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I PowIatowE targI 
edukacyjne zakończone!

W dniu 26 marca 2010 roku odbyły się I Powiatowe Targi Edukacyjne w Wągrowcu. Uroczystego 
otwarcia dokonał Starosta Wągrowiecki Pan Michał Piechocki, podkreślając że Targi Edukacyjne to 
niezwykle ważna inicjatywa, umożliwiająca młodzieży zapoznanie się z bogatą ofertą edukacyjną i 
ułatwiająca podjęcie ich pierwszych ważnych życiowych decyzji.

Gości przybyłych na I Powiatowe Targi 
Edukacyjne powitała o godzinie 10.00 Pani 
Karolina Krenz – Kierownik Wydziału Oświa-
ty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  
w Wągrowcu.

Na otwarcie przybyli również Przewod-
niczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Pan 
Krzysztof Migasiewicz, Wicestarosta Wągro-
wiecki Pan Tomasz Kranc, Członek Zarządu 
Powiatu Wągrowieckiego Andrzej Wieczorek, 
Radni Rady Powiatu Wągrowieckiego, Sekre-
tarz Powiatu Wągrowieckiego Pan Andrzej 
Sebastyański, a także zaproszeni goście oraz 
Dyrektorzy Szkół i Placówek z terenu całego 
Powiatu Wągrowieckiego.

Przedsięwzięcie zorganizowane z inicjatywy 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu było skierowane w 
szczególności do uczniów klas gimnazjalnych, 
ale również do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, rodziców oraz nauczycieli.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Więcej o I Powiatowych Targach Edukacyjnych na str. 2
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Mając na uwadze odbiorców przedsięwzięcia, organizatorzy ogłosili 
wśród gimnazjalistów z Powiatu Wągrowieckiego Konkurs na Plakat 
Promujący I Powiatowe Targi Edukacyjne w Wągrowcu. W konkursie 
zwyciężył plakat Krzysztofa Lisa, ucznia kl. II Gimnazjum nr 1 Gminy 
Wągrowiec im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, który zachęcał mło-
dzież do udziału w Targach. Krzysztof wraz z innymi wyróżnionymi 
w konkursie nagrodę odebrał z rąk przedstawicieli władz Powiatu 
Wągrowieckiego.

Podczas Targów oferty edukacyjne przedstawiły Szkoły Ponadgim-
nazjalne oraz placówki Oświatowe z terenu Powiatu Wągrowieckiego, 
a także zaprezentowały się 3 uczenie wyższe. Uczniowie mieli okazję 
porozmawiać z starszymi kolegami oraz z nauczycielami. Udział w Tar-
gach wzięły następujące placówki z terenu Powiatu Wągrowieckiego:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w 

Wągrowcu,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka 

w Wągrowcu,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego w Wągrowcu,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy,
5. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Dama-

sławku,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka 

w Wągrowcu,
7. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu,
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu,
9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu,

10. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Mi-
lenium” w Gnieźnie,

11. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
12. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Szkoły przedstawiły swą ofertę edukacyjną i kierunki kształcenia, 
kadrę, bazę dydaktyczną i osiągnięcia. Podczas Targów zaprezentowa-
ły się zespoły taneczne z I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Umiejętności muzyczne i 
wokalne zaprezentowali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Wągrowcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, Zespołu Szkół Po-
wszechnych w Damasławku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego. Dodatkową atrakcją był skecz kabaretowy wykonany 
przez uczennice 

I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu oraz pokaz strojów, 
fryzur i makijażu w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgmina-
zjalnych nr 1 w Wągrowcu.

I Powiatowe Targi Edukacyjne okazały się sukcesem, gdyż imprezę 
odwiedziło blisko 1000 gimnazjalistów, a swym przybyciem uświetniła 
je również delegacja z Czech z Powiatu Sedlczańskiego.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

I Powiatowe Targi Edukacyjne zakończone!
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Pan Enckelmann reprezentował dwie nie-
mieckie organizacje zajmujące się wspiera-
niem przedsiębiorczości: „Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mbH“ z Lüneburga (której 
szefuje) oraz „Süederelbe AG Metropolregion 
Hamburg” z Hamburga, która zajmuje się 
również działalnością biznesową (pełni w 
niej funkcję szefa działu żywnościowego).  

W ramach wizyty gość odwiedził Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu oraz 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołań-

czy, gdzie spotkał się z uczniami i nauczycie-
lami. Pan Enckelmann zaproponował naszej 
młodzieży odbywanie staży w zakładach pra-
cy i instytucjach z terenu swojego działania 
na bardzo dogodnych warunkach. Propozycja 
ta spotkała się z żywym zainteresowaniem. 
W grę wchodziłyby również staże młodzieży 
niemieckiej w naszym powiecie. Obydwie 

szkoły postanowiły skorzystać z propozycji 
i wyłonić zespoły, które wraz z pracownikami 
Starostwa, będą pomagać stronie niemieckiej 

w pisaniu odpowiedniego wniosku o fundusze 
unijne na ten cel.

Nasz gość wziął również udział w konfe-
rencji z przedsiębiorcami z terenu powiatu 
wągrowieckiego zorganizowanej w Starostwie 
Powiatowym, na którą przybyło kilkunastu 
przedsiębiorców. W trakcie wystąpień i dys-
kusji wyłoniło się wiele wspólnych tematów i 
możliwości współpracy. Postanowiono również 
zorganizować wizytę studyjną zainteresowa-
nych przedsiębiorców u naszych niemieckich 
partnerów, celem nawiązania kontaktów biz-
nesowych, a potem rewizytę przedsiębiorców 
niemieckich u nas. Sprawami organizacyjnymi 
oraz pozyskiwaniem środków na ten cel podjęli 
się urzędnicy Starostwa Powiatowego. 

Dariusz Stoll

Partnerska wizyta
W dniach 4-6 marca br. na zaproszenie starosty Michała Piechockiego 
gościł w naszym powiecie przedstawiciel zaprzyjaźnionego powiatu 
lüneburskiego pan Jürgen Enckelmann. 

Z wielką radością przyjęliśmy informację, że 
jedna z naszych grup została wyróżniona i za-
proszona do udziału w gali finałowej w Poznaniu. 
Był to projekt „Birdwatching, czyli obserwacje 
ptaków w okolicy Wągrowca”, zrealizowany 
przez p. Kingę Wójcik i grupę 12 uczniów. 

Gala rozpoczęła się spotkaniem 12 nagro-
dzonych zespołów (po 6 ze szkół średnich 
i gimnazjów), dyrektorów szkół biorących 
udział w projekcie, profesorów UAM z panią 
kurator oświaty, wicemarszałkiem woje-
wództwa i studentami UAM i pracownikami 
OFEK. W czasie uroczystej gali wręczono na-
grody i wyróżnienia, pokazywano fragmenty 
filmów, które powstały w czasie realizacji 
projektu. Później odbyła się telekonferencja 
z profesorem Stanisławem Dylakiem, jednym 
z twórców projektu. Mieliśmy okazję wysłu-
chać rozmowy z profesorami z tej uczelni na 
temat metody projektu w nauce. Następnie 
odbył się koncert zespołu Snowman, a póź-
nym popołudniem zaproszono uczestników 

Uczniowie ZSP nr 2 wyróżnieni w projekcie 
„e-szkoła Wielkopolska” – projekt „Birdwatching, 

czyli obserwacje ptaków w okolicy Wągrowca”
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 uczestniczą w projekcie „e-szkoła 
Wielkopolska”. W roku 2009 pięć grup uczniów działało w ramach projektu „Twórczy uczeń”. Końcowym 
etapem był konkurs na najciekawsze projekty, których w całej Wielkopolsce przeprowadzono 375. 

na wycieczkę po Poznaniu. Drugiego dnia 
zaplanowano zwiedzanie Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaczęto od 
Collegium Chemicum, a następnie zwiedzano 
Wydziały Matematyki, Biologii, Fizyki i Geo-
grafii. Zaproszono młodzież i opiekunów na 

wykład lub ciekawe zajęcia z pracownikami 
naukowymi, spotkanie z dziekanem, pamię-
tano też o drobnych upominkach w postaci 
koszulek, książek, gadżetów czy innych ma-
teriałach promocyjnych. 

oprac. Kinga Wójcik
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To szkoła, dzięki której nasze 
miasto – Wągrowiec może po-
szczycić się wieloma wybitnymi 
osobowościami, wykształcony-
mi w murach liceum, posiada-
jącego już ponad 130 – letnią 
tradycję. Szkołę można określić 
mianem jednej z najlepszych 
szkół średnich w powiecie, po-
nieważ uczniowie I LO startując 
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, osiągają bardzo dobre 
rezultaty. Doskonale przygotowana kadra pedagogiczna pomaga 
zdobywać i ugruntowywać wiedzę. Wyniki maturalne od wielu lat 
są najwyższe w powiecie, co owocuje tym, że nasi absolwenci bez 
problemów dostają się na wybrane kierunki studiów. 

