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DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 
Łęgowo 2010

W przemarszu korowodu na stadion 
sportowy mieszczący się naprzeciwko 
Jeziora Łęgowskiego, który był miejscem 
głównych uroczystości, uczestniczyły 
poczty sztandarowe, orkiestra dęta z 
Mieściska i mażoretki, zespoły folklory-
styczne, przedstawiciele gmin i wsi nio-
sący wieńce, radni gminni i powiatowi. 

Życzenia wszystkim rolnikom i po-
dziękowania za trud pracy na roli złożył 
senator RP Mieczysław Augustyn. 

Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody 
tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych w Łęgowie. Ich gospodarzami byli Wójt Gminy Wągrowiec 
Przemysław Majchrzak i Starosta Wągrowiecki, Michał Piechocki.

Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 
Łęgowo 2010

Po przeprowadzeniu tradycyjnych obrzędów dożynkowych nastąpiła 
uroczystość wręczenia nagród Herbu Powiatu Wągrowieckiego nastę-
pującym osobom i instytucjom: Ireneuszowi Cieślińskiemu, Romanowi 
Lorenc, Urszuli Komasa, Andrzejowi Baczyńskiemu, Arkadiuszowi Pło-
wens, Annie i Krzysztofowi Majer, Teresie i Ryszardowi Stępniak, Janowi 
Machnikowskiemu, Aleksandrze i Franciszkowi Smyk, Irenie Hermann, 
Bogdanowi Fleming, Przedsiębiorstwu Handlowemu „Agroma S.A.”, 
Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Kolejarz” w Wągrowcu, Wandzie 
Wekwerth, Lechowi Marmurowicz, Władysławowi Mikołajczak, Mie-
czysławowi Durskiemu, Zygmuntowi Kubasik, Marianowi Wituckiemu, 
Ludwikowi Derezińskiemu i Wojciechowi Wituckiemu. 

Podczas dożynek zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z 
gminy Mieścisko „Sarbianie”, gminy Wągrowiec – Łekneńska Kapela 
Biesiadna. Na scenie zagościł również Maciej Brzostowski wraz 
kabaretem oraz grupa trenująca capoeirę, sztukę walki połączonej 
z tańcem, wywodzącą się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej. 
Na zakończenie prezentacji gminnych wystąpił zespół muzyczny 
„ATUT”. Dożynkom towarzyszyły kiermasze handlowe, bufety z 
potrawami regionalnymi, wystawy płodów rolnych oraz tradycyjna 
darmowa grochówka i flaki.

Tytułem „najładniejszej, wiejskiej zagrody dożynkowej” zostało 
uhonorowane stoisko z Werkowa, a posiadaczem „najładniejszego 
wieńca dożynkowego” zostało również Werkowo.

Podczas tegorocznych dożynek nastąpiło również otwarcie ścieżki 
edukacyjnej „Galeria budek lęgowych nad jeziorem Łęgowskim” oraz 
świetlicy w Łęgowie.

Katarzyna Kubacka
Wydział Organizacyjny

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu
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DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 
Łęgowo 2010

Już po raz dziewiąty Beneficjenci realizują-
cy projekty dzięki wsparciu z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007 – 2013, mieli szansę zaprezentować 
się podczas imprezy Miasteczko Europejskie 
– Miasteczko pełne Gwiazd. Tym razem, wy-
darzenie to miało miejsce 29 sierpnia 2010r. 
podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w 
Łęgowie. Powiat Wągrowiecki zaprezentował 
projekt przebudowy drogi powiatowej Wap-
no - Damasławek, Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka” – szlak kajakowy prze-
biegający przez Park Krajobrazowy Puszcza 
Zielonka, a firma CID-ROL z Wągrowca no-
woczesne rozwiązania w produkcji środków 
myjących i dezynfekujących dla przemysłu 
spożywczego, medycznego oraz kosmetyki 

Fundusze zawitały do Łęgowa
samochodowej. Beneficjenci mieli szcze-
gólną okazję zaprezentować swoje projekty 
podczas wywiadów przeprowadzonych przez 
konferansjera w trakcie imprezy. 

Ponadto konsultanci Punktu Informacyj-
nego Funduszy Europejskich w Wągrow-
cu udzielali wszystkim zainteresowanym 
osobom informacji na temat możliwości 
uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Eu-
ropejskich, w szczególności Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013. 

Dla najmłodszych przygotowano zabawy 
i konkursy, m.in. podchody po nagrody, 
kalambury. Najbardziej wytrawni gracze 
oraz uczestnicy zabaw zostali nagrodzeni 
unijnymi gadżetami. Organizatorem Miastecz-

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

Fundusze Europejskie - dla rozwoju 
innowacyjnej Wielkopolski.

Goście przybyli na teren naszego Powiatu 
na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego i 
Burmistrza Miasta Wągrowca. Nocleg mieli 
zapewniony w Bursie Szkolnej nr 1 ul. Kcyńska 
oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wycho-
wawczym w Wągrowcu. Wyżywienie w miejscu 
zakwaterowania. Na każdy dzień pobytu zapla-
nowaliśmy naszym Gościom liczne atrakcje np. 
w czwartek tj. 22.07 odwiedziliśmy Muzeum, 
w piątek tj. 23.07 zorganizowaliśmy wyjazd do 
parku dinozaurów „Zaurolandia” w Rogowie, 
gdzie uczestnicy wycieczki mogli zapoznać 
się z dziejami prehistorii przemierzając blisko 
dwukilometrową trasę turystyczną. Oglądali-
śmy rzeczywistej wielkości modele dinozau-
rów, a na dziedzińcu parku uczestniczyliśmy w 
licznych grach i zabawach. W niedzielę z racji 
Dni Wągrowca dzieci brały udział w licznych 
atrakcjach przygotowanych specjalnie dla 
nich. Clown Diacommo rozweselał i zabawiał 
wszystkich przybyłych. Dużym przeżyciem dla 
naszych Gości był koncert Eleni. Na pamiątkę 

Wypoczynek dzieci i opiekunów 
z Gminy Gorzyce

dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej, wizyta 
w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrow-
cu, karaoke, które poprowadził DJ Gregory, 
wycieczka (spacerek) z przewodnikiem z 
Miejskiej Biblioteki Publicznej do unikalnego 
miejsca - skrzyżowania rzek Nielby i Wełny, 
Poranek Indiański w Ośrodku Edukacji Leśnej, 
seans bajkowy w kinie pt. „Ryś i spółka czyli 
zwierzaki kontratakują”. Na zaproszenie władz 
Powiatu oraz Zarządu Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego „Sokół” grupa powodzian 
uczestniczyła również w imprezie pt: „Regio-
nalne Zawody w Skokach przez Przeszkody VII 
memoriał Angeliki Jach”. Dla gości organizato-
rzy imprezy przygotowali wiele atrakcji m.in. 
poczęstunek przy grillu, przejażdżki karuze-
lami. Najwięcej emocji wzbudził wieczorny 
koncert Krzysztofa Krawczyka.

