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PowiatowE ŚwiĘto SaMoRZĄDNoŚCi 

Szanowni Mieszkańcy 
Powiatu Wągrowieckiego,

Informowaliśmy Państwa wcześniej o 
przystąpieniu przez Powiat Wągrowie-
cki do Młodzieżowej Akcji Obywatel-
skiej „20 lat wspólnie” organizowanej 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w Warszawie. Celem, której miało być 
upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych 
wyborów samorządowych w wolnej 

Polsce, która przypadała 27 maja tego 
roku.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Staro-
stwa Powiatowego w Wągrowcu podjął się 
realizacji przedsięwzięcia wzorowanego na 
propozycji Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Nasz projekt wpisał się w ramy Akcji ogólno-
polskiej, jednakże włączyliśmy w niego swe 
powiatowe akcenty, gdyż zależało nam na 
tym aby nadać mu lokalny wymiar.

Działania w ramach Młodzieżowej Akcji 
Obywatelskiej obejmowały przeprowa-
dzenie wśród młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu Powiatu Wągrowie-
ckiego Konkursu na Esej, Konkursu na 
Prezentację oraz Powiatowej Olimpiady 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Czytaj również na str. 2

„Jestem dumna, że mieszkam na terenie naszego powiatu i postanawiam aktywnie brać udział w życiu sa-
morządu. Przyszłam na świat w wolnej Polsce. Moim obowiązkiem jest kochać, szanować i dbać o ojczyznę. 
Samorząd terytorialny jest jednostką, dzięki której mogę aktywnie działać na rzecz najbliższej okolicy.”

Magdalena Sudyka, ZSP w Gołańczy, kl. II

Podsumowanie „Młodzieżowej akcji 
obywatelskiej 20-lat wspólnie”
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Podsumowanie Akcji w naszym Powiecie zaplanowano na dzień 27 
maja 2010 roku, w którym to dniu odbyła się II uroczysta część XLII 
sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z udziałem nagrodzonej i wyróż-
nionej młodzieży. Pierwszym punktem uroczystej części sesji było 
wystąpienie Starosty Wągrowieckiego Pana Michała Piechockiego w 
przedmiocie rozwoju samorządności powiatowej w latach 1999-2000. 
Głos zabrały również Pani Wiesława Surdyk-Fertsch - Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski, przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 
Poznaniu Pani Aleksandra Kuź oraz Pani Karolina Krenz Kierownik 
Wydziału Oświaty Kultury i Sportu.

Podczas sesji Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego oraz 
Starosta Wągrowiecki wręczyli nagrody laureatom oraz osobom wy-
różnionym w konkursach, natomiast uczniowie odczytali i wygłosili 
swoje prace.

Wśród wygłaszających znalazły się laureatki Konkursu na Esej – Mag-
dalena Sudyka ZSP w Gołńczy, Dajana Rojek I LO w Wągrowcu oraz 
Natalia Senger. Swe prace zaprezentowali również laureaci Konkursu 
na Prezentację – uczniowie z I LO w Wągrowcu, z ZSP nr 2 w Wągrowcu 
oraz ZSP nr 1 w Wągrowcu.

Odczytom bacznie przysłuchiwali się Radni III kadencji Rady Powiatu 
Wągrowieckiego, Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz zaproszeni goście, wśród 
których byli min. Przedstawiciele władz Miast i Gmin naszego Powiatu, 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego.

W Konkursie na Esej nagrodzeni i wyróżnione zostały:
I miejsce – Magdalena Sudyka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, kl. II
II miejsce – Dajana Rojek
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu, kl. II
III miejsce - Natalia Senger
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, kl. II
Wyróżnienia otrzymały: Natalia Iwańska Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 1 w Wągrowcu, Amanda Chojnacka Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, Zuzanna Szamocka Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.

W Konkursie na Prezentację nagrodzono następujące zespoły:
I miejsce – prezentacja „Wągrowiec – 20 lat wspólnie w demokracji 

oczami licealistów”. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wą-
growcu: Anna Smyk, Łukasz Nowicki, Bartosz Szypulski, Tomasz 
Politowski. Joanna Szymkowiak - opiekun

II miejsce - prezentacja pt. „20 lat wstecz. Wędrówka po gminach 
powiatu wągrowieckiego”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wągrowcu: Aneta Ciachla, Julita Zwielak, Mikołaj 
Łukaszczyk, Arkadiusz Matuszak. Lucyna Żerkowska-Chełminiak 
– opiekun, Monika Kaczkowska – opiekun

III miejsce ex equo- prezentacja pt. „Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wągrowcu: Marlena Maciejewska, Waldemar Mielczarek, 
Krzysztof Pawlaczyk. Robert Woźniak – opiekun, Mariusz Andry-
szak – opiekun.

III miejsce ex equo- Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu”
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu:

Monika Szyicka, Patryk Popławski, Maciej Zmudziński. Elżbieta 
Lipar-Piechocka – opiekun.

Nadto komisja konkursowa wyróżniła następujące zespoły:
Prezentacja uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołań-

czy: Natalia Pituła, Błażej Strychalski, Jarosław Chołody. Opiekun 
Agnieszka Okoniewska-Dudziak.

Prezentacja uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Wągrowcu: Katarzyna Jadach, Mateusz Matusiak. Opiekun Kamila 
Leszczyńska.

Wyróżnienie Prezentacja uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego: 
Jakub Romaniak, Magdalena Wyrzykowska, Marta Paleń. Opiekun 
Joanna Szymkowiak. 

W ramach Akcji odbyła się również Powiatowa Olimpiada Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym, w której udział wzięło 25 uczniów z 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Wągrowiecki. Wśród zgłoszonych uczniów Komisja Konkursowa wy-
łoniła 3 laureatów oraz wyróżniła 3 uczniów.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, o I miejsce musiała odbyć się 
dogrywka, do której przystąpili Daria Zmudzińska z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz Jakub Romaniak z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Wągrowcu.

I miejsce Jakub Romaniak I LO
II miejsce Daria Zmudzińska, ZSP nr 2
Iwetta Bejma, ZSP nr 1
Wyróżnienia w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Samorządzie Te-

rytorialnym zajęli Mateusz Ćwik - ZSP nr 1, Błażej Strychalski - ZSP w 
Gołańczy, Marika Detlaff - ZSP nr 2.

Starosta Wągrowiecki Pan Michał Piechocki oraz Wicestarosta Wą-
growiecki Pan Tomasz Kranc za zaangażowanie w działania Powiatu 
w ramach Akcji podziękowali nauczycielom oraz Dyrektorom Szkół, a 
także inicjatorom i organizatorom Powiatowych zmagań z obchodami 
20-lecia samorządności – Wydziałowi Oświaty Kultury i Sportu na czele 
z Panią Kierownik Karoliną Krenz.

W Powiatową Akcję zaangażowali się następujący nauczyciele:
1. Joanna Szymkowiak I LO w Wągrowcu,
2. Agnieszka Okuniewska-Dudziak ZSP w Gołańczy,
3. Grażyna Bonikowska ZSP w Gołańczy,
4. Marlena Skrętna-Stroiwąs ZSP nr 1 w Wągrowcu,
5. Monika Janas-Cieszyńska ZSP nr 1 w Wągrowcu,
6. Kamila Leszczyńska ZSP nr 1 w Wągrowcu,
7. Elżbieta Lipar-Piechocka ZSP nr 1 w Wągrowcu,
8. Lucyna Żerkowska-Chełminiak ZSP nr 2 w Wągrowcu, 
9. Monika Kaczkowska ZSP nr 2 w Wągrowcu,
10. Agnieszka Cicha ZSP nr 2 w Wągrowcu,
11. Robert Woźniak ZSP nr 1 w Wągrowcu,
12. Mariusz Andryszak ZSP nr 1 w Wągrowcu,
13. Robert Burdelski ZSP nr 1 w Wągrowcu. 
Podczas sesji nie zabrakło również życzeń dla pracowników samo-

rządowych z okazji Dnia Samorządowca, który przypada właśnie 27 
maja. Pani Wiesława Surdyk-Fertsch w swym przemówieniu podkre-
śliła rolę pracownika samorządowego oraz złożyła w swym imieniu 
życzenia wszystkim pracownikom Starostwa oraz przedstawicielom 
władz lokalnych.

