zarządem Dróg w Wą-
growcu: w 2004 r., zrealizował 
inwestycję pn. Przebudowa 
drogi powiatowej nr 29 466 
odc. Brzeźno Stare – Laskow-
nica w ramach Programu SA-
PARD, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 
– długość przebudowanego 
odcinka drogi 4,159 km – war-
tość całkowita zadania: 1 567 
699,32 zł, w tym SAPARD 482 
375,00 zł. 

W 2004 r. zrealizował inwe-
stycję pn. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 29 466 Gołańcz 
– Brzeźno Stare w m. Chaw-
łodno w ramach Programu 
SAPARD współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 
– długość przebudowanego 
odcinka drogi 0,532 km – war-
tość całkowita zadania: 449 
162, 89zł, w tym SAPARD 179 
833,50 zł. 

W latach 2006 – 2007r. zre-
alizował inwestycję drogową 
pn. Przebudowa drogi 1,7 km 
w Wapnie” z współfinansowa-
ną przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
i budżet państwa w ramach 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego - wartość całko-
wita zadania 3.232.056,93 zł., 
w tym EFRR 1.809.225,00 zł. 

W roku 2010 zrealizował 
dwie inwestycje współfinan-
sowane przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2007-2013 tj.: przebudowę 
ul. Bartodziejskiej w Wągrow-
cu – kwota dofinansowania: 
912.007,53zł oraz przebudowa 
8,7 km drogi Wapno – Dama-
sławek za kwotę 8.876.511,26 
w tym dofinansowanie w wy-
sokości 4.239.514,22 zł. 

Izabela Marcinkowska,  •
 Robert Torz

15 lat inWestOWania

W ubiegłym roku przebudowano dach na budynku I LO w Wą-
growcu oraz dokonano remontu poddasza.
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Nowy budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w po-
wiecie - przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wą-
growcu.

2 stycznia 2013 roku firma 
MTD Consulting Marcin Król 
wraz z powiatem wągrowiec-
kim rozpoczęła realizację pro-
jektu partnerskiego „Przejmij 
ster – zacznij działać na własny 
rachunek!” dofinansowanego 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Cel projektu to 
stworzenie warunków do roz-
woju przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia osób bezro-
botnych zamieszkujących na 
terenie powiatu wągrowiec-
kiego poprzez objęcie kom-
pleksowym wsparciem szko-
leniowo-doradczym 50 osób 
oraz udzielenie pomocy finan-
sowej 30 osobom. Ze względu 
na zgromadzone oszczędności 
możliwe było udzielenie dota-
cji dodatkowo jednej osobie 
z listy rezerwowej.

Obecnie projekt jest na eta-
pie wypłacania wsparcia po-

On też przejął ster i założył własną firmę
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mostowego 31 osobom, które 
w listopadzie otrzymały dota-
cje w wysokości do 40 tys. zł. 
Uczestnicy ci założyli własne 
firmy działające w różnych 
branżach. Dziś prezentuje-
my firmę jakuba licy z wą-
growca

 Dlaczego zdecydował się 
Pan na udział w projekcie 
„Przejmij ster”?

Programy takie jak „Przejmij 
ster” są wspaniałą szansą dla 
młodych ludzi na realizację ma-
rzeń o własnej firmie. Otrzyma-
nie wsparcia finansowego po-
zwoliło mi na otworzenie małe-
go biznesu i samozatrudnienie. 
Gdyby nie możliwość uzyskania 
dofinansowania wielu planów 
nie udałoby mi się zrealizować.

czym zajmuje się Pana fir-
ma?

Firma Drzeworyt to stolar-
nia łącząca w sobie moją pa-
sję do drewna oraz historii. 

Oprócz realizacji zwyczajnych 
prac stolarskich w ofercie fir-
my znajdują rekonstrukcje 
drewnianych zabytków wy-
korzystywanych przez grupy 
i osoby związane z ruchem re-
konstrukcji historycznej. Chęt-
nie również wprowadzam pier-
wiastek historii do realizacji bar-
dziej współczesnych zamówień, 
są to najczęściej zdobienia me-
bli nawiązujące do twórczości 
naszych przodków Słowian 
oraz kultury Wikingów. Staram 
się, aby każde realizowane za-
mówienie miało swój niepo-
wtarzalny charakter. 

jaką kwotę dotacji Pan 
otrzymał i co dzięki temu 
udało się Panu zrealizować, 
co zakupić?

