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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wągro-
wieckiego!

W dniu 31 marca 2011r. na hali widowisko-
wo – sportowej OSiR w Wągrowcu odbyła się 
druga edycja Powiatowych Targów Eduka-
cyjnych. Organizatorem przedsięwzięcia był 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu. 

Powiatowe Targi Edukacyjne zainauguro-
wał Starosta Wągrowiecki, Michał Piechocki, 
który podkreślił motto imprezy: „Nasza ofer-
ta, Twój wybór”, akcentując na trudny wybór 
kierunku kształcenia, a w konsekwencji wy-
bór przyszłego zawodu, od którego w dużej 
mierze zależy zadowolenie i samorealizacja 
w dorosłym życiu.

Swoją obecnością Wągrowieckie Tar-
gi uświetnili m. in. Pan Eugeniusz Py-
rzyński – Prezes Powiatowego Zarządu 
PSL w Wągrowcu, który reprezentował 
Pana Stanisława Kalembę Posła na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Tadeusz 
Synoracki - Przewodniczący Rady Powia-
tu Wągrowieckiego, Pan Tomasz Kranc 
- Wicestarosta, Pan Grzegorz Owczarzak 
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wą-
growieckiego, Członkowie Zarządu Powiatu 
Wągrowieckiego: Pan Robert Woźniak oraz 
Pan Jacek Brzostowski, Pan Stanisław Wil-
czyński - Burmistrz Miasta Wągrowca, Pan 
Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wą-
growiec, Pani Małgorzata Osuch - Przewod-
nicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Rady Powiatu Wągrowieckiego, 
Pani Wiesława Surdyk-Fertsch - Przewod-
nicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielko-
polski, a także Dyrektorzy Szkół i Placówek 
z terenu całego Powiatu Wągrowieckiego 
 oraz wielu innych zacnych oficjeli. 

Targi edukacyjne były doskonałą okazją 
do zaprezentowania i poznania oferty dydak-
tycznej Powiatu Wągrowieckiego, do bez-
pośrednich rozmów, pozyskania informacji 
na temat rekrutacji, programu nauczania 
i przebiegu nauki, czy możliwości zna-
lezienia pracy w wybranej profesji. Dały 
możliwość spotkania osób o różnych 
zainteresowaniach, doświadczeniach, 
punktach widzenia, opiniach i koncepcjach, 
koniecznych do podjęcia świadomej decyzji 
o wyborze kierunku i rodzaju dalszej edu-
kacji. 

Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie 
gimnazjów mieli możliwość skonfrontowa-
nia w jednym miejscu i czasie wszystkich 
ofert szkół ponadgimnazjalnych, a tego-
roczni maturzyści mogli zapoznać się 
z ofertą edukacyjną Gnieźnieńskiej Wyż-
szej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej 
„Milenium” w Gnieźnie oraz poszerzyć 
i uzupełnić swoje informacje o Powiecie 
Wągrowieckim. 

Aby pomóc młodzieży w podjęciu prze-
myślanej i dobrej decyzji wyboru kierunku 

kształcenia ponadgimnazjalnego Wydział 
Oświaty, Kultury i Sportu przygotował „IN-
FORMATOR GIMNAZJALISTY” zawierający 
m. in. ofertę edukacyjną Powiatu Wągro-
wieckiego.

Dodatkowo młodzież odwiedzająca targi 
mogła skorzystać z usług doradcy zawodo-
wego – zbadać predyspozycje zawodowe, 
aby wybrać odpowiedni kierunek kształcenia 
czy otrzymać informacje o aktualnej sytuacji 
na lokalnym rynku pracy m.in. o zawodach 
deficytowych i nadwyżkowych.

Licznie zgromadzona na Targach Edu-
kacyjnych młodzież chętnie korzystała 
z prezentowanych ofert edukacyjnych. 
Szkoły i instytucje zapraszały do siebie 
śpiewem, pokazami chemicznymi, mul-
timedialnymi oraz różnymi usługami np. 
kosmetycznymi. Każdy uczestnik otrzymał 
ciekawe opracowania dotyczące oferty 
edukacyjnej, mógł porozmawiać o przyszłej 
nauce z nauczycielami oraz uczniami szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Zgromadzenie prezentacji wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w jednym miejscu skło-
niło je do pokazania swojej indywidualności 
i niepowtarzalnego charakteru.
Swoją bogatą ofertę zaprezentowały: 
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstań-

ców 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 Wą-
growcu.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Karola Libelta w Gołańczy.

5. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierw-
szych Piastów w Damasławku.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka w Wągrowcu.

7. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu.
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Wągrowcu.
9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Go-

łańczy.

10. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humani-
styczno-Menedżerska „Milenium” w Gnieź-
nie.

11. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu.
12. Młodzieżowe Centrum Kariery w Wą-

growcu.

Podczas Targów młodzież prezentowała 
na scenie umiejętności artystyczne, które 
zdobyła i rozwinęła w „powiatowych 
szkołach”. Zespoły taneczne z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Wągrowcu oraz 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Wągrowcu przygotowały bardzo ciekawe 
pokazy tańca. Dodatkowo swe umiejętno-
ści muzyczne i wokalne zaprezentowali 
uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Wągrowcu, Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 i 2 w Wągrowcu, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, Zespołu 
Szkół Powszechnych w Damasławku oraz 
Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistycz-
no-Menedżerskiej „Milenium”. Dodatkową 
atrakcją były skecze kabaretowe wykonane 
przez uczniów Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Gołańczy, I Liceum Ogólno-
kształcącego w Wągrowcu, Zespołu Szkół 
Powszechnych w Damasławku oraz pokazy 
taneczno-gimnastyczne prezentowane przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wą-
growcu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wągrowcu.

Tegoroczne Targi Edukacyjne dostarczyły 
uczniom obszernych informacji niezbęd-
nych do świadomego i rzetelnego wyboru 
dalszej drogi edukacji. Spotkały się z dużym 
zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów, 
ale również wśród rodziców i opiekunów 
przyszłych absolwentów.

Należy podkreślić, że w pracy nad kreowa-
niem wizerunku szkół i placówek ogromne zna-
czenie miało zaangażowanie młodzieży oraz 
nauczycieli. Ta praca z pewnością zaowocuje 
i przyczyni się do rozpowszechnienia działal-
ności tych podmiotów. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

II POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE
II Powiatowe Targi Edukacyjne w Wągrowcu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - odwiedziło 
je ponad 1200 osób.
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• honorowi dawcy krwi PCK z terenu powiatu wągrowieckiego oddali 
w 2010 roku 805 litrów krwi

• z dniem 1 stycznia 2011 r. zaczęła funkcjonować nowa jednostka: 
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Skokach 

• w styczniowym, VI Regionalnym Konkursie Wokalistów „Graj Muzy-
ka! 2011” udział wzięło 72 młodych wokalistów, reprezentujących 
szkoły i placówki kultury z terenu powiatu wągrowieckiego

• 3 marca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu 
odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież zapo-
biega pożarom”

• do zimowego utrzymania i odśnieżania dróg powiatowych prze-
znaczono 270 ton soli i 1.300 ton piasku

• firma „Maszpol” Handel Maszynami Budowlanymi i Sprzętem 
Rolniczym oraz Transport Samochodowy z Podolina zdobyła spe-
cjalne wyróżnienie w konkursie „Primus Nominatus” przyznane 
przez Branżowe Centrum Badań i Certyfikacji w Poznaniu - „Za 
profesjonalizm, kompleksowość i wysoki standard obsługi klientów 
w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn i urządzeń rolniczych” .

Mieszkańcy naszego 
powiatu, czy wiecie że:

Gospodarzem obrad była Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humani-
styczno - Menedżerska „Milenium”, której Wydział Zamiejscowy 
znajduje się w Wągrowcu. 

Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Wągrowiecki Michał 
Piechocki. Witając gości, życzył im owocnych obrad oraz miłego 
pobytu na gościnnej wągrowieckiej ziemi. Było to wydarzenie ogól-
nopolskie o wielkiej randze, jedno z większych w historii naszego 
miasta i powiatu. 