Szkoła pragnie stworzyć każdemu z uczniów jak najlepsze warunki 
do zdobywania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań. Liceum dys-
ponuje 2 centrami multimedialnymi, 2 pracowniami komputerowymi, 
dużą salą gimnastyczną oraz świetlicą. W szkole działają liczne koła 
zainteresowań, w tym zespół taneczny Plejada, SKS-y, koło drama-
tyczne czy humanistyczne. Dzięki inicjatywie uczniów działa także 
radiowęzeł szkolny; można więc posłuchać muzyki na każdej prze-
rwie. Do dyspozycji młodzieży są automaty z napojami i słodyczami, 
a wszystkie niezbędne rzeczy można nabyć w szkolnym sklepiku.

Uczniowie wraz z nauczycielami angażują się w akcje charytatywne 
na rzecz osób potrzebujących, organizując koncerty i zbiórki darów. 
Na uwagę zasługuje coroczny Koncert Mikołajkowy, połączony z 
licytacją ofiarowanych przedmiotów. 

Szkoła prowadzi międzynarodowe wymiany uczniów, organizując 
wyjazdy do Niemiec, Włoch, Ukrainy, Holandii, Francji i Danii. Utrzy-
mując stały kontakt z nowo poznanymi rówieśnikami, nasza młodzież 
utrwala i poszerza swoje umiejętności językowe. W roku szkolnym 
2009/2010 rozpoczęliśmy współpracę międzynarodową szkół w ra-
mach programu Comenius z Niemcami i Danią.

I Liceum Ogólnokształcące zapewnia wysoki poziom nauczania 
języków obcych. Od 7 lat funkcjonuje nauczanie języków w ramach 
grup międzyoddziałowych z podziałem na poziomy zaawansowania. 
Dzięki temu nasi uczniowie mogą kontynuować naukę dwóch języków, 
a nie jednego.

Jednozmianowy system pracy szkoły (zajęcia do 14.50) jest ważnym 
argumentem, zwłaszcza dla młodzieży dojeżdżającej.

Przewidywane profile klas pierwszych w roku szkolnym 
2010/2011

Oddział/nazwa
Przedmioty wiodące o 
rozszerzonym progra-

mie nauczania

Przedmiot 
punktowa-
ny przez 
komisję

Języki obce

politechniczny matematyka, fizyka fizyka j. angielski (od pod-
staw lub kontynu-
acja)

j .  niemiecki (od 
podstaw lub konty-
nuacja)

j. francuski (od pod-
staw)

j. rosyjski (od pod-
staw)

j. hiszpański (od 
podstaw – propo-
zycja w przypad-
ku zawiązania się 
grupy i pozyskania 
właściwego nauczy-
ciela)

matematyczno 
-informatyczny

matematyka, informa-
tyka

informatyka

matematyczno 
-geograficzny

matematyka, geografia
geografia

b io log iczno  - 
chemiczny

biologia, chemia
biologia

medialny j. polski, historia + w ra-
mach ścieżki medialnej: 
dziennikarstwo, filmo-
znawstwo, teatrologia

historia

społeczno – filo-
zoficzny 

j. polski, historia + ele-
menty prawa i filozofii

wiedza o spo-
łeczeństwie

pedagogiczny j. polski, historia + peda-
gogika i psychologia

historia

Termin „Otwartych drzwi” dla kandydatów 
do klas pierwszych 17.04.2010r.

Zachęcamy wszystkich gimnazjalistów do skorzystania z możliwości 
zapoznania się z naszą szkołą.

Szkoła ta jest bardzo nowoczesną, otwartą na potrzeby uczniów i 
słuchaczy placówką. Wykorzystuje nowoczesne techniki i środki dy-
daktyczne, takie jak tablice interaktywne (12 szt.), wizualizery, projek-
tory itp. Posiada nowoczesne pracownie komputerowe (5 pracowni, 
220 komputerów), multimedialne pracownie językowe, specjalistycz-
ne gabinety do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodo-
wych. Uczniowie mogą korzystać z dwóch sal gimnastycznych i hali 
sportowej. Placówka dysponuje ultranowoczesną aulą wykładową.  
Jesteśmy szkołą bez barier architektonicznych, obiekt dostosowany 
jest do potrzeb dla niepełnosprawnych ruchowo ( winda, podjazdy, 
toalety z pochwytami), na terenie placówki znajdują się nowoczesne 
gabinety fizjoterapii. Szkoła współpracuje z szkołą „Georg-Sonnin-
Schule BBS II w Luneburgu (wymiana młodzieży). ZSP nr 1 umożliwia 
szkolenie zawodowe w ODZiZ, umożliwia realizację zajęć praktycz-
nych w warsztatach szkolnych, umożliwia zakwaterowanie w bursie 
szkolnej. Szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego OKE. Na 
terenie szkoły funkcjonuje Wydział Zamiejscowy Gnieźnieńskiej Wyż-
szej Szkoły Humanistyczno- Menedżejskiej „MILENIUM” oferujący na 
czterech specjalnościach studia niestacjonarne. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka 
w Wągrowcu wprowadził i stosuje system zarządzania jakością w 
zakresie: Realizacji procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa 
zawodowego, licealnego i policealnego oraz kształcenia dorosłych 
w systemie zaocznym i kształcenia ustawicznego. Spełnia wymogi 
normy PN-EN ISO 9001:2001.

I Liceum ogólnokształcące
w Wągrowcu

zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1
w Wągrowcu

Oferta edukacyjna szkół dla młodzieży ZSP nr1  
im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu w roku szkolnym 2010-2011:

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- Kierunki wielozawodowe:
• dwuletnie z praktyką w zakładzie pracy: kucharz małej gastronomii, 

sprzedawca, malarz-tapeciarz, lakiernik, fotograf, blacharz, ogrodnik
• trzyletnie z praktyką w zakładzie pracy:
cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, tapicer, ślusarz, elektryk, 

elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz sa-
mochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, krawiec, 
mechanik maszyn i urządzeń rolniczych, monter-elektronik, operator 
obrabiarek skrawających, murarz

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
- Kucharz małej gastronomii    - 2 lata
- Ślusarz       - 3 lata
- Krawiec odzieży lekkiej   - 3 lata
- Kierunki wielozawodowe    - 2 lub 3 lata 

TECHNIKUM 4-letnie (podbudowa gimnazjum)
-Technik informatyk
- Technik mechanik
- Technik technologii odzieży
- Technik żywienia i gospodarstwa domowego
- Technik elektryk
- Technik mechatronik
- Technik ekonomista
- Technik usług fryzjerskich
- Technik handlowiec
- Technik agrobiznesu
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- Technik logistyk
- Technik architektury krajobrazu

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (podbudowa zsz)
- Technik handlowiec                                                         - 3 lata
- Technik żywienia i gospodarstwa domowego              - 3 lata
SZKOŁY POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY 
- Technik informatyk   - 2 lata
- Technik ekonomista   - 2 lata
- Technik administracji   - 2 lata
- Technik masażysta***    - 2 lata
- Technik terapii zajęciowej   - 2 lata
- Technik cyfrowych procesów graficznych - 2 lata
- Opiekunka środowiskowa   - 1 rok 
- Opiekun medyczny                                                   - 1 rok
Czas trwania nauki:
• 2 lata po ukończeniu Licem Ogólnokształcącego lub innych typów 
szkół średnich
• 1 rok po ukończeniu Liceum Profilowanego

