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ZŁOTA PIECZĘĆ 2010
Decyzją kapituły, w skła-

dzie: Starosta Michał Pie-
chocki, Wicestarosta Tomasz 
Kranc, redaktor naczelny ty-
godnika „Głos Wągrowiecki” 
Jerzy Mianowski, redaktor 
prowadzący „Tygodnik Wą-
growiecki” Krzysztof Czapul, 
przedstawiciel Express Tv Jan 
Szwedziński oraz laureaci 
ubiegłorocznej edycji Nagro-
dy: Małgorzata Jazgar, Jerzy 
Kasprzak oraz Zbigniew Ory-
wał wyłoniono laureatów X 
edycji Nagrody „Złota Pieczęć 
2010” w osobie pani Ireny 
Wojewódzkiej-Kucz oraz pana 
Franciszka Molendowskiego. 

Uroczyste wręczenie na-
gród nastąpiło podczas gali 
10 grudnia br., w sali kina 
Miejskiego Domu Kultury w 
Wągrowcu. 
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I ZjAZd rOdZIn mIEsZkAńCów 
dOmu POmOCy sPOŁECZnEj 

w srebrnej Górze

Nasi mieszkańcy gościli u siebie, bo 
przecież dla nich domem jest Dom Pomocy 
Społecznej, swoich najbliższych, przyjaciół, 
znajomych. 

Na nasze spotkanie zaprosiliśmy także 
Starostę Powiatu Wągrowieckiego Pana Mi-
chała Piechockiego, Wicestarostę Powiatu 
Wągrowieckiego Pana Tomasza Kranca, 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wągro-
wieckiego Pana Krzysztofa Migasiewicza, 
Gospodarza ziemi wapieńskiej Wójta Gminy 
Wapno Pana Andrzeja Bąka, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Wapno Pana Radosława 
Kubisza, radnych Rady Powiatu Wągrowie-
ckiego, Kierownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wągrowcu Panią Edytę 
Owczarzak, Specjalistę Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu Panią 
Lorettę Seemann, Sołtysa Srebrnej Góry 
Pana Janusza Antkowiaka, Księdza probosz-
cza parafii p.w. Św. Mikołaja w Srebrnej 
Górze ks. Marka Szewczykowskiego (który 
sprawował w tym dniu Mszę Św. dla domow-
ników i gości), byłą dyrektor Panią Gabrielę 
Markiewicz, która pożegnała się z nami w 
lipcu ubiegłego roku, byłą główną księgową 
Panią Bożenę Pezacką, Panią Hannę Hen-
diger-Wożniak, która do niedawna leczyła 
naszych mieszkańców oraz jej następczynię 
Panią Joannę Jasińską oraz naszych spon-
sorów Panią Wiesławę Faściszewską, Pana 
Sławomira Cholewińskiego, Panów Macieja 
i Tomasza Sierszulskich, Pana Remigiusza 
Genke, Pana Sebastiana Jacha, Pana Stani-
sława Jóźwiakowskiego, a także wszystkich 
występujących i wolontariuszy z Zespołu 

Szkół w Wapnie oraz z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Żninie.  Łącznie na 
uroczystość przybyło około 350 osób.

Ale zacznijmy od początku …
Mniej więcej w połowie roku pojawił się 

pomysł zorganizowania imprezy ,,rodzin-
nej’’ dla naszych mieszkańców. Pełni obaw 
czy uda się, ale i nadziei na powodzenie, 
pracownicy naszego Domu, pod okiem 
pani dyrektor, pochłonięci zostali organi-
zacją uroczystości. Nikt nie przypuszczał 
wówczas, że będzie to impreza z tak dużym 
rozmachem.

Jak z bicza strzelił minęły dwa miesiące i 
nadszedł wreszcie dzień uroczystości – 18 
września. Pogoda piękna jak na zamówienie. 
I dobrze, ponieważ wszystko odbywać się 
miało na powietrzu.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św., któ-
rą sprawował proboszcz srebrnogórskiej 
parafii ks. Marek Szewczykowski w intencji 
mieszkańców i ich rodzin.

Następnie dyrektor Domu p. Katarzyna 
Wiśniewska wraz z prowadzącą spotkanie 
Martyną Goclik powitała wszystkich gości, 
mieszkańców, pracowników oraz wolonta-
riuszy, którzy chętnie służyli wszystkich 
swoją pomocą w czasie imprezy. Prowa-
dzące zaprosiły wszystkich do wspólnej 
zabawy i życzyły wiele przyjemności. 

Na samym początku mieliśmy okazję 
posłuchać występu Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Gąsawy.  Imprezę uatrakcyjnił 
także występ chóru „Moniuszko” ze Żnina, 
zespołu „Pałuki” z Kcyni, koncert gitarowy 

w wykonaniu: Adama Różaka, Weroniki 
Jaśkowskiej i Fabiana Patera, którzy są ucz-
niami ogniska muzycznego przy Gminnym 
Domu Kultury w Damasławku - sekcja gitary 
akustycznej. Uczniowie zaprezentowali re-
pertuar złożony z piosenek polskiej muzyki 
rozrywkowej, pokazy motocykli „Kcyńskich 
Aniołów”, a także przejazd dorożkami, po-
kaz karate w wykonaniu dzieci z Gminnego 
Ośrodka Kultury z Damasławka z sekcji 
GLKS „Sokół” Damasławek, pod kierunkiem 
Jacka Szczecha. 

Wszystkie występy odbywały się na sce-
nie przed głównym budynkiem DPS. 

Atrakcjami przygotowanymi specjalnie 
na tą okazję była również wystawa prac 
wykonanych przez mieszkańców Domu, a 
także aukcja, podczas której można było 
kupić obrazy malowane przez mieszkań-
ców. Zorganizowano także loterię fantową, 
w której każdy los wygrywał, a nagrodą 
specjalną był … kogut.

Wszyscy uczestnicy spotkania mogli 
skosztować pysznej grochówki, kiełbaski z 
grilla oraz poczęstować się ciastem. Spot-
kanie w gronie najbliższych przebiegło w 
miłej i rodzinnej atmosferze.

Spoglądając z nadzieją na przyszłość 
już teraz czekamy na przyszłoroczny II 
Zjazd Rodzin Mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Srebrnej Górze, zwłaszcza, 
że w przyszłym roku obchodzimy okrągłe 
urodziny 30 lat.

Krzysztofa Bejma-Zamiar
starszy pracownik socjalny
w Domu Pomocy Społecznej 

W sobotę, 18 września 2010r., w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze odbyła się 
najbardziej oczekiwana w tym roku impreza – Zjazd Rodzin Mieszkańców. Uroczystość ta 
została zorganizowana w naszym Domu po raz pierwszy.
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W niedzielę, 10 października 2010r. pod-
czas obchodów „Święta Latawca” na terenie 
Parku 600-lecia w Wągrowcu, Biuro Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Wągrowcu propagowało „promocję i 
ochronę zdrowia”.

