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Pomnik autorstwa Marcina Mielczar-
ka – artysty rzeźbiarza z Łodzi przedsta-
wia 19-letniego kompozytora siedzącego 
przed pałacem Bronikowskich. W tym 
roku mija dokładnie 181 lat, kiedy to mło-
dy Fryderyk Chopin bawił wraz z przy-
jaciółmi w Żychlinie na weselu Melanii 
Bronikowskiej i Wiktora Kurnatowskiego. 
Odsłonięcia rzeźby dokonali wspólnie wo-
jewoda wielkopolski Piotr Florek, marsza-
łek województwa wielkopolskiego Marek 
Woźniak, Małgorzata Błoch-Wiśniewska 
– dyrektor Biura Obchodów Chopin 
2010, starosta Stanisław Bielik, dyrektor 
ZSEU w Żychlinie Anna Matczak-Gaj, 
Ryszard Sławiński – przewodniczący Re-
gionalnego Komitetu Chopin 2010, wójt 
Starego Miasta Ryszard Nawrocki oraz 
Jolanta Knapkiewicz – prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Żychlina. Autor rzeźby 
tuż przed jej odsłonięciem tak tłumaczył 
zebranym swoją koncepcję: – Postawiłem 
na materiał. Pomnik Chopina powinien 
się składać z kilku materiałów. Dlatego 
oprócz brązu, tego oczywistego mate-
riału potrzebnego do tego, aby odwzo-
rować detale postaci, jest także kamień. 
Użyłem głazu narzutowego, który jak 
ten nieforemny talent, dzięki woli ludz-
kiej, nabiera harmonijnego kształtu. 

Chopin na tym wszystkim jest jak aria 
oparta na brzmieniu orkiestry. Mam 
nadzieję, że ten pomnik zabrzmi tak 
muzycznie jak pomnikowymi stały się 
utwory Fryderyka Chopina. Podczas uro-
czystości odbyła się również premiera ko-
miksu zatytułowanego „Chopin na weselu 
w Żychlinie, czyli Fryderyka przygody na 
mniej poważną nutę”, którego autorami 
są Szymon Adamus (scenariusz) i Paweł 
Kędzierski (rysunki). Wydawnictwo, któ-
remu patronuje Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak, to po-
mysł Wydziału Promocji i Rozwoju Sta-
rostwa Powiatowego w Koninie. Niewąt-
pliwą atrakcją dla zebranych była część 
artystyczna wydarzenia, czyli recytacja 
„Fortepianu Chopina”, wiersza C.K. Nor-
wida, której dokonał znany aktor Szymon 
Bobrowski oraz koncert duetu Patryk 
Koralewski (fortepian) i Maciej Jezierski 
(wiolonczela), który po mistrzowsku wy-
konał nokturn Es-Dur oraz introdukcję 
i Poloneza C-dur Fryderyka Chopina.  
Uroczystości regionalne zwieńczył kon-
cert Karola Radziwonowicza, wirtuoza 
fortepianu, który odbył się o godzinie 
19.00 w Konińskim Domu Kultury.

Stanisław Bielik 
Starosta Koniński

W numerze:
 Powiatowy Rolnik Roku,

 Dzwonek na lekcje projektów 
edukacyjnych,

 Mądry rodzic – szczęśliwe 
dziecko,

 Centrum Informacji Turystycznej 
w Koninie.

Odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina było najważniejszym punktem 
Regionalnych Obchodów 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w Ży-
chlinie k. Konina. Uroczystość odbyła się w piątek 3 września przed pała-
cem rodziny Bronikowskich, dziś użytkowanym przez Zespół Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie.
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Żychlińskie obchody zgromadziły liczną publiczność.

Pierwsze wspólne zdjęcie z pomnikiem młodego Fryderyka 
Chopina.

Pierwsi czytelnicy komiksu „Chopin na weselu, czyli 
Fryderyka przygody na mniej poważną nutę”.

Marcin Mielczarek prezentuje zebranym swoją koncepcję pomnika. Moment uroczystego odsłonięcia.

Nokturn Es-Dur oraz introdukcja i Polonez C-Dur Fryderyka Chopina w wykonaniu Patryka Koralewskiego (fortepian) i Macieja 
Jezierskiego (wiolonczela).

Wiersz Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Chopina” 
przedstawił znany koniński aktor Szymon Bobrowski.

Podziękowania w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina 
przekazała Jolanta Knapkiewicz – prezes Stowarzyszenia.

A po oficjalnej uroczystości każdy chciał przysiąść na ławce 
z Chopinem.
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Rolnik Koniński

Dziesięciu gospodarzy ubiegało się 
w tym roku o tytuł ,,Powiatowy Rolnik 
Roku 2010”. Laureatów VIII edycji kon-
kursu poznaliśmy podczas uroczystości 
dożynkowych w Rychwale.

Pomysłowość, zaradność, dobra orga-
nizacja pracy oraz wysoki poziom wiedzy 
z zakresu obranych kierunków produkcji, 
to klucz do osiągania sukcesów we współ-
czesnym rolnictwie. W powiecie koniń-
skim nie brakuje rolników, którzy osiągają 
wyniki ekonomiczne plasujące ich w wiel-
kopolskiej a nawet krajowej czołówce 
przedsiębiorców. Z myślą o promocji tych 
najbardziej przedsiębiorczych oraz w celu 
popularyzacji dobrych praktyk rolni-
czych, od ośmiu lat konińskie Starostwo 
organizuje Konkurs „Powiatowy Rolnik 
Roku”. Wyboru najlepszych rolników do-
konuje – powołana Zarządzeniem Staro-
sty Konińskiego – Kapituła, która wizytu-
je gospodarstwa, zgłoszone do konkursu 
przez określone w regulaminie instytucje. 
Komisja poddaje je obiektywnej i wszech-
stronnej ocenie oraz kwalifikuje do grupy 
nominowanych i laureatów.  W latach 
2003-2009, do tytułu „Powiatowy Rolnik 
Roku” pretendowało 107 przedsiębior-
ców rolnych, 65 otrzymało akty nomina-
cji, a 29 uhonorowanych zostało prestiżo-
wym tytułem i ,,statuetką żniwiarza”. Do 
udziału w tegorocznej, VIII edycji Konkur-
su zgłoszonych zostało 13 gospodarstw, 
które w lipcu br. wizytowane były przez 
Kapitułę, której przewodniczył Zenon Pa-
szek członek Zarządu Powiatu.