Uroczystą Sesję zakończył Przewodniczący Rady Powiatu Pan 
Krzysztof Migasiewicz, przemową o patriotyzmie.

Wydział Oświaty Kultury i Sportu serdecznie dziękuje młodzieży 
oraz przedstawicielom szkół i placówek Powiatu Wągrowieckiego 
za zaangażowanie i udział w działania w ramach Młodzieżowej Akcji 
Obywatelskiej „20 lat wspólnie”.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

„Młodzieżowa Akcja Obywatelska 
20-lat wspólnie”
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W dniu 21 maja br. na terenie kompleksu sportowego „Orlik 2012” w 
Kobylcu odbyły się zawody sportowe „Mistrzostwa Fair Play”, organi-
zowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w 
ramach Projektu pn. „Kibice Euro 2012: zajęcia sportowo-wychowawcze 
dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, na realizację 
którego Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Uczestnikami zawodów byli uczniowie 
szkół gimnazjalnych  i ponadgminazjalnych 
z terenu Powiatu Wągrowieckiego, którzy 
od 4 stycznia br. uczestniczyli w zajęciach 
pozalekcyjnych polegających na połącze-
niu zajęć sportowych z zakresu gry w piłkę 
nożną z teoretyczną wiedzą na  temat tej 
dyscypliny ora zajęciach wychowawczych 
mających na celu kształtowanie właści-
wych postaw i zachowań podczas imprez 
sportowych.„Mistrzostwa Fair Play” były 
zatem uwieńczeniem realizacji Projektu i 
swoistym sprawdzaniem dla jego uczest-
ników. Zawody zainaugurował Starosta 
Wągrowiecki Michał Piechocki. Pierwszy 
mecz mistrzostw został rozegramy przez 
drużyny dziewcząt.  W sumie w zawodach 
wzięło udział 15 drużyn piłkarskich, w tym 3 drużyny żeńskie i jedna 
drużyna mieszana.Podczas rozgrywek można było zobaczyć wielkie 
zaangażowanie i świetną zabawę w wykonaniu zawodników oczywiście w 
duchu fair play. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymani pamiątkowe 
puchary i dyplomy, które wręczył Wicestarosta Wągrowiecki – Tomasz 
Kranc. W kategorii dziewcząt – gimnazja najlepszą drużyną okazały się 
zawodniczki z Gimnazjum Nr 3 Gminy Wągrowiec w Rąbczynie, natomiast 
wśród chłopców – gimnazja najskuteczniejszymi zawodnikami okazali 
się uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. 
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła drużyna z 
Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Gołańczy. 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskiej 
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

„Mistrzostwa Fair Play”

Regionalny Turniej Piłki Nożnej 
Szkolnictwa Specjalnego

We wtorek 20 kwietnia, na boisku ORLIK w Kobylcu odbył się  XXVI  
Regionalny Turniej Piłki Nożnej na trawie dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej intelektualnie. Turniej organizowany jest corocznie w 
kwietniu dla uczniów szkół specjalnych rejonu nadnotecko-pilskiego. 
Głównym organizatorem imprezy jest Polskie Towarzystwo Społecz-
no-Sportowe „Sprawni-Razem” Oddział Terenowy w Pile, współorgani-
zatorem zaś Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu. 
Turniej odbywa się na terenie Powiatu Wągrowieckiego już po raz 
ósmy z kolei. Turnieje początkowo odbywały się na stadionie OSIR 
przy ul. Kościuszki. Z kolei od ubiegłego roku korzystamy z boiska 

ORLIK. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Wągrowiecki 
a Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wą-
growcu zapewnił środki finansowe na pokrycie kosztów związanych 
organizacją wydarzenia. 

ORGANIZATORZY

„Złote” Targi w Złotowie
W dniach 8-9 maja 

2010 roku reprezenta-
cja powiatu wągrowie-
ckiego wzięła udział 
w XI Międzynarodo-
wych Targach Agro-
turystycznych i Tury-
stycznych w Złotowie. 
Stoisko powiatowe cie-
szyło się wielkim zain-
teresowaniem wśród 
zwiedzających i znalazło uznanie w oczach jury, co wyraziło się zdo-
byciem pierwszego miejsca w konkursie na najciekawsze stoisko. 

Na targach swoje prace wystawiali artyści, twórcy ludowi i regiona-
liści z terenu naszego powiatu, wśród nich państwo Franciszek i Emilia 
Molendowscy, której tradycyjne pałuckie hafty budziły zainteresowanie 
i podziw, pani dr Gustawa Patro, autorka blisko pięćdziesięciu prac 
poświęconych naszemu regionowi. Ponadto swoje prace wystawiały 
znana plastyczka, pani Aleksandra Podemska oraz pani Teresa Jankie-
wicz-twórczyni ludowa. W składzie powiatowej ekipy prezentowało się 
również gospodarstwo agroturystyczne państwa Winieckich z Rybowa. 
Drużynę powiatu wspierali ponadto przedstawiciele Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu. 
Na powiatowym stoisku miejsce znalazł również Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich, afiliowany przy Starostwie Powiatowym w Wą-
growcu, którego przedstawicielki udzielały zainteresowanym osobom 
informacji odnośnie funduszy unijnych. 

Dariusz Stoll - Wydział Europejski i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

,,Ciemna kawiarenka” 
Z okazji obchodów Dnia Tolerancji Niepełnosprawności jedna z sal 

lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w 
dniach 31.05-02.06 zamieniła się w tzw. „ciemną kawiarenkę”. Było to 
możliwe dzięki sporemu zaangażowaniu uczniów oraz pomocy pani 
kierownik MOPS-u- Ireny Woźniak i pracowników WTZ. 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy, zaproszeni goście i 
uczniowie mieli okazje poczuć się przez chwilę jak osoby niewidome, 
ponieważ w kawiarence trzeba było mieć zawiązane oczy. Przez trzy 
dni w kawiarence serwowano ciasto wypieczone przez uczniów, ich 
rodziców bądź rodzeństwo; na bieżąco były pieczone naleśniki i 
gofry, można było spróbować pysznego chlebka własnego wypieku 
podanego ze smalcem, ogórkiem, twarogiem, marmoladą. Wszystko 
to było darami od rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. 

Dochód z całego przedsięwzięcia wyniósł 663zł i w całości został 
przekazany na rzecz osób poszkodowanych przez powódź. Za tę 
sumę zostały zakupione ręczniki, pościele, koce, kołdry oraz zabawki 
dla dzieci.

Wolontariusze ZSP nr 2 w Wągrowcu wraz z opiekunem
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Konkursowe zmagania 
W dniach 8-9 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Wągrowcu, z inicjatywy nauczycieli tej szkoły i pod patronatem 
Starostwa Powiatowego w Wągrowieckiego, zorganizowano I Powia-
towy Konkurs Fizyczny o charakterze drużynowym oraz I Powiatowy 
Konkurs Chemiczny - oba dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
młodzieży  dowodząc, iż nauki ścisłe są coraz bardziej doceniane.

I Powiatowy Konkurs Fizyczny, którego organizatorem był nauczy-
ciel fizyki mgr S. Kuliberda, odbył się 8 kwietnia i zainteresował aż 42 
uczniów (15 z gimnazjum i 27 ze szkół ponadimnazjalnych). Repre-
zentacje wystawiły następujące szkoły: Zespół Szkół –Gimnazjum w 
Smogulcu, w Morakowie i w Gołańczy, Gimnazjum w Rąbczynie oraz 
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu, I Liceum Ogólnokształcące 
w Żninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy oraz go-
spodarze - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu. Po 
rozwiązaniu  testu komisje konkursowe pod przewodnictwem mgr S. 
Kuliberdy  oraz mgr M. Gapińskiej dokonały oceny prac.

Uczestnicy konkursu mieli w tym czasie okazję wysłuchać wykładu 
gościa z Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. T. Martyńskiego.

