
1

ISSN 1731-8408

wrzesień 2009 – nr 4 (83)

W numerze:
… z Kroniki Powiatu 
 Powiatowo-Gminne Dożynki 

w Wierzbinku
 Budowa rurociągu rozpocznie się 

w przyszłym roku
 Debiut Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ślesinie
 Misja Pojednania w 70 rocznicę 

wybuchu II wojny światowej

Rolnik Koniński
 Podsumowanie Konkursu 

„Powiatowy Rolnik Roku 2009”
 Informacje KRUS 
 Nowy program „Owoce w szkole”

Z cyklu: uwaga konsumenci!
 Więcej praw dla abonentów 

– zmiany w prawie 
telekomunikacyjnym

Kontakty zagraniczne
 O współpracy zagranicznej powiatu 

konińskiego
 „Anulki” wróciły z Ukrainy

Turystyka
 Czytelnicy wybrali Cud Powiatu 

Konińskiego

Komunikaty
 Dla poszukujących pracy
 Jest więcej pieniędzy na walkę 

z bezrobociem

Z życia szkoły…
 Powiatowa Inauguracja Roku 

Szkolnego w Kleczewie
 Inwestycje w oświacie

Pomoc społeczna
 Bliżej dziecka i rodziny

Powiat Koniński 
podziękował za plony

Przy wspaniałej pogodzie rolnicy powiatu konińskiego podziękowali za tegoroczne 
plony. Powiatowo-Gminne Święto Plonów odbyło się 23 sierpnia w Wierzbinku.

Liczba wieńców dożynkowych, a także frekwencja mieszkańców powiatu świadczą 
zarówno o wzrastającym z roku na rok zainteresowaniu najważniejszą imprezą powia-
tową, jak i potrzebie integracji środowiska wiejskiego.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą Polową odprawianą na placu 
przy Gminnej Spółdzielni w Wierzbinku. Podczas Mszy św. dziękczynnej sprawowanej 
w intencji rolników powiatu konińskiego poświęcono chleb, wieńce i dary dożynkowe.
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Uroczysty, a przy tym niezwykle 
barwny korowód, z pocztami sztanda-
rowymi i orkiestrą dętą na czele, prze-
szedł do parku przy Urzędzie Gminy 
w Wierzbinku, gdzie rozpoczęła się 
część oficjalna.

W otoczeniu zieleni część oficjalną 
rozpoczęli Gospodarze tegorocznych 
Dożynek: Starosta Koniński Stanisław 
Bielik i Wójt Gminy Wierzbinek Paweł 
Szczepankiewicz, którzy podziękowali 
rolnikom za ich zaangażowanie w pracę, 
życząc jednocześnie zadowolenia ze zbio-
rów, wytrwałości i siły.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
oraz okolicznościowych wystąpieniach, 
dopełniono zwyczajowego obrzędu 
chleba. Starostowie dożynek: Ewa Woj-
ciechowska i Witold Słowiński wręczyli 
Gospodarzom dorodny bochen chleba, 
który podzielono pomiędzy uczestników 
imprezy.

Doniosłym wydarzeniem Święta Plo-
nów w Wierzbinku było ogłoszenie wy-
ników VII edycji Konkursu „Powiatowy 
Rolnik Roku" i uhonorowanie jego laure-
atów.

Z rąk Starosty Konińskiego Stanisława 
Bielika oraz Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Andrzeja Nowaka akty nominacji 
odebrało 11 gospodarzy.

Tytułem „Powiatowy Rolnik Roku 
2009" wyróżniono:
– Małgorzatę i Tomasza Kwiecińskich 

gm. Stare Miasto,

– Agnieszkę i Piotra Michalskich gm. 
Wierzbinek,

– Dorotę i Piotra Mizernych gm. Kramsk,
– Marię i Karola Piątkowskich gm. Som-

polno,
– Magdalenę i Sławomira Wieczorków 

gm. Rzgów.
Laureaci Konkursu otrzymali pamiąt-

kowe statuetki z drewna, autorstwa Dawi-
da Wędziarza oraz nagrody ufundowane 
przez przedstawicieli konińskich instytucji 
i lokalnego biznesu.

Na dożynkowej scenie wręczone zosta-
ły także nagrody dla czytelników biorą-
cych udział w – realizowanym wspólnie 
przez konińskie Starostwo i tygodnik „Ży-
cie Konina" – konkursie „Cuda powiatu 
konińskiego". Posiadaczami szczęśliwych 
kuponów okazali się być: Irena Piotrow-
ska, Katarzyna Karkowska, Kazimierz 
Michalczak.

Prawdziwą ozdobą Święta Plonów były 
tradycyjne wieńce dożynkowe. Oceniają-
ca je Komisja Konkursowa uznała, że naj-
piękniejsze i najbardziej okazałe wieńce 
przygotowali: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Julii (gm. Ślesin), sołectwo Popielewo I 
(gm. Skulsk) oraz przedstawiciele Osieczy 
I (gm. Rzgów).

O niepowtarzalną atmosferę pod-
czas festynu zadbali: Zespoły „Zaryń”, 
„Kramsk” i „Kalina” oraz grupa wokalna 
z Sadlna. Uroczystości uświetniły także 
występy orkiestr dętych: OSP Wierzbinek 
i „Quantum” z Rychwała, a także Teatru 
Obrzędowego z Babiaka i grupy „Feniks” 
z Gosławic. Miłym akcentem kulturalnym 
była też sentymentalna wystawa fotogra-
ficzna autorstwa Ryszarda Fórmanka, po-
święcona konińskiej wsi oraz prezentacja 
rzemiosła ludowego.

Powiatowo-Gminne Dożynki zakoń-
czyła zabawa ludowa.

Dominika Jakcowska

Budowa 
rurociągu 
rozpocznie się 
w przyszłym 
roku

Z inicjatywy KWB „Konin", 10 
sierpnia w Ślesinie odbyła się narada 
w sprawie przerzutu wód kopalnianych 
do jezior Budzisławskiego i Wilczyń-
skiego.

W ubiegłym roku podjęto decyzję 
w sprawie realizacji inwestycji, któ-
ra służyć będzie uzupełnianiu wody 
w jeziorach na terenie Powidzkie-
go Parku Krajobrazowego, a tak-
że podpisano porozumienie okre-
ślające zasady jej finansowania.  
Budowa rurociągu o długości 10,6 km, 
którym wody kopalnie ze we wsi Kali-
ska będą pompowane do jezior w ilości 
0,4 m3 na sekundę, kosztować będzie 
15 mln 800 tys. zł. Koszty przedsię-
wzięcia w połowie sfinansuje KBW 
„Konin" w Kleczewie a 40% – Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Z kolei 10% wyniesie udział finanso-
wy samorządów, w tym w 5% kosztów 
partycypować będą wspólnie powiat 
koniński i słupecki.

