
Obchody
150 rocznicy Powstania Styczniowego

Półtora wieku temu, 22 stycznia 1863 r. wybuchło Powstanie Styczniowe – zbrojny zryw Narodu Polskiego przeciw Im-
perium Rosyjskiemu. Swoim zasięgiem objęło tereny Królestwa Polskiego. Litwy oraz Ukrainy. Mimo porażki, pamięć 
o narodowowyzwoleńczym zrywie, była jednym z fi larów całkowitego odrodzenia kraju w 1918 r. i dlatego po 150 latach od 
tamtych wydarzeń Uchwałą Senatu RP rok 2013 ustanowiony został rokiem Powstania Styczniowego.

Powiat Koniński upamiętniając największy w XIX w. zryw zbrojny Polaków przystąpił do współorganizowania wydarzeń 
kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, które upowszechnią pamięć o Powstaniu i jego znaczeniu w historii Polski.

Uroczystości wojewódzkie będące kulminacyjnym momentem obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego odbędą 
się 9 czerwca 2013 r. w Ignacewie (gm. Ślesin) przy pomniku upamiętniającym powstańców walczących w bitwie z 8 maja 
1863 r. Data uroczystości rocznicowych nawiązuje do zwycięskiej potyczki pod dowództwem Edmunda Caliera, która 
miała miejsce w Ignacewie miesiąc po przegranej bitwie przez gen. Taczanowskiego. Tego dnia wszyscy uczestni-
cy uroczystości będą mogli obejrzeć rekonstrukcję wydarzeń sprzed półtora wieku i choć na chwilę przenieść się 
w czasie i poczuć klimat tamtego okresu.

Jedną z rocznicowych inicjatyw Starostwa Powiatowego w Koninie jest zakładka o Powstaniu Styczniowym na 
Ziemi Konińskiej, która powstała we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie i gminą Kazimierz 
Biskupi. Polecamy ją Państwa uwadze wierząc, że będzie cennym źródłem wiedzy nie tylko o największej 
w naszym regionie bitwie pod Ignacewem (8 maja 1863 r.), ale też o innych faktach i miejscach, które po 
150 latach od wybuchu Powstania chcemy utrwalić w pamięci mieszkańców tego regionu.

 Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w uroczystościach rocznicowych. Szcze-
gółowe informacje nt. planowanych wydarzeń rocznicowych będzie można znaleźć na stro-
nie internetowej www.powiat.konin.pl

Małgorzata Waszak
Starosta Koniński
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 W kongresie uczestniczyło wiele ak-
tywnych i niezależnych kobiet z Konina 
i powiatu konińskiego. Nie zabrakło rów-
nież panów zainteresowanych tematyką 
kongresową.

 Dyskusja toczyła się w trzech panelach 
„Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy – 
postulaty Kongresu Kobiet”, „Aktywność. 
Przedsiębiorczość. Niezależność” oraz 
„Stereotypy i ich wylęgarnia: szkoła, kul-
tura masowa, media, reklama, władza”. 
Wzięły w nich udział przedstawicielki sto-
warzyszeń, kobiety biznesu oraz kobiety 
działające w polityce. Do Konina przyje-
chały tego dnia między innymi Agniesz-

ka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnik 
Rządu ds. Równego Traktowania, która 
objęła patronatem koniński kongres, 
Wanda Nowicka – Wicemarszałek Sej-
mu, dziennikarka  – Kazimiera Szczu-
ka i prof. Monika Płatek – prawniczka. 
W dyskusji nie zabrakło również głosów 
kobiet z Konina i powiatu konińskiego. 
Elżbieta Streker-Dembińska, Małgorzata 
Waszak, Ewa Jędrzejczak, Miłka Stępień, 
Alina Pulcer czy Marianna Dobrowolska 
wyraziły swoje opinie w ważnych kwe-
stiach dotyczących życia społecznego 
i zawodowego kobiet, niezależności czy 
uwikłania w stereotypy.

 Efektem konińskiego spotkania kobiet 
są następujące postulaty:
1) Podejmowania działań mających na 

celu łamanie stereotypów płci oraz 
kreowanie akceptacji dla aktywności 
zawodowej, społecznej i politycznej 
kobiet.

2) Tworzenia warunków ułatwiających 
kobietom podejmowanie pracy i reali-
zację ambicji zawodowych.

3) Zapewnienia dostępności do świad-
czeń medycznych i profi laktyki zdro-
wotnej.

4) Udzielanie szczególnego wsparcia dla 
inicjatyw organizacji pozarządowych:

a) wspierających niepełnosprawnych 
i rodziny opiekujące się nimi,

b) poprawiających jakość życia seniorek 
i seniorów,

c) zapewniających opiekę i wsparcie 
kobietom i ich rodzinom, dotkniętych 
przemocą.
Kongres zakończył pokaz mody pod-

opiecznych fundacji Otwarcie oraz pokaz 
fi lmu „Siła kobiet”.

Dorota Sobieraj-Krawczyk
Starostwo Powiatowe w Koninie

W Światowym Dniu Konsumenta
15 marca, 26 uczniów ze szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu konińskiego przystą-
piło do egzaminu sprawdzającego wie-
dzę konsumencką. Młodzież zmierzyła 

się z pisemnym testem 
zawierającym 40 pytań 
ze znajomości podstawo-
wych aktów prawa kon-
sumenckiego. Udzielenie 
prawidłowych odpowiedzi 
gwarantowała znajomość 
m.in. ustaw: o szczegól-
nych  warunkach sprzeda-
ży konsumenckiej, usłu-
gach turystycznych, prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym, 

czy kredycie konsumenckim.
 Zwycięstwo w IX Powiatowym Fi-

nale Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Konsumenckiej zapewniła sobie Marta 
Szmyt z Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Kleczewie pokonując szkol-
ną koleżankę Zuzannę Łukasiewicz. 
Z trzecią lokatą do fi nału wojewódzkiego 
zakwalifi kowała się Julia Raszczyńska 
z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usłu-
gowych w Żychlinie. Kolejne punkto-
wane i nagradzane miejsca kolejno 
wywalczyli: Joanna Balcerak z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompol-
nie, Martyna Biernacka z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie oraz 
Rafał Tulisz z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sompolnie.

 Laureatki trzech pierwszych miejsc, 
czeka kolejny sprawdzian, tym razem 
w fi nale wojewódzkim Olimpiady, który 
odbędzie się 16 kwietnia w Poznaniu.

 Najlepsza szóstka etapu powiatowego 
Olimpiady otrzymała dyplomy oraz cen-
ne nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Starostę Konińskiego. Tablety, sprzęt 
Hi-Fi oraz aparaty fotografi czne najlep-
szym wręczyli: członek zarządu – Jacek 
Wysocki, skarbnik powiatu – Radzisław 
Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Konińskiego – Włodzimierz 
Pawlak oraz dyrektor Delegatury In-
spekcji Handlowej w Koninie – Jadwiga 
Galińska. Upominki otrzymali również 
pozostali uczestnicy konkursu.