Kierując się takimi kryteriami, jak: efek-
tywność gospodarowania, poziom produk-
cji, nowoczesność technologii, organizacja 
gospodarstwa i racjonalność wyposażenia 

oraz dobrostan zwierząt, stosowanie zwy-
kłej dobrej praktyki rolniczej, przestrzega-
nie zasad bhp, a także dokonując ogólnej 
oceny kandydatów, Kapituła postanowiła 
przyznać nominacje do tytułu ,,Powiatowy 
Rolnik Roku 2010”:
• Elżbiecie i Walentemu Jagielskim 

z Lubstowa, gm. Sompolno, posiada-
jącym 22,5 hektarowe gospodarstwo 
szkółkarskie, sadownicze i rolne, spe-
cjalizujące się w produkcji drzew i krze-
wów ozdobnych;

• Annie Kopczyńskiej z Goliny, go-
spodarującej na 25,46 ha ziemi własnej 
oraz 38,45 ha gruntów dzierżawionych. 
Działalność pani Anny koncentruje się 
na produkcji mleka. W gospodarstwie 
wyposażonym w wolnostanowiskową 
oborę oraz halę udojową, wydajność 
od jednej krowy wynosi średnio 7 tys. 
litrów rocznie; 

• Danucie i Tadeuszowi Jędro z Ka-
zimierowa, gm. Stare Miasto, właścicie-
lom 18,13-hektarowego gospodarstwa 

o specjalizacji hodowla drobiu. Prowa-
dzona przez rolników sprzedaż gęsi 
kształtuje się na poziomie 6000 sztuk 
rocznie;

• Agnieszce i Jackowi Krysztofik 

Powiatowy Rolnik Roku
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Rolnik Koniński
z Izabelina, gm. Kramsk, prowadzą-
cym 28,95-hektarowe gospodarstwo 
i hodowlę bydła mlecznego (48 sztuk). 
Wydajność od jednej krowy wynosi 
średnio 8,1 tys. litra mleka rocznie; 

• Renacie i Dionizemu Kwiatkowskim 

z Budzisławia Kościelnego, gm. Kle-
czew, posiadającym 70-hektarowe go-
spodarstwo nastawione na produkcję 
trzody chlewnej oraz bydła rzeźnego. 
Rolnicy sprzedają 350 tuczników rocz-
nie;

• Jolancie i Józefowi Nawrockim 

z Kuźnicy, gm. Kramsk, prowadzącym 
81-hektarowe gospodarstwo specjali-
zujące się w produkcji zbóż i pasz oraz 
tuszu trzody chlewnej. Roczna sprze-
daż tuczników kształtuje się na pozio-
mie 450 sztuk;

• Halinie i Zbigniewowi Piskorskim 
z m. Biele, gm. Sompolno, właścicie-
lom 12,93-hektarowego gospodarstwa 
nastawionego na sadownictwo. Roczne 
zbiory owoców z hektara wynoszą 30 
ton jabłek, 10 ton gruszy, 7 ton wiśni;

• Marii i Tadeuszowi Rybarczykom 
z Lisewa gm. Skulsk, prowadzącym 
27,6-hektarowe gospodarstwo spe-
cjalizujące się w produkcji warzyw: 
ziemniaka jadalnego, kalafiora, kapu-
sty oraz warzyw korzennych. Dodatko-
wym kierunkiem działalności państwa 

Rybarczyków jest chów bydła rzeźne-
go. Aktualnie, w stadzie znajduje się 
40 sztuk;

• Norbertowi Sieczce z Kawnic Kolo-
nii, gm. Golina, prowadzącemu 60-hek-
tarowe gospodarstwo nakierowane na 
produkcję bydła rzeźnego. Prowadzona 
przez rolnika sprzedaż opasów kształ-
tuje się na poziomie 60 sztuk rocznie;

• Andrzejowi Józefowi Stasiakowi 
z Sompolinka, gm. Sompolno, posia-
dającemu gospodarstwo sadownicze, 
w którym roczne zbiory owoców z hek-
tara wynoszą 40 ton jabłek, 2,5 tony 
czereśni. Poza działalnością rolniczą, 
Pan Andrzej prowadzi produkcję od-
czynników chemicznych.

Gospodarstwa pretendujące do tytułu 
„Powiatowy Rolnik Roku 2010” wyróżnia-
ją się konkurencyjnością, innowacyjnością 
oraz stosowaniem nowoczesnych techno-
logii, osiągają wysoki poziom produkcji 
i satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne. 
Stanowią także przykład efektywnego ko-
rzystania z programów unijnych. 

Podczas dożynek w Rychwale z rąk sta-
rosty konińskiego Stanisława Bielika, wi-
cestarosty Małgorzaty Waszak oraz prze-
wodniczącego Rady Powiatu Andrzeja 
Nowaka statuetki ,,żniwiarza” otrzymało 
pięciu z nich. Laureatami VIII edycji Kon-
kursu „Powiatowy Rolnik Roku” zostali: 
Danuta i Tadeusz Jędro z Kazimierowa, 
Agnieszka i Jacek Krysztofik z Izabeli-
na, Jolanta i Józef Nawroccy z Kuźnicy, 
Maria i Tadeusz Rybarczykowie z Lisewa 
oraz Andrzej Stasiak z Sompolinka.

Fundatorami nagród dla tegorocznych 
zwycięzców i nominowanych były: Po-
znańskie Zakłady Zielarskie HERBA-
POL S.A w Poznaniu, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Koninie, 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ło-
wiczu, Bank Gospodarki Żywnościowej 
w Koninie, „HYDRO-STAL” w Koninie, 
Wielkopolska Izba  Rolnicza Rada Powia-
towa w Koninie, Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, 
Firma „GEO-ECO”, Ochotniczy Hufiec 
Pracy w Poznaniu oraz burmistrzowie 
i wójtowie gmin powiatu konińskiego.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starosta 
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Z życia szkoły

„Połowę dzieła dokonał, kto zaczął” – 
tymi słowami starożytnego poety Hora-
cego uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sompolnie powitali 1 wrze-
śnia wszystkich przybyłych na uroczystą 
Powiatową Inaugurację Roku Szkolnego 
2010/2011. Dzień ten był szczególnie 
ważny dla uczniów i nauczycieli ze wzglę-
du na otwarcie nowoczesnych boisk spor-
towych przy ZSP w Sompolnie.