Oferta edukacyjna szkół dla dorosłych ZSP nr1 
im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu w roku szkolnym 2010-2011

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych (zaoczne)
· Technikum agrobiznesu    3 lata
·Technikum budownictwa    3 lata
· Technikum handlowe    3 lata
· Technikum mechaniczne    3 lata
· Technikum technologii drewna   3 lata
· Technikum żywienia i gospodarstwa domowego  3 lata
SZKOŁY POLICEALNE DLA DOrOSŁYCH (zaoczne)
· Technikum administracji    2 lata
· Technikum bezpieczeństwa i higieny pracy  3 semestry
· Technikum informatyczne    2 lata
· Technikum logistyczne    2 lata 
· Technikum obsługi turystycznej   2 lata
· Technikum ochrony środowiska   2 lata
· Technikum rachunkowości    2 lata
LICEUM PrOfILOWANE DLA DOrOSŁYCH (zaoczne)
· Liceum profilowane- profil zarządzanie informacją 3 lata

Profile kształcenia na rok szkolny 2010/2011
Liceum Ogólnokształcącym - profile kształcenia:
• dziennikarski, 
• europejski,
• humanistyczno-prawny,
• ogólny, 
• artystyczny,
• pedagogiczny,
• politechniczny, 
• humanistyczno-medialny,
• filologiczny,
• humanistyczno-społeczny,
• matematyczno-informatyczny,
• turystyczny, 
• biologiczno-chemiczny 
• medyczny
• sportowy
Technikum 
• Technik hotelarstwa, 
• Technik informatyk, 
• Technik ekonomista;
Szkoła Policealna dla młodzieży – Technik ekonomista
Szkoła Policealna dla dorosłych – Technik ekonomista

Mocne strony:
• szeroki wybór edukacyjny w Liceum Ogólnokształcącym- różne profile 

kształcenia.
• kadra pedagogiczna posiadająca wysokie kwalifikacje gwarantujące 

zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły;

• sala gimnastyczna oraz 3 salki rekreacyjno-sportowe;
• szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalek-

cyjnych w dwóch pracowniach internetowych oraz Centrum Multime-
dialnym;

zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2
im. dr. Stanisława kulińskiego w Wągrowcu

• ciekawa lokalizacja – dogodny dojazd do szkoły, w najbliższym czasie 
sąsiedztwo z Aquaparkiem;

• możliwość rozwoju zainteresowań sportowych – szkoła od wielu lat w 
ścisłej czołówce „Najbardziej usportowionych szkół w województwie 
wielkopolskim”;

• możliwość uzyskania certyfikatu ECDL – Europejskiego Komputerowego 
Prawa Jazdy uznawanego w państwach UE ;

• udział w wielu projektach i programach edukacyjnych m.in.
- projekt „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w którym mieszkasz – cykl 

zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim” 
– projekt został wyróżniony;

- w ramach programu EFS Kapitał Ludzki projekt „Przyszły absolwent 
bezkonkurencyjny na rynku pracy” – zajęcia z Kreatywnego Przedsię-
biorczego Myślenia – I i II miejsce na szczeblu powiatowym;

- jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie wzięła udział w progra-
mie  „eSzkoła – Wielkopolska Twórczy Uczeń” w ramach którego projekt 
pod tytułem „BIRD WATCHING, obserwacja ptaków w okolicy Wągrowca” 
znalazł się w pierwszej szóstce wśród 360 projektów zgłoszonych z całej 
Wielkopolski – rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego;

- projekt „Fizyka jest ciekawa” – realizowany będzie przez okres 3 lat w 
5 oddziałach i polegał będzie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem 
zestawu dydaktyczno-edukacyjnego na lekcjach fizyki, działanie koła 
naukowego z fizyki, współpraca z uczelnią wyższą, w ramach projektu 
szkoła zostanie wyposażona w zestawy SONDa;

- projekt „Multimodalne Centrum Planowania Kariery zawodowej dla 
Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Powiecie Wągrowieckim”;

- projekt „Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”

• udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych m.in.:
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej – w 2009 roku 6 pierwszych 

miejsc, konkurs „Na tropach przyrody”  organizowany przez Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile – w 2009 roku I miejsce, Olimpiada 
Teologii Katolickiej w Gnieźnie– w 2009 roku I miejsce, Konkurs i Olim-
piada Chemiczna, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – 7 edycja 2009 
rok – wyróżnienie w Dogrywce na kontraktach terminowych , Olimpia-
da Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada 
Przedsiębiorczości, konkurs „Mistrz Rachunkowowści”;

• szkoła ceniąca i pielęgnująca tradycje i wartości patriotyczne;

Ciekawostki:
• współpraca z Wyższymi Uczelniami – Wyższa Szkoła Hotelarstwa i 

Gastronomii (patronat nad technikum hotelarstwa) oraz Wyższą Szkołą 
Umiejętności Społecznych (opieka dydaktyczna nad klasą dziennikarską 
Liceum Ogólnokształcącego)– seminaria, wykłady, wyjazdy;

• udział w Programie „Bezpieczna Szkoła”;
• możliwość udziału w pracach wolontariatu szkolnego „Corculum” i 

podejmowanie w jego ramach wielu działań m.in.: organizacja DNIA WO-
LONTARIUSZA, działania na rzecz środowiska lokalnego np.: współorga-
nizacja w 2009 r. Dni Hospicjum- koncerty charytatywne, aukcje itp.;

• praca przy opracowywaniu gazetki szkolnej Glos Żaka;
• wymiana ze szkołami partnerskimi we Francji i Niemczech;
• grupa taneczna „Fantasy Dance” wysoko oceniona m.in. na międzyna-

rodowym festiwalu grup artystycznych Europy Środkowo-Wschodniej 
Nowy Mir w Krasnogorsku/Federacja Rosyjska – wrzesień 2008;

• grupa aerobicu sportowego doceniana w skali powiatu i województwa;
• w ramach zajęć pozalekcyjnych można rozwijać swoje zainteresowania 

w kołach m.in. Koło Chemiczne, Koło Geograficzno-Przyrodnicze, koła 
językowe, teatralne, zajęcia sportowe;

• możliwość uczestnictwa i organizacji wielu imprez rozwijających zna-
jomość języków obcych m.in.: cykl „Kina angielskiego”, teatr przygoto-
wujący spektakle w językach obcych;

• możliwość udziału w comiesięcznym biegu dookoła jeziora.

Drzwi otwarte 17 kwietnia 2010 roku
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy w 
swojej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2010/2011 przygotował 
następujące kierunki kształcenia w oddziałach młodzieżowych i w 
szkołach dla dorosłych:

zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. karola Libelta w Gołańczy

KIErUNKI PO GIMNAZJUM
· ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA– oddział wielozawodowy
· ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – w zawodzie rolnik 
· TECHNIKUM w zawodzie:
- TECHNIK ROLNIK
- TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
- TECHNIK INFORMATYK
· LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
-O PROFILU SPORTOWYM

SZKOŁY DLA DOrOSŁYCH PO ZSZ
• UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
(system wieczorowy)

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - POLICEALNE
• SZKOŁA POLICEALNA w zawodzie TECHNIK ROLNIK (system 
zaoczny)

Warto podjąć naukę w naszej szkole, ponieważ:
· uczniowie osiągają wysoką zdawalność na egzaminach zewnętrz-

nych,
· szkoła posiada 3 nowoczesne pracowanie komputerowe, halę 

sportowo-widowiskową, Szkolne Centrum Informacji z biblioteką 
i czytelnią, świetlicę, gabinet pedagoga, pielęgniarki, pracowanie 
do ćwiczeń z technologii gastronomicznej, zaplecze do szkolenia 
praktycznego w zawodach rolniczych,

· szkoła organizuje przedmiotowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
zainteresowania 

oraz zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalne-
go. Działa szkolna orkiestra dęta, teatr „Kram”, gazetka szkolna 
„Spojrzenie”,

· uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmio-
towych, artystycznych i zawodach sportowych ,

· organizowane są szkolenia i wycieczki o charakterze zawodowym 
i turystycznym,

· szkoła organizuje zajęcia z doradztwa zawodowego,
· sale lekcyjne wyposażone są w rzutniki i tablice interaktywne,
· uczniowie objęci są pomocą materialną w postaci stypendiów i 

dożywiania,  
· szkoła jest bezpieczna m.in. dzięki monitoringowi. 