Wydział Europejski i Rozwoju 
/ Punkt Informacyjny Funduszy Europej-

skich w Starostwie Powiatowym 
w Wągrowcu

 

ka był Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego przy współpracy z Punktem 
Informacyjnym Funduszy Europejskich w 
Wągrowcu. Patronat medialny nad imprezą 
objęły „Gazeta Wyborcza” oraz TVP Poznań.
Zachęcamy do głosowania na Gwiazdę 
Wielkopolski tj. na najciekawszy projekt 
zrealizowany w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013. Głos można oddać za pośred-
nictwem strony www.wrpo.wielkopolskie.
pl/gwiazdy_wielkopolskie. 

Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Starostwie Powiatowym 

w Wągrowcu

W dniach od 21 lipca 2010 roku do 2 sierpnia 2010 roku na terenie miasta Wągrowcaprzebywały dzieci wraz z 
opiekunami (41 osób: 24 dzieci, 17 opiekunów) z Gminy Gorzyce- jednej z najbardziej poszkodowanych przez 
tegoroczną powódź gmin w Polsce. 

tego wydarzenia zrobiliśmy wspólne zdjęcie z 
artystką. Wśród atrakcji znalazły się między 
innymi : warsztaty-literacko plastyczne dla 
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W piątek, 25 czerwca br. wyruszył z nasze-
go powiatu transport z pomocą humanitarną 
dla powodzian z gminy Gorzyce w Powiecie 
Tarnobrzeskim. Gmina ta, już po raz drugi w 
ciągu ostatnich 10 lat została dotknięta kata-
strofalną powodzią. Zalany został teren o po-
wierzchni ponad 4 000 ha, na którym znajduje 
się ponad 1200 gospodarstw rolnych i posesji, 
zamieszkany przez ponad 5 000 mieszkańców. 
Straty szacunkowe w infrastrukturze publicz-
nej całego powiatu wynoszą ok. 50 000 000 
zł, z czego na gminę Gorzyce przypada ok. 
30 000 000 zł; w rzeczywistości mogą okazać 
się jeszcze większe.

W odpowiedzi na prośbę o pomoc zorga-
nizowano zbiórkę rzeczową. W organizacji 
transportu z darami udział wzięły gminy, 
szkoły ponadgimnazjalne, parafie ponadto 

pracownicy starostwa powiatowego, jedno-
stek organizacyjnych powiatu oraz powiato-
wych inspekcji, służb i straży. Zebrano m.in. 
chemię gospodarczą, materace do spania, 
wiadra z mopami, łopaty, i tym podobne 
rzeczy, o które prosili powodzianie. Połowa 
ładunku pochodziła z firmy pana Zdzisława 
Serwatki Serpol Cosmetics w Mieścisku. Dary 
zostały przetransportowane przez Spółdziel-
nię Kółek Rolniczych w Damasławku.

Wypełniony po brzegi TIR dotarł na miejsce 
w sobotę wcześnie rano, gdzie został spraw-
nie i szybko rozładowany. Powodzianie z gmi-
ny Gorzyce, i nie tylko, cały czas potrzebują 
pomocy i czekają na nią.

Dariusz Stoll
Wydział Europejski i Rozwoju

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

Humanitarna pomoc dla powodzian

W dniach 15-19 lipca bieżącego roku gościła 
w naszym powiecie delegacja z zaprzyjaź-
nionego Powiatu Lüneburskiego. W jej skład 
wchodzili m.in. Manfred Nahrstedt, Starosta 
Lüneburski, Franz Fietz, były Starosta oraz 
Ulrich Mägde, Burmistrz Lüneburga, gosz-
czący po raz pierwszy  w naszym powiecie. 
Jej głównym celem było wzięcie udziału w 
podsumowaniu Międzynarodowego Obozu 
Pracy „Praca dla Pokoju”, który już po raz 
10. odbywał się na terenie naszego powiatu. 
Brała w nim udział młodzież polska, nie-
miecka i ukraińska. Ideą przewodnią takich 
obozów jest wspólna praca młodzieży na 
starych cmentarzach, mająca ocalić je od 
zapomnienia. Oczywiście oprócz tego cho-
dzi również o bliższe poznanie się młodych 
ludzi, zbliżenie naszych nacji oraz poznanie 
wspólnej historii. 

Delegacja niemiecka uczestniczyła m.in. w 
uroczystościach kończących dwutygodniową 
pracę młodzieży: wspólnym apelu i złożeniu 
wieńca pod pomnikiem niedaleko miejsco-
wości Bukowiec, upamiętniającym śmierć 
Polaków pomordowanych w tym miejscu w 
1939 r. oraz otwarciu lapidarium na cmenta-
rzu ewangelickim w Wągrowcu. Nasi goście 
zwiedzili również budowę aquaparku oraz 
gościli w wągrowieckim ratuszu. Ponadto 
zwiedzali stolicę naszego województwa, w 
szczególności stary rynek oraz katedrę. Pod-
czas wizyty odbywały się liczne rozmowy na 
temat bieżącej współpracy między naszymi 
powiatami oraz planach na przyszłość.

Dariusz Stoll
Wydział Europejski i Rozwoju

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

Wizyta 
niemieckiej 
delegacji

W dniu 6 lipca br. w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu zagościli uczestni-
cy Międzynarodowego Obozu Młodzieżowe-
go „Praca dla Pokoju”. A. Wieczorek, członek 
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego oraz A. 
Sebastyański, Sekretarz Powiatu w imieniu 
władz Powiatu Wągrowieckiego powitali 
zabraną młodzież, tłumaczy i wychowaw-

ców oraz przybliżyli w skrócie wydarzenia z 
historii naszego powiatu. Był to już dziesiąty 
obóz tego rodzaju organizowany w naszym 
powiecie wspólnie z Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. Landesverband 
Niedersachsen (Związek Ludowy Pielęgnacji 
Grobów Wojennych Oddział w Dolnej Sak-
sonii). Uczestnikami obozu była młodzież z 

Polski, Niemiec i Ukrainy w wieku 16-25 lat. 
Obóz odbywał się w dniach 15-19 lipca. Celem 
obozu było poznawanie wspólnej historii, po-
rządkowanie starych cmentarzy, jak również 
nawiązywanie wzajemnych kontaktów. 

Katarzyna Kubacka
Wydział Organizacyjny

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy „Praca dla Pokoju”
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Dni Zdrowia Publicznego

Konkurs Krwiodawstwa
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu i Punkt Krwiodawstwa, pod patronatem Starosty 

Wągrowieckiego, organizują Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa, który polega na honoro-
wym oddawaniu tego bezcennego leku, jakim jest krew. 

Poradnik Krwiodawcy
Z uwagi na fakt, jak ważną sprawą jest 

krwiodawstwo, w kolejnych wydaniach Wą-
growieckiego Kuriera Powiatowego chcemy 
Państwu zaprezentować cykl artykułów 
poświęconych krwiodawstwu. W dzisiejszym 
numerze przedstawimy: czym jest krew, 
jakie mamy grupy krwi oraz podamy tabelę 
zgodności krwi. 