Aktualnie trwają procedury for-
malno-prawne związane z uzyska-
niem decyzji i pozwoleń koniecznych 
do rozpoczęcia budowy rurociągu.  
Ponadto, podczas spotkania w Ślesi-
nie ustalono, iż przed rozpoczęciem 
inwestycji niezbędne jest uzupełnie-
nie raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko o informa-
cje określające jej skutki dla środowi-
ska poparte prowadzonymi wcześniej 
badaniami. 

W związku z tym, podjęto decyzję 
o przesunięciu terminu budowy rurocią-
gu, którym popłynie woda z odkrywki 
Jóźwin II B do Jeziora Budzisławskiego 
i Wilczyńskiego na rok przyszły.

 
Marta J. Bagrowska

Rzecznik Prasowy Starostwa
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Debiut 
Środowisko- 
wego Domu 
Samopomocy 
w Ślesinie

Siedem ośrodków: ze Swarzędza, Po-
znania, Nowego Tomyśla, Puszczykowa 
oraz Ślesina, wzięło udział w Przeglą-
dzie Teatrów Środowiskowych Domów 
Samopomocy, który odbył się 1 lipca 
2009 r. w Swarzędzu. 

Dla Środowiskowego Domu Samopo-
mocy ze Ślesina był to debiut, niemniej 
początkujący „aktorzy” znakomicie się 
odnaleźli w nowych rolach.

Występ poprzedziły tygodnie prób oraz 
ciężkiej pracy, która jednak przyniosła 
efekty. Sześć osób: Gienia, Irek, Jadzia, 
Marzena, Radek i Sabina, na co dzień 
uczestników zajęć w ŚDS w Ślesinie, wy-
stąpiło z przedstawieniem „Pogawędka na 
wysypisku śmieci”. Opowieść mówi o re-
cyklingu w edukacyjnym tonie, a w głęb-
szej refleksji o smutnym losie „przedmio-
tów” wykorzystanych, zniszczonych i nie-
chcianych. Jedynym miejscem dla nich 
jest „wysypisko”, gdzie przedmioty te na-
zywane są później „śmieciami”. Szansę na 
zmianę nazwy mają tylko wtedy, jeśli ktoś 
dostrzeże w nich możliwość ponownego 
zastosowania i wydostania ich stamtąd.

Przedstawienie spotkało się z bardzo 
ciepłym przyjęciem i brawami publicz-
ności.

Udział w Przeglądzie umożliwił uczestni-
kom ŚDS-u zobaczenie twórczości innych 
grup teatralnych, niektórych nawet z kilku-
letnią i często bardzo profesjonalną prakty-
ką. Przegląd także dał możliwość znalezie-
nia się choć przez chwilę w świecie magii 
teatru. Najważniejszą jednak zaletą uczest-
nictwa w Przeglądzie, było przełamanie 
strachu i tremy przez uczestników oraz 
możliwość uwierzenie w to, iż są w stanie 
pokonać największe przeszkody. Scena 
daje ogromne możliwości każdemu.

Opiekunami grupy byli: Dorota Gło-
wacka – opiekun oraz Krzysztof Nowa-
czyk – instruktor terapii zajęciowej.

Dagmara Szymańska 
kierownik

Krzysztof Nowaczyk 
instruktor terapii zajęciowej 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Ślesinie

Misja Pojednania 
w 70 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej

„Przy tym ogniu wskrzeszamy bohater-
ski czas, siłą serc i pamięci przywołujemy 
dziś we wspomnieniach Twoje dzieci Eu-
ropo…wszystkie Twoje dzieci…” – takimi 
słowami rozpoczęły się uroczystości pod 
Stacją Polskiej Drogi Krzyżowej Pojedna-
nie związane z obchodami 70-tej roczni-
cy wybuchu II wojny światowej, Świętem 
Weterana i Kombatanta oraz prowadzonej 
od 14 lat na Ziemi Konińskiej Misji Pojed-
nania. Poprzedziła je Msza św. w kościele 
św. Maksymiliana w Koninie odprawiona 
w intencji poległych i żyjących uczestni-
ków działań wojennych oraz o pokój i po-
jednanie. 

Mszę koncelebrował Ks. Prałat Henryk 
Włoczewski, homilię wygłosił ks. Prałat 
Wojciech Kochański – proboszcz para-
fii św. Maksymiliana natomiast modlitwę 
ekumeniczną przy Stacji – Pomniku odmó-
wił Ks. Pastor Andrzej Mendrok z parafii 
Ewangelicko- Augsburskiej z Konina i Ks. 
Pastor Tadeusz Jelinek z parafii Ewangelic-
ko-Reformowanej z Żychlina.

W tegorocznych obchodach, oprócz 
przedstawicieli parlamentu, władz woje-
wódzkich i samorządowych, służb mun-
durowych, organizacji pozarządowych, 
kombatanckich oraz szkół z Konina i po-
wiatu konińskiego, udział wzięły: delega-
cja partnerskiego powiatu Ilm w Turyngii 
na czele ze starostą dr. Benno Kaufhol-
dem oraz członkowie Stowarzyszenia 
Niemiecko-Polskiej Misji Pojednania im. 
Martina Menzla na czele z wiceprezesem 
Moniką Menzel-Mering. Pani Monika jest 
córką Martina Menzla prekursora i pro-
pagatora Misja Pojednania.

Tradycyjnie już w czasie uroczystości 
przypomniano słowa przesłania kom-
batantów konińskich wypowiedziane 
w październiku 1996 r., po raz pierwszy 
w czasie odsłonięcia Stacji Pojednanie. 
„Nigdy więcej wojny” – to cytat z wy-
stąpienia Ojca Świętego Pawła VI na 
forum ONZ, który został umieszczony 
w Przesłaniu Kombatantów i odczytany 
w czasie uroczystości przez Bogdana 
Politowicza – Prezesa Ogólnopolskiego 
Związku Żołnierzy Batalionów Chłop-
skich w Koninie.

Doniosłym momentem uroczystości 
było wręczenie kombatantom odznak ty-
tułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Konińskiego”. Otrzymali je: Franciszek 
Olech i Stanisław Wołłowicz ze Związku 
Sybiraków, Antoni Jankowski ze Związku 
Inwalidów Wojennych i Roman Nalewski, 
członek Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych w Koninie.

W uznaniu zasługi na polu urzeczywist-
niania idei pojednania wśród społeczeń-
stwa powiatu konińskiego i społeczeń-
stwa Bad Pyrmont tytułem honorowym 
wyróżnione zostało również Stowarzysze-
nie Niemiecko-Polska Misja Pojednania 
im. Martina Menzla.

Po ceremonii złożenia kwiatów i wy-
słuchaniu Hymnu Zjednoczonej Europy 
w wykonaniu orkiestry dętej z Wierzbinka, 
kombatanci i zaproszeni goście udali się na 
spotkanie koleżeńskie do Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Romualda Nawrocka 
Wydział Spraw Społecznych 

i Organizacyjnych
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Zakończyła się VII edycja konkursu 
o tytuł „Powiatowy Rolnik Roku”, w któ-
rym udział wzięło 21 gospodarstw re-
prezentujących gminy: Ślesin, Skulsk, 
Wilczyn, Kleczew, Kramsk, Sompolno, 
Wierzbinek, Stare Miasto, Rzgów, Goli-
na. Kandydatów do konkursu zgłaszały 
Urzędy Gmin, Wielkopolska Izba Rolni-
cza, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Koninie oraz Powiatowy Zespół Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego.

