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POCIĄGIEM do POZNANIA

Po sześciu miesiącach intensywnych prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 356 na odcinku 
Poznań Wschód – Wągrowiec, 9 grudnia 2011 r. dokonano jej uroczystego otwarcia, a 11 grudnia 
2011 r. ponownie wróciły na nią pociągi pasażerskie. Dzięki wykonaniu zasadniczych prac torowych 
czas jazdy autobusów szynowych w nowym rozkładzie jazdy zostanie skrócony o około 21 min, a po 
całkowitym wykonaniu modernizacji nawet o około 30 min.

Modernizacja linii kolejowej nr 356 na 
odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec jest 
realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział 
w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań 
Wschód – Bydgoszcz na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie 
w obsłudze połączeń małych miejscowości 
z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań 
Wschód – Gołańcz – Etap I”. Projekt współfi-
nansowany jest przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013. Czas 
realizacji projektu: lata 2011 – 2013; Wartość 
kosztorysowa projektu: 153 606 151,25 zł; Kwota 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wynosi 76,88% kosztów 
kwalifikowanych, tj. 95 651 827,88 zł. Zadanie 
jest także finansowane ze środków Funduszu 
Kolejowego i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Konieczność wykonania modernizacji wyni-
kała z pogłębiającej się degradacji istniejącej 
infrastruktury kolejowej. Na trasie istniało wiele 
ograniczeń prędkości od 20 do 40 km/h. Po-
wodowało to znaczne wydłużenie czasu jazdy 

pociągów. Przed rozpoczęciem modernizacji 
pociągi z Poznania Głównego do Wągrowca 
jechały średnio 104 min. W rozkładzie jazdy 

na 2011/2012 podróż do tej miejscowości 
zostanie skrócona średnio o 21 minut, a po 

W uroczystości otwarcia linii kolejowej udział wzięłi m.in. Marszałek Województwa Wielkpolskiego, 
Marek Woźniak, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Posłowie Jacek Najder i Killion Munyama, 
Prezes PKP PLK Zbigniew Szafrański. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli samorządu 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnych, kolejarzy oraz firmy wykonawczej TORPOL.

Dokończenie na str. 2
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Całą prawdę o energii atomowej 
znają w I LO w Wągrowcu

Celem konkursu było zainteresowanie 
młodych ludzi tematyką energetyki jądrowej 
w kontekście możliwej budowy i eksploatacji 
elektrowni jądrowej w Wielkopolsce, a także 
pobudzenie wyobraźni i nauka szukania oraz 
prezentowania argumentów „za” i „przeciw” 
powstaniu elektrowni jądrowej w Klempiczu.

W konkursie uczestniczyło ponad 300 
zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych 
województwa wielkopolskiego. Zwyciężył 
zespół I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu 
w składzie: Klaudia Dobrogojska, Inga Szy-
mankiewicz, Kacper Palluth, Maciej Dąbrow-
ski. W konkursie uczestniczyły jeszcze dwa 
zespoły I Liceum Ogólnokształcącego, zespół 
w składzie: Filip Babicz, Hubert Pietrzkiewicz, 
Tomasz Radziątkowski, Hubert Rozpłochow-
ski oraz zespół w składzie: Jakub Reis, Fryde-
ryk Jabłoński, Robert Binek, Paweł Berdych. 
Opiekunem i nauczycielem uczniów jest mgr 
Jerzy Piasecki. Serdecznie gratulujemy mło-
dzieży i opiekunowi.

Jerzy Piasecki - LO w Wągrowcu

W związku z ogłoszonym przez Sejm i Senat RP Roku Marii Skłodowskiej-Curie Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa zorganizowało 
projekt pod nazwą „Wielkopolski konkurs – cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce.

Dokończenie ze str. 1

Pociągiem do Poznania
wykonaniu całego zakresu prac średnio o 30 
min. Do momentu skrócenia czasu przejazdu 
o pół godziny, pociągi na trasie Wągrowiec – 
Poznań, na niektórych przejazdach kolejowych 
będą musiały zwalniać do 20 km/h na godzinę. 
To rozwiązanie podwyższy bezpieczeństwo 
pasażerów i kierowców korzystających z drogi 
Poznań – Wągrowiec, która kilka razy przecina 
tor kolejowy. Kierowcy odzwyczaili się od wi-
doku pociągów, które w czasie remontu, przez 
6 miesięcy nie kursowały po tej linii. Ostateczne 
skrócenie czasu jazdy nastąpi po uruchomie-
niu LCS (Lokalne Centrum Sterowania – czyli 
skomputeryzowana nastawnia kontrolująca 
ruch pociągów) i włączeniu automatycznych 
przejazdów kolejowych. Niewykonanie re-
montu trasy kolejowej do Wągrowca groziło 
zamknięciem linii w 2015 r. 

Głównym celem modernizacji jest podnie-
sienie standardów technicznych tej ważnej 
dla regionalnych przewozów pasażerskich linii 
poprzez: modernizację nawierzchni toru na 
długości 50,284 km od stacji Poznań Wschód 
do stacji Wągrowiec; naprawę czterech obiek-
tów inżynieryjnych; przebudowę istniejących 
i budowę nowych peronów z dojściami przysto-
sowanymi do obsługi osób niepełnosprawnych; 
modernizację przejazdów kolejowo – drogo-
wych; budowę nowych przystanków osobowych 
Czerwonak Osiedle i Murowana Goślina Zielone 
Wzgórza; zabudowę akustycznej informacji dla 
podróżnych; budowę nowoczesnych kompute-
rowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

nastawianych z Lokalnego Centrum Sterowania 
(LCS) w Wągrowcu; budowę nowoczesnych 
urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejaz-
dach kolejowo – drogowych; przebudowę 
oświetlenia stacji, przystanków osobowych 
i przejazdów kolejowo – drogowych.Zgodnie 
z harmonogramem realizacji inwestycji, 
w czasie całkowitego zamknięcia linii, od 1 
czerwca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. został 
wykonany taki zakres prac, który pozwoli 
oddać przewoźnikom linię do eksploatacji 
w rozkładzie jazdy 2011/2012. 

Po zrealizowaniu całego zakresu prac bu-
dowlanych inwestycja przyniesie następujące 

efekty: podniesienie prędkości jazdy pociągów 
pasażerskich do 120 km/h (skrócenie czasu jaz-
dy o około 30 min.); poprawa bezpieczeństwa 
ruchu szynowego i drogowego; zwiększenie 
ilości kursujących pociągów; możliwość połą-
czenia transportu miejskiego i podmiejskiego; 
podwyższenie standardu usług przewozowych; 
poprawa komfortu podróży; poprawa dostęp-
ności transportu kolejowego dla osób niepeł-
nosprawnych; ograniczenie hałasu.

Informacje na temat nowego rozkładu jazdy, 
który wszedł w życie w dniu 11 grudnia br. 
można znaleźć na stronie www.koleje-wiel-
kopolskie.com.pl  

Źródło: Zbigniew Wolny
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji - Oddział w 
Poznaniu

Nagroda i środki pieniężne przynane przez powiat w kwocie 5,5 tys. zł zostaną przeznaczone na 
wyposażenie pracowni fizycznej.
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Powiatowy Program
wsPierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, 

dla których organem Prowadzącym jest Powiat wągrowiecki
rok 2012

Forma realizacji programu
wysokość udzielonego 

wsparcia
nagroda starosty wągrowieckiego 

za wynik na egzaminie gimnazjalnym                                 500 zł

za wynik na egzaminie maturalnym

I miejsce – 1 500 zł
II miejsce– 1 000 zł
III miejsce – 700 zł
miejsca od IV do X – 500 zł

stypendium starosty wągrowieckiego 
za wybitne wyniki w nauce (przyzna-
wane dwa razy w roku, po każdym se-

mestrze)
Średnia 5,00 i wyżej 600 zł

za bardzo dobre wyniki w nauce 500 zł
za wybitne osiągnięcia 

(przyznawane raz w roku szkolnym)
międzynarodowe 1 500 zł

krajowe 
(w tym członek kadry Polski) 

600 zł

wojewódzkie/okręgowe
(w tym członek kadry wojewódzkiej)

500 zł

jesteś uczniem „powiatowej” szkoły? 
osiągasz dobre wyniki w nauce? Pasjonu-
jesz się sportem? masz artystyczną duszę? 

sprawdź możliwości finansowania swoje-
go dalszego rozwoju!

Z dniem 1 stycznia 2012r. wchodzi w życie 
uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego 
Nr X/73/2011 z dnia 28 września 2011 roku 
w sprawie Powiatowego programu wspiera-
nia edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat 
Wągrowiecki. 

Na najlepszych uczniów czekają nagrody 
pieniężne oraz Stypendium Starosty Wągro-
wieckiego. W przyszłorocznym budżecie 
planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 
ponad 72.000 zł. 

nagroda starosty 
wągrowieckiego 

dla gimnazjalistów i maturzystów
Nagrody otrzymają absolwenci gimnazjów, 

którzy podejmą naukę w szkole ponadgim-
nazjalnej prowadzonej przez Powiat Wągro-
wiecki. Dziesięciu uczniów, którzy uzyskali 
najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym 
otrzyma nagrodę Starosty. 

Identycznie wytypowana zostanie dziesiąt-
ka maturzystów, z najwyższymi wynikami                       
z egzaminu maturalnego, która otrzyma 
gratyfikację finansową. 

Nagrody finansowe przyznaje Zarząd Po-
wiatu Wągrowieckiego. Wręczanie nagród 
dla gimnazjalistów nastąpi już po I seme-
strze bieżącego roku szkolnego, na targach 
edukacyjnych, które odbywają się cyklicznie 

w marcu. Maturzyści natomiast otrzymają je 
na uroczystości, po otrzymaniu oficjalnych 
wyników egzaminów. 

styPendium starosty 
wągrowieckiego dla najlePszych

Stypendium za wybitne wyniki w nauce 
otrzyma uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, 
który spełnił w wyniku klasyfikacji śródrocz-
nej lub końcoworocznej łącznie warunki:

a)uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b)uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania. 

Młodzi artyści, naukowcy, którzy odnoszą 
wybitne sukcesy w konkursach i olimpiadach 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim, rów-
nież otrzymają gratyfikację finansową

Wyróżnienia przewidziane są także dla 
utalentowanych sportowców, medalistów 
mistrzostw świata, Europy, Polski lub człon-
ków kadry narodowej i wojewódzkiej, jednak 
muszą oni spełnić jeszcze łącznie dwa wa-
runki: mieć średnią ocen nie mniejszą niż 3,7 
oraz ocenę zachowania co najmniej bardzo 
dobrą. Stypendia będą przyznawane dopiero 
po roku nauki.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą śred-
nią w swojej szkole, a nie spełnili kryteriów, 
aby otrzymać stypendium za wybitne wyniki 
w nauce, także mogą dostać stypendium, jed-
nak ich średnia nie może być niższa niż 4,5. 

Program odkrywania talentów
Program powstał z myślą o wyjątkowo 

Powstał „Powiatowy Program 
Wspierania Uczniów Uzdolnionych”

zdolnej młodzieży, dla której inspiracja do 
pielęgnacji talentu może okazać się bardzo 
pomocna w kształtowaniu ich osobistej 
drogi życiowej.

Uchwalony przez Radę Powiatu, program 
stwarza możliwość uczestnictwa naszej 
młodzieży, na koszt powiatu, w różnych 
zajęciach, pozalekcyjnych, pozaszkolnych 
czy też projektach edukacyjnych organizowa-
nych przez wyższe uczelnie. Jednym z takich 
projektów jest program uniwersytetu jagiel-
lońskiego pn. „Poławiacze pereł”.

