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Powiatowe
„Święto Latawca”
W niedzielę, 2 października 2011r. na terenie Parku 600-lecia w Wągrowcu mogliśmy obchodzić
„Święto Latawca”.
Impreza organizowana już od wielu lat przez Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu
przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Wągrowcu, Starostwem Powiatowym w Wągrowcu
oraz Urzędem Miejskim w Wągrowcu, na stałe zapisała się w tradycję regionu.

Piękna słoneczna pogoda od samego rana
zachęcała całe rodziny do spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Brak wiatru nie zakłócił
przebiegu święta, a pomysłowość hobbistów
lotów latawcem pomogła wzbić się modelom
w niebo. Licznie przybyli mieszkańcy poza
pokazem swoich latawców, mogli przyjrzeć
się z bliska wozom strażackim, obejrzeć
występ treserki z psem oraz zjeść pyszną
grochówkę z kotła.
Podczas obchodów „Święta Latawca” pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia oraz
Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu promowali powiat wągrowiecki.

Od godziny 10.00 przeprowadzone zostały
konkursy wiedzy o powiecie i o zdrowiu.
Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą o szkołach i zabytkach znajdujących się na terenie
naszego powiatu, a także znajomością zagadnień dotyczących m.in. zdrowego odżywiania,
witamin, objawów chorób oraz organizacji
i instytucji zajmujących się zdrowiem. Natomiast najmłodsi uczestnicy imprezy, w tym
samym czasie licznie uczestniczyli w konkursach rysunkowych. O godzinie 12.00 w obu
konkursach zostały rozlosowane atrakcyjne
nagrody i gadżety ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.
Ponadto dużą popularnością wśród odwiedzających stoisko cieszył się folder promują-

cy powiat wągrowiecki, kalendarz imprez na
2011r. oraz widokówki powiatowe, a także
ulotki i gadżety promujące zdrowie m.in.
wykaz placówek medycznych działających
na terenie powiatu w 2011r.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy lotów
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane m.
in. przez powiat wągrowiecki. Licznie przybyłym na imprezę mieszkańcom przez cały czas
towarzyszyła przesympatyczna atmosfera
oraz klimat dobrej zabawy.
Uśmiech na twarzach dorosłych oraz
spontaniczny i radosny śmiech dzieci dowiodły, że obchody Święta Latawca były
niezwykle udane.
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Usuwanie pojazdów
z dróg

Jeżeli pojazd został usunięty w trybie art. 130a ust. 1 lub 2
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) na parking strzeżony, należy
odebrać go i pokryć należności. Nie warto czekać aż kwota
na rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy
wartość pojazdu.
Pojazdu, którego nie można sprzedać,
nie warto porzucać. Można oddać go do
punktu zbierania pojazdów lub stacji
demontażu pojazdów. Przedsiębiorcy
prowadzący działalność w tym zakresie
przyjadą po pojazd i wystawią dokumenty
umożliwiające wyrejestrowanie auta w wydziale komunikacji. W ten sposób zyskuje
się możliwość pozbycia się pojazdu bez
ponoszenia kosztów.
Wykaz przedsiębiorców zajmujących
się zbieraniem i demontażem pojazdów
znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w zakładce:

nie pojazdu;
4. Procedury prowadzące do przejęcia
pojazdu na własność powiatu, jego zbycia
lub zniszczenia oraz obciążenia kosztami
postępowania właściciela pojazdu.
Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała
pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia
jego usunięcia Starosta występuje do sądu
z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku
na rzecz powiatu. Starosta jest obowiązany
do wykonania orzeczenia sądu oraz wydania decyzji obciążającej właściciela bądź
osobę uprawnioną kosztami usunięcia,

Uratuj
życie z PCK
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu, pod
patronatem Starosty Wągrowieckiego, organizuje VII Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa,
który polega na honorowym oddawaniu tego
bezcennego leku, jakim jest krew. Konkurs trwa
od września 2011 roku do czerwca 2012 roku
i skierowany jest do: zakładów pracy, służb
mundurowych, sołectw, placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz miast i gmin na terenie powiatu wągrowieckiego. Podsumowanie
konkursu odbędzie się podczas obchodów
Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża,
podczas których laureatom w poszczególnych
kategoriach zostaną wręczone wyróżnienia
i podziękowania.
Wszystkim uczestnikom konkursu zapewniamy m. in.: bezpłatne badanie lekarskie,
oznaczenie grupy krwi, usprawiedliwienie za
dzień oddania krwi, produkty regenerujące
i wzmacniające 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.
Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) każdy
dawca otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi nadany przez PCK, który upoważnia do pewnych przywilejów, np. bezpłatnych
przejazdów komunikacją na terenie miasta
oraz gminy Wągrowiec oraz bezpłatnych leków
według wykazu Ministra Zdrowia.
Ponadto informujemy, że bardzo chętnie
wygłosimy bezpłatne pogadanki o znaczeniu
krwi w życiu człowieka i przywilejach dla honorowych dawców. Kontakt w sprawie pogadanek
pod numer tel. 667059964.

Edukacja
czerwonokrzyska

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
(link do strony: http://www.bip.umww.pl/
portal?id=312955).
Przepisy określają:
1. Okoliczności, w jakich pojazd może
zostać usunięty z drogi i odholowany na
parking strzeżony;
2. Służby uprawnione do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi;
3. Maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywa-

przechowania, oszacowania, sprzedaży
lub zniszczenia pojazdu.
Postępowanie może trwać spory okres
czasu, stąd warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi niniejszego zagadnienia, by uniknąć w przyszłości ponoszenia
zbędnych a zarazem wysokich kosztów
całej procedury.
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
foto:tiry.arbiter.pl

