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W ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 
od 1 czerwca realizowana jest przez Spółkę 
PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacja 
linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań 
Wschód – Wągrowiec.

Priorytetowym celem modernizacji jest 
podniesienie maksymalnej prędkości dla po-
ciągów pasażerskich do 120 km/h, skrócenie 
czasu jazdy o ok. 34 minuty oraz zwiększenie 
ilości kursujących pociągów.

Projekt w swym zakresie obejmuje zmoder-
nizowanie i unowocześnienie układów toro-
wych na długości – 50,3 km, naprawę obiektów 
inżynieryjnych, przebudowę istniejących pe-
ronów, budowę nowych przystanków osobo-
wych Czerwonak Osiedle i Murowana Goślina 
Zielone Wzgórza, zabudowę akustycznej infor-
macji dla podróżnych, budowę nowoczesnych 
komputerowych urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym nastawianych z lokalnego centrum 
sterowania (LCS) w Wągrowcu, budowę no-
woczesnych urządzeń zabezpieczenia ruchu 
na przejazdach kolejowych, przebudowę 
oświetlenia stacji i przystanków osobowych.

W związku z przystąpieniem przez wyko-
nawcę do realizacji prac od dnia 1 czerwca 
2011 roku na okres 6 miesięcy nastąpiło 
całkowite zamknięcie linii. Od tego dnia 
wprowadzona została kolejowa komunikacja 
pasażerska w relacjach Wągrowiec (Gołańcz) 
– Poznań przez Rogoźno Wlkp., umożliwiając 
tym samym dojazdy do szkół i zakładów pracy 
w Poznaniu. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami 
autobusy szynowe na odcinku linii Wągrowiec 
– Rogoźno Wlkp. poruszają się z prędkością 60 
km/h. Na odcinku Wągrowiec – Skoki – Poznań 
uruchomione zostały dodatkowe połączenia 
autobusowe. Rozkłady jazdy (wraz z cenni-
kiem biletów, rodzajem ulg) są zamieszczone 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowe-
go, www.wagrowiec.pl

Wszystkich pasażerów i użytkowników dróg 
prosimy o wyrozumiałość i przewidywanie 
trudności komunikacyjnych. Kierowców zaś 
o zachowanie szczególnej ostrożności na prze-
jazdach kolejowych i ograniczeniu prędkości.

Wydział Europejski i Rozwoju

Modernizacja linii kolejowej
Poznań Wschód - Wągrowiec

Zadaniem, które wiąże się z ww. przebudową jest remont linii kolejowej Wągrowiec 
– Rogoźno. W związku z planowanym na 6 miesięcy zamknięciem linii kolejowej do 
Poznania wyremontowany został odcinek do Rogoźna, w celu utrzymania połączeń 
kolejowych z Poznaniem. Na mocy porozumienia Powiat Wągrowiecki i Obornicki, 
Gmina Wągrowiec oraz Miasto Wągrowiec i Rogoźno partycypowały w kosztach 
remontu. Całkowity koszt to ponad 607 tys. zł. Środki przekazane przez Powiat Wą-
growiecki to 130 548,00 zł. Zgodnie z intencją porozumienia połączenia na tej linii 
mają zostać utrzymane również po rewitalizacji linii Poznań Wschód - Wągrowiec.
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• w dniu 19 kwietnia 
br. w auli Zespołu 
Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 1 w Wą-
growcu odbył się 
wykład dotyczący 
profilaktyki chorób 
n o w o t w o r o w y c h 
z e  s z c z e g ó l n y m 
uwzględnieniem pro-
filaktyki raka piersi. 
W wykładzie zor-
ganizowanym przy 
współpracy z p. Mał-
gorzatą Strzelecką, 
p. Anną Przesławską 
oraz p. Renatą Rak wzięły udział uczennice wraz z opiekunami. Prelekcję połączoną z nauką 
techniki samobadania piersi na fantomach silikonowych przeprowadził dr Dariusz Godlew-
ski – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.  

• w dniu 27 maja 2011 
roku w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego 
odbyła się II Powia-
towa Olimpiada Wie-
dzy o Samorządzie 
Terytorialnym. Mło-
dzi ludzie ze szkół 
ponadgimnazjalnych 
wykazali się dosko-
nałą wiedzą na temat 
samorządu teryto-
rialnego i działalno-
ści naszego powiatu.

• powiat wągrowiec-
ki przekazał szpita-
lowi powiatowemu 
w Wągrowcu dotację 
w wysokości 1,5 mln 
złotych. Środki te zo-
staną przeznaczone 
na dofinansowanie 
zadania pn. „Zakup 
wysokospecjalistycz-
nego sprzętu wraz 
z przebudową i adaptacją pomieszczeń” oraz na wymianę pokrycia dachowego na budynku 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

•  w dniach 14 -15 
maja br. na Jeziorze 
Durowskim w Wą-
growcu rozegrane 
zostały regaty w ra-
mach Pucharu Eu-
ropy Jachtów Ste-
rowanych Radiem 
Wągrowiec ’2011 . 
W mistrzostwach, 
w dwóch grupach 
wiekowych udział 
wzięło 25 zawodni-
ków, większość z Polski, a także reprezentacja Słowacji i Białorusi. Wśród seniorów 
z naszego powiatu najlepszy okazał się Jan Springer, który zajął II miejsce. Na kolejnym 
miejscu wśród seniorów uplasował się Łukasz Sokołowski, który zajął VII miejsce oraz 
Jerzy Sokołowski - miejsce X. Zaś w klasyfikacji juniorów bezkonkurencyjny był Mikołaj 
Grzechowiak. Organizatorami międzynarodowych Regat w klasie F5-M byli Jerzy Springer 
oraz Waldemar Grzechowiak, których wspomagał powiat wągrowiecki i Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Wągrowcu. Współorganizatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Liga Obrony Kraju.

Mieszkańcy naszego powiatu, 
czy wiecie że:

Foto: Dariusz Kistowski

W miesiącach kwietniu i maju br. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrow-
cu wykonał oznakowanie poziome 
na wybranych drogach powia-
towych na terenie powiatu oraz 
w mieście Wągrowiec. W wyniku 
przeprowadzonych prac zostało 
wykonane 6 000 m2 oznakowania, 
które przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa na drodze.

Również prowadzone są prace nad pro-
jektem współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 „Przebu-
dowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu” UDA 
– RPWP.02.02.02-30-015/10-00

Prace polegają na przebudowie odcinka 
o długości 0,690 metrów. W ramach tej prze-
budowy zostanie przeprowadzone posze-
rzenie jezdni z budową nowej nawierzchni, 
budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz 
wprowadzenie nowego oznakowania. Na 
całej długości ul. Bartodziejskiej zostaną 
nasadzone nowe rośliny w ilości 110 szt. 
drzew oraz 3650 szt. sadzonek krzewów.

Ponadto został ogłoszony przetarg na 
remont dróg powiatowych, który potrwa 
do końca sierpnia. W ramach tego zadania 
wyremontowane zostaną drogi w miej-
scowościach Czerlin (0,230m), Werkowo 
(0,288m) oraz w Rakojadach (0,550m).

Zwracamy się z prośbą o zachowanie 
szczególnej ostrożności na drogach, na 
których prowadzone są prace drogowe.

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wągrowcu

Co słychać 
na drogach?
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X Powiatowa Spartakiada 
Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek 

Publicznych w Lekkiej Atletyce

Zawody uroczyście otworzył Michał Piechocki - Starosta Wą-
growiecki. W ceremonii otwarcia uczestniczyli również przedsta-
wiciele władz Powiatu Wągrowieckiego oraz Miasta Wągrowca. 
Współorganizatorem tegorocznej imprezy wraz z Wydziałem 
Oświaty, Kultury i Sportu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Wągrowcu. W tegorocznej X edycji Spartakiady Powiatowej po-
nad 200 lekkoatletów, godnie reprezentowało „barwy” swoich szkół.  
W klasyfikacji generalnej i dziewcząt zwyciężył Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wągrowcu, który pokonany został jedynie w klasyfikacji 
chłopców przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.