W ramach profilaktyki zdrowotnej zainte-
resowani mieszkańcy naszego powiatu otrzy-
mywali ulotki i gadżety dotyczące badań 
cytologicznych i mammograficznych, nauki 
samobadania piersi, cukrzycy, zdrowego 

odżywiania, Zdrowotnego Informatora Pa-
cjenta. Ponadto dużą popularnością wśród 
odwiedzających stoisko cieszyło się najnow-
sze wydanie „Kuriera Powiatowego” oraz 
folder promujący Powiat Wągrowiecki. 

O godz. 11.00 przeprowadzony został Kon-
kurs wiedzy o zdrowiu. Uczestnicy wykazali 
się dużą znajomością zagadnień dotyczących 
m.in. zdrowego odżywiania, witamin, ob-
jawów chorób oraz organizacji i instytucji 
zajmujących się zdrowiem. 

O godz. 14.00 wśród uczestników konkursu 
zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Wągrowcu.

Organizatorami „Święta Latawca” byli: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Miejski, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Miejski Dom 
Kultury, Starostwo Powiatowe oraz Komenda 
Powiatowa Policji w Wągrowcu.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 

„ŚwIĘTO lATAwCA”
pod hasłem promocji i ochrony zdrowia

Pan Starosta Michał Piechocki oraz Pani Barbara Linetty – Kierownik 
Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia

„Różowa wstążka” – symbol walki z rakiem piersi

W listopadzie z inicjatywy Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
przy współpracy z Wągrowieckim Towarzystwem „Amazonki” zo-
stały zorganizowane wykłady poświęcone zagadnieniom z zakresu 
profilaktyki raka piersi. 

Pierwszy z nich odbył się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 2 w Wągrowcu. Udział w nim wzięły uczennice z klas III wraz 
z opiekunami. Dziewczęta podczas wykładu, mogły  osobiście nauczyć 
się techniki samobadania piersi na fantomach silikonowych, które 
zakupiono ze środków finansowych przeznaczonych na promocję i 
ochronę zdrowia.

 Drugi wykład odbył się w sali Miejskiego Domu Kultury w Wą-
growcu przed seansem z cyklu „Kino dla Pań”. Udział w nim wzięły 
licznie przybyłe mieszkanki powiatu. 

Celami zorganizowanych wykładów, na których prelegentem był 
dr Dariusz Godlewski – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemio-
logii Nowotworów w Poznaniu było zwrócenie uwagi na potrzebę 
dbania o swoje zdrowie w różnych aspektach oraz na regularne 
wykonywanie badań mammograficznych i cytologicznych.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 

W dniu 15 listopada br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w 
Wągrowcu odbyło się spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego 
Krwiodawstwa. Udział w nim wzięła młodzież z I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wągrowcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 
Wągrowcu wraz z opiekunem ks. Marcinem Maciejewskim.

Podczas spotkania dziękując wszystkim za ofiarowywanie tak 
cennego daru jakim jest krew przemawiali: Pan Michał Piechocki 
Starosta Wągrowiecki, Pani Barbara Linetty Kierownik Biura Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz  
Pan Jan Maćkowiak Prezes Koła Środowiskowego PCK w Wągrowcu, 
a także Pan Jan Jakubiak Honorowy Dawca Krwi, który oddał ponad 
50 l krwi.

W imieniu zaproszonych gości głos zabrała Pani Dajana Rojek oraz 
ks. Marcin Maciejewski, którzy podzielili się swoimi refleksjami na te-
mat oddawania przez nich krwi i zachęcania do tego czynu innych.   

Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie.   
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

Dni Honorowego 
Krwiodawstwa

Wykłady poświęcone 
profilaktyce raka piersi
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W pierwszych dniach grudnia tj. 1-10 
obchodzimy Dni Walki z Gruźlicą i Choro-
bami Płuc. W związku z tym, w niniejszym 
artykule chcemy Państwu przedstawić przy-
czyny, objawy oraz jak leczyć takie choroby 
jak gruźlica płuc i przewlekła obturacyjna 
choroba płuc (POCHP).

Gruźlica płuc jest wywoływana przez prą-
tek gruźlicy i należy do grupy chorób zakaź-
nych. Najczęściej zarazić się nią możemy od 
drugiej osoby, która poprzez kaszel uwalnia 
do powietrza prątki gruźlicy. Natomiast osła-
bienie oraz obniżona odporność sprzyjają 
rozwojowi tej choroby. Zakażenie gruźlicą 
czasem występuje bezobjawowo, jednakże 
mogą wystąpić m.in.: stany gorączkowe, po-
cenie, utrata wagi, kaszel, osłabienie, objawy 
zapalenia płuc, wymioty, biegunka. 

Jeśli podejrzewamy u siebie gruźlicę płuc 
to powinniśmy zgłosić się do lekarza rodzin-
nego, który poprzez zlecenie odpowiednich 
badań postawi diagnozę i na jej podstawie 

przepisze odpowiednie leki. 
W celu zapobiegania gruźlicy wykonujemy 

szczepienia ochronne oraz okresowo zdjęcie 
klatki piersiowej.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest 
chorobą układu oddechowego, która polega 
na zwężeniu oskrzeli, a zmiany jakie wywołuje 
w płucach są tylko częściowo odwracalne.
Jej nazwa łączy znane nam wcześniej choro-
by takie jak: przewlekłe zapalenie oskrzeli, 
dychawicę oskrzelową i rozedmę płuc. W 
naszym kraju, aż 10% Polaków cierpi na tę 
chorobę, a przede wszystkim ci którzy ukoń-
czyli 30 rok życia.

Zwykle przyczyną wystąpienia POCHP jest 
czynne i bierne palenie tytoniu, a także praca 
w zanieczyszczonym powietrzu, poprzez 
pyły lub substancje chemiczne. Zatem, jeśli 
należymy do grupy osób o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia u nas tej choroby i 
zauważymy takie objawy jak: przewlekły 
kaszel, odkrztuszanie plwociny, trudności w 
oddychaniu, częste „przeziębienia” z nasile-
niem kaszlu, silne zabarwienie skóry lub błon 
śluzowych,zniekształcenie klatki piersiowej 
powinniśmy zgłosić się do swojego lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, który skie-
ruje na leczenie do lekarza pulmonologa. W 
celu potwierdzenia występowania u siebie 

choroby należy wykonać badania diagno-
styczne, wśród których najważniejszym jest 
badanie spirometryczne. Pamiętać należy 
także, że ważną rolę odgrywa profilaktyka 
zapobiegania wystąpieniu choroby. W tym 
przypadku polega na niepaleniu papierosów 
czy unikania czynników drażniących.