Udało mi się otrzymać mak-
symalną kwotę dofinansowa-
nia, czyli 40 000 zł. Z otrzyma-
nych pieniędzy zakupiłem piłę 
formatową, frezarkę CNC, sprzęt 

komputerowy oraz stworzo-
na została strona internetowa 
www.drzeworyt-art.pl

jak Pan ocenia swoje szan-
se na rynku? 

Biorąc pod uwagę charak-
ter oferowanych przez moją 
firmę produktów oraz specy-
ficzne zapotrzebowanie mo-
ich klientów uważam, że firma 
będzie się rozwijać. Kładę też 
duży nacisk, aby oferowane 
produkty i usługi miały przy-
stępną cenę. 

czy ma Pan plany dalsze-
go rozwoju firmy?

W pierwszej kolejności sku-
piam się na zbudowaniu roz-
poznawalnej marki. Jeżeli to 
się uda, a grono odbiorców 
będzie rosło, to oczywiście bę-
dę dążył do rozbudowy parku 
maszynowego oraz stanu oso-
bowego firmy.

Olga Bijan,   •
Izabela Marcinkowska
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Podczas jej trwania podsu-
mowano oraz przedstawio-
no rezultaty projektu „PRACA 
WYSOKIEJ JAKOŚCI NA ZIELO-
NYM RYNKU PRACY W WOJE-
WÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”, 
współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej [EFS]. 
Jego realizatorami była Wiel-
kopolska Izba Przemysłowo 
– Handlowa oraz Fundacji „In-
stytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywat-
nym”. W projekcie brali udział 
przedstawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy i Starostwa Po-
wiatowego w Wągrowcu.

W trakcie trwania konfe-
rencji, Mieczysław Borów-
ka, Z-ca Dyrektora Departa-
mentu Rozwoju Regionalne-
go Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskie-

go przedstawił zielony aspekt 
w zaktualizowanej Strategii 
Rozwoju Województwa Wiel-
kopolskiego. Przemysław 
Kulawczuk z Wydziału Eko-
nomicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego zaprezentował 
zielone dziedziny gospodar-
ki Wielkopolski dysponujące 
dużymi potencjałami w za-
kresie tworzenia pracy wyso-
kiej jakości. O możliwościach 
wspierania nowych, zaląż-
kowych lub niszowych zie-
lonych dziedzin gospodarki 
w Wielkopolsce wspominała 
Anna Szcześniak – przedsta-
wicielka Fundacji „Instytut Ba-
dań nad Demokracją i Przed-
siębiorstwem Prywatnym”. Inna 
reprezentantka tejże Fundacji 
- Paulina Bednarz, przedsta-
wiła doświadczenia z rozwo-

ju atrakcyjnego rynku pracy 
z regionów Nadrenii-Palaty-
natu, Danii, Szwecji, Londynu 
i Estremadury. 

Ciekawym materiałem by-
ły zaprezentowane dwie po-
wiatowe strategie w zakre-
sie rozwoju zielonego rynku 
pracy z Województwa Wielko-
polskiego. Jedną, omawiającą 
doświadczenia oraz możliwo-
ści rozwoju zielonych miejsc 
pracy w powiecie wągrowiec-
kim przygotował i przedsta-
wił Sławomir Maciaszek kie-
rownik Centrum Aktywizacji 
Zawodowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wągrowcu, 
natomiast drugą związana 
z działaniami w Gminie Kro-
bia - zaprezentowała Maja 
Moskwa-loman, naczelnik 
Wydziału Spraw Społecz-

nych w Urzędzie Miejskim 
w Krobi.