Doskonałe umiejętności sprinterskie potwierdziła Paulina 
Hagdan, która zdobyła 3 złote medale - w biegu na 100m, 
w pchnięciu kulą oraz wraz ze swoimi koleżankami: Karoliną 
Kobryś, Aleksandrą Berent oraz Katarzyną Guział zdobyła złoto  
w sztafecie 4x 100m ustanawiając nowy rekord spartakiady 53.93 
sekund. Wśród wyróżniających się sportsmenek należy wymienić 
również Karolinę Kobryś z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Wągrowcu - zdobywczynię dwóch złotych medali i jednego 
srebrnego oraz Aleksandrę Berent z Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Wągrowcu, która wywalczyła dwa złote medale. W konkurencji 
chłopców należy docenić także doskonałą formę długodystansowców 
m.in.: Kacpra Frąckowiaka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Wągrowcu, zdobywcę dwóch złotych medali w biegu na 1500 m 
oraz w sztafecie 4x400. Wśród chłopców największy sukces osiągnęli 
także: Bartosz Frasoński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Wągrowcu - zdobywca dwóch złotych medali w skoku w dal oraz 
w sztafecie 4x100. Marcin Mallek z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Antoniewie pokazał również swoje umiejętności lekko-
atletyczne, zdobywając złoto w skoku wzwyż oraz srebro w pchnięciu 
kulą. Na Spartakiadzie nie zabrakło zawodników z Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii. Wszechstronne umiejętności zaprezentował 
Kajetan Piechocki, zdobywca 3 medali (brąz w skoku w dal i w biegu 
na 100m oraz srebro w sztafecie 4x100m).

Młodzi zawodnicy mieli również okazje spotkać się z utytuowa-
nymi sportowcami, reprezentantami naszego Powiatu. Cennych 
porad i wskazówek udzielali: Zbigniew Orywał - wybitny sportowiec 
i trener klasy międzynarodowej oraz Aurelia Bartczak (Januchowska) 
utalentowana sprinterka, reprezentantka Polski na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy juniorów w Paryżu.

Warta podkreślenia jest doskonała atmosfera, jaka panowała 
pomiędzy rywalizującymi zawodnikami i szkołami. Choć walka 
w niektórych konkurencjach była zaciekła, zawodnicy zawsze grali 
fair play, szanując rywali.

Udział w Spartakiadzie zapewnił wszystkim zawodnikom doskonałą 
zabawę i wielką satysfakcję.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Lp Szkoła Punkty

1. ZSP nr 2 Wągrowiec 278

2. ZSP nr 1 Wągrowiec 216

3. ZSP Gołańcz 147

4. I LO Wągrowiec 124

5. MOW Antoniewo 76

6 MOS Gołańcz 45

7. ZSP Damasławek 10

Klasyfikacja generalna Klasyfikacja medalowa

Lp Szkoła złoto srebro brąz

1. ZSP nr 2 Wągrowiec 10 8 5

2. ZSP nr 1 Wągrowiec 7 3 5

3. ZSP Gołańcz 3 3 5

4. I LO Wągrowiec 2 4 3

5. MOW Antoniewo 1 3 2

6 MOS Gołańcz 0 2 3

7. ZSP Damasławek -

W dniu 6 czerwca br. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyła się jubileuszowa X 
Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Publicznych w Lekkiej Atletyce. 
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Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Wągrowcu  Barbara Linetty dokonała podsumowania konkur-
su, a następnie odczytała protokół z posiedzenia jury konkursu, które 
obradowało w składzie: Jerzy Springer - przewodniczący komisji, Irena 
Wojewódzka-Kucz, Barbara Linetty, Alicja Żabska-Szymańska, Karo-
lina Gotowa - członkowie komisji. Jury stwierdziło, że do Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu wpłynęło łącznie 75 prac plastycznych 
w następujących kategoriach wiekowych:

- młodzież szkół gimnazjalnych - 47
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych - 28
Powołując się na regulamin Konkursu Jury postanowiło ocenić 

prace i przyznać następujące miejsca w kategorii:

MłODZież SZKół GiMNaZjaLNyCh 
• I miejsce – Natasza Bielecka – Gimnazjum w Smogulcu,
• II miejsce – Zuzanna Skubel – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Antoniewie,
• III miejsce – Marcelina hoffa – Gimnazjum Gminne nr 1 w Wągrowcu,

Wyróżnienia:
• Meggi Głowacki - Gimnazjum w Rąbczynie,

• Daria Godycka-Ćwirko  – Gimnazjum Gminne nr 1 w Wągrowcu,
• Weronika Grzelak – Gimnazjum Gminne nr 1 w Wągrowcu,
• Dominika łosiewicz – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu,
• Wojciech Macioszek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
• Ścibor Stankowiak – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w An-

toniewie,
• Zuzanna Szambelan – Gimnazjum w Wapnie,
• Weronika Wehr – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.

MłODZież SZKół PONaDGiMNaZjaLNyCh 
• I miejsce – Wiktoria Suty – I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu,
• II miejsce – Rafał Wilk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Wągrowcu,
• III miejsce – julia Potapenko – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Wągrowcu.

Wyróżniono alicję Czajkowską z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Gołańczy.

Organizatorem konkursu plastycznego było 
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Podsumowanie konkursu na logo
W dniu 10 maja br. w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu plastycznego na logo symbolizujące walkę z narkotykami. W podsumowaniu 
wzięli udział: Michał Piechocki – Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc – Wicestarosta oraz dyrektorzy 
szkół, opiekunowie wraz z laureatami.

W dniach 14-15 maja bieżącego roku przed-
stawiciele powiatu wągrowieckiego wzięli 
udział w Xii Targach agroturystycznych 
i Turystycznych w Złotowie zdobywając II 
miejsce w konkursie na najlepsze stoisko; 
otrzymali za to nagrodę w postaci kina domo-
wego oraz dyplom. Nasz powiat od paru już 
lat bierze udział w tej imprezie, zawsze loku-
jąc się w czołówce nagrodzonych stoisk, któ-
rych w tym roku było ponad osiemdziesiąt. 
Na targi złotowskie przyjeżdżają wystawcy 
(rękodzielnicy, gospodarstwa agroturystycz-
ne, firmy produkujące sprzęt i wyposażenie 
dla gospodarstw agroturystycznych, produ-
cenci tradycyjnej żywności, reprezentacje 
samorządów gminnych i powiatowych) oraz 
zespoły ludowe z całej Polski. Towarzyszy im 
bogaty program artystyczny - głównie wystę-
py zespołów, biorących udział w Konkursie 
Zespołów Folklorystycznych, ale również 
reprezentanci innych nurtów muzycznych. 

Stoisko powiatu wągrowieckiego zostało 
zorganizowane przez Starostwo Powiato-

we w Wągrowcu oraz Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon Wą-
growiec - Klub Twórców „Złote Ręce” (hafty, 
malarstwo, grafika), Zespół Szkół Ponadgim-

Promocja powiatu na Targach w Złotowie

nazjalnych nr 1 w Wągrowcu, Wyższą Szkołę 
Humanistyczno - Menedżerską w Gnieźnie 
Oddział Zamiejscowy w Wągrowcu.

Dariusz Stoll
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
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Wszystkich przybyłych powitał Jan Mać-
kowiak – prezes Koła Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Wągrowcu, wśród których byli m. 
in. Tomasz Bugajski – członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Stefan Mikołajczak 
– przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
Michał Piechocki – Starosta Wągrowiecki, 
Stanisław Wilczyński – Burmistrza Miasta 
Wągrowca, Michał Nogalski – przewodniczą-
cy Rady Gminy Wągrowiec, Alina Grabowska 
– sekretarz Urzędu Gminy Wapno, Alicja Kę-
dracka – sekretarz Urzędu Gminy Mieścisko, 
Emilia Jagat – dyrektor Szpitala Powiatowego, 
Paweł Gilewski – Powiatowy Inspektor Sani-
tarny, Tomasz Francuszkiewicz - Komendant 
Policji, Leszek Borus i Piotr Kozłowicz - przed-
stawiciele PCK z Poznania i Chodzieży oraz 
personel medyczny z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. 