Bernadeta Szmytka
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Z Kroniki Powiatu
Powiatowy Finał IX 
Wielkopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej
Do grona laureatów powiatowych fi nałów Wielkopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie dołączyły
15 marca 2013 r. – Marta Szmyt, Zuzanna Łukasiewicz 
i Julia Raszczyńska. Zapewniły sobie tym samym udział 
w fi nale wojewódzkim konkursu, który odbędzie się
16 kwietnia w Poznaniu.

I Koniński Kongres Kobiet 
I Koniński Kongres Kobiet odbył się 23 lutego 2013 r. w ko-
nińskim DK OSKARD. Został zorganizowany z inicjatywy 
kobiet reprezentujących nowoczesny sposób myślenia, ak-
tywnych zawodowo i społecznie, zwracających uwagę na 
sprawy równego traktowania oraz łamania zakorzenionych 
i wciąż funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów.
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– To druga tego typu akcja prowadzona 

w Koninie i powiecie konińskim. W 2007 r. 
maskotki i zabawki zbieraliśmy dla dzieci 
w Iraku – mówi Paweł Figurski z Biura 
Spraw Obronnych i Ochrony Informa-
cji Niejawnych Starostwa Powiatowego 
w Koninie, które koordynowało zbiórkę. 
– Odzew wśród dzieci w przedszkolach 
i szkołach Konina i powiatu naprawdę 
nas zaskoczył: w ciągu trzech tygodni 
zebrano 250 worków pełnych zabawek, 
maskotek i sprzętu sportowego – dodaje 
Paweł Figurski.

Inicjatorem akcji prowadzonej w ca-
łym województwie był Wydział Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu. W tegoroczną akcję 
zaangażowało się czterdzieści szkół 
z powiatu oraz miasta, a także naczelni-
cy i pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Koninie.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

„Wielkopolska
– Dzieciom Afgańskim”
250 worków pełnych maskotek i zabawek zebrały dzie-
ci z Konina i powiatu konińskiego podczas akcji humani-
tarnej „Wielkopolska – Dzieciom Afgańskim”. 28 lutego 
2013 r., wojskowym samochodem  zabawki zawieziono 
do Poznania, skąd samolotem odleciały do Afganistanu.

Realizowany od października ubie-
głego roku projekt jest próbą zmiany 
sytuacji społecznej seniorów z powiatu 
konińskiego poprzez stworzenie im wa-
runków i możliwości dostępu do różno-
rodnych usług.

Jedną z pierwszych inicjatyw tego 
przedsięwzięcia było zorganizowanie 
ośrodków informacyjno-edukacyjnych 
dla osób starszych w Koninie, Rychwale, 
Ślesinie i Sompolnie. Prowadzone przez 
nie zajęcia grupowe o charakterze edu-
kacyjnym oraz poradnictwo i doradztwo 
indywidualne obejmują tematykę praw-
niczą, ekonomiczną oraz psychologicz-
ną. Z pomocy specjalistów skorzystało 
wiele starszych osób. Usługi te w dal-
szym ciągu cieszą się dużym zaintereso-
waniem. Edukacja seniorów realizowana 
jest również poprzez szkolenia i kursy. 
W zorganizowanych dotąd trzech warsz-
tatach komputerowych wzięło udział 
czterdzieści pięć osób.

Seniorzy chętnie uczestniczą w ofero-
wanych im rozrywkach, zarówno kultu-
ralnych, jak i sportowo-rekreacyjnych. 
Na półmetku realizacji projektu, ponad 
230 osób udało się do teatru, a 500 na 
wycieczkę „Szlakiem Bursztynowym” 
oraz do Zamku w Gołuchowie. Ta sama 
grupa wzięła także udział w zajęciach na 
basenie i kręgielni.

Kolejnym ważnym elementem realizacji 
projektu było podjęcie działalności w ra-
mach wolontariatu międzypokoleniowego 
– mówi Andżelika Karczewska z Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych w koniń-
skim Starostwie. W tym celu zawarto 20 
umów z młodymi wolontariuszami, którzy 
razem z seniorami – animatorami działań 
obywatelskich, będą podejmowali inicja-
tywy na rzecz rozwoju aktywności lokal-
nych społeczności. Jednym z pierwszych 
wspólnych przedsięwzięć tego typu było 
zorganizowanie międzypokoleniowych 
warsztatów z dziedzictwa kulturowego 

i kuchni regionalnej oraz rzemiosła arty-
stycznego i wyrobów plastycznych – do-
daje pracownik urzędu.

Następną inicjatywą realizowaną w ra-
mach wolontariatu międzypokoleniowe-
go będą prowadzone przez seniorów 
zajęcia pozalekcyjne służące rozwijaniu 
wśród młodych ludzi zainteresowań i pa-
sji w takich dziedzinach jak: fi latelistyka, 
numizmatyka, fotografi a, pszczelarstwo, 
hodowla gołębi, czy wędkowanie. W celu 
budowania solidarności międzypokole-
niowej seniorzy zamierzają zaangażować 
się w spotkania z młodzieżą poświęcone 
tożsamości narodowej, kultywowaniu 
tradycji i obrzędów oraz celebrowaniu 
dziedzictwa narodowego.

Projekt „Energia pokoleń – instru-
mentem aktywnej integracji seniorów” 
realizowany jest przez Stowarzysze-
nie Profi laktyki, Edukacji, Promo-
cji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie 
w partnerstwie ze Starostwem Po-
wiatowym w Koninie. Przedsięwzię-
cie uzyskało dofi nansowanie w wy-
sokości 152.800,00 zł. z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. Od strony 
merytorycznej wspiera je, powołana 
w styczniu bieżącego roku, Rada Se-
niorów Powiatu Konińskiego.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Podsumowano pierwszy etap realizacji projektu:

„Energia pokoleń – instrumentem 
aktywnej integracji seniorów”
Ponad 500 mieszkańców z powiatu konińskiego korzysta 
z projektu „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej in-
tegracji seniorów”. 
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Za skuteczną promocję regionu i fi rm 
z powiatu konińskiego statuetkę Hit 
Promocji Regionu odebrała Małgorzata 
Waszak – Starosta Koniński. Spośród 
konińskich samorządów oprócz Powia-
tu Konińskiego Rubinowy Hit 2012 otrzy-
mała Gmina Kleczew, która została wy-
różniona za budowę parku rekreacyjno-
wypoczynkowego na zrekultywowanych 
terenach pokopalnianych oraz spółka 
Nuvarro za wdrażanie nowoczesnych 
technologii energooszczędnych. Za roz-
wój w branży tworzyw sztucznych Ru-
binowy Hit 2012 z dwiema gwiazdami 
otrzymała Grupa Kon-Plast Sp. z o.o. 
Wśród laureatów znalazł się również 

Bank Spółdzielczy z Konina, który dzię-
ki bliskiej współpracy z mieszkańcami 
powiatu konińskiego ma ugruntowaną 
pozycję na lokalnym rynku bankowym.