Efektem projektu oprócz 
zawiązanych partnerstw lo-
kalnych, było przygotowanie 
raportu pt. „Praca wysokiej ja-
kości na zielonym rynku pracy 
w woj. wielkopolskim. Mecha-
nizmy, instrumenty i rozwią-
zania dla zwiększenia liczby 
dobrze płatnych miejsc pracy 
w woj. wielkopolskim”. Publi-
kacja ta zawiera m.in. analizę 
trendów w zakresie tworzenia 
i utraty miejsc pracy wysokiej 
jakości w zielonych dziedzi-
nach w województwie wiel-
kopolskim i dwóch regionach 
porównawczych oraz opis 
mechanizmów polityki go-
spodarczej sprzyjających pro-
cesom tworzenia tego typu 
atrakcyjnych miejsc pracy.

zielone miejsca pracy

Najpierw młodzież uczest-
niczyła w wykładzie dotyczą-
cym nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi 
w Wągrowcu, który poprowa-
dził Marek wierzbiński z Wy-
działu Infrastruktury, Architek-
tury i Ekologii Urzędu Miejskie-
go. Po zapoznaniu się z ideą 
segregacji przyszedł czas na 
wykorzystanie wiedzy w prak-
tyce. Pod opieką wychowaw-
ców, zaopatrzeni w rękawiczki 
oraz zielone, żółte i niebieskie 
worki uczniowie opuścili szko-
łę i sprzątali okolicę.

Ważnym elementem była 
zbiórka surowców wtórnych. 
Ilość zebranych surowców 
przerosła oczekiwania orga-
nizatorów. Łącznie zebraliśmy 
ponad 1100 kg makulatury, 
11,5 kg puszek aluminiowych, 
27 351 sztuk plastikowych na-
krętek, 5 795 zużytych baterii 
oraz 956 płyt CD i DVD. Wor-
ki z nakrętkami niezwłocznie 
przekazaliśmy rodzicom małej 
Hani, której umożliwią dalszą 
rehabilitację. 

Podczas Dnia Wiosny zwró-
ciliśmy uwagę także na pro-
blem zmniejszających się za-
sobów wód. Grupa uczniów 
z klasy 2D przygotowała dla 
swoich młodszych koleżanek 

proekologiczny dzień Wiosny
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Starosta Wągrowiecki Mi-
chał Piechocki przekazał 27 
marca, na ręce przedstawicie-
li firmy POLINOVA POLSKA: 
Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej alfonsa Hemmerlin-
ga i Prezesa Zarządu spółki 
POLINOVA POLSKA Sp. z o.o. 
Sp. k. tomasza Hemmerlinga 
pozwolenie na budowę w Wą-
growcu Zakładu Produkcyjne-
go Mebli Tapicerowanych. 

W uroczystym przekazaniu 
decyzji uczestniczył również 
Burmistrz Wągrowca Stani-
sław wilczyński oraz kierow-
nik Wydziału Architektury i Bu-
downictwa Starostwa Powia-

towego w Wągrowcu Dariusz 
Przesławski. Decyzja staro-
sty, która zatwierdza projekt 
budowlany oznacza, iż już na 
przełomie kwietnia i maja te-
go roku zostanie wmurowany 
kamień węgielny pod budowę 
nowego zakładu.

Inwestycja ta będzie jedną 
z największych w ciągu ostat-
nich kilku lat. Jej łączny koszt 
to ok. 100 mln zł. Zakończenie 
budowy zakładu planowane 
jest na czerwiec 2015 r. Polino-
va ma być najnowocześniejszą 
fabryką mebli w kraju. Doce-
lowo ma zatrudniać do 1200 
pracowników

jest zgoda na fabrykę
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W piątek, 21 marca, przed 
budynek starostwa powiato-
wego dotarł barwny korowód 
dzieci, młodzieży i opiekunów, 
a to za sprawą marszu zorga-
nizowanego przez uczniów 
i nauczycieli Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Wą-
growcu. 

Przemarsz zorganizowano 
by powitać pierwszy Dzień 
Wiosny. Uczestnicy marszu 

w kolorowych, zabawnych 
strojach powitali wiosnę, pro-
pagując jednocześnie ideę 
transplantacji. 

Przed budynkiem staro-
stwa z młodzieżą spotkali się 
Starosta Wągrowiecki, Mi-
chał Piechocki, Wicestaro-
sta tomasz Kranc oraz Bur-
mistrz Wągrowca, Stanisław 
wilczyński. 