Uroczystość rozpoczęto odegraniem 
hymnu czerwonokrzyskiego i przedstawieniu 
przez prezesa Koła PCK rysu historycznego 
jednej z największych organizacji humani-
tarnych na świecie. Najbardziej zasłużonych 
uhonorowano odznaczeniami. I tak odznaką 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” PCK (po 
18 litrach) zostali wyróżnieni: Waldemar An-
drzejewski z Mieściska, Hieronim Suchy z Po-
powa Kościelnego, Zenon Korbal z Wągrowca, 
Sławomir Kozłowski ze Srebrnej Góry, Wal-
demar Marczyk z Grylewa, Mirosław Ptak 
z Czerlina i Andrzej Świątkowski z Runowa. 
Kilkunastu dawców otrzymało odznaki za 
oddanie 15, 12, 9 i 6 litrów tego cennego leku. 
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał 
Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, 
które otrzymali: Marzena Smolińska – na-
uczycielka ZSP nr 1 w Wągrowcu i Leszek 

Borus z Panigrodza, natomiast Burmistrza 
Miasta Wągrowca wyróżnił Annę Stolarczyk 
z Wągrowca i Mariana Kantorskiego również 
z Wągrowca medalem „20. lecia Samorządu Lo-
kalnego”, a Leszek Majewski został uhonoro-

wany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz 
medalem z okazji 610. lecia Miasta Gołańcz. 
Ponadto Lidia Szablewska z Rakowa, Stanisław 
Izychart z Mieściska i Bolesław Kubasik z Wap-
na otrzymali tytuł Me Dare (dający siebie). 
Podsumowano również Powiatowy Konkurs 
Krwiodawstwa PCK, w którym najwyższe lo-
katy w poszczególnych kategoriach zdobyli: 
służby mundurowe: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kaliszanach; placówki oświatowe: Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu; 
sołectwa: Sołectwo Wsi w Pawłowie Żońskim; 
zakłady pracy: IEKO Sp. z o.o. w Wągrowcu; 
stowarzyszenia: Cech Rzemiosł Różnych 
w Wągrowcu; miasta i gminy: Miasto Wągro-
wiec. Ponadto w Konkursie Krwiodawstwa 

Rodzinnego wyróżniono panie Brenk – Sarę, 
Paulinę i Martę z Łekna.

Z okazji 15. lecia pełnienia funkcji prezesa 
Koła PCK w Wągrowcu oraz 40. lecia dzia-
łalności w OSP (obecnie członek Zarządu 

Powiatowego ZOSP) przez Jana Maćkowiaka 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Po-
znaniu przyznało Jubilatowi srebrny medal  
„Labor Omnia Winicit”, a władze Gminy 
Mieścisko najwyższe swoje odznaczenie 
„Logo Gminy Mieścisko”. Po podsumowaniu 
Powiatowego Konkursu Zdrowego Żywienia 
przez Magdalenę Hoffmann uroczystość 
uświetnił kwartet pod kierunkiem Macieja 
Zielińskiego z Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Wągrowcu. Następnego dnia odprawiona 
została w kościele farnym uroczysta Msza św. 
w intencji honorowych dawców krwi, którą 
upiększył swoim występem chór parafialny.

Jowita Maćkowiak
wolontariuszka PCK

Uroczystości czerwonokrzyskie
Obchody Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża, które odbyły się 28 maja w hali sportowej 
ZSP nr 1 w Wągrowcu były okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych 
w promowaniu wartości humanitarnych i honorowego krwiodawstwa. 

Dzięki wsparciu, jakie Polsce oferuje Unia Europejska, obok bez-
zwrotnych dotacji, istnieje możliwość korzystania z takich mechani-
zmów finansowych jak JEREMIE (Joint European Resources for Micro-
to-Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw). Główną jego ideą jest podnoszenie kon-
kurencyjności gospodarki europejskiej na rynku światowym, poprzez 
zapewnienie podmiotom z sektora MSP sprawnego i elastycznego 
systemu finansowania działalności i rozwoju. Wsparcie w ramach  
JEREMIE realizowane jest m.in. w postaci pożyczek oraz poręczeń 
finansowych podmiotom, które nie mają dostępu do komercyjnych 
pożyczek bankowych.

28 marca 20011r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się 
bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Inicjatywa JEREMIE – wsparcie 
rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw. Inicjatorem spotkania był 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wągrowcu. Do współ-
organizacji zaproszono Bank Gospodarstwa Krajowego - Menedżera 
Funduszu Powierniczego JEREMIE w Wielkopolsce.

Spotkanie adresowano zarówno do przedstawicieli podmiotów 
gospodarczych zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój 
działalności, jak i do osób dopiero rozpoczynających działalność. 

Uczestników spotkania powitał Tomasz Kranc – Wicestarosta 
Wągrowiecki. Pierwszą prezentację, dotyczącą działalności Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu, przedstawiła 
konsultantka PI FE - Beata Ślesińska. Następnie, głos zabrał przedsta-
wiciel BGK – Romuald Fabisiak, który zaprezentował ogólne informa-
cje na temat inicjatywy JEREMIE oraz podstawowe warunki ubiegania 
się o wsparcie. Praktyczne aspekty korzystania z instrumentu finan-
sowego przedstawili reprezentanci funduszy udzielających pożyczek 
i poręczeń na terenie województwa wielkopolskiego, Polskiej Fundacji 
Przedsiębiorczości, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści oraz Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Wszystkie osoby zainteresowane pożyczkami oraz poręczeniami 
oferowanymi w ramach inicjatywy JEREMIE, zapraszamy do kontak-
tu z pracownikami Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 
w Wągrowcu.

Punkt informacyjny Funduszy europejskich 
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Pokój 101, i piętro
Tel. 67 26 80 508

email: wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl, wagrowiec.fe@wielko-
polskie.pl 

www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

w Wągrowcu

JEREMIE – dla rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw



6 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY 

BEZPIECZNIE 
NAD WODĄ

Okres pierwszych, upalnych dni za-
zwyczaj rozpoczyna sezon na wodną 
rekreację. Słońce, jeziora, rzeki co roku 
nakłaniają nas do aktywnego wypo-
czynku nad wodą. jednak aby wrócić 
w pełni wypoczętym należy pamiętać 
o podstawowych zasadach bezpieczeń-
stwa oraz o zachowaniu zdrowego roz-
sądku. Pamiętajmy, że co roku z powodu 
nierozwagi, braku wyobraźni i wiedzy 
dochodzi do wielu wypadków, a w kon-
sekwencji do licznych utonięć.

Najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy 
jest brawura i alkohol. Do tego wszyst-
kiego dochodzą: pływanie w miejscach 
zabronionych, brak umiejętności pływania, 
brak umiejętności postępowania podczas 
wypadku innej osoby, skoki na głowę bez 
sprawdzenia dna. Warto właśnie w tym 
miejscu przypomnieć najważniejsze zasa-
dy bezpieczeństwa:

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

• korzystać z kąpieli należy wyłącznie 
w miejscach do tego przeznaczonych 
i odpowiednio oznakowanych, pamiętając 
jednocześnie o przestrzeganiu regulami-
nu kąpieliska i poleceń przebywających 
tam ratowników,

• przed kąpielą najlepiej skorzystać z na-
trysku 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.

Zdarzają się sytuacje w których jesteśmy 
świadkami wypadku innej osoby. Należy 
zachować szczególną rozwagę. Pamiętajmy, 
aby z osoby ratującej nie stać się ofiarą. 
Warto rozejrzeć się, czy można liczyć na 
pomoc innych osób oraz wezwać służby ra-
tunkowe.