W konkursie HIT, który odbył się już po 
raz 19. nagradzane są ponadprzeciętne 
dokonania samorządów, prywatnych 
fi rm oraz stowarzyszeń i organizacji po-
zarządowych.

W tegorocznej edycji konkursu udział 
wzięło kilkadziesiąt podmiotów ze 
wschodniej Wielkopolski, wśród nich 
także z powiatu konińskiego.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe  w Koninie

Powiat Koniński
z kolejnym HIT-em
Powiat Koniński po raz kolejny nagrodzony został Gospo-
darczo-Samorządowym HIT-em Regionu 2012. Uroczystość 
wręczenia nagród odbyła się 3 lutego 2013 r. w Auli Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rychwał w źródłach historycznych 
pojawił się już w ostatniej kwarcie XIV 
stulecia. Wówczas nie był nazywany 
miastem. Na podstawie innych wiado-
mości przyjęto, że początki miasta zwią-
zane są z postacią wybitnego przedsta-
wiciela rodu Zarembów – Marcinem 
ze Sławska, zmarłym w połowie XV w., 
uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem. 
To zapewne jemu król Władysław Ja-
giełło za zasługi w służbie monarchii 

i państwu nadał przywilej lokacyjny 
i prawo założenia miasta na gruntach 
osady rustikalnej.

W ciągu półwiecza miasto stało się 
jednym z ośrodków municypalnych 
Wielkopolski zaliczanym do miast śred-
nich. Znalazło zatem swoje miejsce na 
ważnym szlaku handlowym zwanym 
Wielką Drogą, łączącym wybrzeże Mo-
rza Bałtyckiego z południem Europy. 
Było jednym z ośrodków handlu i rze-
miosła na odcinku Kalisz – Kruszwica 
i musiało znaleźć sobie miejsce by stać 
się centrum rynku lokalnego, podobnie 
jak Stawiszyn, Kazimierz Biskupi, Ślesin, 
Skulsk. Rola Rychwała sprowadzała się 
nie tylko do funkcji centrum gospodar-
czego dóbr ziemskich, które wokół tej 
osady zaczął koncentrować Marcin ze 
Sławska. Rychwał stał się węzłem han-
dlowym, gdzie szlak kalisko-kruszwicki 
rozdzielał się na lokalne drogi wiodące 

do Pyzdr, Jarocina oraz poprzez Tulisz-
ków do Turku i Uniejowa.

Brak źródeł nie pozwala dokładniej 
określić roli jaką to miasto odgrywało 
w życiu gospodarczym klasztoru cyster-
skiego w Lądzie nad Wartą, który w tej 
okolicy posiadał niewielki klucz dóbr 
ziemskich (Święcia wraz z kamienioło-
mem, Czyżewo, Wielołęka – oddalone od 
miast tego opactwa czyli: Lądu, Lądku 
i Zagórowa). Miasto znalazło się w stre-
fi e wpływów Konina (stolica powiatu) 
i Kalisza (stolica województwa). Dzięki 
dobrze funkcjonującym organom władzy 
municypalnej (rada miasta wraz z bur-
mistrzem, ława wraz z wójtem, parafi a 
wraz plebanem) przez stulecia zachowy-
wało swoją funkcję niewielkiego miasta 
subregionu.

Wystąpienie Stefana Dziamary – Bur-
mistrza Miasta i Gminy Rychwał oraz 
prof. Andrzeja Legockiego – wybitnego 
biochemika, prezesa Polskiej Akademii 
Nauk w latach 2003 – 2006, urodzonego 
w Żurawińcu – Zosinkach nieopodal Ry-
chwała, przypomniały zebranym czym 
Mała Ojczyzna jest w życiu każdego czło-
wieka i jakie oczekiwania społeczności 
lokalnej musi realizować samorząd i jaki 
etos musi towarzyszyć człowiekowi.

Jerzy Łojko
Miejska Biblioteka

Publiczna w Koninie

600-lecie Rychwała
Uroczystości związane z obchodami 600-lecia miasta Ry-
chwała zainaugurowano 23 lutego 2013 r. w sali rychwal-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Termin obchodów 
zgodnie z zasadami i metodami naukowymi ustalono na 
podstawie najstarszej wzmianki dotyczącej miasta, gdyż 
dokument potwierdzający jego lokację nie zachował się.
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Dzięki projektowi „Wykształcony kul-
turowo gastronom, hotelarz oraz pra-
cownik obsługi turystycznej” realizowa-
nemu przez szkołę w ramach programu 
Leonardo da Vinci, uczestnicy stażu od 
12 stycznia do 6 lutego, odbywali czte-
rotygodniowe praktyki w turyndzkich 
hotelach i pensjonatach. Dzięki podsta-
wowemu kryterium projektu, stażyści 

poszerzyli swoją wiedzę nt. funkcjono-
wania zakładów gastronomiczno – hote-
larskich obowiązujących w Niemczech. 
Ponadto pracując pod okiem niemieckich 
instruktorów przełamali barierę języko-
wą, zarówno w bezpośredniej komuni-
kacji oraz w słownictwie branżowym.

–  Zagraniczny staż był cennym do-
świadczeniem. Nauczył nas samodziel-

ności i odpowiedzialności. Poznaliśmy 
kulturę i mentalność naszych partne-
rów. Pobyt pozwolił nam przełamać ba-
riery i schematy w kontaktach z ludźmi. 
W szczególności dziękujemy za prze-
kazaną nam wiedzę oraz możliwość 
zdobycia nowych doświadczeń w za-
kładach wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt gastronomiczny oraz okazaną 
życzliwość niemieckich opiekunów. 
Przygotowując projekt, nie zapomniano 
również o aspekcie kulturowym. Dzię-
ki temu zwiedziliśmy Muzeum Starych 
Mistrzów w Dreźnie, Muzeum Jana Se-
bastiana Bacha w Eisenach oraz uro-
kliwe miasteczko Coburg w Bawarii. 
Doświadczenia z zakresu gastronomii, 
hotelarstwa oraz sztuki otwierają nas 
na nowe możliwości w przyszłej pracy 
zawodowej, a także wpływają pozy-
tywnie na nasz rozwój osobowy oraz 
wrażliwość – powiedzieli po powrocie 
uczniowie.

W sierpniu kolejna grupa uczniów wy-
jedzie zdobywać nowe doświadczenia 
u naszych niemieckich partnerów. Za 
zorganizowanie miejsc praktyk odpo-
wiedzialny jest Sigmundsburger Haus 
Werraquelle GmbH.