Krew jest to płynna tkana ustrojowa, 
krążąca w naczyniach krwionośnych dzięki 
czynności serca. W organizmie dorosłego 
człowieka to około 5,0-5,5l, co stanowi około 
8% masy ciała. Składa się z komórek (krwinek 
czerwonych, białych, płytkowych) i z osocza, 
które stanowi jej płynną część. Dzięki hemo-
globinie jej kolor jest czerwony. Dostarcza 
tlen, substancje odżywcze, hormony i enzymy 
niezbędne do prawidłowej funkcji każdej 
komórki. Chroni przed wniknięciem do orga-
nizmu drobnoustrojów chorobotwórczych 
oraz hamuje krwawienie, na przykład, gdy 
dojdzie do zranienia. 

Grupy krwi
Pomimo, że czerwone krwinki u wszystkich 

ludzi wyglądają bardzo podobnie, odróżnia je 
zawartość charakterystycznych białek, nazy-
wanych antygenami grup krwi. Jest kilka ukła-
dów grupowych krwi, jednak najważniejsze są 
układ grup głównych (AB0) i układ Rh.

Ze względu na obecność lub brak substancji 
A i B na czerwonych krwinkach wyróżnia się 
cztery główne grupy krwi:
- A (obecność substancji A; ok. 40% Polaków 

ma tę grupę krwi)
- B (obecność substancji B; 12% ludności w 

Polsce)
- AB (obecność zarówno substancji A, jak i 

B; jedynie 8%)
- 0 (brak substancji A i B; 40%)

Grupa krwi jest niezmienna w ciągu całego 
życia (o ile nie przeprowadzono allogenicznego 
przeszczepu szpiku - wówczas może dojść do 
zmiany grupy krwi u biorcy przeszczepu). Aby 
krew mogła być przetaczana, musi występo-
wać zgodność grup między dawcą i biorcą, w 
określeniu czego możemy skorzystać z przed-
stawionej tabeli. Wywnioskować z niej możemy, 
że krew grupy 0- można przetoczyć każdej oso-
bie. Chory mający grupę AB+ może otrzymać 
dowolną grupę krwi. Osoba posiadająca grupę 
krwi 0- ma najmniejszą szansę, że przypadkowy 
człowiek może być dla niej dawcą.

Ideą naszych artykułów jest zachęcenie 
Państwa do oddawania krwi, zgodnie z hasłem 
naszej najbliższej akcji „każda kropla krwi 
się liczy”. Osoby chętne do podzielenia się 
tym cennym darem zapraszamy do oddziału 
terenowego w Wągrowcu oraz na Akcje Hono-
rowego Oddawania Krwi organizowane z ini-
cjatywy Starostwa Powiatowego oraz Urzędu 
Miejskiego w Wągrowcu. Informacje na temat 
akcji dostępne na osobnych plakatach oraz 
na naszych stronach internetowych: www.
wagrowiec.pl, www.wagrowiec.eu

B.Linetty - kierownik Biura Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie 

Powiatowym w Wągrowcu

„... oddając krew ratujesz życie....
Oby jutro Tobie 
nie była potrzebna ...”

„Nie daj szansy AIDS”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ogłasza konkurs na prezentację multime-

dialną dotyczącą profilaktyki  HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Wągrowcu informuje, że w dniach 
11-29 października przypadają Dni Zdrowia 
Publicznego. W Powiecie Wągrowieckim 
obchody rozpocznie konferencja prasowa, 
która odbędzie się 19 października br. 
Celem konferencji będzie poinformowanie 
społeczeństwa poprzez media lokalne o ma-
jącym się odbyć 26.10.2010r Dniu  Otwartym  
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tym dniu 
będzie możliwość odwiedzenia siedziby Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Wągrowcu i porozmawiania z pracowni-
kami w  godzinach od 8:00 – 14:00 a w sali 
Miejskiego Ośrodka Informacji Europejskiej 
przy ul. Średniej w Wągrowcu w godzinach 
11:00 do 12:45 odbędą się wykłady na temat 

roli i zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
w zakresie zdrowia publicznego ze szczegól-
nym uwzględnieniem zadań realizowanych 
przez PSSE w Wągrowcu oraz kształtowania 
postaw prozdrowotnych poprzez działania 
oświatowo - zdrowotne. Wykłady skierowa-
ne będą do ogółu społeczności lokalnej ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze 
szkół ponadgimnazjalnych, a prelegentem 
będzie Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Wągrowcu Paweł Gilewski oraz 
pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia Ina Łapacz. 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

mgr farm. Paweł Gilewski
Specjalista Higieny i Epidemiologii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Wągrowcu informuje, że w ramach pro-
filaktyki HIV/AIDS będzie przeprowadzony 
konkurs o zasięgu wojewódzkim.

Organizatorem konkursu jest Oddział 
Oświaty Zdrowotnej WSSE w Poznaniu, a 
przedmiotem konkursu jest wykonanie pra-
cy - prezentacji multimedialnej dotyczącej 
profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj 
szansy AIDS”. Konkurs skierowany jest do 
uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych. 
Autorzy prac mają zachęcić młodych ludzi 

do zainteresowania się tematyką HIV/AIDS, 
poprzez zobrazowanie zagadnień z zakresu 
tej profilaktyki.

Szczegóły dotyczące sposobu przeprowa-
dzenia konkursu zawarte są w Regulaminie 
Konkursu, który umieszczony jest na stronie 
internetowej naszej Stacji www.pssewagro-
wiec.pis.gov.pl

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

mgr farm. Paweł Gilewski
Specjalista Higieny i Epidemiologii 

Konkurs trwa od września do czerwca 2011 
roku i skierowany jest do zakładów pracy, 
służb mundurowych, sołectw, placówek oświa-
towych, stowarzyszeń oraz miast i gmin na 
terenie Powiatu Wągrowieckiego. Podsumowa-
nie konkursu odbędzie się podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża, 
podczas których laureatom zostaną wręczone 
wyróżnienia i podziękowania. Uczestnikom 
akcji zapewniamy m. in.:, bezpłatne badanie 
lekarskie, oznaczenie grupy krwi, usprawied-
liwienie za dzień oddania krwi, produkty rege-
nerujące organizm. Dla zamiejscowych zwrot 
kosztów podróży. Obowiązkiem uczestników 
jest każdorazowo poinformowanie personelu 
medycznego, z której instytucji jest dany 
dawca. Punkt Krwiodawstwa mieści się na 
4 piętrze w budynku szpitala powiatowego i 
czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, 

w godzinach rannych. Przy większej ilości 
chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 
67 2681555. Ponadto informujemy, że bardzo 
chętnie wygłosimy bezpłatne pogadanki o zna-
czeniu krwi w życiu człowieka i przywilejach 
dla honorowych dawców. 

Kontakt w sprawie pogadanek pod numerem 
tel. 667059964. Informujemy, że po oddaniu 6 
litrów (5 – kobiety) każdy dawca otrzymuje ty-
tuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi na-
dany przez PCK, który upoważnia do pewnych 
przywilejów, np. bezpłatnych przejazdów 
komunikacją na trenie miasta oraz gminy Wą-
growiec. Oddanie tego bezcennego leku jest 
najbardziej humanitarnym czynem ratującym 
życie i zdrowie drugiego człowieka.