Dzięki programowi młodzi, utalentowani, 
uczniowie naszych szkół, będą mogli odkryć 
drzemiący w nich potencjał, odnaleźć nauko-
wą czy artystyczną pasję. Powiat Wągrowiec-
ki sfinansuje uczestnictwo w dwutygodnio-
wych zajęciach akademickich prowadzonych 
przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauko-
wą. W tym roku uczelnia oferuje 8 kampusów 
m. in. medyczny, literacki czy dziennikarski.

Do udziału w zajęciach typuje ucznia 
dyrektor szkoły. Wniosek opiniuje rada pe-
dagogiczna i samorząd uczniowski.

Szczegółowych informacji udziela Wy-
dział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu. Niezbędne druki 
m. in. wzór wniosku będzie dostępny do 
pobrania w sekretariacie szkoły, na stronach 
internetowych szkoły i powiatu w serwisie 
oświatowym (www.wagrowiec.pl) oraz w Wy-
dziale Oświaty.

Karolina Krenz
kierownik Wydziału Oświaty, 

Kultury i Sportu

starosta wągrowiecki, 
michał Piechocki

- „Uważam, że rola wykształcenia 
młodego pokolenia we współczesnym 
świecie będzie coraz większa i dlatego 
musimy zwrócić uwagę, aby uczniowie 
w naszych szkołach zdobyli jak najwięk-
szą wiedzę i umiejętności.

Szczególną rolę w rozwijającym się 
świecie będą odgrywać uczniowie zdolni 
posiadający nowatorskie podejście do po-
jawiających się problemów. Poprzez na-
grody i stypendia pragniemy zmotywować 
wszystkich uczniów w naszych szkołach 
do lepszej nauki i osiągania sukcesów 
w interesujących ich dziedzinach. Sty-
pendia pozwolą także na sfinansowanie 
rozwoju własnych zainteresowań, zdo-
bycie doświadczenia, likwidując jedną 
z barier, jakim jest niedostatek środków 
finansowych. Mamy nadzieję, że Program 
spotka się z dobrym odbiorem i podniesie 
motywację do nauki, a poprzez zdrową 
rywalizację stworzy młodemu pokoleniu 
lepsze szanse w przyszłości”.  
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WIeśCI z 
bIbLIOtekI

W Zakątku czytelniczym Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego 
WIELSPIN zagościła biblioteka. 
Inicjatywa Powiatowej Biblioteki 
Publicznej spotkała się z życzliwym 
przyjęciem dyrektor Ośrodka 
Małgorzaty Wasielewskiej. 

W przytulnie zaaranżowanym kąciku 
czytelniczym, bibliotekarz Renata Wójcik 
w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.30  
prezentuje i udostępnia nowości wydaw-
nicze z naszego księgozbioru. Książki wy-
pożyczane są na okres trwania turnusu.

Uruchomienie punktu bibliotecznego 
spotkało się z życzliwym przyjęciem ku-
racjuszy, którzy chwalą pomysł i chętnie 
odwiedzają naszą „ruchomą” bibliotekę. 
W ciągu ostatnich trzech miesięcy (10 dni 
otwarcia) punkt biblioteczny odwiedziło 
95 osób, zapisano 40 osób, a wypożyczo-
no 140 woluminów.

Dla miejscowych czytelników zorgani-
zowaliśmy szereg imprez w bibliotece. 
Na spotkania z historią zaprosiliśmy 
młodzież ZSP nr 2, która uczestniczyła 
w dwóch prelekcjach: Zbigniewa Bra-
nacha „Stan wojenny - mit sowieckiej 
interwencji”  oraz Leokadii  Grajkow-
skiej „Związek księdza Jakuba Wujka 
z Wągrowcem i Poznaniem”. Dodatkowo 
Leokadia Grajkowska poprowadziła lek-
cję biblioteczną na temat „Podstawowe 
informacje o Biblii”.

Od września do listopada trwała VII 
edycja Warsztatów Komputerowych dla 
seniorów, w której wzięło udział 11 osób. 

Małgorzata Bejm

PBP Wągrowiec 

Swą ciągłość i nie malejącą frekwencję, 
impreza zawdzięcza przede wszystkim, kil-
kudziesięciu nauczycielom, instruktorom kół 
teatralnych, którzy, mimo wszelkich, przede 
wszystkim finansowych niedostatków, czują 
potrzebę tworzenia TEATRU.

Teatr to osobliwy: stanowią go dzieci 
i młodzież, pragnąca wyrazić się na scenie, 
rodzice, wspierające swe pociechy w czasie 
występów, wreszcie, publiczność z ogrom-
ną wyrozumiałością i aprobatą śledząca, 
nie zawsze przecież doskonałe, poczynania 
młodych, także tych, którzy niekiedy samo-
dzielnie przygotowują przedstawienia, by 
pokazać je tylko raz: właśnie na wągrowiec-
kiej „Kurtynie”.

W ich skromnych działaniach widać głęb-
szy sens: potrzebę, twórczego zaistnienia, 
o którym zmarły niedawno Steve Jobs na-
pisał: „Dano ci czas i nie zmarnuj go, żyjąc 
cudzym życiem. Nie daj się zwieść dogmatom, 
co polega na życiu wedle tego, co wymyślili 
inni. Niech w hałasie cudzych głosów nie 
zatonie twój własny głos. I co najważniejsze, 
miej odwagę, by iść za głosem serca i duszy. 
One jakoś wiedzą kim naprawdę chcesz się 
stać. Reszta jest nieważna.”.

W tym roku na „Kurtynie 2011”, imprezie za-
inicjowanej i organizowanej od 1999 r. przez 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, 
obejrzeliśmy przedstawienia 24 grupy teatral-
ne z Powiatu Wągrowieckiego, wystąpili także 
goście, Teatr Szast-Prast z Powiatu Żnińskie-
go, z którym od lat łączą nas kulturalne kon-
takty. I tak w ciągu dwóch dni Konfrontacji 
(25-26.11.2011 r.) wystąpiły:
Teatr My i… - SP 3 - Wągrowiec, 
Kabaret Starszych Uczniów - SP 2 - Wągrowiec, 
Coś na deser - I LO -Wągrowiec, 
Ekoludki - SP 2 - Wągrowiec, 
O, rety - SP 2 - Wągrowiec, 
O, rety 2 - SP 2 - Wągrowiec, 
Leśna Gromadka-SP 2 - Wągrowiec, 
Szkolaczki-SP 3 – Wągrowiec, 
Grupa Teatralna - MOW - Antoniewo, 
Teatr Łaziki - SP - Łaziska, 
Teatr Szansa - Gim. nr 1 - Wągrowiec
Teatr Post Scriptum - I LO - Wągrowiec, 
Teatr OKO - I LO - Wągrowiec, 
Teatr Kurtyna w górę!- SP 2-Wągrowiec, 
Teatr Łapserdaki-SP-Sienno, 
Teatr Bez nazwy - Gim. nr 1 - (gm.)-Wągrowiec, 
Promyczki-SP-Żelice, Promyki-Gim.-Żelice, 
Olle Zmruż Oczko - SP-Mieścisko, 
Świrusiątka - SP 2-Wągrowiec, 
Świrusy - SP 2-Wągrowiec, 
Teatr Stopka - Damasławek, 
Teatr Szast-Prast - ZS-Żnin (goście) 

Przedstawienia przygotowali: Wanda Try-
bulska, Maria Cholewińska, Anna Kasperko-
wiak, Barbara Tyrakowska, Ewa Kantorska, 
Marzena Rączkowska, Lucyna Maciejew-
ska- Naumczyk, Renata Brząkowska, Dorota 
Kurzyńska-Kreskowiak, Danuta Strzelecka, 
Agata Drążkiewicz, Maria Strzyżyńska, Patry-

cja Stachowiak, Małgorzata Smarzyk, Grażyna 
Dudek, Agnieszka Staniszewska, Agnieszka 
Dzierzgowska, Barbara Orzoł, Grażyna Pacho-
wicz, Hanna Uniejewska, Beata Smykowska, 
Joanna Lisiecka, Kamila Drzewosz, Maciej 
Brzostowski, Hubert Pilarski

Komisja w składzie: Wojciech Retz, Woj-
ciech Lisiecki i Paulina Kruś po obejrzeniu 
24 spektakli zgłoszonych na, organizowane 
przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, XIII Powia-
towe Konfrontacje Małych Form Teatralnych 
Kurtyna 2011, postanowiła przyznać następu-
jące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii przedstawień 
szkół podstawowych:

- I miejsce - Teatrowi Świrusy z SP 2 w Wą-
growcu
- I miejsce - Teatrowi My i… z SP 3 w Wą-
growcu,

wyróżnienia:
-Teatrowi O, rety z SP 2 w Wągrowcu
-Kabaretowi Starszych Uczniów z SP 2 w Wą-
growcu

w kategorii krótkich form teatralnych 
szkół podstawowych:

- I miejsce - Teatrowi Świrusiątka z SP 2 
w Wągrowcu
- II miejsce -Teatrowi Łapserdaki z Sienna
- III miejsce - Teatrowi O, rety 2 z SP 2 w Wą-
growcu,

wyróżnienia:
-Teatrowi Leśna Gromadka  z SP 2 w Wą-
growcu
-Teatr Szkolaczki z SP 3 w Wągrowcu

w kategorii przedstawień gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych:

- I miejsce-Teatrowi OKO z I LO w Wągrowcu
- II miejsce Teatrowi Post Scriptum z I LO 
w Wągrowcu
- III miejsce –Grupie Teatralnej z MOW w An-
toniewie

w kategorii krótkich form teatralnych 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

wyróżnienia:
-Teatrowi Coś na deser z I LO w Wągrowcu
-Teatrowi Szansa z Gimnazjum nr 1 w Wą-
growcu

nagrody aktorskie otrzymali:
Marta Pijanowska oraz Dominika Hermann

I poszła „Kurtyna” w górę

„Kurtyna 2011” to już XIII Powiatowe Konfrontacje Małych Form 
Teatralnych, które na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych Powiatu Wągrowieckiego.

Na zdjęciu czarownice z Teatru Stopka  
z Damasławka.
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Jednym z podjętych działań był konkurs pt. 
„zrób test na hiV”. Konkurs skierowany był 
do młodzieży szkół gimnazjalnych. Zadanie 
konkursowe polegało na wykonaniu przez 
uczniów tematycznej ulotki dla młodych 
ludzi zachęcającej do zrobieniu testu w kie-
runku HIV. Do konkursu przystąpiło 7 szkół 
gimnazjalnych, w etapie szkolnym konkursu 
wzięło udział 161 uczniów z tych szkół. 
Komisja konkursowa etapu powiatowego 
wyłoniła laureatów:

I miejsce - Wiktor Połeć z Gimnazjum 
w Rąbczynie

II miejsce - Marcel Koszalski z MOW w An-
toniewie  

III miejsce - Edyta Zadroga z Zespołu Szkół 
w Morakowie

Ulotka wykonana przez Wiktora zdobyła 
również I miejsce w etapie wojewódzkim kon-
kursu.

Przyznano także nagrody za udział w kon-

kursie dla: Sylwii Hanyżewskiej z Zespołu 
Szkół w Panigrodzu, Natalii Jaworowicz z Ze-
społu Szkół w Gołańczy, Doroty Napieralskiej 
i Pawła Kujawy z Gimnazjum w Mieścisku, 
Kornelii Kacprzak z MOW w Antoniewie, 
Dominiki Graj, Karoliny Liske, Patrycji Bed-
narskiej z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

Odbyła się także IV 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 zakre-
su profilaktyki.