Mieszkańcy Powiatu, którzy chcą sko-
rzystać z konsultacji medycznej w zakresie 
chorób układu oddechowego, mogą udać się 
do poradni pulmonologicznej:

NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych,
ul. Sz. Wachowiaka 9 62-100 Wągrowiec, 

tel. 67-26-85-240
Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Falco”
ul. Ciastowicza 12 62-085 Skoki, tel. 61-81-

24-171
Opracowała: Alicja Żabska-Szymańska
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 

Źródła:
1. Informator o wybranych jednostkach chorobowych 
i sposobach zapobiegania. Urząd Miasta Poznania. 
2002r.
2. Regionalna Konferencja Zdrowia Publicznego „Progra-
my zdrowotne szansą dla Wielkopolan”, Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego, 2010r.
3. www.mp.pl/gold
4. www.senior.pl

Jednym z podjętych działań było szkole-
nie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia. 
W szkoleniu udział wzięło 16 uczniów z 4 
szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem było 
podniesienie wiedzy  w zakresie HIV/AIDS 
oraz nabycie umiejętności przekazywania 
jej rówieśnikom.

 Kolejnym przedsięwzięciem było zorga-
nizowanie konkursu o zasięgu wojewódzkim 
pt. „Nie daj szansy AIDS”. Konkurs skiero-
wany był do uczniów szkół gimnazjalnych, a 
zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 
przez młodzież tematycznej prezentacji 
multimedialnej. Konkurs miał uświadomić, 
iż zagrożenie HIV może dotyczyć każdego, 
dlatego tak ważna jest ochrona przed zaka-
żeniem, wzbogacenie wiedzy o HIV/AIDS i 
jej przełożenie na bezpośrednie zachowania 
seksualne. Autorzy prac mieli zachęcić mło-
dych ludzi do zainteresowania się tematyką 
HIV/AIDS.

Do konkursu przystąpiło 11 szkół gimna-
zjalnych, w etapie szkolnym konkursu wzięło 
udział 236 uczniów z tych szkół. Komisja 
konkursowa etapu powiatowego wyłoniła 
laureatów: I miejsce - Olga Krystkowiak z 
Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, II miejsce 
- Magdalena Wróblewska z Zespołu Szkół w 
Wapnie, III miejsce - Karolina Grochowska 
z Gimnazjum Nr 1 im. Marii Konopnickiej w 
Wągrowcu oraz przyznała dwa wyróżnienia 

dla: Karoliny Wronkowskiej z Zespołu Szkół 
Powszechnych w Damasławku, Hanny Cho-
łody z Zespołu Szkół w Gołańczy.

Prezentacja Olgi zdobyła I miejsce w 
etapie wojewódzkim konkursu.

Odbyła się także III edycja konkursu o za-
sięgu powiatowym „Młodość kontra HIV”, 
który był skierowany dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe 
polegało na wykonaniu prezentacji multime-
dialnej, która miała zachęcić młodych ludzi 
do zainteresowania się tematyką HIV/AIDS, 
poprzez zobrazowanie zagadnień z zakresu 
profilaktyki.

W konkursie udział wzięli uczniowie ze 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w 
naszym powiecie. Do etapu powiatowego za-
kwalifikowano 15 prac. Komisja konkursowa 

Uroczystość podsumowująca działania dotyczące 
profilaktyki HIV/AIDS w Powiecie Wągrowieckim

Dnia 1 grudnia br. odbyła się uroczystość podsumowująca działania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS 
w naszym powiecie. Koordynatorem tych działań był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Wągrowcu a partnerem Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, które było fundatorem nagród dla 
laureatów konkursów. 

przyznała I miejsce Joannie Maziarczyk z I 
Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, II 
miejsce Katarzynie Kubiak z Zespołu Szkół 
Powszechnych w Damasławku, III miejsce 
Mateuszowi Kronkowskiemu z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu oraz 
dwa wyróżnienia dla Aldony Wiórkowskiej z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołań-
czy oraz Mateusza Brandta z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.

W takcie uroczystości młodzież wysłuchała 
krótkiej prelekcji pani Małgorzaty Kube-
rackiej z Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Wągrowcu i obejrzała prezentacje 
multimedialne, które zdobyły I miejsca w 
konkursach.

Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Wągrowcu
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Dnia 6 grudnia br. w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu Starosta Wągrowiecki Michał Pie-
chocki wraz z kierownikiem Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie Powiatowym 
Barbarą Linetty wręczyli małym pacjentom mikołajkowe podarunki.

 Katarzyna Kubacka
Wydział Organizacyjny w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

Mikołajki w Szpitalu Powiatowym
w Wągrowcu

Dnia 7 października 2010 roku w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Damasławku podopieczni oraz kadra 
„wapnieńskiego” Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej wspólnie ze wszystkimi życzliwymi 

placówce świętowali uroczystość 5 lecia jej 
istnienia.

Niecodzienny Jubilat prowadzony jest 
przez członków Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia Na Rzecz Chorych, Niepełnospraw-

nych i Ich Rodzin im. K. Marcinkowskiego  
REHABILITACJA, którym bardzo serdecznie 
gratulujemy wytrwałości  i skuteczności 
działań.

PCPR w Wągrowcu

Jubileusz 5-lecia Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wapnie

Poradnia Prawna znów działa
Uprzejmie informuję, że od dnia 6 grudnia b.r. studenci  zrzeszeni w Studenckiej Uniwer-

syteckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu będą nieodpłatnie świadczyli  osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej, w szczególności mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego, pomoc 
prawną. 

Pomoc prawna udzielana będzie w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-19.00 
w siedzibie centrum ( I piętro, pokój nr 1) na zasadach określonych w Statucie i 
regulaminie Poradni.

PCPR w Wągrowcu

8 listopada 2010 roku w gabinecie Starosty 
Wągrowieckiego Pana Michała Piechockie-
go Państwo Renata Nowaczek-Mączyńska 
i Tadeusz Nowaczek podpisali dokumenty 
sankcjonujące pełnienie przez nich funkcji 
wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej  
niespokrewnionej z dziećmi. 

Państwo Nowaczek już w 2006 roku zade-
cydowali o przyjęciu do swojej rodziny trójki 
dzieci, które nie mogły wychowywać się w 
rodzinach własnych. Aktualnie stanowią ro-
dzinę zastępczą dla 5 podopiecznych – w tym 
4 małoletnich w wieku od niespełna roczku  
do lat 15. Jest to już ósma zawodowa rodzina 
zastępcza w Powiecie Wągrowieckim. 

PCPR w Wągrowcu

Nowa zawodowa 
rodzina zastępcza 

w powiecie

Osoby zainteresowane rodzicielstwem 
zastępczym zapraszamy do osobistego, te-
lefonicznego, mailowego kontaktu z PCPR. 