Z okazji uroczystej inauguracji roku 
szkolnego młodzież przygotowała cześć 
artystyczną nawiązującą głównie do 
słów Papieża Jana Pawła II przepla-
tanych piosenkami Marka Grechuty. 
Po zakończeniu części oficjalnej miało 
miejsce uroczyste przecięcie wstęgi oraz 
poświęcenie nowych boisk sportowych. 
Nowy obiekt zapewni uczniom prawidło-

wy rozwój sprawności fizycznej, pozwoli 
rozwijać swoje pasje i sięgać w duchu 
zdrowej rywalizacji po najwyższe sporto-
we trofea.  W skład kompleksu sportowe-
go wchodzą: kort tenisowy, który może 
służyć jako boisko do koszykówki, boisko 
do piłki nożnej i ręcznej, skocznie w dal 
i plac do pchnięcia kulą. Oprócz odda-
nych do użytku boisk, których budowa 
kosztowała prawie 600 tys. zł, w szko-
le wybudowano także klatkę schodową 
oraz windę. Dzięki tym udogodnieniom 
nauka w ZSP w Sompolnie stanie się 
łatwiejsza dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo.

Aby nowe boisko można było uznać za 
w pełni otwarte został rozegrany mecz 
w piłkę nożną między drużyną urzęd-
ników Starostwa Powiatowego w Koni-
nie, a nauczycielami i uczniami Zespołu 
Szkół. Przeplatana deszczem rywalizacja 
zakończyła się wynikiem 8:5 dla urzędni-
ków. Zaproszeni goście zwiedzili również 
okolicznościową wystawę poświęconą 
71 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
W szkołach prowadzonych przez powiat 
koniński naukę 1 września rozpoczęło 
ponad 1200 uczniów, w tym 422 w kla-
sach pierwszych.

Małgorzata Hopen
Inspektor ds. oświaty

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Powiatowa Inauguracja 
Roku Szkolnego 
2010/2011 w Sompolnie

Z nowym rokiem szkolnym w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie 
wystartowały trzy projekty edukacyjne 
współfinansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego: „Kom-
petencje kluczowe drogą do kariery”, 
„ASkompetencji” oraz „Matematyka reak-
tywacja”. Projekty realizowane będą przez 
trzy lata szkolne – aż do końca 2013 roku 
i stanowią atrakcyjne przedsięwzięcie edu-
kacyjne w bloku nauk matematyczno-przy-
rodniczych, przedsiębiorczości i technologii 
informacyjnej. Bogate i różnorodne formy 
realizacji projektów: zespoły badawcze, za-
jęcia pozalekcyjne, egzaminy on–line, pre-
zentacje i konferencje organizowane przez 
uczelnie wyższe: Uniwersytet Szczeciński 
oraz Politechnikę Wrocławską umożliwią 
młodzieży wszechstronny rozwój oraz wy-
równanie szans edukacyjnych.

Projekty mają pokazać, że nauka nie 
musi być nudna, a przedmioty ścisłe trud-
ne, zwłaszcza, że pracy badawczej będą 
towarzyszyć festiwale nauki, pikniki i obo-
zy integracyjne. Do beneficjentów należą 
także nauczyciele, dla których projekty są 
szansą doskonalenia kwalifikacji zawodo-
wych, poznania najnowszych osiągnięć 
naukowych, a także źródłem dodatko-
wych dochodów. Dzięki realizacji projek-
tów szkoła zyska doposażenie w nowocze-
sne pomoce dydaktyczne, w tym tablice 
interaktywne, laptopy, projektory, aparaty 
i kamery cyfrowe. Uczestnictwo szkoły 
w projektach umożliwi w dużym stopniu 
stworzenie warunków do ciągłego podno-
szenia poziomu nauczania i uzyskiwania 
wyższych wyników egzaminów zewnętrz-
nych z przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych. Ciekawa oferta edukacyjna, 
jaką jest projekt realizowany przez trzy lata 
nauki od klasy pierwszej aż do egzaminów 
końcowych, stanie się atutem promującym 
szkołę w środowisku, a dobre przygotowa-
nie uczniów przyniesie korzyści w drodze 
do kariery zawodowej. Życzymy powodze-
nia przyszłym inżynierom.

Marietta Putz 
Dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Kleczewie

Dzwonek 
na lekcje 
projektów 
edukacyjnych
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Pomoc społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Koninie od 1 kwietnia 2008 r. 
realizuje projekt systemowy pn: „MOGĘ 
PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagro-
żonych wykluczeniem doświadczających 
szczególnych trudności na rynku pracy” 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską w ramach - Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Priorytet VII – Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1 – Roz-
wój i upowszechnienie aktywnej integra-
cji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy). Realizacja 
projektu przewidziana jest do 31 grudnia 
2013 roku. Jego celem jest zwiększenie 
możliwości dostępu do rynku pracy oraz 
integracja społeczna osób zagrożonych 
marginalizacją społeczną i zawodową – 
uczestników WTZ w powiecie konińskim 
oraz wychowanków opieki zastępczej. 
Dotychczas wsparciem objęliśmy 135 
osób, kierując do nich działania mające 
na celu poradnictwo i wparcie w celu 
podniesienia kompetencji życiowych 
i umiejętności społecznych oraz wspie-
ranie aktywności, samodzielności oraz 
poprawy dostępu do rynku pracy. Dzia-
łania realizowane były poprzez: 
– wsparcie psychologa, doradcy zawodo-

wego, prawnika, 
– kursy zawodowe (prawo jazdy kat. B 

i C, operatora wózków jezdniowych, 

stylizacja paznokci i wizaż, bukieciar-
stwo, komputerowy, sekretarka/asy-
stentka, kadry-płace, język angielski), 

– pomoc rzeczową na zagospodarowa-
nie, 

– dofinansowanie do studiów, 
– turnusy rehabilitacyjne, 
– zajęcia terenowe (ZUS, PUP), 
– zajęcia sportowo-kulturalne CAPO-

EIRA, 
– pracę socjalną.
 Ponadto utworzono punkt informacyj-

ny dla osób niepełnosprawnych, gdzie 
doradca ds. osób niepełnosprawnych 
udziela informacji na temat:

– aktualnych programów PFRON na 
szczeblu powiatowym i wojewódzkim

– możliwości pobrania odpowiednich, 
obowiązujących wniosków oraz pomoc 
w ich wypełnieniu,