W konkursie udział wzięli uczniowie 
ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
w naszym powiecie. Do etapu powiatowego 
zakwalifikowano 14 prac, komisja konkur-

sowa przyznała I, II, III miejsce oraz dwa 
wyróżnienia. Wyróżnienia zdobyli: Agnieszka 
Widzińska z ZSP nr1 w Wągrowcu, Tomasz 
Czechowski z ZSP w Damasławku. Laureaci:

I miejsce - Maciej Gębiak z ZSP nr 2 w Wą-
growcu

II miejsce - Joanna Maziarczyk z I LO 
w Wągrowcu

III miejsce - Alicja Czajkowska z ZSP w Go-
łańczy 

Nagrody za udział w konkursie zdobyli: 
Kamila Szymańska z ZSP nr 2 w Wągrowcu, 
Krzysztof Wojtkowiak, Kamil Szymkowiak 
z ZSP nr 1 w Wągrowcu, Joanna Patelska 
i Marta Witkowska z I LO w Wągrowcu, Marika 
Rychlicka i Mateusz Stefaniak z ZSP w Gołań-
czy, Katarzyna Kubiak i Hubert Wesołowski 
z ZSP w Damasławku

 Powiatowa Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Wągrowcu 

Uroczystość podsumowująca działania 
dotyczące profilaktyki HIV/AIDS w powiecie
W dniu 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, fundator nagród dla laureatów 
konkursów. 

Laureaci konkursu z opiekunami i organizatorami.

Wykład dotyczący 
profilaktyki raka piersi

Po raz kolejny w tym roku tj. 17 listopada 
br. w sali kina miejskiego domu kultury 
w wągrowcu przed seansem z cyklu „kino 
dla Pań” odbył się wykład dotyczący pro-
filaktyki raka piersi. Udział w nim wzięły 
licznie zgromadzone mieszkanki z powiatu 
wągrowieckiego. 

Wykład przeprowadził dr dariusz go-
dlewski, dyrektor ośrodka Profilaktyki 
i epidemiologii nowotworów w Poznaniu, 
który zwrócił Paniom szczególną uwagę na 
potrzebę dbania o swoje zdrowie w różnych 
aspektach oraz na regularne wykonywanie 
badań mammograficznych i cytologicznych.

„Profilaktyka chorób 
kobiecych”

W dniu 24 listopada br. w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w Wągrowcu odbył się 
wykład dla mieszkanek powiatu wągrowiec-
kiego na temat „Profilaktyki chorób kobie-
cych”.

Podczas wykładu, którego prelegentem 
była p. Danuta Springer-Styszyńska – 
specjalista ginekologii i położnictwa, panie 
mogły dowiedzieć się jak zapobiegać rakowi 
szyjki macicy, a jeśli pojawi się choroba 
– jak z nią walczyć, by wygrać. Ponadto 
uczestniczki spotkania mogły również 
uzyskać informacje na temat stosowania 
hormonalnej terapii zastępczej.

Na koniec spotkania pani ginekolog zwró-
ciła uwagę, że najważniejszymi elementami 
profilaktyki są wizyty u ginekologa, comie-
sięczne samobadanie piersi oraz regularne 
wykonywanie badań cytologicznych.  

Organizatorem wykładu było Biuro 
spraw obywatelskich i zdrowia starostwa 
Powiatowego w wągrowcu przy współ-
pracy z wągrowieckim towarzystwem 

„amazonki” w wągrowcu oraz miejską 
Biblioteką Publiczną w wągrowcu.
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„6 grudnia - jak dobrze wiecie,  
Święty Mikołaj chodzi po świecie.  
Dźwiga swój worek niezmordowanie  
I każde dziecko prezent dostanie.”

                                         Halina Szal

Profilaktyka poprzez teatr
Po raz kolejny aktorzy teatru „kurtyna” z krakowa zagościli 

w dwóch wągrowieckich szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie wysta-
wili sztuki w ramach programu profilaktyczno-teatralnego.  

W i liceum ogólnokształcącym im. Powstańców wielkopolskich 
w wągrowcu w dniu 10 października br. zaprezentowali sztukę pt. 
„Przepraszam cię mamo”.

W przedstawieniu przypadkowa bójka kończy się śmiercią 17. letniego 
chłopaka. Chęć zabrania czegokolwiek przypadkowej spotkanej osobie 
spowodowała tragiczne w skutkach zdarzenie. Pod wpływem narkoty-
ków, dwoje nastolatków dokonuje czynu, który zostawia piętno na ich 
życiu, aż do śmierci. W spektaklu ukazany został ból matki po stracie 
dziecka oraz strach młodego człowieka przed konsekwencjami wynika-
jącymi z nieumyślnego spowodowania śmierci. Aktorzy przestrzegają 
młodzież przed braniem środków odurzających po których człowiek nie 
panuje nad swoimi emocjami.

Natomiast  25 października 2011 roku w zespole szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. stanisława kulińskiego w wągrowcu 
przedstawili spektakl pt. „koń trojański”. 

W tym przedstawieniu obejrzeć można było konfrontację faktów 
i mitów związanych z substancjami typu marihuana i ich obecnością 
społeczną. Aktorzy zaprezentowali dynamiczną akcję, ukazującą kolejne 
etapy życia dwójki młodych ludzi, w których z pozoru normalną i spo-
kojną egzystencję wkracza marihuana.

Uczniowie otrzymali skondensowaną, ostrą i poruszającą wizję mikro-
świata, który rozpada się na podobieństwo organizmu zaatakowanego 
przez komórki rakowe. Jednak prawdziwa wartość tego spektaklu za-
warta jest nie w jego oddziaływaniu emocjonalnym, lecz praktycznym.

Po każdym przedstawieniu jeden z aktorów przeprowadził z młodzieżą 
prelekcję na temat agresji i uzależnień. Uczniowie chętnie zabierali głos 
w dyskusji i wyrażali swoje opinie dotyczące wpływu uzależnień na życie 
ludzi oraz odpowiedzialności karnej, moralnej za popełnione czyny.

W spektaklach udział wzięli uczniowie poszczególnych szkół ponad-
gimnazjalnych wraz z opiekunami i pedagogami szkolnymi.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

w dniu 30 listopada 2011r. rada Powiatu wągrowieckiego podję-
ła uchwałę w sprawie „Programu współpracy Powiatu wągrowiec-
kiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Super Wiewiórka
Prawie 600 młodzieży wczesnoszkolnej z terenu ziemi wągrowiec-

kiej bierze udział w realizowaniu programu edukacyjnego Super 
Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby opracowanego przez Polski Czer-
wony Krzyż. W tym roku dzięki programowi młodzież klas trzecich 
zapozna się z ideałami głoszonymi przez międzynarodową organi-
zację czerwony krzyż, podstawowymi zasadami ruchu drogowego 
i bezpieczeństwa na drodze, przestrzegania nawyków higienicznych 
i zasad pro zdrowotnych – zwiększenie udziału w diecie owoców i wa-
rzyw, poznają umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wzywania 
pomocy i korzystania z telefonów alarmowych w przypadku niebez-
pieczeństwa, współpracy z rówieśnikami i wartości humanitarnych. 
Ponadto przejawiania wrażliwości, tolerancji wobec ludzi innych ras, 
narodowości, przekonań i wyznań, poczucia współistnienia z innymi 
narodami oraz hymn czerwonego krzyża. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mują materiały edukacyjne i legitymację członka Klubu PCK, które 
ufundowało Starostwo Wągrowieckie. 

 Jowita Maćkowiak

Mikołajki to nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grud-
nia. Dziś najbardziej rozpowszechniony zwyczaj związany ze św. 
Mikołajem to wręczanie dzieciom prezentów. Zazwyczaj są to drobne 
upominki, słodycze lub małe zabawki. Z okazji tego święta Starosta 
Wągrowiecki - Michał Piechocki, Wicestarosta – Tomasz Kranc oraz 
Barbara Linetty - kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
wybrali się do wągrowieckiego szpitala, aby obdarować przebywające 
tam dzieci upominkami. Na oddziale dziecięcym rozdano paczki ze 
słodyczami i złożono małym pacjentom życzenia szybkiego powrotu 
do zdrowia.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej mają 
obowiązek współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz z pod-
miotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy przy realizacji 
zadań publicznych należących do ich kompetencji. Program Współ-
pracy reguluje współpracę między samorządem Powiatu Wągrowiec-
kiego, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

Projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy (…)” został 
skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w dwóch formach:

otwartego spotkania, które odbyło się w dniu 25 października br. 
w siedzibie Starostwa Powiatowego, na którym omówiono projekt 
przedmiotowej uchwały, zamieszczenia projektu uchwały w Biule-
tynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: 
„Konsultacje aktów prawa miejscowego”, gdzie uprawnione organi-
zacje pozarządowe mogły zapoznać się z treścią projektu uchwały 
oraz zgłaszać uwagi i opinie na formularzu.

Ponadto w dniu 17 października 2011r. odbyło się bezpłatne 
szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego 
prelegentka p. Aniela Michalec - Zastępca Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu omówiła prawidłowy sposób wypełniania 
wzoru oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicz-
nego, zgodnych z nowym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia
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Po odśpiewaniu hymnu czerwonokrzy-
skiego i uczczeniu minutą ciszy niedawno 
zmarłego Bogdana Kieńczkowskiego, wie-
loletniego dyrektora Zarządu Okręgowego 
PCK i prezesa ZR PCK w Pile rozpoczęto 
uroczystości czerwonokrzyskie, na które 
przybyli: Mirosław Welc – prezes Zarządu 
Rejonowego PCK w Pile, Michał Piechocki 
– Starosta Wągrowiecki, Stanisław Wilczyń-
ski – burmistrz Wągrowca, Michał Nogalski 
– przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec, 
Emilia Jagat – dyrektor Szpitala Powiatowego, 
Karol Wolter – przedstawiciel burmistrza Mia-
sta i Gminy Gołańcz, Alicja Żabska-Szymańska 
– przedstawicielka kierownika Biura Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia, personel medyczny 
RCKiK, zasłużeni i honorowi dawcy krwi. 

Uroczyste obchody są okazją do wręczenia 
odznaczeń i wyróżnień najbardziej zasłużo-
nym dawcom, którzy bezinteresownie niosą 
pomoc drugiemu człowiekowi w sytuacjach 
szczególnych. 

Decyzją Zarządu Okręgowego PCK w Po-
znaniu odznaką Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi po oddaniu 18 litrów zostali wyróżnie-
ni: Roman Janacz z Wągrowca i Krzysztof 
Piechocki z Grylewa; po oddaniu 12 litrów: 
Waldemar Tulikowski (Redgoszcz), Zbigniew 
Radecki (Sierniki), Jarosław Wiertel (Wap-
no), Andrzej Kłosowski (Skoki), Sławomir 
Kozłowski (Wągrowiec), Maciej Przybylski 
(Budziszewko); po oddaniu 6 litrów: Karol 
Zeman, Łukasz Walczak, Dawid Tyszer, An-
drzej Buchalski i Wiesław Winiecki (wszyscy 
Wągrowiec), Waldemar Bachorski (Skoki), 
Marcin Pałka (Ludwikowo), Łukasz Pawłow-
ski (Mieścisko), Przemysław Klimaszewski 
(Kobylec), Tomasz Janiszewski (Pawłowo 
Żońskie), Patryk Majer (Rogoźno). 