Kapituła Konkursu, w której skład we-
szli: Zenon Paszek – Członek Zarządu, 
Stanisław Zych – Przewodniczący Izby 
Rolniczej w Koninie, Juliusz Kłaniecki 
– Kierownik Powiatowego Ośrodka Rol-
niczego, Zdzisław Łukaszewski – Prze-
wodniczący Komisji Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa Rady Powiatu, Bożena 
Frankowska – Inspektor Biura Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego oraz 
Ewa Jakubowska – Kierownik Referatu 
KRUS, odwiedziła zgłoszone gospodar-
stwa i dokonała ich oceny.

Oceniając zgłoszone gospodarstwa 
brano pod uwagę następujące kryteria: 
– Poziom produkcji i nowoczesność tech-

nologii
– Organizacja gospodarstwa i racjonal-

ność wyposażenia
– Możliwe do oceny efekty ekonomiczne
– Stosowanie zwykłej dobrej praktyki rol-

niczej
– Dobrostan zwierząt
– Ogólna ocena kandydata
– Praca rolnika pod względem BHP 

w gospodarstwie rolnym
W wyniku prac Kapituła postanowiła 

nominować do tytułu Powiatowy Rolnik 
Roku 2009 jedenaście gospodarstw:

Gospodarstwo Elżbiety i Jacka 
Kąkolewskich zamieszkałych w Bor-
kach gm. Kramsk. Głównym kierunkiem 
produkcji 46-hektarowgo gospodarstwa 
rolnego jest produkcja mleka. Państwo 
Kąkolewscy posiadają 30 sztuk krów 

mlecznych. Wydajność od krowy wyno-
si średnio 6000 litrów mleka rocznie. 
Równolegle prowadzonym kierunkiem 
jest produkcja bydła opasowego, w ciągu 
roku sprzedaje się 13,5 ton żywca.

Gospodarstwo Anny Kopczyńskiej 
zamieszkałej w Golinie. Gospodarstwo 
posiada powierzchnię 27,10 ha, głów-
nym kierunkiem produkcji jest produkcja 
mleka. Gospodarstwo posiada 55 krów 
mlecznych. Wydajność od krowy wynosi 
średnio 8500 litrów rocznie. Gospodar-
stwo posiada nowoczesną wolno stano-
wiskową oborę.

Gospodarstwo Iwony i Marka 
Kwiecińskich zamieszkałych w Jó-
zefowie gm. Kleczew. Gospodarstwo 
o powierzchni 47,60 ha nastawione jest 
głównie na produkcję trzody chlewnej. 
Gospodarstwo posiada 50 sztuk macior. 
Roczna sprzedaż to 72,4 ton żywca.

Gospodarstwo Małgorzaty i Toma-
sza Kwiecińskich zamieszkałych w Li-
ścu Wielkim gm. Stare Miasto. Państwo 
Kwiecińscy prowadzą gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 61,99 ha (w tym 30 ha 

dzierżawy), specjalizujące się w produkcji 
bydła rzeźnego. Średni stan to 54 opasy. 
Oprócz tego w gospodarstwie prowadzi 
się produkcje trzody chlewnej w cyklu za-
mkniętym oraz krowy mleczne.

Gospodarstwo Grażyny i Ryszarda 
Lazarek zamieszkałych w Izabelinie gm. 
Kramsk. Głównym kierunkiem produkcji 
w 46-hektarowym gospodarstwie jest 
produkcja mleka. Gospodarstwo posiada 
50 krów mlecznych oraz 30 cieląt. Śred-
nia wydajność mleka od krowy to 8400 
litrów rocznie.

Gospodarstwo Agnieszki i Piotra 
Michalskich zamieszkałych w Tomisła-
wicach gm. Wierzbinek. Gospodarstwo 
rolne o powierzchni 36,50 ha specjalizu-

Podsumowanie Konkursu 
Powiatowy Rolnik Roku 2009
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je się w sadownictwie. Państwo Michal-
scy posiadają 32 ha sadu jabłoniowego, 
z którego uzyskują plon 30 ton z hektara, 
1 ha sadu wiśniowego dającego 20 ton 
plonu z hektara oraz 1 ha sadu gruszo-
wego dającego plon w wysokości 30 ton 
z hektara.

Gospodarstwo Doroty i Piotra Mi-
zernych zamieszkałych w Nowym Czarn-
kowie II gm. Kramsk. Gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 120 ha nastawione jest 
na produkcję mleka. Gospodarstwo po-
siada 160 sztuk krów mlecznych. Wydaj-
ność od krowy wynosi 7800 litrów rocz-
nie. Cała produkcja mleka sprzedawana 
jest w klasie ekstra.

Gospodarstwo Marii i Karola Piąt-
kowskich zamieszkałych w Dąbrowej 
gm. Sompolno. Państwo Piątkowscy pro-
wadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 
13 ha, którego głównym kierunkiem pro-
dukcji jest szkółkarstwo. Drzewa ozdobne 
uprawiane są na powierzchni 7 ha. Drze-
wa i krzewy ozdobne uprawiane w pojem-
nikach zajmują powierzchni 3,5 ha.

Gospodarstwo Marii i Tadeusz Ry-
barczyk zamieszkałych w Lisewie gm. 

Skulsk. W gospodarstwie rolnym o po-
wierzchni 27,65 ha dominuje warzywnic-
two. Państwo Rybarczyk posiadają 2,50 
ha ziemniaka jadalnego, 3 ha kapusty 
i kalafiora oraz 3 ha warzyw korzennych. 
Gospodarstwo posiada również 35 sztuk 
bydła rzeźnego.

Gospodarstwo Magdaleny i Sła-
womira Wieczorków zamieszkałych 
w Rzgowie Drugim gm. Rzgów. Gospo-
darstwo rolne o powierzchni 21 ha nasta-
wione jest głównie na drobiarstwo. Go-
spodarstwo posiada 3 kurniki, z których 
sprzedaje się 450 tys. sztuk brojlerów.

Gospodarstwo Agnieszki i Mariu-
sza Zwolskich zamieszkałych w Czarto-
wie gm. Skulsk. Państwo Zwolscy prowa-

dzą gospodarstwo rolne o powierzchni 
41,40 ha, w którym uprawia się zboża, 
buraki cukrowe i ziemniaki. Gospodar-
stwo posiada również 16 krów mlecz-
nych oraz 12 sztuk bydła opasowego.

Kapituła pragnie podkreślić, że no-
minowane do tytułu „Powiatowy Rolnik 
Roku” gospodarstwa wykazują systema-
tyczny wzrost produkcji z jednoczesnym 
jej unowocześnieniem. Przestrzegane są 
w tych gospodarstwach zasady ochrony 
środowiska i spełnione są podstawowe 
warunki zoohigieniczne.