Zapraszamy na Drzwi Otwarte dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o godz. 9.00

Chcesz uczyć się w jednej z wągrowieckich szkół ponadgimnazjalnych, 
mieszkasz poza miastem, nie chcesz codziennie dojeżdżać do szkoły, bo 
to męczące i strata wolnego czasu, możesz zamieszkać w Bursie Szkolnej 
nr 1 w Wągrowcu.

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu jest placówką koedukacyjną zapew-
niającą opiekę i wychowanie młodzieży w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania, uczącej się w szkołach ponadgimnazjal-
nych.
Nasza placówka oferuje młodzieży m.in.:
- całodobową opiekę
- zakwaterowanie w pokojach do 3 osób
- całodzienne wyżywienie – tanie i smaczne
- możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego
- uczestnictwo w organizowanych imprezach bursowych
- obiektywne traktowanie w sytuacjach trudnych.

W zakresie rozwijania zainteresowań młodzieży, bursa:
- organizuje koła zainteresowań
- organizuje konkursy, zawody, turnieje, wystawy prac młodzieży
- prowadzi edukację m.in.: kulturalną, prozdrowotną, ekologiczną, euro-
pejską, regionalną.

Działalność opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyczna w bursie jest 
realizowana w oparciu o dostosowane do potrzeb młodzieży programy: 
wychowawczy i profilaktyki oraz wspierana projektami edukacyjno 
– wychowawczymi: „Grzeczność na co dzień” i „Ochrona Ziemi – gospo-
darowanie odpadami”. 

Na co dzień bursa stwarza młodzieży poczucie bezpieczeństwa i zado-
wolenia z pobytu w naszej placówce. Wychowawcy w bursie są otwarci i 
życzliwi wobec młodzieży, okazują zainteresowanie ich problemami oraz 
udzielają im wsparcia i pomocy.  

Zapraszamy

Jest placówką kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na 
poziomie: 
- szkoły podstawowej (uczniowie z upośledzeniem lekkim i umiar-

kowanym)
- gimnazjum (uczniowie z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym)
- 3-letniej szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośle-

dzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym i ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami

Nasze atuty:
- Internat dla uczniów dojeżdżających (posiadający nowoczesną bazę 

i wyposażenie)
- Świetlica czynna w godz. 745-1430
- Dożywianie dla uczniów
- Nauka j. angielskiego
- Pracownia komputerowa
- Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych
- Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

uczą się w oddzielnym budynku, w zespołach od 6-8 uczniów
- Współpraca z innymi placówkami kształcenia specjalnego oraz ze 

środowiskiem lokalnym
- Pozyskujemy środki na potrzeby uczniów z PFRON i Fundacji „Bank 

Dziecięcych Uśmiechów”
Proponujemy i zapewniamy uczniom:
- Zajęcia w małych zespołach klasowych umożliwiających uwzględ-

nienie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych
- Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań  poprzez uczestnictwo w róż-

nego rodzaju zajęciach dodatkowych, imprezach szkolnych
- Zajęcia rewalidacyjne, które pozwalają pokonywać trudność w 

nauce
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez pedagoga i 

psychologa szkolnego 
- Preorientację szkolną i zawodową, pomoc w przyjęciu do szkoły 

ponadgimnazjalnej
- Wycieczki krajoznawcze, wyjazdy rekreacyjne i integracyjne 
- Liczny udział w różnego rodzaju  konkursach, zawodach, przeglą-

dach artystycznych organizowanych przez inne szkoły i placówki.

Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. janusza korczaka w Wągrowcu

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu zajmuje się przede wszystkim 
wspieraniem twórczych, artystycznych inicjatyw dzieci i młodzieży w 
różnych obszarach kultury, stara się pobudzić rozwój ich zainteresowań, 
uzdolnień i umiejętności. Celowi temu służy, konsekwentnie realizowany 
od kilkunastu lat, program cyklicznych imprez o charakterze edukacyj-
no-kulturalnym przeznaczony dla uczniów różnych typów szkół. Należą 
do nich:
- Kurtyna - Powiatowe Konfrontacje Małych form Teatralnych
Do tej pory zrealizowano 11 edycji imprezy. Jest to przegląd dwudniowy, 
połączony z warsztatami dla nauczycieli prowadzących grupy. Regularnie 
na Kurtynie występuje około  30 zespołów z Powiatu Wągrowieckiego.
- Witryna - Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych 
i Tanecznych
Impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodych. Prezen-
towane są na niej najciekawsze  zespoły muzyczne i taneczne z naszego 
powiatu oraz ich aktualne programy. Laureaci Witryny kierowani są na 
przeglądy organizowane przez placówki kultury współpracujące z OPP. 
W tym roku realizowana będzie 12 edycja imprezy. 
- Graj Muzyka! - regionalny Konkurs Wokalistów - Solistów (5 edycji)
Konkurs ten organizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem My-
Ruch Społeczny ze Żnina i Młodzieżowym Domem Kultury w Chodzieży. 
Ma na celu prezentację indywidualnych umiejętności wokalnych, a 
także porównanie poziomu pracy z uczniem uzdolnionym artystycznie 
w różnych placówkach kultury. Laureatom konkursu Ognisko umożliwia 
występy w ramach przedsięwzięć kulturalnych  w Powiecie Wągrowieckim 
i poza nim. Konkurs związany jest z inauguracją ferii zimowych. 
- Śpiewy na łodziach-Spotkania z piosenką literacką (11 edycji)
Impreza adresowana jest głównie do gimnazjalistów i młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, a służy propagowaniu ambitnej piosenki literac-
kiej i poezji współczesnej oraz kultury jej scenicznego przekazu. Oprócz 
występów młodych wykonawców, wrześniowym Spotkaniom towarzyszą 
zawsze koncerty artystów profesjonalnych.  
- Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ponadgimnazjalnej i doro-
słych.
- „Między Wierszami”- Powiatowy Turniej recytatorski Gimnazjali-
stów
Konkurs ten ma na celu stworzenie szerszego forum konfrontacji recyta-
torów na poziomie gimnazjów. Patronem obu konkursów jest Stanisław 
Przybyszewski, twórca epoki zwanej Młodą Polską, który w latach 1884-
1889 uczęszczał do wągrowieckiego gimnazjum (dzisiejsze I LO).

Nasza Poradnia oferuje specjalistyczną, profesjonalną, nacechowaną 
dużą życzliwością i zrozumieniem - pomoc. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
problemy związane z rozwojem dzieci i młodzieży, funkcjonowaniem 
rodziny, szkoły, środowiska rówieśniczego. Wspólnie łatwiej szukać 
dobrych rozwiązań, nabywać umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, a także osiągnąć życiowy sukces.
Udzielamy pomocy:
- małym dzieciom
- dzieciom w  wieku przedszkolnym,
- uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych
- rodzicom
- nauczycielom
Proponujemy konsultacje, jeżeli dziecko:
- ma trudności w nauce czytania, pisania  i liczenia,
- nie chce chodzić do szkoły
- boi się
- ma problemy ze spaniem
- moczy się
- wchodzi często w konflikty z dorosłymi lub rówieśnikami
- unika towarzystwa
- sepleni lub jaką się 
- nie wie jak zaplanować swoją dalszą edukację
- nie potrafi wybrać przyszłego zawodu
- wykazuje nieprawidłowości w rozwoju lub zachowaniu
- ma uszkodzony, wzrok, słuch i dlatego napotyka na utrudnienia w 
nauce
a także:
- wykazuje szczególne  zdolności w zakresie jakiegoś przedmiotu
- chce rozwijać swoje zdolności lub zainteresowania