Za długoletnie oddawanie krwi decyzją 
Kapituły PCK w Wągrowcu tytułem Me Dare 
(dający siebie) zostali wyróżnieni: Marian 
Kantorski z Wągrowca (54 litry) i Zygmunt 
Konwiński z Bobrownik (53 litry). 

Podziękowanie Starosty Wągrowieckie-

go i Prezesa PCK w Wągrowcu otrzymał  
ks. Marcin Maciejewski za popularyzowanie 
krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej. 
Decyzją burmistrza miasta Wągrowca meda-
lem „Z okazji 20. lecia samorządu lokalnego” 
wyróżniony został Andrzej Cholewiński z Wą-
growca. Natomiast burmistrz miasta i gminy 
Gołańcz wyróżnił: Zenona Korbala i Zdzisła-
wa Frydrycha (oboje z Gołańczy) okoliczno-
ściowymi medalami. Zarząd Koła PCK w Wą-
growcu wyróżnił „Srebrnymi Pierścieniami”: 
Małgorzatę Zamorską, Wioletę Miszczak (obie 
z Wągrowca), Danutę Gruszczyńską z Gry-
lewa i Antoniego Wiśniewskiego ze Skoków 
za promowanie honorowego krwiodawstwa. 
Ponadto przedstawiciele władz z Wągrowca, 
Gołańczy i gminy Wągrowiec złożyli podzię-
kowania Janowi Jakubiakowi z okazji 15. 
lecia działalności w zarządzie wągrowieckiej 
struktury PCK. 

Uroczystość uświetnił swoim występem 

Krwiodawcy PCK wyróżnieni
„Człowieka należy oceniać nie po słowach, lecz po czynach” – powiedział Jan Maćkowiak, prezes Koła 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu podczas uroczystych obchodów z okazji Dni Krwiodawstwa, 
które odbyły się 3 grudnia w Hotelu „Pietrak”.

Aleksander Jakubów, muzyk – akordeonista, 
laureat międzynarodowego festiwalu muzyki 
akordeonowej. Miłą niespodziankę przygo-
towali Dajana Rojek, Wojciech Zborowski 
i Robert Stein z Wągrowca. 

Warto wspomnieć, że co roku honorowi 
dawcy krwi z terenu powiatu wągrowieckiego 
oddają bezinteresownie ok. 800 litrów tego 
bezcennego leku. W szkołach ponadgim-
nazjalnych, instytucjach i zakładach pracy 
przedstawiciele PCK wygłaszają pogadanki na 
temat znaczenia krwi w życiu człowieka, or-
ganizowany jest również powiatowy konkurs 
krwiodawstwa dla zakładów pracy, sołectw, 
służb mundurowcy, placówek oświatowych. 
Na terenie działania wągrowieckiej struktury 
PCK, aż ośmiu dawców oddało po 50 litrów 
krwi każdy, z których Stanisław Izychart z Mie-
ściska oddał 59 litrów tego bezcennego leku.

Jowita Maćkowiak
honorowy dawca krwi

Ulgi dla krwiodawców
na prośbę zarządu koła Polskiego czer-

wonego krzyża w wągrowcu zasłużeni 
honorowi dawcy krwi z terenu powiatu 
wągrowieckiego otrzymali kolejne przy-
wileje: 50% ulgi przy zakupie biletu do 
kina mdk, bezpłatne bilety na mecze pił-
ki nożnej „nielby” wągrowiec oraz ulgo-
we bilety na korzystanie z basenu i groty 
solnej w wągrowieckim aquaparku. 

Od kilku lat decyzją władz samorządo-
wych Zasłużeni HDK mogą korzystać z bez-
płatnych przejazdów komunikacją lokalną na 
terenie miasta i gminy Wągrowiec. Ponadto 
obowiązują przywileje ogólnopolskie: bez 

kolejności do gabinetów lekarskich publicz-
nej służby zdrowia, a także zakup lekarstw 
według wykazu Ministra Zdrowia. 

Podczas korzystania z przywilejów hono-
rowy dawca każdorazowo musi okazać się 
legitymacją Zasłużonego HDK. 

Tytuł, legitymację i odznakę Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi nadawany jest przez 
PCK wszystkim, którzy bezinteresownie 
oddali krew: 6 litrów mężczyźni, 5 litrów 
kobiety. 

Kolejne odznaczenia można otrzymać 
po oddaniu: 12, 18 litrów mężczyźni, 10, 15 
litrów kobiety.

Jan Maćkowiak
prezes Koła PCK

„WoLoNTARIUSZ 
RoKU 2011”

Serdecznie zapraszamy do udziału w II 
Konkursie „Wolontariusz Roku 2011” o ho-
norową nagrodę Głosu Wągrowieckiego 
im. Pauliny Pawlak. Organizatorem kon-
kursu jest redakcja Głosu Wągrowieckiego 
przy współpracy Starosty Wągrowieckiego 
Michała Piechockiego, pod honorowym 
patronatem JM Rektora Gnieźnieńskiej 
Wyższej Szkoły Humanistyczno - Me-
nedżerskiej, prof. nzw. dr. Lechosława 
Gawreckiego. Więcej informacji na stronie 
internetowej www.gloswagrowiecki.pl 
i www.wagrowiec.pl
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Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu prowadzić będzie zimowe 
utrzymanie dróg na terenie gmin: damasławek, gołańcz, mieścisko, 
skoki, wapno, wągrowiec oraz w m. wągrowiec w standardach 4. 
i 5., o łącznej długości 325,1 km. Do 4. standardu zaliczono przede 
wszystkim drogi o regularnej komunikacji autobusowej oraz  o du-
żym znaczeniu gospodarczym. Drogi o mniejszym znaczeniu zostały 
zaliczone do standardu 5. Natomiast drogi o niewielkim natężeniu 
ruchu oraz posiadające nawierzchnię gruntową nie zostały zaliczone 
do żadnego standardu zimowego utrzymania. Prace na tych drogach 
zostaną ograniczone do zapewnienia przejezdności. Rozszerzenie 
zakresu prac zimowego utrzymania dróg na tych drogach może 
nastąpić według decyzji urzędów gmin na ich własny koszt.

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzone będą syste-
mem interwencyjnym, po stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych 
zjawisk dla przejezdności dróg. 

ustalone standardy zimowego utrzymania dróg nie przewidują 
ciągłego posypywania dróg przy zwalczaniu śliskości poślizgowej. 
Posypywane będą miejsca szczególnie niebezpieczne między in-
nymi:

- skrzyżowania z drogami,
- skrzyżowania z linami kolejowymi,
- odcinki o pochyleniach powyżej 4%,
- przystanki autobusowe.

W standardzie IV powiat wągrowiecki ma do utrzymania 244,780 
km dróg powiatowych, w standardzie V - 80,348 km dróg powia-
towych, poza standardem (m.in.drogi gruntowe) 71,216 km dróg. 
Powiat wągrowiecki ma zabezpieczone środki finansowe na zimowe 
utrzymanie dróg.

teleFon kontaktowy: 
67-268-54-80 - telefon stacjonarny 
0-604-438-431 - telefon komórkowy
Ponadto pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu 

na bieżąco uaktualniają stronę internetową PZD znajdującą się 
pod adresem www.pzd.wagrowiec.pl, na której można zasięgnąć 
informacji nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych- komunikaty 
o stanie warunków na drogach  w okresie zimy jak również szereg 
innych ważnych informacji.

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wągrowcu

charakterystyka, opis i dopuszczalne odstępstwa w poszczególnych 
standardach zimowego utrzymania dróg (wg gddP) 

- odśnieżanie dróg
Lp. Stan-

dard
Opis stanu utrzymania dróg dla 
danego standardu

Dopuszczalne odstęp-
stwa od standardu po 
ustąpieniu opadów

1. IV Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości 
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości 
ruchu

śnieg luźny - 8h 
śnieg zajeżdżony - wy-
stępuje 
języki śniegowe - wy-
stępuje 
zaspy - do 8h

2. V Jezdnia odśnieżona, w miej-
scach występowania zasp 
odśnieżony przynajmniej jeden 
pas ruchu z wykonaniem mi-
janek. 
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości 
ruchu

śnieg luźny - 16h 
śnieg zajeżdżony - wy-
stępuje   
nabój śnieżny - wystę-
puje 
zaspy - do 24h 
(dopuszcza sie przerwy 
w komunikacji do 24h)

charakterystyka, opis i dopuszczalne odstępstwa w poszczególnych 
standardach zimowego utrzymania dróg (wg gddP) 

- likwidacja śliskości zimowej
Lp. Stan-

dard
Opis stanu utrzymania dróg dla 
danego standardu

Dopuszczalne odstęp-
stwa od standardu po 
ustąpieniu opadów

1. IV Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości 
ruchu

gołoledź - 8h
śliskość pośniegowa - 10h
lodowica - 8h

2. V Jezdnia odśnieżona, w miejscach 
występowania zasp odśnie-
żony przynajmniej jeden pas 
ruchu z wykonaniem mijanek. 
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu

gołoledź - 8h
śliskość pośniegowa - 10h

maPa standardów odśnieżania
Wybierasz się w podróż samochodem, a za oknem sypie śnieg? 

Sprawdź, które drogi są odśnieżane jako pierwsze i ile czasu zajmuje 
drogowcom doprowadzenie ich do stanu użyteczności. 

Znaczenie dróg jest różne. Autostrady są ważniejszymi szlakami 
komunikacyjnymi od dróg ekspresowych, a te od dróg zwykłych kra-
jowych. Wśród tych ostatnich są natomiast takie, które uczestniczą 

zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
w sezonie 2011/2012

Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2011/2012 opracowano  w oparciu 
o dotychczasowe ustalenia i wytyczne Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie. Drogi 
publiczne, w zależności od kategorii, ważności komunikacyjnej, natężenia ruchu oraz parametrów 
technicznych, zostały zaliczone do odpowiednich standardów zimowego utrzymania. Standardy te 
zostały ustalone przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i obowiązują na terenie całego kraju.

Pługi pomogą zapewnić przejezdność dróg.