Po raz kolejny Polski Czerwony Krzyż
w Wągrowcu z chwilą rozpoczęcia roku
szkolnego będzie realizował programy
edukacyjne skierowane do młodzieży
wszystkich typów szkół.
Aż 550 młodzieży wczesnoszkolnej weźmie
udział w programie „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”, dzięki któremu będzie mogła
wykształcić nawyki dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i zdrowie. W czasie
realizowania programu młodzi uczestnicy
zapoznają się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa komunikacyjnego, przestrzegania
nawyków higienicznych i zasad pro zdrowotnych – zwiększenie udziału w diecie owoców
i warzyw, umiejętności udzielania pierwszej
pomocy, znajomości numerów alarmowych
i współpracy z rówieśnikami. Ponadto przejawiania wrażliwości, tolerancji oraz walk o dyskryminację, poczucie współistnienia z innymi
narodami. Wszyscy uczestnicy otrzymają
materiały edukacyjne oraz legitymację członka
Klubu PCK. Program finansowany przez Starostwo Powiatowe będzie realizowany przez
specjalistów PCK, Sanepidu, straży pożarnej,
policji i służb medycznych.
Jan Maćkowiak
prezes Koła PCK w Wągrowcu
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Nowe alkotesty w rękach Policji...
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AlcoQuant to nowoczesny przyrząd testowy służący do określania stężenia alkoholu w wydychanym
z płuc powietrzu. W urządzeniu tym zostały zastosowane najnowsze technologie dla uzyskania
eliminacji błędów pomiarowych i zapewnienia najwyższej dokładności pomiaru.
System pobierania próbek opracowany dla
uzyskania najwyższej dokładności pozwala
na uzyskania krótkich przerw pomiędzy pomiarami, a tym samym otrzymuje się bardzo
krótkie czasy oczekiwania pomiędzy kolejnymi pomiarami. W ciągu 1 minuty można
przebadać nawet 10 osób. Urządzenie działa
w dwóch trybach:
- tryb aktywny - służy do dokładnego
określenia stężenia alkoholu w wydychanym
powietrzu. Powietrze wdmuchiwane jest
przez ustnik, następnie po kilku sekundach
otrzymuje się wynik - poziom alkoholu w mg/l.
Po podłączeniu do drukarki otrzymujemy
potwierdzenie w formie wydruku.
- tryb pasywny - służy do sprawdzenia na
ewentualną zawartość alkoholu. Podczas
tego pomiaru nie stosuje się ustnika. Badanie
przeprowadza się poprzez przystawienie
urządzenia w odległości kilku centymetrów
od badanego, który wydmuchuje powietrze
w jego stronę. Tryb ten pozwala na sprawdzenie, czy znajduje się w powietrzu alkohol czy
też nie. Nie podaje jego dokładnej wartości.
Pozwala to jednak na przeprowadzanie
kontroli podczas wielu działań wzmożonych,
kiedy po utworzeniu tzw. rękawa możliwe
jest przebadanie wszystkich kierujących
w bardzo krótkim czasie.
Sprzęt będzie używany w codziennej służbie w walce z piratami drogowymi i plagą na
naszych drogach jakimi są nietrzeźwi kieru-

jący pojazdami mechanicznymi i rowerzyści.
Liczba ich stale rośnie, nie docierają liczne
apele do społeczeństwa, wysokie sankcje
karne stosowane przez sądy, wieloletnie
zakazy sądowe zatrzymania uprawnień do
kierowania pojazdami.
Sprawcy nie zdają sobie sprawy z tego, że
piractwo na drodze, nadmierna prędkość,
nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie
pierwszeństwa przejazdu i nietrzeźwość za
kierownicą są głównymi przyczynami tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.
Od początku tego roku do dnia 29 września
br. na drogach powiatu wągrowieckiego
zatrzymano ponad 250 nietrzeźwych kierujących różnymi pojazdami, w tym dokładnie
224 podejrzanym przedstawiono zarzuty
o przestępstwo z art.178a KK, zagrożone karą

nawet do 2 lat pozbawienia wolności. W 2011
roku doszło już do 27 wypadków drogowych,
w tym do 6 ze skutkiem śmiertelnym, zginęło
aż 8 uczestników, 24 odniosło inne obrażenia.
Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego, Wydziału Prewencji, Komisariatu Policji
w Skokach oraz Posterunku Policji w Gołańczy, którzy będą z urządzeń korzystać, pragną
serdecznie podziękować za bardzo skuteczne
narzędzie pracy.
Zapewniamy, że żaden sprawca nie ucieknie od odpowiedzialności a nasze działania
przyczynia się do zwiększenia stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu wągrowieckiego.
Monika Grzelak
Komenda Powiatowa Policji
w Wągrowcu

Jarmark Kujawsko-Pomorski 2011
W dniu 25 września br. na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku (Bydgoszcz)
odbył się Jarmark Kujawsko-Pomorski 2011. W celu promocji powiatu wągrowieckiego będącego
częścią regionu etnograficznego jakim są Pałuki, podobne jak w roku ubiegłym, w imprezie udział
wzięli pracownicy starostwa powiatowego w Wągrowcu oraz twórcy ludowi.
W jarmarku udział wzięło 60 wystawców
z całego regionu, którzy prezentowali swoje
wyroby i rękodzieła ludowe. Gościom Myślęcinka chwile umilały występy na scenie.
Zaprezentowały się zespoły pieśni tańca
z całego regionu. Jednym z najważniejszych
punktów imprezy był wybór Sołtysa Roku
i Sołtysa Roku na Obcasach. Najlepszym
spośród włodarzy okazał się pan Konrad Cichański, sołtys sołectwa Osielsko. Wśród pań
zwyciężyła pani Barbara Dolińska z sołectwa
Chrośna (gm. Solec Kujawski).
Stoisko Powiatu Wągrowieckiego cieszyło
się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających, którzy mogli zapoznać się z jego
historią, uzyskać aktualną informację turystyczną oraz bogatą ofertą dzieł wykonanych
przez naszych twórców tj. obrazy, serwety
haftowane, książki i publikacje na temat regionu i powiatu, pajączki, wycinanki regionalne.
Beata Ślesińska
Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
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Biblioteka pod chmurką

Okres wakacji sprzyjał spotkaniom na łonie natury, dlatego bibliotekarze Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wągrowcu postanowili choć na chwilę przenieść bibliotekę w teren.

