
Podsumowanie programu edukacyjnego  

„Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”. 

 

29 maja odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego „Super Wiewiórka – 

Przyjaciółka Oli i Kuby”. 

W spotkaniu udział wzięli: Wicestarosta – Tomasz Kranc, przedstawiciele Koła 

Środowiskowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu – Jan Maćkowiak i Jan 

Jakubiak, Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia Barbara Linetty, nauczyciele 

szkół i przedszkoli z terenu powiatu, które brały udział w programie edukacyjnym oraz 

przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży zaangażowanych w projekt. 

 Wszystkich uczestników przywitał Prezes Koła Środowiskowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Wągrowcu Pan Jan Maćkowiak, który omówił zasady programu oraz 

podkreślił jak ważne jest wśród dzieci wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, 

higienę, tolerancję oraz pomoc potrzebującym. 

 Program realizowany był wśród uczniów klas wczesnoszkolnych szkół podstawowych 

oraz w przedszkolach z powiatu wągrowieckiego. 

W ciągu trwania całego projektu nauczyciele i uczniowie korzystali z wiedzy 

specjalistów tj.; p. Agnieszki Wójtych i p. Magdaleny Kamińskiej  (Komenda Powiatowej 

Policji w Wągrowcu), p. Iny Łapacz i Ewy Czarneckiej (Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Wągrowcu), p. Marka Piekutowskiego (Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu), p. Zbyszka Sygierycza - Komendanta Straży 

Miejskiej w Wągrowcu, p. Aruna Goela – lekarza stomatologa, p. Barbary Thomas – 

Trybus (Nadleśnictwo Durowo) oraz p. Jana Maćkowiaka (prezesa Koła Środowiskowego 

PCK w Wągrowcu). 

Przedstawicielom powiatowych służb, inspekcji i straży za współpracę wręczone 

zostały grawertony, natomiast szkoły, przedszkola oraz nauczyciele zaangażowani w projekt 

otrzymali podziękowania. 

Podczas podsumowania głos zabrali m.in.: Pan Arun Goel – stomatolog, Pan Marek 

Piekutowski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, którzy podzielili się 

swoimi spostrzeżeniami, a nauczyciele podziękowali specjalistom za współpracę, poświęcony 

czas i przekazaną wiedzę. 

Wszyscy uczestnicy w chwili rozpoczęcia programu edukacyjnego otrzymali 

materiały edukacyjne i legitymację członka Klubu PCK, a nauczyciele poradniki metodyczne 

niezbędne do realizacji programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, które zostały 



zakupione przez Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego                  

w Wągrowcu ze środków przeznaczonych na promocję i ochronę zdrowia. 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 