Do akcji Zima 2011/2012 przygotowany jest już sprzęt.
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w tranzycie międzynarodowym i takie, które służą prawie wyłącznie 
lokalnym społecznościom. Dlatego drogowcy wprowadzili pięć stan-
dardów utrzymania dróg w okresie zimowym. Najważniejsze szlaki 
muszą być więc doprowadzone do stanu użyteczności szybciej od 
pozostałych, co wynika z założonych standardów.

standard i
Najwyższy stan utrzymania, wymagający największej czujności 

służb drogowych! Jezdnie i utwardzone pobocza na drogach o tym 
standardzie powinny być jak najszybciej oczyszczone ze śniegu, go-
łoledzi i szronu. Świeży śnieg może pozostawać na nich maksymalnie 
2 godziny, a błoto pośniegowe – do 4 godzin. Na usunięcie gołoledzi, 
szronu i szadzi służby drogowe mają najwyżej 2 godziny od ich wy-
stąpienia; z lodowicą i śliskością pośniegową muszą sobie poradzić 
w 4 godziny. Na trasach objętych pierwszym standardem utrzymania 
zimowego niedopuszczalne jest występowanie zasp śnieżnych i zajeż-
dżonej warstwy śniegu, również podczas opadów i zamieci śnieżnych.

standard ii podwyższony  
Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnie-

żone, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości, łącznie 
z utwardzonymi poboczami. Po ustaniu opadów luźny śnieg może 
pozostawać na drodze do 4 godzin, a błoto pośniegowe – do 6 godzin. 
Na jezdni nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu. Gołoledź, 
szron i szadź na trasie drogowcy muszą zlikwidować w ciągu 3 godzin 
od ich wystąpienia, a lodowicę i śliskość pośniegową – w ciągu 4 godzin.

standard ii
 Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być od-

śnieżone, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości, łącznie 
z utwardzonymi poboczami. Po ustaniu opadów luźny śnieg może 
zalegać na drodze do 4 godzin, a błoto pośniegowe – do 6 godzin. 
Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu 
o grubości nieutrudniającej ruchu. Gołoledź, szron i szadź drogowcy 
muszą zlikwidować w ciągu 3 godzin od ich wstąpienia, a lodowicę 
i śliskość pośniegową – w ciągu 4 godzin.

standard iii
Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnie-

żone na całej szerokości, a śliskość zimowa powinna być zlikwidowana 
na skrzyżowaniach z drogami twardymi, przejazdach kolejowych, 
pochyłych odcinkach dróg i przystankach autobusowych. Gołoledź, 
szron, szadź i lodowicę w tych miejscach drogowcy muszą zlikwidować 
w ciągu 5 godzin od ich wystąpienia, a śliskość pośniegową – w ciągu 
4 godzin. Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na drodze do 6 
godzin. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego 
śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych. Ewen-
tualne zaspy powinny zostać usunięte w ciągu 6 godzin.

standard iV
Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnie-

żone na całej szerokości i posypane na skrzyżowaniach, przejazdach 
kolejowych, pochyłych odcinkach dróg i przystankach autobuso-
wych. Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na drodze do 8 
godzin. Gołoledź i lodowicę na trasie drogowcy muszą zlikwidować 
do 8 godzin od ich wystąpienia, a śliskość pośniegową – w ciągu 10 
godzin. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego 
śniegu i języków śnieżnych. Ewentualne zaspy powinny być usunięte 
w ciągu 8 godzin. 

standard V
Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być od-

śnieżane w miejscach zasp na szerokości co najmniej jednego pasa 
z wykonaniem mijanek i posypane na skrzyżowaniach, przejazdach 
kolejowych, pochyłych odcinkach dróg i przystankach autobusowych. 
Gołoledź na trasie drogowcy muszą zlikwidować do 8 godzin od jej 
wystąpienia, natomiast śliskość pośniegowa jest dopuszczalna. Po 
ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na drodze do 16 godzin. Na 
trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu i tzw. 
naboju śnieżnego. Ewentualne zaspy powinny być usunięte w ciągu 
24 godzin. Także do 24 godzin dopuszcza się przerwy w komunikacji. 

Źródło: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wieści z ul. Bartodziejskiej
Zakończone zostały już prace związane z przebudową ul. Bar-

todziejskiej. W ramach tego zadania wykonane zostało rondo na 
skrzyżowaniu z ulica Bobrownicką, poszerzenie jezdni z budową 
nowej nawierzchni o łącznej długości 1100m, budowa chodnika 
i ścieżki rowerowej oraz wprowadzenie nowego oznakowania. Na 
całej długości tej ulicy nasadzone zostały nowe rośliny w ilości 110 
szt. drzew oraz 3650 szt. sadzonek krzewów. Dodatkowo w ramach 

poprawy bezpieczeństwa przejście dla pieszych w okolicy skrzyżo-
wania ul. Bartodziejskiej i Letniej na przejściu dla pieszych została 
zamontowana sygnalizacja świetlna, napędzana energią odnawialną, 
pozyskiwaną z kolektorów słonecznych oraz turbiny wiatrowej. 
Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
„Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu” UDA – RPWP.02.02.02-
30-015/10-00. Łączny koszt przebudowy to 3.005.015,90 zł, w tym 
środki unijne 912.007,53 zł i środki pochodzące z budżetu naszego 
powiatu - 2.093.008,37 zł.

Zakończono remonty dróg
Na trzech drogach powiatowych w miesiącu wrześniu br. zakończo-

no roboty budowlane, mające na celu wykonanie nowej nawierzchni 
wraz z odtworzeniem poboczy, tj.
1593P w m. Werkowo (gm. Wągrowiec) - Koszt remontu 115.630,14 zł.
1560P m. Czerlin (gm. Gołańcz) - Koszt remontu 122.690,53 zł.
1654P w m. Rakojady (gm. Skoki) - Koszt remontu 371.915,35 zł.

Łączna długość wykonanych remontów wyniosła 1068 m.

Remonty mostów
W tym roku PZD Wągrowiec przeprowadził remont dwóch obiektów 

mostowych tj:
1. Most nr JNI 35000315 w ciągu drogi powiatowej Nr 1653P – Skoki 

(ul.Parkowa 1) –Rościnno – Lechlin - Roszkowo, w km 0+437 ulica 
Parkowa m.skoki. Koszt remontu 229.781,11 zł.

2. Most nr JNI 35000313 w ciągu drogi powiatowej Nr 1631P – ul. stra-
szewska m. wągrowiec, w km 0+955. Koszt remontu 90.779,58 zł.
Remonty obydwóch obiektów polegały na wzmocnieniu konstruk-

cji mostów.
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

WIAdomośCI Z dRóG
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harmonogram doradczych porad grupowych 
oraz zajęć aktywizacyjnych w klubie Pracy 

planowanych na i kwartał 2012r.
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w I kwartale 
2012r. organizowane będą porady grupowe w zakresie niżej wymie-
nionych tematów:

aktywni na rynku Pracy  
(w programie: określanie celu zawodowego i  motywacja do aktyw-
nego działania;  plan i metody poszukiwania pracy;  dokumenty 
aplikacyjne) Uwaga -  tematyka porady skierowana w szczególności 
do osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy !
- 10.01.2012r. i  13.03.2012r. 

warsztat samoPoznania  
(w programie: poznanie własnego potencjału;  uzyskanie wiedzy 
o swoich zainteresowaniach i mocnych stronach; samoakceptacja 
i samoocena) - 17.01.2012r. i 06.03.2012r.

Formy zatrudnienia i rozmowa kwaliFikacyjna  
(w programie: rodzaje umów o pracę; rozwiązywanie umów o pracę; 
uprawnienia pracownicze - okresy  urlopów wypoczynkowych i ma-
cierzyńskich;  rozmowa kwalifikacyjna - 24.01.2012r.

rynek Pracy i samozatrudnienie    
(w programie: wiedza o wymaganiach rynku pracy; metody poszuki-
wania pracy; możliwości podejmowania działalności gospodarczej; 
środki finansowe na działalność gospodarczą) -  07.02.2012r.

skuteczna komunikacja z Pracodawcą   
(w programie: proces komunikacji; przygotowanie do rozmowy kwa-
lifikacyjnej;  dokumenty aplikacyjne)  - 14.02.2012r.

autoPrezentacja doroBku zawodowego
(w programie: określenie własnego potencjału zawodowego; podsu-
mowanie przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej; przygoto-
wanie dokumentów aplikacyjnych) - 21.02.2012r.

Przygotowanie do rozmowy kwaliFikacyjnej
(w programie: określenie metod i technik rekrutacji; przygotowanie 
do rozmowy kwalifikacyjnej; symulacja rozmowy kwalifikacyjnej) - 
23.03.2012r.

Porady grupowe prowadzone  będą w sali 304 - III piętro w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu – Centrum Aktywizacji 
Zawodowej, w godzinach od 10:00 do 13:00. Osoby zainteresowane 
udziałem w poradach grupowych mogą zapisywać się u Doradców 
Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu:
pok. nr 102/ I piętro, nr telefonu 67/ 26 21 081 wew. 263;
stanowisko nr 5/ parter, nr telefonu 67/ 26 21 081 wew. 274;
stanowisko nr 8/parter, nr telefonu 67/ 26 21 081 wew. 269.
Zgłoszenia najpóźniej w terminie do 5 dni poprzedzających rozpo-
częcie porady.

Ponadto informujemy, że w I kwartale 2012r. organizowane będą 
także zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy w następującej tematyce:

zajĘcia aktywizacyjne w kluBie Pracy – zajęcia dwudniowe 
(w programie: dokumenty aplikacyjne, rodzaje CV i błędy 
w aplikacjach, autoprezentacja, rozmowa z pracodawcą, me-
tody poszukiwania pracy, elementy diagnozy zawodowej). 
4-5.01.2012r.; 18-19.01.2012r. (zajęcia wyjazdowe – Damasławek/ 
sala GOK); 1-2.02.2012r. (zajęcia wyjazdowe – Gołańcz/sala UMiG); 
15-16.02.2012r. (zajęcia wyjazdowe – Mieścisko/ sala GCI); 22-
23.02.2012r.; 14-15.03.2012r.

rozmowa z Pracodawcą 
– jak skutecznie siĘ zaPrezentowaĆ

(w programie: przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, roz-
mowa telefoniczna z pracodawcą, pytania ze strony pracodawcy, 
pytania do pracodawcy, rodzaje rozmów kwalifikacyjnych,  inne 
metody doboru pracowników, trening rozmowy kwalifikacyjnej) 
- 09.01.2012r.; 06.02.2012r.; 08.03.2012r.; 19.03.2012r.; 29.03.2012r.

cV jako twoja własna reklama 
- zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych (w programie: zasady 
sporządzania cv i listu motywacyjnego, rodzaje cv, jak uniknąć błędów 
przy pisaniu aplikacji, praktyczne tworzenie własnych dokumentów) 
- 12.01.2012r.; 23.01.2012r.; 09.02.2012r.; 05.03.2012r.; 22.03.2012r.

komPetencje i PredysPozycje zawodowe
(w programie: umiejętności i kompetencje, mocne i słabe strony – test 
samooceny, preferencje i predyspozycje zawodowe – test, zasady 
sporządzania cv i listu motywacyjnego) - 26.01.2012r.; 01.03.2012r.; 
26.03.2012r.
Zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy prowadzone będą jako jed-
nodniowe lub dwudniowe w sali 304 / III piętro w siedzibie Powia-
towego Urzędu Pracy w Wągrowcu lub wyjazdowo we wskazanych 
miejscowościach będących siedzibą samorządów wchodzących 
w skład Powiatu Wągrowieckiego. Osoby zainteresowane udziałem 
w zajęciach aktywizacyjnych mogą zapisywać się u Lidera Klubu 
Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu:
sala 304/ III piętro, nr telefonu  67 /26 21 081 wew. 260.
Zgłoszenia najpóźniej w terminie do 5 dni poprzedzających rozpo-
częcie porady.

Przygotowali:
M. Gogolewska, P.Malczewski, S.Maciaszek

PUP Wągrowiec 

ZIELoNA LINIA już u nas!
Wzorując się na firmach, którym zależy na dobrym kontakcie 

z klientem i doskonaleniu własnych produktów, Publiczne Służby 
Zatrudnienia w Polsce uruchomiły centrum kontaktowe dla klientów 
urzędów pracy z całej Polski - noszące nazwę zielona linia. Serwis 
telefoniczny i internetowy zielonej linii dostarcza informacji m.in. o: 
ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy oraz o innych 
zagadnieniach z zakresu rynku pracy. Wiedza ta pozwala zwiększyć 
szanse przy znalezieniu zatrudnienia bądź zmiany dotychczasowej na 
lepszą. Druga strona działalności serwisu to ułatwianie pracodawcom 
poszukiwania pracowników. 