Pierwsze tego typu spotkanie miało
miejsce dnia 16 lipca 2011 r. na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad
Nielbą”, gdzie odbyła się impreza promująca bibliotekę i czytelnictwo. Plenerową
Bibliotekę otworzył Wicestarosta Tomasz Kranc, a przybyłych gości powitała
dyrektor placówki Elżbieta Rożnowska.
Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą
naszej Biblioteki, którą zaprezentowaliśmy
na ośmiu stanowiskach: wypożyczalnia,
czytelnia prasy, Dyskusyjny Klub Książki,
Warsztaty Komputerowe, zielarz, architekt

krajobrazu, przyjęcie w ogrodzie, kącik dla
dzieci. Atrakcją dla najmłodszych były gry
i zabawy ruchowe, a także głośne czytanie
bajek.
Wśród dorosłych największym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska Warsztatów Komputerowych oraz wypożyczalni,
na którym prezentowane były nowości wydawnicze.
Za pomoc w organizacji imprezy pragniemy
jeszcze raz serdecznie podziękować:
- Zarządowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nad Nielbą”

- Pani Darii Olbryś - Zielone - Studio Pracownia Sztuki Ogrodowej
- Pani Alinie Kuźniarek - Sklep ZielarskoMedyczny „NATURA”
- Pani Hannie Andrzejewskiej - Dyrektor
Przedszkola Nr 7 w Wągrowcu
Drugą okazją do spotkania z czytelnikami poza murami naszej placówki były Dni
Wągrowca. Dzięki życzliwości dyrektora
Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, dnia
23 lipca prezentowaliśmy nasze zbiory na
wągrowieckim rynku.
Małgorzata Bejm

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu
przypomina o problemach higieny procesu nauczania
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu przypomina o problemach higieny procesu nauczania. Jednym z istotnych i corocznie
powracających jest problem związany z obciążeniem uczniów tornistrami.
Noszenie zbyt ciężkiego tornistra może
negatywnie wpływać na prawidłowy rozwój
kręgosłupa dziecka (skutkiem czego jest
skolioza-boczne skrzywienie kręgosłupa), na
stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Ciężary dźwigane w dzieciństwie mogą skutkować
w dojrzałym wieku zwyrodnieniami ,dolegliwościami bólowymi kręgosłupa i stawów,
nieprawidłowościami w funkcjonowaniu
narządów wewnętrznych.
Aktualnie w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci
i młodzieży. Według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu
Badawczego (CIOP-PIB) ciężar szkolnego
tornistra/plecaka nie powinien przekraczać
10-15% masy ciała ucznia.
Dlatego też przy zakupie nowego tornistra
powinniśmy zwracać uwagę m.in. na wagę
pustego tornistra, szerokie, regulowane szelki
zapewniające swobodę przy zakładaniu i zdej-

foto: www.kobieta.dziennik.pl

mowaniu oraz usztywnioną ściankę, która
powinna przylegać do pleców.
Ponadto warto kontrolować co dzieci noszą
w tornistrach. Na wagę tornistra nie składa
się tylko waga pustego tornistra i waga podręczników, zeszytów i zeszytów ćwiczeń.
Na wagę tę składają się także przybory szkolne, przybory do zajęć plastycznych, strój do

zajęć sportowych, a także przedmioty, które
nie są związane z nauką (zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami, butelki z napojami itp.). Bardzo często właśnie wszystkie
te dodatkowo noszone przedmioty wpływają
na przekroczenie właściwej wagi szkolnego
tornistra. Jednocześnie zwracam uwagę, że
z dniem 1 września 2009 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach, które mówi, iż w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się
uczniom możliwość pozostawienia części
podręczników i przyborów szkolnych.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu
mgr farm. Paweł Gilewski
Specjalista Higieny i Epidemiologii
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Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu pozyskał kwotę 1.486,3 tys. zł na
realizację programu specjalnego pod nazwą „Kobiety nad Nielbą”.
Wągrowiecki program jest jednym z 41 programów w kraju oraz jednym
z 6 w Wielkopolsce, które uzyskały akceptację i dofinansowanie ze
środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie na programy specjalne.
Program skierowany jest do bezrobotnych kobiet zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu. Jego realizacja rozpoczęła się
w lipcu 2011 r., a zakończy w grudniu
2011r. Rekrutacja została już zakończona i aktywizacją objętych zostało
90 pań, w pierwszej kolejności: kobiet,
wobec których wcześniejsze wsparcie
nie przyniosło rezultatu; długotrwale
bezrobotnych; młodych do 25 roku
życia i powyżej 50 roku życia; nie posiadających kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia zawodowego oraz
wykształcenia średniego oraz kobiet
mieszkających na terenach wiejskich.
W ramach programu zaplanowano:
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 pań, które
przed podjęciem działalności przeszły
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości), staż dla 50 osób, doposażenie
lub wyposażenie stanowisk pracy dla
30 osób.
Wszystkie beneficjentki zostały
objęte szkoleniem aktywizującym
z udziałem psychologa oraz treningiem
wizerunkowym.
Panie, które przy udziale środków
programu podejmują działalność gospodarczą, otrzymują także tzw.„zestaw startowy”, tj. prefinansowanie
składek na ubezpieczenia społeczne
przez 3 miesiące oraz pakiet promocyjny (dodatkowe środki na działania
reklamowo-promocyjne swoich firm).
20 kobiet - które po zakończonym stażu samodzielnie będzie poszukiwać
zatrudnienia - otrzyma portfolio – profesjonalne dokumenty aplikacyjne.
Realizacja programu specjalnego „Kobiety nad Nielbą” powinna przyczynić
się do poprawy sytuacji kobiet na wągrowieckim rynku pracy, a jednocześnie
pozwolić na ocenę skuteczności tak
skonstruowanych działań w stosunku
do grup bezrobotnych najbardziej zagrożonych bezrobociem.
PUP

Uczestniczki w trakcie szkolenia aktywizującego z udziałem psychologa.