W dniach 7-8 kwietnia br. odbyły się w Wągrowcu 
obrady X. Zgromadzenia Plenarnego Konferencji 
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Głównymi 
punktami w porządku obrad były tematy związane 
z niekorzystnymi zmianami w systemie prawnym 
dla szkolnictwa wyższego w sektorze niepublicznym, 
omówienie poziomu relacji pomiędzy założycielami 
a rektorami uczelni niepublicznych oraz nowe techniki 
nauczania na odległość. 

Konferencja Rektorów 
Zawodowych Szkół 

Polskich w Wągrowcu
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W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej polscy rol-
nicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach 
papierowych jak i przez internet. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi opracowuje już 
wzór formularza elektronicznego i pracuje nad rozporządzeniem, które określi warunki 
i tryb składania wniosków przez internet. Jak się przewiduje rolnicy, którzy będą chcieli 
skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod do-
stępu do systemu informatycznego ARiMR, o co będzie można wystąpić do kierownika 
swojego biura powiatowego Agencji na formularzu, który będzie dostępny na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl. 

O dopłaty bezpośrednie można się ubiegać od 15 marca do 16 maja br. Podobnie 
jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni ka-
lendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca - w takim wypadku za każdy dzień 
opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

W tym roku rolnicy już po raz ósmy będą mogli ubiegać się o płatności bezpośred-
nie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unię 
Europejską. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy dostaną w sumie ok. 3,34 mld 
euro. Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli na jednym formularzu wniosku 
ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 
pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz 
innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania  tzw. ONW, a także 
płatności z tytułu płatności i realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oraz po-
prawy dobrostanu zwierząt. 

Większość rolników otrzymuje wnioski tzw. spersonalizowane czyli już wstępnie 
wypełnione wraz z materiałami graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy w 2010 roku nie 
składali wniosku o przyznanie płatności, nie otrzymali takiego wniosku spersonalizowa-
nego. Muszą więc oni skorzystać z czystego formularza, który dostępny jest na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl a także można go otrzymać  w biurach powiatowych 
ARiMR i Oddziałach Regionalnych ARiMR. W tym roku wnioski o przyznanie płatności 
będzie można złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, wysłać je pocztą lub co będzie możliwe po 
raz pierwszy - wysłać poprzez internet.

Właściciele gospodarstw, w których wystąpią nadzwyczajne okoliczności lub przy-
padki działania siły wyższej, a którzy złożą wnioski o przyznanie płatności na rok 2011 
w okresie od dnia 17 maja do dnia 10 czerwca 2011 r., nie będą mieli obniżanych kwot 
płatności (naliczanych sankcji) z tytułu złożenia wniosku po terminie. Jednak będzie tak 
tylko pod warunkiem, że na piśmie poinformują kierownika biura powiatowego ARiMR 
o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej i zrobią to 
w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności oraz obowiązkowo dołączą 
dowody potwierdzające ich wystąpienie. Przypadki działania siły wyższej lub wystąpie-
nia nadzwyczajnych okoliczności określone w przepisach wspólnotowych obejmują: 
śmierć rolnika, długookresową niezdolność do pracy, poważną klęskę dotykającą grunty 
rolne gospodarstwa, wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla 
zwierząt gospodarskich oraz epidemię dotykającą części lub całego inwentarza rolnika. 

Od 2011 r. jako dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych 
okoliczności będą mogły być dopuszczone wszystkie dowody, które przyczynią się do 
wyjaśnienia sprawy, a nie są sprzeczne z prawem. Uznanie przypadku działania siły 
wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności będzie następowało w drodze decyzji ad-
ministracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie przyznania płatności.

W 2001 roku płatności w ramach wsparcia bezpośredniego będzie mógł otrzymać 
następca „rozwiązanego” lub „przekształconego” rolnika.

ARiMR zwraca też uwagę, że od 1 stycznia br. obowiązują dodatkowe normy i wymogi 
wzajemnej zgodności. Wszyscy rolnicy otrzymali za pośrednictwem poczty broszurę 
o tych wymogach, a ponadto wykaz norm i wymogów dostępny jest na stronie interne-
towej www.arimr.gov.pl oraz biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR
Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR 

Wnioski o dopłaty 
bezpośrednie przez internet

POLA NADZIEI 2011 
– akcja młodych 

na rzecz Hospicjum 
w Wągrowcu

Jest to międzynarodo-
wa i ogólnopolska akcja 
sadzenia żonkili – sym-
bolu nadziei. Akcja ma 
na celu zaangażowanie 
wolontariuszy – głów-
nie osób młodych oraz 
uświadomienie niesie-
nia bezinteresownej po-
mocy osobom chorym 
i cierpiącym. Jesienią 

uczniowie szkół Wągrowca i powiatu wą-
growieckiego posadzili żonkilowe cebulki, 
a obecnie w czasie kwitnienia kwiatów dzieci 
i młodzież będzie zbierała fundusze na dzia-
łalność Hospicjum Miłosiernego Samarytani-
na w Wągrowcu .

Podziękowaniem dla ofiarodawcy za oka-
zane serce będzie kwiat żonkila. Młodzież 
będzie pojawiać się z puszkami i pękami 
kwiatów na ulicach Wągrowca i powiatu 
w żółtych koszulkach z napisem „Hospicjum 
to też Życie” między 11 kwietnia 2011 r. a 30 
czerwca 2011 r.

Nie omijajmy tych młodych ludzi, wrzućmy 
do puszek datek, uczmy że trzeba pomagać 
najsłabszym czyli chorym i cierpiącym. Akcja 
zainicjowana jest przez Stowarzyszenie im. 
ks. Jerzego Niwarda Musolffa przy wsparciu 
Urzędu Miasta Wągrowca oraz szkół z terenu 
miasta i powiatu wągrowieckiego.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Ks. kan. Andrzej Rygielski

Rolnicy z Gminy 
Wągrowiec 

zebrali zboże 
dla rolników 

z Gminy Radgoszcz
W ramach akcji pomocy zbożowej dla rol-

ników z Gminy Radgoszcz (Powiat Dąbrowa 
Tarnowska, Województwo Małopolskie) 
wysłano w poniedziałek (4.04.2011) kolejnego 
TIR-a, wypełnionego zbożem siewnym. Tym 
razem zbiórkę zboża oraz pieniędzy dla po-
wodzian przeprowadzili pośród siebie rolnicy 
z Gminy Wągrowiec. Zebrali oni ok. 11,5 tony 
zboża, a za zebrane pieniądze zakupiono 
dodatkowe zboże oraz pokryto koszty trans-
portu. W akcję aktywnie włączyli się również 
m.in. Starosta M. Piechocki, Wicestarosta T. 
Kranc i Wójt Gminy Wągrowiec P. Majchrzak. 
Na szczególne podziękowania zasługuje 
postawa kierownictwa Poznańskiej Centrali 
Nasiennej Sp. z o.o. Firma ta przekazała dla 
powodzian z Radgoszczy bezpłatnie 5 ton 
siewnego jęczmienia jarego.
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W bieżącym roku omawiane były dwa 
tytuły: w styczniu – Markus Zusak „Złodziej-
ka książek”,  w lutym – Dubravka Ugresić 
„Ministerstwo Bólu”. Spotkania DKK to nie 
tylko dyskusja o książce. W październiku 
2010 r. panie należące do Klubu brały udział 
w wieczornicy zatytułowanej „Rozważa-
nia o jesieni”, podczas której uczennica 
Miejskiego Gimnazjum w Wągrowcu Emilia 
Wójcik w blasku świec i przy dźwiękach 

nastrojowej muzyki czytała wiersze. Kry-
minał Jan Seghers „Panna młoda w śniegu” 
był inspiracją do przygotowania karaoke, 

z piosenkami  tematycznie związanymi 
z omawianą książką, natomiast w grudniu 
uczeń III klasy Szkoły Podstawowej w Wia-
trowie - Kuba Jarosz przygotował dla zgro-
madzonych koncert kolęd.  