Elżbieta Sell
ZSE-U w Żychlinie

Z Kroniki Powiatu

Przybyłych gości – rodziców dzieci sła-
bowidzących i niewidomych, dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych, pedago-
gów oraz nauczycieli przywitał wicesta-
rosta Andrzej Nowak. Akcentując waż-
ność oraz konieczność zwrócenia uwagi 
na sytuację i problemy osób z dysfunkcją 
wzroku, w swym wystąpieniu nawiązał 
do osoby Louisa Braille’a.

Podczas spotkania prelegenci szcze-
gólną uwagę zwrócili na wyzwania, 
przed którymi stoi nauczyciel pracujący 

z dzieckiem z dysfunkcją wzroku, a także 
na ograniczenia z jakimi boryka się oso-
ba z niepełnosprawnością wzrokową już 
na początku swej edukacji, a później dro-
gi zawodowej. Omówiono również formy 
aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku. 
Ponadto powiedziano o formach wpar-
cia realizowanych przez Polski Związek 
Niewidomych. Zebranym zaprezento-
wano urządzenia oraz oprogramowanie 
pomocne w rehabilitacji osób z wadą 
wzroku.

– Ważną rolę w wyborze właściwej 
drogi edukacyjnej dla swoich dzieci oraz 
o istotności zapewnienia im odpowied-
nich warunków do właściwego rozwoju 
i osiągnięcia sukcesów porównywalnych 
do zdrowych rówieśników odgrywają ro-

dzice – powiedziała na zakończenie Mał-
gorzata Sobieraj – dyrektor Powiatowej 
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 
w Ślesinie. Dyrektor doceniła również 
pracę nauczycieli, którzy swoim do-
świadczeniem dzielą się z rodzicami 
podopiecznych i pomagają im przekazać 
taką wiedzę i umiejętności, które pozwo-
lą im w przyszłości konkurować na co 
dzień z osobami pełnosprawnymi.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Praca z uczniem 
słabowidzącym 
i niewidomym
O metodach i formach pracy z uczniami niewidomymi i sła-
bowidzącymi w szkole, a także o możliwościach kształce-
nia i wychowania oraz formach pomocy udzielanej przez 
instytucje i organizacje pozarządowe rozmawiano pod-
czas konferencji „Praca z uczniem słabowidzącym i nie-
widomym”. Spotkanie odbyło się 26 lutego 2013 r. w Ze-
spole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Turyndzkie praktyki
Z nowymi umiejętnościami oraz wiedzą z zakresu gastro-
nomii i hotelarstwa ze stażu w Turyngii wróciło 14 uczniów 
z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
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Edukacja

Uroczystość wręczenia listów gratu-
lacyjnych potwierdzających decyzję o ich 
przyznaniu odbyła się 1 lutego 2013 r. 
w Starostwie Powiatowym.

W tym roku finansowe wsparcie trafi-
ło do 39 młodych mieszkańców powiatu 
konińskiego. Do grona stypendystów 

dołączyła młodzież z: Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych – 21 osób, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie – 8 osób, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie – 7 
osób oraz ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale 

– 3 osoby. Już po raz jedenasty najlepsi 
uczniowie odebrali stypendia z rąk Sta-
rosty Konińskiego – Małgorzaty Waszak 
oraz Wicestarosty Konińskiego – An-
drzeja Nowaka.

Stypendia Starosty Konińskiego przy-
znane zostały według kryteriów „Powia-
towego Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół powiatu 
konińskiego” uchwalonego przez Radę 
Powiatu 16 lutego 2012 r. Warunkiem ko-
niecznym uzyskania gratyfikacji finan-
sowej były wyróżniające się wyniki w na-
uce, czyli osiągnięcie w poprzednim roku 
szkolnym średniej ocen na poziomie co 
najmniej 4,75.

W myśl uchwały Rady Powiatu w spra-
wie zasad przyznawania stypendium dla 
studentów, o pomoc finansową mogli 
również ubiegać się studenci uczący 
się w trybie dziennym, którzy pozostają 
w trudnej sytuacji materialnej. W tym 
roku o wsparcie powiatu wnioskował je-
den student.

Na tegoroczną pomoc stypendial-
ną przeznaczono 58 tysięcy zł. Środki 
w wysokości 200 zł miesięcznie wypła-
cane będą stypendystom przez cały rok 
z wyłączeniem okresu wakacyjnego, 
a w przypadku uczniów klas programo-
wo najwyższych – przez sześć miesięcy.

Małgorzata Hopen
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Wręczenie Stypendiów 
Starosty Konińskiego
Zarząd Powiatu przyznał stypendia Starosty Konińskiego. 
Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzieży skorzysta w tym roku 
39 uczniów szkół prowadzonych przez powiat koniński.

Imię Fryderyka Chopina szkole nadano 
w 2005 r. na pamiątkę pobytu kompozy-
tora w Żychlinie w 1829 roku. Wówczas to 
Chopin wraz z przyjaciółmi gościł w pa-
łacu Bronikowskich, dzisiejszej siedzibie 
ZSE-U, na weselu Melanii Bronikowskiej 
i Wiktora Kurnatowskiego. Tak oto owe 
wydarzenia wspominał Chopin w liście 
do przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego 
– „A ja wracając byłem na weselu panny 
Bronikowskiej Melasi: śliczne dziecko, 
poszła za Kurnatowskiego…”. 

Dzień Patrona w żychlińskim ZSE
-U stał się okazją do przekazania insy-

gniów władzy szkolnej prezydium Sa-
morządu Uczniowskiego, które złożyło 
uroczystą przysięgę. Na jego czele stanęli 
– Izabela Gawrysiak, Sebastian Mączka 
oraz Agnieszka Hyży. Ponadto zaszczytną 
funkcję reprezentantów szkoły, chorążego 
i asysty, przejęli od uczniów klas matural-
nych – Marka Miszczaka i Justyny Kubiak, 
uczniowie klas trzecich technikum – Ma-
teusz Sikorski oraz Monika Walczak.

Uroczystość była okazją do nagrodze-
nia wyróżniających się uczniów żychliń-
skiej placówki. Nagrodzeni za działal-
ność społeczną, osiągnięcia sportowe, 

wolontariat oraz laureaci olimpiad i kon-
kursów odebrali upominki i dyplomy 
z rąk Andrzeja Nowaka – Wicestarosty 
Konińskiego oraz Anny Matczak-Gaj – 
Dyrektora ZSE-U w Żychlinie. Słowa 
uznania oraz podziękowania przypadły 
szermierzom – Arturowi Staszakowi oraz 
Damianowi Dzwoniarskiemu, którzy re-
prezentowali szkołę podczas ogólnopol-
skich oraz międzynarodowych zawodów 
w szabli. Uczniowie brali udział w Mi-
strzostwach Polski Juniorów w stawce 
męskiej, z których wrócili z brązowy me-
dalem, natomiast w rozgrywkach druży-
nowych wywalczyli srebro.