Uczestniczki podczas treningu wizerunkowego.
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Wspólna polsko-nie
na temat r

W dniach 22 – 24 września 2011 roku gościliśmy w naszym powiecie delegację rolników
– Jürgenem Detje oraz Friedrichem – Wilhelmem Prohlem, nad całością delegacji niem
zajmującej się w powiecie lüneburskim współpracą międzynarodową.

Seminarium otwiera Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Delegacja niemiecka przybyła na zaproszenie władz powiatu
wągrowieckiego, które działały w porozumieniu z rolnikami i działaczami organizacji rolniczych. Nasi rolnicy bowiem są bardzo
zainteresowani tym, co się dzieje w rolnictwie u naszych zachodnich sąsiadów. Już nieraz dochodziło do kontaktów rolników
połączonych z wymianą doświadczeń, w wyniku których między
rolnikami polskimi i niemieckimi potworzyły się niejednokrotnie
długoletnie znajomości, a nawet przyjaźnie. Wymiany informacji
i doświadczeń jednak nigdy dosyć. Tym bardziej, że sytuacja się
dynamicznie zmienia, szczególnie w polskim rolnictwie.
Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki uzyskaniu środków
z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.
Obecna wizyta gości z Niemiec miała dwa główne cele. Pierwszym z nich było seminarium pt.: „Rolnictwo oraz instytucje
wspierające rolnictwo w Niemczech i w Polsce: polsko – niemiecka wymiana doświadczeń”. Odbyło się ono 23 września 2011
roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.
Oprócz delegacji niemieckiej ze strony polskiej brali w niej udział
rolnicy, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem oraz
licznie przybyła publiczność, w sumie ok. 80. osób.
Konferencję otworzył Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki.
Jako pierwszy swój referat pt. „Zadania oraz rola Wielkopolskiej
Izby Rolniczej”, przedstawił Bogdan Fleming, Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Po nim głos zabrała Christa
Krüger z referatem „Zadania oraz rola Dolnosaksońskiej Izby
Rolniczej”. Następnie swe referaty wygłosili: Hans-Jurgen Detje,
Kreislandwirt (Rolnik powiatowy-funkcja ta nie ma swego odpowiednika w Polsce), „Rola rolnika powiatowego we wspieraniu
rolnictwa”, dr inż. Marek Szamański „Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu” mówił o działalności „Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu”. Wilhelm
Cohors przedstawił zagadnienia związane z zawodowym szkolnictwem rolniczym w referacie „Kształcenie rolnicze w Niemczech”,
natomiast dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Go-

Prelegenci niemieccy w towarzystwie przedstawicieli strony
polskiej.

Wizyta w gospodarstwie rolnym Aleksandra Olejniczaka w Rgielsku.

7

WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY

emiecka konferencja
rolnictwa

w z zaprzyjaźnionego powiatu lüneburskiego na czele z Wilhelmem Cohorsem, Hansem
mieckiej pieczę sprawowała Christa Krüger, szefowa Partnertschaftsferein, organizacji

Stadnina koni „Jach” w Wapnie.

Goście z zainteresowaniem zwiedzają firmę „Damłyn”
w Damasławku.
łańczy Bogdan Koczorowski omówił jak wygląda to zagadnienie
w Polsce. Na koniec Aleksander Olejniczak, Prezes Gminnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Wągrowcu
przedstawił działalność tych organizacji w naszym kraju. Całość
zakończyła się rundą pytań do prelegentów.
Po seminarium niemieccy goście odwiedzili gospodarstwo rolne
A. Olejniczaka, który specjalizuje się w produkcji ekologicznych
warzyw oraz mieszalnię pasz „de Heus” w Mieścisku, po rozbudowie największy zakład tego międzynarodowego koncernu
w Polsce.

Kierownik Włodzimierz Cichocki, szef zakładu w Mieścisku,
prezentuje firmę „de Heus”.

Drugim ważnym celem wizyty niemieckich rolników były
targi AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania, które zwiedzali
następnego dnia. Po targach delegacja odwiedziła stadninę koni
„Jach” w Wapnie oraz przedsiębiorstwo „Damłyn” z siedzibą
w Damasławku, znanego producenta mąki.
Wizytę delegacji niemieckiej można ocenić jako bardzo udaną.
Zarówno polscy jak i niemieccy rolnicy chcą kontynuować i zacieśniać swoją współpracę. Planowane są już następne wspólne
projekty i przedsięwzięcia.
Dariusz Stoll
Wydział Europejski i Rozwoju

Z wizytą na największych targach techniki rolnej w Europie –
Bednary Agro Show.

„Rolnictwo oraz instytucje wspierające rolnictwo
w Niemczech i w Polsce:
polsko – niemiecka wymiana doświadczeń”.
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polonische
Zusammenarbeit
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Słów kilka w sprawie herbu i flagi
naszego powiatu

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego!
Podczas IX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego została podjęta uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XL/211/2002 Rady
Powiatu Wągrowieckiego z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu
oraz flagi Powiatu Wągrowieckiego.
Rada Powiatu na podstawie art. 12 pkt 10
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z art. 3 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach w dniu 9 października
2002 r. podjęła uchwałę w sprawie herbu
oraz flagi powiatu. Podjęcie przedmiotowej
uchwały nastąpiło po opracowaniu przez
artystę plastyka, magistra sztuki wzoru
i zwróceniu się w dniu 12 lipca 2002 roku
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie opinii o przedkładanym
projekcie herbu i flagi. Minister winien
wydać ją w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pismo Ministra zawierające
negatywną opinię wpłynęło do Starostwa
w dniu 12 listopada 2002 roku, a więc po
upływie 4 miesięcy od złożenia wniosku,
pomimo wcześniejszej pozytywnej telefonicznej opinii. Rada Powiatu podejmując
uchwałę nie posiadała pisemnej opinii
Ministra, oparła się jednak na uzyskanej
interpretacji, że „opinia w sprawie wzorów
insygniów i symboli nie jest wiążąca dla
podmiotu zwracającego się o jej udzielenie
(pismo MSWiA z dnia 23 sierpnia 2002 r.
znak AP/300-77(1)02/EK). Podjęta przez
Radę uchwała była badana przez Wojewodę
Wielkopolskiego jako organ nadzoru, który