Zasada działania zielonej linii jest prosta. Po wykręceniu numeru 
19524, Twoje połączenie zostanie odebrane w centrum działania 
Zielonej Linii. Na Twój telefon czeka tam 50 konsultantów, którzy 
od 8.00 do 18.00 w dni powszednie gotowi są udzielić informacji 
na interesujący Cię temat. W ten sposób obsługiwanych  jest bli-
sko 90% klientów. Jeśli będzie potrzebna szczegółowa informacja 
dotycząca Twojej sprawy bezpośrednio w Twoim urzędzie pracy 
– konsultanci z centrum Zielonej Linii konsultują się  telefonicznie 
z pracownikiem  danego urzędu. Infolinia Zielonej Linii współpracuje  
z ponad 300 urzędami pracy w Polsce - czyli numer 19524 – to jeden 
numer do urzędów pracy we wszystkich województwach Polski.

Z pomocy Zielonej Linii może skorzystać każda osoba, kto poszu-
kuje jakiejkolwiek informacji o usługach realizowanych przez urzędy 
pracy: osoba bezrobotna, poszukująca pracy, pracodawca. Opłata 
wynosi jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjo-
narnej, a z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.

System Zielona Linia jest realizowany w ramach projektu „zielona 
linia - centrum informacyjno-konsultacyjne służb zatrudnienia” 
i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Biorąc pod uwagę 
skalę działania Zielonej Linii i zastosowanych w niej rozwiązań tech-
nicznych, to bezprecedensowe przedsięwzięcie w historii polskich 
instytucji publicznych.

więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej centrum 
www.zielonalinia.gov.pl lub u pracownika Powiatowego urzędu 
Pracy w wągrowcu oddelegowanego do współpracy – pok. 101 / 
i piętro PuP,  tel. 67/2621081 wew. 262  albo pod numerem zielonej 
linii – 19524. 

Przygotował:  
Sławomir Maciaszek  

PUP Wągrowiec
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W bieżącym roku do współzawodnictwa zaliczano wyniki uzyskane 
w 20 imprezach sportowo-turystycznych na szczeblu wojewódzkim 
oraz organizację 7. imprez o randze powiatowej. Łącznie we współza-
wodnictwie wzięło udział 31 powiatów oraz około 23 tys. mieszkańców 
z całej Wielkopolski. 

Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa powiatów odbyło się 
28 listopada 2011 r. w poznańskim hotelu „Polonez”. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
- Tomasz Wiktor - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UM 

reprezentujący Marszałka Województwa  Wielkopolskiego

PodSUmoWANIE WSPóŁZAWodNICTWA SPoRToWEGo W 2011 RoKU

Wysokie 6 miejsce Powiatu Wągrowieckiego!
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w roku 65-lecia powstania LZS-ów zorganizowało kolejną edycję 
Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów o Puchar Marszałka Województwa.

W dniu 14 listopada 2011 roku w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 
na zaproszenie pana Mieczysława Soroki 
- nauczyciela chemii odbyły się zajęcia che-
miczne prowadzone metodą zwaną „Small-
Scale Chemistry” czyli Chemia w Małej Skali. 
Zajęcia przeprowadzili pracownicy Centrum 
w Małej Skali - Łukasz Sporny i Piotr Wró-
blewski.

Chemia w Małej Skali polega na pracy z nie-
wielkimi ilościami substancji chemicznych, 
co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, 
zmniejsza czas jego przeprowadzenia i umoż-
liwia jego dokładniejsze omówienie. Praca 
tą metodą pozwala na przyjazne podejście 
do eksperymentu oraz aktywizuje uczniów. 
W zajęciach wzięli udział uczniowie klas: I p 
LO, I a LO, I b LO oraz II i III omb LO.

Uczniowie podzieleni zostali na cztery gru-
py i samodzielnie wykonywali doświadczenia 
chemiczne. 

Na koniec spotkania z „ciekawą chemią” 
panowie Łukasz i Piotr przy wydatnym udzia-
le uczniów przeprowadzili pokaz ciekawych 
i niezapomnianych eksperymentów che-
micznych.

Zajęcia były ciekawe i wciągające dlatego 
spotkamy się jeszcze z Małą Skalą…bo od 
chemii wszystko się zaczyna bo, wszystko 
chemiczny ma skład…

ZSP nr 2 w Wągrowcu

Chemia 
w małej Skali

- Wacław Hurko – Z-ca Przewodniczącego Rady Głównej Z LZS 
w Warszawie,

- Andrzej Mroziński – Z-ca Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycz-
nej i Turystyki Sejmiku Wielkopolskiego,

- przedstawiciele posłów Krystyny Łybackiej, Stanisława Kalemby 
i euro posła Andrzeja Grzyba,

- Mariusz Kubiak – olimpijczyk, Departament Sportu i Turystyki UM.
Puchary i nagrody wręczyli obecni na uroczystości w/w goście wraz 

z Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej LZS – Tadeuszem Tomaszew-
skim. W imieniu powiatu puchar za zdobycie 6 miejsca w klasyfikacji 
odebrał Pan Tomasz Kranc, Wicestarosta.

wyniki współzawodnictwa za rok 2011
Współzawodnictwo Sportowo-Turystyczne Powiatów 

o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
I. Powiat Września puchar + nagroda  5 000 zł 
II. Powiat Szamotuły    4 500 zł 
III. Powiat Środa Wielkopolska   4 000 zł 
IV. Powiat Piła    3 500 zł 
V. Powiat Konin    3 000 zł 
VI. Powiat Wągrowiec    2 500 zł

Zdobycie szóstego miejsca w tak prestiżowym konkursie organi-
zowanym cyklicznie od 1999r, to niewątpliwy sukces dla naszego 
powiatu. Doceniono go powierzając nam organizację w 2012 roku XIV 
Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi.

Karolina Krenz
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
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Grupa rolników, licząca 54 osoby, wyje-
chała z Wągrowca w nocy z czwartku na 
piątek. W piątek rano zwiedzano targi AGRI 
TECHNICA w Hanowerze. Targi te odbywa-
ją się co dwa lata i są jedną z większych 
i ważniejszych wystaw techniki rolnej 
na świecie.

Następnie po południu rolnicy przemie-
ścili się do partnerskiego powiatu lunebur-
skiego. Tam program przygotowany został 
przez Stowarzyszenie „Partnerschaftsvere-
in” zajmujące się współpraca partnerską. 
Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość wie-
czornego zwiedzania miasta z przewodni-
kami przebranymi w średniowieczne stroje 
i z latarniami w ręku.

Po spędzonej nocy w internacie Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Luneburgu 
rolnicy zwiedzili gospodarstwo Państwa 
Kruse, specjalizujące się w hodowli krów 
mlecznych. Gospodarstwo posiada jed-
nocześnie niewielką biogazownie produ-
kującą prąd. W procesie produkcji prądu 
powstaje ciepło, którym ogrzewane jest 
nie tylko domostwo Państwa Kruse ale 
i okoliczne domy sąsiadów.

Następnie wizytowany był Instytut 
Szkolno - Badawczy w Echem. Instytut 
ten kształci młode pokolenie rolników, 
a także przeprowadza liczne szkolenia 
specjalistyczne w zakresie hodowli bydła. 
Przedostatnim punktem programu było 

zwiedzanie tamy w Scharnebeck, która 
posiada mechanizm podnoszący statki to-
warowe. Różnica poziomów na kanale wy-
nosi 28 metrów. Ostatnim elementem było 
zwiedzanie gospodarstwa w Voegelsen, 
specjalizującego się w produkcji warzyw, 
przede wszystkim marchwi. Gospodarstwo 
to posiada powierzchnię ponad 400 hekta-
rów. Codzienne z gospodarstwa wyjeżdża 
ponad 70 ton marchwi, która trafia na 
rynek hamburski.

Wyjazd zorganizowany został przez 
Starostwo Powiatowe, a finansowany był 
przez samych uczestników.

Wydział Europejski i Rozwoju

W konferencji udział wzięło prawie 80 na-
uczycieli, pracujących w szkołach naszego 
miasta i powiatu, ale także w Rogoźnie, Cho-
dzieży, Ryczywole, Margoninie, Chodzieży, 
Trzemesznie, Gnieźnie i Szamocinie. Współ-
organizatorami byli tradycyjnie już Wydaw-
nictwo Macmillan Education, Starosta Wą-
growiecki oraz Burmistrz Miasta Wągrowiec.

Celem spotkania było lepsze przygotowa-
nie się do pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych (SPE), dyskusja 
n/t potrzeb, stanu faktycznego, możliwych 
rozwiązań itd. 

Konferencję otworzyła Pani Dyrektor 
Beata Dobrochowska-Byczyńska, witając 
przybyłych gości i prelegentów życzyła im 
owocnych obrad. Również Pan Starosta 
Michał Piechocki powitał przybyłych gości 
wyrażając radość z kolejnego już spotkania 
w tak licznym gronie w naszej szkole. 

Następnie Pani Kinga Wójcik zaprezento-
wała możliwości korzystania z programu „Co-
menius – uczenie się przez całe życie”, opo-
wiadając o swoim doświadczeniu  pobytu na 
dwutygodniowym kursie na Uniwersytecie w  
Edynburgu w sierpniu br. Zachęciła również 

do uczestnictwa w programie ‘E-Twinning’ 
i skorzystania z materiałów informacyjnych.

Następnie nauczyciele zostali podzieleni 
na grupę nauczycieli języka niemieckiego 
i angielskiego. Germaniści uczestniczyli 
w sesjach nt. Deutsch ist cool und genial! 
Deutsch ist international oraz Nowa podstawa 
programowa, a nowa seria Expedition Deutsch.

Angliści pozostali w auli na spotkaniu z  
dr Grzegorz Śpiewakiem nt. Error no terror, 
or: which mistakes are (not) worth correcting, 
and why. Każde spotkanie z tym wykładow-
cą jest dla większości nauczycieli języka 
angielskiego momentem  zatrzymania się 
refleksji n/t własnej pracy i zmian w sposobie 
nauczania języka obcego – i tym razem się 
nie zawiedliśmy!

Kolejny wykład prowadzony był przez 
Panią dr Hannę Kubiak, n/t Dziecko z zabu-
rzeniami uwagi i uczenia się na lekcji języka 
obcego – problem czy wyzwanie? – Uczeń 
z problemami rozwojowymi na lekcjach języ-
ka obcego. Specyfika funkcjonowania ucznia 
z zaburzeniami uwagi, zaburzeniami uczenia 
się czy problemami emocjonalnymi. Ta część 
spotkania pomogła nam zebrać, poszerzyć  

II Spotkanie środowiskowe 
Nauczycieli Języków Obcych

21 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbyło się II Spotkanie 
Środowiskowe Nauczycieli Języków Obcych, jego tematem była „Praca nauczyciela języka obcego 
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

i usystematyzować wiedzę o uczniach o SPE, 
zrodziła też wiele refleksji, pytań i chęci dal-
szego zgłębienia tematu. 

Z wystąpieniem Pani Kubiak łączyła się 
kolejna prezentacja „Diagnoza i terapia dzieci 
ze specyficznymi trudnościami uczenia się” 
przeprowadziły ją Panie Grażyna Torzewska 
i Urszula Meller, pracownicy Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu.

Ostatnia prezentacja była wystąpieniem 
praktyka, Pani Barbary Ciszewskiej– na-
uczyciela j. angielskiego w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Wągrowcu. Przedstawiła 
warunki, ale także możliwości i  ograniczenia,  
z którymi spotyka się w swej codziennej 
pracy. Po tym wystąpieniu rozpoczęła się 
dyskusja, zakończona kilkoma wnioskami 
do realizacji. 

Pragniemy też serdecznie podziękować 
naszym wspaniałym Uczniom, za pomoc 
i zaangażowanie w trakcie przygotowań i w 
dniu spotkania! Uprzejmość i gotowość do 
pracy są wizytówką uczniów naszej szkoły. 