I miejsce w kategorii 
gimnazja zajęło Gimna-
zjum Morakowo (opie-
kun dydaktyczny mgr 
A. Bednarska- Nseir) w 
składzie: K. Marzyńska, 
E. Nowak, K. Nowicki , 
II miejsce Gimnazjum 
Rąbczyn (opiekun dy-
daktyczny mgr G. To-
maszewski) w składzie: 
E. Woźniak, H. Przybylska, Ł. Mrozowski a III miejsce przypadło Gim-
nazjum w Gołańczy ( opiekun dydaktyczny mgr A. Bednarska-Nseir) 
w składzie: P. Berdych, K. Tobolski, A. Kreczmer. 

I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyła dru-
żyna I LO w Wągrowcu (K. Wiśniewski, J. Bilski, M. Karwacki pod 
opieką dydaktyczną mgr J. Piaseckiego) , miejsce II przypadło I 
LO w Żninie( A. Kowalska, M. Moskwa, R. Kubacka pod opieką S. 
Topolskiego ), miejsce III zajęła kolejna drużyna z I LO w Wągrowcu 
(K. Niespodziana, E. Mazurkiewicz, A. Janochowski pod opieką mgr 
J. Piaseckiego). 

I Powiatowy Konkurs Chemiczny został zorganizowany 9 kwietnia  
przez mgr M. Sorokę – nauczyciela chemii. W konkursie udział wzięło 
36 uczniów: 29 z gimnazjum i 7 ze szkół ponadgimnazjalnych. Swych 
reprezentantów zgłosiły następujące szkoły: Zespół Szkół Wapno, 
Zespół Szkół Gimnazjum w Morakowie, Zespół Szkół Gimnazjum 
w Smogulcu, Zespół Szkół Gimnazjum w Gołańczy, Gimnazjum nr 1 
w Skokach, Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec, Gimnazjum nr 1  w 
Wągrowcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy i Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu. Po zmaganiach konkur-
sowych młodzież mogła obejrzeć pokaz doświadczeń chemicznych 
przygotowanych przez Koło Chemiczne ZSP nr 2. Jury pod prze-
wodnictwem mgr inż. M. Siwej-Sarnowskiej i mgr M. Soroki wyłoniło 
laureatów konkursu.  

I miejsce w kategorii gimnazja zdobyła K. Dobrogojska, miejsce 
II – M. Żelazowska, miejsce III – J. Maziarczyk  reprezentujące Gimna-
zjum nr 1 w Wągrowcu (opiekun dydaktyczny mgr A. Ziętowska).

W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych 
miejsce I uzyskała N. 
Bartoszek, miejsce II – 
N. Kotecka, miejsce III  
- O. Witecka – wszyst-
kie są uczennicami ZSP 
nr 2 w Wagrowcu.

Laureatom obu kon-
kursów nagrody wrę-
czył wicestarosta mgr 
inż T. Kranc.

Wszyscy uczestnicy ww. konkursów wykazali się dużą wiedzą i 
umiejętnościami z dziedziny fizyki lub chemii, co zachęciło organi-
zatorów do planowania kolejnych edycji konkursów.

Spotkanie podsumowujące 
akcję pomocy zbożowej 

dla Gminy Radgoszcz
W dniu 14.04.2010r. w sali sesyjnej  Starostwa Powiatowego w Wą-

growcu odbyło się spotkanie  mające na celu podsumowanie pomocy 
zbożowej udzielonej przez Powiat Wągrowiecki  Gminie Radgoszcz, w 
związku z powodzią. Postanowiono spotkać się w gronie wszystkich 
w akcję zaangażowanych, jeszcze raz złożyć wyrazy podziwu za ich 
ofiarność i sprawną organizację oraz serdecznie podziękować. „Akcja 
zbożowa” rozpoczęła się przysłaniem listu od władz Gminy Radgoszcz 
do władz Powiatu Wągrowieckiego, które zwróciły się do organizacji 
rolniczych, rolników indywidualnych, władz gmin wchodzących w 
skład naszego powiatu, sponsorów i wszystkich ludzi dobrej woli o 
włączenie się w akcję pomocy potrzebującym. Apel ten spotkał się z 
szerokim odzewem. W różnorakie działania zaangażowało się wielu 
ludzi, organizując zbiórkę, oddając potrzebującym swoje zboże, 
organizując i sponsorując transport, pomagając w załadunku itp. W 
ramach akcji wysłano 8 transportów ze zbożem, w sumie 195 ton o 
wartości ok. 78 tys. zł. 

Poszczególne gminy wysłały następującą ilość zboża:
- Gmina Damasławek - 33 tony
- Gmina Wągrowiec – 64 tony
- Miasto i Gmina Skoki – 24 tony
- Miasto i Gmina Gołańcz – 33 tony
- Gmina Mieścisko – 30 ton
- Gmina Wapno – 11 ton
Łączna wartość udzielonej pomocy Gminie Radgoszcz wyniosła ok. 

90 tys. zł. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Radgoszcz 
tj. Renata Klimek kierownik promocji Urzędu Gminy, Ryszard Nowak 
Sołtys wsi Radgoszcz, Antoni Kusiak Radny Rady Gminy Radgoszcz, 
Paweł Kras pracownik Urzędu Gminy w Radgoszczy; koordynator 
przy przekazywaniu zboża dla mieszkańców, przedstawiciele władz 
Powiatu Wągrowieckiego, osoby zaangażowane w pomoc oraz za-
proszeni goście.

Oprac. Katarzyna Kubacka
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Już po raz trzeci ucznio-
wie i wychowankowie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janu-
sza Korczaka w Wągrowcu 
mieli okazję wziąć udział w 
turnusie rehabilitacyjnym 
dla osób niepełnospraw-
nych. Dzieci przebywały w 
Ośrodku Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowym „NATA-
LIA” w Niechorzu - miejsco-
wości wypoczynkowej w 
województwie zachodnio-
pomorskim. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i ruchowo, o wysokim standardzie z bogatą ofertą 
zabiegów rehabilitacyjnych. Na turnusie prowadzone były zajęcia 
integracyjno-rozwojowe, plastyczne, gry i konkursy. Codziennie 
organizowane były wycieczki piesze złotymi plażami do Rewala, 
Trzęsacza i Pustkowa. 

Uczestnicy wzięli ponadto udział w całodniowej wycieczce autoka-
rowej do Świnoujścia, Międzyzdrojów i Dziwnowa. Ogółem z turnusu 
skorzystało 25 dzieci oraz 7 rodziców. 

Barbara Balcerzak
Dyrektor SOSW w Wągrowcu

Pobyt wychowanków SOSW 
w Wągrowcu 

na turnusie rehabilitacyjnym 
7-20 kwietnia 2010r.
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Pani Barbara Linetty – Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i 
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przywitała przybyłych 
gości:

- Pana Tomasza Kranca – Wicestarostę,
- Pana Andrzeja Wieczorka – Członka Zarządu Powiatu Wągrowie-

ckiego,
- Panią Irenę Wojewódzką – Kucz – Przewodniczącą Komisji Zdro-

wia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy,
- dyrektorów szkół, opiekunów i laureatów oraz przedstawicieli 

prasy lokalnej.
Następnie Pani Kierownik dokonała podsumowania konkursu, 

który adresowany był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych powiatu wągrowieckiego. Na konkurs wpłynęło łącznie 56 
prezentacji w następujących kategoriach wiekowych:

· młodzież szkół gimnazjalnych  -   40 
· młodzież szkół ponadgimnazjalnych -   16 

Powołując się na regulamin Konkursu Jury w składzie:
1. Michał Piechocki - Przewodniczący Komisji
2. Irena Wojewódzka-Kucz - Członek Komisji
3. Barbara Linetty - Członek Komisji
4. Karolina Gotowa - Członek Komisji
5. Alicja Żabska-Szymańska – Członek Komisji
postanowiło ocenić prace i przyznać następujące miejsca w ka-

tegorii:
MŁODZIEŻy SZKóŁ GIMNAZJALNyCh 

I miejsce –  Ewelina Czostek – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Antoniewie,
II miejsce – Katarzyna Marzyńska – Gimnazjum w Morakowie,
III miejsce – Alina Wiśniewska – Gimnazjum w Gołańczy,
IV miejsce – Katarzyna Dziekan - Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olim-
pijczyków w Skokach,
V miejsce – Magdalena Mich - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy w Wągrowcu,

STOP NARKOTYKOM - „Bądź mądry - nie bierz!”