OfErUJEMY:
- diagnozę rozwoju intelektualnego: trudności szkolne, emocjonalne i 
zaburzenia zachowania oraz zdolności ponadprzeciętnych 
- badania tempa rozwoju małych dzieci
- badania logopedyczne
- badania predyspozycji zawodowych,  pomoc w wyborze kierunku kształ-
cenia i planowania kariery zawodowej
- indywidualną terapię  psychologiczną dla dzieci z zaburzeniami emo-
cjonalnymi oraz dysfunkcjami rozwojowymi
- terapię dla dzieci niepełnosprawnych metoda Paula Dennisona 
- terapię zaburzeń mowy
- zajęcia dla dyslektyków - usprawniające proces pisania i czytania, tre-
ningi ortograficzne 
- terapię dla dzieci słabo słyszących i słabo widzących 
- terapia grupowa  dla rodziców 
- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci
- terapię metodą EEG Biofeedback
- profilaktyczne badania wzroku, słuchu i mowy dzieci 5-6 letnich z zasto-
sowaniem programu multimedialnego Platforma Badań Zmysłów
- przesiewowe badania logopedyczne
- psychoedukacja dla rodziców z zakresu trudności szkolnych, wycho-
wawczych  oraz  uzależnień
- rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
- wspomaganie pracy dydaktyczno – wyrównawczej nauczycieli i peda-
gogów
- warsztaty dla uczniów 
ponadto:

Posiadamy uprawnienia do orzekania w sprawie kształcenia specjalnego 
i indywidualnego nauczania dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących, 
słabo widzących i niewidomych oraz dzieci z autyzmem

PrOWADZIMY także: 
- zespoły samokształceniowe oraz warsztaty dla pedagogów  i  nauczycieli 
zajmujących się profilaktyką niepowodzeń szkolnych i wychowawczych 
– na terenie poradni

Korzystanie z usług Poradni jest   dobrowolne i nieodpłatne.

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest realizowana na 
pisemny wniosek zainteresowanego/ rodzica, opiekuna prawnego, osoby 
pełnoletniej, / złożony w sekretariacie poradni. O wyznaczonym terminie 
dowiesz się w dniu składania wniosku lub telefonicznie.

ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Wągrowcu

Wszelkie informacje dotyczące  zasad uczestnictwa w konkursach orga-
nizowanych przez OPP (regulaminy, karty zgłoszenia, terminarz imprez)  
znajdziecie Państwo na  stronie internetowej: www.ogniskoppwagrowiec.
pl. Umieszczone są  tam również materiały do pracy pozaszkolnej z 
dziećmi i młodzieżą (do tej pory powstało około 10 prac licencjackich i 
magisterskich wykorzystujących dokumentację działań pozaszkolnych 
OPP) oraz autorskie utwory słowno-muzyczne do zastosowania na lek-
cjach języka polskiego. Ognisko prowadzi także, w zależności od potrzeb, 
warsztaty dla uczniów przygotowujących się do udziału w konkursach 
literackich i artystycznych organizowanych przez placówkę.

Zapraszamy do współpracy!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 

z powiatu wągrowieckiego
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Z dniem 1 stycznia 2010 roku 
w strukturze Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wągrowcu 
zostało wyodrębnione Centrum 
Aktywizacji Zawodowej /CAZ/. 

Głównym celem wydzielenia Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej jest poprawa jakości i 
koncentracja działań na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych i poszukują-
cych pracy oraz poprawa jakości kontaktów 
i współpracy z pracodawcami. 

Czas na CAZ!

Pierwszym przedsięwzięciem Centrum 
Aktywizacji Zawodowej była organizacja 4 
lutego br. Giełdy szkoleń i przedsiębior-
czości. Giełda ta cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Swoje oferty prezentowali 
przedstawiciele 8 organizacji, realizujących  
projekty ze wsparciem doradczym, szkole-
niowym i finansowym skierowanym do osób 
bezrobotnych pochodzących z naszego po-
wiatu. Dodatkowo, reprezentanci Powiatowe-
go Urzędu Pracy przedstawili Plan szkoleń na 
2010 rok oraz informowali o możliwościach 
ubiegania się o jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej. 

Z zaproszenia - w ciągu 4 godzin wysta-
wienniczych - skorzystało w sumie około 
200 osób. 

Zapraszamy do korzystania z innych przed-
sięwzięć organizowanych w tym roku przez 
urzędowe Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek 

PUP Wągrowiec 

Obok dopłat bezpośrednich głównym instrumentem realizacji 
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jest Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, którego budżet w Polsce 
wynosi 17,2 miliarda euro. 

Unia Europejska wspiera rolników 
dbających o ochronę środowiska

Jednym z priorytetów tego Programu jest 
wspieranie działalności rolniczej prowadzo-
nej zgodnie z zasadami ochrony środowiska 
naturalnego oraz działań wpływających na 
poprawę jego stanu. W Polsce na ten cel 
przewidziane zostało ponad 5,5 miliarda 
euro. Najwięcej z tej sumy, około 2,3 miliarda 
euro, zaplanowano na realizacje „Programu 
rolnośrodowiskowego”. Składa się on z ośmiu 
„pakietów”, podzielonych dodatkowo na 
wiele różnych wariantów. 

Wypłaty z „Programu rolnośrodowiskowe-
go” mają zrekompensować rolnikom utratę 
wyższych dochodów, które osiągnęliby gdyby 
intensywnie korzystali z nawozów sztucznych 
i środków ochrony roślin. Rolnicy, którzy 
chcą skorzystać ze wsparcia z tego Progra-
mu muszą przedstawić „Plan działalności 
rolnośrodowiskowej”, przygotowany przez 
uprawnionego do tego doradcę. Przystępując 
do „Programu rolnośrodowiskowego” rolnik 
deklaruje, że w całym gospodarstwie przez 5 
lat będzie wypełniał przyjęte zobowiązania i 
postępował zgodnie z zasadami dobrej prak-
tyki rolniczej. Do końca 2009 roku z dopłat 
rolnośrodowiskowych, z PROW 2007 – 2013 
i wcześniejszych programów pomocowych, 

skorzystało ponad 100 tysięcy rolników. Do 
końca 2009 roku otrzymali oni z Agencji po-
nad 1,5 miliarda złotych. Wysokość wypłat 
zależy od tzw. wariantu, który wdrożył rolnik 
w ramach wybranego pakietu rolnośrodo-
wiskowego. Np. gospodarstwo produkujące 
metodami ekologicznymi otrzymuje wsparcie 
do 1 ha ziół w wysokości 1050 zł a do 1 ha 
sadu – 1540 zł. 

Od tego roku starający się o dopłaty 
obszarowe, ONW oraz rolnośrodowiskowe 
mają do wypełnienia już tylko jeden - wspólny 
formularz wniosku. Będzie go można złożyć 
jak zwykle w biurach powiatowych ARiMR lub 
wysłać pocztą w terminie od 15 marca do 17 
maja 2010 r. Można to też zrobić po 17 maja 
2010 r., nie później jednak niż do 11 czerwca 
br., ale wtedy, za każdy dzień roboczy opóź-
nienia, należna rolnikowi płatność będzie 
pomniejszana o 1%. 

Więcej informacji: na stronie interneto-
wej AriMr: www.arimr.gov.pl., a także w 
oddziałach regionalnych i biurach powia-
towych Agencji. Można też skorzystać z 
bezpłatnej infolinii: 0 800 380 084 - czynnej 
przez 7 dni w tygodniu w godz. 7- 21.

Nadciśnienie tętnicze należy do najważ-
niejszych czynników ryzyka choroby wień-
cowej. Jest chorobą przewlekłą, wymagającą 
systematycznego leczenia i przestrzegania 
zaleceń lekarskich. Nie leczone ciśnienie 
tętnicze prowadzi do wielu powikłań.

W Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje 
29% ludności. Choroba występuje nieco 
częściej u mężczyzn, a ryzyko zachorowania 
rośnie wraz z wiekiem. Narażone na zachoro-
wanie bardziej są osoby, w których rodzinie 
występowało nadciśnienie tętnicze bądź 
otyłość, a także palacze tytoniu. 