Jan Maćkowiak
prezes Koła Środowiskowego PCK 

w Wągrowcu

Światłoodblaski dla „pierwszaków”
Po raz kolejny w ramach współpracy z Woje-

wódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile 
wszystkie „pierwszaki” z terenu Powiatu Wągro-
wieckiego otrzymają w miesiącu wrześniu zestaw 
światłoodblasków w postaci opasek samozaci-
skowych na rękę i naklejek na torbę lub plecak. 
Akcja ta przeprowadzana jest już po raz drugi. Jej 
zasadniczym celem jest poprawa widoczności 

na drodze najmłodszych uczestników ruchu. 
Umożliwiają one kierującemu pojazdem znacznie 
szybciej zauważyć dziecko, szczególnie w przy-
padku złych warunków atmosferycznych .

Krzysztof Poszwa - Główny specjalista 
ds. bezpieczeństwa publicznego 

i systemu zarządzania kryzysowego
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 
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PCPR Ambasadorem 
Kampanii „Zły dotyk”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu przystąpiło 
do Ogólnopolskiej Kampanii „Zły dotyk” orga-
nizowanej przez fundację Dzieci Niczyje oraz 
Rzecznika Praw Dziecka.

Jest to już druga edycja kamapanii, której sztan-
darowe hasło brzmi: „Dzieci skrzywdzone przez zły 
dotyk chcą stać się niewidoczne”. Podejmowane w 
niej działania są wyrazem sprzeciwu wobec wykorzystywaniu seksu-
alnym, a także wszelkim innym formom niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych.

Kampania skierowana jest przede wszystkim do rodziców i profe-
sjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów). Ich edukacja w 
zakresie możliwości ochrony i pomocy dzieciom, które doświadczyły 
wykorzystywania seksualnego jest szczególnie ważna ponieważ takie 
doświadczenia mają szczególnie negatywny wpływ na zdrowie, rozwój 
psychospołeczny i emocjonalny najmłodszych. Kampania wspierana 
jest przez różne instytucje i organizacje na terenie całego kraju.

Pełniąc rolę  ambasadora Kampanii gorąco zapraszamy rodziców, 
opiekunów oraz inne osoby pracujące z dziećmi do zapoznania się z 
przygotowanymi przez organizatorów publikacjami. Broszury: „Jak 
chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym”, „Poradnik dla 
rodziców  i  profesjonalistów”, „Pomoc dzieciom wykorzystywanym 
seksualnie czy „ Poradnik dla pedagogów , nauczycieli i opiekunów 
dziecka” można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej www.
zlydotyk.pl.

PCPR Wągrowiec

Podopieczni PCPR na koloniach
W drugiej dekadzie sierpnia br. ponad 100 małoletnich podopiecz-

nych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyło w 
koloniach letnich w Ostrowie Lubelskim oraz Mikoszewie, organi-
zowanych we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz 
Stowarzyszeniem Primum Vivere. Dziewięciodniowy,  nieodpłatny  
pobyt „obfitował” w m.in. takie atrakcje, jak: wycieczki autokarowe, 
rejsy statkiem; zwiedzanie okolicznych  zabytków; kurs żeglowania, 
pływania oraz ratownictwa wodnego; liczne konkursy, gry zespołowe, 
współzawodnictwo w piłce nożnej, siatkowej, badmintonie, tenisie 
stołowym, olimpiady kolonijne, wybory Miss i Mistera kolonii, pływa-
nie na „bananie”/motorówce, dyskoteki, ogniska, karaoke, wycieczki 
rowerowe i piesze (podchody).Dzieciaki  wróciły całe i zdrowe do 
stęsknionych rodziców i opiekunów, a po pobycie na koloniach zosta-
ły fotografie, pamiątki, nagrody, dyplomy oraz wyłącznie dobre wspo-
mnienia. Sprawozdanie organizatora na www.pcpr.wagrowiec.pl

PCPR Wągrowiec

Fundacyjne półkolonie 
w Jabłkowie

W dniach 06.07.-17.07.2010 Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim w 
Bliżycach zorganizowała półkolonie dla 60 dzieci z terenu Wielkopol-
ski. Półkolonie obyły się w ramach projektu „ Aktywny wypoczynek, 
dobra zabawa to sposób na udane wakacje”. 

Projekt współfinansowało Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
Półkolonie odbyły się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego  w 
Jabłkowie.

Wychowawcami byli nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jabłkowie. Uczestnicy półkolonii brali udział w zajęciach z 
kinezjologii Dennisona, zabawach animacyjnych z chustą Klanzy, 
warsztatach entomologicznych na których dzieci mogły wcielić się 
w rolę entomologów pracując na specjalistycznym sprzęcie. Uczest-
nicy mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, sprawność 
ruchową na zajęciach sportowych, na zajęciach twórczych tworząc 
dzieła przy pomocy różnych technik artystycznych. Dzieci mogły 
także skorzystać z zajęć profilaktycznych, psychologa. Dodatkowo 
uczestnicy brali udział w wyjazdach do kina i nad jezioro. Półkolonie 
zakończyło ognisko.  

Fundacja Pomoc  Dzieciom Wiejskim w Bliżycach

„Zostań Moją Rodziną” 
- przekształcanie i wsparcie funkcjonowania rodzin 

zastępczych w Powiecie Wągrowieckim”
Powyższe hasło jest aktualnie realizowanym przez Powiatowe Cen-

trum Pomocy Rodzinie,  konkursowym projektem  z zakresu opieki 
nad dzieckiem i rodziną ,współfinansowanym w 80% ze środków Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 150 tys. zł. W ramach 
projektu realizowane są interdyscyplinarne działania wspierające 
(także materialnie) 20 rodzin zastępczych niespokrewnionych z 
dziećmi  funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na pomoc rodzinom zastępczym zawodowym. Do 
rodzin dotarł już artykuły sprzętu gospodarstwa domowego o łącznej 
wartości  65.354 zł w postaci: 18 zmywarek, 22 pralek automatycznych, 
16 chłodziarko-zamrażarek, 12 odkurzaczy, 19 kuchenek mikrofalo-
wych, 8 żelazek, 11 robotów kuchennych, 15 gofrownic, 14 frytkownic 
oraz  15 elektrycznych tosterów. Trzy rodziny, które już w czerwcu 
zdecydowały się na tzw. „zawodowstwo” otrzymują z tego tytułu 
wynagrodzenie. Trwają również szkolenia podnoszące kompetencje  
rodziców zastępczych w obszarach problematyki dziecka z rodziny 
alkoholowej, różnych relacji emocjonalnych w życiu dziecka, tożsa-
mości dziecka, współpracy z rodziną naturalną. Wkrótce rozpoczną 
się warsztaty psychologiczne dotyczące strategii komunikowania się z 
dzieckiem oraz efektywnego radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. 
Rodzice zastępczy opiekujący się dziećmi z niepełnosprawnościami 
umysłowymi  mogą ponadto skorzystać  z profesjonalnej pomocy 
oligofrenopedagogicznej. Już od września rodziny zastępcze będą 
miały także możliwość korzystania z poradnictwa prawnego. Szcze-
góły dot. programu na www.pcpr.wagrowiec.pl