Dnia 23 lutego2011 r. odbyło się spotka-
nie organizacyjne dla uczennic z Miejskiego 
Gimnazjum w Wągrowcu, które wyraziły 
chęć uczestnictwa w Młodzieżowym Dys-
kusyjnym Klubie Książki. Pierwszą książką, 
która zostanie omówiona w ramach MDKK 
będzie „Wojna Duszków” Herbie Brennan.

W lutym 2011 roku rozpoczęła się VI edy-
cja „Warsztatów komputerowych dla Senio-
rów”. W kursie bierze udział 20 osób, które 
przy pomocy bibliotekarzy Małgorzaty 
Bejm i Małgorzaty Kucharskiej zdobywają 
wiedzę i umiejętności potrzebne do obsługi 
komputera i korzystania z Internetu.

W każdy czwartek o godz.17.00 w Powia-
towej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu 
spotykają się członkowie klubu Centro 
de Esperanta Kulturo. Wspólne czytanie 
literatury pięknej w języku esperanto daje 
uczestnikom możliwość sprawdzenia zdo-
bytej wiedzy w praktyce. 

Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o po-
zycje z zakresu obronności, bezpieczeństwa 
międzynarodowego, wojskowości i policji. 
Książki zostały ofiarowane przez rodzinę 
śp. dr Renaty Rojtek, za co pragniemy jesz-
cze raz serdecznie podziękować.

Elżbieta Rożnowska
Dyrektor PBP w Wągrowcu

Nasze drogi
Tegoroczna zima była  nieco 
łaskawsza od ubiegłorocznej. 
Wszystkie drogi w okresie zimowym 
były przejezdne, a ich stan był na 
bieżąco monitorowany poprzez 
24. godzinne dyżury pracowników 
Zarządu Dróg. 

W ramach zimowego utrzymania dróg 
zostało wysypane na nasze drogi 1570 ton 
mieszaniny piasku z solą /270 ton soli i 1300 
piasku/. Przez całą zimę, kilka razy w ciągu 
dnia, na stronie internetowej Powiatowego 
Zarządu Dróg /www.pzd.wagrowiec.pl/ ak-
tualizowane były komunikaty, informujące 
o utrudnieniach w ruchu drogowym. 

BIBlIOTEKA 
to nie tylko książki

Dyskusyjny Klub Książki przy Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Wągrowcu działa od stycznia 2008 roku. Spotkania Klubu 
odbywają się raz w miesiącu, a relacje ze spotkań i recenzje 
omawianych książek są na bieżąco zamieszczane na stronie 
internetowej Biblioteki. 

W najbliższym czasie na drogi naszego 
powiatu wyjedzie sprzęt, wykonujący za-
dania w ramach cząstkowych remontów 
nawierzchni. 

W ramach tego zadania zostaną prze-
prowadzone prace na wszystkich drogach 
powiatowych. 

Dokończenia prac na odcinku 0.690 me-
trów, w związku z II etapem przebudowy 
niedługo doczeka się ul. Bartodziejska. 
W ramach tego zadania zostanie przeprowa-
dzone poszerzenie jezdni z budową nowej 
nawierzchni, budowa chodnika i ścieżki 
rowerowej oraz wprowadzenie nowego ozna-
kowania. Na całej długości ul. Bartodziejskiej 
zostaną nasadzone nowe rośliny w ilości 110 
szt. drzew oraz 3650 szt. sadzonek krzewów. 

W czasie zauważenia prac drogowych pro-
simy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wągrowcu
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Wzrost gospodarczy w dynamicznie roz-
wijających się gospodarkach rynkowych 
opiera się w dużej mierze na działalności 
małych i średnich firm. Przedsiębiorstwa te 
stanowią dominującą część ogólnej liczby 
przedsiębiorstw w poszczególnych krajach. 
Małe i średnie firmy mają także znaczący 
udział w tworzeniu Produktu Narodowego 
Brutto poprzez zwiększenie zatrudnienia 
czy wzrost eksportu a także wpływają bezpo-
średnio na podwyższenie konkurencyjności 
i innowacyjności gospodarki. 

Jednakże bardzo często małe i średnie 
firmy napotykają na szereg trudności blokują-
cych ich rozwój i możliwość realizowania pla-
nów prowadzących do zwiększenia sprzeda-
ży. W grupie rozpoznanych trudności w dzia-
łalności małych i średnich przedsiębiorstw, 
wskazuje się na tzw. bariery finansowe, do 
których należy zaliczyć m.in.: wysokie kosz-
ty funkcjonowania firm, trudności w ocenie 
sytuacji ekonomiczno – finansowej, wysokie 
koszty pozyskania kapitału z banków, brak 
zabezpieczeń oraz pracochłonne procedury 
związane z otrzymaniem kredytu bankowego.

Realizowanie przez małe i średnie firmy 
podstawowych funkcji gospodarczych jest 
możliwe wówczas, gdy przedsiębiorstwa te 
mają dostęp do wewnętrznych i zewnętrz-
nych źródeł kapitału. Dzięki dopływowi kapi-
tału firmy te mogą osiągać przyjęte przez sie-
bie cele związane z podejmowaniem działań 
bieżących i rozwojowych, również tych, które 
związane z są z wdrażaniem innowacyjnych 
pomysłów, nowych technologii oraz uspraw-
nień w kategorii procesu produkcyjnego czy 
usługowego. Obok najczęściej wykorzystywa-
nego kapitału własnego, firmy coraz częściej 
korzystają z tzw. kapitału zewnętrznego 
pochodzącego z dotacji, banków, innych 
przedsiębiorstw (np. aniołów biznesu) oraz 
funduszy kapitałowych i pożyczkowych. 
Pomimo istnienia dużej liczby instytucji 
oferujących instrumenty finansowe, problem 
z dostępem do kapitału, w szczególności firm 
rozpoczynających działalność gospodarczą, 
nie został rozwiązany. Należy podkreślić, że 
problemu tego także nie uda się wyeliminować 
dzięki bezzwrotnym dotacjom inwestycyjnych 
na tworzenie i rozwój firm. Po pierwsze dla tego, 
że środki przeznaczone na dotacje szybko się 
kończą, a po drugie dotacje są produktem defi-
cytowym, zawsze bowiem jest więcej chętnych 
niż środków przeznaczonych na wsparcie. 

Odpowiedzią na zwiększone zapotrze-
bowanie małych i średnich firm w zakresie 
poprawy dostępu do finansowania jest tzw. 
Inicjatywa JEREMIE powołana w 2007 r. 
przez Komisję Europejską i Europejski Bank 
Inwestycyjny. Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint 
European Resources for Micro-to-Medium 
Enterprises – wspólne zasoby dla małych 
i średnich przedsiębiorstw) realizowana jest 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na latach 2007-2013. 
Ta wspólna inicjatywa, w którą zaangażowa-

ny jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Bank Gospodarstwa Kra-
jowego oraz pośrednicy finansowi stwarza 
przedsiębiorcom możliwość skorzystania 
z dostępnego i taniego źródła finansowa-
nia działalności gospodarczej. Oferowane 
w ramach Inicjatywy JEREMIE instrumenty 
finansowe dostępne są dla wszystkich przed-
siębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem 
firm rozpoczynających działalność gospodar-
czą, nie posiadających historii kredytowej czy 
nie posiadających zabezpieczeń o wystarcza-
jącej wartości.