Krzysztof Poszwa
Główny specjalista

Piknik Rodzinny w ramach 
DNI EUROPY 2011 

Podczas 3 – majowego pikniku rodzinnego organizowanego w wągrowieckim amfiteatrze 
przez Miejski Dom Kultury w ramach Dni Europy 2011, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu 
we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Młodzieżowym Centrum Kariery OHP 
przygotował wspólne stoisko informacyjno – promocyjne. Podczas imprezy możliwe było 
skorzystanie z: informacji o krajowych i zagranicznych ofertach pracy za granicą, także 
w ramach europejskiego pośrednictwa pracy EURES, informacji o nowo otwartych od 1 maja 
2011r. rynkach pracy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a także możliwe było skorzystanie 
z komputerowych testów preferencji i predyspozycji zawodowych oraz testu osobowości. 

Drzwi Otwarte w Urzędzie Pracy 
W sobotę 14 maja br. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu tradycyjnie – już po raz ósmy 

- przyłączył się do inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  - Drzwi Otwartych organizo-
wanych w publicznych służbach zatrudnienia, nakierowując je w tym roku na osoby młode 
znajdujące się na początkowym 
etapie planowania swojej ścieżki 
zawodowej  - „Młodzi na ryn-
ku pracy”.

Do udziału w przedsięwzięciu 
zaproszono doradcę - psycho-
loga z Poradni Psychologiczno 
-Pedagogicznej w Wągrowcu oraz 
doradczynię zawodową z Mło-
dzieżowego Centrum Kariery 
OHP w Wągrowcu. 

Podczas imprezy było możliwe 
skorzystanie z: porad doradców 
zawodowych i psychologa, kom-
puterowych testów preferencji 
i predyspozycji zawodowych 
oraz z informacji na temat krajowych i zagranicznych ofert pracy, staży czy szkoleń skiero-
wanych do osób młodych do 25 roku życia oraz informacji związanych z innymi formami 
pomocy skierowanymi do osób bezrobotnych. 

Przygotował: Sławomir Maciaszek 
PUP Wągrowiec, tel. 67/2621081 wew. 252 
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Wielu rolników uprawia ziemię bardzo 
słabej jakości, która nie gwarantuje uzy-
skiwanie plonów zapewniających godziwe 
zyski. Zalesienie takich gruntów jest dla nich 
szansą na uzyskanie większych dochodów, 
niż gdyby zdecydowali się prowadzić tam 
produkcję rolniczą. W tegorocznych zasa-
dach przyznawania pomocy z tego działania, 
wprowadzonych poprzez nowelizację rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
zaszły pewne zmiany, które są korzystne dla 
rolników. Najważniejsza z nich to zwiększenie 
maksymalnej powierzchni gruntów prze-
znaczonych do zalesienia. Według nowych 
przepisów jeden beneficjent w całym okresie 
realizacji PROW 2007 - 2013 może posadzić las 
na powierzchni do 100 ha, dotychczas była 
możliwość zalesienia maksymalnie 20 ha. 
Inną istotną zmianą jest możliwość zalesiania 
gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha jeśli dany 
grunt graniczy z lasem, przy czym minimalna 
powierzchnia gruntu do zalesienia  to 0,1 ha. 

Pozostałe zmiany wprowadzone znowelizo-
wanym rozporządzeniem MRiRW określają-
cym zasady przyznawania pomocy z działania 
„Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie 
gruntów innych niż rolne” dotyczą sposobu 
pomiarów nachylenia gruntów przeznaczo-
nych do zalesienia, doprecyzowują przepisy 
związane z ubieganiem się o pomoc w sytuacji 
następstwa prawnego. 

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów 
rolnych udzielana jest w trzech transzach. 

Pierwsza z nich to wsparcie na zalesienie, 
czyli jednorazowy ryczałt za poniesione 
koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia 
uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku 
po wykonaniu zalesienia. Kwota pomocy 
przyznawanej w ramach wsparcia na zale-
sianie wynosi od 4160 do 6260 zł/ha. Dodat-
kowo można również uzyskać płatność za 
wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, 
ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową 
siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 
zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia. 

Rolnikowi przysługuje również premia 
pielęgnacyjna, czyli zryczałtowana płatność 
do hektara zalesionych gruntów, z tym, że 
jest ona wypłacana, co roku przez 5 lat. 
Wysokość wypłacanej premii obejmuje 
koszty prac pielęgnacyjnych określonych 
w planie zalesienia, w tym przede wszystkim: 
odchwaszczenie, czyszczenie wczesne oraz 
ochronę sadzonek przed zwierzyną. Kwota 
pomocy przyznawanej rocznie w ramach 
premii pielęgnacyjnej wynosi 970 lub 1360 
zł/ha. Dodatkowo można również w ciągu 
roku uzyskać płatność za zastosowanie 
zaleconych przez nadleśniczego, indywidual-
nych środków ochrony uprawy leśnej przed 
zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha. 

Równolegle z premią pielęgnacyjną rolnik 
może otrzymywać premię zalesieniową. Jest 

to zryczałtowana płatność do hektara zale-
sionych gruntów, wynikającą z utraconych 
dochodów z tytułu przekształcenia gruntów 
rolnych na grunty leśne. Premia zalesieniowa 
jest wypłacana dłużej niż premia pielęgnacyj-
na, bo można ją otrzymywać przez 15 lat od 
założenia uprawy leśnej. Otrzymają ją tylko 
ci, którzy udokumentowali że co najmniej 
25% dochodów czerpią z rolnictwa. Kwota 
pomocy przyznawanej rocznie w ramach 
premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha. 

Natomiast pomoc na zalesianie gruntów in-
nych niż rolne składa się z 2 transz: wsparcie 
na zalesienie i premii pielęgnacyjnej. Nie ma 
w tym mechanizmie premii zalesieniowej, po-
nieważ grunt, na którym rolnik posadzi las nie 
jest gruntem wykorzystywanym do produkcji 
rolnej, a więc nie trzeba rekompensować strat 
w dochodzie związanych z zaniechaniem na 
danym gruncie działalności rolniczej, tak 
jak to ma miejsce w przypadku zalesianie 
gruntów rolnych.  

Pierwsza transza to wsparcie na zalesie-
nie, czyli jednorazowy ryczałt za poniesione 
koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia 
uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku 
po wykonaniu zalesienia. Kwota pomocy 
przyznawanej w ramach wsparcia na zalesia-
nie wynosi od 1700 (w przypadku zalesienia 
z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 
6260 zł/ha. Dodatkowo można również uzy-
skać płatność za wykonanie zaleconego przez 
nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy 
leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 
2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wyko-
nanego ogrodzenia. 

Druga transza to premia pielęgnacyjna, 
czyli zryczałtowana płatność do hektara za-
lesionych gruntów, wypłacaną co roku przez 
5 lat. Wysokość premii obejmuje koszty prac 
pielęgnacyjnych określonych w planie zale-
sienia, w tym przede wszystkim: odchwasz-
czenie, czyszczenie wczesne oraz ochronę 
sadzonek przed zwierzyną. Kwota pomocy 
przyznawanej w ramach premii pielęgna-
cyjnej wynosi rocznie od 970 do 2050 zł/ha. 
Dodatkowo można również uzyskać w ciągu 
roku płatność za zastosowanie zaleconych 
przez nadleśniczego, indywidualnych środ-
ków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, 
wysokości od 190 do 700 zł/ha. 

Rolnicy zainteresowani ubieganiem się 
o wsparcie finansowe z działania „Zalesianie 
gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych 
niż rolne”, jeszcze przed złożeniem wniosku 
o pomoc, powinni posiadać Plan zalesienia 
sporządzony przez nadleśniczego. Plan powi-
nien zawierać wytyczne dotyczące założenia 
i prowadzenia uprawy leśnej. 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Departament Komunikacji Społecznej

Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski 
o pomoc na zalesianie

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na 
realizację tego zadania pomoc z agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 
czerwca rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów 
rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne” finansowanego z PROW 2007 - 2013. 
Wnioski można składać w tym roku w biurach powiatowych aRiMR do 1 sierpnia. 