– ulg i uprawnień dla osób niepełno-
sprawnych,

– aktualnych ofert pracy dla osób niepeł-
nosprawnych,

– możliwości wsparcia dla osób niepeł-
nosprawnych w powiecie,

– pomocy w uzyskaniu porady prawnej,
– pomocy w uzyskaniu porady psycholo-

gicznej.
Elżbieta Sroczyńska 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Koninie

Projekt „Mogę pracować”
– wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem 
doświadczających szczególnych trudności na rynku 
pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Koninie w partnerstwie 
z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuń-
czym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Koninie rozpoczęło realizację pro-
jektu konkursowego finansowanego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie oraz Po-
wiat Koniński pn. „Mądry rodzic – 
szczęśliwe dziecko”. Projekt potrwa 
od sierpnia do końca listopada br. 
w 7 gminach powiatu konińskiego: 
Kramsk, Kazimierz Biskupi, Kleczew, 
Krzymów, Wilczyn, Rzgów, Skulsk 
i obejmie przeprowadzenie bezpłat-
nych, dwudniowych warsztatów zaty-
tułowanych „Mądry rodzic – szczęśli-
we dziecko” oraz konsultacji indywi-
dualnych dla rodziców, które odbędą 
się w tych gminach oraz w Ośrodku 
Adopcyjno-Opiekuńczym Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. 
Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel.  63 270 44 30 w Ośrodku Po-
radnictwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej w Ślesinie lub 63 243 03 
06 w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie.

Celem warsztatów jest umożli-
wienie rodzicom poznania potrzeb 
i możliwości dziecka oraz swoich 
własnych, rozwijanie umiejętności 
komunikowania się oraz szukanie 
rozwiązań konkretnych sytuacji, 
z jakimi rodzice mają do czynienia. 
Warsztaty skierowane są do rodzi-
ców, którzy sami odczuwają potrzebę 
polepszania bądź budowania dobrych 
relacji z dzieckiem oraz do rodziców, 
których dzieci przebywają na mocy 
postanowień sądu w pogotowiach 
rodzinnych w powiecie konińskim 
bądź objęci są programem asysty ro-
dzinnej.

Elżbieta Sroczyńska 
Dyrektor 

Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie

Mądry 
rodzic 
– szczęśliwe 
dziecko
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Od wejścia w życie nowelizacji 
ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie oraz niektórych 
innych ustaw minęło ponad półtora 
miesiąca.

Celem nowelizacji jest rozwój profi-
laktyki jako formy działań zapobiega-
jących zjawisku przemocy w rodzinie, 
zmiana świadomości społeczeństwa, 
skuteczna ochrona ofiar przemocy, 
w tym w szczególności dzieci. Jej za-
daniem jest również stworzenie me-
chanizmów ułatwiających izolację 
sprawców od ofiar oraz zmiana postaw 
osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Nowelizacją rozszerzono formy pomocy 
udzielanej bezpłatnie ofiarom przemocy 
w rodzinie. Wprowadzono m.in. możli-
wość bezpłatnego poradnictwa medycz-
nego, psychologicznego, prawnego, 
socjalnego, zawodowego, rodzinnego 
oraz badania lekarskiego dla ustalenia 
przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała oraz 
wydania zaświadczenia lekarskiego.

Dodatkowo, zgodnie z nowelizacją, 
na gminę nałożono nowe obowiązki 
związane z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie oraz ochroną jej ofiar. Wpro-
wadzony został obowiązek tworzenia 
w każdej gminie zespołów interdyscy-
plinarnych, złożonych z przedstawicieli 
służb zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy. Zespół powoływany jest przez 
wójta, burmistrza albo prezydenta mia-
sta. Jego zadaniem jest integrowanie 
i koordynowanie działań służb zajmują-
cych się przeciwdziałaniem przemocy 
oraz specjalistów w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie, w szcze-
gólności przez diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie, podejmowanie 
działań w środowisku zagrożonym prze-
mocą w rodzinie, mających na celu prze-
ciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie 
interwencji w środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie 
informacji o instytucjach, osobach i moż-
liwościach udzielenia pomocy w środo-
wisku lokalnym, jak również inicjowanie 
działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie.

Wspomnieć warto także o budzącym 
liczne kontrowersje przepisie, zgodnie 

z którym w razie bezpośredniego zagro-
żenia życia lub zdrowia dziecka w związ-
ku z przemocą w rodzinie, pracownik 
socjalny wykonujący obowiązki służbo-
we ma prawo odebrać dziecko z rodzi-
ny. W takiej sytuacji, pracownik socjalny 
ma prawo umieścić dziecko u innej, nie 
zamieszkującej wspólnie osoby najbliż-
szej, w rodzinie zastępczej, czy też w ca-
łodobowej placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej. Decyzję o odebraniu dziecka 
pracownik socjalny podejmuje wspólnie 
z funkcjonariuszem policji, a także z le-
karzem, lub ratownikiem medycznym 
bądź pielęgniarką. W przypadku ode-
brania dziecka, nowelizacja nakłada na 
pracownika socjalnego obowiązek nie-
zwłocznego (nie później niż w ciągu 24 
godzin) powiadomienia sądu opiekuń-
czego.

Ochronę ofiar przemocy ma wzmoc-
nić także kolejna zmiana wprowadzona 
nowelizacją, zgodnie z którą jeżeli czło-
nek rodziny wspólnie zajmujący miesz-
kanie, swoim zachowaniem polegającym 
na stosowaniu przemocy w rodzinie 
sprawia, że wspólne zamieszkiwanie 
jest szczególnie uciążliwe, to osoba do-
tknięta przemocą może żądać, aby sąd 
zobowiązał taką osobę do opuszczenia 
mieszkania. Postanowienie sądu zapada 
po przeprowadzeniu rozprawy, która po-
winna odbyć się w terminie jednego mie-
siąca od dnia wpływu wniosku. Warto 
też dodać, że postanowienie staje się wy-
konalne z chwilą ogłoszenia i może być 
zmienione lub uchylone w razie zmiany 
okoliczności.

Nowelizacja wprowadziła także zmiany 
w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
przewidujące zakaz stosowania kar cie-
lesnych przez osoby wykonujące władzę 
rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub 
pieczę nad małoletnim. Wprowadzenie 
powyższego zakazu ma na celu zmianę 
postawy społeczeństwa i wskazanie in-
nych metod wychowawczych, co w połą-
czeniu z odpowiednimi przepisami m.in. 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, powinno doprowadzić do 
większej ochrony dzieci.