nie stwierdził wówczas jej sprzeczności
z prawem. Uchwała została opublikowana
w Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 130 poz. 3604, stając
się przepisem prawa miejscowego.
Należy podkreślić, że w chwili podejmowania uchwały brak było orzecznictwa sądowego odnośnie oceny znaczenia prawnego
opinii Ministra i dopiero późniejsza praktyka
pozwoliła na wypracowanie w miarę jednolitej linii orzeczniczej. Kładzie się w niej nacisk
na obowiązek organów jednostki samorządu
terytorialnego uzyskania pozytywnej opinii
ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, wydanej w oparciu o stanowisko
kompetentnego w tej dziedzinie organu,
jakim jest Komisja Heraldyczna. Komisja ta
stwierdza, czy wzory przedstawione do zaopiniowania są zgodne z zasadami heraldyki,
weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Dopiero uzyskanie takiej opinii daje jednostce samorządu terytorialnego podstawę
do podjęcia uchwały o ustanowieniu herbu,
flagi czy innych symboli.
Przez wiele lat byliśmy przekonani, że
podejmując uchwałę w roku 2002 zrobiliśmy
wszystko zgodnie z obowiązującym prawem.
Jednak w dniu 1 lipca br. wpłynęła do tut.
Starostwa skarga Wojewody Wielkopolskiego, skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o stwierdzenie
nieważności uchwały nr XL/211/2002 Rady
Powiatu Wągrowieckiego z dnia 9 października 2002 roku w sprawie herbu oraz flagi
Powiatu Wągrowieckiego, z powołaniem się
na jej podjęcie bez wymaganej pozytywnej
opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W opinii Wojewody stanowiło

to istotne naruszenie prawa skutkujące
koniecznością zaskarżenia uchwały do sądu
w celu stwierdzenia jej nieważności. Dlatego też Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu
Wągrowieckiego podzieliła argumentację
Wojewody, mając na uwadze:
- dobro każdego mieszkańca powiatu, związanego z naszym regionem, jego kulturowością i historycznymi dziejami,
- troskę o prawidłową interpretację symboli
powiatu,
- szacunek do historii naszego powiatu
i jego korzeni,
Rada Powiatu Wągrowieckiego w dniu
27 lipca 2011 r. uchyliła przedmiotową
uchwałę.
W chwili obecnej trwają prace nad ustanowieniem nowych symboli powiatu. Wykonawca ww. dzieł będzie miał za zadanie
przygotować projekty herbu, pieczęci,
baneru, flagi i sztandaru Powiatu Wągrowieckiego, które powinny odzwierciedlać
głównie miejscowe tradycje historyczne
z uwzględnieniem walorów przyrodniczych,
turystycznych bądź gospodarczych Powiatu,
zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii
i sfragistyki. Żywię nadzieję, że całość prac
wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny Komisji Heraldycznej (działającej przy Ministrze
właściwym do Spraw Administracji Publicznej) i wykonaniem powiatowych insygniów
zakończy się w roku 2012. Tym samym nasz
powiat uzyska insygnia zgodnie z prawem
Reczypospolitej Polskiej”.
Z poważaniem
Michał Piechocki
Starosta Wągrowiecki

Nowa siedziba Biura Rzeczy Znalezionych
Przyjdź do Biura Rzeczy Znalezionych, którego nowa siedziba od dnia 29 września br. znajduje się
w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53.
Wszystkie osoby zainteresowane przekazaniem rzeczy znalezionych na terenie
naszego powiatu, bądź osoby poszukujące
zagubionych przedmiotów zapraszamy do
Biura w każdy czwartek, w godzinach od
13.30 do 15.30.
Rzeczy przyjmować i wydawać będzie pracownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowywania rzeczy znalezione na terenie powiatu wągrowieckiego
z wyjątkiem:
a. rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości,
b. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz
rzeczy znalezionych w środkach transportu
publicznego - wówczas znalazca obowiązany
jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy
budynku lub pomieszczenia albo zarządcy
środka transportu publicznego,

c. sprzętu lub ekwipunku wojskowego,
dokumentu wojskowego, broni, amunicji,
materiałów wybuchowych, aparatury radiowo - nadawczej, dowodów osobistych,
paszportów i innych dokumentów podróży,
które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.
Osoby poszukujące rzeczy zagubionej
i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
a. 1. Jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd
bądź znaki szczególne.
b. 2. Przedstawić dowody stwierdzające
posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód
zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne
oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).
Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych
przechowuje się przez okres 2 lat.
Szczegółowych informacji można uzyskać
pod numerem telefonu: 67 26 80 558.
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pobiegania. Urząd Miasta Poznania. 2002r.
2. www.rakpiersi.pl
3. www.prosalute.info
4. www.nfz.gov.pl/profilaktyka/programy.php

Profilaktyka w I LO
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem
złośliwym występującym u kobiet. W Polsce co
roku na złośliwy nowotwór sutka zapada 40 kobiet
na 100 000 osób. Połowa z nich umiera, bo zbyt
późno zgłosiły się na wizytę do lekarza.

27 września br. odbył się wykład dotyczący profilaktyki raka piersi połączony z nauką ich samobadania dla uczennic I Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.