Instytucją oferującą wsparcie w ramach 
Inicjatywy JEREMIE jest Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości, Oddział w Poznaniu. Po-
życzki, które udzielane są z Funduszu Pożycz-
kowego „WIELKOPOLSKA-JEREMIE” mogą 
być przeznaczona na finansowanie inwestycji 
w zakresie tworzenia nowych firm, jak i finan-
sowania innowacji produktów, usług, zakupu 
nowych technologii oraz środków trwałych. 
Kwota pożyczki uzależniona jest od potrzeb 
firmy oraz jej zdolności do spłaty zadłużenia, 
maksymalna kwota pożyczki wynosi 250 tys. 
zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat. Przed-
siębiorca może także skorzystać z karencji 
w spłacie kapitału, co oznacza, że nawet 
przez okres 6 miesięcy firma spłaca fundu-
szowi wyłącznie odsetki z tytułu udzielonej 
pożyczki. Fundusz pożyczkowy wymagają od 
przedsiębiorcy zadeklarowania tzw. wkładu 
własnego min. 10% wartości przedsięwzięcia 
brutto. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki 
może być zakupywany środek trwały (np. 
urządzenie, maszyna, samochód), hipoteka 
na nieruchomości czy poręczenia innych 
osób fizycznych lub funduszu poręczeń 
kredytowych. Oprocentowanie pożyczek 
ustalane jest indywidualnie dla danego przed-
sięwzięcia inwestycyjnego i wynosi od 5,26%  
w skali roku.

W celu skorzystania z pożyczek ofero-
wanych w ramach inicjatywy JEREMIE 
należy skontaktować się z Polską Fundacją 
Przedsiębiorczości, Oddział w Poznaniu, ul. 
W. Węgorka 20, p. 506, tel. (61) 853 63 97, 
600 963 002, mail. d.sobolewski@pfp.com.pl

Dariusz Sobolewski
Menedżer ds. pożyczek 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Szkolenia dla 
przedsiębiorców

Dnia 16 lutego bieżącego roku odbyła 
się na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Wągrowcu prezentacja mająca przedstawić 
próbkę możliwości szkoleniowych Centrum 
Kompetencji Grupy Szkoleniowo Doradczej 
z Poznania. Prezentacja była przeznaczona 
głównie dla pracowników działów sprzedaży 
firm. Dotyczyła stylów komunikacji. Okazuje 
się, że przyczyną braku porozumienia mię-
dzy sprzedającym, a kupującym są często 
odmienne style komunikacji.

Centrum Kompetencji prowadzi na terenie 
naszego powiatu projekt finansowany ze 
środków Unii Europejskiej pt. „Szkolenie i do-
radztwo dla kadr zarządzających i pracowni-
ków mikro i małych przedsiębiorstw z terenu 
powiatu wągrowieckiego i złotowskiego”. 
W jego ramach są prowadzone różnorakie 
szkolenia. Oprócz wspomnianych już Stylów 
komunikacji również Zarządzanie wynikiem 
sprzedaży i bazą klientów, Mit „trudnego 
klienta” oraz szereg innych. Prowadzący 
szkolenia kładą wielki nacisk na powiązanie 
teorii z praktyką. Udział w szkoleniach mogą 
brać właściciele firm nie zatrudniających 
więcej niż 49 osób oraz ich pracownicy.

Dariusz Stoll

„Wspólna inicjatywa 
dla małych i średnich”

Szkolenie 
dla organizacji 
pozarządowych
W dniu 15 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu 

Miejskiego odbyło się szkolenie zorganizowa-
ne przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd 
Miejski. Skierowane ono było do przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych działających 
na terenie Powiatu Wągrowieckiego. 

Prowadząca szkolenie – Pani Aniela Mi-
chalec z Wielkopolskiego Ośrodka Kształ-
ceń i Studiów Samorządowych w Poznaniu, 
przybliżyła uczestnikom prawidłowy sposób 
wypełniania wzoru oferty, umowy i spra-
wozdania z wykonania zadania publiczne-
go, zgodnych z nowym rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 grudnia 2010r. Ponadto omówiła najistot-
niejsze zmiany w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, procedurę ubiegania się 
o tzw. „małe granty” oraz inicjatywy lokalne. 
W szkoleniu uczestniczyło 40 osób.
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Bądźmy 
widoczni 
na drodze

Trzeba przyznać, że pieszy pozostaje wciąż 
najsłabszym uczestnikiem ruchu drogowego. 
W bezpośrednim kontakcie (starciu) z szyb-
szym i cięższym pojazdem mechanicznym 
jest pozbawiony praktycznie żadnych szans. 
W Europie prawie 1/5 śmiertelnych ofiar 
wypadków drogowych to piesi. Udając się 
do szkoły, do pracy czy wybierając się na 
spacer musimy pamiętać, iż jesteśmy pełno-
prawnymi uczestnikami ruchu drogowego, 
z wszystkimi tego konsekwencjami. Co cieka-
we piesi w znacznej większości znają przepisy 
ruchu drogowego. Niestety nie zawsze z nich 
korzystają. 

Przewaga zdarzeń z udziałem pieszych 
wiąże się przede wszystkim z nieostrożnym 
i nieprawidłowym przekraczaniem jezdni 
w miejscu niedozwolonym. 

Poważnym problemem dla kierowców stają 
się piesi (ale także i rowerzyści) poruszający 
się po zmroku bez wyposażenia w elementy 
odblaskowe. Dość często poruszają się oni 
nie tylko poboczem, ale i jezdnią. Stwarza 
to poważne niebezpieczeństwo wypadku. 
Kodeks drogowy mówi o obowiązku używania 
elementów odblaskowych przez pieszych. 
Dotyczy to jednak dzieci w wieku do 15 lat, 
w szczególności poruszających się drogą po 
zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. 
Gdy dzieci poruszają się drogą wyłącznie dla 
pieszych obowiązek ten znika. Wskazanym 
jest jednak, aby dla własnego bezpieczeństwa 
używać świateł odblaskowych za każdym 
razem poruszając się drogą niezależnie od 
wieku. Kamizelka odblaskowa, opaska czy 
zawieszka niewiele kosztuje, a może uratować 
nasze życie lub zdrowie.

W interesie każdego uczestnika ruchu po-
winno być dążenie do tego, aby być dobrze 
widocznym na drodze.

Krzysztof Poszwa

Darowizna 
krwiodawców

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu za-
prasza wszystkich honorowych dawców 
krwi do odbioru w Punkcie Krwiodaw-
stwa zaświadczenia potwierdzającego 
ilość oddanej krwi w 2010 roku. 

Otrzymane zaświadczenie upoważnia 
dawcę krwi do uzyskania odliczenia wartości 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z 7 grudnia 2004 roku (Dz. 
U. Nr 263 poz. 2625). Uzyskana kwota stanowi 
darowiznę na cele ochrony zdrowia, zgodnie 
z art. 21 ust.1 pkt.101 z dnia 26 lipca 1991 r. 
Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (jednolity tekst Ustawy – Dz. U. 
z 2000 roku nr 14 poz. 176 z późniejszymi 
zmianami). Kwota podlega odliczeniu od 
dochodu podatnika za miniony rok.

Jan Maćkowiak
Prezes Koła Środowiskowego PCK 

w Wągrowcu 

Znowelizowana ustawa o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 
z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwana 
dalej ustawą, umożliwia organizacjom poza-
rządowym oraz podmiotom wymienionym 
w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej upraw-
nionymi podmiotami, ubieganie się o środki 
finansowe w ramach tzw. „małych grantów”.

Procedura ubiegania się o „małe granty” 
została uregulowana w art. 19 a ustawy. Na 
wniosek uprawnionego podmiotu, Zarząd 
Powiatu Wągrowieckiego może zlecić reali-
zację zadania publicznego o charakterze 
lokalnym lub regionalnym z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, przy spełnieniu 
przez uprawniony podmiot łącznie następu-
jących warunków:

• wysokość dofinansowania lub finansowa-
nia zadania publicznego nie przekracza 
kwoty 10.000 zł,

• zadanie publiczne ma być realizowane 
w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

O przyznaniu środków finansowych decydu-
je Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uznając 
celowość realizacji zadania publicznego przez 
uprawniony podmiot oraz uwzględniając 
wysokość posiadanych na ten cel środków. 
Kwota przekazana w trybie „małych grantów” 
nie może przekroczyć 20% dotacji planowa-
nych w roku budżetowym na realizację zadań 
publicznych przez uprawnione podmioty.