Prawdopodobieństwo pojawienia się 
nadciśnienia jest też większe u osób cier-
piących na cukrzycę lub choroby nerek 
oraz w przypadku przyjmowania doustnych 
środków antykoncepcyjnych i hormonów 
sterydowych. 

Przyczyny nadciśnienia
Najczęściej występującą formą nadciśnie-

nia jest nadciśnienie tętnicze pierwotne, 
zwane też samoistnym. Duży wpływ ma tu 
starszy wiek, genetycznie uwarunkowana 
podatność lub niewłaściwy tryb życia m.in. 
nadużywanie soli kuchennej w codziennej die-
cie, regularne spożywanie alkoholu, otyłość 
czy brak aktywności fizycznej.

Dość rzadko występuje z innych przyczyn, 
takich jak: choroby nerek, zaburzenia hormo-
nalne, neurologiczne, niektóre wady serca i 
zespół bezdechu sennego, wówczas mówimy 
o nadciśnieniu wtórnym.

Objawy wysokiego ciśnienia tętniczego
Nie ma żadnych specyficznych dla nadci-

śnienia objawów chorobowych. Wiele osób 
dowiaduje się, że cierpią na to schorzenie, 
gdy wystąpią już jego skutki, takie jak zawał 
serca lub udar mózgu. Osoby z nadciśnieniem 
tętniczym krwi miewają bóle głowy i zawroty 
głowy, czasami zaburzenia świadomości. 

Profilaktyka
Aby zapobiec wystąpieniu nadciśnienia 

tętniczego należy zadbać o prawidłową masę 
ciała, jeśli ma się nadwagę, to utrata kilku 
kilogramów pomaga obniżyć ciśnienie. 

Pamiętać również trzeba o aktywności 
fizycznej, takiej jak chodzenie energicznym 
tempem, pływanie, jazda na rowerze. Pomoc-
ne jest też regularne praktykowanie technik 
relaksacyjnych, takich jak joga lub medytacja. 
Przede wszystkim należy unikać biernego i 
czynnego palenia tytoniu oraz ograniczyć 
spożycie alkoholu.   

Nie można wyleczyć nadciśnienia, ale moż-
na je utrzymywać na bezpiecznym poziomie. 
Często należy kontrolować u siebie ciśnienie 
i konsultować się z lekarzem w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów.

Barbara Linetty
Kierownik 

Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia
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Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy w Wągrowcu

Z dniem 1 stycznia 2010 roku rozpoczął funkcjonowanie Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy w Wągrowcu, powstały na mocy uchwa-
ły Nr XXXIV/221/2009 rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  
30 września 2009 r. 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest formą stacjonarnej opieki długo-
terminowej, udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych obej-
mujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających 
już hospitalizacji, u których zakończono stan diagnozowania, leczenia 
operacyjnego, które jednak ze względu na stan zdrowia i stopień nie-
pełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku 
domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.  

Osoby, które chcą skorzystać z usług Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego muszą wraz z NFZ współfinansować swój pobyt w zakładzie. 
Opłata jednak nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% 
miesięcznego dochodu /renty, emerytury lub innego świadczenia/.

Informacje dotyczące procedury przyjmowania pacjentów do za-
kładu oraz wniosek wraz z innymi dokumentami można uzyskać w 
Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 15 
albo pobrać ze strony internetowej powiatu wągrowieckiego www.
wagrowiec.pl lub www.bip.wagrowiec.pl

Alicja Żabska-Szymańska
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

„Dzień przedsiębiorczości” 
w Starostwie Powiatowym

W dniu 10 marca 2010 roku w ramach „Dnia przedsiębiorczości” 
do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przybyły uczennice z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu. Zapoznały 
się one z funkcjonowaniem i strukturą Starostwa Powiatowego oraz 
pracą urzędników samorządowych. 

Ponadto uczennice miały okazje poznać prace wydziałów Staro-
stwa, w szczególności Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia, Biura 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu, a także zwiedzić zabytkową salę sesyjną, salę po-
siedzeń Zarządu Powiatu oraz osobiście porozmawiać ze Starostą 
Wągrowieckim p. Michałem Piechockim.

POLSKIE ROLNICTWO ZA 20 LAT
W dniu 3 lutego br. w Przygodzicach w ZSP Centrum Kształcenia 

Ustawicznego /pow. ostrowski/ odbył się finał konkursu „Polskie 
rolnictwo za 20 lat”. 

Konkurs organizowany był przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Do 
finału konkursu zakwalifikowano 13 prac - prezentacji multimedial-
nych uczniów szkół rolniczych. Pierwsze miejsce w konkursie zajął 
Andrzej rząsiński - uczeń klasy IV Technikum w Gołańczy za najbar-
dziej zaskakujący i nowatorski projekt. Uczeń otrzymał cenną nagrodę 
– urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/kserokopiarka). Czwarte 
miejsce zdobyli uczniowie Piotr Szudrowicz i Łukasz Wieroński z 
klasy III Technikum. Opiekunem był p. G. Szcześniak.

W krainie muzyki 
Fryderyka Chopina

rok 2010 to rok szczególny w polskiej kulturze. 

Przypadająca 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina spowodo-
wała, że jest to rok Chopinowski. Z tej wyjątkowej okazji w Bursie 
Szkolnej nr 1 został zorganizowany wieczór muzyczno – taneczny, 
który zachęcił młodzież do bliższego zaznajomienia się z niezwyczajną 
osobowością kompozytora i jego niezwykłą, fascynującą muzyką, 
zaprezentowaną w wersji współczesnej. 

Wychowankowie bursy zaprezentowali swoje umiejętności tanecz-
ne, wykonując układ choreograficzny do walca i poloneza, a zespół 
taneczny Sweet ze Skoków do preludium e-moll. 

Spotkanie, przeplatane opowieścią o Chopinie, projekcją multi-
medialną, muzyką i układami tanecznymi, udowodniło, że muzyka 
poważna wcale nie musi być nudna. 

Joanna Tomczak

Potrafią ratować w Gołańczy
Przez dwa tygodnie od 1 do 12 marca br. trwał kurs z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym uczestni-
czyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gołańczy oraz podległych 
urzędowi placówek. 

Podczas szkolenia, które prowadzili Jan Maćkowiak - instruktor 
pierwszej pomocy i Sławomir Kwitowski - specjalista anestezjolo-
gii i intensywnej terapii, uczestnicy zapoznali się z podstawowymi 
zasadami udzielania pomocy, gdy dojdzie np. do: zakrztuszenia, 
ataku serca, wstrząsu, krwotoku, obrażeń kręgosłupa, oparzenia, 
pożaru. Ponadto doskonalili swoje umiejętności podczas ćwiczeń, 
jak np. wykonać: pozycję boczną ustaloną, prawidłową reanimację, 
założyć opatrunek lub wyjąć poszkodowanych z pojazdu. 

Warunkiem ukończenia szkolenia było zaliczenie testu składa-
jącego się z dziesięciu pytań, który poprawnie rozwiązali wszyscy 
uczestnicy szkolenia i otrzymali dyplomy potwierdzające zdobytą 
wiedzę.

Jan Maćkowiak



�0 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY 

Z PraCY raDY:
rADA POWIATU WĄGrOWIECKIEGO W MIESIĄCACH: 

STYCZNIU, LUTYM I MArCU 2010 rOKU PODJĘŁA UCHWAŁY:
• w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 

2010 rok,
• w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działal-

ności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok,
• w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 

administracji rządowej tj. prowadzenie spraw o których mowa w art. 30 
ust 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967r., o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

• w sprawie powierzenia Powiatowi Nakielskiemu realizacji zadania do-
tyczącego zimowego utrzymania odcinka drogi powiatowej 1553P na 
odcinku od drogi wojewódzkiej 194 do granicy województwa kujawsko-
pomorskiego (Mieczkowo) o długości 0,830 km,

• w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 
zadania w 2010 roku,

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego mieszczącego się na I piętrze w budynku przy ul. Kościuszki 
53 w Wągrowcu z Poznańskim Zakładem Sprzętu Ortopedycznego Sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 15/17 ,

• dwukrotnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok,

• w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego 
Pana Leszka Bodusa w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu,

• w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicz-
nej powiatu wągrowieckiego za rok 2009 ,

• w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej  
p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Wągrowcu na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego.