Izabela Marcinkowska •

Kolorowe wagary, 
piękna idea
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Wielkopolskie Obserwa-
torium Rynku Pracy II, z któ-
rym współpracuje Powiato-
wy Urząd Pracy w Wągrowcu, 
zaprasza uczniów I II i III klas 
gimnazjów do wzięcia udziału 
w konkursie pt. Pierwsza praca. 
Celem konkursu jest zainspiro-
wanie uczniów tematyką ryn-
ku pracy oraz pobudzić ich do 
refleksji na temat własnej przy-
szłości zawodowej. W konkur-
sie mogą brać udział uczniowie 
uczęszczający do szkół gimna-
zjalnych, z terenu wojewódz-
twa wielkopolskiego.

Spośród osób, które pra-

widłowo odpowiedzą na 
wszystkie pytania konkurso-
we Komisja Konkursowa wy-
losuje pięciu laureatów, którzy 
otrzymają atrakcyjne nagro-
dy. Ponadto wszyscy ucznio-
wie szkoły, z której wpłynie 
najwięcej zgłoszeń konkurso-
wych - otrzymają nagrody.

Regulamin określający 
szczegółowo warunki uczest-
nictwa w konkursie umiesz-
czony na stronie 

http://obserwatorium.wup.
poznan.pl. Zgłoszenia do kon-
kursu można składać od 24 
marca do 20 kwietnia br.

Konkurs

 Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Wągrowcu zapra-
sza wszystkich mieszkańców 
Wągrowca na rajd rowero-
wy Odjazdowy Bibliotekarz, 
który odbędzie się 10 ma-
ja 2014 r. (sobota), w godzi-
nach 11.00 – 15.00. Startuje-
my spod siedziby Biblioteki, 

ul. Kościuszki 49 (budynek 
ZSP nr 2).

Odjazdowy Bibliotekarz to 
ogólnopolska akcja, w której 
bibliotekarze, czytelnicy, miło-
śnicy książek i rowerów, mogą 
przyjemnie i aktywnie spędzić 
wiosenny dzień w gronie osób 
o podobnych pasjach. 

Akcja z roku na rok zwięk-
sza swój zasięg. W 2013 r. zor-
ganizowano Odjazdowego Bi-
bliotekarza w ponad 200 miej-
scowościach, w których wzię-
ło udział 8322 uczestników. 
W Wągrowcu Odjazdowy Bi-
bliotekarz jest organizowany 
po raz pierwszy.

Chętnych do udziału w im-
prezie prosimy o zgłoszenie 
uczestnictwa najpóźniej do 
dnia 6 maja 2014 r. pod nr te-
lefonu 67 26 85 625 lub bez-
pośrednio w Bibliotece, ul. Ko-
ściuszki 49.

Szczegóły na: www.pbp.wa-
growiec.pl i na plakatach.

Odjazdowy bibliotekarz

W Hotelu City Park w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Miejsca pracy wysokiej 
jakości w zielonej gospodarce Wielkopolski. Budowa atrakcyjnego rynku pracy po-
przez program wsparcia dla zielonych dziedzin przyszłości”.

Tegoroczny Dzień Wiosny miał charakter proekologiczny, bowiem został zorganizo-
wany pod hasłem „Ze śmieciami za pan brat”.

i kolegów krótką wycieczkę 
do klasztoru, podczas której 
opowiedziała o roli cystersów 
wągrowieckich, ze szczegól-
nym uwzględnieniem właści-
wego wykorzystywania przez 
zakonników zasobów wód 
powierzchniowych. Z kolei 
klasy biologiczno-chemiczne 
(1c i 2c) odwiedziły miejską 
oczyszczalnię ścieków. 

Ponadto uczniowie klas I i II 
wykonali plakaty zachęcają-
ce do racjonalnego korzysta-

nia z zasobów wodnych, zaś 
młodzież klas III przygotowała 
hasła promujące naszą szko-
łę jako miejsce przyjazne śro-
dowisku. Na zakończenie tego 
wyjątkowego dnia odbył się 
pokaz mody ekologicznej. Przy 
typowo wiosennej pogodzie 
mogliśmy podziwiać wyjąt-
kowe stroje zaprezentowane 
przez uczennice naszej szkoły. 
Pokaz uświetnił występ: Klau-
dii Pyssy, jakuba lorca oraz 
zespołu muzycznego, w skła-

dzie: Maciej Kujawa, Mikołaj 
walkowiak, jakub Sobkow-
ski i Martyna Kujawa. 