Uwzględniając specyfikę poszczegól-
nych gospodarstw, rodzaj produkcji, siłę 
konkurencyjności oraz oddziaływanie na 
środowisko, Kapituła uznała, że najlep-
szymi gospodarstwami spośród nomino-
wanych są gospodarstwa: 

Małgorzata i Tomasz Kwiecińskich,
Agnieszki i Piotra Michalskich,
Doroty i Piotra Mizernych,
Marii i Karola Piątkowskich, 
Magdaleny i Sławomira Wieczorków.

Wszyscy nominowani otrzymali Akty 
nominacyjne oraz nagrody, a laureaci 
Statuetki. Członkowie Kapituły gratulując 
wszystkim rolnikom wysokiej produk-
tywności ich gospodarstw, podkreślili iż 
prowadzone przez nich gospodarstwa 
przewyższają często najlepsze standardy 
europejskie.

Tradycyjnie, wszyscy nominowani 
rolnicy zostaną zgłoszeni do konkursu, 
w którym najlepsi gospodarze z całego 
województwa rywalizują o tytuł „Wielko-
polskiego Rolnika Roku”. 

 
Kapituła Konkursu
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Rolnik Koniński

Do zagrożeń chemicznych, na które 
jest narażony rolnik, należy zaliczyć kon-
takt ze środkami ochrony roślin, nawoza-
mi sztucznymi, paliwami i smarami. 

Środki ochrony roślin (pestycydy) nale-
żą do najbardziej szkodliwych związków, 
na których działanie są narażeni rolnicy. 
Duża toksyczność środków ochrony ro-
ślin, jak również wciąż wzrastające ich zu-
życie w gospodarstwach rolnych sprawia, 
że są one największym zagrożeniem dla 
zdrowia, a nawet życia osoby, która ma 
z nimi kontakt. 

Rolnicy wykorzystujący w swoich go-
spodarstwach środki ochrony roślin są 
narażeni na bezpośredni kontakt z nimi 
zarówno podczas wykonywania rutyno-
wych prac, jak również na skutek wy-
padków i pomyłek (np. pęknięcie węża 
podczas zabiegu opryskiwania upraw czy 
spożycie źle zabezpieczonego preparatu 
w wyniku pomylenia go ze środkiem spo-
żywczym). 

Ze środkami ochrony roślin mogą pra-
cować wyłącznie dorośli mężczyźni. Nie 
wolno zatrudniać kobiet i dzieci. Osoby 
cierpiące na jakiekolwiek schorzenia po-
winny zapytać lekarza, czy mogą kontak-
tować się z chemicznymi środkami ochro-
ny roślin. 

Części ciała szczególnie narażone na dzia-
łanie pestycydów to: ręce, uda, podudzia, 
przedramiona, oczy, twarz, tułów i stopy.

W zależności od rodzaju wykonywa-
nej pracy i formy preparatu, pestycydy 
mogą przenikać do organizmu przez 
skórę, układ oddechowy (dostając się do 
nosa) oraz rzadziej przez układ pokarmo-
wy (przypadkowe połknięcie preparatu). 
Przenikanie przez skórę jest łatwiejsze 
z powodu długiego zalegania środków na 
powierzchni skóry, dużej powierzchni kon-
taktu oraz szybkiego wchłaniania pestycy-
dów szczególnie przez skórę uszkodzoną. 
Również wchłanianie pestycydów przez 
drogi oddechowe (wdychanie skażonego 
powietrza) stanowi poważne zagrożenie. 
Szkodliwe substancje bowiem bardzo 
szybko dostają się z płuc do krwi i dalej do 
wszystkich narządów człowieka.

Niekorzystne działanie pestycydów na 
organizm człowieka można podzielić na 
trzy kategorie: 
 zatrucia ostre - wywołane jednorazo-

wym wchłonięciem dużej dawki środka 
ochrony roślin;

 zatrucia przewlekle - powstające na 
skutek odkładania się w organizmie 
i kumulacji małych dawek pestycydów 
przez dłuższy okres czasu;

 skutki odległe - mogące się ujawnić 
po kilku czy kilkunastu latach i z tego 
względu często niezwykle trudne do 
identyfikacji i powiązania objawów 
z przyczynami mogą również być ob-
serwowane dopiero u następnych po-
koleń. 
Typowe objawy zatrucia małymi daw-

kami pestycydów to: 
 złe samopoczucie, ogólne osłabienie, 
 bóle i zawroty głowy, 
 nudności, wymioty, 
 bóle brzucha, biegunka,
 niepokój, pobudzenie,
 ślinotok, łzawienie,
 zlewne poty (rzadziej). 

Najczęściej zatrucia pestycydami są 
skutkiem: nieprzestrzegania zasad bhp 
przy ich stosowaniu, niewłaściwego spo-
sobu przechowywania oraz łatwego do-
stępu przez osoby nieupoważnione. 

Przechowywanie środków ochro-
ny roślin.

Środki ochrony roślin należy przecho-
wywać w wydzielonym pomieszczeniu, 
które powinno znajdować się w miejscu 
niedostępnym dla osób nieupoważnio-
nych, poza budynkiem mieszkalnym i in-
wentarskim, tj. w pomieszczeniach zamy-
kanych na klucz.

Jeżeli środki ochrony roślin stosowane 
są sporadycznie i w niewielkiej ilości, na 
ich przechowywanie można przeznaczyć 
oddzielną, umieszczoną poza budynkiem 
mieszkalnym i inwentarskim, zamykaną 
na klucz, oznakowaną skrzynię lub szafę.

Skutecznym sposobem znacznego ogra-
niczenia skutków kontaktu z pestycydami 
jest stosowanie odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej w postaci ubrania 
ochronnego, rękawic, obuwia, gogli lub 
sprzętu ochrony układu oddechowego.

Do pracy ze środkami ochrony roślin nie 
należy przystępować na czczo, natomiast 
w czasie pracy nie wolno jeść, pić i palić.

Nie wolno kontaktować się z chemicz-
nymi środkami ochrony roślin po wypiciu 
choćby jednego kieliszka alkoholu. Nie 
wolno pić alkoholu także w przeddzień 
i po zakończeniu pracy. 