Hanna Olender, Kinga Wójcik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Wągrowcu

Wągrowieccy rolnicy na targach w Hanowerze
Z  i n i c j a t y w y  S t a r o s t w a 
Powiatowego w Wągrowcu, 
przy współpracy z Wągrowiecką 
Izbą Rolniczą, Powiatowym 
O ś r o d k i e m  D o r a d z t w a 
Rolniczego w Wągrowcu oraz 
Powiatowym Związkiem Kół 
i  Organizac j i  Rolniczych 
zorganizowany został wyjazd 
rolników z terenu całego 
powiatu wągrowieckiego na 
targi rolnicze w Hanowerze.
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Europa na lekcjach 
W siedemdziesięciu wielkopolskich szkołach 
rozpoczął się cykl lekcji europejskich w ramach 
konkursu pn. „Młodzi wiedzą o funduszach”. 

Patronat nad trzecią edycją konkursu, organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski w Poznaniu, objęła europosłanka Sidonia Ję-
drzejewska, która dla zwycięzców i ich opiekunów ufunduje wyjazd 
do Brukseli. Obejmuje on m.in. zwiedzanie parlamentu europejskiego 
i stolicy Europy. 

Lekcje odbywają się między listopadem br. a lutym 2012 r. W pro-
jekcie weźmie udział łącznie ponad 2 tys. uczniów w 70 szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

– Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotyka się z takim zaintere-
sowaniem – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu 
Polityki Regionalnej UMWW. 

Zajęcia poprowadzą konsultanci Punktów Informacyjnych Fundu-
szy Europejskich, którzy powiedzą m.in. jak wypełnić uproszczony 
wniosek o dofinansowanie, czym są fundusze europejskie i jakie są 
źródła ich pozyskiwania. Nie zabraknie też informacji o objęciu przez 
Polskę prezydencji w Radzie UE. 

Najlepiej napisane wnioski wraz z nagraniem (film, audycja, pre-
zentacja multimedialna) wezmą udział w konkursie. Wśród nagród 
jest wyjazd do Brukseli, czytniki e-book, cyfrowe ramki do zdjęć 
i odtwarzacze mp3. 

Pracownicy Punktu Informacyjnego mieszczącego się w Starostwie 
Powiatowym w Wągrowcu, podobnie jak w roku ubiegłym, odwiedzą 
największą ilość szkół spośród konsultantów wszystkich wielkopol-
skich Punktów. Lekcje europejskie przeprowadzą m.in. dla uczniów 
z: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, Gimnazjum w Krajence, Gimnazjum 
w Wyrzysku, Zespołu Szkół w Wapnie, Zespołu Szkół w Rogoźnie, 
Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie czy Zespołu Szkół w Objezierzu. 

- Mając na uwadze wysoki poziom prac nadesłanych w wcześniej-
szych edycjach konkursu, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami 
przez Organizatorów, liczymy również, w tym roku, na dużą kreatyw-
ność i zaangażowanie uczniów – mówi Beata Ślesińska z Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu.

Pan Andersen @ Co.
19 i 20 listopada mieliśmy okazję gościć w zespole szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 2 w wągrowcu nauczycieli z danii - helenę Per-
nille alexandrowitsch (nauczane przedmioty: fizyka i matematyka)
i nikolaja larsen (biologia). 

W środę uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Regionalnego w Ro-
goźnie, natomiast w czwartek mieli okazję wziąć udział w uroczystym 
spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Przedtem jednak przeprowadzili 4 lekcje z uczniami klas 1 i 2. Te-
matem głównym tych lekcji był Hans Christian Andersen oraz ważne 
fakty z historii i życia współczesnego w Danii. Uczniowie pracowali  
w grupach, obejrzeli krótki film  i kończyli zajęcia konkursem! Okazało 
się, ze potrafimy się porozumieć (lekcje prowadzone były w języku an-
gielskim) i chętnie współpracujemy, do czego przyczynił się również 
urok osobisty i otwartosć naszych gości. Poniżej kilka zdjęć z lekcji 
przeprowadzonych przez duńskich nauczycieli:

K.Wójcik - ZSP nr 2

Projekt „eszkoła – moja wielkopolska”realizowany jest przez 
samorząd województwa wielkopolskiego w partnerstwie z uni-
wersytetem im. adama mickiewicza w Poznaniu i ogólnopolską 
Fundacją edukacji komputerowej. 

Jesteśmy w Projekcie 
„eSzkoła – moja Wielkopolska”
Projekt skierowany jest dla uczniów i nauczycieli w regionie wielko-

polskim. Ma na celu wdrożenie do 2014 roku w 105 szkołach Wielko-
polski programów rozwojowych w zakresie stosowania w nauczaniu 
metod projektowych i problemowych, wspomaganych internetową 
platformą edukacyjną. 

do Projektu zakwalifikowały się trzy szkoły z powiatu wągro-
wieckiego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu, Gimnazjum nr 
1 w Wągrowcu, Gimnazjum w Damasławku.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl wykładów 
online z przedmiotów przyrodniczych i matematyki dla wszystkich 
nauczycieli i uczniów wytypowanych szkół. Wykłady będą prowadzo-
ne online przez Wykładowców UAM. sala multimedialna i liceum 
ogólnokształcącego w wągrowcu, na potrzeby projektu zostanie 
wyposażona w terminal konferencyjny hd, kamerę hd z manipula-
torem, zestaw mikrofonów do transmisji dźwięków, ekran led hd 
(1080i min. 50 cal), ekran projekcyjny w formacie 16:9, projektor 
hd z uchwytem sufitowym oraz zestaw nagłaśniający z głośnikami 
oraz czytnikiem Blueray. 

W każdej szkole biorącej udział w projekcie zostanie uruchomiona 
serwerownia szkolna, sieć bezprzewodowa zapewniająca dostęp do 
zasobów szkoły i zasobów serwerowi regionalnej oraz Internetu. 
W szkole będzie również wyposażona jedna sala na potrzeby laborato-
rium projektowego w tablicę interaktywną, projektor multimedialny, 
zestaw przyłączeniowy (switcher), głośniki aktywne, urządzenia 
komputerowe typu: komputer, terminal, notebook, pad do pracy 
szkolnych zespołów uczniowskich (10 sztuk) oraz zasilenie węzła 
dystrybucyjnego. 

Ewelina Szulc 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Powiatowe zmagania z ekologią
we wtorek, 8 listopada w starostwie Powiatowym odbył się powia-

towy etap iV Ponadpowiatowej olimpiady ekologicznej subregionu 
Pilskiego. laureaci oraz osoby wyróżnione będą reprezentować 
Powiat wągrowiecki na olimpiadzie w Pile na szczeblu Ponadpowia-
towym 21 listopada. Testy wymagały dużej wiedzy na tematy związane 
z problematyką ekologiczną oraz środowiskiem przyrodniczym w Polsce 
i na Świecie, pojawiły się zagadnienia dotyczące Parków Narodowych 
oraz gatunków chronionych. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął maurycy 
seemann (I LO w Wągrowcu) przed anną Fajkiel (I LO w Wągrowcu) 
i julią mendel (ZSP nr 2 w Wągrowcu), którym przyznano równorzędne 
II miejsce, ponadto wyróżniono miłosza Frydrych i aleksandrę gireń 
(ZSP nr 2 w Wągrowcu) oraz wiktorię suty, monikę koczorowską i romę 
goździk (I LO w Wągrowcu).

 Spośród uczniów szkół gimnazjalnych najlepiej wypadło Gimnazjum 
nr 1 Gminy Wągrowiec - I miejsce karolina grochowska, III miejsce 
agnieszka ryska oraz Gimnazjum w Skokach – II miejsce kacper ko-
nieczny. Wyróżnienia zdobyli daria krupa, julia wasilewicz i jakub 
szymańskiski oraz mikołaj Bąkowski i marcin andryszak  z Gimnazjum 
w Rąbczynie.

Największą wiedzą o ekologii w kategorii szkół podstawowych wykazali 
się: I miejsce kamil Bubacz - uczeń SP w Niemczynie, II miejsce jakub 
marmurowicz – uczeń SP w Łeknie, III miejsce zajął uczeń SP z Mieściska 
marcin rakowski; wyróżnieni zostali wojciech kłos (SP nr 4 w Wągrow-
cu), łukasz meller, angelika Pruss (SP Mieścisko), angelika michalska 
(SP w Niemczynie) i kinga kucharska (SP nr 3 w Wągrowcu).

Nagrody książkowe zwycięzcom wręczał Wicestarosta, Tomasz Kranc. 
Podziękowania oraz nagrodę w postaci listu oraz stacji pogody otrzy-
mali również nauczyciele, którzy przygotowali uczniów. Organizatorzy 
eliminacji do „IV Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu 
Pilskiego” bardzo dziękują młodzieży za udział oraz nauczycielom za czas 
poświęcony uczniom na przygotowanie ich do olimpiady.
 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
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W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.), Starosta 
Wągrowiecki informuje, iż z żądaniem przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa mogą wystąpić:
1. osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005r. 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa
2. osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r. użyt-

kownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli 
użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub 
przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz SP na podstawie 
innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.

3. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których 
udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowa-
nia wieczystego,

4. spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków 
mieszkalnych lub garaży

5. osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób 
wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszego obwieszczenia

uwaga ważne!
Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skar-
bu Państwa, mogą wystąpić również osoby fizyczne i prawne 
będące właścicielami lokali których udział w nieruchomości 
wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, a który to 
udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r.

* W przypadku współużytkowania wieczystego łącznego, z żą-
daniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy 
wieczyści. 
** Przy współużytkowaniu wieczystym udziałowym, z żądaniem 
przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, 
których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. 

Informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 
w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15 pod numerem telefonu (67) 
2680542, pok. nr 3

oBWIESZCZENIE 
STARoSTY WĄGRoWIECKIEGo Zarząd 

Powiatu Wągrowieckiego
na podstawie art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Nr 102 poz. 

651 ze zmianami) oraz § 3, § 6 ust. 1 i 7 i § 13 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami)

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
nieruchomości rolnej oznaczonej nr działek 1239 i 461/2 
o łącznej powierzchni 17.5089 ha, stanowiącej własność 

Powiatu wągrowieckiego, położonej w gołańczy 
przy ul. walki młodych, zapisanej w księdze wieczystej 

nr 39623 prowadzonej w sądzie rejonowym w wągrowcu 
w wydziale ksiąg wieczystych.

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na cele rolnicze.
umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od 1 lutego 2012r. 

do 31 sierpnia 2014r. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 140/2011 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 3 listopada 2011 r. cena wywoławcza za cały czas trwania 
dzierżawy została ustalona na kwotę 20.000 zł.

Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu płatny będzie w trzech 
równych ratach rocznych: I rata do 30 września 2012 r., II rata do 
30 września 2013 r. i III rata do 31 sierpnia 2014 r.

Przetarg odbędzie się dnia 12 stycznia 2012 r. o godzinie 
1000 w sali 110 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
ul. Kościuszki 15.

warunki uczestnictwa w przetargu:
1. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.000 zł.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 5 stycznia 2012 r. 

na konto:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Bank Pocztowy
nr 52 1320 1351 2222 1111 2000 0048

2. terminowe wywiązywanie się wobec Powiatu Wągrowieckiego 
z zobowiązań z tytułu czynszów dzierżawnych w latach poprzednich.