W dniu 10 czerwca 2010r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się uroczyste 
podsumowanie I edycji Powiatowego Konkursu na prezentację multimedialną o tematyce 
antynarkotykowej pod hasłem: 

VI miejsce – Joanna Patelska – Gimnazjum w Mieścisku,
VII miejsce – Małgorzata Adamczewska – Gimnazjum w Gołańczy.

Wyróżnienia:
· Artur Radke - Gimnazjum w Smogulcu,
· Kinga Rybarkiewicz – Gimnazjum w Damasławku.

Odbyło się szkolenie
Szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące „Zasad 

i trybu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządo-
wym po nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolonta-
riacie”. 

W dniu 12 maja 2010 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w 
Wągrowcu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji poza-
rządowych działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego na temat 
„Zasad i trybu zlecani zadań publicznych organizacjom pozarządo-
wym po nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.” 
Szkolenie przeprowadził mecenas Jacek Mańczak z Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształceń i Studiów Samorządowych w Poznaniu. 

W szkoleniu uczestniczyło 30 osób. 
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

MŁODZIEŻy SZKóŁ PONADGIMNAZJALNyCh 
I miejsce – Marta Małecka – I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu,
II miejsce – Milena Puziak i Aldona Wiórkowska – Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Gołańczy,
III miejsce – Anna Fajkiel – I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu,
IV miejsce – Alicja Czajkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Gołańczy,
V miejsce – Damian Zieliński - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu.

Wyróżnienia: 
· Alicja Kamińska – Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku,
· Róża Rojewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu.

Celem konkursu było nakłonienie do refleksji młodych ludzi na 
temat narkomanii. Stanowić miał on również próbę uświadomienia 
z konsekwencji wynikających z brania narkotyków.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego i Zdrowia
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Wakacje to czas podróżowania, odkrywa-
nia nowych miejsc. Właśnie wtedy zwiększa 
się ryzyko wystąpienia różnych wypadków 
losowych. W związku z tym chcielibyśmy 
zapoznać Państwa z wybranymi zagrożeniami 
jakie mogą wystąpić podczas urlopu.

Latem przebywamy nad wodą, jeździmy 
nad morze, jeziora i w góry, ale często nie 
zastanawiamy się co może nas spotkać. Dla-
tego przedstawiamy Państwu 5 najczęstszych  
wakacyjnych problemów:

ODWODNIENIE
Latem może wystąpić nawet u zdrowego 

człowieka. Podczas upałów  (i górskich wy-
cieczek oraz podróży samolotem) zwiększa 
się zapotrzebowanie organizmu na płyny. 
Długotrwałe odwodnienie prowadzi do utra-
ty siły, osłabienia odporności organizmu, 
utraty świadomości, uszkodzenia organów 
wewnętrznych, a następnie śmierci. Stan 
odwodnienia jest szczególnie niebezpiecz-
ny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi 
starszych.

Jak postępować? Leczenie polega na poda-
waniu pacjentowi dodatkowej ilości wody w 
celu uzupełnienia strat oraz drobnych słonych 
przekąsek, np. precelków. Jeśli to nie pomoże, 
konieczna będzie wizyta w szpitalu.

OPARZENIA SŁONECZNE
Upał, kąpiele słoneczne mogą spowodować 

oparzenie słoneczne. Objawia się nasilonym 
rumieniem skóry, połączonym z uczuciem 
pieczenia, a także często z pęcherzami, poja-
wiającymi się po wystawieniu na promienio-
wanie słoneczne. Skóra, zamiast zostać opa-
lona, staje się czerwona, wrażliwa i pokryta 
pęcherzami. Oparzeniu słonecznemu może 
towarzyszyć udar słoneczny. Typowymi 
objawami są bóle i zawroty głowy, nudności, 
wymioty, uczucie osłabienia i przyspieszone 
tętno. Ryzyko udaru cieplnego zwiększa od-
wodnienie, nieosłanianie głowy i karku przed 
promieniami słonecznymi. 

Jak postępować? Najlepszym sposobem 
zapobiegania poparzeniom słonecznym jest 
umiar i rozsądek w korzystaniu z kąpieli 
słonecznych. W ciągu pierwszych dni opala-
nia nie należy opalać się dłużej niż 10 – 15 
minut. W następnych dniach można stopnio-
wo zwiększać czas przebywania na słońcu. 
Należy używać preparatów z filtrem przeciw-
słonecznym. W przypadku, gdy dojdzie już do 
poparzenia słonecznego, pomóc nam może 
chłodny prysznic, okłady z zimnego mleka lub 
jogurtu. W aptekach dostępne są, także odpo-
wiednie maści łagodzące oparzenia. Jednak, 
gdy dojdzie do silnego oparzenia potrzebna 
jest porada lekarska.  

ZATRuCIE POKARMOWE
Znaczenie przy zatruciu ma nie tylko to, 

czy jemy kalorycznie, ale również to czy je-
dzenie jest „bezpieczne mikrobiologicznie”. 
Zatrucie jest stanem zapalnym przewodu 
pokarmowego w postaci ostrego nieżytu 
żołądkowo-jelitowego. Wywołane jest przez 
bakterie, wirusy lub pasożyty, które dostały 
się do organizmu z zanieczyszczonym po-
żywieniem. Może dotknąć każdego, a jego 
prawdopodobieństwo rośnie, gdy nie zacho-
wujemy należytej ostrożności przy zakupie i 
przygotowywaniu żywności.

Jak postępować? W przypadku zwykłych 
zatruć pokarmowych leczenie polega na 
stosowaniu diety oszczędzającej. Jeżeli nie 
przynosi ona korzystnych rezultatów, należy 
bezwzględnie zasięgnąć porady lekarskiej. Pa-
miętajmy jednak, ze produkty takie jak owoce 
czy warzywa powinny być dokładnie umyte 
przed zjedzeniem. Gotowe dania kupujmy w 
bezpiecznym miejscu, a nie w przydrożnych 
budkach z jedzeniem. Przed posiłkiem należy 
zawsze umyć ręce, a jeśli nie ma takiej możli-
wości to skorzystajmy z nawilżonych płynem 
dezynfekcyjnym chusteczek higienicznych.

ZWIChNIęCIE LuB SKRęCENIE
Letni wypoczynek sprzyja wystąpieniu 

skręceń, podobnie zresztą jak złamań. Typo-
wymi objawami są: dotkliwy ból, obrzęk, nie-
możność wykonania ruchu i zniekształcenie 
kończyny. Najczęściej urazom ulegają stawy 
- ramienny, łokciowy i skokowy.

Jak postępować? Pamiętajmy, że w przy-
padku zwichnięcia kończyny konieczne 
będzie skorzystanie z porady ambulatoryjnej. 
Zanim jeszcze udamy się po fachową pomoc, 
trzeba unieruchomić staw, podobnie jak przy 
złamaniu. Uśmierzyć ból można poprzez za-
stosowanie zimnych okładów.

uKąSZENIA OWADóW
Ukłucia komara, meszki, mrówki, osy 

czy pszczoły to zwykle krótkotrwały ból  
i nieprzyjemnie swędzący bąbel. Bywają 
niebezpieczne, gdy stają się przyczyną silnej 
reakcji alergicznej. O alergii świadczą m. in.: 
wysypka na ciele, kłopoty z oddychaniem, 
kaszel, obrzęk języka i twarzy, nudności lub 
omdlenie.

Jak postępować? Jeśli wybieramy się w 
miejsca, gdzie jest dużo owadów, należy 
zaopatrzyć się w odzież z długim rękawem. 
Zastosować należy, także preparaty odstra-
szające owady. W przypadku, gdy dojdzie do 
ukąszenia, miejsce ukłucia należy posmaro-
wać specjalnym preparatem. Ból i pieczenie 
można złagodzić, przykładając zimny kompres 
lub świeżo rozkrojoną cebulę. Obrzęk i silne 
zaczerwienienie w miejscu ukłucia świadczy 
o reakcji uczuleniowej. Należy wówczas po-
dać wapno lub lek przeciwalergiczny. Osoby 
wrażliwe na jad owadów potrzebują udać do 
lekarza.