 W 2011r. Rada Powiatu przeznaczyła 
kwotę 70.000 zł na realizację zadań objętych 
„Programem Współpracy Powiatu Wągro-
wieckiego z organizacjami pozarządowymi na 
2011r.”, w związku z czym zgodnie z przepisa-
mi ustawy kwota nie przekraczająca 14.000 zł 
(stanowiąca 20%  z 70.000 zł), może być roz-
dysponowana w trybie „małych grantów”.

Łączna kwota środków finansowych prze-
kazanych temu samemu podmiotowi nie 
może przekroczyć kwoty 20.000 zł w danym 
roku kalendarzowym.

Zlecenie realizacji zadania odbywa się po 
złożeniu przez uprawniony podmiot oferty 
zgodnej z nowym rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 
2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru umowy dotyczących realizacji zada-

nia publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. 
Nr 6,  poz. 25). 

Do oferty zgodnej z załącznikiem do niniej-
szego rozporządzenia należy załączyć: 

- kopię aktualnego odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 
ewidencji (zgodny z aktualnym stanem 
faktycznym i prawnym, niezależnie od 
tego, kiedy został wydany),

- w przypadku wyboru innego sposobu 
reprezentacji podmiotów składających 
ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub innego właściwe-
go rejestru – dokument potwierdzający 
upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta (-ów).

- w przypadku złożenia oferty wspólnej 
przez dwa lub więcej uprawnione pod-
mioty, każdy z nich powinien złożyć 
załączniki wymienione w punktach 2 i 3 
oraz załączyć:

- wykaz działań w ramach realizacji zada-
nia publicznego, które będą wykonywać 
poszczególne organizacje lub podmioty, 

- sposób reprezentacji organizacji lub 
podmiotów wobec organu administra-
cji publicznej,

- umowę zawartą między organizacjami 
lub podmiotami, określającą zakres ich 
świadczeń składających się na realizację 
zadania publicznego.

Szczegółowy tryb postępowania dotyczący 
zasad rozpatrywania i wyboru oferty oraz 
zawierania umów określa  art. 19 a ustawy.

Uwaga!  Do form zlecania zadań w trybie 
konkursowym i pozakonkursowym stosujemy 
nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w spra-
wie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego 
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6,  poz. 25), które 
weszło  w życie w dniu 18 stycznia 2011r.

Nowe wzory oferty, umowy, sprawozdania 
są dostępne na stronie internetowej powiatu 
www.wagrowiec.pl oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej www.bip.wagrowiec.pl

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Analiza bezpieczeństwa, system ratownic-
twa medycznego i bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym były dominującymi tematami po-
siedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
przy Staroście Wągrowieckim, która odbyła 
się 3 marca br. 

Sprawozdania komendantów Policji oraz 
Państwowej Straży Pożarnej dotyczyły dzia-
łalności za 2009 rok z oceną i charakterystyką 
podstawowych wskaźników oraz odniesieniem 
do lat poprzednich. Dodatkowo przedstawiona 
została strategia ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa powiatu wągrowieckiego. Zmiany 
w systemie ratownictwa medycznego wg kon-

cepcji Wojewody Wielkopolskiego uwzględniają 
powstanie pięciu rejonów operacyjnych w wo-
jewództwie wielkopolskim, zmienione zasady 
finansowania oraz zreorganizowany obieg in-
formacji o zdarzeniach. Przy okazji omawiania 
bieżących spraw z zakresu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego Komisja gościła przedstawicieli 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Pile, którzy przekazali przedstawicielom ko-
lejnych szkół z terenu powiatu wągrowieckiego 
zestawy edukacyjne do bezpiecznego przecho-
dzenia przez jezdnię oraz wyposażenie kącików 
wychowania komunikacyjnego.

Krzysztof Poszwa

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W SPRAWIE TZW. „MAŁYCH GRANTÓW” 

I NOWYCH WZORÓW OFERT
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Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) wprowa-
dziła nową formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego 
z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych 
na rzecz społeczności lokalnej, na terenie której mają miejsce za-
mieszkania lub siedzibę.

Rada Powiatu Wągrowieckiego wypełniając ustawowy obowiązek 
przyjęła w dniu 10 listopada 2010r. uchwałę Nr XLVII/310/2010 w spra-
wie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Mieszkańcy powiatu wągrowieckiego bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o reali-
zację zadania publicznego w następujących zakresach:
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot: społeczności lo-

kalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub 
remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz 
obiektów architektury stanowiących własność j. s. t.; 

• działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechnia-
nia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności 
na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka re-
gionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;

• edukacji oświaty i wychowania;
• działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
• ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
• porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioskowane zadania muszą jednak mieścić się w zadaniach powiatu.
Zobowiązanie wnioskodawcy w ramach wykonywania zadania 

może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach 
pieniężnych lub rzeczowych. 

Należy podkreślić, że w ramach realizacji zadania w trybie ini-
cjatywy lokalnej nie następuje bezpośrednie przekazanie środków 
finansowych (dotacji) mieszkańcom !

Wnioski należy składać do dnia 30 września poprzedzającego rok 
budżetowy. Wyjątkowo wnioski do realizacji w 2011r. należy skła-
dać do dnia 30 kwietnia 2011 roku !
Wnioski są dostępne na stronie internetowej powiatu www.wagrowiec.
pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wagrowiec.pl.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

Jednym z ważniejszych narządów ludzkiego ciała jest tarczyca. 
Produkuje hormony, które wywierają istotny wpływ na zdrowie, 
a także samopoczucie. Na choroby związane z tarczycą Panie chorują 
częściej niż mężczyźni.

Tarczyca jest to miękki gruczoł, o kształcie przypominającym kształt 
motyla. Położony jest pod mięśniami szyi, na wysokości krtani. Zada-
niem jest kontrola podstawowej przemiany materii. Jednakże nadmiar 
hormonów w organizmie powoduje zwiększenie, a niedobór – zmniej-
szenie obrotu energii, czyli przemiany materii. 

Hormonami wytwarzanymi przez tarczycę są trójjodotyronina (T3) 
i tyroksyna (T4). Do prawidłowej ich produkcji niezbędny jest jod, 
potrzeba go ok. 150 mikrogramów dziennie. Kobiety w ciąży i karmiące 
potrzebują dwukrotnie większej dawki. Natomiast u dzieci niedobór 
może prowadzić do wad rozwojowych.

NADCZyNNOść TARCZyCy
Spowodowana jest nadmierną produkcją hormonów tarczycy T3 

i T4. U kobiet występuje ona cztery razy częściej niż u mężczyzn, 
rzadko u dzieci. Najczęściej nadczynność powoduje uwarunkowana 
genetycznie choroba Graves-Basedowa i wole guzkowe nadczynne.                   
Innymi przyczynami są: leczenie zbyt dużymi dawkami tyrosyny, po-
dawanie preparatów jodowych oraz rzadko zapalenia tarczycy.

Podwyższony stan hormonów tarczycy może powodować chudnię-
cie, mimo dobrego apetytu. Osoby mogą być rozdrażnione, nerwowe, 
osłabione, następuje przyspieszenie czynności akcji serca, a także silnie 
poty, czy kłopoty ze snem. Objawem tarczycy w chorobie Gravesa-
Basedowa jest występowanie wytrzeszcza gałek ocznych. 

Jeśli podejrzewamy u siebie nadczynność tarczycy powinniśmy 
skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który zleci wykonanie od-
powiednich badań (m.in. badanie hormonów tarczycy we krwi i USG 
gruczołu tarczowego) oraz skieruje do lekarza specjalisty.

W celu leczenia nadczynności tarczycy podaje się odpowiednie leki 
lub wykonuje zabieg chirurgiczny, ale także można podać jod radio-
aktywny.

NIEDOCZyNNOść TARCZyCy
Wywołana jest zbyt małą ilością występowania hormonów tarczycy 

T3 i T4. Na to zaburzenie tarczycy kobiety chorują pięć razy częściej 
niż mężczyźni. Niedoczynność może być wrodzona lub nabyta, a dole-
gliwości są różne. Najczęstszymi objawami występowania tej choroby 
jest przybieranie na wadze, zmęczenie, depresja, pogorszenie pamięci 
oraz cienkie i łamliwe włosy lub paznokcie. U kobiet mogą wystąpić 
także zaburzenia miesiączkowania.  