Rodziny zastępcze zawodowe o cha-
rakterze pogotowia rodzinnego – w tego 
typu rodzinie umieszcza się nie więcej niż 
troje dzieci, na pobyt czasowy, do momen-
tu unormowania sytuacji dziecka. Okres 
wynosi do 12 miesięcy, który, w uzasad-
nionych przypadkach można przedłużyć 
do kolejnych trzech miesięcy. Rodzina nie 
może odmówić przyjęcia dziecka w wieku 
do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez 
policję. Przyjęcie dziecka doprowadzonego 
przez policję może nastąpić bez zgody 
opiekunów prawnych w sytuacji zagroże-
nia zdrowia lub życia dziecka, porzucenia 
dziecka lub, gdy nie jest możliwe ustalenie 
jego tożsamości.
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Od września 2010 roku w naszej szkole realizowany jest projekt 
pt: 4ELT- bezpłatny program zajęć dodatkowych, współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów technikum. 

W ramach projektu prowadzone są obecnie zajęcia z języka angiel-
skiego (4 grupy) i języka niemieckiego (1 grupa), nową i atrakcyjną dla 
młodzieży metodą 4ELT. Uczniowie otrzymali podręczniki i dostęp do 
platformy e- learningowej. W nowym roku kalendarzowym rozpoczną 
się zajęcia z autoprezentacji, które poprowadzi Pan Grzegorz Chołuj, 
z zawodu aktor. Dużym zainteresowaniem cieszy się też propozycja  
zajęć z programowania robotów, które rozpoczną się w styczniu. 

ZSP nr 2 w Wągrowcu 

W styczniu 2010r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wą-
growcu został zakwalifikowany  do realizacji projektu „Fizyka jest 
ciekawa”. 

Celem projektu jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólno-
kształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk 
matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki. Jego realizację umoż-
liwia wykorzystanie nowatorskiej pomocy edukacyjnej, opracowanej 
z myślą o usprawnieniu nauczania przedmiotów ścisłych. W ramach 
projektu uczniowie koła fizycznego mają możliwość ,dwa razy do 
roku, wyjazdu na wykłady otwarte organizowane na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz raz w roku uczestniczyć 
w drużynowym konkursie z fizyki. We wrześniu odbył się po raz 
pierwszy etap szkolny konkursu, z którego został wyłoniony zespół 

reprezentujący naszą szkołę w etapie wojewódzkim, który odbył się 
20 października. Do etapu centralnego, który odbył się  25 listopada 
na Politechnice w Poznaniu, weszło dziewięć szkół, wśród nich nasza 
szkoła, jako jedna z dwóch szkół z Województwa Wielkopolskiego, 
uzyskując tytuł finalisty konkursu drużynowego – „Fizyka jest cie-
kawa”. Szkołę reprezentowali uczniowie drugiej klasy matematyczno-
politechnicznej LO: Detlaff Weronika, Graczyk Joanna, Jedliński 
Marcin, Krenc Natalia oraz Michalski Dariusz.

ZSP nr 2 w Wągrowcu 

W dniu 03 grudnia 2010r. nastąpiło uroczyste otwarcie Młodzieżo-
wego Centrum Kariery OHP w Wągrowcu, utworzonego w ramach 
projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Młodzież z Powiatu Wągrowieckiego w wieku 15 – 25 lat będzie 
mogła bezpłatnie skorzystać m.in. z poradnictwa zawodowego, 
wsparcia w planowaniu kariery zawodowej, pomocy w wyborze szkoły 
lub zawodu oraz w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Ponadto będzie można uzyskać informacje o możliwości kształcenia, 
szkoleniach oraz rynku pracy.

Więcej informacji na stronach internetowych Komendy Głównej 
OHP (www.ohp.pl) lub Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 
(www.ohp.poznan.pl).

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wągrowcu
ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 25 53 250

Doradca zawodowy: Aneta Narowska
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.45 – 15.45

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 

Bezpłatny Program zajęć 
dodatkowych w ZSP nr 2

Realizacja projektu 
„FIZYKA JEST CIEKAWA”

Uczniowie ZSP nr 2 odnoszą również sukcesy sportowe.

Młodzieżowe Centrum 
Kariery OHP w Wągrowcu uroczystości jubileuszowe

JESIEŃ POD ZNAKIEM EDUKACJI

„KURTYNA 2010”
XII Powiatowe Konfrontacje 

Małych Form Teatralnych
19 i 20 listopada kilkadziesiąt formacji teatralnych z naszego powiatu 

spotkało się, by na deskach wągrowieckiego kina pokazać swoje naj-
nowsze spektakle. Komisja w składzie: Dariusz Olejniczak- przewodni-
czący, Wojciech Lisiecki, Marta Sobczak, po obejrzeniu 22 przedstawień 
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii szkoły podstawowe- temat dowolny: 
- I miejsce- Złote Maski- Teatrowi My i… z SP 3 w Wągrowcu , 
- II miejsce-Srebrne Maski- Teatrowi  O, rety ! z SP 2 w Wągrowcu, 
- II miejsce- Srebrne Maski- Teatrowi Świrusy z SP 2 w Wągrowcu
- III miejsce- Brązowe Maski- Teatrowi To My z SOSW w Wągrowcu.
W kategorii szkoły podstawowe- krótka forma teatralna: 
-I miejsce- Teatrowi Promyczki z SP Żelicach, 
-wyróżnienie: Teatrowi Łapserdaki z Sienna 
W kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, temat dowolny: 
- I miejsce - Złote Maski- Teatrowi Wpół Do Trzeciej- z I LO w Wą-
growcu, 
 -II miejsce - Srebrne Maski- Teatrowi Szansa z Gimnazjum nr 1 w 
Wągrowcu, 
- III miejsce- Brązowe Maski- Teatrowi Bez Nazwy z Gimnazjum nr 1 
(gminnego) w Wągrowcu, 
wyróżnienie- Teatrowi Promyki z Gimnazjum w Żelicach

Ponadto komisja postanowiła przyznać 6 równorzędnych nagród 
aktorskich następującym wykonawcom: Marcie Krawczyńskiej, 
Wiktorii Pytlak, Marcinowi Kubale, Mateuszowi Zychowi, Marcie 
Bączkowskiej, Dominice Hermann.

Karol Kruś
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
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Zaproszonych gości, absolwentów, nauczy-
cieli, uczniów i rodziców powitali dyrektor 
ZSP Bogdan Koczorowski oraz dyrektor MOS-
u Elżbieta Nowak, także byli uczniowie szko-
ły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
Starosta Powiatu Wągrowieckiego Michał 
Piechocki, Mieczysław Durski Burmistrz 
Miasta i Gminy Gołańcz, przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko, 
Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno, Stefan 
Mikołajczak, radni powiatowi Andrzej Wie-
czorek i Andrzej Bielecki. Do swojej szkoły 
zawitali także byli dyrektorzy: Kazimierz 

Korpowski, Eugeniusz Hańczuk i Małgorzata 
Osuch. Z gratulacjami jubileuszowymi przy-
byli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, 
podstawowych i gimnazjów działających 
na terenie Powiatu Wągrowieckiego i gminy 
Gołańcz.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Bogdan 
Koczorowski przypomniał zebranym najważ-
niejsze wydarzenia z życia szkoły. 