Barbara Linetty
Kierownik Biura 

Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Wągrowcu w związku ze zbliżającym się 
okresem wakacyjnym przekazuje informacje 
na temat HIV/AIDS.

Co musisz wiedzieć o HIV?
Skrót HIV tłumaczy się jako ludzki wirus 

niedoboru odporności. Wirus osłabia system 
immunologiczny, aż do jego zniszczenia. AIDS 
to zespół objawów różnych chorób, często 
powszechnie występujących, które jednak 
atakują osoby zakażone HIV w szczególny 
sposób. Mogą to być choroby niegroźne dla 
osoby z nieuszkodzonym systemem immuno-
logicznym, jednak śmiertelne dla osoby żyją-
cej z HIV. Mimo trwających od lat prac, nie 
wynaleziono dotąd szczepionki chroniącej 
przed zakażeniem. Istnieją leki antyretrowiru-
sowe, które właściwie stosowane, pozwalają 
na przedłużenie życia osoby zakażonej HIV, 
nawet do czasu naturalnej śmierci. Jednak raz 
rozpoczętej terapii antyretrowirusowej nie 
można przerwać. Trzeba pamiętać, że mimo 
dobrodziejstw terapii, przyjmowanie leków 
antyretrowirusowych jest obciążone różnymi 
uciążliwymi działaniami niepożądanymi. W 
Polsce każdy, kto wymaga leczenia, otrzymu-
je bezpłatnie leki antyretrowirusowe.

Jak przenosi się hIV?
- Z zakażonej matki na dziecko (zakażenie 

wertykalne)
- Poprzez krew i jej produkty
- Poprzez kontakty seksualne

Anonimowe i bezpłatne testowanie
w kierunku hIV

Szacunkowe dane epidemiologiczne w Pol-
sce wskazują wyraźnie, że liczba osób zakażo-
nych HIV jest co najmniej ponad dwukrotnie 
(a według niektórych ekspertów trzykrotnie) 
wyższa od liczby potwierdzonych i wykrytych 
zakażeń HIV. Wiele osób nie wie o swoim 
zakażeniu. Liczba badań w kierunku HIV, 
choć z roku na rok coraz większa, jest wciąż 
zbyt mała. Bezpłatnie i anonimowo testy na 
obecność wirusa HIV, połączone z poradni-
ctwem przed i po teście, można wykonać w 
Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych. 
Tworzone są dzięki dotacjom Ministra Zdro-
wia udzielanym przez Krajowe Centrum ds. 
AIDS w ramach otwartego konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych. Obecnie w 
Polsce funkcjonuje 27 Punktów Konsultacyj-
no-Diagnostycznych, z czego 22 PKD finanso-
wane są ze środków Krajowego Centrum ds. 
AIDS, a 5 z innych źródeł (głównie ze środków 
urzędów miejskich).

Jednocześnie informuję, że każdy kto po-
dejmuje ryzykowne zachowania, może ulec 
zakażeniu – bez względu na wykształcenie, 
wyznanie, kolor skóry, wiek, płeć czy orien-
tację seksualną. Zakażenie HIV utrzymuje się 
przez całe życie i nie można go rozpoznać po 
wyglądzie. 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Wągrowcu
mgr farm. Paweł Gilewski

Specjalista Higieny i Epidemiologii
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Działania będą obejmować m.in. orga-
nizację konkursu plastycznego na plakat, 
organizację imprezy zdrowotnej z okazji 
„Światowego Dnia bez Tytoniu”, organizację 
festynu zdrowotnego w ramach programu 

OCENA JAKOŚCI 
WODY 

W KĄPIELISKACH
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Wągrowcu na podstawie wyników badania 
wody pobranej dnia 01.06.2010r. z kąpielisk 
nad jeziorami:

• jeziorem Durowskim - kąpielisko Miejskie 
w Wągrowcu  

• jeziorem Durowskim - kąpielisko Wielspin 
w Wągrowcu      

• jeziorem Kobyleckim - kąpielisko Kobylec 
w Kobylcu 

• jeziorem Kaliszańskim – kąpielisko w Ka-
mienicy 

stwierdza, że woda z ww. kąpielisk nadaje 
się do kąpieli i uprawiania sportów wod-
nych.

uwaga:
 - Jakość wody do kąpieli będzie kontrolo-

wana co 2 tygodnie przez cały sezon letni.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Wągrowcu
mgr farm. Paweł Gilewski

Specjalista Higieny i Epidemiologii

Apel do 
wągrowieckich 

rodzin
Uprzejmie prosimy rodziny zamieszka-

łe na terenie powiatu wągrowieckiego o 
przyjęcie na krótką, parogodzinną wizytę 
2-3 przedstawicieli młodzieży ukraińskiej 
bądź niemieckiej, która chce się zapoznać 
z życiem polskich rodzin. Wizyta taka miała 
by miejsce dnia 12 lipca (poniedziałek) 
bieżącego roku.

Młodzież ta, obok młodzieży polskiej 
ze szkół ponadgimnazjalnych naszego po-
wiatu, bierze udział w Międzynarodowym 
Obozie Młodzieżowym „Praca dla Pokoju”. 
Wizytę u polskich rodzin przewiduje jeden 
z punktów programu. Jest to już jedenasty 
obóz tego rodzaju organizowany w naszym 
powiecie wspólnie z Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. Landesverband 
Niedersachsen (Związek Ludowy Pielęgnacji 
Grobów Wojennych Oddział w Dolnej Sakso-
nii). Ich celem jest porządkowanie starych 
cmentarzy, poznawanie wspólnej historii, 
nawiązywanie wzajemnych kontaktów i 
lepsze poznawanie się nawzajem naszych 
nacji oraz wypoczynek.

Kontakt w sprawie: Siedziba Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 
15, pokoje 204 lub 205; tel. 67/26 80 529 
lub końcówka 512.

Działania Powiatowej Stacji 
Epidemiologiczno - Sanitarnej 

w Wągrowcu w ramach 
„Światowego Dnia bez Tytoniu’

„Czyste Powietrze Wokół Nas” skierowanego 
dla matek i dzieci Przedszkola w Wapnie, 
działalność informacyjno-edukacyjną, prze-
prowadzenie konkursu plastycznego dla 
uczestników wypoczynku letniego.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wągrowcu w ramach 
obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu” zaplanowała cykl działań skie-
rowanych do całego społeczeństwa ze szczególnych uwzględnieniem kobiet 
planujących ciążę, ciężarnych i  młodych matek, mających na celu dostarcze-
nie wiedzy o wpływie dymu tytoniowego na zdrowie kobiet i ich potomstwo, 
motywowanie społeczeństwa do zaprzestania palenia, promowanie mody 
na niepalenie. 
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W styczniu w ramach Roku Jubileuszowego Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wągrowcu ogłosiliśmy Konkurs na 
Logo. W dniu 22 kwietnia podczas obchodów 10-lecia pla-
cówki Konkurs na Logo Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Wągrowcu został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęły 74 
prace spośród których Jury wyłoniło zwycięzcę. Laureatką 

Konkursu została Pani Iga Koczorowska, która tak opisuje swoją pracę: „Obok pełnej nazwy 
biblioteki umieszczony jest symbol, który reprezentuje zarówno otwartą książkę jak i pięknie 
rozwinięty kwiat. Symbol ten stanowi metaforę rozwoju pod wpływem literatury - poprzez 
czytanie nasze wnętrze staje się bogatsze i rozkwita pełnią kolorów. Natomiast biblioteka 
pomaga te kwiaty pielęgnować.”

Elżbieta Rożnowska
PBP w Wągrowcu

PODSUMOWANIE 
KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod hasłem: 
„WIATR, WYPADEK, OGIEŃ 
WODA – STRAŻAK ZAWSZE 

RĘKĘ PODA”
17 maja br. w Starostwie Powiatowym w 

Wągrowcu podsumowano wyniki Eliminacji 
Powiatowych XII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzie-
ży pod hasłem: „WIATR, WyPADEK, OGIEŃ 
WODA – STRAŻAK ZAWSZE RęKę PODA”. 