Ostatnie miesiące w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Wągrowcu upłynęły pod zna-
kiem edukacji i spotkań z literaturą. W marcu 
przyłączyliśmy się do ogólnoeuropejskiej 
kampanii „Tydzień z Internetem 2011” orga-
nizując koncert życzeń. W imprezie wzięli 
udział  seniorzy - uczestnicy odbywających 
się w tym czasie 6. edycji warsztatów kompu-
terowych, których zakończenie miało miejsce 
dnia 27 kwietnia. Z tej okazji spotkaliśmy sie 
na uroczystości, podczas której dyrektor 
biblioteki Elżbieta Rożnowska wręczyła kur-
santom pamiątkowe dyplomy. Za zorganizo-
wanie i przeprowadzenie szkolenia seniorzy 
podziękowali dyrektorowi i prowadzącym 
wręczając kwiaty, upominki i fundując słod-
ki poczęstunek.

W ramach Tygodnia Bibliotek, dnia 12 maja  
absolwenci wszystkich edycji warsztatów 
komputerowych mieli możliwość zapoznania 
się z możliwościami programu Power Point. 
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli 
się, jak ze zgromadzonych zdjęć wykonać 
multimedialny album fotograficzny.

Spotkania z literaturą rozpoczęliśmy od 
warsztatów literackich „Cicho-sza”: czytamy 
Miłosza. Współorganizatorem warsztatów 
była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu. Warsztaty 
poprowadził prof. dr hab. Piotr Śliwiński, któ-
ry zaprosił uczestników spotkania do dysku-
sji dotyczącej twórczości Czesława Miłosza.  

O twórczości innych autorów można było 
porozmawiać na spotkaniach Dyskusyjnego 
Klubu Książki i Młodzieżowego Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Relacje z tych spotkań i re-
cenzje omawianych książek są dostępne na 
stronie internetowej naszej biblioteki.

Małgorzata Bejm

Wiadomości 
z Powiatowej 

Biblioteki Publicznej
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Z okazji obchodów Światowego Dnia bez 
Tytoniu pracownicy Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitar-
no- Epidemiologicznej w Wągrowcu 31 maja 
zorganizowali konferencję podsumowującą 
przedsięwzięcia podejmowane w ramach 
profilaktyki antynikotynowej w naszym po-
wiecie. W konferencji udział wzięli: Pan Michał 
Piechocki Starosta Wągrowiecki, Pani Barbara 
Linetty Kierownik Biura Spraw Obywatelskich 
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrow-
cu i Pan Paweł Gilewski Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Wągrowcu. Podczas 
uroczystości, która odbyła się w Miejskim 
Ośrodku Informacji Europejskiej wyłoniono 
laureatów konkursów i wręczono nagrody, 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Wągrowcu. 

Pierwszy konkurs „Nie pal przy mnie, 
proszę” skierowany był do uczniów klas I-III 
szkół podstawowych, w których realizowany 
jest program o tej samej nazwie, co konkurs.  
W konkursie w etapie szkolnym udział wzięło 
410 uczniów z 9 szkół podstawowych, co sta-
nowi 90% szkół realizujących program. Celem 
konkursu było uświadomienie dzieciom, że 
palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz 
wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia 
sobie w sytuacji, gdy inni przy nich palą. Za-
danie konkursowe polegało na przygotowaniu 
zawieszki na drzwi o tematyce antynikotyno-
wej, sugerującej zakaz palenia papierosów 
w obecności dzieci. Wykorzystując jeden 
z szablonów zawieszki, które zostały dołą-
czone do regulaminu konkursu, dzieci miały 
narysować na kartonie/papierze tekturowym 
obrys zawieszki, wyciąć ją i wykonać w wersji 
kolorowej lub czarno-białej, dowolną techniką:  
kredki, farby, ołówek, itp.,  

Na konkurs nadesłano 31 prac. Komisja 
konkursowa wyłoniła trzech laureatów i pięć 
osób wyróżniono.
I miejsce - Kamil Szostak ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Wągrowcu
II miejsce - Katarzyna Konwińska z Zespołu 
Szkół w Gołańczy
III miejsce - jarosław Ratajczak z Zespołu 
Szkół Powszechnych w Damasławku
Wyróżnienia:
Maja Nowak ze Szkoły Podstawowej w Re-
jowcu
Martyna jung ze Szkoły Podstawowej w Ło-
sińcu 
Monika Szczepaniak z Zespołu Szkół Po-
wszechnych w Damasławku
Maciej Ścibor ze Szkoły Podstawowej w Mie-
ścisku
Patryk Michalak z Zespołu Szkół w Gołańczy

Kolejny konkurs „Palić, nie palić - oto jest 
pytanie?” wzorem lat ubiegłych zorganizowa-
ła Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiolo-
giczna w Poznaniu. Konkurs skierowany był 
do uczniów klas V szkół podstawowych. Obej-
mował etap szkolny, powiatowy i wojewódzki. 
W etapie szkolnym udział wzięło 166 uczniów,  
a w etapie powiatowym udział wzięli uczniowie 
z 11 szkół podstawowych. Celem konkursu 
było zapobieganie paleniu tytoniu wśród mło-
dzieży szkolnej poprzez kształtowanie postaw  
i zachowań przeciwtytoniowych, rozwijanie 
umiejętności dokonywania świadomych   

i przemyślanych decyzji, a także umiejętności 
wpływania na zachowania prozdrowotne 
innych osób. Tegoroczny konkurs polegał na 
napisaniu pracy pt. „Gdybym był….” Ucznio-
wie wcielali się w osobę, decydująca w spra-
wach państwa, województwa, powiatu itp. lub 
słynną osobę stanowiącą autorytet dla innych 
aby przedstawić swoje propozycje dotyczące 
zmian w zakresie polityki przeciwtytoniowej. 
Przedstawione zmiany mogły dotyczyć życia 
codziennego zarówno wśród dzieci, młodzie-
ży, osób dorosłych, a także różnych sfer życia.
Komisja konkursowa etapu powiatowego 
oceniła prace i wyłoniła laureatów:
I miejsce - anna Witkowska z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Wiatrowie, która w etapie 
wojewódzkim konkursu zdobyła wyróżnienie
II miejsce - Maciej Sowiński ze Szkoły Podsta-
wowej w Mieścisku
III miejsce - Sylwia Stefaniak ze Szkoły Pod-
stawowej w Niemczynie  
Wyróżnienia:
agnieszka antkowiak z Zespołu Szkół 
w Wapnie
Daria Wochal z Zespołu Szkół w Morakowie 
anna Babrakowska ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Wągrowcu 

Podsumowano również konkurs „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”, który skierowany 
był do uczniów starszych klas szkoły pod-
stawowej oraz uczniów szkół gimnazjalnych,  
w których realizowany jest program o tej sa-
mej nazwie, co konkurs. W konkursie w etapie 
szkolnym udział wzięło 106 uczniów z 12 szkół. 
Celem konkursu było kształtowanie postaw  
i zachowań przeciwtytoniowych wśród 
młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności 
określania korzyści przebywania w środowi-
sku wolnym od dymu tytoniowego. Zadanie 
konkursowe polegało na przygotowaniu pre-
zentacji multimedialnej dotyczącej zapobiega-
nia paleniu tytoniu wśród rówieśników przy 
wykorzystaniu różnych technik perswazji, 
styli, dziedzin wiedzy, mogła łączyć talenty 
(plastykę, humor, muzykę, talent pisarski) 
oraz własne zainteresowania ucznia. W pre-
zentacji mogły znaleźć się: informacje na 
temat szkodliwości palenia (nie tylko aspekty 
zdrowotne), argumenty ukazujące pozytywne 
aspekty niepalenia oraz inne treści.