Kupując chemiczne środki ochrony ro-
ślin trzeba wiedzieć i pamiętać, że:

 w obrocie środki muszą znajdować się 
w szczelnych, oryginalnych, zamknię-
tych opakowaniach,

 środki, dla których skończył się okres 
zezwolenia na dopuszczenie do obrotu 
i stosowania (10 lat) powinny być wyco-
fane z obrotu,

 na każdym opakowaniu środka powin-
na znajdować się etykieta zawierająca 
czytelną i trwałą instrukcję użytkowa-
nia, datę produkcji i okres ważności, 

 środki sprowadzane z zagranicy po-
winny być ważne przez co najmniej 18 
miesięcy i powinny być zaopatrzone 
w etykietę w języku polskim,

 zabronione jest sprzedawanie pestycy-
dów po upływie ich terminu ważności, 
w opakowaniach zastępczych, w han-
dlu okrężnym, przy zastosowaniu au-
tomatów lub samoobsługi oraz osobom 
nietrzeźwym i niepełnoletnim, 

 nie wolno kupować i stosować środków 
ochrony roślin zaliczanych do I i II kla-
sy toksyczności bez ukończenia odpo-
wiedniego przeszkolenia,

 środki należy stosować używając 
sprawnego technicznie sprzętu.
Pestycydy powodują zgon najczęściej 

ze wszystkich substancji szkodliwych od-
powiedzialnych za ostre zatrucia. Co 10 
osoba zatruta pestycydami umiera! 

Pierwsza pomoc w ostrym zatruciu pe-
stycydami, udzielona jeszcze przed przy-
byciem lekarza, często może decydować 
o uratowaniu życia, szczególnie dzieci 
i osób nieprzytomnych. Dlatego produ-
cenci środków ochrony roślin umiesz-
czają na opakowaniach lub dołączają na 
ulotkach dokładne wskazówki dotyczące 
stosowania pestycydów oraz sposobu 
postępowania na wypadek kontaktu 
z danym środkiem. Przed zastosowaniem 
preparatu należy dokładnie przeczytać 
taką ulotkę i zachować ją na przyszłość. 

Po więcej informacji odsyłamy do 
broszury Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego pt. „Bezpieczna Praca 
z chemicznymi środkami ochrony roślin”.

             Opracowała 
          mgr inż. Ewa Jakubowska
         Kierownik Samodzielnego 
Referatu Prewencji, Rehabilitacji

          i Orzecznictwa Lekarskiego 
Placówki Terenowej KRUS w Koninie 

na podstawie materiałów  
          informacyjnych KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje: 

„Zagrożenia chemiczne”
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Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 

Nr 171, poz. 1800 ze zm.) jest aktem 
prawnym, z którego korzysta większość 
konsumentów. Bardzo często abonenci 
nie są świadomi, jakiego rodzaju prawa 
i obowiązku wynikają z zawartych w nim 
przepisów. Dlatego też celowym jest, 
chociażby skrótowe, omówienie zmian, 
które 6 lipca 2009 r. weszły w życie (usta-
wa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie 
ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz 
niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 85, 
poz. 716). Istotnym jest, że część zapisów 
znowelizowanego Prawa telekomunika-
cyjnego reguluje wprost sytuację konsu-
mentów na rynku usług telekomunikacyj-
nych. Określają one między innymi, co 
winno znaleźć się w umowie z abonen-
tem, a co może być przeniesione do regu-
laminu (ogólnych warunków umowy). 

Jako elementy obligatoryjne umowy 
wskazano:
 Strony umowy, w tym nazwa, adres 

i siedziba dostawcy usług;
 Rodzaj świadczonych usług;
 Termin oczekiwania na przyłączenie do 

sieci lub termin rozpoczęcia świadcze-
nia usług;

 Okres, na jaki została umowa zawarta;
 Pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone 

usługi obowiązują różne pakiety tary-
fowe;

 Sposób składania zamówień na pakiety 
taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;

 Okres rozliczeniowy;
 Tryb i warunki dokonywania zmian 

umowy oraz warunki jej przedłużania.
Przy okazji zostały doprecyzowane za-

sady zmiany cenników, umów i regulami-
nów. Abonent (konsument) powinien zo-
stać poinformowany o wprowadzanych 
przez operatora zmianach przez dorę-
czenie ich treści na piśmie (w przypadku 
zmiany samej umowy) lub przez dorę-
czenie na piśmie i podanie do publicznej 
wiadomości (w przypadku zmiany regu-
laminu lub cennika) z wyprzedzeniem co 
najmniej jednego okresu rozliczeniowego. 
Jednocześnie abonent powinien dowie-
dzieć się o prawie wypowiedzenia umo-
wy oraz o tym, że w razie skorzystania 
z tego prawa, dostawcy usług telekomu-
nikacyjnych nie przysługuje roszczenie 
odszkodowawcze ani zwrot ulgi przyzna-
nej abonentowi. Nie dotyczy to sytuacji 
kiedy wprowadzenie zmian w umowie lub 
regulaminie i związane z tym wypowie-
dzenie umowy przez abonenta wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów lub 

z konieczności usunięcia niedozwolonej 
klauzuli umownej.

Zdecydowanie inaczej jest w sytuacji nie 
związanej ze zmianą umowy lub regulami-
nu, np. gdy abonent rozwiąże jednostron-
nie umowę albo rozwiąże ją dostawca 
usług z winy abonenta. Wówczas opera-
torowi telekomunikacyjnemu przysługuje 
odszkodowanie, które jednak nie może 
przekraczać wartości ulgi przyznanej abo-
nentowi. Pamiętać też należy, że tzw. kara 
umowna musi być proporcjonalna do 
okresu korzystania z ulgi. Zmieniona usta-
wa rozszerzyła również uprawnienia kon-
sumentów w zakresie zniesienia opłaty za 
przeniesienie przydzielonego numeru przy 
zmianie dostawcy usług telekomunikacyj-
nych. Dotyczy to zarówno osób płacących 
abonament, jak i użytkowników telefonów 
na kartę pre-paid. Abonent, który chce 
zmienić operatora, może to zrobić bez 

zachowania terminów wypowiedzenia, 
ma jednak obowiązek wniesienia opłaty 
abonamentowej za okres wypowiedzenia 
(nie wyższej niż za jeden okres rozlicze-
niowy) dla dotychczasowego operatora 
oraz obowiązek zwrotu ulgi przyznanej 
mu przy zawarciu umowy (w wysokości 
proporcjonalnej do czasu pozostałego 
do zakończenia umowy). Zagadnienia te 
szczegółowo zostały uregulowane w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków 
korzystania z uprawnień w publicznych 
sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 
97, poz. 810).

Bernadeta 
Szmytka

Powiatowy 
Rzecznik 

Konsumentów

Rolnik Koniński / Z cyklu: uwaga konsumenci!

Agencja Rynku Rolnego informuje, 
że 11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów 
przyjęła Rozporządzenie w sprawie re-
alizacji przez Agencję Rynku Rolnego 
zadań związanych z wdrożeniem na te-
rytorium Rzeczpospolitej Polskiej progra-
mu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 
2009/2010 (Dz.U. Nr 129, poz.1059). 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
21 sierpnia 2009 r. 

Cel programu
Celem programu „Owoce w szkole” 

jest długoterminowa zmiana nawyków 
żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez 
zwiększenie udziału owoców i warzyw 
w ich codziennej diecie na etapie, na 
którym kształtują się ich nawyki żywie-
niowe.

W ramach programu uczniowie szkół 
podstawowych klas I-III będą otrzymy-
wać za darmo porcje owocowo-warzyw-
ne. Do wyboru będą owoce i warzywa: 
jabłka, gruszki, truskawki, marchew, 
rzodkiewki, słodka papryka, ogórki oraz 
soki owocowe, warzywne lub owocowo-
warzywne.