Głos zabierali goście składając gratulacje, 
wręczając kwiaty i upominki. Szkoła została 
uhonorowana przez władze Miasta i Gminy 
Gołańcz Medalem Karola Libelta. 

W części artystycznej wystąpiła Gołanie-
cka Orkiestra Dęta pod batutą Eugeniusza 
Hańczuka, działająca przy ZSP, zrzeszająca 
wielu uczniów i absolwentów tejże placówki. 
Następnie młodzież, pod kierunkiem nauczy-
ciela Marcina Semraua, w kabaretowej formie 
zaprezentowała wybory drogi życiowej absol-
wentów gołanieckiej „Alma Mater”.

Uroczystość została zwieńczona Balem Ab-
solwentów. Być może już za pięć lat spotkają 
się wszyscy jeszcze raz.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
w Starostwie Powiatowym wWągrowcu 

W dniu 6 listopada br. o godz. 17.00 w hali sportowej w Gołańczy odbyła się gala poświęcona 65-leciu 
powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. 

uroczystości jubileuszowe

Dnia 27 listopada 2010 roku w Liceum 
Ogólnokształcącym w Wągrowcu odbyła się 
konferencja pt. „Rozwijanie kompetencji 
językowych podstawą sukcesu edukacyj-
nego” skierowana do nauczycieli języków 
obcych, języka polskiego oraz nauczycieli 
wiedzy o społeczeństwie. 

Konferencja została zorganizowana 
dzięki współpracy Wydziału Oświaty 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Wągrowcu z Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. 

Podczas konferencji nauczyciele wy-
słuchali prezentacji dotyczących metod 
sprzyjających kształceniu umiejętności 
odbioru różnych tekstów, a także uzyskali 
informacje o wykorzystaniu czytania inter-
tekstualnego w kształceniu kompetencji 
czytania i pisania oraz o sposobach prak-
tycznej realizacji zagadnień językowych.

Przybyłych nauczycieli i gości przywi-
tała Kierownik Wydziału Oświaty Kultury 
i Sportu Pani Karolina Krenz, a konferen-
cję otworzył Starosta Wągrowiecki Pan 
Michał Piechocki, natomiast z strony 
ODN konferencję prowadziła Pani Olga 
Głuszek.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 

Nauczyciele się szkolą!

JESIEŃ POD ZNAKIEM EDUKACJI
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W uroczystości oprócz uczniów i nauczy-
cieli wzięli udział zaproszeni goście: Ksiądz 
kanonik Andrzej Rygielski, przedstawiciele 
władz powiatowych i miejskich, emerytowani 
nauczyciele i pracownicy szkolnictwa specjal-
nego, przedstawiciele instytucji działających 
na rzecz dziecka i rodziny, dyrektorzy szkół,  
rodzice uczniów. Przy pomocy prezentacji 
multimedialnej przedstawiono rys historycz-
ny szkolnictwa specjalnego w Wągrowcu, w 
tym historię i dorobek Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. 

Pierwszą klasę specjalną w Wągrowcu 
utworzono przy Szkole Podstawowej nr 3  
we wrześniu 1965r. z inicjatywy Inspektora 
Oświaty  i Wychowania pani mgr Teresy Ba-
naszak oraz ówczesnego kierownika tej pla-
cówki p. Władysławy Koralewskiej. Wycho-
wawcą tej klasy została p. Teresa Cichocka, 
która  po pół roku przeszła na urlop, a klasę 
objęła po niej p. Anna Jarzyńska. W roku 
następnym tj. 1966/67 działały już 2 oddziały 
specjalne pod opieką p. Anny Jarzyńskiej i 
p. Elżbiety Markiewicz.

Od września 1967 klasy specjalne przenie-
siono ze Szkoły Podstawowej Nr 3 do starego 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrow-
cu przy ul. Janowieckiej 22. W tym budynku 
w roku szkolnym 1967/68 pobierały naukę 
dzieci czterech klas w trzech oddziałach, 
których opiekunami byli: Anna Jarzyńska, 
Zdzisław Nowak, i Elżbieta Markiewicz.

W okresie od września 1967 do czerwca 
1981 w klasach specjalnych przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu uczyli poza 
wymienionymi już następujący nauczycie-
le: Zenon Chełminiak, Teresa Cichocka, 
Bogdan Wujek, Czesław Kędziora, Elżbieta 
Wzięch, Bożena Futro, Maria Kusz, Maria 
Balcerowicz, Irena Nowak, Teresa Koniecz-
na, Wanda Sandurska, Janina Brudz, Wanda 
Lehman, Elżbieta Lewandowska, Halina 
Gruszka, Krystyna Weber.

Od września 1981r. decyzją Kuratora 
Oświaty i Wychowania w Pile  klasy specjal-
ne oddzielono od Szkoły Podstawowej Nr 2 
tworząc samodzielną Szkołę Podstawową Nr 

uroczystość 45-lecia szkolnictwa 
specjalnego w wągrowcu

W piątek, 4 listopada 2010r. w sali kina Miejskiego Domu Kultury  odbyła się uroczystość organizowana przez Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. Społeczność szkolna obchodziła coroczne 
święto – Dzień Patrona, połączone w tym roku z uroczystością 45 – lecia szkolnictwa specjalnego w Wągrowcu. 

5 przy ul. Janowieckiej 22. Dyrektorem szkoły 
został mgr Zdzisław Nowak.

Do lipca 1984r. dziećmi specjalnej troski na 
terenie miasta Wągrowca zajmowała się Szkoła 
Podstawowa Nr 5 przy ul. Janowieckiej 22 oraz 
Państwowy Dom Dziecka przy ul. Kolejowej 
7. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania 
w Pile na bazie wymienionych placówek zo-
stał utworzony od 1 sierpnia 1984r. Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy. Dyrektorem Ośrodka 
została p. mgr Teresa Banaszak, obowiązki 
dyrektora szkoły pełnił mgr Zdzisław Nowak, 
a kierownikiem internatu OSW został do-
tychczasowy dyrektor Państwowego Domu 
Dziecka mgr Albin Kadow. OSW zaczął swoje 
funkcjonowanie od 1 września 1984r.

Podczas uroczystości pierwsi nauczyciele 
klas specjalnych uczący w latach 1965-67 tj: pani 
Anna Jarzyńska, pani Elżbieta Markiewicz oraz 
pan Zdzisław Nowak otrzymali od całej społecz-
ności szkolnej z rąk obecnej dyrektor Ośrodka 

pani Barbary Balcerzak wyrazy szacunku i uzna-
nia. Dzieci wręczyły bukiety kwiatów. Goście 
zabierając głos wyrażali swoje uznanie i ciepłe 
słowa pod adresem placówki, były gratulacje i 
życzenia dalszych sukcesów i rozwoju.  