Co to jest rak piersi?
Rak gruczołu sutkowego głównie występuje u kobiet, rzadziej
u mężczyzn, chociaż w Polsce wyprzedza go rak płuc. Rozwija się
w komórkach nabłonka przewodów lub zrazików gruczołu sutkowego. Daje przerzuty drogą chłonną do najbliższych węzłów chłonnych, a następnie przez krew do kości, płuc, mózgu, wątroby i do
innych narządów.
Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi:
- wczesna pierwsza miesiączka i późna menopauza,
- bezdzietność i późny wiek pierwszego porodu,
- doustne środki antykoncepcyjne z dużą dawką estrogenów,
- występowanie raka sutka u kobiet w rodzinie (matka, córka, siostra),
- nadmierne spożywanie alkoholu,
- nieprawidłowe odżywianie z dużą ilością tłuszczów i cholesterolu.
Główne objawy:
- guzek lub zgrubienie w piersi bądź pod pachą,
- zmiana wielkości i kształtu piersi,
- zmiany położenia jednej z brodawek sutkowych,
- deformacja sutka, zmiana jego kształtu,
- pomarszczenie skóry sutka,
- poszerzenie żył na skórze piersi,
- wydzielina z brodawki, zwłaszcza krwista, wysypka.
Na czym polega leczenie?
Leczenie raka piersi jest procesem wieloetapowym. Uzależnione
jest od rodzaju i rozmiaru zmian nowotworowych oraz od wystąpienia
przerzutów. Podstawą leczenia jest operacja, konieczna może być
także chemioterapia, naświetlanie lub terapia hormonalna.
Jak zapobiegać?
1. Zaleca się kobietom „samobadanie” badanie piersi wykonywane raz
w miesiącu, po miesiączce, a u kobiet po menopauzie w dowolnie
ustalonym, łatwym do zapamiętania dniu.
2. Kobiety pomiędzy 35 a 39 rokiem życia powinna mieć wykonaną
jedną mammografię.
3. Kobiety pomiędzy 40 a 49 rokiem życia powinny mieć wykonywaną
mammografię co 2 lata.
4. Kobiety pomiędzy 50 a 60 rokiem życia powinny mieć wykonywaną
mammografię raz w roku.
5. Kobiety powyżej 60 lat powinny mieć wykonywaną mammografię
według wskazań lekarza, na ogół co 1-1,5 roku.
W razie wykrycia guzka należy wykonać dodatkowe badania: USG
sutka i biopsja zmiany.
Należy pamiętać, że wcześnie postawiona diagnoza oraz leczenie
zwiększają szanse na wyzdrowienie.
W Wągrowcu można udać się do onkologa, który przyjmuje w:
NS ZOZ „MEDICUS” utworzonym przez „Medicus - Bonus” ul. Przemysłowa 42, tel. (67) 26 21 300.
Opracowała
Alicja Żabska-Szymańska
Źródła:
1. Informator o wybranych jednostkach chorobowych i sposobach za-

Dziewczęta mogły osobiście nauczyć się techniki samobadania
piersi na fantomach silikonowych, które zostały zakupione ze środków finansowych z budżetu powiatu przeznaczonych na promocję
i ochronę zdrowia.
Celem wykładu, którego prelegentem był dr Dariusz Godlewski - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu
było zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o swoje zdrowie w różnych
aspektach oraz na regularne wykonywanie badań mammograficznych
i cytologicznych.
Organizatorem wykładu było Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy współpracy z Wągrowieckim Towarzystwem „Amazonki” w Wągrowcu.

Bezpłatne badania
mammograficzne
Starosta Wągrowiecki oraz Burmistrz Miasta Wągrowca zapraszają mieszkanki powiatu wągrowieckiego na
bezpłatne badania mammograficzne w dniu 5 grudnia
2011r., których wykonawcą będzie Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów „OPEN” z Poznania.
Mammobus stać będzie na placu przy Urzędzie Miejskim w Wągrowcu. Rejestracja prowadzona będzie pod numerami: 0800 160
168 lub 61 855 75 28 w godz. od 8.00 do 15.00.
Badania przeznaczone są dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii
opłaconej przez NFZ. Podstawą wykonania jest dowód osobisty oraz
ważny dokument ubezpieczenia!
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ARiMR przypomina przepisy regulujące
„Ubój zwierząt gospodarskich
na użytek własny na terenie
gospodarstw rolniczych”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przypomina rolnikom, że pozyskiwanie przez nich mięsa na własne potrzeby
ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie
takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca
życia), świnie, owce czy kozy wiąże się
z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia
badania w kierunku włośnicy w przypadku
świń. W związku z tym, zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny
przed dokonaniem uboju w gospodarstwie,
posiadacz zwierzęcia (w wypadku, gdy ubój
jest prowadzony w gospodarstwie, w którym
zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący
gospodarstwo (wtedy, gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę było utrzymywane)
obowiązany jest poinformować, powiatowego
lekarza weterynarii, właściwego ze względu
na miejsce planowanego uboju, o zamiarze
jego przeprowadzenia.
Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia w biurze powiatowym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie

30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni
w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia
w którym ubój miał miejsce. W przypadku
zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia należy dołączyć paszporty zwierząt.
Posiadacz dokonuje zgłoszenia na właściwym
formularzu udostępnionym przez Agencję.
Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem sieci internetowej. Dokonując
zgłoszenia trzeba potwierdzić zgodność
danych w nim zamieszczonych ze stanem
faktycznym. W przypadku, gdy ubój na użytek
własny ma miejsce w innym gospodarstwie
niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest
utrzymywane, przemieszczenie zwierzęcia
do miejsca uboju powinno być odnotowane
w CBD i w paszporcie zwierzęcia.
Prawidłowe oraz terminowe dokonywanie
zgłoszeń umożliwia ustalenie skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane.
Informacja ta stanowi ważny element,
obowiązującego w Unii Europejskiej, systemu gwarantującego skuteczne zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt oraz kierowania
na rynki żywności bezpiecznej dla zdrowia
konsumentów. Przestrzeganie wszystkich
procedur wynikających z funkcjonowania