Głównym celem konkursu było zaintere-
sowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko 
pojętego bezpieczeństwa, rozwijania świado-
mości występowania różnego rodzaju niebez-
piecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich 
oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. 
Konkurs ten miał za zadanie promować i 
poszerzać wiedzę, zarówno na temat bezpie-
czeństwa, jak i związanej z tym działalności 
służb ratowniczych, głównie straży pożarnej, 
uczestniczących w usuwaniu skutków wypad-
ków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz 
klęsk żywiołowych.

W podsumowaniu udział wzięli Starosta 
Wągrowiecki Michał Piechocki, Komendant 
Powiatowy PSP Jacek Michalak, Krzysztof 
Poszwa Starostwo Powiatowe. Przesłane 
prace zostały ocenione w odpowiednich 
kategoriach wiekowych na podstawie zorga-
nizowanych wcześniej eliminacji gminnych.

Podczas spotkania dzieci otrzymały oko-
licznościowe dyplomy oraz nagrody.

Na podstawie oceny pod względem pla-
stycznym oraz zgodności z tematyką kon-
kursu Jury nagrodziło 9 prac konkursowych 
według zestawienia: 

W GRUPIE I (6-8 lat): 
I miejsce – Eryk Jasiński, 
II miejsce – Mateusz Grunwald, 
III miejsce – Kamil Romaniak,

W GRUPIE II (9-12 lat): 
I miejsce – Wiktoria Klatkiewicz, 
II miejsce – Monika Łuczak, 
III miejsce – Kacper Bielecki,

W GRUPIE III (13-16 lat): 
I miejsce – Mirosław Figura, 
II miejsce – Agnieszka Olszewska, 
W GRUPIE IV (uczniowie niepełnosprawni) 

I miejsce – Dominika Zalewska.
Wszystkie prace wymienionych osób zosta-

ły przesłane na eliminacje wojewódzkie (Wiel-
kopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu). 

oprac. Krzysztof Poszwa
Główny specjalista

w Starostwie Powiatowym

Miło nam poinformować Państwa, że Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu 
obchodzi Jubileusz 10-lecia istnienia. 

Z tej okazji dnia 22 kwietnia 2010 r. mieliśmy 
przyjemność gościć u siebie Starostę Powiatu 
Wągrowieckiego Michała Piechockiego, Wice-
starostę Tomasza Kranca, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztofa 
Migasiewicza oraz członków zarządu. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również Rzecznik 
Burmistrza Miasta Wągrowca Piotr Kor-
powski, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w 
Poznaniu Lena Bednarska, a także Dyrektorzy 
i przedstawiciele przyjaznych nam placówek. 

Zebranych powitała Dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wągrowcu Pani El-
żbieta Katarzyna Rożnowska, która po krót-
kim słowie wstępnym zaprosiła zebranych 
do obejrzenia prezentacji przedstawiającej 
historię naszej Biblioteki. 

Po prezentacji nastąpiło rozstrzygnięcie 
Konkursu na LOGO Biblioteki i wręczenie 
nagrody. Uroczystość uświetnił koncert ucz-
niów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Wągrowcu. 

Na koniec spotkania Dyrektor placówki 
przyjęła gratulacje i życzenia od przybyłych 
gości.

PBP w Wągrowcu

Jubileusz 10-lecia PBP w Wągrowcu

Dnia 7 maja 2010 r. w Ośrodku Edukacji 
Leśnej w Kaliskach świętowaliśmy Powiato-
wy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 

Na zaproszenie dyrektor Elżbiety Roż-
nowskiej przybyli: Starosta Powiatu Wągro-
wieckiego pan Michał Piechocki, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  pani  
Karolina Krenz, pan Jacek Brzostowski – Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wągrowieckiego oraz pan Robert Woźniak 
– Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki. Jak co roku w spotkaniu 
brały też udział dyrektorki i pracownice bi-
bliotek Powiatu Wągrowieckiego. 

Starosta Michał Piechocki wszystkim obec-
nym na spotkaniu bibliotekarkom wręczył 
kwiaty i listy gratulacyjne życząc owocnych 
lat pracy,  pełnej satysfakcji w wykonywaniu 
trudnych i odpowiedzialnych zadań, sił do 

trwania w zaszczytnym bibliotekarskim dziele 
oraz dużo pomyślności w życiu osobistym.

PBP w Wągrowcu

Powiatowy Dzień Bibliotekarza
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1.Nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego 

Od dnia 01 maja 2010 r. weszły w życie w życie nowe przepisy w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dotych-
czasowe rozporządzenie Rady Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
zostało  zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady Nr 883/2004, natomiast Rozporządzenie Rady Nr 574/72 z dnia 21 
marca r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Nr 1408/71 -  przez 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 987/2009 dotyczące 
wykonywania rozporządzenia Nr 883/2004. 

Najistotniejsze zmiany to:
• Możliwość potwierdzenia pracy za granicą wykonywanej na własny 

rachunek (samozatrudnienie) a tym samym zaliczenie jej do okresu 
ubezpieczenia niezbędnego do ustalenia wysokości świadczeń z 
tytułu bezrobocia (do końca kwietnia 2010 r. przepisy nie pozwalają 
na uznanie tego okresu jako składkowego), 

• Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku transferowanego 
w kraju poszukiwania pracy z 3 do maksymalnie 6 miesięcy, 

• Zasiłek transferowany wypłacany będzie bezpośrednio przez Insty-
tucję Właściwą na konto bezrobotnego, 

• Możliwość rejestracji osoby w dwóch państwach jednocześnie, jako 
osoby bezrobotnej tam,  gdzie pobiera zasiłek i jako poszukującego 
pracy w kraju ostatniego zatrudnienia, 

• W zastępstwie obowiązujących dokumentów serii E 300 wprowadzo-
ne z dniem 01.05.2010 r. zostają następując dokumenty papierowe, 
wydawane osobom bezrobotnym i poszukującym pracy: 

• PD U1 (odpowiednik Formularza E 301), 
• PD U2 (odpowiednik Formularza E 303), 
• PD U3 (informacja dla osoby o tym, że WUP poinformował Insty-

tucję Właściwą o okolicznościach mających wpływ na prawo do 
świadczeń np. o zgłoszonej chorobie), 

• O dokument PD U1 (odpowiednik Formularza E 301) od 01.05.2010 
r. będzie mógł ubiegać się każdy, bez względu na status (pracujący, 
osoba bezrobotna). 
Na wprowadzenie w życie zmian związanych z nowymi przepisami 

przewidziano 2-letni okres przejściowy liczony od dnia 1 maja 2010 r. 
do 30 kwietnia 2012 r. W przypadku Szwajcarii oraz państw EOG nie 
należących do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) 
stosowane będą przepisy wynikające z dotychczasowych Rozporzą-
dzeń Rady Nr 1408/71 oraz 574/72.  

Instytucją Właściwą w zakresie koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego jest dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

2.uczyć się przez całe życie 
3 maja 2010 roku na płycie wągrowieckiego rynku odbywał  się festyn 

organizowany przez Radio MERKURY. Do organizacji i uczestnictwa w 
tym  przedsięwzięciu przystąpił także Powiatowy Urząd Pracy w Wą-
growcu. Ideą organizacji festynu była promocja kształcenia się przez 
całe życie tak, aby dostosowywać swoje umiejętności i kwalifikacje do 
wymogów rynku pracy. Festyn współfinansowany był z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Na specjalnie przygotowanym stoisku, pracow-
nicy Powiatowego Urzędu Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej 
udzielali informacji i pomocy osobom zainteresowanym podnoszeniem 
lub zmianą kwalifikacji na temat możliwości uczestnictwa w szkoleniach 
organizowanych przez Urząd. Uczestnicy festynu mieli okazję przyjrzeć 
się z bliska pracy radiowców, a także spróbować swoich sił w tym za-
kresie. Nie obyło się także bez konkursu z nagrodami: główną nagrodą 
był bezpłatny udział w atrakcyjnym szkoleniu weekendowym. 