Podczas uroczystości odbyło się pasowa-
nie na ucznia oraz ślubowanie na sztandar.                                                                                         

Uczniowie przedstawili część artystyczną 
pt. „Bajka o Łaciatym Słoniu”. Przedstawienie 
przygotowały panie nauczycielki uczące w 
szkole podstawowej oraz w gimnazjum dla 
uczniów z niepełnosprawnością umysłową 
w stopniu umiarkowanym i znacznym (na co 
dzień uczące te klasy w Domu Katechetycz-
nym): mgr Danuta Stoll, mgr Agnieszka Nale-
żyta, mgr Kamila Głów, mgr Iwona Sobczak, 
mgr Renata Szumlicz, mgr Ewa Kamieniecka 
Cyranek, mgr Marzena Musiał.

W galerii MDK goście mogli zwiedzić wysta-
wę historyczną dot. dorobku szkoły. 

SOSW Wągrowiec

JESIEŃ POD ZNAKIEM EDUKACJI

3 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół Po-
nagimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbyło 
się I Środowiskowe Spotkanie Nauczycieli 
Języków Obcych skierowane w szczegól-
ności do nauczycieli języków angielskiego i 
niemieckiego. Konferencja została zorganizo-
wana dzięki współpracy nauczycieli Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalych nr 2 w Wągrowcu z 

Macmilan Partners, Powiatem Wągrowieckim 
oraz Miastem Wągrowiec.

Podczas konferencji nauczyciele z terenu 
Powiatu Wągrowieckiego i okolic wysłuchali 
prezentacji dotyczących zasad nauczania ję-
zyków obcych, po której przeszli do dyskusji 
prowadzonej przy udziale władz samorządo-
wych. W dyskusji z nauczycielami uczestni-

czyli min. Starosta Wągrowiecki Pan Michał 
Piechocki i Burmistrz Miasta Wągrowca Pan 
Stanisław Wilczyński oraz Pani Aleksandra 
Wasiak Wicedyrektor ZSP nr 2 i Pani Karolina 
Krenz Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 

I Środowiskowe Spotkanie Nauczycieli Języków Obcych!
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uroczystość 45-lecia szkolnictwa 
specjalnego w wągrowcu

W jarmarku udział wzięli wystawcy ludowi 
głównie z terenu Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego, którzy prezentowali własno-
ręcznie wykonane dzieła. Należy podkreślić, 
iż Powiat Wągrowiecki został zaproszony do 
udziału w imprezie jako jedyny,  z terenu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, który wspólnie 
z Powiatem Żnińskim prezentowali piękno i 
bogactwo Pałuk. 

O godzinie 16:00 prezydent Bydgoszczy, 
Pan Konstanty Dombrowicz oficjalnie po-
witał wszystkich uczestników jarmarku, 

w szczególności zaproszonych starostów 
powiatów: Bydgoskiego, Żnińskiego, Tu-
cholskiego, Wągrowieckiego, Sępoleńskiego 
oraz Nakielskiego, którzy poproszeni zostali 
o krótkie zaprezentowanie walorów swoich 
powiatów. Prezentacji Powiatu Wągrowie-
ckiego dokonał Starosta, Michał Piechocki.

Organizatorzy jarmarku zadbali, aby każdy 
z odwiedzających znalazł coś interesującego 
dla siebie, dlatego oprócz występów na sce-
nie różnych zespołów pieśni i tańca regionu 
kujawsko – pomorskiego, wystaw twórczości 

ludowej, kuchni ludowej i wystawy ogrod-
niczej można było wziąć udział: w rajdzie 
rowerowym, przejść krótki kurs nordic 
walking lub jazdy konnej oraz skorzystać 
z darmowych przejazdów środkami komu-
nikacji miejskiej tj.: tramwajem wodnym 
i zabytkowym, kolejką myślęcińską oraz 
rikszami. 

Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 

w Starostwie Powiatowym 
w Wągrowcu

Większość rolników rozlokowana była u rol-
ników niemieckich, co pozwoliło im zapoznać 
się z życiem codziennym i pracą niemieckich 
kolegów. W programie przewidziano również 
wizyty w kilku wybranych gospodarstwach, 
w tym ekologicznych, które cieszą się w 
Niemczech coraz większym powodzeniem. 
Nasi rolnicy zapoznawali się z nowoczesnymi 
systemami ogrzewania, co ma szczególne 
znaczenie w uprawie roślin ozdobnych, zwie-
dzili również nowoczesny zakład produkcji 
energii elektrycznej, posiadający własną bio-
gazownię, wykorzystującą w produkcji energii 
kukurydzę oraz własne siłownie wiatrowe. W 
obydwu tych dziedzinach przedsiębiorstwo 
współpracuje szeroko z rolnikami. Szczególnie 
ten ostatni temat wzbudził wśród naszych 
rolników żywe zainteresowanie (i kontrower-
sje), ze względu na jego aktualność również w 
naszym powiecie.

Ostatnim punktem napiętego programu 
była wizyta na międzynarodowych targach 
zwierząt w Hanowerze „Messe Euro-Tier”. 

Jarmark Kujawsko – Pomorski 2010
W niedzielę, 19 września br. Powiat Wągrowiecki po raz pierwszy uczestniczył w Jarmarku Kujawsko 
– Pomorskim 2010. Organizatorem imprezy był Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, 
pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy oraz starostów powiatów: Bydgoskiego, Nakielskiego, 
Tucholskiego, Wągrowieckiego oraz Żnińskiego. 

Można tam było zapoznać się z szeroką 
gamą różnych urządzeń do hodowli zwierząt 
oraz przetwórstwa. Zaprezentowano na nich 
najnowocześniejsze i najlepsze osiągnięcia i 
rozwiązania w tym zakresie funkcjonujące w 

W dniach 17-19 listopada 2010 roku odbyła się wizyta grupy ponad 40 rolników z naszego powiatu w 
zaprzyjaźnionym powiecie lüneburskim. Wyjazd odbył się na zaproszenie Christy Krüger szefowej 
organizacji Internationale Partnerschaften im Landkreis Lüneburg, która jest powołana do 
utrzymywania kontaktów zagranicznych. Był to już drugi wyjazd tego typu organizowany wespół z 
tą organizacją.

Rolnicy w Powiecie Lüneburskim

Niemczech i na całym świecie, z którymi z 
pewnością warto się zapoznać. 

Dariusz Stoll
Wydział Europejski i Rozwoju

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu
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KWOTA POZYSKANA PROJEKTY CAŁKOWITY KOSZT

8.000 zł Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny EKOIMPRESJE 8.000 zł
4.239.515 zł Przebudowa 8, 7 km drogi Wapno-Damasławek 9.730.936 zł

33.541 zł Multimodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Dzieci i Młodzieży 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Powiecie Wągrowieckim

33.541 zł

10.032 zł Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius 10.032 zł
24.141 zł Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy „Praca dla Pokoju” 24.141 zł
49.837zł Kibice Euro 2012: zajęcia sportowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z 

terenu Powiatu Wągrowieckiego
49.837zł

49.558 zł Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół Ponadgimnazjalnych z 
terenu Powiatu Wągrowieckiego

49.558 zł

144.000 zł Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Operacyjna Pomoc Techniczna 2007-2013

144.000 zł

146.612 zł Program „ Lepsza kadra” 155.012 zł
440.219 zł Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełno-

sprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym 
470.092 zł

912.007 zł Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu 2.986.314 zł
10.434.204zł Programy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy (niepełno-

sprawnych) wdrażane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
10.434.204 zł

150.000 zł „Zostań Moją Rodziną” utworzenie i wsparcie funkcjonowania rodzin zastęp-
czych w Powiecie Wągrowieckim  

150.000 zł

I. DOCHODY - 60.357.649 zł
Ważniejsze dochody powiatu tworzą:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.612.776 zł 
2. Wpływy z podatku doch. od osób prawnych i innych jedn. organiz. 