PCPR Wągrowiec

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu 17 czerwca 2010 roku, w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu, 

odbyło się  uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
zainicjowane przez Starostę Wągrowieckiego - Pana Michała Piecho-
ckiego, a zorganizowane przez kadrę Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, przy nieocenionej pomocy wolontariuszy z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu, którzy jak zwykle zadbali o 
atrakcje dla milusińskich. Wśród zaproszonych Gości, w gronie których, 
jako najważniejszych należy wymienić Rodziny Zastępcze w liczbie 
75 zamieszkujących teren Powiatu Wągrowieckiego, znaleźli się także 
przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, przedstawiciele 
wymiaru sprawiedliwości, policji, jednostek pomocy społecznej, edukacji 
oraz organizacji pozarządowych. Goście, którym obowiązki służbowe 
nie pozwoliły na osobistą obecność na uroczystości przesłali listy 
gratulacyjne, które zostały odczytane zebranym. Intencją uroczystości 
było uhonorowanie Rodzin Zastępczych, podkreślenie istoty i wagi 
pełnionej przez nie funkcji jako najbardziej pożądanej formy opieki dla 
dzieci czasowo pozbawionych możliwości wychowania w rodzinie włas-
nej. Część oficjalna spotkania została uwieńczona popisem wokalnym 
nowo powstałego chóru THE HOOR pod batutą Tomasza Kotwicy oraz 
rewelacyjnym występem Agnieszki Zawidzkiej i Jej zespołu. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Rodzicielstwo Zastępcze.

PCPR Wągrowiec
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XX Turniej Piłki Nożnej 
Drużyn Osiedlowych

26 lipca 2010 roku na boisku Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Wągrowcu przy ulicy Jeży-
ka odbył się Finał XX Turnieju Piłki Nożnej 
Drużyn Osiedlowych, który Zarząd Miejski 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu 
obok zaplanowanego na jesień Święta La-
tawca zorganizował w ramach zadnia „Spor-
towe lato i jesień z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci” współfinansowanego przez Powiat 
Wągrowiecki.

Turniej dzięki zaangażowaniu członków Za-
rządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci w Wągrowcu odbył się już po raz dwudziesty. 
Z ramienia TPD nad sprawnym przebiegiem 
i organizacją Mundialito czuwał Pan Adam 
Sandurski, a wspierali go Pani Elżbieta Rączko-
wiak – Prezes Zarządu Miejskiego TPD, Pani 
Krystyna Kopiejewska – Skarbnik Zarządu 
Miejskiego TPD, Pan Dariusz Andrzejczak 
– sędzia oraz Pani Beata Andrzejczak.

Rozgrywki odbywały się w trzech grupach 
wiekowych na zasadzie „każdy z każdym”. 
Mecze trwały 10, 15 i 20 minut i rozgrywały je 
drużyny składające się maksymalnie z 10 osób 
(5 graczy, bramkarz i 4 rezerwowych), które 
przybierały nazwy drużyn państw uczestniczą-
cych w Mistrzostwach Świata.

W XX jubileuszowym Turnieju Piłki Nożnej 
Drużyn Osiedlowych wzięło udział 25 drużyn 10 
osobowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego. W 
grupie I do lat 11 – 7 drużyn, w II grupie 12 – 13 
lat  - 7 drużyn i w grupie III 14 – 15 lat  - 12 dru-
żyn. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Oficjalna punktacja w grupie I /do lat 11/
I miejsce - Nigeria
II miejsce - Hiszpania
III miejsce - Anglia,
IV miejsce - Szwajcaria
V miejsce - Holandia
VI miejsce – Włochy
VII miejsce - Argentyna

Oficjalna punktacja w grupie II 
/od 12 do 13 lat/

I miejsce - Brazylia
II miejsce - Francja
III miejsce - Niemcy
IV miejsce - Anglia
V miejsce - R.P.A.

Oficjalna punktacja w grupie III 
/od 13 do 15 lat/

I miejsce - Ghana
II miejsce - Honduras
III miejsce - Portugalia
IV miejsce – Holandia
Wyłoniono najskuteczniejszych bramkarzy.
W grupie I - Filip Lewandowski z drużyny 
Holandia
W grupie II - Jakub Jakubiak z drużyny 
Anglia
W grupie II  - Patryk Lewandowski z drużyny 
Ghana

Największą ilość bramek zdobyli:
W grupie I - Eryk Taszarek z drużyny Hi-
szpania /25/
W grupie II - Kacper Friszka z drużyny 
Brazylia /10/
W grupie III - Maciej Adamski z drużyny 
Urugwaju /7/

Podkreślić należy, iż wszystkie drużyny 

Sportowe lato i jeSień 
z towarzyStwem przyjaciół dzieci

otrzymały piłki nożne, a wyróżniający się gra-
cze również inne nagrody rzeczowe. W ramach 
podziękowania Pan Dariusz Andrzejczak sę-
dzia Turnieju otrzymał pamiątkową statuetkę 
za sędziowanie wszystkich spotkań.

W uroczystym zakończeniu Mundialito 
uczestniczyli min. Starosta Wągrowiecki Mi-
chał Piechocki, Burmistrz Miasta Wągrowca 
Stanisław Wilczyński, Prezes Zarządu Oddziału 
Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Pile Leszek Raźniewski, Prezes Zarządu 
Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Wągrowcu Elżbieta Rączkowiak wraz z 
członkami Zarządu Krystyną Kopiejewską i 
Adamem Sandurskim. Natomiast z ramienia 
Spółdzielni obecni byli Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Tadeusz Graczyk oraz Vice Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Zdzisław Woj-
ciński. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w 
Starostwie Powiatowym reprezentowała Beata 
Koczorowska. Ponadto imprezę zaszczycili 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w 
Wągrowcu. Wszyscy wymienieni wzięli udział w 
wręczaniu nagród i gadżetów zakupionych min. 
z budżetu Powiatu Wągrowieckiego.

Pan Starosta Wągrowiecki Michał Piecho-
cki w szczególności nagrodził i wyróżnił zespół 
Niemiec – drużynę z Przysieczyna.

Turniej cieszył się wielką popularnością, 
kibice dopingowali swoje drużyny podczas 
zawodów i licznie przybyli na Finał Turnieju. 
Kibicowali mali i duzi, chłopcy i dziewczęta, 
rodzice i dziadkowie, wszyscy podziwiali na-
szych młodych zawodników.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu
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Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żoł-
nierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli 
kontrakt na pełnienie służby wojskowej w 
rezerwie. W tym momencie pozostają oni 
w dyspozycji do wykonywania zadań w 
przypadku realnych zagrożeń militarnych 
i niemilitarnych. 

Służba ta może odbywać się zarówno 
w kraju, jak i poza granicami państwa. 
Tworzony ochotniczy zasób żołnierzy 
posiada przydziały kryzysowe na określo-
ne stanowiska służbowe w jednostkach 
wojskowych. 

Gospodarzem uroczystości był Ko-
mendant Komendy Powiatowej Policji w 
Wągrowcu podinsp. Tomasz Francusz-
kiewicz. 