Aby przybliżyć służbom odpowiada-
jącym za bezpieczeństwo w rodzinie 

istotę zmian w ustawie, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koni-
nie – Ośrodek Poradnictwa Rodzin-
nego i Interwencji Kryzysowej w Śle-
sinie podjęło się organizacji szkolenia 
w formie seminarium nt. „Nowelizacja 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie” skierowanego do osób 
pracujących w obszarze przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie, szczegól-
nie zobowiązanych do zajmowania się 
przemocą, również w związku z nowe-
lizacją ustawy.

Seminarium odbyło się 15 września 
br. w Starostwie Powiatowym i wzięli 
w nim udział przedstawiciele gminnych 
ośrodków pomocy społecznej, Komendy 
Miejskiej Policji w Koninie, Kuratorium 
Oświaty i Wychowania Oddziału Zamiej-
scowego w Koninie, Sądu Rejonowego 
oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Koninie.

Seminarium przeprowadzone zo-
stało przez panią Wandę Paszkiewicz 
– kierownika Ogólnopolskiego Po-
gotowia dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia”, która brała 
udział w pracy sejmowej podkomisji 
nadzwyczajnej do rozpatrzenia rzą-
dowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. Posiada też doświadczenie 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w kilku dzielni-
cach Warszawy oraz w praktycznym 
tworzeniu koncepcji pracy zespołów 
interdyscyplinarnych.

W trakcie seminarium zapoznano się 
m.in. z następującymi zagadnieniami:
– jak tworzyć i jak pracować w interdy-

scyplinarnych zespołach, 
– jakie są i jak zmienia się zakres kom-

petencji różnych instytucji zobowią-
zanych do przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w świetle nowych regulacji 
prawnych,

– jak te propozycje zmian można prze-
kładać na działania praktyczne,

– jak je realizować w odniesieniu do do-
świadczeń praktyków.

Szkolenie sfinansowane zostało przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie.

Elżbieta Sroczyńska 
Dyrektor 

Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie

Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie
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Odeszła od nas Ewa Ligocka. Zawsze 
życzliwa ludziom, ceniąca nade wszystko 
uczciwiość, przyjaźń i lojalność. Wspaniała 
koleżanka, nieoceniona przyjaciółka, fanta-
styczna matka, wzorowy pracownik. I po-
został wielki smutek, żal. Trudno pogodzic 
się z odejściem Ewy. Z wieloma z nami pra-
cowała, przyjaźniła się od ponad 20 lat…

Pani Ewa Ligocka, Przewodnicząca Po-
wiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności, przez całe swoje ży-
cie zawodowe związana była z pomocą spo-
łeczną. Była wierna ludziom potrzebującym, 
wielu z nich pomogła odnaleźć sens życia.

Dyplom pracownika socjalnego uzy-
skała w roku 1977 i od ponad 30 lat nie-
przerwanie pracowała w zawodzie. Była 
jednym z pierwszych pracowników socjal-
nych w województwie konińskim. Podno-
siła swoje kwalifikacje zawodowe poprzez 
uzyskanie dyplomu magistra polityki spo-
łecznej (1994) oraz specjalizację w zakre-
sie organizacji pomocy społecznej (1996). 
Praca zawodowa przebiegała od stano-
wiska pracownika socjalnego przez 8 lat 
w gminie, starszego pracownika socjalnego 
w Wojewódzkim Zespole Metodycznym, 

od 1990 r. w Wojewódzkim Zespole Pomo-
cy Społecznej na stanowisku starszego spe-
cjalisty pracy socjalnej, w którym odpowia-
dała za podnoszenie kwalifikacji, dokształ-
canie kadr pomocy społecznej powstałych 
1990 r. ośrodków pomocy społecznej oraz 
domów pomocy społecznej w wojewódz-
twie konińskim. W roku 1999 otrzymała 
zadanie zorganizowania Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności, w którym pełniła funkcję Prze-
wodniczącej przez 11 lat. Od 2001 r. była 
również wykładowcą w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Koninie na kie-
runku Praca Socjalna. Znakominty, szano-
wany pracownik Instytutu Pracy Socjalnej.

Pani Ewa Ligocka była jednym z pierw-
szych pracowników socjalnych w regionie. 
Szczególne Jej osiagnięcia w dziedzinie 
socjalnej to budowanie wzorca pracy so-
cjalnej w praktyce, etyki zawodowej, szko-
lenie młodych kadr pomocy społecznej, 
zorganizowanie Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosparwno-
ści dla powiatu konińskiego i tureckiego. 
Jej zasługi dla rozwoju pracy socjalnej są 
niepodważalne. Rozwojowi kariery zawo-

dowej w ciągu 30 lat pracy towarzyszył 
zawsze rozwój umiejętności, dokształanie, 
podnoszenie kwalifikacji, które przkładało 
się na efekty pracy. Przez całe życie zawo-
dowe cechowała ja nienaganna postawa, 
kultura osobista i umiejętność współpracy 
oraz ogromne zaangazowanie w zadania.

Cechowały Ją pasja i oddanie pracy na 
rzecz drugiego człowieka, ogromna wrazli-
wość, skromność i lojalność.

W uznaniu Jej zasług dla rozwoju zawodu 
pracownika socjalnego w 2008 r. została 
oznaczona  Złotym Krzyżem Zasługi za dłu-
goletnią pracę (30 lat) w zawodzie nadanym 
przez Prezydenta RP z okazji 40-lecia pra-
cy socjalnej w Polsce oraz odznaczeniem 
,,Zasłużony dla Powiatu Konińkiego”.

Jest czas narodzin i czas umierania – 
takie jest prawo istnienia w naszym świe-
cie. Jest radość narodzin i jest smutek po 
śmierci.

Ewa Ligocka pozostanie w naszej pa-
mięci i naszych sercach budząc zawsze naj-
lepsze wspomnienia. Cześć Jej pamięci.

Koleżanki i Koledzy z Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
i Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

W związku z organizacją wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
pochodzących z rodzin o niskich docho-
dach z terenu województwa wielkopolskie-
go w 2010 r. Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu przyznało 247 bezpłatnych miejsc 
na kolonie dla dzieci z powiatu konińskie-
go. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie, współpracując z Kuratorium 
Oświaty, podjęło działania koordynujące, 

mające na celu organizację wyjazdu dzie-
ci z poszczególnych gmin współdziałając 
z ośrodkami pomocy społecznej w tych 
samorządach. Wypoczynek był bezpłatny.