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedło-
żyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, 
a przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do przedłożenia 
umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet 
czynszu dzierżawnego.W pozostałych przypadkach wadium zostanie 
wpłacającemu zwrócone w terminie do trzech dni po zakończe-
niu przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a nie przystąpi do zawarcia umowy 
dzierżawy, organizator przetargu nie zwróci wpłaconego wadium.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu od dnia 9 grudnia 2011 r. do dnia 10 
stycznia 2012 r.

Ponadto zamieszone zostało w prasie lokalnej „Tygodniku Wą-
growskim” w wydaniu z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej BIP w zakładce przetargi otwarte.

* * *
Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Geodezji, Karto-

grafii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powia-
towego w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, pok. nr 1 lub pod numerem 
telefonu. (67 26-80-545)

Zimowa spartakiada LZS 
mieszkańców wsi

Powiat wągrowiecki będzie organizatorem 
zimowej wielkopolskiej spartakiady LZS 
mieszkańców wsi o puchar przewodniczącego 
rady wielkopolskiego zrzeszenia LZS.

Zawody odbędą się 11 marca 2012r. w Hali Widowiskowo-Sportowej 
OSiR w Wągrowcu. Oficjalne rozpoczęcie planuje się na godz. 10:00.

W dniu 23 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wą-
growcu odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie organizacji Zimowej 
Wielkopolskiej Spartakiady LZS o Puchar Przewodniczącego Rady 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zrzesze-
nia LZS, Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  
w Wągrowcu, Urzędu Miasta Wągrowca oraz dyrektorzy szkół i obiek-
tów sportowych, na których będą toczyły się rozgrywki finałowe. 
Rozmowy dotyczyły spraw merytorycznych związanych z zawodami 
jak również organizacyjnych. Na spotkaniu ustalono szczegółowy plan 
działania na najbliższe miesiące.

Agnieszka Winiecka-Czerwińska
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
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Z PRACY RADY:

Wągrowiecki Kurier Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatowego w Wągrowcu. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Ko-
ściuszki 15, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 511. Zespół redakcyjny: Kinga Basiura (Red. Naczelny), Radosław Kubisz, Barbara Linetty, Karolina Krenz, 
Robert Torz, Mariola Substyk. Foto: Archiwum Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Łamanie i druk: Studio ATUT s.c., Wągrowiec, ul. Sienkiewicza 17,  
tel. 67 26 24 078

rada Powiatu wągrowieckiego w miesiącach: 
PaŹdzierniku, listoPadzie i grudniu 2011 roku 

PodjĘła uchwały:
• w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przecho-

wywanie pojazdów,
• w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• dwukrotnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-

wiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021,
• dwukrotnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok,
• w sprawie zmiany Uchwały nr V/31/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, 

w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
te zadania w 2011 roku,

• w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2012 rok”,

• w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu dzia-
łania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

• w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Powiatu Wągrowieckiego,

• w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powia-
tu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia,

• w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przecho-
wywanie pojazdów w 2012r,

• w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,
• w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok,
• w sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 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.

tematyka Prac komisji na Posiedzeniach w miesiącach: 
PaŹdzierniku, listoPadzie i grudniu 2011 r.

komisja rewizyjna:
- dokonała kontroli wykonania budżetu za 2011 rok w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym  w Antoniewie,
- analizowała projekt budżetu powiatu na 2012 rok,
- przygotowała roczne sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 

2011 rok,
- przygotowała roczny plan pracy komisji na 2012 rok.
komisja zdrowia, Polityki społecznej i rynku Pracy:
- zapoznała się z informacją o działalności Organizacji Pozarządowych 

działających w obszarze Polityki Społecznej,
- analizowała propozycje budżetu Powiatu na 2012 rok,

- zapoznała się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie 
i w Wągrowcu,

- zapoznała się z analizą potrzeb budżetu na 2012 rok oraz wypracowała 
opinię o projekcie budżetu ,

- zapoznała się z realizacją kontraktów przez Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Wągrowcu oraz  zapoznała się  wynikami ekonomicznymi za okres 
9. miesięcy,

- podsumowała pracę komisji za 2011 rok,
- wypracowała propozycje tematów do zagadnień planu pracy komisji 

na 2012 rok,
- opiniowała materiały na sesję Rady Powiatu.
komisja Finansów, obszarów wiejskich i strategii rozwoju Powiatu:
- oceniła stan i utrzymanie obiektów będących własnością  Powiatu Wą-

growieckiego,
- omawiała założenia do projektu budżetu na 2012 rok,
- analizowała projekt budżetu  powiatu na 2012 rok,
- analizowała wnioski komisji resortowych do projektu budżetu na 2012 

rok oraz zaopiniowała projekt budżetu na 2012 rok,
- podsumowała pracę komisji za 2011 rok,
- przedstawiła propozycję zagadnień do planu pracy komisji na 2012 rok,
- omawiała materiały na sesje Rady Powiatu.

komisja Bezpieczeństwa i komunikacji:
- zapoznała się z informacją Wydziału Komunikacji o stanie zmotory-

zowania ,
- analizowała przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do zimowego 

utrzymania dróg 
 powiatowych,
- zapoznała się z informację o realizacji zadań Powiatowego Zarządu 

Dróg w 2011 roku,
- analizowała projekt budżetu na 2012 rok, wypracowała wnioski oraz 

wypracowała opinię o projekcie budżetu na 2012 rok,
- podsumowała pracę komisji za 2011 rok,
- przedstawiła propozycje tematów do planu pracy komisji na 2012 rok,
- omawiała materiały na sesje Rady Powiatu.

komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki:
- opiniowała propozycję do kalendarza imprez kulturalnych, sportowych 

i turystycznych w powiecie na 2012 rok,
- zapoznała się z informacją o dotacjach na renowacje zabytków 

w 2011 roku,
- zapoznała się z rejestrem i stanem zabytków w Powiecie Wągrowieckim,
- zapoznała się z informacją szkół i placówek oświatowych o organizacji 

roku szkolnego 2011/2012,
- oceniała projekt budżetu powiatu na 2012 rok w zakresie działania 

komisji oraz wypracowała opinię o projekcie budżetu,
- dokonała podsumowania pracy komisji za 2011 rok,
- ustaliła propozycje do planu pracy komisji na 2012 rok,
- opiniowała materiały na sesje Rady Powiatu.

Zebrała: 
M. Substyk - inspektor w Biurze Rady Powiatu

W dniu 30 listopada br. na sesji Rady Powiatu została podjęta uchwała w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania 
w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

Pomoc dla spółek wodnych

Spółki wodne mogą otrzymać pomoc fi-
nansową z budżetu Powiatu Wągrowieckiego 
na zadania określone w art. 164 ust. 5a i 7 
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne, 
realizowane na terenie Powiatu Wągrowiec-
kiego. Udzielona pomoc finansowa nie może 
przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania. 
Łączna kwota środków przeznaczonych na 
pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 
jest określana w budżecie powiatu na dany 

rok i zależna jest od stanu finansów powiatu. 
Pomoc finansowa może być udzielona spółce 
wodnej, której:
1) minimalna składka z hektara uchwalona na 

rok 2012 wynosi – minimum 20,00 zł, w na-
stępnych latach wysokość minimalnej skład-
ki wzrasta corocznie o co najmniej 1,00 zł;

2) wskaźnik ściągalności składek w spółce 
wodnej w roku poprzedzającym przyznanie 
dotacji wynosił – minimum 70 %.

Pomoc finansowa może być udzielona na 
prace, które:
a) zostaną przeprowadzone w roku, w którym 

dotacja ma być udzielona,
b) rozpoczęto w roku złożenia wniosku i pra-

ce te będą kontynuowane w roku, w którym 
dotacja ma być udzielona.
szczegółowych informacji udzielają pra-

cownicy wydziału ochrony środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa (pokój nr 208 i 209). 
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Laureaci  Nagrody 

Nagrody zostały wręczone podczas uro-
czystej Gali w dniu 9 grudnia 2011 roku. 
Wśród gości przybyłych na uroczystość 
gratulacje laureatom składali m.in: Tomasz 
Bugajski, członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, Jarosław Berendt, radny 
Sejmiku Województwa, Stanisław Wilczyński, 
Burmistrz Miasta Wągrowiec i dr Władysław 
Purczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Wągrowcu, Stanisław Owsianny, Sekretarz 
Gminy Wągrowiec, a także współpracownicy 
oraz osoby bliskie laureatom. W uroczystości 
udział wziął przedstawiciel posła Stanisława 
Kalemby, pan Eugeniusz Pyrzyński, prezes 
Zarządu Powiatowego PSL. Dla wszystkich 
zaś w koncercie wystąpiła Marzena Scholz 
Band. Po części oficjalnej nie zabrakło czasu 
na lampkę wina i słodki poczęstunek.

„ZŁOTA PIECZĘĆ 2011”
maria Baar 
– emerytowana 
dy rek to r  F i l i i 
Wojewódzkie j 
Biblioteki Peda-
gogicznej w Po-
znaniu .  Peda -
gog, polonista, 
b i b l i o t e k a r z , 
regionalista, pu-
blicysta – każda 
z tych sfer dzia-
łań czyni z niej 

osobę o wyjątkowych zasługach dla 
rozwoju i promocji kultury w powiecie 
i regionie. Powiatowej społeczności 
przywróciła do pamięci postać pisarza 
Piotra Palińskiego. W tym roku ukazały 
się dwie książki jej autorstwa: „Piotr 
Paliński. Nauczyciel, redaktor, pisarz” 
i „Baśnie, legendy i podania   ludo-
we w twórczości Piotra Palińskiego”. 
Aktualnie przygotowuje monografię 
z okazji 145. lecia Pałuckiego Banku 
Spółdzielczego. Za swoją pracę otrzyma-
ła Medal za wybitne zasługi w rozwoju 
województwa pilskiego, Medal Rodła, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
Złoty Krzyż Zasługi.

włodzimierz 
naumczyk - ab-
solwent poloni-
styki na poznań-
skim Uniwersy-
tecie, wieloletni 
współpracownik 
księgarni Kapitał-
ka. Obecnie dy-
rektor Miejskie-
go Domu Kultury  
w  W ą g r o w c u .  
Jak sam mówi 
„nie ma recepty 

na prowadzenie  takich miejsc. Nasze 
utkane jest  z marzenia o tym, jak po-
winno takie miejsce w małym mieście 
wyglądać, z odrobiny odwagi, z galerni-
czej pracy zespołu i odrobiny szczęścia”. 
To dzięki jego zabiegom mamy  dziś 
w kinie nowoczesną salę multifunkcyjną 
i najnowocześniejsze cyfrowe kino. Naj-
większymi sukcesami dyrektora i jego 
współpracowników jest realizacja takich 
projektów jak: Dni Kultur Narodowych, 
Kino dla Pań, Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej, Festiwal Filmów Niezależnych 
5 minut z życia codziennego, Mała Akade-
mia Fotografii, Wągrowieckie Spotkania 
Komiksowe, biuletyn „Młode Miasto” oraz 
„Ptaszarnia”. 

Decyzją kapituły, w składzie: Sta-
rosta Michał Piechocki, redaktor 
naczelny „Głosu Wągrowieckie-
go” Jerzy Mianowski, redaktor 
prowadzący „Tygodnik Wągro-
wiecki” Krzysztof Czapul oraz 
laureaci ubiegłorocznej nagrody: 
pani Irena Wojewódzka-Kucz, 
pan Franciszek Molendowski, 
laureatami 11. edycji Nagrody 
„Złota Pieczęć 2011” zostali pani 
Maria Baar oraz pan Włodzimierz 
Naumczyk. 