Na konkurs nadesłano 15 prac, które speł-
niały zasady regulaminu. Nagrodzono nastę-
pujące osoby:
I miejsce - Paula Rybarkiewicz z Zespołu Szkół 
Powszechnych w Damasławku
II miejsce - Magdalena Kaźmierczak z Gimna-
zjum nr 1 w Wągrowcu
III miejsce - julia Wasylewicz ze Szkoły Pod-
stawowej w Skokach
Wyróżnienia:
artur Piotr z Zespołu Szkół w Żelicach
Magda eron z Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Antoniewie 
hanna Chołody z Zespołu Szkół w Gołańczy

Podczas uroczystości odbyła się wystawa 
zawieszek, odczytano prace „Gdybym był…” 
laureatów konkursu oraz pokazano prezenta-
cje I, II i III miejsca konkursu „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Wągrowcu

Światowy Dzień bez Tytoniu „WITRYNA 
2011”

Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespo-
łów Muzycznych i Tanecznych „Witryna”, 
organizowane od 1999 r. przez Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej, to największy powiatowy kon-
kurs artystyczny, w którym od lat uczestniczą 
chętnie zespoły ze szkół i placówek kultury 
naszego powiatu. „Witryna” to święto muzyki 
i tańca, którego ideą jest przede wszystkim 
spotkanie młodych ludzi, pragnących zaist-
nieć na profesjonalnej scenie. To okazja dla 
prowadzących grupy, by wymienić doświad-
czenia dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą, 
posłuchać głosu jurorów pilnie obserwują-
cych młodoartystyczne poczynania.

W tym roku do Konfrontacji, w dniu 
14.05.2011r., zgłosiło się 27 grup o bardzo 
różnym profilu, którym komisja w składzie: 
Tomasz Kotwica – przewodniczący, Iwona 
Kasprzyk - instruktor tańca, Wioleta Kruś - 
polonistka, przyznała następujące nagrody 
i wyróżnienia:

W kategorii zespoły taneczne 
szkół podstawowych:

I miejsce: Freedom Crew - SP 4 w Wągrowcu
II miejsce: Fanki- Studio Taneczne „Gabi” 
w Wągrowcu
Wyróżnienie: Duet Dominika i Samanta – Stu-
dio Taneczne „Gabi” w Wągrowcu

W kategorii zespoły muzyczne 
szkół podstawowych:

I miejsce: Skoczki-Biblioteka Publiczna 
w Skokach
II miejsce: Michałki - Parafia bł. M. Kozala 
w Wągrowcu
Wyróżnienie: Duet Zuza i Nata - SP 2 w Wą-
growcu 

W kategorii zespoły taneczne gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Keep - Gimnazjun nr 1 w Wągrowcu
II miejsce: Fart – MDK - Wągrowiec
III miejsce: Fantasy Dance - ZSP nr 2 w Wą-
growcu
Wyróżnienie: Grupa Taneczna „Try”- Wą-
growiec

W kategorii zespoły muzyczne gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Tempo - Gimnazjum Mieścisko
II miejsce: No Name - Gimnazjum nr 1 w Wą-
growcu
Wyróżnienie: Grupa Wokalna - ZSP nr 2 
w Wągrowcu

Karol Kruś - organizator Konfrontacji
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Regionalny Turniej Piłki Nożnej 
szkolnictwa specjalnego

We wtorek 19 kwietnia, na boisku ORLiK w Kobylcu odbył 
się XXVii Regionalny Turniej Piłki Nożnej na trawie dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 

Turniej organizowany jest corocznie w kwietniu i dotyczy szkół 
specjalnych rejonu nadnotecko-pilskiego. Głównym organizatorem 
imprezy jest Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe 
„Sprawni-Razem” w Pile, współorganizatorem zaś Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu. Turniej odbywa się na terenie 
Powiatu Wągrowieckiego. SOS-W jest współorganizatorem imprezy  
już po raz dziewiąty z kolei. Patronat honorowy nad imprezą objął 
Starosta Wągrowiecki Pan Michał Piechocki.   Kierownik  Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, 
Pani Karolina Krenz zapewniła środki finansowe na pokrycie kosztów 
związanych z organizacją Turnieju i przygotowała trofea sportowe 
dla drużyn. W tym roku w Turnieju  wzięły udział 3 drużyny ze szkół 
podstawowych: Jastrowie, Piła i Wągrowiec; 4 drużyny ze szkół gim-
nazjalnych: Jastrowie, Trzcianka,  Piła  i Wągrowiec oraz 2 drużyny 
ze szkół ponadgimnazjalnych:  tj. z Zespołu Szkół Gastronomicznych 
w Pile oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych n1 z Wągrowca. 
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Starosta Wągrowiecki Pan 
Michał Piechocki. Pani Aleksandra Błażejewska – prezes Nadnotec-
kiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego w Pile zaprezentowała 
Gościom drużyny i ich opiekunów. Turniej rozgrywał się systemem 
„każdy z każdym”, co pozwoliło po 10 meczach wyłonić zwycięzców. 

Kolejność zdobytych punktów była następująca:
W Grupie a - szkół podstawowych: i m. Piła, ii m. Wągrowiec, iii 
m. jastrowie
W Grupie B - szkół gimnazjalnych: i m. Piła, ii m. Wągrowiec, iii 
m. jastrowie, iV m. Trzcianka
W Grupie C -  szkół ponadgimnazjalnych: i m. Piła, ii m. Wągrowiec

Królem strzelców wśród uczniów szkół podstawowych został uczeń 
SOSW w Pile Łukasz Paliński. Najlepszym bramkarzem okrzyknięto 
Karola Hibentala z tej samej placówki. Wyróżnionym strzelcem wśród 
uczniów gimnazjum został Bartosz Stawny z drużyny z Wągrowca, 
zaś najlepszym bramkarzem Dominik Chludziński z SOSW w Pile. 
Najlepszym strzelcem bramek i bramkarzem na poziomie ponad-
gimnazjalnym zostali odpowiednio: Tomasz Banaś i Patryk Piątek 
– oboje z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. Najlepsi strzelcy 
i bramkarze otrzymali statuetki. Najlepsze drużyny w poszczególnych 
kategoriach szkół otrzymały puchary za zdobycie I, II  lub III miejsca. 
Każda zwycięska drużyna otrzymała odpowiednio złoty, srebrny lub 
brązowy medal. 

Wszyscy uczestnicy mogli zjeść gorący obiad zorganizowany 
w Motelu MARCEL. Koło TPD przy SOSW zakupiło słodycze i napoje 
dla zawodników. 

Podczas podsumowania XXVII Regionalnego Turnieju Piłki Noż-
nej w Kobylcu byli obecni Wicestarosta Pan Tomasz Kranc, który 
dekorował medalami i wręczał drużynom puchary, obecny był Wójt 
Gminy Wągrowiec, Pan Przemysław Majchrzak, który wręczał sta-
tuetki najlepszym bramkarzom i najlepszym strzelcom. Pan Leszek 
Ciszewski opiekun drużyny z ZSP nr1 w Wągrowcu wręczał nagrody 
rzeczowe – piłki nożne dla wszystkich drużyn. Barbara Balcerzak 
dyrektor SOSW wręczała pamiątkowe Dyplomy. Zawody przebiegały 
w sportowej atmosferze i dopingu zgromadzonych drużyn. Mecze 
nadzorował  sędzia główny Pan Henryk Marczyk, pomocy medycznej 
udzielała pielęgniarka Pani Beata Kośmicka. Organizacją i przebiegiem 
turnieju zajmowali się nauczyciele SOSW w Wągrowcu: Pan Jarosław 
Owczarzak, pan Jerzy Torzewski, Pani Karolina Schulz oraz Pan Leszek 
Ciszewski z ZSP nr1 w Wągrowcu.

Turniej był bardzo udaną imprezą dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej intelektualnie. 

Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu składamy podziękowania 
za bardzo dużą pomoc w organizacji Turnieju, wszystkim zaś uczest-
niczącym drużynom piłkarskim gratulujemy wyników i zapraszamy 
za rok!