tego systemu umożliwia swobodny dostęp
zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego trafiających z państw członkowskich Unii
Europejskiej na rynki całej unii.
ARiMR przypomina też, że na wszystkich
posiadaczach: bydła, owiec, kóz i świń - ciąży obowiązek terminowego dokonywania
w „swoich” biurach powiatowych Agencji
zgłaszania innych zdarzeń dotyczących
ich stad czyli muszą powiadamiać: o urodzeniach, przemieszczaniu zwierząt do i z
gospodarstwa, ich padnięciu czy zabiciu. Do
zgłoszenia padnięcia i zabicia bydła należy
dołączyć paszport bydła. O każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz posiadacz
zwierząt gospodarskich ma też obowiązek
natychmiastowego informowania powiatowego lekarza weterynarii.
Przestrzeganie terminowego zgłaszania
zdarzeń dotyczących bydła podlega kontroli
w ramach „Systemu wzajemnej zgodności
w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt”
i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków związanych
z ubojem czy innymi zdarzeniami w stadzie
może skutkować nałożeniem sankcji finansowych na rolnika, który z nich się nie wywiązał.

INFORMACJA ZASTĘPCY PREZESA ARiMR DR ZOFII SZALCZYK

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ogłosiła nowe nabory wniosków o pomoc finansową
na rozwój przedsiębiorczości na wsi
Jeszcze w tym miesiącu będziemy przyjmować wnioski o dofinansowanie inwestycji na terenach
wiejskich z dwóch działaniach z PROW 2007 – 2013, a mianowicie: „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Pierwszy nabór wniosków o pomoc
w okresie od 27 października do 7 listopada
br. z działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” jest skierowany
do rolników i członków ich rodzin ( osób
ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie
przez okres 12 miesięcy). Od 27 września
do 14 października br. roku mogą oni złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji
związanych z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z tego gazu.
Następnie w okresie od 17 października
do 04 listopada br. mogą składać wnioski
na inne rodzaje działalności gospodarczej.
Na projekty dotyczące biogazu rolniczego
można otrzymać dotację do 500 tys. złotych,
a na pozostałe rodzaje działalności do 100
tys. zł i niej więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Drugi nabór wniosków o pomoc w okresie

od 26 września do 7 października br., jest
zaadresowany do osób, które planują utworzyć lub rozwinąć działalność gospodarczą
na obszarach wiejskich. Mikroprzedsiębiorstwem jest podmiot, który łącznie spełnia
następujące warunki: zatrudnia mniej niż
10 pracowników oraz osiąga roczny obrót /
bilans roczny do 2 mln euro. Aby otrzymać
dofinansowanie projektu należy utworzyć
i utrzymać przez okres 24 miesięcy jedno
i mniej niż dwa miejsca pracy w zamian za
pomoc w wysokości do 100 tys. zł lub co
najmniej dwa i mniej niż trzy miejsca pracy
w zamian za pomoc w wysokości do 200 tys.
zł lub co najmniej 3 miejsca pracy za pomoc
do 300 tys. zł. Pomoc nie może przekroczyć
50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
W obydwu działaniach wpierany jest
szeroki wachlarz rodzajów działalności,
np.: usługi produkcyjne, usługi dla ludno-

ści i usługi komunalne, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, rzemiosło, rękodzielnictwo,
roboty budowlane i instalacyjne, magazynowanie towarów, usługi rachunkowe,
doradztwo, usługi informatyczne. Dotowane
są koszty budowy i modernizacji obiektów
budowlanych, zakupu maszyn, urządzeń,
aparatury, narzędzi, wyposażenia, sprzętu
i oprogramowania komputerowego, zagospodarowania terenu.
Wnioskodawcy mogą otrzymać z Agencji
zaliczkę na finansowanie projektu w wysokości do 50 % wnioskowanej kwoty pomocy.
Zaliczka wypłacana jest niezwłocznie po
podpisaniu umowy przyznania pomocy i po
przedłożeniu stosownej gwarancji.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem
dotacji z w/w działań zachęcam zapoznania
się z warunkami przyznawania pomocy zamieszczonymi na stronie www.arimr.gov.pl
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Z PRACY RADY:
RADA POWIATU WĄGROWIECKIEGO W MIESIĄCACH
LIPCU I WRZEŚNIU 2011 ROKU PODJĘŁA UCHWAŁY:
• w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata
2015-2018,
• w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu
Wągrowieckiego na lata 2011-2020”,
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok,
• w sprawie uchylenia uchwały nr XL/211/2002 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 9 października 2002 roku w sprawie ustanowienia herbu oraz flagi Powiatu Wągrowieckiego,
• w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
• w sprawie przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do realizacji
projektu konkursowego „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013,Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie,
• w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie
w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu,
• w sprawie „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Wągrowiecki’,
• w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania
z zakresu edukacji ekologicznej polegającego na organizacji IV
Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego,
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Miasta i Gminy Gołańcz zajętej pod drogi gminne,
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wągrowieckiego na lata 2011-2021,
• w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na
2011 rok.
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.
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wągrowieckiego w II półroczu 2011r.
Dzień dyżuru: WTOREK
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