Termin składania wniosków
Zgłoszenia do udziału w programie 

przyjmują Oddziały Terenowe Agencji 
Rynku Rolnego. Szkoły podstawowe za-
mierzające uczestniczyć w programie mu-
szą zgłosić się do właściwego miejscowo 
Oddział Terenowy ARR do dnia:
11 września 2009 r. – w przypadku udo-
stępnienia owoców i warzyw w okresie 

od 19 października 2009 r. do dnia 12 
lutego 2010 r.,
16 listopada 2009 r. – w przypadku udo-
stępnienia owoców i warzyw w okresie 
od 1 lutego 2010 r. do dnia 18 czerwca 
2010 r.

Dostawcy, dystrybutorzy lub inne orga-
nizacje działające w imieniu szkoły pod-
stawowej lub organu władz oświatowych, 
ubiegające się o zatwierdzenie uczestnic-
twa w programie „Owoce w szkole”, mu-
szą zgłosić się do właściwego miejscowo 
Oddział Terenowy ARR do dnia:
1 września 2009 r. – w przypadku udo-
stępnienia owoców i warzyw w okresie 
I semestru roku szkolnego 2009/2010,
16 listopada 2009 r. – w przypadku udo-
stępnienia owoców i warzyw w okresie II 
semestru roku szkolnego 2009/2010.

Budżet
Ogółem na realizację programu w UE 

Komisja Europejska przeznaczyła 90 mln 
EUR na rok szkolny. W Polsce budżet 
programu wynosi 12,2 mln EUR w tym 
3 mln EUR pochodzi ze środków krajo-
wych oraz 9,2 mln EUR z budżetu UE.

Formularze wniosków wraz z instruk-
cją ich wypełniania oraz szczegółowe 
warunki uczestnictwa w programie 
można uzyskać na stronie internetowej 
www.arr.gov.pl, w zakładce „Owoce 
w szkole” lub w Oddziałach Terenowych 
Agencji Rynku Rolnego.

źródło: www.arr.gov.pl

Nowy program „Owoce w szkole”

Więcej praw dla abonentów
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Kontakty Zagraniczne

Ostatnie dwa miesiące, to okres inten-
sywnej współpracy z naszymi niemiecki-
mi partnerami z powiatu Ilm.

Na zaproszenie Starosty powiatu Ilm, 
14 lipca, siedmioosobowa delegacja 
z powiatu konińskiego: Starosta Stani-
sław Bielik, radni: Elżbieta Raźna, Ze-
non Paszek, Andrzej Kłosowski, Henryk 
Chudziński, Jan Krzysztof Tomczak oraz 
Ewelina Rapeła, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Promocji i Rozwoju, uczestni-
czyła w obchodach 15-lecia istnienia nie-
mieckiego powiatu. 

Uroczystości jubileuszowe połączo-
no z inauguracyjnym posiedzeniem 
Rady Powiatu Ilm wybranej na kadencję 
2009-2014. Zarówno jubileuszowe spo-
tkanie, jak i nabożeństwo ekumeniczne 
z okazji ukonstytuowania się nowej Rady 
odbyły się w XII-wiecznym kościele Lieb-
frauenkirche w Arnstadt. W obchodach 
wzięli udział: władze Turyngii, samorzą-
dy gminne powiatu Ilm, służby mundu-
rowe oraz radni powiatu Ilm wszystkich 
dotychczasowych kadencji. Starosta 
Koniński, gratulując naszym niemiec-
kim partnerom dynamicznego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, podzięko-
wał za dotychczasową prawie 7-letnią 
współpracę pomiędzy powiatami służącą 
wzajemnemu poznaniu się naszych spo-
łeczeństw. – Dziś, gdy żyjemy w jednej, 
wspólnej Europie nie powinno nic nas 
dzielić, ale wszystko łączyć – powiedział 
Starosta. Uroczystość uświetniły pre-
zentacje utworów Haydna oraz Mozar-
ta w wykonaniu kwartetu smyczkowego 
ze szkoły muzycznej w Ilmenau. Goście 

mogli obejrzeć również film prezentujący 
walory turystyczne, kulturowe, społecz-
no-gospodarcze powiatu oraz krótką 
prezentację obrazującą osiągnięcia sa-
morządu w ostatnim 15-leciu. 

Na tym jednak nie koniec. W sierpniu, 
już po raz siódmy, student z powiatu ko-
nińskiego wziął udział w letnim między-
narodowym kursie języka niemieckiego 
na Uniwersytecie Technicznym w Ilme-
nau. Od 1 do 22 sierpnia 2009 r., dzięki 
stypendium ufundowanemu przez Sta-
rostę dr. Benno Kaufholda, znajomość 
języka niemieckiego doskonaliła w Ilme-
nau Katarzyna Dąbrowska z Wysokiego 
(gm. Kramsk), studentka II roku filologii 
germańskiej PWSZ w Koninie. Program 
trzytygodniowego kursu obejmował nie 
tylko intensywną naukę języka niemiec-
kiego. Organizatorzy przygotowali sze-
roki wachlarz zajęć fakultatywnych: wy-

kłady o niemieckiej literaturze, historii, 
kulturze czy obyczajach. Natomiast czas 
wolny wypełniły zaplanowane przez go-
spodarzy atrakcje turystyczne i spotka-
nia integracyjne. Kasia tak wspomina 
swój pobyt na kursie: – Osiemdziesię-
ciu sześciu uczestników z dwudziestu 
czterech krajów świata stworzyło cie-
kawą mieszankę kulturową, ale mimo 
różnych religii i poglądów, udało nam 
się znaleźć wspólną nić porozumienia 
i nawiązać liczne znajomości i przy-
jaźnie. Pobyt w Ilmenau to nie tylko 
nauka. W ramach kursu odwiedziliśmy 
Erfurt, Weimar – miasto Goethego 
i Schillera, Eisenach – miasto Bacha 
oraz Wartburg, gdzie żył i działał Lu-
ter. Cieszę się, że to właśnie ja otrzy-
małam to stypendium, bo przeżyłam 
wspaniałą, niezapomnianą przygodę, 
z której wyniosłam zarówno wiele no-
wych umiejętności, jak i przyjaźni.

Delegacja powiatu Ilm, na czele z dr. 
Benno Kaufholdem, uczestniczyła rów-
nież w uroczystościach upamiętniających 
70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, 
połączonych z obchodami Dnia Wetera-
na i Misji Pojednania, które odbyły się 
6 września w kościele św. Maksymiliana 
Kolbe w Koninie. Po złożeniu kwiatów 
pod Stacją Pojednania, niemiecki Sta-
rosta powiedział, że pojednanie pomię-
dzy naszymi narodami ma miejsce także 
przez współpracę pomiędzy powiatami: 
kontakty młodzieży, służb pożarnych i sa-
morządowców.