Zwieńczeniem uroczystości był po-
kaz artystyczno-sportowy przygotowany 
przez uzdolnioną żychlińską młodzież, 
a zaproszeni goście mogli skoszto-
wać specjałów przygotowanych przez 
uczniów, pod kierunkiem nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, z klas o pro-
filu żywienia i hotelarstwa.

Ewa Darul
ZSE-U w Żychlinie

Władza w rękach uczniów
 Dzień Patrona Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie im. Fryderyka Chopina obchodzono 1 marca 
2013 r. Podczas uroczystości przekazano insygnia władzy 
szkolnej młodzieży, a także nagrodzono wyróżniających się 
uczniów za działalność społeczną, osiągnięcia sportowe, 
wolontariat oraz laureatów olimpiad i konkursów.



Niezmienne idee tj. edukacja ekolo-
giczna, aktywne uczestnictwo w ochro-
nie środowiska naturalnego, aktywizo-
wanie społeczności lokalnych w ochro-
nę środowiska naturalnego, a także 
dbałość o własną gminę, przyświecają 
VII powiatowej edycji akcji ekologicznej 
„Drzewko za butelkę”. Szacuje się, że 
w Polsce rocznie wytwarza się około 
130 tys. ton butelek PET.

Pomysłodawcą akcji są firmy chemicz-
ne skupione w Programie „Odpowie-
dzialność i Troska”, natomiast konińskie 
Starostwo jest lokalnym koordynatorem 
przedsięwzięcia. Przedstawicielem sta-
rosty jest Marek Niezabitowski – pra-
cownik Wydziału Ochrony Środowiska 

Rolnictwa i Leśnictwa - tel. 63/240 33 02, 
e-mail: lesnictwo@powiat.konin.pl.

Podczas sześciu dotychczasowych 
akcji zaktywizowano 3600 młodych eko-
logów z powiatu konińskiego i Konina, 
którzy zgromadzili ponad 1 mln 800 tys. 
butelek i nakrętek oraz posadzili 4.400 
szt. drzewek.

Organizatorzy zapraszają również do 
odwiedzenia „drzewkowej” akcji na Fa-
cebook’u - najmłodsi znajdą tu konkursy 
na szybkość, spostrzegawczość i wie-
dzę. Oprócz fantastycznej zabawy, dzieci 
będą miały okazję zaznajomić się z ideą 
Akcji, a także wygrać ciekawe nagrody!

Patronat honorowy od kilku lat spra-
wuje Główny Konserwator Przyrody 

– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Środowiska, Biuro Nasiennictwa Leśne-
go oraz liczne media.

Odwiedź portal drzewkozabutelkę.pl, 
na którym znajdziesz wiele ciekawych 
informacji!!!

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe  w Koninie
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Ochrona środowiska / Fundusze europejskie
„Drzewko za butelkę”
Tegoroczna akcji dedykowana jest młodzieży ze szkół po-
nadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Weźmie w niej udział 
około 20 placówek z powiatu konińskiego oraz Pogotowie 
Opiekuńcze w Koninie. Jak co roku młodzież zbiera butelki 
PET i nakrętki otrzymując w zamian sadzonki drzew. Naj-
lepsi zostaną wyróżnieni 15 maja 2013 r. podczas finału kon-
kursu w konińskim Starostwie.

Dzięki utworzonemu Klubowi Integra-
cji Społecznej, MGOPS w Sompolnie we 
współpracy z liderem projektu, tj. Stowa-
rzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Re-
gionalna w Poznaniu organizuje szkole-
nia dla osób bezrobotnych w wieku od 18 
do 25 lat z macierzystej gminy. Podczas 
3-miesięcznego kursu jego uczestnicy 
są zobowiązani do udziału w licznych 
szkoleniach podnoszących umiejętności 
i uprawnienia zawodowe. Każdy kursant 

będzie mógł odbyć trzymie-
sięczny staż u przedstawicieli 
lokalnego biznesu lub gmin 
ościennych, podczas którego 
będzie otrzymywał wynagro-
dzenie. Ponadto w ramach 
projektu można również nie-
odpłatnie zrobić kurs prawa 
jazdy kat. B.

Ponadto w ramach działań 
programowych zaplanowano:

•	kurs	komputerowy	I	stopnia,
•	kurs	nauki	języka	angielskiego,
•	kurs	podstaw	prowadzenia	rachunko-

wości,
•	kurs	kwalifikowanej	pierwszej	pomocy,
•	kurs	operatora	wózków	widłowych,
•	szkolenia:	Jak	zakładać	własną	dzia-

łalność gospodarczą?,
•	szkolenie:	 Przygotowywanie	 doku-

mentów aplikacyjnych,
•	trening	interpersonalny,

•	poradnictwo	specjalistyczne	(prawne,	
socjoterapeutyczne, socjalne, ds. dzia-
łalności gospodarczej),

•	coaching	-	trening	pracy,
•	staże	zawodowe	u	pracodawców.

Uroczystego przekazania sali szkole-
niowej i pracowni komputerowej na dzia-
łalność klubu dokonał Andrzej Kossowski 
– Burmistrz Miasta Sompolno 20 lutego 
2013 r., życząc uczestnikom wielu sukce-
sów i wytrwałości w realizacji projektu.

Projekt realizowany jest od paździer-
nika 2012 r. i potrwa do marca 2015 r. 
Wsparciem objętych zostanie 60 miesz-
kańców gminy. Co pół roku 12 kursantów 
będzie mogło skorzystać z pomocy ofe-
rowanej przez gminę. Zgłoszenia przyj-
muje M-GOPS w Sompolnie.

Projekt złożony wspólnie z Urzędem 
Miasta i Gminy oraz M-GOPS w Som-
polnie uzyskał pozytywną ocenę Komi-
sji Oceny Projektów uzyskując łącznie 
89,5 punktów na 100 możliwych i został 
przyjęty do dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej. Jego głównym zało-
żeniem było utworzenie Klubu Integracji 
Społecznej. Ideą pomysłodawców jest 
przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób 
młodych. Jest to pierwsza tego typu ini-
cjatywa w powiecie konińskim. 

Tomasz Majewski
M-GOPS w Sompolnie

„Klub Integracji Społecznej”
„Klub Integracji Społecznej – drogą do integracji społeczno-
zawodowej”, to projekt realizowany od października 2012 
r. ze środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie. 
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Przedsięwzięcie miało na celu za-
prezentowanie – przede wszystkim 
osobom bezrobotnym i niepełno-
sprawnym informacji dotyczących wa-
runków ubiegania się o dofi nansowanie 
z Funduszy Europejskich na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej. Ponadto 
zaprezentowano ofertę PIFE w Koninie 
w tym zakresie oraz omówiono stan 
wdrażania Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013.