Organizatorami Dnia Wio-
sny była grupa projektowa 
„Ze śmieciami za pan brat”, 
grupa projektowa „Zaadop-
tuj rzekę” oraz Rada Samorzą-
du Uczniowskiego pod opie-
ką Danuty żwikiewicz-Mu-
szyńskiej. 

Autorzy tekstu: Grupa pro-
jektowa „Ze śmieciami za pan 
brat”



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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Konkurs przeznaczony jest 
dla uczniów szkół podsta-
wowych. Prace oceniane są 
w dwóch grupach klasy od 
0 do III pierwsza grupa i kla-
sy od IV do VI druga grupa. 
W szkołach, które przystąpiły 
do konkursu - w Łeknie, Wia-
trowie, Siennie i Pawłowie 
Żońskim - przeprowadzono 
pogadanki dla dzieci, któ-
re miały uświadomić dzieci 
jakie zagrożenia występują 
w trakcie prac gospodarskich, 
w których dzieci pomagają 
rodzicom oraz w trakcie za-
baw na terenie gospodarstw 
rolnych. Z w/w szkół na kon-
kurs przysłano 151 prac.

Komisja w składzie: Walde-
mar Głos - kierownik PT KRUS 
w Wągrowcu, Tomasz Kranc – 
wicestarosta, Maciej Ostojski 
- przedstawiciel Państwowej 
Inspekcji Pracy, Jerzy Sprin-
ger - nauczyciel plastyki, 
oceniała prace rozstrzygając 
etap regionalny konkursu. 

O bezpieczeństWO na Wsi
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w obecności wielkopol-
skiego Komendanta wo-
jewódzkiego Policji w Po-
znaniu insp. rafała Bat-
kowskiego, Starosty wą-
growieckiego Michała 
Piechockiego, Burmistrza 
Miasta wągrowca Stanisła-
wa wilczyńskiego, przed-
stawicieli samorządów 
oraz zaproszonych gości 10 
stycznia odbyło się powoła-
nie na stanowisko Komen-
danta Powiatowego Policji 
w wągrowcu mł. insp. Mag-
daleny Sławińskiej.

Uroczystość wprowadze-
nia nowej szefowej wągro-
wieckiej jednostki odbyła się 
w Komendzie Powiatowej 
Policji w Wągrowcu. Ceremo-
nia odbyła się w obecności 
przedstawicieli władz samo-
rządu lokalnego, powiatu, 
miasta, gmin, Prokuratury, 
Państwowej Straży Pożarnej 
oraz policjantów i pracowni-
ków cywilnych komendy. 

Mł insp. Magdalena Sławiń-
ska jest absolwentką Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczyt-
nie. W policji pracuje od 23 
lat. Od początku swojej pra-
cy związana była z Komen-
dą Powiatową Policji w Cho-
dzieży. Do Wągrowca trafiła 
ze stanowiska I Zastępcy Ko-
mendanta Powiatowego Po-
licji w Chodzieży. 

Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Policji w Pozna-
niu podczas uroczystości ży-
czył nowo mianowanej ko-
mendant satysfakcji z pełnio-
nej służby, uznania w oczach 
podległych funkcjonariu-
szy oraz dobrej współpracy 
z mieszkańcami powiatu oraz 
samorządem. Życzenia suk-
cesów na nowym stanowisku 
oraz gratulacje z okazji awansu 
składali wszyscy obecni w uro-
czystości wręczając okazjo-
nalne upominki. 

Agnieszka Wójtych  •
KPP w Wągrowcu

nowa komendant Kpp
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Komisja finansów, ob-
szarów wiejskich i Strategii 
rozwoju Powiatu:

Strategia Powiatu Wągro-
wieckiego w kontekście fi-
nansowania na lata 2014-
2020. Konieczność wprowa-
dzenia zmian związanych 
z perspektywą finansową UE.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja edukacji, Kultu-
ry, Sportu i turystyki:

Informacje o projektach 
konkursowych realizowa-
nych przez organizacje po-
zarządowe, które były finan-
sowane przez Powiat Wągro-
wiecki w latach 2011-2014.