- 150.000 zł 
3. Subwencja ogólna - 35.668.330 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiatowe służby, inspekcje i straże - 3.237.000 zł
5. Dotacje celowe  ramach programów finansowych z udziałem środ-

ków europejskich – 782.813 zł
6. Dochody własne, m.in. - 7.602.739 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.859.570 zł
(tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia 
czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, 
świadectwa kwalifikacyjne)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – 366.364 zł
(wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych pomieszczeń oraz 
gruntów)

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nierucho-
mości - 1.380.000 zł

- wpływy z usług - 2.110.930 zł
(m.in. odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Spo-
łecznej)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jed-
nostek powiatu - 130.780 zł

- wpływy z różnych dochodów - 727.480 zł
(od środków przekazywanych przez PFRON, zwrot kosztów za pry-
watne rozmowy telefoniczne, wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, 
współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, prowizja od 
sprzedanych znaków skarbowych, kursy dla bezrobotnych).

Głównym źródłem dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym jest 
subwencja ogólna w kwocie 35.668.330 zł, tj. 103,72% wielkości z 
2010 roku (34.388.378 zł).

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.099.603 zł zostanie przeznaczona 
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II. WYDATKI - 59.258.046 zł
Ważniejsze wydatki poniesione przez powiat:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 36.410.321  zł
2. Dotacje - 1.784.424 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.978.997 
zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.440.211 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europej-

skich – 796.030 zł 
- obsługa długu publicznego – 1.200.000 zł
- wydatki majątkowe - 3.648.063 zł, w tym na programy finansowane 

z udziałem środków europejskich – 1.308.363 zł
3. Drogi powiatowe – 4.337.363 zł
4. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 3.208.500 zł
5. Oświata i wychowanie – 18.938.006 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza- 10.278.204 zł
6. Ochrona zdrowia – 2.468.720 zł
7. Pomoc społeczna – 6.573.861 zł 
8. Kultura fizyczna i sport – 42.170 zł

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, które 
stanowią 61,44 % planowanych wydatków w roku 2011.

Wydatki budżetu służą zaspokojeniu wielu potrzeb mieszkańców. 
Najważniejsze zadania w budżecie wynikają ze strategii rozwoju po-
wiatu. Największe środki przeznaczane są na oświatę (w tym inwesty-
cje oświatowe), następnie na inwestycje drogowe, administrację.

NAJWAżNIEJSZE INWESTYCJE NA 2011 ROK
(zadania kontynuowane z lat poprzednich)

1. Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu (1.308.363 zł)
2. Gazyfikacja ZSP w Gołańczy (111.000 zł)
3. Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie pod Dom Dziecka i 
internat SOSW (1.818.000 zł)
4. Termomodernizacja budynku – wymiana okien w ZSP nr 2 w Wą-
growcu (132.700 zł)

POZyskujEmy PIEnIądZE...
Powiat pozyskuje również fundusze zewnętrzne na realizację kosztownych inwestycji. W roku 2010 pozyskaliśmy środki w 
kwocie 16.641.666 zł m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Unii Europejskiej i środków gminnych. Za te pieniądze, przy 
wkładzie własnym, zrealizowaliśmy następujące projekty:

dOChOdy I wydATkI
Powiatu wągrowieckiego w 2011 roku
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W dniu 01 grudnia 2010 roku ukonstytuowała się Rada Powiatu 
Wągrowieckiego. Jest to już IV kadencja Rady Powiatu po reformie 
administracyjnej Państwa. Rada Powiatu Wągrowieckiego liczy 19 
radnych. 

W wyborach samorządowych w dniu 21 listopada br. w jej skład 
weszli:

  1. Bałdyga Grzegorz 
  2. Bielecki Andrzej 
  3. Brzostowski Jacek  
  4. Gąsiorek Stanisław 
  5. Grabowski Zbigniew  
  6. Jakubiak Grzegorz
  7. Kida Stanisław   
  8. Kranc Tomasz 
  9. Kufel Tomasz 
10. Migasiewicz Krzysztof   
11. Osuch Małgorzata 
12. Owczarzak Grzegorz 
13. Pałczyński Piotr
14. Piasecki Jerzy
15. Piechocki Michał  
16. Springer Jerzy
17. Synoracki Tadeusz  
18. Wojewódzka-Kucz Irena
19. Woźniak Robert

Na I sesji IV kadencji Rada podjęła uchwały o wyborze : 
• Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego,
• Wiceprzewodniczących Rady,
• Starosty Wągrowieckiego,
• Wicestarosty,
• pozostałych członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego.

Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany: 
- radny Tadeusz Synoracki, 
Wiceprzewodniczącymi Rady zostali wybrani 
- radny Krzysztof Migasiewicz,
- radny Grzegorz Owczarzak,
Starostą Wągrowieckim został wybrany:
- radny Michał Piechocki,
Wicestarostą został wybrany: 
- radny Tomasz Kranc, 

W skład Zarządu Powiatu zostali wybrani: 
- radnyAndrzej Bielecki, 
- radny Jacek Brzostowski, 
- radny Robert Woźniak.

Całe treści uchwał dostępne są na stronach www.bip.wagro-
wiec.pl lub w Biurze Rady Powiatu pok. nr 107 od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Na II sesji Rady w dniu 15 grudnia 2010 roku zostaną podjęte 
uchwały w sprawie komisji stałych Rady Powiatu, ustalenia składu 
osobowego oraz wyboru ich Przewodniczących.

przygotowała:
M. Substyk - inspektor w Biurze Rady Powiatu

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego!

Samorząd Powiatowy rozpoczyna IV kadencję, kolejne 
4 lata wyzwań, odpowiedzialnych decyzji i wytężonej 
pracy.

Dzisiejszy świat wymaga trafnych i szybkich  decyzji. 
Bardzo ważne jest planowanie strategiczne rozwoju 
powiatu, które zagwarantuje harmonijność i spójność 
działań wielu różnych osób i podmiotów. Pozyskiwanie 
środków unijnych daje szeroki wachlarz możliwych dzia-
łań do zrealizowania, dzięki którym Nasz Powiat zyskuje 
na atrakcyjności. Czynimy wszelkie starania, zarówno 
lokalne  samorządy jak i  przedsiębiorcy,  by mieszkańcom 
żyło się lepiej.