W uroczystości uczestniczyli: Komen-
dant Komendy Powiatowej Policj i  w 
Gnieźnie insp. A. Sobolewski, Starosta 
Wągrowiecki Michał Piechocki, Burmistrz 
Wągrowca Stanisław Wilczyński, Przewod-

niczący Rady Powiatu Wągrowieckiego 
Krzysztof Migasiewicz, Burmistrzowie 
i Wójtowie Powiatu Wągrowieckiego, 
Radni Powiatowi, zastępca Prokuratora 
Rejonowego Renata Bocheńska – Bejnaro-
wicz, Komendant Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej kpt. Jacek Michalak i inni 
zaproszeni goście.

W trakcie uroczystości wręczono od-

znaczenia, akty mianowania na wyższe 
stopnie policyjne oraz liczne listy gratu-
lacyjne.  Rozstrzygnięto również plebiscyt 
na Dzielnicowego Roku, którym został 
p. Sebastian Puweł. Obchodom Święta 
Policji towarzyszyło wręczenie p. Halinie 
Heckert pracownikowi korpusu służby 
cywilnej Komendy Powiatowej Policji w 
Wągrowcu oraz asp. sztab. Mariuszowi Ka-
niewskiemu specjaliście Zespołu Kontroli, 
Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej 
Policji w Wągrowcu zaszczytnej Nagro-
dy Herbu Powiatu, przyznawanej przez 
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego. Z rąk 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji 
w Wągrowcu podins. T. Francuszkiewicza 
oraz Komendanta Komendy Powiatowej 
Policji w Gnieźnie insp. A. Sobolewskiego  
główny specjalista ds. bezpieczeństwa 
publicznego i zarządzania kryzysowego 
w Starostwie Powiatowym K. Poszwa 
otrzymał list gratulacyjny oraz grawerton, 
będące wyrazem podziękowań za wielolet-
nią współpracę. 

Katarzyna Kubacka
Wydział Organizacyjny

w Starostwie Powiatowym 
w Wągrowcu

Uroczystość z okazji Święta Policji 2010
W dniu 23 lipca 2010 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się 
uroczystość związana z obchodami Święta Policji.

Przydziały takie nadaje się na okres 
od 2 do 6 lat, z możliwością ponownego 
nadania. Łącznie jednak nie może on prze-
kroczyć 15 lat.

Siły te realizują zadania z zakresu bez-
pieczeństwa kraju i potrzeb obronnych 
państwa, a więc realizują wszystkie zada-
nia przypisane Siłom Zbrojnym. Mają one 
wzmacniać potencjał jednostek wojsko-
wych, które realizują zadania z zakresu 
zarządzania kryzysowego. Bierze się tutaj 
pod uwagę takie działania jak zwalczanie 
klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, 

Narodowe Siły Rezerwowe
Powołane w tym roku do życia Narodowe Siły Rezerwowe stwarzają szansę dla osób chcących podjąć służbę wojskową w 

rezerwie. Do końca roku tworzone siły mają liczyć 10 tysięcy żołnierzy, do końca 2011 – już 20 tysięcy. Powstająca formacja 
tworzona jest na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej. 

akcje poszukiwawcze i ratownicze, ochro-
nę zdrowia i życia ludzkiego, ochronę 
mienia czy unieszkodliwianie materiałów 
niebezpiecznych.

Więcej informacji można uzyskać na 
stronie Ministerstwa Obrony Narodowej 
lub bezpośrednio w każdej wojskowej 
komendzie uzupełnień.

Krzysztof Poszwa
Główny specjalista ds. bezpieczeństwa  

publicznego i systemu zarządzania 
kryzysowego w Starostwie Powiatowym 

w Wągrowcu
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Uroczystość z okazji Święta Policji 2010 Wakacyjna działalność 
GLKS „Sokół” Damasławek

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Damasławku w dniach 
31.07-1.08.2010 roku zorganizował dużą imprezę plenerową, w ramach 
której odbyły się współfinansowane przez Powiat Wągrowiecki „XII 
Turniej im. Piotra Torzewskiego w piłce nożnej” oraz „Regionalne 
Zawody w Skokach przez Przeszkody – VIII Memoriał Angeliki Jach 
Eliminacje do Mistrzostw Polski Koni 4 letnich”.

Impreza cieszyła się dużym powodzeniem zarówno mieszkańców 
naszego Powiatu jak również osób z całej Polski. Do szranków w 
zawodach konnych stanęły Panie, Panowie a także dzieci i młodzież, 
natomiast w XII Turnieju im. Piotra Torzewskiego zmierzyły się cztery 
drużyny piłki nożnej - „POLONIA”  Piła, „POGOŃ” Łobżenica, „DĄB” 
Barcin oraz gospodarze „SOKÓŁ” Damasławek.

Gospodarze stanęli na wysokości zadania i odnieśli zwycięstwo w 
rozgrywkach piłkarskich, a wyniki przestawiły się następująco:
I miejsce - „SOKÓŁ” Damasławek,
II miejsce - „DĄB” Barcin,
III miejsce - „POGOŃ” Łobżenica,
IV miejsce  - „POLONIA”  Piła.

Zawody w piłce nożnej w dniu 31 lipca 2010 roku otworzył Wicesta-
rosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, który wraz z organizatorami 
powitał zawodników oraz przybyłych gości.

„Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody – VIII Memoriał 
Angeliki Jach Eliminacje do Mistrzostw Polski Koni 4 letnich” odbyły 
się w niedzielę 1 sierpnia 2010 roku, klasyfikacja w tej najbardziej pre-
stiżowej rozgrywce między zgromadzonymi koniarzami przedstawia 
się następująco:
I miejsce Krzysztof Ludwiczak z KJ Wechta Rosnówko na koniu Bajo 

udu Rouet,
II miejsce Jacek Bobik z Dragona Nowielice na koniu Taunus,
III miejsce Anna Rębisz z Rywala Grudziądz na koniu Graf.

Podczas imprezy organizowanej przez Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„Sokół” w Damasławku prócz VIII Memoriału Angeliki Jach odbyły się 
również inne zawody konne, w których udział wzięło ponad 100 zawod-
ników na 300 koniach.

Nagrody wręczyli między innymi Starosta Wągrowiecki Pan Michał 
Piechocki oraz Wicestarosta Pan Tomasz Kranc.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu
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Z PRACY RADY:
RADA POWIATU WĄGROWIECKIEGO W MIESIĄCACH: KWIETNIU, 

MAJU, CZERWCU I LIPCU 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 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilita-
cyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Wapnie w 2009 roku,

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

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

• 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 udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego 
za 2009 rok,

• trzykrotnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 
2010 rok,

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

• w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji  Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej 
działania oraz wyboru jej Przewodniczącego,

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
zajętej pod drogę powiatową, położoną w miejscowości Żelice 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 Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,

• w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji 
kultury,

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

• w sprawie przyjęcia analizy o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wą-
growieckim gwarantowanego przez Komendę Powiatową Policji  w 
Wągrowcu za 2009 rok,

• w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wą-
growieckim gwarantowanego przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Wągrowcu za 2009 rok,

• w sprawie zaopiniowania wniosku uzupełniającego o dofinansowanie 
kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, ze środków Funduszu Pracy 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,

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

• w sprawie zaciągnięcia długoterminowych:  pożyczki ,kredytu,
• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie 

spłaty długoterminowych: pożyczki, kredytu udzielonego przez bank 
wyłoniony w drodze procedury przetargowej,

• w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

• w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu 
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub 

jego jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych,

• w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
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, czerwcu i lipcu 2010 r.