3.Majowe Drzwi Otwarte 2010
Tradycyjnie już od kilku lat, wągrowiecki urząd pracy otwiera swoje 

podwoje w jedną z majowych sobót, zapraszając osoby zaintereso-
wane na Drzwi Otwarte. Nie inaczej było w tym roku: 22 maja br. w 
siedzibie PUP można było skorzystać z informacji i pomocy nie tylko 
pracowników tej instytucji , ale 
i innych działających na terenie 
powiatu. Tegoroczna edycja 
Drzwi Otwartych była – wzorem 
roku ubiegłego - szczególnie 
skierowana do osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy, 
zainteresowanych otwarciem 
własnej firmy. Do ich dyspozy-
cji – poza pracownikami PUP 
– byli przedstawiciele Urzędu 
Skarbowego, Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, Urzędu 
Miejskiego w Wągrowcu, Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich – działającego przy Starostwie 
Powiatowym oraz przedstawiciele banków posiadających w swej 
ofercie rozwiązania nakierowane na początkujących przedsiębiorców. 
Zainteresowane osoby mogły także skorzystać z porady doradcy 
zawodowego, uzyskać informacje na temat ofert pracy w kraju i za 
granicą oraz na temat planowanych do organizacji szkoleń. 

4.Dwa łyki statystyki
Na koniec maja 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wą-

growcu zarejestrowane były  4453 osoby bezrobotne.  Maj był drugim 
miesiącem bieżącego roku, w którym odnotowano spadek ilości osób 
pozostających bez pracy, po wielomiesięcznym wzroście. W ogólnej 
liczbie bezrobotnych  60 procent stanowiły kobiety.  Zaledwie  15,9 
procent bezrobotnych posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 

Beata Korpowska 
Dyrektor PUP w Wągrowcu

INFORMACJE Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Multimodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej
dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Powiecie Wągrowieckim,
POKL.09.05.00-30-129/09.

Podstawowy cel Projektu
Podniesienie świadomości młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie 

planowania ścieżki kariery zawodowej jako czynnika warunkującego 
sukces zawodowy oraz rozwój wykwalifikowanych kadr dla lokalnego i 
regionalnego rynku pracy.

Realizacja Projektu
W ramach projektu zrealizowano:
• warsztaty dla 15 nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego, 

podstaw przedsiębiorczości oraz psychologii pracy
• zajęcia pozalekcyjne z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw 

przedsiębiorczości oraz warsztaty z psychologiem pracy dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Wągrowiecki jest orga-
nem prowadzącym

Kto wziął udział w Projekcie?
W projekcie wzięli udział uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych funk-

cjonujących na terenie Powiatu Wągrowieckiego, bez względu na płeć, 
stopień niepełnosprawności czy osiągane wyniki w nauce szkolnej.

Wsparciem zostało objętych 222 osób, w tym 126 kobiet i 96 męż-
czyzn.

Projekt był realizowany od 4 stycznia 2010 r.
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.mojaka-

riera.wagrowiec.pl
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Z PRaCY RaDY:
RADA POWIATu WąGROWIECKIEGO W MIESIąCACh: 

KWIETNIu, MAJu I CZERWCu 2010 ROKu PODJęŁA uChWAŁy:
• w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej, który 

w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, w miejsce 
radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego wobec którego stwierdzono 
wygaśnięcie mandatu, 

• w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej i wyboru jej Przewodniczącego,

• w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2006 RPW z dnia 30 listopada 
2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpie-
czeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz 
wyboru jej Przewodniczącego,

• w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi powiatu Wągrowie-
ckiego za 2009 rok, 

• dwukrotnie w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/204 Rady powiatu 
Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego na 
lata 2004-2013,

• w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności reha-
bilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Wapnie w 2009 roku, 

• w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności reha-
bilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Wągrowcu w 2009 roku, 

• trzykrotnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia bu-
dżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok,

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego,

• w sprawie  podjęcia przez Zarząd Powiatu działań wobec Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
zajętej pod drogę powiatową położoną w miejscowości Melice gm. 
Wągrowiec,

• w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu,

• w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o sposobie, 
trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,

• w sprawie zakresu i formy informacji p przebiegu wykonania bu-
dżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze oraz zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samo-
dzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej 
instytucji kultury,

• w sprawie zmiany uchwał o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego,

• w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
2009 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,

• w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o 
charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągro-
wieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

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: 
kwietniu, maju i czerwcu 2010 r.

Komisja Rewizyjna:
-   badała wykonanie budżetu powiatu za 2009 rok, 
- dokonała kontroli struktury zatrudnienia, wykonywania zadań i 
funkcjonowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu,
- kontrolowała wykonanie zadań i funkcjonowanie Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie,
- dokonała kontroli wykonywania zadań i funkcjonowania Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy,
- analizowała realizację zadań przez Wydział Europejski i Rozwoju.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy :
- analizowała wysokość kontraktów z NFZ - wykonanie za trzy mie-
siące,

-  podsumowała pracę komisji za pierwszy kwartał br.,
- oceniła funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 
– zaspokajanie potrzeb przez DPS /podejmowane działania, realizacja 
planu finansowego na 2010 rok/,
- opiniowała materiały na sesje Rady Powiatu.

Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju 
Powiatu:

- zapoznała się z informacją o finansowej sytuacji szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez powiat [stan subwencji oświatowej 
na 2010 rok po korekcie MEN], 
- zapoznała się z Funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – podejmo-
wane działania, realizacja planu finansowego na 2010r, 
- oceniła funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz realizację 
zadań w 2009 roku, działania zaplanowane na 2010 rok oraz realizacja 
planu finansowego na 2010r,
- przyjęła informację o stopniu wykonania budżetu powiatu za 2009 rok,
- zapoznała się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Srebr-
nej Górze – zaspokajanie potrzeb przez DPS /podejmowane działania, 
realizacja planu finansowego na 2010 rok/,
- zapoznała się z informacją o stopniu wykonania budżetu powiatu 
za 2009 rok,
- porównała płace w jednostkach powiatowych, 
- opiniowała materiały na sesje Rady Powiatu.

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji:
-  zapoznała się z bezpieczeństwem  mieszkańców powiatu w zakresie 
działania Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  oraz 
Komendy  Powiatowej Policji,
- omawiała poziom informatyzacji starostwa i jednostek powiatu ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości obsługi interesantów,
- analizowała materiały na sesje Rady Powiatu.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
- przyjęła informację o wysokości subwencji oświatowej na 2010 rok 
oraz oceniła wykonanie budżetu za 2009 rok w zakresie działania 
Komisji,
- omawiała główne szlaki turystyczne przebiegające przez powiat 
wągrowiecki (stan oznakowania),
- zapoznała się  z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Wągrowcu oraz z funkcjonowaniem i bazą Młodzieżowego  Ośrodka 
Socjoterapii  w Gołańczy,
- oceniła funkcjonowanie i zadania realizowane przez Wielofunkcyjną 
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wągrowcu,
- przyjęła informację Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora 
Zabytków o stanie zabytków na terenie powiatu wągrowieckiego,
- zapoznała się z zadaniami remontowo - inwestycyjnymi oraz zakupa-
mi  materiałów i wyposażenia planowanymi na okres wakacyjny w pla-
cówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki,
- opiniowała materiały na sesje Rady Powiatu.

Wnioski i zapytania komisji stałych Rady Powiatu:

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji wypracowała wnioski:
-  do Zarządu, aby w projekcie uchwały dotyczącej podjęcia przez Za-
rząd Powiatu działań wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 
określić termin realizacji zadania do końca maja 2010 r.

Komisja Finansów wraz z Komisją Zdrowia 
wypracowała wnioski:

- do Zarządu Powiatu o rozpoznanie od strony prawnej możliwości 
podpisania kontraktu Domu Pomocy Społecznej z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia na usługi pielęgniarskie,
- do Zarządu Powiatu o wypracowanie do końca września 2010r. no-
wej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej 
w Srebrnej Górze,
-  Komisja Zdrowia wraz z Komisją Finansów wnioskuje  o ostatecz-
ne rozpoznanie i przedstawienie Ministerstwu Zdrowia problemów 
związanych z obsadą pielęgniarską i rehabilitacyjną w Domu Pomocy 
Społecznej w Srebrnej Górze.  