 
Ewelina Rapeła

Wydział Promocji i Rozwoju

O współpracy zagranicznej 
powiatu konińskiego
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Kontakty Zagraniczne / Turystyka
„Anulki” 
wróciły 
z Ukrainy

Kleczewskie „Anulki” wróciły z Ukra-
iny bogatsze o nowe przyjaźnie i umiejęt-
ności taneczne.

Na zaproszenie administracji rejonu 
kozjatyńskiego, dziesięcioosobowa gru-
pa taneczna z Kleczewa gościła w lipcu 
w Samogorodku biorąc udział w warszta-
tach tanecznych.

„Wszędzie gdzie byliśmy witano nas 
z wielką serdecznością i okazywano 
przyjaźń” mówi Anna Tylman chore-
ograf i opiekun Zespołu „Anulki”. „Dzię-
ki tym warsztatom wzbogaciliśmy swoje 
umiejętności taneczne, poznaliśmy 
ukraińskie tańce narodowe oraz niektó-
re tańce standardowe. Zajęcia odbywały 
się w przemiłej atmosferze” – wspomina 
Anna Tylman.

Poza udziałem w tygodniowym inten-
sywnym programie warsztatów, młodzi 
tancerze z Kleczewa poznawali historię 
i kulturę Ukrainy odwiedzając m.in.: Mu-
zeum w Sestrenowce, poświęcone pamię-

ci pierwszego prezydenta Ukrainy Mychaj-
ło Hruszewskiego oraz Muzeum Chleba 
we wsi Bilopilia. Dużym przeżyciem dla 
całego Zespołu był występ podczas fe-
stynu ludowego w Samogorodku z okazji 
Nocy Kupały. Bardzo miłym akcentem 
podczas tych uroczystości, był wykonany 

przez gospodarzy „Polonez Ogińskiego” 
zadedykowany gościom z Polski.

Inicjatorem i organizatorem wyjazdu 
Zespołu „Anulki” na Ukrainę było Staro-
stwo Powiatowe w Koninie.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Sanktuarium Maryjne 
w Licheniu zostało wybra-
ne „Cudem Powiatu Koniń-
skiego”, w konkursie zor-
ganizowanym przez Staro-
stwo Powiatowe w Koninie 
i tygodnik „Życie Konina”.

Do 18 sierpnia można 
było zagłosować na ulu-
bione miejsce w naszym 
powiecie, a tym samym 
wziąć udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród ufun-
dowanych przez Starostę 
Konińskiego: zestawu kina 
domowego oraz dwóch 
zestawów nawigacji samo-
chodowej. W dodatkowej 
loterii do wygrania były 
cztery nagrody sponsoro-
wane przez: Ośrodek Szko-
leniowo-Wypoczynkowy 
„Wityng” w Mikorzynie, 
Pałacyk w Lisewie, Ośro-
dek Marina Art.-Serwis 
w Mikorzynie oraz Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy „Gwarek” w Ślesinie.

Do 14 sierpnia na łamach „Życia Ko-
nina” zaprezentowanych zostało 7 atrak-
cji turystycznych tj. Ośrodek Edukacji 

Leśnej przy Nadleśnictwie 
Grodziec, Skansen Arche-
ologiczny w Mrówkach, 
Rezerwat Złotogórski, 
Kazimierz Biskupi-Bieni-
szew, Kanał Warta-Gopło, 
Sanktuarium w Licheniu 
oraz Zespół Pałacowo-
Parkowy w Żychlinie.

Zdecydowana większość 
głosujących jako „Cud po-
wiatu konińskiego” wybrała 
Sanktuarium Maryjne w Li-
cheniu. Wręczenie nagród 
jego laureatom nastąpiło 
23 sierpnia podczas Doży-
nek Powiatowo-Gminnych 
w Wierzbinku.

Wszystkim głosującym 
w plebiscycie dziękujemy, 
a posiadaczom szczęśli-
wych losów gratulujemy 
zdobytych nagród.

 
Dominika Jackowska

Czytelnicy wybrali „Cud Powiatu Konińskiego”
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Komunikaty

Ogromną kwotę 18 milionów zło-
tych – udało się pozyskać Powiatowemu 
Urzędowi Pracy w Koninie. Pieniądze 
pochodzą z Funduszu Pracy i Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostaną 
przeznaczone na przeciwdziałanie bezro-
bociu. Dzięki nim uda się zaktywizować 
ponad 3500 osób.

Ponad 5.600.000 złotych pracownicy 
PUP w Koninie zdobyli w ramach Fun-
duszu Pracy z rezerwy ministra. Za te 
środki uruchomione zostały 3 programy: 
„Twoja nowa perspektywa” – skierowa-
ny do osób, których dotknęły zwolnienia 
grupowe, „Wsparcie przedsiębiorczości” 
– adresowany do bezrobotnych i „Czas 
na zmiany” – także kierowany do bezro-
botnych, ale powyżej 45 roku życia. 

Dzięki nim PUP pomoże 250 osobom. 
Prawie 100 z nich trafi na szkolenia, 60 
otrzyma środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, a pozostali zostaną skiero-
wani do prac interwencyjnych i na staże 
zawodowe.

Ale to nie koniec dobrych informacji 
z PUP. Urząd zdobył też blisko 5,5 mi-
liona złotych - z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Za te środki realizowany 
będzie projekt „Nie zmarnuj szansy” ad-
resowany do bezrobotnych, którzy chcą 
aktywnie zaistnieć na rynku pracy. Te-
raz szanse na to dostanie aż 577 osób. 
Ponad stu trafi na szkolenia zawodowe, 
dwustu odbędzie staże, a aż 273 osoby 
otrzymają środki na uruchomienie wła-
snej firmy. Tylko na to ostatnie działanie 

przeznaczone zostały ponad 4 miliony 
złotych.

Dodatkowo Urząd otrzymał ponad 7 
milionów złotych z algorytmu. 

Z analiz pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Koninie wynika, że dzię-
ki pozyskanym środkom w sumie uda się 
pomóc 3500 bezrobotnym. Najwięcej – 
1140 z nich trafi na staże, prawie tysiąc 
osób weźmie udział w szkoleniach, 600 
zostanie skierowanych na roboty publicz-
ne lub do prac interwencyjnych, a 350 
dzięki dotacjom PUP uruchomi działal-
ność gospodarczą. 

Wiesława Matusiak
Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy 
w Koninie 

Jest więcej pieniędzy 
na walkę z bezrobociem

Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu organizuje 
bezpłatne konsultacje indywidualne 
i zajęcia grupowe dla osób poszuku-
jących pracy. Uczestnicy mają okazję 
poszerzyć swoje umiejętności decydu-
jące nie tylko o efektywnym poszuki-
waniu pracy, ale także o skuteczności 
w życiu zawodowym. Proponowane 
przez Centrum zajęcia odbywają się 
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 
37. Zainteresowani proszeni są o bez-
pośredni kontakt z doradcami zawo-
dowymi pod numerami telefonu: 061 
846 38 52 lub 061 846 38 54 lub 
o wcześniejsze osobiste zgłoszenie się 
do Centrum.