Przyjęcie informacji o sub-
wencji oświatowej na 2014 
rok oraz ocena wykonania 

budżetu za 2013 rok w zakre-
sie działania komisji.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i rynku Pracy:

Zapoznanie się z analizą 
wyniku ogólnego szpitala po 
weryfikacji bilansu.

Podsumowanie pracy Ko-
misji za I kwartał 2014 roku.

Funkcjonowanie Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Wągrowcu.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Komunikacji:

Ocena stanu dróg powia-
towych w mieście Wągro-
wiec- możliwość moderniza-
cji tych dróg.

Informacja Wydziału Ko-
munikacji o stanie zmotory-
zowania w powiecie wągro-
wieckim za rok 2013.

Opiniowanie materiałów 
na sesję.

Komisja rewizyjna:
Kontrola wykonania zadań 

statutowych przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wągrowcu w 2013 roku.

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 kwietniu wg planu pracy na 2014 rok

W niedzielę 6 kwietnia od-
był się marsz pod hasłem 
„Idziemy po zdrowie” zorga-
nizowany z okazji Świato-
wego Dnia Zdrowia, obcho-
dzony corocznie od 1950 r. 
w dniu 7 kwietnia, w roczni-
cę powstania Światowej Or-
ganizacji Zdrowia.

W wyznaczonym dniu 
przed budynkiem Starostwa 
Powiatowego zebrało się 60 
mieszkańców powiatu wą-
growieckiego, w tym dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe. 
Uczestnicy marszu w wyzna-
czoną trasę wyruszyli o go-
dzinie 12.00. 

Trasa marszu (ok. 10 km), 
obejmowała ścieżki wzdłuż 
jeziora Durowskiego oraz 

okoliczne tereny leśne. Ma-
szerujący mieszkańcy powia-
tu dotarli do Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, gdzie w re-
stauracji OSiR-u czekał na 
nich ciepły poczęstunek dla 
zregenerowania sił. Na za-
kończenie przedstawicielki 
Powiatowej Stacji Sanitar-
no – Epidemiologicznej zaj-
mujące się oświatą zdrowot-
ną, przeprowadziły wśród 
uczestników marszu kon-
kurs wiedzy o zdrowiu z na-
grodami ufundowanymi ze 
środków przeznaczonych na 
promocję i ochronę zdrowia. 
Nagrodzono łącznie 36 osób, 
które poprawnie udzieliły 
odpowiedzi na pytania kon-
kursowe.

Tegoroczna forma obcho-
dów Światowego Dnia Zdro-
wia miała podkreślić jak waż-
ne dla zdrowia każdego czło-
wieka jest podejmowanie ak-
tywności fizycznej.

Organizatorem marszu by-
ło Biuro Spraw Obywatelskich 
i Zdrowia przy współpracy 
z Zarządem Oddziału Rejo-
nowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Wągrowcu.

Składamy serdeczne po-
dziękowania wszystkim 
uczestnikom za czynny 
udział i miłą atmosferę pod-
czas marszu.

Biuro Spraw   •
Obywatelskich 

i Zdrowia

Marsz – „idziemy po zdrowie”

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci przebiegał pod ha-
słem „Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”.

wyróżNioNe oSoBy 
Z gruPy i: 
1. Magdalena Lisiecka - SP 
w Łeknie
2. Zofia Bejmowicz - SP 
w Siennie
3. Hanna Barzyk - SP w Wiatrowie
ii gruPa
1. Maciej Lisiecki - SP w Łeknie
2. Julia Przybylska - SP w Paw-
łowie Żońskim
3. Marita Komasińska - SP 
w Łeknie. 

Prace z pierwszych miejsc 
zostaną przekazane do Od-
działu Regionalnego KRUS, 
gdzie odbędzie się etap wo-
jewódzki konkursu. Zwycię-
skie prace zostaną przeka-
zane dalej do Centrali KRUS, 
gdzie nastąpi rozstrzygnięcie 
konkursu. 

Piotr Ciesielski •
KRUS w Wagrowcu •