Zebrała: M. Substyk 
inspektor w Biurze Rady Powiatu



��WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY 

BEZPIECZEŃSTWO 
NAD WODĄ

Wakacje to czas wypoczynku, wyjazdów, wzmożonej 
aktywności sportowej i rekreacyjnej. Często 
wśród letnich eskapad wybieramy się nad morze, 
jeziora czy rzeki. Nie zawsze jednak pamiętamy, 
że woda – nawet ta pozornie najspokojniejsza 
– jest groźnym, niebezpiecznym żywiołem. Trzeba 
przy tym zauważyć, że większość utonięć oraz 
poważnych uszkodzeń ciała, doznanych podczas 
kąpieli, jest rezultatem lekkomyślności.

DLATEGO PAMIęTAJ:

• nie wchodź do wody bezpośrednio po jedzeniu, po grach sportowych, po dłuższym 
opalaniu się lub gdy jesteś jeszcze rozgrzany,

• kąpać się należy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio 
oznakowanych, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu regulaminu kąpieliska i 
poleceń przebywających tam ratowników,

• przed kąpielą najlepiej skorzystać z natrysku lub ochłodzić wodą głowę, klatkę 
piersiową i kark,

•pod żadnym pozorem nie wolno skakać na głowę do nieznanej wody. Najlepiej od 
razu sprawdzić głębokość i dno. Nie wykonywać skoków do wody płytszej niż 2,5 m,

• bezwzględnie wystrzegaj się alkoholu.

Krzysztof Poszwa
Główny specjalista

ds. bezpieczeństwa publicznego
i zarządzania kryzysowego

TELEFONy ALARMOWE

112 TELEFON RATuNKOWy 
(SIECI KOMóRKOWE)

997 POLICJA

998 STRAŻ POŻARNA

999 POGOTOWIE RATuNKOWE

ZAWSZE, KIEDy DZIEJ SIę COŚ ZŁEGO,
KAŻDy, NAWET DZIECKO MOŻE ZADZWO-

NIĆ
NA NuMER ALARMOWy

BEZPIECZNIE W GóRACh
Z dość ciekawą inicjatywą od paru lat wychodzi Górskie Ochot-

nicze Pogotowie Ratunkowe. Na stronach tej organizacji zamiesz-
czone zostało szkolenie związane z bezpieczeństwem w górach. 

Niejednokrotnie spotykamy się z wypadkami czy nawet sami 
nim ulegamy. Wiemy, że w takich sytuacjach od szybkiego i sku-
tecznego działania zależy czyjeś zdrowie, a czasami nawet życie. 
Góry są specyficzną formą wypoczynku. W prezentowanym szko-
leniu ratownicy GOPR pokazują jak skutecznie udzielić pierwszej 
pomocy w każdych warunkach, jak przygotować się do wyjścia w 
góry, dobrać odpowiedni sprzęt i jak radzić sobie w sytuacjach 
ekstremalnych.www.gopr.com.pl

NUMER ALARMOWY W GÓRACH

601 100 300

Pod szczególnym nadzorem wągrowieckich policjantów znajdą się 
autobusy wiozące dzieci na odpoczynek. Oprócz badania stanu trzeź-
wości kierowców, sprawdzany będzie także stan techniczny pojaz-
dów. Rodzice dzieci wyjeżdżających na letni odpoczynek autokarami 
mogą nawiązać kontakt z najbliższą jednostką Policji pod numerem 

W trosce o dzieci wyruszające na letni wypoczynek wągrowiecka policja rozpoczyna akcję „Bezpieczne 
Wakacje”. Na drogach pojawią się dodatkowe patrole. Celem akcji jest zapewnienie bezpiecznego 
dojazdu dzieci do miejsca wypoczynku. Policjanci opracowali również porady ułatwiające bezpieczne 
spędzenie urlopu.

BEZPIECZNE WAKACJE
telefonu alarmowego 997, prosząc o sprawdzenie stanu trzeźwości 
kierowcy lub stanu technicznego pojazdu. Kontrole prowadzone będą 
w miejscach wyznaczanych przez policjantów lub uzgodnionych z 
organizatorami wyjazdów. 

Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w 
lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spę-
dzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące 
wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podsta-
wowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice 
są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. 

WyChODZąC Z DOMu
• dokładnie zamykajcie drzwi i okna;
• informujcie pozostałych domowników czy znajomych gdzie wycho-

dzicie, z kim i kiedy wrócicie; 
• jako trasę przemarszu wybierajcie miejsca dobrze oświetlone, 

ruchliwe, unikając bezludnych skrótów; 
• ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości - nie każdy może 

mieć dobre intencje; 
• unikajcie jeżdżenia autostopem.

Rzecznik Prasowy
KPP Wągrowiec

asp. szt. Andrzej Dolata 
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utrudnienia na drogach.
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu przystępuje 
do realizacji założonych na ten rok zadań:

1. Przebudowa 8,7km drogi Wapno Damasławek 
(droga nr 1580P)

2. Przebudowa ciągu drogowego odcinek Sienno 
– Przysieczyn (droga nr 1610P)

3. Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu 
– Etap II (droga nr 1489P)

Ad.1) W dniu 26 maja 2010 r. został przekazany plac 
budowy firmie STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która jest 
wykonawcą zadania „ Przebudowa 8,7 km drogi Wapno-
Damasławek”. W ramach tej budowy zostaną wykonane 
chodniki, parkingi, zjazdy na pola, kanalizacja deszczowa, 
renowacja rowów i poboczy, przebudowa przejazdu kole-
jowego, przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzka 
nr 251, nowa nawierzchnia bitumiczna, oznakowanie 
poziome oraz nasadzenia nowej zieleni. Prace budowlane 
zostaną zakończone do 30 listopada 2010 r. 

Ad.2) Przetarg na przebudowę drogi 1610P Przysie-
czyn - Sienno zostanie otwarty 23.06.2010r. przebudowie 
zostanie podany odcinek o łącznej długości 0,567 km od 
skrzyżowania przy przejeździe kolejowym do skrzyżowa-
nia przy stacji PKP Przysieczyn. 

Zadanie polegać będzie między innymi na budowie 
chodnika, wjazdów do posesji, poszerzenia jezdni, 
umieszczenia nowego oznakowania poziomego i piono-
wego oraz ułożeniu nowych warstw asfaltowych na całej 
powierzchni jezdni. Czas wykonania prac wyznaczono na 
okres dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ad.3) Trzecim zadaniem zaplanowanym do realizacji 
przez tut. Zarząd jest kontynuacja przebudowy ul. Bar-
todziejskiej w Wągrowcu. Przetarg na to zadanie otwarty 
zostanie 25.06.5.2010 r. 

Prace podzielono na dwie fazy.

Projekt współfinansowany przez unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013

„Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek”
uDA – RPWP.02.02.02-30-064/08-00

Faza I – prowadzony będzie na odcinku 0,410km wyko-
nane w ramach tego etapu zostanie wykonane między 
innymi: wycinka drzew, odwodnienie ulicy, budowa 
chodnika, ścieżki rowerowej, zatoka autobusowa, zatoka 
postojowa, wjazdy na posesje oraz nowa nawierzchnia 
bitumiczna. Zakończenie tego etapu przewiduje się do 
15 października 2010r.

Faza II – wykonany zostanie na odcinku 0,690km. Prace 
prowadzone w czasie tego zadania będą polegały między 
innymi na: budowie chodnika, ścieżki rowerowej, zatoki 
autobusowej, zatoki postojowej, wjazdów na posesje, 
ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, zastosowaniu 
nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz na-
sadzeniu nowej zieleni. Zakończenie fazy II przewiduje 
się do 30.06.2011r.

uwaga! 
Wszystkie zadania prowadzone przy otwartym ruchu 

kołowym i pieszym w związku  z czym kierowcy oraz piesi 
napotkają znaczne utrudnienia w ruchu. Jednocześnie 
prosimy o zachowanie uwagi i stosowanie się do ozna-
kowania oraz komend osób kierujących ruchem.