W spotkaniu uczestniczyli również 
przedsiębiorcy, którym przedstawiono 
zasady aplikowania o wsparcie w ra-
mach Inicjatywy JEREMIE.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
w Koninie, Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia Rozwoju i Promocji Obszarów 
Wiejskich w Środzie Wielkopolskiej, 
Centrum Doradztwa Unijnego z Pozna-
nia oraz Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Koninie omówili zasady realizowania 
projektów w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, działanie 
6.2. Wsparcie oraz promocja przedsię-
biorczości i samozatrudnienia. Pomoc 
udzielana w ramach tego działania 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród osób planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.

Joanna Rudyj
PIFE w Koninie

Fundusze europejskie / Sport
Zostań 
swoim 
szefem
„Zostań swoim szefem – 
wsparcie na rozpoczęcie 
i rozwój działalności go-
spodarczej”, pod takim ha-
słem 7 marca 2013 r. w ko-
nińskim Starostwie, odbyło 
się spotkanie informacyjne 
adresowane głównie do 
osób bezrobotnych i nie-
pełnosprawnych. Jego or-
ganizatorem był Punkt In-
formacyjny Funduszy Eu-
ropejskich w Koninie.

W zmaganiach sportowych brały udział 
drużyny z 20 powiatów woj. wielkopol-
skiego. Powiat koniński reprezentowali 
przedstawiciele gmin: Golina, Rychwał, 
Kleczew i Rzgów. Zawodniczki i zawodnicy 
z naszego powiatu rywalizowali w nastę-
pujących konkurencjach rekreacyjnych: 
podnoszenie odważnika 17,5 kg, rzuty 
lotkami do tarczy, rzuty karne do bram-
ki, przeciąganie liny, wielobój rekreacyjny 
i konkurs wiedzy o LZS w Wielkopolsce.

Po podliczeniu punktacji z wszystkich 
konkurencji i gier zespołowych okaza-
ło się, że powiat koniński uplasował się 
na miejscu VI. Mistrzostwo przypadło 
powiatowi średzkiemu, drugie miejsce 
powiatowi wągrowieckiemu, a trzecie 
powiatowi krotoszyńskiemu.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

XV Zimowa Wielkopolska 
Spartakiada LZS 
Mieszkańców Wsi
VI miejsce w XV Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie 
LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego Rady 
Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sporto-
wych zajęła reprezentacja powiatu konińskiego. Przed-
stawiciele 20 powiatów woj. wielkopolskiego rywalizo-
wali 3 marca 2013 r. w Środzie Wielkopolskiej.
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Sport

W zmaganiach rywalizowali sportow-
cy z 8 gmin powiatu konińskiego: Goliny, 
Rychwała, Starego Miasta, Rzgowa, Ka-
zimierza Biskupiego, Wilczyna, Klecze-
wa i Kramska. Przedstawiciele drużyn 
współzawodniczyli w 8 konkurencjach: 
podnoszenie ciężarka 17,5 kg, rzut lotką 
do tarczy, przeciąganie liny, konkurs wie-
dzy o Ludowych Zespołach Sportowych 
w Wielkopolsce, wielobój rekreacyjny, 
rzuty karne do bramki, halowa piłka 
nożna mężczyzn oraz piłka siatkowa ko-
biet i mężczyzn.

W klasyfikacji ogólnej zwycięzcą XV 
Zimowej Powiatowej Spartakiady Miesz-
kańców Wsi Powiatu Konińskiego została 
gm. Rychwał, II miejsce przypadło gm. 
Golina, a III miejsce gm. Kleczew. W po-
szczególnych konkurencjach najlepsi byli:
- gmina Rychwał – podnoszenie ciężar-

ka 17,5 kg,
- gmina Wilczyn – wielobój rekreacyjny,
- gmina Kleczew – przeciąganie liny,
- gmina Rzgów i gmina Golina – rzut lot-

ką do tarczy,
- gmina Golina – rzuty karne do bramki,
- gmina Stare Miasto – konkurs wiedzy 

LZS,
- gmina Wilczyn – piłka siatkowa kobiet 

i mężczyzn,
- gmina Golina – halowa piłka nożna 

mężczyzn.
Najlepszym sportowcom Spartakia-

dy puchary i medale wręczyli Starosta 

Koniński – Małgorzata Waszak i Radny 
Powiatu Konińskiego – Mirosław Dur-
czyński.

Zwycięzcy w wyżej wymienionych 
konkurencjach będą reprezentować 
powiat w fi nale spartakiady wojewódz-
kiej w Środzie Wielkopolskiej 3 marca 
2013 r. Natomiast w grach zespołowych: 
Gmina Wilczyn w piłce siatkowej kobiet 
i mężczyzn oraz Gmina Golina w halo-
wej piłce nożnej mężczyzn, awansowały 
do półfi nałów, które odbły się 24 lutego 
2013 roku w Kleczewie i w Budzisławiu 
Kościelnym.

Organizatorem XV Zimowej Spartakia-
dy Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskie-
go był Wydział Edukacji i Spraw Społecz-
nych konińskiego Starostwa.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Znamy zwycięzców

XV Zimowej Powiatowej
Spartakiady Mieszkańców
Wsi Powiatu Konińskiego
XV Zimowa Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Po-
wiatu Konińskiego odbyła się 9 lutego 2013 r. w hali spor-
towej OSiR w Kleczewie oraz 10 i 17 lutego 2013 r. w kom-
pleksie sportowo-dydaktycznym Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie.

Przedstawiciele z dziewięciu powiatów 
województwa wielkopolskiego, w 3 kate-
goriach: radni, wspólnej dla pań oraz wój-
tów, burmistrzów i starostów, rywalizo-
wali o miano najlepszego tenisisty 23 lute-
go 2013 r. w nowej hali sportowej Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Spośród licznego grona samorządow-
ców powiat koniński godnie reprezentowa-
ły władze siedmiu samorządów gminnych 
– Skulska, Sompolna, Rzgowa, Goliny, Sta-
rego Miasta, Wilczyna oraz Kleczewa.

Najlepszym tenisistą w kwalifi kacji 
indywidualnej w kategorii wójtów, bur-
mistrzów i starostów okazał się Andrzej 
Operacz – Wójt Gminy Skulsk, w katego-
rii radnych na trzecim miejscu uplasował 
się Ryszard Nowakowski – Przewodni-
czący Rady Miasta Sompolna, w katego-
rii radnych kobiet trzecie miejsce zdobyła 

Lucyna Wrzyszczyńska – Radna Gminy 
Rzgów. W klasyfi kacji gmin piąta lokata 
przypadła gminie Golina z 85 punktami, 
natomiast na szóstej pozycji otrzymując 
dwa oczka mniej uplasowała się gmina 
Skulsk. Zwycięzcą w klasyfi kacji końco-
wej powiatów został zatem Powiat Ko-
niński zdobywając 426 punktów.