Przed nami stoi zadanie stwarzania dogodnych wa-
runków dla inwestorów lokujących tutaj swój kapitał. 
Niezmiernie ważny jest w tym udział i współdziałanie 
lokalnych przedsiębiorców, którzy rozwijając swoje za-
kłady  z powodzeniem mogą przyczynić się do powstania 
nowych miejsc pracy i zwiększenia lokalnych zasobów 
finansowych.

Coraz większą wagę posiada kapitał ludzki, tj. odpowied-
nie umiejętności i wykształcenie. Bardzo ważna jest więc 
edukacja naszego młodego pokolenia, które będzie mogło 
się realizować w nowoczesnych placówkach  oświato-
wych. Zapewnienie bazy naukowej, sportowej oraz tech-
nicznej sprzyja pogłębianiu wiedzy dzieci i młodzieży. To 
największe i równocześnie jedno  z priorytetowych zadań 
naszego samorządu. Należy dołożyć wszelkich starań, 
aby Szpital Powiatowy posiadał odpowiedni potencjał 
do świadczenia usług medycznych. Brakuje już niewiele, 
a wkrótce zostanie uruchomiona pracownia tomografii 
komputerowej. Troska o ludzi niepełnosprawnych i wspo-
maganie rodziny w sytuacjach kryzysowych jest ciągłym 
działaniem naszego samorządu, jako ważny element so-
lidarności międzyludzkiej. Władze powiatu promują oraz 
wspierają  powstawanie i działalność rodzinnej opieki 
nad dzieckiem. Nasz powiat wspiera działalność wielu 
instytucji i stowarzyszeń,  w tym również o charakterze 
charytatywnym.

Wybór na radnego i powierzenie odpowiedzialnych 
funkcji przyjmujemy jako służbę na rzecz wszystkich 
naszych Mieszkańców. Szybki rozwój oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa uważamy za działania priorytetowe na 
rzecz Powiatu Wągrowieckiego.

Pod rozwagę będziemy brać dobre rady i pomysły 
mające rozwiązać wspólne problemy i poprawę jakości 
życia. Deklarujemy oraz prosimy o szeroką współpracę 
dla dobra naszej „Małej Ojczyzny.”

Z poważaniem i wyrazami szacunku
Starosta Wągrowiecki - Michał Piechocki

Wicestarosta - Tomasz Kranc
Członkowie Zarządu: 

Andrzej Bielecki, Jacek Brzostowski, 
Robert Woźniak

Rada Powiatu 
Wągrowieckiego
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Od 2008 roku, wszystkie osoby zaintereso-
wane środkami Unii Europejskiej, uzyskują 
bezpłatną pomoc w Punkcie Informacyjnym 
Funduszy Europejskich, w Starostwie Po-
wiatowym w Wągrowcu. Oprócz udzielania 
informacji na miejscu, w siedzibie powiatu, 
konsultanci organizują spotkania i szkolenia 
w innych instytucjach, starając się dotrzeć z 
informacją do jak największej liczby miesz-
kańców północnej Wielkopolski.

W październiku i grudniu bieżącego roku, 
pracownicy Punktu podjęli się przeprowadze-
nia dwóch akcji informacyjno-promocyjnych 
pn. Mobilny Punkt Informacyjny oraz Lekcje 
Europejskie w szkołach, realizowane w 
ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego „Młodzi wie-
dzą o funduszach”.  

Mobilny Punkt Informacyjny to dyżury 
konsultantów w innych urzędach i instytu-
cjach. Żeby ułatwić dostęp do informacji, jak 
największej liczbie zainteresowanych osób, 
pracownicy Punktu odwiedzili 11 miejscowo-
ści w Powiecie pilskim i złotowskim, udzie-
lając konsultacji w tamtejszych urzędach 
miast i gmin. Podobna akcja prowadzona 
była już w ubiegłym roku pod nazwą Dyżury 
w Twojej Gminie, podczas której konsul-
tanci odwiedzili wszystkie gminy Powiatu 
Wągrowieckiego oraz Starostwa Powiatowe 
w Chodzieży i Obornikach. Ze względu na 
duże zainteresowanie, pracownicy Punktu 
zamierzają kontynuować podobne inicjatywy 
w przyszłości.  

Kolejny projekt, w którym udział wzięli kon-
sultanci Funduszy Europejskich z Wągrowca 

to II edycja konkursu dla gimnazjalistów i 
licealistów pn. „Młodzi wiedzą o funduszach”, 
w ramach którego w Wielkopolskich szkołach 
prowadzone są Lekcje Europejskie. Inicjaty-
wa, podjęta przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym 
roku spotkała się z dużym zainteresowaniem 
– udział w lekcjach zgłosiło aż 150 szkół! Lek-
cje, prowadzone przez konsultantów 11 Punk-
tów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
z Wielkopolski, odbywać się będą do połowy 
grudnia 2010 r. Celem prowadzonych zajęć 
jest poinformowanie uczniów o tym, czym 
są Fundusze Europejskie i jakie płyną z nich 
korzyści, czym jest Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 2007-2013 i jakie 
są jego cele, a także zainteresowanie uczniów 
tematyką Funduszy Europejskich.

Konsultanci z Wągrowca przeprowadzili 
do tej pory 40 lekcji w 14 szkołach na terenie 
powiatów: wągrowieckiego, pilskiego, złotow-
skiego i chodzieskiego. Zajęcia składają się z 
dwóch części – teoretycznej i praktycznej. 
Podczas tej drugiej uczniowie z pomocą 
konsultanta uczą się pisać uproszczony wnio-
sek o dofinansowanie, który można zgłosić 
(wraz z wizualizacją opisanego projektu) na 
konkurs Młodzi wiedzą o funduszach. Wśród 
najciekawszych prac zostaną wybrane 3 
najlepsze. Wnioski i wizualizację można przy-
gotować w grupach maks. 5 osobowych. Na 
zwycięzców czekają nagrody: aparaty fotogra-
ficzne, odtwarzacze mp3 oraz multimedialne 
kursy językowe. Szkoła, której uczniowie 
nadeślą najlepszy projekt, otrzyma tablicę 
interaktywną. Punktowane będą oryginalność 

pomysłu, forma wykonania wizualizacji oraz 
merytoryczna wartość opracowania. Szcze-
gółowe informacje o konkursie, a także prace 
nagrodzone w I edycji znajdują się na stronie 
internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl (za-
kładka Młodzi wiedzą o funduszach).

Beata Ślesińska
Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

nauczymy Cię jak korzystać ze wsparcia 
unii Europejskiej

Informacja o Funduszach Europejskich w urzędach i szkołach

FundusZE EurOPEjskIE dlA rOZwOju InnOwACyjnEj wIElkOPOlskI.
Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim, 27.10.2010r. Lekcje europejskie w gimnazjum w Wapnie.

Plakat informujący o konkursie.