Komisja Rewizyjna:
-  dokonała kontroli struktury zatrudnienia , wykonania zadań i funkcjo-

nowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu,
- kontrolowała wykonanie zadań i funkcjonowanie Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy,
- przeprowadziła kontrolę wykonania zadań i funkcjonowanie w Mło-

dzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wągrowcu,
-  analizowała realizację zadań przez Wydział Europejski i Rozwoju,
- dokonała kontroli wykonania zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Wągrowcu,
- analizowała i rozpatrzyła skargę na działalność dyrektora Młodzieżo-

wego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.
Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy:
- analizowała wysokość kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 

oraz zaspokojeniem potrzeb społecznych oraz zapoznała się z wyko-
naniem budżetu ZOZ za trzy miesiące,

- zapoznała się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej 
Górze, zaspokojeniem potrzeb  przez DPS ,

- przyjęła informację o aktualnej sytuacji bezrobocia  w powiecie oraz   
z informacją o wprowadzeniu standaryzacji usług przez Powiatowy 
Urząd Pracy,

- podsumowała pracę komisji za okres dwóch kwartałów,
- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.
Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu:
- przyjęła informację o finansowej sytuacji szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez powiat [stan subwencji oświatowej na 2010 rok 
po korekcie MEN] Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – podejmowane 
działania, realizacja planu finansowego na 2010 r., 

- zapoznała się z informacją o stopniu wykonania budżetu powiatu za 
2009 r.,

- zapoznała się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej 
Górze  (podejmowane działania, realizacja planu finansowego na 2010r.), 
- dokonała porównania   płac w  jednostkach powiatowych,

- przyjęła informację o aktualnej sytuacji finansowej powiatu, zobowią-
zaniach i poziomem zadłużenia /wydatki na spłaty rat kapitałowych 
i obsługę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek – kredytu, aktualny 
stan zadłużenia, terminowość dokonywanych spłat wraz z prognozą 
długu na lata następne/

- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji:
- przyjęła informację nt. bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w zakre-

sie działania Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,
- zapoznała się z poziomem informatyzacji starostwa i jednostek powiatu 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości  obsługi interesantów,
- przyjęła informację o bezpieczeństwie mieszkańców powiatu w zakresie 

działania Powiatowej Komendy Policji ,
- omawiała stan realizacji zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Geodezyjnego w 2010 
roku,

- analizowała materiały na sesję Rady Powiatu.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
- przyjęła informację o wysokości subwencji oświatowej na 2010 rok 

oraz oceniała wykonanie budżetu na 2009 rok w zakresie działania 
Komisji,

- zapoznała się ze stanem oznakowania głównych  szlaków turystycznych  
przebiegających  przez Powiat Wągrowiecki, 

- zapoznała się z działalnością Poradni Pedagogiczno -  Psychologicznej   
w Wągrowcu,

-zapoznała się z funkcjonowaniem i bazą Młodzieżowego Ośrodka So-
cjoterapii  w Gołańczy,

- analizowała funkcjonowanie i zadania realizowane przez Wielofunkcyjną 
Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Wągrowcu,
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Każdego roku z powodu różnych odmian raka i chorób nowotworo-
wych życie traci tysiące ludzi w Polsce. Niestety, leczenie większości 
z nich utrudnia lekceważenie pierwszych objawów choroby - nawet 
tych ewidentnych, a co za tym idzie zbyt późne rozpoznawanie.

Warto zapamiętać! Raka można pokonać, tylko trzeba go wykryć 
odpowiednio wcześnie i w dobrym momencie rozpocząć leczenie!

W związku z licznymi prośbami naszych czytelników ponownie 
drukujemy udostępniony przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu plakat pn. ”Badam siebie - dla siebie i 
innych”. Przedstawia on podstawowe objawy, czynniki ryzyka zacho-
rowania, czynniki ochronne oraz zalecenia profilaktyczne najczęściej 
występujących w społeczeństwie polskim nowotworów złośliwych. 

Barbara Linetty
Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 
28 lipca 2010r. Rada Powiatu Wągrowieckiego w wyniku nowelizacji 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podjęła 
uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsulto-
wania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. 

Konsultacje to proces informowania i zasięgania opinii, w którym 
przedstawiciele władz samorządowych prezentują organizacjom poza-
rządowym i uprawnionym podmiotom projekty aktów prawa miejsco-
wego, które będą miały bezpośrednio bądź pośrednio wpływ na życie 
codzienne i pracę obywateli. Celem konsultacji nie jest ograniczenie 
się do przedstawienia treści tych projektów, lecz także do możliwości 
zgłaszania opinii, uwag, i wniosków przez uprawnione podmioty.

W konsultacjach mogą brać udział działające na terenie Powiatu 
Wągrowieckiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której 
podejmowane są konsultacje.

Konsultacje stanowią jedną z metod dialogu społecznego opartego 
o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności i 
uczciwej konkurencji.

Inicjatorem konsultacji jest Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, który 
rozpatruje uwagi, opinie i wnioski uprawnionych podmiotów przed 
podjęciem ostatecznej decyzji.

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na naszej stronie inter-
netowej oraz w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego” w 
Biuletynie Informacji Publicznej, w której na bieżąco będziemy zamiesz-
czać projekty uchwał wraz z formularzem, a także dalszą instrukcją i 
terminem co do sposobu wyrażenia opinii w konsultowanej sprawie.

Zapraszamy Państwa, organizacje do aktywnego wyrażania swoich 
opinii oraz do czynnego udziału w konsultacjach aktów prawa miej-
scowego.

Barbara Linetty
Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

Konsultacje aktów 
prawa miejscowego

- przyjęła  informację o stanie zabytków na terenie powiatu wągrowie-
ckiego,

-zapoznała się z zadaniami remontowo - inwestycyjnymi  oraz zakupami 
materiałów i wyposażenia planowane na okres wakacyjny w placów-
kach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki,

-przyjęła informację szkół ponadgimnazjalnych o wynikach naboru na 
rok szkolny 2010/2011.

- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.

Wnioski, zapytania i stanowiska komisji stałych Rady Powiatu:
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji wypracowała wnioski:
-  aby w projekcie uchwały dotyczącej podjęcia przez Zarząd Powiatu 

działań wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu określić termin 
realizacji zadania do końca maja 2010 r.,

- o możliwość kolejnego wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej 
Policji w Wągrowcu na działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności 
Powiatu Wągrowieckiego,

- Komisja po zapoznaniu się z propozycjami dróg podjęła decyzję o 
przedstawieniu zarządowi dwóch wniosków do programu Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwsza propozycja: Skoki 
– Kuszewo - dr. woj. 190 – Kłodzin oraz druga propozycja: Damasła-
wek-Dąbrowa,

- o zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego lub jego przedstawiciela 
we wrześniu br. na spotkanie celem przedstawienia zasad systemu 
ratownictwa medycznego.