Organizatorzy

Krzewienie tradycji i kultury pałuckiej 
wśród mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego
Od marca br. powiat wągrowiecki realizuje projekt pn. „CUDZE 

CHWALICIE – PAŁUK NIE ZNACIE – CYKL WARSZTATÓW AKTYWIZU-
JĄCYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNE 45+ W POWIECIE WĄGROWIEC-
KIM”, na którego realizację otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 50.000 zł, środki te pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w projekcie bierze udział 
ponad 70 osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku od 45-64 
lata. Zajęcia warsztatowo – szkoleniowe odbywają się w grupach 
min. 10 osobowych w różnych miejscowościach powiatu wągro-
wieckiego tj. Wągrowcu, Mieścisku, Podolinie, Runowie, Potulicach 
i Niemczynie. Tematyka zajęć jest, jak sama nazwa projektu wska-
zuje, związana z tradycjami i zwyczajami charakterystycznymi dla 
regionu etnograficzno – historycznego jakim są Pałuki:

I moduł: Region etnograficzny Pałuki - wstęp do Projektu (historia, 
geografia, legendy) oraz archeologia i ochrona zabytków – wykła-
dowcami są: Marcin Moeglich i Małgorzata Krenc

II moduł: Strój i hafty oraz wystrój wnętrz – wykładowcami są: 
Emilia Molendowska i Wioleta Kuźma

III moduł: Kuchnia oraz garncarstwo – wykładowcami są: Zofia 
i Magdalena Zawol

IV moduł: Gwara, przyśpiewki oraz obrzędy – wykładowcą jest: 
Jerzy Paprzycki.

Powyższe zajęcia prowadzane są w formie wykładów połączonych 
z warsztatami podczas, których osoby biorące udział w projekcie 
mogą spróbować np. wylepić naczynie z gliny, wyhaftować ser-
wetkę czy przygotować potrawę związaną z Pałukami. Podczas 
zajęć prowadzone są również dyskusje, które mają na celu wy-
mianę doświadczeń, umiejętności, a przede wszystkim integrację 
uczestników. Uwieńczeniem warsztatów będzie prezentacja przed 
mieszkańcami naszego powiatu własnoręcznie wykonanych prac 
przez uczestników warsztatów. Ponadto na zakończenie projektu 
zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące dla wszystkich 
jego uczestników, na którym zebrane zostaną uwagi oraz wnioski 
z realizacji projektu z planami ich wykorzystani lub kontynuacji, 
wraz z wręczeniem certyfikatów potwierdzających wkład osób 
w edukację mieszkańców powiatu w zakresie historii i kultury Pałuk. 

Zebrane przez Personel Zarządzający projektem zdjęcia i informa-
cje z jego przebiegu realizacji tj. zajęć warsztatowo - szkoleniowych, 
spotkań dla mieszkańców, w zestawieniu z uwagami i wnioskami 
na temat wiedzy o Pałukach, zostaną opublikowane w Raporcie 
Dobrych Praktyk. Dokument ten zostanie bezpłatnie rozpowszech-
niony wśród mieszkańców powiatu. 

Beata Ślesińska
Wydział Europejski i Rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego
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Z PRACY RADY:
RaDa POWiaTU WĄGROWieCKieGO W MieSiĄCaCh: KWieT-

NiU i MajU 2011 ROKU PODjĘła UChWały:
• w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie,
• w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,
• w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego 

Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpie-
czeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2010 rok,

• w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w Powiecie Wągrowieckim za 2010 rok,

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego z p.L.Mularczykiem,

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego z NZOZ Zakładem Opieki Długoterminowej „ 
PROSPERUS”,

• w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Kato-
lickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powia-
tu Wągrowieckiego,

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele 
publiczne nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągro-
wieckiego na rzecz Gminy Mieścisko,

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele 
publiczne nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągro-
wieckiego na rzecz Gminy Wągrowiec,

• w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
• w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o spo-

sobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez 
dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,

• w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu oraz Starostę Wą-
growieckiego,

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 2011 r.

Komisja Rewizyjna:
- badała wykonanie budżetu powiatu za 2010 rok oraz przygotowy-

wała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wą-
growieckiego,

- dokonała kontroli funkcjonowania wybranych Wydziałów Staro-
stwa: Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia, Wydział Europejski 
i Rozwoju, Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział 
Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

- dokonała kontroli wykonywania zadań przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Wągrowcu,

-zapoznała się z informacją o realizowanych programach przeciw-
działających bezrobociu w powiecie wągrowieckim,

- zakończyła postępowanie wyjaśniające na pismo Minister Edukacji 
p.K.Hall nr sprawy DS.-0401/127c/BSZ/10, 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy:
- zapoznała się analizą wyniku ogólnego szpitala po weryfikacji bi-

lansu,
- podsumowała prace komisji za pierwszy kwartał,
- zapoznała się z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opie-

kuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu,
- analizowała kontrakty Zespołu Opieki Zdrowotnej z Narodowym 

Funduszem Zdrowia – oraz zapoznała się z informacją nt. zaspo-
kojenia potrzeb społecznych,

- zapoznała się z informacją o realizacji zadań powiatu w zakresie 
współdziałania z organizacjami pozarządowymi,

- zapoznała się z ogólną sytuacją bezrobocia w powiecie,
- zapoznała się z informacją Ośrodków Pomocy Społecznej w po-

wiecie na temat osób starszych, niepełnosprawnych, ubóstwo 
w gminach,

- zapoznała się z informacją o rodzinach zastępczych oraz o realizacji 
zadań dotyczących środków PFRON,

- oceniała działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Wągrowcu,

- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Po-
wiatu:
- zapoznała się z informacją o sytuacji finansowej szkół i placó-

wek oświatowych,
- zapoznała się z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjo-

terapii oraz zapoznała się z inwestycjami w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Gołańczy,

- zapoznała się z informacją nt. wykonania budżetu powiatu za 
2010 rok,

- zapoznała się ze stopniem realizacji Strategii Powiatu Wągrowiec-
kiego w odniesieniu do jednostek,

- zapoznała się z poziomem zadłużenia oraz prognozą spłat na 
lata następne,

- zapoznała się ze stanem zatrudnienia i poziomem kosztów w Sta-
rostwie Powiatowym,

 - opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji:
- dokonała oceny stanu dróg powiatowych w gminie Skoki - wspólne 

posiedzenie z komisją branżową Urzędu Miasta i Gminy Skoki,
- dokonała oceny stanu dróg powiatowych w gminie Wągrowiec - 

posiedzenie wspólne z komisją branżową gm. Wągrowiec,
- zapoznała się z informacją nt. ochrony środowiska i stanem zagro-

żenia w powiecie wągrowieckim,
- analizowała i dokonała oceny wykonania budżetu powiatu za 

2010 rok,
- zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie 

wągrowieckim w tym stan wód i kąpielisk na terenie powiatu,
- analizowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Komisja edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
- zapoznała się z zadaniami realizowanymi przez organizacje po-
zarządowe, które działają na terenie powiatu w zakresie kultury, 
turystyki i sportu,
- zapoznała się z informacją o projektach konkursowych realizowa-
nych przez organizacje pozarządowe, które są dofinansowywane 
przez powiat wągrowiecki,
- przyjęła informację o wysokości subwencji oświatowej na 2011 
rok oraz oceniała wykonanie budżetu za 2010 rok w zakresie dzia-
łania komisji,
- zapoznała się ze stanem bazy lokalowej, wyposażeniem i zmiana-
mi  realizowanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Wągrowcu oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
- zapoznała się z funkcjonowaniem szkół zawodowych niepublicz-

nych o uprawnieniach szkół publicznych: „Szkoleniowiec” w Sko-
kach, Akademia „Prentki” w Wągrowcu,

- zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu Gnieźnieńskiej Wyż-
szej Szkoły (…) „Milenium”-  działającej w ZSP nr 1 w  Wągrowcu,

- zapoznała się z bazą, specyfiką funkcjonowania oraz potrzebami 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrow-
cu,

- zapoznała się z zadaniami remontowo - inwestycyjnymi oraz za-
kupami materiałów i wyposażenia, które są planowane na okres 
wakacyjny w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
powiat wągrowiecki,

- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Wnioski , zapytania i stanowiska komisji stałych 
Rady Powiatu:

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji wypracowała wspólny wnio-
sek:
- należy spotkać się powtórnie, aby sprecyzować pewne inwesty-

cje drogowe na lata 2012-2013. Komisje ponownie spotykały się 
wspólnie, co pozwoli ustalić harmonogram inwestycji (w udziałem 
środków gminy) na terenie Miasta i Gminy Skoki - istotnych dla 
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jej mieszkańców,
- propozycja Starosty o współpracy 

z samorządem gminy do inwestycji 
przewidzianych w tym roku na terenie 
Miasta i Gminy Skoki,

- radny G. Bałdyga przedstawił dekla-
rację mieszkańców wsi Ochodza oraz 
pismo pani Dyrektor Szkoły w Łazi-
skach  dotyczące przebudowy drogi  
Ochodza - Jankowo.  