Całe treści uchwał dostępne są na stronach www.bip.wagrowiec.pl 
lub w Biurze rady Powiatu pok. nr 107 od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30 do 15.30.

Tematyka prac Komisji na posiedzeniach w miesiącach: 
styczniu, lutym i marcu 2010 r.

Komisja rewizyjna:
- dokonała kontroli wykorzystania środków z Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska w latach 2007-2009,
- kontrolowała wykonanie budżetu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo 

- Wychowawczej w Wągrowcu w 2009 roku,
- przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu w 2009 roku w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Ognisku pracy Pozaszkolnej w Wą-
growcu,

- dokonała kontroli wykonania budżetu w 2009 roku w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Gołańczy,

- kontrolowała wykonanie budżetu w 2009 roku w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu,

- analizowała wykonanie budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2009 rok 
oraz przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi po-
wiatu Wągrowieckiego za rok ubiegły.

Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i rynku Pracy:
- przyjęła plan pracy Komisji na 2010 rok,
- zapoznała się z informacją ogólną na temat działania Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- przyjęła informację o rodzinach zastępczych w roku 2009 i działaniach 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym temacie,
- zapoznała się i analizowała wynik ogólny szpitala po weryfikacji bilansu,
- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Komisja finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii rozwoju Powiatu:
- opracowała i przyjęła plan pracy Komisji na 2010 rok,
- zapoznała się z sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wą-

growcu, opracowała zagadnienia do kontroli w ZOZ oraz zapoznała się 
z dobrymi praktykami i przykładami przekształcenia ZOZ,

- zapoznała się z efektywnością termomodernizacji przeprowadzonej w 
jednostkach powiatowych,

- zapoznała się z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg dot. reali-
zacji zadań w 2009 roku, z działaniami zaplanowanymi na 2010 r. oraz z 
realizacją planu finansowego na 2010  rok,

- przyjęła informację o efektywności projektów EFS realizowanych przez 

Wydział Europejski i Rozwoju w 2009 roku,
- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji:
- opracowała i przyjęła plan pracy Komisji na 2010 rok,
- zapoznała się z sytuacją Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodo-

wych w świetle nowych uwarunkowań prawnych,
- zapoznała się z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

(kontrakty, standardy),
- zapoznała się z planem remontów dróg na 2010 rok oraz wykorzystaniem 

przez PZD nowego zestawu sprzętu do prac na drogach,
- analizowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
- zapoznała się ze stanem bazy lokalowej i wyposażeniem Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w odniesieniu do reali-
zowanych zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych,

- dokonała oceny bazy lokalowej i jej wykorzystania w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz zapoznała się z planem 
związanym z rozwojem placówki,

- zapoznała się z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych i tury-
stycznych w powiecie na 2010 rok (imprezy organizowane i współorga-
nizowane przez powiat),

- rozeznała potrzeby edukacyjne tegorocznych absolwentów gimnazjów 
pod kątem kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

 - odbyła wspólne posiedzenie z komisjami Edukacji: Rady Powiatu Na-
kielskiego i Powiatu Żnińskiego w sprawie wspólnej promocji regionu 
historyczno-etnograficznego Pałuk,

- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Wnioski i zapytania komisji stałych Rady Powiatu:
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji wypracowała wnioski:
- do Zarządu z prośbą o umieszczenie w planie pracy Komisji Bezpieczeń-

stwa przy Staroście tematu bezpieczeństwa uczniów w placówkach 
oświatowych,

- Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu o rozpoznanie likwidacji go-
spodarstwa pomocniczego i opracowanie harmonogramu przekształceń 
Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów,

- Pan Leszek Bodus zgłasza wniosek do Przewodniczącego Rady o zwoła-
nie spotkania wszystkich radnych celem debaty na temat ustanowienia 
sztandaru Powiatu Wągrowieckiego, przed podjęciem uchwały,

-  Pan Jerzy Piasecki zgłasza wniosek o określenie zasad i umocowanie  
w statucie Powiatu Sztandaru Powiatu Wągrowieckiego i określenie 
regulaminu reprezentowania na zewnątrz,

- do Zarządu: aby do końca czerwca ZOZ w porozumieniu z Zarządem 
opracował harmonogram zadań dostosowawczych do standardów.

Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu wy-
pracowała wnioski:
- o zdjęcie z porządku obrad rady Powiatu Wągrowieckiego uchwały doty-

czącej ustanowienia sztandaru i dopracowanie jej tak, aby wyeliminować 
wszelkie wątpliwości i pytania,

- do Zarządu o przedstawienie efektywności finansowej termomoderniza-
cji: tzn. określenia kosztów poniesionych na ogrzewanie w jednostkach 
powiatowych - /3 lata przed termomodernizacją i 3 lata po termomo-
dernizacji/

i zapytanie:
J. Piasecki – członek Komisji zgłosił zapytanie - jaka jest skala doraźnych 

zastępstw w naszych jednostkach oświatowych w 2009 roku?

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy wypracowała wnio-
sek:
- komisja po raz wtóry wnioskuje do Zarządu Powiatu o zwiększenie o 

jeden etat w PCPR do prac związanych z obsługą rodzin zastępczych. 
Za wnioskiem głosowali wszyscy członkowie Komisji.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wypracowała zapytania:
- na jakim etapie znajdują się prace przygotowujące „Pałuckie Targi 

Turystyczne”, imprezy promocyjnej, podczas której nastąpi przegląd 
produktów kulinarnych i wytypowany zostanie „produkt roku Pałuk”, 
których organizatorem ma być  Powiat Wągrowiecki?

- czy informowane są Powiaty: Żniński i Nakielski o imprezach powiato-
wych, które dotyczą regionu Pałuk, a mają otwartą formułę? 

 Zapytania dotyczą ustaleń z posiedzenia wspólnego Komisji Powiatów: 
Wągrowieckiego, Żnińskiego i Nakielskiego w dniu 26.10.2009r.

Zebrała:
M. Substyk - inspektor w Biurze Rady Powiatu



��WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY 

(Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska) numer KRS 
(0000266321) oraz dodatkowo wypełnić  rubrykę „Inne informacje, w tym 
ułatwiające kontakt z podatnikiem” wpisując Hufiec Związku Harcerstwa 
Polskiego w Wągrowcu.
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Główny
 KRS 0000114345
 Koło TPD przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
 w Wągrowcu
Jeśli chcecie Państwo przekazać 1% podatku na Koło TPD przy SOSW w 
Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę OPP (Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Główny), numer KRS (0000114345) oraz 
dodatkowo wypełnić rubrykę „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt 
z podatnikiem” wpisując dla Koła TPD przy SOSW w Wągrowcu.
Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu
Jeśli chcecie Państwo przekazać 1% podatku na Zarząd Miejski Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci  w Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym wpisać 
nazwę OPP (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Główny), numer 
KRS (0000114345) oraz dodatkowo wypełnić rubrykę „Inne informacje, w 
tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” wpisując dla Zarządu Miejskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu.
8. Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno – Muzyczne w Wągrowcu
 KRS 0000172752
 ul. Berdychowska 54/2, 62-100 Wągrowiec

INNE OrGANIZACJE, NA KTórE MOŻNA PrZEKAZAć 1% PODATKU:
Polski Czerwony Krzyż
Jeśli chcecie Państwo przekazać 1% podatku na Wielkopolski Zarząd 

Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu należy w zeznaniu 
podatkowym wpisać nazwę OPP (Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Główny), 
numer KRS (0000225587) oraz dodatkowo wypełnić rubrykę „Inne informa-
cje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” wpisując dla Wielkopolskiego 
Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.

fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”   KRS 0000037904

Pełny wykaz organizacji mających status pożytku publicznego znajduje 
się w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 
2008r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku 
publicznego na dzień 30 listopada 2008r.  (M.P.08.96.827).