Tematyka prac Komisji na posiedzeniach
w miesiącach: lipcu i wrześniu 2011 r.
Komisja Rewizyjna:
- przygotowywała sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji
za I półrocze 2011 roku,
- dokonała kontroli wykonania uchwał Zarządu Powiatu za I półrocze 2011 roku,
-dokonała kontroli wykonywania zadań przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wągrowcu z uwzględnieniem wniosków kierowanych do PFRON w 2010 i 2011 roku.
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy:
- zapoznała się analizą potrzeb finansowych z zakresu zdrowia, polityki społecznej i rynku pracy, założenia do budżetu na 2012 rok,
- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.
Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich
i Strategii Rozwoju Powiatu:
- zapoznała się ze strukturą zatrudnienia i poziomem kosztów
w Starostwie Powiatowym,
- zapoznała się z informacją o działaniu biura ARiMR w Wągrowcu.
Współpraca w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich na lata
2007-2013,
- zapoznała się z analizą potrzeb jednostek Powiatu Wągrowieckiego i ich ewentualnymi propozycjami do budżetu na 2012 rok
(ZSP nr 1, ZSP nr 2, I LO),
- omawiała materiały na sesje.
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji:
- zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie
Wągrowieckim w tym stan wód i kąpielisk na terenie Powiatu,
- zapoznała się z informacją Zarządu Powiatu o realizacji budżetu
za I półrocze 2011 roku,
- analizowała materiały na sesję Rady Powiatu.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
- zapoznała się z informacją szkół ponadgimnazjalnych o wynikach
naboru na rok szkolny 2011/2012,
- zapoznała się ze stanem lokalowym, funkcjonowaniem i potrzebami Bursy Szkolnej nr 1w Wągrowcu,
- zapoznała się ze stanem bazy dydaktyczno-wychowawczej oraz
specyfiką funkcjonowania i potrzebami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu,
- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.
Zebrała:
M. Substyk - inspektor w Biurze Rady Powiatu

Podziękowania dla
Powiatu Wągrowieckiego
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży obchodzi
w tym roku dwudziestolecie swojego istnienia.
W związku z tym władze Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży
przesłały podziękowania dla osób i organizacji, które wytrwale angażowały się na rzecz wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.
Również zaangażowanie Powiatu Wągrowieckiego zostało zauważone przez Fundację, czego dowodem jest nominacja do wyróżnienia
„Dobry Sąsiad”.
Jest to przykład, że dobre polsko-niemieckie sąsiedztwo jest efektem pracy wielu osób po obu stronach.

Wągrowiecki Kurier Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatowego w Wągrowcu. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, tel. 067 26 80 512. Zespół redakcyjny: Kinga Basiura (Red. Naczelny), Radosław Kubisz, Dariusz Stoll,
Mariola Substyk. Foto: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Łamanie i druk: Studio ATUT s.c., Wągrowiec, ul. Sienkiewicza 17, tel.
067 26 24 078
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Grupa z Gołańczy.

Grupa z Ruśca (gm. Wapno) podczas zajęć z dr Hubertem Paluchem.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI
DWÓCH PROJEKTÓW
31 sierpnia 2011 roku upłyną termin realizacji przez Powiat Wągrowiecki dwóch projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
„Cudze chwalicie – Pałuk nie znacie – cykl warsztatów aktywizujących społeczności lokalne 45+
w powiecie wągrowieckim” oraz „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć
aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim – edycja II”.
Realizacja wyżej wymienionych projektów miała na celu podniesienie świadomości oraz odpowiedzialności mieszkańców
powiatu wągrowieckiego w wieku 45-64 lat, w dziedzinie edukacji
historycznej, krzewienia kultury i tradycji Pałuk, w połączeniu
z zwiększeniem, w oparciu o zdobytą wiedzę, ich aktywności
społeczno – zawodowej.
Zajęcia prowadzone były w grupach minimum 10 osobowych
we wszystkich gminach powiatu. W sumie w projektach wzięło

Raporty Dobrych Praktyk wydane w wyniku realizacji dwóch Projektów

udział 146 nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wągrowieckiego.
W przypadku projektu pt. „Zainteresuj się bogactwem okolicy,
w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim – edycja II”, zajęcia szkoleniowo
– warsztatowe odbywały się w trzech modułach tematycznych
z zakresu: materiału merytoryczno – fotograficznego zgromadzonego podczas I edycji projektu; obsługi ruchu turystycznego
(marketing, przewodnictwo, znakowanie szlaków, wykorzystanie

walorów turystycznych w celach zarobkowych); zaprojektowania
i wykonania tablic informacyjnych prezentujących najciekawsze
obiekty danej gminy/miejscowości wraz z ich ustawieniem na
terenie każdej z gmin powiatu wągrowieckiego. Natomiast w drugim z projektów zajęcia prowadzone były w czterech modułach
tematycznych: I moduł - region etnograficzny Pałuki, archeologia
i ochrona zabytków; II moduł - wystrój wnętrz, strój i hafty; II
moduł - garncarstwo, kuchnia; IV moduł - gwara, przyśpiewki,
obrzędy.
Wspólnym elementem obu projektów były spotkania informacyjno – promocyjne, zorganizowane po zakończonych modułach
szkoleniowo - warsztatowych dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego. Podczas spotkań uczestnicy zaprezentowali prace wykonane podczas zajęć (np. serwetki z haftem pałuckim, potrawy
pałuckie czy tablice informacyjne prezentujące nowopowstałe
szlaki tematyczne) oraz przybliżyli najbardziej charakterystyczne
elementy dla Pałuk i regionu. Kolejnym wspólnym elementem były
spotkania podsumowujące dla wszystkich uczestników projektów,
na których zebrane zostały uwagi oraz wnioski z realizacji wraz z
planami ich wykorzystania bądź kontynuacji. Dodatkowo każdy
uczestnik zajęć otrzymał certyfikat potwierdzający wkład osób
w edukację mieszkańców powiatu w zakresie historii i kultury
Pałuk oraz promocji i zagospodarowania walorów turystyczno
– kulturowych powiatu wągrowieckiego.
Cennym źródłem informacji o efektach pracy uczestników
projektów są dwie publikacje tzw. Raporty Dobrych Praktyk,
które zostały wydane w formie książkowej wraz z załączonymi
płytami, zawierającym materiał fotograficzny obrazujący walory
historyczno – przyrodnicze naszego regionu oraz relację z przeprowadzonych w ramach projektu zajęć. Raporty te zostaną
bezpłatnie rozpowszechnione do bibliotek, szkół i urzędów gmin
powiatu wągrowieckiego, tak aby każda osoba zainteresowania
bogactwem historyczno - przyrodniczym naszego regionu mogła
się z nim zapoznać.
Beata Ślesińska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