Podczas wypoczynku dzieci i młodzieży 
z powiatu konińskiego zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyj-
nych „PRO EDUCATIO” w Ostrowie Lu-
belskim odbyły się wycieczki autokarowe 
do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa – rejs 

statkiem po Wiśle i zwiedzanie zabytków 
oraz wycieczka do Kozłówki (zwiedzanie 
zespołu pałacowego Zamoyskich). Prze-
prowadzono szkolenie w zakresie żeglo-
wania łodzią żaglową „MAK” i jachtem 
kabinowym „ORION”, doskonalono umie-
jętność pływania oraz ratownictwa wodne-
go. Przeprowadzono konkursy: czystości, 
plastyczny i rysunkowy, budowli piasko-
wych, pływanie „Bananem”/motorówką 
oraz rowerami wodnymi, wybór Miss i Mi-
stera, bal przebierańców i konkurs fryzur, 
ogniska, dyskoteki, kalambury, olimpiada 
sportowa - turniej sprawnościowy 3 x R, 
gry i zabawy na świeżym powietrzu, pod-
chody; współzawodnictwo sportowe w: pił-
ce nożnej, siatkowej i plażowej; dwa ognie, 
tenisie stołowym, badmintonie, wycieczki 
rowerowe, gra w grę planszową cash flow, 
zwiedzanie sztolni – górniczych wyrobisk 
szkoleniowych oraz wycieczki rowerowe. 
Ponadto odbyły się ponadprogramowe roz-
grywki sportowe w tenisa ziemnego oraz 
spotkanie ze strażakami z pokazem akcji 
gaszenia pożarów różnymi sposobami.

Wszystkie dzieci wróciły do domów 
bardzo zadowolone.

Elżbieta Sroczyńska 
Dyrektor 

Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie

Pomoc społeczna

Wspomnienie

Wypoczynek letni dla dzieci 
z powiatu konińskiego
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Fundusze europejskie

Siódmy przystanek ,,Miasteczka Euro-
pejskiego – Miasteczka Pełnego Gwiazd” 
odbył się 22 sierpnia podczas Powiato-
wo-Gminno-Parafialnych Dożynek w Ry-
chwale. Podczas tej kampanii promocyjnej 
zaprezentowały się trzy instytucje ubiega-
jące się o tytuł „Gwiazdy Wielkopolskiej”. 
Wśród nich znalazł się Powiat Koniński, 
który zaprezentował projekty drogowe 
współfinansowane w 50% z funduszy 
unijnych w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013. Pierwszy z nich dotyczy 
przebudowy drogi powiatowej Wilczogó-
ra – Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra-
Wturek o długości 4,40 km. Wartość in-
westycji wynosi 6 mln zł. Drugie zadanie 
to remont drogi powiatowej Wilczogóra – 
Skulska Wieś na odcinku Wturek – Skul-
ska Wieś o długości 5,793 km. Całkowity 
koszt inwestycji to 6 mln zł.

Kolejny projekt prezentowała konińska 
Firma Copy Center – „mała poligrafia 
wielkiego formatu”, która za pośrednic-
twem funduszy z WRPO zrealizowała in-
westycję polegającą na zakupie i wdroże-
niu dwóch nowoczesnych systemów OCE 
do zarządzania i wydruku wielkoformato-
wego i w kolorze.

Podczas Miasteczka można było uzy-
skać informacje od pracowników Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich 
z Konina i Poznania, zaopatrzyć się in-
teresujące broszury o tematyce unijnej. 
W Miasteczku, wiele atrakcji czekało tak-
że na najmłodszych, dla których przygo-
towano zabawy i konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami.

Joanna Rudyj
Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich w Koninie

„Miasteczko Europejskie 
– Miasteczko 
pełne gwiazd”

Powiat koniński przystępując do pla-
nowania zadań budżetowych, kładzie 
duży nacisk na pozyskiwanie fundu-
szy zewnętrznych. Z uwagi na niedo-
stateczne dochody własne oraz niskie 
subwencje celowe, środki te odgrywają 
dużą rolę w realizacji zadań powiatu. 
W roku ubiegłym udało się Starostwu 
Powiatowemu w Koninie oraz jednost-
kom organizacyjnym powiatu pozyskać 
ponad 21,5 mln zł dodatkowych środ-
ków finansowych. Prawie połowę tej 
kwoty pozyskał Powiatowy Urząd Pra-
cy w Koninie, przeznaczając pozyskane 
dodatkowo ok. 10 mln zł na ogranicza-
nie skutków bezrobocia w ramach reali-
zowanych programów. 

W 2010 roku powiat koniński kon-
tynuuje realizację projektów z zakre-
su polityki społecznej. Do połowy 
tego roku na ten cel wykorzystał już 
1.363.343,77 zł, a do końca roku pla-
nuje przeznaczyć jeszcze ponad 7 mln 
655 tys. zł.

Jednym z najważniejszych celów po-
dejmowanych w działaniach Zarządu 
Powiatu jest dbałość o infrastrukturę 
drogową. W roku 2009 na remonty 
i modernizację dróg powiatowych Rada 
przeznaczyła ze środków zewnętrznych 
5.746.137,73 zł. W roku bieżącym ze 
względu na realizację największej inwe-
stycji drogowej w powiecie: moderni-
zacji drogi Wilczogóra – Skulska Wieś, 
kwota ta wzrośnie do ponad 18 mln 
415 tys. zł. Kwota ta zawiera również 
pomoc jaką powiat koniński otrzyma 
w tym roku od gmin powiatu i Kopalni 
Węgla Brunatnego Konin S.A. z prze-
znaczeniem na remonty dróg powiato-
wych oraz usuwanie szkód górniczych, 
która wyniesie prawie 8 mln 600 
tys. zł. Powiat Koniński zaplanował  
w 2010 roku na wydatki inwestycyjne 
i modernizacyjne kwotę ponad 39,3 
mln zł, co stanowi ponad 41% budżetu 
powiatu.

Krzysztof Czajkowski
Podinspektor ds. funduszy 

pozabudżetowych 
i promocji gospodarki 

Fundusze 
europejskie 
w powiecie

P U N K T  I N F O R M A C Y J N Y  F U N D U S Z Y  E U R O P E J S K I C H
Starostwo Powiatowe w Koninie,

 Al. 1-go Maja 9, III pi tro, pok. 456,
 tel. 63-240-32-76

W Punkcie uzyskasz Informacje na temat mo liwo ci:

- wsparcia dotacyjnego ze rodków Unii Europejskiej;

- odnawialnego wsparcia instrumentów finansowych – Inicjatywa Jeremie.