Karolina Gotowa
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Od 2008r. obowiązują nowe zasady przekazywania 1% na rzecz OPP. 
Podatnik, który chce przekazać 1% wybranej OPP, w swoim rocznym 
zeznaniu podatkowym wskazuje jedynie tę organizację (w odpowiednim 
polu formularza wpisując jej pełną nazwę i numer KRS) i kwotę 1%. Kwota 
nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania 
podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać 
dodatkowe informacje np. wskazać oddział terenowy organizacji, wskazać 
konkretną jednostkę harcerską. Informacje te można zamieścić w rubryce 
„Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdujące 
się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego 
(poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 – PIT–36L, poz. 123 – PIT–37, 
poz. 59 – PIT–38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku 
publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Organizacje pozarządowe posiadające status Organizacji Pożytku 
Publicznego działające na terenie Powiatu Wągrowieckiego:

1. Miejski Klub Sportowy „Nielba” w Wągrowcu
 KRS 0000048414
 ul. Kościuszki 59, 62 – 100 Wągrowiec
2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Na rzecz Chorych, 
 Niepełnosprawnych i Ich rodzin 
 „rEHABILITACJA” im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu
KRS 0000062353
ul. Piaskowa 6, 62 – 100 Wągrowiec
3. Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu
 KRS 0000058949
 Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62 – 100 Wągrowiec
4. fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach
 KRS 0000156982
 Bliżyce 4, 62 – 085 Skoki
5. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku
 KRS 0000254562
 ul. Gnieźnieńska 32, 62 – 290 Mieścisko
6. Związek Harcerstwa Polskiego 
 Chorągiew Wielkopolska
 KRS 0000266321
 Hufiec Wągrowiec
 ul. Opacka 22, 62 – 100 Wągrowiec
Jeśli chcecie Państwo przekazać 1% podatku na Hufiec Związku Harcerstwa 
Polskiego w Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę OPP 

Przekaż 1% SWojeGo Podatku na rzecz orGanIzacjI 
Pożytku PuBLIczneGo - to nIc nIe koSztuje!

Od 1 stycznia 2004 r. podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Do konkursu zgłosiły się reprezentacje 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu powiatu, łącznie 35 uczestników. 
Wyłonionych zostało 6 laureatów: 

I – Kornelia Kaczmarek ZSP nr 1 w Wągrowcu 
II – Liliana Kłopocka I LO w Wągrowcu 
III – Lidia Wieczorek ZSP nr 1 w Wągrowcu  
IV – Sandra Gwiżdż ZSP nr 2 w Wągrowcu

V - Anna Toboła ZSP nr 1 w Wągrowcu
VI – Weronika Kramer ZSP nr 2 w Wągrowcu

Do konkursu wojewódzkiego, który odbę-
dzie się 12 kwietnia 2010 r. zakwalifikowani 
zostaną trzej uczniowie którzy w konkursie 
powiatowym zajęli trzy pierwsze miejsca.

W klasyfikacji zespołowej zwyciężył ZSP nr 
1 w Wągrowcu przed ZSP nr 2 w Wągrowcu i I 

LO w Wągrowcu. Patronat honorowy sprawo-
wał Starosta Wągrowiecki, który wszystkim 
laureatom olimpiady złożył gratulacje, wrę-
czył nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zwycięzcom Powiatowej Olimpiady Wiedzy 
Konsumenckiej życzymy powodzenia i trzy-
mamy kciuki na szczeblu Wojewódzkim! 

Powiatowa Komisja Konkursowa

W dniu 15 marca br. obchodziliśmy 
Światowy Dzień Konsumenta. 
Zwyczajowo już od kilku lat 
w dniach poprzedzających 
ten dzień w naszym powiecie 
zorganizowany został finał 
P o w i a t o w e j  O l i m p i a d y 
W i e d z y  K o n s u m e n c k i e j . 
T e g o r o c z n y  o d b y ł  s i ę  w 
dniu 12 marca br. w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1 w Wągrowcu.

Powiatowy finał zmagań młodych konsumentów
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W początkowym okresie funkcjonowania, 
konsultanci Punktu udzielali informacji z 
zakresu programu regionalnego. Rozwój 
działalności nastąpił w roku 2009, w którym 
Wielkopolska sieć Punktów Informacyjnych 
WRPO, w tym placówka w Wągrowcu, włączo-
na została do ogólnopolskiego Systemu Infor-
macji o Funduszach Europejskich. Obecnie, 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
(PI FE) w Wągrowcu udziela informacji zarów-
no na temat programu regionalnego (WRPO) 
jak i krajowych programów funkcjonujących 
w ramach Narodowej Strategii Spójności 
na lata 2007-2013 (NSS 2007-2013) w tym 
Programów Operacyjnych: Kapitał Ludzki, 
Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i 
Środowisko. Obszar działalności placówki 
obejmuje powiaty: wągrowiecki, chodzieski, 
obornicki, pilski i złotowski. 

Oprócz działalności informacyjnej, pracow-
nicy Punktu zajmują się również promocją 
Funduszy Europejskich poprzez m.in. orga-
nizację spotkań informacyjnych, udział w 
konferencjach, targach oraz wydarzeniach 
plenerowych. Ponadto, konsultanci współ-

pracują z Instytucją Zarządzającą WRPO 
przy organizacji wojewódzkich kampanii 
promocyjnych, a także przy opracowywaniu 
i dystrybucji materiałów informacyjnych i 
promocyjnych. 

W praktyce, przez okres dwóch lat, z usług 
konsultantów pracujących w Punkcie Infor-
macyjnym FE w Wągrowcu skorzystało blisko 
tysiąc osób zainteresowanych możliwościa-
mi otrzymania dofinansowania z Funduszy 
Europejskich, przy czym największą grupę 
zainteresowanych (ponad 63% konsultacji) 
stanowili lokalni przedsiębiorcy. Inne insty-
tucje, które korzystały z konsultacji to: osoby 
prywatne, Jednostki Samorządu Terytorial-
nego oraz organizacje pozarządowe. Główne 
tematy poruszane podczas konsultacji doty-
czyły zasad ubiegania się o dofinansowanie 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka. 

W 15 spotkaniach informacyjnych i szkole-
niach zorganizowanych przez pracowników 

PIFE wzięło udział ponad 250 potencjalnych 
beneficjentów Funduszy Europejskich. 

Wśród zrealizowanych działań informa-
cyjno-promocyjnych, współorganizowanych 
przez PI FE w Wągrowcu wymienić należy:

- Projekt „Euroautobus” - imprezę zorgani-
zowaną w dniu 1 maja 2009 r. w amfiteatrze 
miejskim w Wągrowcu, z okazji obchodów 
5 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej;

- Wystawę „rozwijamy się z Europą” zor-
ganizowaną na wągrowieckim rynku w dniach 
14 – 20 lipca 2009 r., przedstawiającą zdjęcia 
projektów zrealizowanych w ramach Fundu-
szy Europejskich w latach 2004 – 2008;

- Akcję informacyjną „Dyżury w Twojej 
Gminie” przeprowadzoną w czerwcu 2009 
roku, w ramach której pracownicy PIFE 
udzielali do grudnia 2009 roku, konsultacji 
dotyczących Funduszy Europejskich, we 
wszystkich gminach Powiatu Wągrowiec-
kiego oraz w Starostwach Powiatowych w 
Chodzieży i Obornikach.

Punkt Informacyjny funduszy Europejskich 
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

pok. 101 (I piętro)
tel. (67) 26 80 508, fax. (67) 26 27 888

e-mail: wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl 
lub wagrowiec.fe@wielkopolskie.pl

Konsultacji udzielają od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa: 
Beata Ślesińska i Joanna Heckert.

Wielkoformatowa wystawa „Rozwijamy się z Europą” 14 – 20 .07.2009r. 

SPraWozdanIe z dwuletniej działalności
Punktu Informacyjnego Funduszy europejskich 

w Wągrowcu
W dniu 15 lutego 2010 roku minęły dwa lata od momentu otwarcia w Starostwie Powiatowym w 
Wągrowcu, Punktu Informacyjnego WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007-2013). 

Uroczyste otwarcie biura – 17.03.2008 r.

Projekt „Euroautobus” – 1.05.2009 r.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przez budżet państwa