Niedoczynność może spowodować również niedobór jodu, w takim 
przypadku należy zwiększyć jego ilość w codziennej diecie. Tak jak 
w nadczynności, tarczyca powiększa się, tworząc wole.

Objawy rozwijają się bardzo powoli, może nawet minąć kilka lat 
zanim chory zgłosi się do lekarza. Zwykle walka z tą chorobą polega 
na przyjmowaniu tyroksyny, jednak leczenie jest długotrwałe i trzeba 
je kontynuować niejednokrotnie do końca życia. 

Aby zapobiegać chorobom i dolegliwościom związanym z tarczycą, 
powinniśmy stosować odpowiednią dietę, wzbogaconą w produkty 
zawierające jod, takie jak zielone warzywa liściaste, używać soli jodo-
wanej oraz unikać suplementów diety zawierających duże dawki jodu. 
Należy również regularnie wykonywać badanie tarczycy.  

GDZIE SIę LECZyć?
Osoby, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej o chorobach tarczy-

cy, mogą udać się do poradni endokrynologicznej znajdującej się na 
terenie Wągrowca: NZOZ Specjalistycznego Lecznictwa Ambulatoryjne-
go „INTERMEDICA” sp. z o. o., ul. Sz. Wachowiaka 9, tel. (67) 26 85 240 

Opracowała: Alicja Żabska-Szymańska
Źródła: 1. Informator o wybranych jednostkach chorobowych i sposobach 
zapobiegania. Urząd Miasta Poznania. 2002r.
2. Zdrowie Kobiety, Tekst: lek. med. Beata Przybycień, Redakcja: Piotr 
Skoczek,Wydawnictwo SMS. 
3. www.tarczyca.pl

Szpital 
przyjazny kombatantom
Informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, jako 

jeden z 34. szpitali z terenu województwa wielkopolskiego, pod-
pisał porozumienie w sprawie przystąpienia do programu pn. 
„Szpitale Przyjazne Kombatantom”.

Program ma na celu doprowadzenie do honorowania uprawnień 
kombatantów i osób represjonowanych, związanych z dostępem 
do świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do korzystania poza 
kolejnością i bez skierowania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
usług farmaceutycznych. Patronatami porozumienia zostali Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Konwentu 
Starostów Województwa Wielkopolskiego. 

Wykaz szpitali, które przystąpiły do porozumienia, ulotka dla komba-
tantów oraz wykaz dokumentów uprawniających kombatantów i osoby 
represjonowane do leczenia poza kolejnością i bez skierowań oraz do bez-
płatnych leków wydawanych na receptę Rp lub Rpz są dostępne na stronie 
internetowej powiatu www.wagrowiec.pl w zakładce „Kombatanci”.

Więcej informacji na temat kombatantów i osób represjonowanych 
jest dostępnych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl w zakładce Urząd/ 
Departamenty/ Gabinet Marszałka/ Menu Departamentu – Stanowisko 
ds. kombatantów.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Źródło: http://www.umww.pl/urzad/departamenty/gabinet-marszalka/
stanowisko-ds-kombatantow.html

Twoja inicjatywa
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Organizacje pozarządowe posiadające status Organizacji Pożytku 
Publicznego działające na terenie Powiatu Wągrowieckiego, upraw-
nione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
za 2010r.:

MIEJSKI KLuB SPORTOWy „NIELBA” W WąGROWCu
KRS 0000048414

ul. Kościuszki 59, 62 – 100 Wągrowiec

WIELKOPOLSKIE STOWARZySZENIE NA RZECZ CHORyCH, 
NIEPEłNOSPRAWNyCH I ICH RODZIN „REHABILITACJA” 

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W WąGROWCu
KRS 0000062353

ul. Piaskowa 6, 62 – 100 Wągrowiec

STOWARZySZENIE IM. KS. JERZEGO NIWARDA MuSOLFFA 
W WąGROWCu
KRS 0000058949

Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62 – 100 Wągrowiec

FuNDACJA „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” W BLIżyCACH
KRS 0000156982

Bliżyce 4, 62 – 085 Skoki

WąGROWIECKIE TOWARZySTWO EDuKACyJNO – MuZyCZNE 
W WąGROWCu
KRS 0000172752

ul. Berdychowska 54/2, 62-100 Wągrowiec

ZWIąZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORąGIEW WIELKOPOLSKA
KRS 0000266321

Hufiec Wągrowiec
ul. Opacka 22, 62 – 100 Wągrowiec

Jeśli chcą Państwo przekazać 1% podatku na Hufiec Związku Har-
cerstwa Polskiego w Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym 
wpisać numer KRS (0000266321) oraz wypełnić rubrykę: „Informacje 
uzupełniające” podając cel szczegółowy wpisując dla Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego w Wągrowcu.

TOWARZySTWO PRZyJACIół DZIECI 
– WIELKOPOLSKI ODDZIAł REGIONALNy 

KRS 0000322302
Koło TPD przy SOSW w Wągrowcu

Jeśli chcą Państwo przekazać 1% podatku na Koło TPD przy SOSW 
w Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 
(0000322302) oraz wypełnić rubrykę: „Informacje uzupełniające” po-
dając cel szczegółowy wpisując dla Koła TPD przy SOSW w Wągrowcu.

Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu
Jeśli chcą Państwo przekazać 1% podatku na Zarząd Miejski Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu należy w zeznaniu podatkowym 
wpisać numer KRS (0000322302) oraz wypełnić rubrykę: „Informacje 
uzupełniające” podając cel szczegółowy wpisując dla Zarządu Miej-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu.

Inne organizacje, na które można przekazać 1% podatku:
POLSKI CZERWONy KRZyż

Jeśli chcą Państwo przekazać 1% podatku na Wielkopolski Zarząd 
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu należy w ze-
znaniu podatkowym wpisać numer KRS (0000225587) oraz wypełnić 
rubrykę: „Informacje uzupełniające” podając cel szczegółowy wpisu-
jąc dla Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Poznaniu.

Pełny wykaz organizacji posiadających status pożytku publicz-
nego, uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, znajduje 
się w wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. Wykaz ten jest dostępny na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej www.mpips.gov.pl (BIP, zakładka: „Wykaz organi-
zacji pożytku publicznego”).

Karolina Gotowa
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Źródła: www.mf.gov.pl, www.mpips.gov.pl, www.kip.gov.pl, www.e-
deklaracje.gov.pl

PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBlICZNEGO1%

Podatnik, który chce przekazać 1% podatku dochodowego za 2010r. na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rocz-
nym zeznaniu podatkowym w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (OPP)” podaje numer wpisu wybranej przez siebie organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 
oraz kwotę 1%. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

W składanym zeznaniu podatkowym podatnicy mogą również wskazać cel szczegółowy 1% oraz wyrazić zgodę na 
przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie 1%.

Zmiana w administracji 
wojskowej

Od 1 stycznia 2011r. powstał nowy zasięg terytorialny działania 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile. Obejmuje on m.in. powiat 
wągrowiecki. Do tej pory mieszkańcy powiatu wągrowieckiego 
w sprawach wojskowych obsługiwani byli przez Wojskową Komen-
dę Uzupełnień w Gnieźnie, która z początkiem tego roku przestała 
istnieć. 

Poniżej podajemy aktualne dane teleadresowe po zmianach or-
ganizacyjnych:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Kossaka 16

64-920 Piła
tel. 672125947

e-mail: wkupila@pow.mil.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek godz. od 7.30 do 15.30

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

Zgodnie z art. 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459  ze zm.) osoby fizyczne będące 
w dniu wejścia w życie ustawy (13 października 2005r.) użytkownikami 
wieczystymi nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa 
zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami 
albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości 
rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego tych nieruchomości  w prawo własności.

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności mogą wystąpić użytkownicy wieczyści do dnia 
31 grudnia 2012r.