Zwycięzców pamiątkowymi medala-
mi, statuetkami i dyplomami uhonoro-
wał Jacek Kowalski – Prezydent Gnie-
zna. Reprezentacja Powiatu Konińskie-
go z rąk Marka Wożniaka – Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego odebrała 
puchar ufundowany przez Dariusza Pila-
ka – Starostę Gnieźnieńskiego.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Zwyciężyli najlepsi
Zwycięstwem Powiatu Konińskiego w klasyfi kacji koń-
cowej zakończyły się XIV Regionalne Zawody Radnych, 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie 
Stołowym. Reprezentanci w tenisie stołowym z gmin po-
wiatu zdeklasowali rywali zdobywając 426 punktów.
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Elżbieta Sroczyńska i Dorota Kaź-
mierczak z Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie reprezentowały powiat 
koniński w obchodach Światowego 
Dnia Pracy Socjalnej zorganizowanych 
19 marca 2013 r. w Warszawie.

Na uroczystości w Pałacu Prezy-
denckim zaproszeni zostali pracownicy 
socjalni oraz twórcy serialu TVP „Głę-
boka woda” podejmującego aktualne 
problemy społeczne.

W imieniu Prezydenta RP podzięko-
wania dla pracowników socjalnych za 
zaangażowanie i aktywność w pracy 
złożyła Podsekretarz Stanu Irena Wó-
ycicka. Nawiązując do przesłania tego-
rocznych obchodów – społecznej i eko-
nomicznej równości – zwróciła uwagę 

na rolę pracowników so-
cjalnych w niwelowaniu 
tych nierówności.

Uczestnicy obcho-
dów rozmawiali o istocie 
pracy socjalnej, wyzwa-
niach i kierunkach zmian 
w działaniach na rzecz potrzebujących 
- informuje Dorota Kaźmierczak kie-
rownik zespołu ds. pieczy zastępczej 
PCPR w Koninie. W dyskusjach uczest-
niczyli ministrowie: Joanna Staręga – 
Piasek i Jarosław Duda oraz Krystyna 
Wyrwicka - Dyrektor w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej.

Uroczystości uświetnił pokaz pre-
mierowego odcinka II części serialu 
„Głęboka woda” z udziałem aktorów, 

reżysera Magdaleny Łazarkiewicz oraz 
Juliusza Brauna Prezesa TVP. Pierw-
sza część serialu powstała jako pro-
dukt projektu „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i integracji 
społecznej” realizowanego przez Cen-
trum Rozwoju Zasobów Ludzkich we 
współpracy z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Pomoc społeczna Pomoc społeczna
Światowy Dzień
Pracy Socjalnej

Od 2002, tego dnia szczególną uwagę 
poświęcamy osobom, które zmagają się 
z depresją. Dolegliwość ta, wg Światowej 
Organizacji Zdrowia stanowi czwarty, 
najpoważniejszy problem zdrowotny na 
świecie. W Polsce szacuje się, że zmaga 
się z nią prawie 1,5 mln Polaków.

Depresja może mieć podłoże psy-
chologiczne związane ze stresem, 
reakcją na żałobę lub w przebiegu 
zaburzeń nerwicowych. Przyczyną 
depresji mogą być również choro-
by somatyczne, szczególnie te, które 
są przewlekłe i/lub szczególnie bo-
lesne (np. choroby zwyrodnieniowe 
stawów), choroby organiczne mózgu 
oraz związane ze stosowaniem leków 
i innych substancji w wyniku zatruć, 
uzależnień. Najpoważniejszym źródeł 
depresji są zaburzenia endogenne, 
których wynikiem jest choroba afek-
tywna dwubiegunowa i jednobieguno-
wa, dystymia, cyklotymia i zaburzenia 
schizoafektywne.

„Nie mam już siły...”
Najczęściej wypowiedzi, o takim cha-

rakterze, można usłyszeć od osób zma-
gających się z depresją. Stąd częste 
oskarżenia chorych o lenistwo i brak 
zaradności. Tymczasem chorym to-
warzyszy niemożność odczuwania ra-
dości, problemy ze snem (bezsenność 
lub nadmierna senność), zaburzenia 
apetytu, zmiana wagi ciała, suchość 
w ustach oraz niewyjaśnione bóle so-
matyczne (głowy, brzucha, kręgosłupa, 
w klatce piersiowej).

Cztery ściany
to nie musi być
cały Twój świat...
…z takim mottem wychodzi naprzeciw wszystkim miesz-
kańcom powiatu konińskiego, których dotyka lub którzy 
zetknęli się z depresją, Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Ślesinie wraz z pracownikami, obchodząc 23 lutego 
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. 
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Wewnątrz chorujący odczuwa 
ogromny smutek i przygnębienie 
(często ukrywane przed otoczeniem), 
niechęć do działania, towarzyszy mu 
ciągłe zmęczenie, ma trudności w kon-
centracji i wrażenie niesprawności in-
telektualnej.

„Co się z Tobą dzieje?!”
Cierpiący na depresję, z czasem, wy-

cofują się powoli z dotychczasowego 
sposobu życia, przestają uprawiać ulu-
bione zajęcia, zanika ich aktywność to-
warzyska, unikają kontaktu, zaproszeni 
odmawiają znajdując usprawiedliwie-
nie, w końcu nie odbierają telefonu.

„Żeby się nawet nie umyć?!”
W pracy nie mogą dotrzymać ter-

minów i wywiązać się z zobowiązań. 
Trudno jest im podejmować decyzje. 
W domu jawią się jako osoby leniwe, 
ciągle zmęczone choć nic nie zrobi-
ły. Z czasem nawet zadbanie o swój 
schludny i atrakcyjny wygląd jest coraz 
trudniejsze. Przychodzi czas kiedy pod-
stawowe czynności higieniczne stają 
się coraz trudniejsze, kiedy wstanie 
z łóżka i załatwianie potrzeb fi zjologicz-
nych jest niewyobrażalnym wysiłkiem... 
Przeszkadza radio, telewizor i światło.

Konsekwencjami depresji jest m.in. 
niższy poziom aspiracji zawodowych, 
gorsze osiągnięcia zawodowe, przerwa 
w pracy/nauce lub ich częsta zmiana, 
zerwane więzi (samotność, rozwód), 
znaczne pogorszenie stanu zdrowia 
somatycznego, alkoholizm i/lub inne 
uzależnienia. Obniża się status mate-
rialny i społeczny chorych, źródłem 
utrzymania stają się zasiłki chorobo-
we, dla bezrobotnych, zasiłki z pomocy 
społecznej i renty. Najdramatyczniej-
szym zakończeniem choroby, jest sa-
mobójstwo.

Depresję można wyleczyć
Chorzy na depresję potrzebują po-

mocy. Zwykle nie mogą samodzielnie 
zgłosić się do lekarza, szczególnie 
ci, którzy cierpią na najcięższe jej 
rodzaje. Dlatego koniecznym jest po-
moc i wsparcie otoczenia w podjęciu 
próby poprawy stanu zdrowia psy-
chicznego.