- o sprzedaż majątku po likwidowanej Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów 
Samochodowych,
Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 
wypracowała stanowisko oraz wnioski:

-  Komisja w późniejszym terminie (przy pracach nad projektem budżetu 
powiatu) określi po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu i Skarbnikiem Po-
wiatu - formę i rodzaj przekazywanych materiałów informacyjnych ,

- o rozpoznanie od strony prawnej możliwości podpisania kontraktu 
Domu Pomocy Społecznej z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi 
pielęgniarskie,     

- o wypracowanie do końca września 2010r. nowej koncepcji rozwoju i 
funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,

- Komisja Zdrowia wraz z Komisją Finansów wnioskuje o ostateczne 
rozpoznanie i przedstawienie Ministerstwu Zdrowia problemów 
związanych z obsadą pielęgniarską i rehabilitacyjną w Domu Pomocy 
Społecznej w Srebrnej Górze.  
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy wypracowała 
wnioski:

- o podjęcie rozmów przez Zarząd Powiatu z Zarządem Wielobranżowej 
Spółki Inwalidów w temacie nabycia nieruchomości w Wągrowcu 
przy ul. Taszarowo, w której mieszczą się od 12 lat Warsztaty Terapii 
Zajęciowej.

- o rozpoznanie od strony prawnej możliwości podpisania kontraktu 
Domu Pomocy Społecznej z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi 
pielęgniarskie.     

- o wypracowanie do końca września 2010r. nowej koncepcji rozwoju                                                 
i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. 

-  Komisja Zdrowia wraz z Komisją Finansów wnioskuje  o ostateczne 
rozpoznanie i przedstawienie Ministerstwu Zdrowia problemów 
związanych  z obsadą pielęgniarską i rehabilitacyjną w Domu Pomocy 
Społecznej w Srebrnej Górze.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wypracowała zapy-
tanie:

- na jakim etapie znajduje się sprawa dyrektora I Liceum Ogólnokształ-
cącego, dotycząca samodzielnego powrotu ucznia z wycieczki zagra-
nicznej?
Komisja Rewizyjna wnioskuje:

- o wyasygnowanie środków finansowych na zakup nowego samochodu 
służbowego dla potrzeb PUP w Wągrowcu. Sprawa jest niezmiernie 
pilna, gdyż stan techniczny oraz wiek posiadanego obecnie nie rokują 
najlepiej, a samochód jest niezbędny do monitorowania/kontrolowania 
wydatkowanych środków publicznych. 

Zebrała :
M. Substyk  - inspektor w Biurze Rady Powiatu
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Podstawowe objawy:
• uporczywy kaszel
• spadek wagi
• osłabienie
• powiększone węzły 
   chłonne

Czynniki ryzyka zachorowania:
• palenie tytoniu, także bierne
• krzem, azbest, kadm 
   w środowisku pracy
• przebyta gruźlica i zapalenia płuc

Czynniki ochronne:
• unikanie dymu tytoniowego 
• dieta bogata w owoce i warzywa

Zalecenia profilaktyczne:
• prześwietlenie klatki piersiowej 
   (u palaczy raz w roku)

Rak płuc

Nagromadzenie czynników ryzyka nie oznacza, że dana osoba w ciągu swojego życia na pewno zachoruje na nowotwór złośliwy, zwiększa 
jednak prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Podobnie jest z czynnikami działającymi ochronnie. Ich obecność nie gwarantuje utrzymania 
dobrego stanu zdrowia, ale zwiększa szanse na jego zachowanie. W każdych okolicznościach i w każdym wieku istotna jest samoobserwacja 
organizmu, udział w powtarzanych badaniach profilaktycznych i szybka interwencja w przypadku pojawienia się niepokojących objawów.

Podstawowe objawy:
• zmiany wyglądu znamion barwnikowych
• stwardnienia na skórze
• owrzodzenia na skórze

Podstawowe objawy:
• nietypowe krwawienia 
   z narządów płciowych
• upławy
• dolegliwości bólowe

Podstawowe objawy:
• wyczuwalne zgrubienia
• wydzielina z brodawki
• powiększone węzły chłonne pachy

Czynniki ryzyka zachorowania:
• wystawienie na działanie 
   promieni słonecznych
• jasna karnacja skóry

Czynniki ryzyka zachorowania:
• infekcja HPV
• wczesna inicjacja seksualna i duża liczba 
   partnerów seksualnych
• duża liczba ciąż
• pierwszy poród w młodym wieku
• długotrwałe stosowanie środków antykoncepcyjnych
• palenie tytoniu

Czynniki ryzyka zachorowania:
• wczesna pierwsza miesiączka 
   i późna menopauza
• brak porodów lub późny pierwszy poród
• rak piersi i jajników w rodzinie

Czynniki ochronne:
• stosowanie filtrów UV 
   przy narażeniu na słońce

Czynniki ochronne:
• dieta bogata w zielone 
  i żółte warzywa

Czynniki ochronne:
• karmienie piersią
• jedzenie warzyw i owoców
• dieta uboga w tłuszcz

Zalecenia profilaktyczne:
• obserwacja znamion na skórze
• unikanie nadmiernej  
   ekspozycji na słońce

Zalecenia profilaktyczne:
• samobadanie piersi
• profilaktyczne badania 
   mammograficzne

Rak skóry

Rak szyjki 
macicy

Rak piersi

Podstawowe objawy:
• częste oddawanie moczu
• słaby lub przerywany strumień moczu
• bolesność przy oddawaniu moczu
• krwiomocz
• ból w plecach, miednicy, biodrach

Czynniki ryzyka zachorowania:
• nowotwory w rodzinie
• dieta wysokoenergetyczna i bogata w wapń
• kontakt ze środkami ochrony roślin
• wiek (ryzyko rośnie po 50 roku życia)

Czynniki ochronne:
• dieta bogata w warzywa i ryby
• aktywność fizyczna

Zalecenia profilaktyczne:
• badanie poziomu PSA w krwi

Rak 
gruczołu 
krokowego 
(prostaty)

Badam siebie
– dla siebie i innych

Podstawowe objawy:
• uporczywe biegunki lub zaparcia
• nieregularne wypróżnianie
• ból przy oddawaniu stolca
• spadek wagi ciała

Czynniki ryzyka zachorowania:
• wiek (ryzyko rośnie po 50 roku życia)
• otyłość
• dieta wysokobiałkowa i bogata w tłuszcze
• nowotwory w rodzinie 
• przewlekłe choroby zapalne układu 
   pokarmowego

Czynniki ochronne:
• aktywność fizyczna
• niesteroidowe leki przeciwzapalne
• dieta bogata w błonnik
• regularne odżywianie

Zalecenia profilaktyczne:
• badania na obecność krwi 
   utajonej w kale
• obserwacja własnego organizmu 
   i pracy układu pokarmowego

Rak jelita
grubego
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Zalecenia profilaktyczne:
• badanie cytologiczne raz w roku
• szczepienie przeciwko wirusowi 
   HPV (brodawczak ludzki)
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