Zapraszamy przedstawicieli  MSP,  JST,  ZOZ,  NZOZ,  szkó ,  uczelni  wy szych,  organizacji  pozarz dowych,  stowarzysze ,  fundacji,

ko cio ów i innych zwi zków wyznaniowych; od poniedzia ku do pi tku w godz. od 8.00 do 15.30.
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Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie 
w tym roku obchodzi 15-lecie swojego 
istnienia. Uroczystości jubileuszowe od-
były się 9 września w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ślesinie.

Od początku działalności, Dom Pomo-
cy Społecznej w Ślesinie otacza całodo-
bową opieką najbardziej potrzebujących, 
świadczy usługi pielęgnacyjne, rehabili-
tacyjne i terapeutyczne. Spokojną przy-
stań znajdują w nim osoby przewlekle 
chore, dotknięte niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Bardzo dobre warunki lokalowe, fa-
chowa opieka medyczna oraz wykwali-
fikowana kadra specjalistów gwarantują 
ponad stu pensjonariuszom przyjazny 
i spokojny pobyt. Uwzględniając indy-
widualne potrzeby mieszkańców i ich 
psychofizyczne możliwości, Dom oferuje 
mieszkańcom różne formy terapii zaję-
ciowej. O to, by pensjonariuszom nicze-
go nie brakowało dba 74 pracowników, 
w tym dziesięcioro z 15-letnim stażem 
pracy w placówce.

Ale początki nie były łatwe. Ośrodek 
w Ślesinie powstał w 1982 roku, jako fi-
lia Domu Pomocy Społecznej w Koninie 
i miał zapewniać schronienie osobom 
potrzebującym wsparcia w okresie zimy. 
Z czasem, filia przekształcona została 
w placówkę pobytu stałego. Z powodu 
złego stanu technicznego obiektu oraz 
istniejących w nim barier architektonicz-
nych, w 1990r. przeprowadzono w ośrod-
ku pierwsze prace remontowe i moderni-
zacyjne: dobudowano szyb windowy, roz-

budowano pomieszczenia świetlicy i sto-
łówki, wybudowano podjazd dla wózków.

Przełomowym momentem w historii 
placówki okazał się rok 1995. Zarzą-
dzeniem wojewody konińskiego, Dom 
Pomocy Społecznej w Ślesinie stał się 
samodzielną jednostką administracyjno-
budżetową. W tym roku rozpoczęło się 
też ogromne przedsięwzięcie inwesty-
cyjne służące poprawie bezpieczeństwa 
i komfortu jego mieszkańców.

Niespełna cztery lata później, w wy-
niku reformy administracyjnej kraju, 
organem prowadzącym placówki został 

powiat koniński i jest nim do dziś. Od 
początku, władze powiatu zaangażowa-
ły się w działania na rzecz dostosowania 
ślesińskiego ośrodka do obowiązujących 
standardów opieki nad osobami niepeł-
nosprawnymi.

W ciągu piętnastu lat działalności, 
Dom zmienił się nie do poznania. Przy-
czyniła się to tego realizacja projektu pn. 
„Budowa i modernizacja Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie”. Trwająca 13 lat 
inwestycja kosztowała ponad 19 mln zł 
i polegała na przeprowadzeniu kapitalne-
go remontu starego budynku DPS-u, mo-
dernizacji bazy lokalowej oraz budowie 
zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego. 
Przedsięwzięcie uzyskało także finanso-
we wsparcie wojewody wielkopolskiego, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i Powiatowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska. Do 
dziś stanowi jedną z największych i naj-
droższych inwestycji powiatu. Jej zakoń-
czenie było bardzo oczekiwane, zarówno 
przez samorządowców, jak i mieszkań-
ców Domu oraz ich rodzin. Zmodernizo-
wany, nowoczesny obiekt został oddany 
do użytku 24 kwietnia 2008 r.

Ukoronowaniem wieloletnich wysił-
ków związanych ze standaryzacją pla-
cówki było podjęcie w ubiegłym roku 
przez wojewodę wielkopolskiego decyzji 
zezwalającej na prowadzenie DPS w Śle-
sinie na czas nieokreślony. 

Dom jest placówką koedukacyjną. 
Dziś mieszka w nim stu niepełnospraw-
nych intelektualnie pensjonariuszy, osób 
dorosłych i dzieci. Placówka przywiązuje 
ogromną wagę do zaspokajania indywi-
dualnych potrzeb mieszkańców. Zapew-
niając im warunki do godnego życia, 
stwarza możliwości rozwijania wielu za-
interesowań i umiejętności. Mieszkańcy 
uczestniczą w imprezach kulturalnych, 
towarzyskich, a także biorą udział w róż-

nych przedsięwzięciach artystycznych, 
konkursach sprawnościowych i olimpia-
dach specjalnych.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Jubileusz Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie
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Turystyka / Sport

Sztafetowymi biegami przełajo-
wymi dla wszystkich szkół powia-
tu, Starostwo Powiatowe w Koni-
nie zainaugurowało 23 września 
rok sportowy 2010/2011. Zawody 
odbyły się na lotnisku w Kazimie-
rzu Biskupim. W imprezie wzięło 
udział ok. 500 zawodniczek i za-
wodników ze wszystkich szkół Po-
wiatu Konińskiego.

W ramach realizacji kalendarza 
Szkolnych Igrzysk Sportowych 
jeszcze w tym roku przeprowadzo-
ne będą finały powiatu w: piłce 
nożnej, piłce ręcznej, koszyków-
ce, siatkówce, lekkiejatletyce, sza-
chach, warcabach, tenisie stoło-
wym, badmintonie i unihokeju.

Dobiega końca Współzawodnic-
two Sportowo-Turystyczne Powia-
tów Województwa Wielkopolskiego 
o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Do zakończenia 
współzawodnictwa pozostało jesz-
cze pięć zawodów. Są to:
•	 XV Memoriał im. prof. Bernarda 

Kobielskiego – Mistrzostwa Po-
wiatów Województwa Wielkopol-
skiego w Lekkiej Atletyce,

•	 Drużynowe Mistrzostwa Powia-
tów Województwa Wielkopolskie-
go w tenisie Stołowym o Puchar 
Przewodniczącego Rady Wielko-
polskiego Zrzeszenia LZS,

•	 Olimpiada Wiedzy Turystycz-
no-Krajoznawczej Mieszkańców 
Wsi,

•	 Rajd „Mickiewiczowskim Szla-
kiem”,

•	 Rodzinny Sportowo-Turystyczny 
Turniej LZS Mieszkańców Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
Liczymy na bardzo dobrą posta-

wę i miejsce na podium naszych 
reprezentantów.