Stanowiska:
- radni obu Komisji widzą celowość 

w kontynuacji współpracy przy re-
alizowaniu zadań drogowych przez 
powiat przy współpracy z samorzą-
dem gminy Skoki.

- przedstawione przez radnego G. Bał-
dygę pismo - deklarację mieszkańców 
wsi Ochodza  oraz Dyrektor Szkoły 
w Łaziskach zostało przyjęte przez 
Komisję i przekazane do rozpatrzenia 
przez Zarząd Powiatu. 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki wypracowała stanowisko:
- Komisja postanowiła wrócić do wnio-

sku Komisji z poprzedniej kadencji 
w sprawie obniżenia dyrektorce Po-
radni Psychologiczno - Pedagogicznej 
obowiązkowego pensum godzin.

Komisja Rewizyjna wypracowa-
ła stanowisko:
 - w związku z odpowiedzią na pismo 

Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wągrowieckiego, z dnia 11 maja 
2011r., w sprawie przeprowadzonych 
czynności wyjaśniających dot. pisma 
z MEN: DS.- 0401/127c/BSZ/2010 (za-
łącznik do protokółu).

Wniosek:
- Komisja składa wniosek do Przewod-

niczącego Rady Powiatu o wykładnię 
radcy prawnego w sprawie weryfikacji 
dokumentów dotyczących wyjaśnia-
nia zarzutów w związku z ww. pismem 
z MEN, w celu ich dostosowania do 
obowiązujących przepisów, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych .

Zebrała:
M. Substyk  -  inspektor w Biurze 

Rady Powiatu

LIPIEC
05.07 - p. G. Owczarzak 
12.07 - p. K. Migasiewicz
19.07 - p. T. Synoracki
26.07 - p. G.Owczarzak

SIERPIEŃ
02.08 - p. K. Migasiewicz
09.08 - p. T. Synoracki

16.08 - p. G. Owczarzak
23.08 - p. K. Migasiewicz 
30.08 - p. T. Synoracki

WRZESIEŃ
06.09 - p. G. Owczarzak
13.09 - p. K. Migasiewicz
20.09-– p. T. Synoracki
27.09 - p. G. Owczarzak

PAŹDZIERNIK
04.10 - p. K. Migasiewicz
11.10 - p. T. Synoracki
18.10 -  p. G. Owczarzak
25.10 - p. K. Migasiewicz

LISTOPAD
08.11 - p. T. Synoracki
15.11 - p. G. Owczarzak

22.11 - p. K. Migasiewicz
29.11 - p. T. Synoracki

GRUDZIEŃ
06.12 - p. G. Owczarzak
13.12 - p. K. Migasiewicz
20.12 - p. T. Synoracki
27.12 - p. G. Owczarzak

W związku z przypadkami zachorowań wśród konsumentów na terenie Niemiec i w 
innych krajach Unii Europejskiej wywołanych bakterią EHEC publikujemy „Pięć 
kroków do bezpiecznej żywności”. Stosowanie prostych zasad higieny zawartych 
w ulotce pozwoli zapobiec zakażeniom pokarmowym.

 Źródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wągrowieckiego w ii półroczu 2011r. 
Dzień dyżuru: WTOReK
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W pierwszym dniu przed Urzędem Miejskim  w Wągrowcu odbyła 
się akcja honorowego oddawania krwi, w której 16 osób oddało 
łącznie 7,2 litra krwi. Ponadto przeprowadzone zostały badania 
mammograficzne, z których skorzystało 37 pań.

W drugim dniu na terenie Parku 600-lecia w Wągrowcu odbył się 
Festyn Rodzinny, na którym prezentowały się stoiska o tematyce 
zdrowotnej: mammografia, cytologia, rehabilitacja, NFZ, Powiatowa 
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowa-
rzyszenie „Rehabilitacja”. Ponadto w zakresie zdrowego żywienia 
porad udzielała dietetyk – p. Barbara Czerwińska, a pielęgniarki               
z NZOZ Ośrodka Pielęgniarsko – Położniczego Medycyny Środowisko-
wo - Rodzinnej „Zdrowie” uczestnikom festynu bezpłatnie mierzyły 
ciśnienie i badały poziom cukru we krwi. Na terenie parku spacero-
wały również psy wykorzystywane w kynoterapii wraz z opiekunami. 

Ponadto w festynie uczestniczyli: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich, Apteka „Zyskaj Zdrowie” oraz Sklep Specjalistycznego 
Zaopatrzenia Medycznego z Wągrowca. 

Podczas imprezy mieszkanki powiatu były upiększane makijażem 
wykonywanym przez panie z firmy AVON, natomiast najmłodsi 
uczestnicy festynu przeobrażali się w wymarzone postacie z bajek 
za sprawą pani Agnieszki.

Na stoiskach przeprowadzane były konkursy o tematyce zdrowot-
nej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z licznymi nagrodami. 

O godzinie 12.00 uroczystego podsumowania konkursu plastycz-
nego na ulotkę pn. „Młodzieżowa recepta na zdrowie” dokonała p. 
Barbara Linetty – Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 
Następnie Starosta Michał Piechocki wraz z p. Stanisławem Gąsior-
kiem – radnym Rady Powiatu Wągrowieckiego wręczyli laureatom  
konkursu dyplomy wraz z nagrodami ufundowanymi przez Starostwo 
Powiatowe w Wągrowcu ze środków przeznaczonych na promocję 
i ochronę zdrowia. 

LiSTa NaGRODZONyCh LaUReaTóW
kategoria: młodzież szkół gimnazjalnych

i miejsce Bartosz Dreger – Gimnazjum Gminne nr 1 w Wągrowcu
ii miejsce joanna Olszewska – Gimnazjum w Wapnie

iii miejsce Weronika Wehr – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
iii miejsce Wiktoria Widzińska - Gimnazjum Gminne nr 1 w Wągrowcu
Wyróżnienie angelika Bilecka – Gimnazjum w Mieścisku 
Wyróżnienie Monika Kemnitz – Gimnazjum w Smogulcu
Wyróżnienie joanna Korbal – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
Wyróżnienie Marcel Koszalski – Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw-
czy w Antoniewie 
Wyróżnienie aneta Leszczyńska – Gimnazjum w Gołańczy
Wyróżnienie Maciej Stróżewski – Gimnazjum Gminne nr 1 w Wą-
growcu 
Wyróżnienie Daria Witkowska – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

kategoria: młodzież szkół ponadgimnazjalnych
i miejsce Milena Puziak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Go-
łańczy
ii miejsce Bartosz józwowiak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wągrowcu
iii miejsce Patryk Szymczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Wągrowcu
Wyróżnienie Marcin Dobrzykowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Gołańczy
Wyróżnienie joanna Maziarczyk – I Liceum Ogólnokształcące 
w Wągrowcu
Wyróżnienie Damian Piróg – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Wągrowcu
Wyróżnienie Marcin Ruszkiewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Wągrowcu
Wyróżnienie Rafał Wilk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Wągrowcu 

Organizatorem Powiatowych Dni Zdrowia było Biuro Spraw Oby-
watelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Impreza 
odbyła się pod patronatem Głosu Wągrowieckiego i Tygodnika Wą-
growieckiego.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom 
i wolontariuszom, za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc przy 
organizacji Powiatowych Dni Zdrowia.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

„POWIATOWE DNI ZDROWIA”
W dniach 11-12 czerwca 2011r. odbyły się Powiatowe Dni Zdrowia zorganizowane dla mieszkańców 
naszego powiatu. 