Po tym terminie roszczenie o przekształcenia powyższego prawa 
wygasa. Informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Go-
spodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 
przy ul. Kościuszki 15 pod numerem telefonu (67) 2680542, pok. nr 3. 
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Z PRACY RADY:
RADA POWIATu WąGROWIECKIEGO W MIESIąCACH 
STyCZNIu I LuTyM 2011 ROKu PODJęłA uCHWAły:

• w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok,

• w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu 
Wągrowieckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku,

• w sprawie w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji 
przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionie”, Działanie 9.5: „Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich”, pod nazwą „Zainteresuj 
się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć akty-
wizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim 
– edycja II”,  Nr POKL.09.05.00-30-103/10,

• w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Powiat 
Wągrowiecki projektu w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie”, Działanie 9.5: „Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich”, pod nazwą „Cudze chwalicie – Pałuk nie 
znacie – cykl warsztatów aktywizujących społeczności lokalne 
45+     w powiecie wągrowieckim”,  Nr POKL.09.05.00-30-047/10,

• w sprawie powołania Komisji Statutowej i  wyboru jej Prze-
wodniczącego,

• w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowiec-
kiego na 2011 rok,

• dwukrotnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego położonego na I piętrze 
w budynku przy ul. Kościuszki 53,

• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągro-
wieckiego na lata 2011-2021,

• w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok,

• przyjęła Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego dot. 
„Projektu wojewódzkiego planu działania Państwowego Ra-
townictwa Medycznego dla województwa wielkopolskiego”,

• oraz Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie 
Programu Naprawy Finansów Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wągrowcu.

Całe treści uchwał dostępne są na stronach www.bip.wa-
growiec.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 2011 r.

Komisja Rewizyjna:
-  przygotowała roczne sprawozdanie z pracy Komisji Rewi-

zyjnej,
- dokonała kontroli wykonania budżetu, wykonania zadań 

i funkcjonowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu,
- prowadziła postępowanie wyjaśniające na pismo Minister 

Edukacji p. K.Hall nr sprawy DS.-0401/127c/BSZ/10, 
- dokonała funkcjonowania wybranego Wydziału Starostwa, 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy:
- analizowała potrzeby finansowe z zakresu zdrowia, polityki 

społecznej i rynku pracy,
- przygotowała i przyjęła plan pracy Komisji na 2011 rok,
- zapoznała się z sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu,
- zapoznała się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej 

w Srebrnej Górze i zaspokojeniem potrzeb społecznych 
przez DPS,

- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwo-
ju Powiatu:

- analizowała projekt budżetu powiatu na 2011 rok,
- opracowała i przyjęła plan pracy Komisji na 2011 rok,
-analizowała wnioski Komisji Rady Powiatu do projektu budżetu 

na 2011 rok oraz wypracowała opinię o projekcie budżetu,
- zapoznała się z sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu,
- zapoznała się z funkcjonowaniem i realizacją zadań w 2010 

roku oraz planem na 2011 rok Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu,
- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji:
- analizowała projekt budżetu powiatu na 2011 rok,
- opracowała i przyjęła plan pracy komisji na 2011 rok,
- omawiał strategię inwestycji i remontów dróg powiatowych,
- przyjęła informację nt. przebiegu zimowego utrzymania 

dróg powiatowych,
- przyjęła informację nt. bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

w zakresie działania Komendy Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej oraz  Powiatowej Komendy Policji,

- analizowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
- opracowała i przyjęła plan pracy Komisji na 2011 rok,
- zapoznała się z bazą lokalową, wyposażeniem, funkcjono-

waniem i możliwościami rozwoju Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Gołańczy,

- zapoznała się z informacją io imprezach kulturalnych, sporto-
wych i turystycznych organizowanych i współorganizowanych 
przez Powiat Wągrowiecki  w 2011 roku,

- analizowała projekt budżetu powiatu na 2011 rok w zakresie 
działania Komisji,

- zapoznała się z bazą lokalową wyposażeniem i potrzebami 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu,

- rozeznała potrzeby edukacyjne tegorocznych absolwentów 
gimnazjów w zakresie kierunków kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych, a planowane oferty kształcenia w szko-
łach ponadgimnazjalnych,

- zapoznała się z informacją administracyjno-organizacyjną 
dotyczącą placówek oświatowych w zakresie działania Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Wnioski, zapytania i stanowiska komisji stałych 
Rady Powiatu:

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji wypracowała wnioski:
- o zaproszenie przedstawiciela Wojewody w celu wyjaśnienia 

oceny naszych wniosków remontu dróg z tzw. „Schetynówek”, 
- o przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie oszczęd-

ności energii,
-  o rozpoczęcie rozmów z Zarządem Wojewódzkim Dróg 

w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Lipowej z ul. Kcyńską. 

Wnioski zostały przegłosowane pozytywnie większością gło-
sów.

 - o ocenę wniosków realizowanych przez Komisję za 2010 rok,
- o rozpoczęcie prac nad dokumentacją dla ścieżek pieszo-

rowerowych w ciągach komunikacyjnych na wylotach dróg 
w miejscowości Skoki. 

- o podanie zasad punktowania i oceny wniosków w 2010 r na 
tzw. Schetynówki,

- o  wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
o wycięcie gałęzi i zakrzaczeń na drodze nr 251 do Damasław-
ka oraz zniwelowania kolein na drodze nr 241 w miejscowości 
Krosno, gdyż zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców 
i powodują utrudnienia w ruchu drogowym.

Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju 
Powiatu wypracowała stanowisko oraz wnioski:
- o przeniesienie remontu bursy szkolnej z roku 2011 na lata 
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następne. Według komisji powiat nie stać na to, aby samo-
dzielnie (bez środków zewnętrznych) zrealizować tą inwe-
stycję. Komisja zwróciła uwagę, że kwotą 1.800.000 zł, którą 
powiat zaoszczędziłby przez rezygnację z tej inwestycji, 
obniżyłoby się zadłużenie, a co za tym idzie zmniejszenie 
deficytu w budżecie.

 
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy wypra-
cowała wnioski:
-  o nieuszczuplanie środków finansowych na działalność 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozyskane środki z innych 
źródeł przeznacza się na zadania statutowe Warsztatów. 
Środki otrzymywane z PFRON, oraz 10% środków Powiatu są 
niewystarczające na zapewnienie odpowiedniego poziomu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej podopiecznych.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wypracowa-
ła zapytanie:
- na jakim etapie znajduje się sprawa dyrektora I Liceum Ogól-

nokształcącego, dotycząca samodzielnego powrotu ucznia 
z wycieczki zagranicznej?

Komisja Rewizyjna wnioskuje:
- do Przewodniczącego Rady Powiatu o umożliwienie konsul-

tacji z Radcą Prawnym, w zakresie aktualnie prowadzonej 
Kontroli w ZSP Nr1 w Wągrowcu,

- do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie przesunięcia  
terminu styczniowej  kontroli, ujętej w „Planie pracy Komisji 
Rewizyjnej na rok 2011”, stosownie w następnym miesiącu.   

Zebrała:
M. Substyk  - inspektor w Biurze Rady Powiatu

Z inspiracji tą postacią powstał pomysł Powiatowego Turnieju Re-
cytatorskiego Gimnazjalistów „Między Wierszami”, którego czwarta 
edycja, zorganizowana przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, odbyła 
się 5 marca, właśnie w auli miejscowego I LO. Zgłosiło się do niej 
65 uczestników, którzy, przed publicznością i jury w składzie: Jan 
Pertek, Wioleta Kruś i Żaneta Milej, prezentowali swe umiejętności 
w kategorii recytacje i poezja śpiewana. Ostatecznie, po 5 godzinach 
przesłuchań konkursowych, komisja postanowiła przyznać następu-
jące uhonorowania:

W kategorii recytacje: I miejsce Monice Łukomskiej, II miejsce 
Bartoszowi Staniszewskiemu - reprezentującym Gimnazjum nr 1 
w Wągrowcu,  III miejsce Marcie Tyrakowskiej z Gimnazjum Gminnego 
w Wągrowcu. Wyróżnienia przypadły w udziale Szymonowi Glapie 
z Gimnazjum w Rąbczynie oraz Bartoszowi Dregerowi, Karolinie 
Grochowskiej i Karolinie Marks z Gimnazjum Gminnego w Wągrowcu.