Depresję leczy się farmakologicz-
nie, psychoterapeutycznie i środo-
wiskowo. Osobom potrzebującym 
takiego wsparcia, zapewni je Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Ślesi-
nie, który działa we wszystkich tych 
obszarach. ŚDS pomaga dotrzeć do 
lekarzy specjalistów, stosować zale-
cenia lekarskie i obserwować efekty 
leczenia. Ponadto prowadzi różnorod-

ne zajęcia relaksacyjne – redukujące 
codzienny stres oraz psychoedukacyj-
ne – pozwalające zrozumieć przyczy-
ny własnej choroby i sposoby radzenia 
sobie we własnym zakresie. W ośrod-
ku podopieczni mogą wymieniać się 
doświadczeniami w ramach grupy 
wsparcia osób z podobnymi doświad-
czeniami. Rozmowy terapeutyczne 
i poradnictwo psychologiczne pozwa-
lają na uzyskanie fachowego wsparcia. 
Podczas treningów umiejętności spo-
łecznych można nabyć umiejętności, 
które pozwalają na ochronę własnej 
osoby, m.in. komunikacji, radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych, radzenia 
sobie ze stresem i autoprezentacji. 
Osoby gotowe do podjęcia zatrudnie-
nia mogą brać udział w zajęciach ak-
tywizujących zawodowo.

Dla utrzymania dobrej kondycji psy-
chofi zycznej i poprawy jakości życia 

podopiecznych, w ośrodku prowadzo-
ne są również zajęcia towarzyskie, 
kulturalne, rekreacyjne i sportowe. 
Zadaniem ŚDS w Ślesinie jest również 
pomoc osobom z zaburzeniami w za-
łatwianiu spraw urzędowych, a także 
wspieranie chorych i ich najbliższych. 
Ważną rolę w powrocie do zdrowia 
osób somatycznie chorych odgrywają 
zajęcia terapeutyczne, które przywra-
cają nadzieje i wiarę we własne moż-
liwości oraz zdolność radzenia sobie 
w codziennym życiu.

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych funkcjonowania ośrodka, zasad 
przyjęcia oraz uzyskania porady w spra-
wie swojej lub bliskich udzielają jego 
pracownicy. Zapraszamy do kontaktu.

Dagmara Szymańska-Góralska
ŚDS w Ślesinie

Pomoc społeczna
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Fundusze europejskie

Liderem, wśród wnioskujących jed-
nostek organizacyjnych powiatu jest Po-
wiatowy Urząd Pracy, na konto którego 
wpłynęło 11 mln 687 tys. zł. Wniosko-
dawca na projekty realizowane w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki otrzymał 4 mln 493 tys. zł., nato-
miast 7 mln 193 tys. udało się pozyskać 
z Funduszu Pracy i z rezerwy Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

Pomoc zewnętrzną w kwocie ponad 
4 mln 389 tys. zł. pozyskało Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, 
z czego 3 mln 600 tys. zł. z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na zadania z zakresu pomocy 
społecznej.

Po raz kolejny udało się także pozy-
skać 210 tys. z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Poznaniu. Środki te wyasygnowano 
na kontynuację „Wieloletniego Programu 
Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawiera-
jących Azbest z powiatu konińskiego”. 

Ponadto Powiat Koniński na budowę 
i remonty dróg powiatowych pozyskał 
1 mln 438,5 tys. zł. Kolejne 792 tys. zł. 
przekazała Kopalnia Węgla Brunatnego 
„Konin” S.A. w ramach rekompensaty za 
szkody górnicze oraz za nabycie z mocy 
prawa nieruchomości pod drogę powia-
tową DP 3178 na odcinku Kaliska-Bu-
dzisław. Wsparcie fi nansowe na remont 
dróg w kwocie ponad 750 tys. powiat 
otrzymał również od samorządów gmin-
nych.

Fundusze, które udało się pozyskać 
są znaczące dla budżetu powiatu koniń-
skiego, ponieważ stanowią ponad 26% 
jego dochodów.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Powiat skutecznie 
pozyskuje dotacje
Ponad 18 milionów zł środków pozabudżetowych w 2012 r. 
Powiat Koniński pozyskał na realizację zadań, wynikających 
z ustawy o samorządzie powiatowym i innych przepisów. 
Znaczną część funduszy przeznaczono na zadania zawiąza-
ne z polityką społeczną i przeciwdziałaniem bezrobociu.

Działania proinwestycyjne i prorozwo-
jowe Powiatu Konińskiego zostały najle-
piej ocenione w Rankingu Powiatów 2012, 
którego inicjatorem jest Związek Powia-
tów Polskich. O miano „Super samorzą-
du” rywalizowało kilkadziesiąt powiatów. 
Nasz samorząd – z 24830 punktami – za-
jął 11 miejsce.

Powiat Koniński od 2003 roku bierze 
udział w rankingu, którego głównym ce-
lem jest wyłonienie lidera spośród jedno-
stek administracyjnych sklasyfi kowanych 
w rankingu. Powiat Koniński ze względu 
na liczbę mieszkańców rywalizuje w ka-
tegorii dużych samorządów powyżej 120 
tys. osób. Zgodnie z regulaminem kon-
kursu samorządy oceniane są w 10 kate-
goriach: Działania proinwestycyjne i pro-
rozwojowe; rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańców oraz funk-

cjonowania JST; rozwój społeczeństwa 
informacyjnego; rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego; umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informa-
cji; promocja rozwiązań z zakresu ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej; wspie-
ranie działań na rzecz społecznej go-
spodarki rynkowej; promocja rozwiązań 
ekoenergetycznych i proekologicznych; 
współpraca krajowa i międzynarodowa 
oraz działania promocyjne. 

Aby otrzymać wyróżnienie „Super Po-
wiat”, należy zdobyć punkty w co najmniej 
75 % kategorii tematycznych. Ocenie 
eksperckiej podlegają samorządy, które 
zgłosiły swój akces do konkursu. Istotny 
wkład w klasyfi kacji ogólnej mają miesz-
kańcy powiatu konińskiego, którzy mogą 
wystąpić z inicjatywą zgłaszania pro-
jektów uchwał, które następnie muszą 

być przedkładane pod głosowanie przez 
Radę Powiatu. Dodatkowe punkty dzię-
ki lokalnym inicjatywom mieszkańców 
można zdobyć, dzięki zgłoszeniom zre-
alizowanych przez nich prywatnych eko-
logicznych instalacji odnawialnych źródeł 
energii, tj. słonecznej, geotermalnej czy 
wodnej, a także energii wiatru, otoczenia 
i biomasy. 

W 2012 r. tytuł „Super Powiat” przypadł 
Powiatowi Kieleckiemu. Udział w rankin-
gu jest bezpłatny.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Powiat Koniński
na 11 miejscu w rankingu 
Związku Powiatów Polskich