Sebastian Tołoczko
Podinspektor ds. sportu

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Na 
sportowo

Od ponad miesiąca przy ul. Dwor-
cowej w Koninie funkcjonuje Centrum 
Informacji Turystycznej. Biuro powstałe 
z inicjatywy Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej Marina”, Starostwa Powiatowe-
go w Koninie i Urzędu Miejskiego w Ko-
nine, pozwoli usprawnić funkcjonowanie 
systemu informacji turystycznej w subre-
gionie.

Uroczyste otwarcie pierwszego w tej 
części Wielkopolski takiego punktu miało 
miejsce 11 sierpnia 2010 r.

Jednym z głównych zadań placówki 
jest udzielanie informacji turystycznej 
mieszkańcom i odwiedzającym nasz sub-
region turystom. CIT zajmować się bę-

dzie również badaniem natężenia ruchu 
turystycznego w regionie konińskim.

W Centrum prowadzonym przez pra-
cowników Stowarzyszenia LOT „Marina” 
można nabyć m.in. dukaty lokalne, pu-
blikacje turystyczne (mapy, przewodniki) 
oraz otrzymać bezpłatne materiały infor-
macyjne poświęcone Wschodniej Wielko-
polsce.

Odwiedzając CIT można uzyskać infor-
mację o: 
•	 atrakcjach turystycznych Wielkopolski 

Wschodniej,
•	 imprezach kulturalnych, turystycznych 

i sportowych odbywających się w na-
szym regionie,

•	 agroturystyce i turystyce weekendo-
wej,

•	 bazie noclegowej i gastronomicznej 
subregionu konińskiego.
W sezonie turystycznym, tj. do końca 

wakacji CIT otwarty będzie w godzinach: 
9.00 - 17.00 (poniedziałek – piątek) oraz 
10.00 - 14.00 (sobota). 

Poza sezonem turystycznym, tj. od 
września do kwietnia, CIT otwarty będzie 
w godzinach: 8.00 - 16.00 (poniedziałek 
– piątek).

Ewelina Rapeła
Zastępca Naczelnika

Wydziału Promocji 
i Rozwoju

Centrum Informacji 
Turystycznej w Koninie
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Turystyka

Bursztynowy Szlak Rowerowy to 
nowa, wyznakowana trasa dla ama-
torów dwóch kółek i aktywnej tury-
styki. Otwarcie szlaku wraz z raj-
dem rowerowym Rudzica – Ślesin 
odbędzie się w sobotę 2 paździer-
nika. Powstanie trasy koordynowało 
Starostwo Powiatowe w Koninie.

Na początku października zakończone 
zostaną trwające 4 miesiące prace nad 
budową Bursztynowego Szlaku Rowero-
wego, wchodzącego w skład Wielkopol-
skiego Systemu Szlaków Rowerowych.  
Na liczącym 200 km odcinku, przebie-
gającym z południa na północ wschod-
niej części Wielkopolski, powstało sześć 
miejsc postojowych oraz osiem tablic in-
formacyjnych. 

Zadanie koordynowane przez powiat 
koniński, współfinansowane było przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego, powiaty: kaliski, koniński 
i ostrzeszowski, gminy: Ślesin, Wierzbi-
nek, Stare Miasto i Sieroszewice, miasto 
Konin oraz Fundację All for Planet. W re-
alizację zadania włączyły się również się 
miasto Kalisz, powiat ostrowski, a także 
gminy, przez które przebiega szlak oraz 
Nadleśnictwo Konin.

Szlak prowadzi przez cie-
kawe turystycznie i przy-
rodniczo tereny wschodniej 
Wielkopolski. Rozpoczyna 
się w Sycowie, skąd biegnie 
na północny wschód – przez 
Wzgórza Ostrzeszowskie, 
Kobylą Górę, Ostrzeszów, 
Mikstat, Ołobok, Kalisz, 
Russów, Stare Miasto, Ko-
nin, Ślesin i dalej rynną je-
zior ślesińskich do Przewo-
zu.

Nawiązuje on do przebie-
gu dawnego traktu handlo-
wego, jakim był Szlak Bursz-
tynowy, którym w okresie 
Imperium Rzymskiego prze-
mieszczały się karawany ku-
pieckie od Adriatyku do Bał-
tyku (Pula – Gdańsk) w po-
szukiwaniu bardzo cennego 
na owe czasy bursztynu. 

Bursztynowy Szlak Ro-
werowy wiedzie przede 
wszystkim szosami asfalto-
wymi o małym natężeniu 
ruchu, jednak od czasu do 
czasu trzeba pokonać odci-
nek drogi gruntowej, polnej 
lub leśnej. Na szlaku nie ma 
większych trudności tech-
nicznych, stąd też mogą nim podróżować 
turyści bez względu na rodzaj roweru czy 
kondycję fizyczną.

Warto podkreślić, że dzięki współpra-
cy z Fundacją All for Planet oznakowanie 
w południowej części szlaku zostało od-
nowione, a północnej na nowo opisane. 

Z tej okazji oddania szlaku do użytku 2 
października odbędzie się rajd 20-kilome-
trowym odcinkiem „Bursztynowego Szla-
ku Rowerowego”. Zbiórkę rowerzystów 
wyznaczono na  godz. 9.30 w Rudzicy, 
przy miejscu postojowym na szlaku (te-
ren Nadleśnictwa Konin). Po ok. 20 km 
rajd zakończy się na przystani w Ślesinie 
festynem, podczas którego będzie moż-

na m.in. sprawdzić siłę swoich mięśni na 
rowerach wytwarzających prąd przygoto-
wanych przez Fundację „All for Planet”. 
Z kolei koniński oddział PTTK przepro-
wadzi konkurs na znajomość krajoznaw-
czych walorów Bursztynowego Szlaku. 
Na wszystkich uczestników Rajdu czekać 
będzie także ciepły posiłek i wiele niespo-
dzianek. 

Regulamin rajdu i jego planowany 
przebieg dostępny jest na stronie www.
powiat.konin.pl

Ewelina Rapeła
Zastępca Naczelnika

Wydziału Promocji 
i Rozwoju

Nowa trasa rowerowa 
w Wielkopolsce