W kategorii poezja śpiewana najlepsza (I miejsce) okazała się 
Marta Jastrząbek z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, II miejsce zajęła, 
uczęszczająca do tej samej szkoły, Marta Śmigielska, a III miejsce 
Katarzyna Jaroszek z Gimnazjum Gminnego. Wyróżnienia otrzymały: 
Joanna Szymańska z Gimnazjum w Skokach, Wiktoria Pawłowska 
z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu i Daria Zielińska z Gimnazjum Gmin-
nego w Wągrowcu.

„Między Wierszami 
- 2011”

Jedną z najbardziej znanych, choć kontrowersyjnych, 
postaci w historii Wągrowca jest z pewnością Stanisław 
Przybyszewski: pisarz, dramaturg, autor młodopol-
skich manifestów, który w latach 1884-1889  uczęszczał 
do wągrowieckiego gimnazjum, (dzisiejsze I Liceum 
Ogólnokształcące). 

Turniej „Między Wierszami” połączony został w tym roku z Powia-
towymi Eliminacjami 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

W tym konkursie, w kategorii recytacji I miejsce zajęła Joanna 
Maziarczyk, która reprezentować będzie nasz powiat na szczeblu wo-
jewódzkim OKR, II miejsce Julita Węczkowska, a III miejsce Marianna 
Sawińska. Wszystkie są uczennicami I LO w Wągrowcu.

Wyróżnienie przyznano Patrycji Dykban z ZSP nr 1 w Wągrowcu, 
a wyróżnienie w kategorii poezja śpiewana zdobyła Klaudia Nowicka 
z I LO w Wągrowcu.
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Do Projektu przystąpiły Miasto i Gmina Gołańcz jako Lider Projektu 
oraz partnerzy: Powiat Wągrowiecki, Gmina – Miasto Wągrowiec, 
Gmina Wągrowiec, Gmina Mieścisko oraz Gmina Damasławek. Pro-
jekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji sa-
morządowej.

Głównym celem projektu jest podniesienie sprawności funk-
cjonowania 6 urzędów administracji samorządowej w aspekcie 
realizowanych usług publicznych oraz podwyższenie kompetencji 
134 urzędników, w tym co najmniej 20% w wieku 45+ w okresie od 
1sierpnia 2010r. do 31 lipca 2012r.

Konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wą-
growcu przeprowadzili 40 lekcji w 14 szkołach na terenie powiatów: 
wągrowieckiego, pilskiego, złotowskiego i chodzieskiego. Zajęcia 
składały się z dwóch części tj. teoretycznej i praktycznej. W części 
praktycznej uczestnicy zajęć uczyli się  wypełniać uproszczone wnio-
ski o dofinansowanie, które następnie wraz z wizualizacją projektów 
trafiły na konkurs Młodzi Wiedzą o Funduszach.

Do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu 
nadesłano 46 prac. Pracownicy Punktu wybrali 8 prac, a następnie 
przesłali je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego, gdzie ostatecznie konkurs został rozstrzygnięty.

Wśród laureatów znalazły się szkoły, których prace zostały prze-
kazane przez konsultantów wągrowieckiego Punktu tj. Gimnazjum nr   
w Wągrowcu, Zespół Szkół w Margoninie, Zespół Szkół w Lotyniu.

Za zajęcie III miejsca multimedialne kursy języka angielskiego 
otrzymują uczniowie z dwóch szkół: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu za 
projekt pt. „Budowa centrum młodzieżowego w parku w Wągrowcu 
w celu zachęcenia młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu 
i pobudzenie rozwoju zainteresowań” wykonany przez Monikę Kowal-
czewską, Katarzynę Kowalczewską, Dominikę Smyk, Martę Jastrzą-
bek, Szymona Walich pod opieką Pani Magdaleny Włodarczyk oraz 
Zespół Szkół w Margoninie za projekt pt. „Budowa studia tanecznego 
przez przedsiębiorstwo budowlane Cegiełka w powiecie chodzieskim 
w miejscowości Margonin” wykonany przez Agatę łochowicz, Patrycję 
Pacyna, Martę Gorkowską pod opieką Pani Jolanty Rajek.

W konkursie wyróżniono także następujące prace:
- Projekt pt. „Elektrownia jądrowa-Osiek nad Notecią” wykonany 

przez Marcina Szulińskiego i Marcina Pachowicza z Zespołu Szkół 
w Margoninie pod opieką Pani Moniki Berety.

- Projekt pt. „Adaptacja pomieszczeń strychowych w Gimnazjum przy 
Zespole Szkół w Mapetowie na terenie województwa wielkopolskie-
go. Przebudowa poddasza na kawiarenkę szkolną” wykonany przez 
Malwinę Kluskę, Joannę Kowalską, Kingę Szwałek z Zespołu Szkół 
w Lotyniu, pod opieką Pani Bożeny Solki-Kubiak.

- Projekt pt. „Rozwijamy i uczymy - kawiarenka dla uczniów” wykonany 
przez Olgę Musiał, Roksanę Nazimek, Dąbrówkę Płowenc, Joannę 
Bąk, Patrycję Michalską z Zespołu Szkół w Margoninie pod opieką 
Pani Moniki Berety. 
Szczegółowe informacje o zakończeniu II edycji konkursu „Młodzi 

wiedzą o funduszach” znajdują się na stronie internetowej www.
wrpo.wielkopolskie.pl 

Anita Woźniak 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

lepsza jakość 
w Urzędzie

Sześć jednostek samorządu terytorialnego z tere-
nu powiatu wągrowieckiego bierze udział w pro-
jekcie pn. „Partnerstwo urzędów administracji 
samorządowej dla efektywniejszej realizacji 
usług publicznych”.

„Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej 
realizacji usług publicznych” – szkolenie, Urząd Miasta i Gminy Gołańcz.

W ramach Projektu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu wpro-
wadzony zostanie system zarządzania jakością CAF. Wdrożenie sys-
temu samooceny pozwoli na sprawniejszą obsługę klientów urzędu, 
przyczyni się do efektywniejszego zarządzania jednostką poprzez 
identyfikację jej mocnych stron jak i tych obszarów, które wymagają 
ciągłego doskonalenia. Dla mieszkańców powiatu zostanie udostęp-
niona elektroniczna ankieta, dzięki której będą mogli przekazać swoje 
spostrzeżenia na temat funkcjonowania urzędu. Jednym z elementów 
Projektu  będzie także usprawnienie procedury konsultacji społecz-
nych w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Dzięki realizacji Projektu, aż 46 pracowników Starostwa weźmie 
udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Tematyka szkoleń 
dotyczy w głównej mierze postępowania związanego z wydawaniem 
decyzji administracyjnych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zamó-
wieniami publicznymi, procedurami dostępu do informacji publicznej 
oraz finansów publicznych. 

Urzędnicy uczestniczą także w studiach podyplomowych, które 
związane są z zakresem wykonywanych obowiązków m.in. zarządza-
nie nieruchomościami, finanse publiczne, organizacja i zarządzanie 
w administracji publicznej, realizacja inwestycji celu publicznego, 
zarządzanie środowiskiem, audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, 
zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno – prywatne, zarządza-
nie i pozyskiwanie funduszy unijnych.

Strona internetowa Projektu: www.pokl.golancz.pl
Wydział Europejski i Rozwoju

Dobiegła końca II edycja konkursu „Młodzi wiedzą 
o funduszach”. Inicjatywa podjęta przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
w tym roku spotkała się z dużym zainteresowaniem 
– udział w lekcjach zgłosiło ponad 150 szkół. Celem 
prowadzonych zajęć było zainteresowanie uczniów 
tematyką Funduszy Europejskich, jakie płyną z nich 
korzyści, czym jest Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2007- 2013 i jakie są jego cele. 

Konkurs Młodzi 
wiedzą o Funduszach