We wrześniu odbędą się następujące 
spotkania:
• 17, 18 ,21 września – Trening umie-

jętności asertywnych.
• 16 - 18 września – Komputer pomoc-

ny w poszukiwaniu pracy.
• 22 września – Dokumenty aplikacyjne 

- skuteczna forma wstępnej autopre-
zentacji.

• 28, 29, 30 września – Przedsiębior-
czość, czyli jak zaistnieć na rynku 
pracy.

Trening umiejętności asertywnych
Warsztaty przeznaczone są dla wszyst-

kich osób zainteresowanych tematyką 
asertywności, zarówno tych poszuku-
jących zatrudnienia, jak i pracujących. 
Uczestnicy nauczą się lepszego radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach oceny, 
odmowy i konfliktu interesów jakie czę-
sto pojawiają się w procesie szukania 
pracy. Poznają zachowania asertywne 
zwiększające życzliwość w relacjach 
z ludźmi oraz skuteczność w realizacji 
ich zamierzeń i celów. Poznają również 
sposoby otwartego wyrażania swoich 
potrzeb i oczekiwań wobec innych, 
chronienia swojej prywatności, prze-
ciwstawiania się naciskom otoczenia, 
nabędą umiejętności prowadzące do 
zwiększenia wiary we własne możliwo-
ści i nawiązywania pozytywnych relacji 
z ludźmi. Wiedza teoretyczna i prak-
tyczne ćwiczenia pomogą uczestnikom 
być skutecznymi w działaniu oraz osią-
gać kompromis w sytuacjach konflik-
towych bez rezygnacji z uznawanych 
wartości.

Komputer pomocny w poszukiwa-
niu pracy

To warsztaty komputerowe, adresowa-
ne do osób poszukujących pracy, które 
nie radzą sobie z obsługą komputera. 

Spotkania obejmują naukę podstaw pro-
gramu Word, korzystanie z Internetu oraz 
obsługę poczty elektronicznej w zakresie 
przydatnym w poszukiwaniu pracy.

Dokumenty aplikacyjne – skuteczna 
forma wstępnej autoprezentacji

W trakcie spotkanie informacyjnego 
poruszone zostaną następujące zagadnie-
nia: ogólne zasady budowania biografii 
zawodowej, bilans umiejętności, rodzaje 
życiorysów, dopasowanie dokumentów 
do konkretnej oferty pracy, najczęstsze 
błędy popełniane przez kandydatów do 
pracy.

Przedsiębiorczość, czyli jak zaist-
nieć na rynku pracy?

Warsztaty dadzą uczestnikom niezbęd-
ną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, 
jak również wstępne zbadanie predys-
pozycji w tym kierunku. Na spotkaniu 
uczestnicy dowiedzą się również, jak 
rozpocząć własną działalność gospo-
darczą, czym jest biznesplan oraz jak 
dobrze wykorzystać swój potencjał na 
rynku pracy.

Opracowano 
na podstawie informacji 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Poznaniu

Dla poszukujących pracy
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…Z Życia Szkoły

Wyjątkowo radosna była tegoroczna 
Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 
2009/2010, która odbyła się 1 września 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie. Uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego towarzyszyło bowiem 
otwarcie kompleksu boisk sportowych ze 
sztuczną nawierzchnią.

Zanim władze powiatu konińskiego 
i zaproszeni do Kleczewa goście doko-
nali otwarcia nowoczesnych boisk, in-
auguracyjne przemówienie do uczniów, 
nauczycieli i rodziców wygłosił Stani-
sław Bielik, Starosta Koniński. Życzył, 
by wszystkim spełniały się plany i ma-
rzenia. Młodzieży życzył wytrwałości 
w nauce, która dla wielu jest przepustką 
do dalszej edukacji i kariery, a nauczy-

cielom – wytrwałości i zadowolenia 
z pracy. Rodziców prosił o aktywną 
współpracę z nauczycielami w wycho-
waniu młodzieży.

Po krótkich przemówieniach, nastąpiło 
poświęcenie kompleksu sportowego oraz 
zapalenie symbolicznego znicza. Nowy 
obiekt kosztował 583 tys. zł, z czego 150 
tys. zł przekazał samorząd województwa 
wielkopolskiego. Składa się z dwóch boisk 
ze sztucznej poliuretanowej nawierzchni 
(do piłki nożnej lub ręcznej oraz do siat-
kówki), 60-metrowej bieżni oraz skoczni 
w dal.

Władze szkoły i nauczyciele wychowa-
nia fizycznego mają nadzieję, że dzięki 
takiej bazie uczniowie chętniej będą dbać 
o swoją formę fizyczną.

Witold Nowak
Wydział Promocji i Rozwoju

Joanna Waszak

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 
2009/2010 w Kleczewie

Inwestycje 
w oświacie

Dla powiatu konińskiego edukacja sta-
nowi w każdym roku budżetowym priory-
tetowe zadanie. Szczególna dbałość wyka-
zywana jest  o bazę oświatową i stworze-
nie jak najlepszych warunków uczniom. 
W minionym roku szkolnym na poprawę 
funkcjonowania placówek oświatowych 
przeznaczono kwotę 2 mln 430 tys. zł.

Kolejnym wyzwaniem, po wybudowa-
niu przy każdej powiatowej szkole sali 
gimnastycznej, stały się boiska sportowe. 
Po oddaniu w grudniu ubiegłego roku 
kompleksu boisk sportowych wybudowa-
nego  za kwotę blisko 1 mln 300 tys. zł 
w ramach programu rządowego ,,Moje 
boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół 
Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, 
1 września 2009 roku podczas Powiatowej 
Inauguracji Roku Szkolnego 2009/2010 
dokonano otwarcia kolejnej inwestycji Po-
wiatu, jaką była budowa boisk szkolnych 
ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie 
za kwotę 600 tys. zł. We wrześniu tego 
roku ruszyła budowa kolejnej inwestycji 
z zakresu infrastruktury sportowej – no-
woczesnego kompleksu boisk przy Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompol-
nie. Obiekt wyposażony zostanie w bo-
iska wielofunkcyjne ze sztuczną trawą (do 
piłki ręcznej i siatkowej), kort tenisowy 
oraz rzutnię do pchnięcia kulą i skocznie 
do skoku w dal i trójskoku. Przewidywany 

koszt całego przedsięwzięcia to 560 tys. 
zł a termin zakończenia – czerwiec 2010 
rok. W najbliższym czasie planowane jest 
rozpoczęcie budowy boisk i placu zabaw 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Rychwale.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego zakończono również drobniejsze 
prace budowlane we wszystkich czterech 
powiatowych szkołach na łączną kwotę 
ok. 330 tys. zł. I tak w naszych szkołach 
przeprowadzono remonty sanitariatów, 
izb lekcyjnych, schodów, zmodernizowa-
no wentylacje, wyremontowano instalację 
kanalizacyjną i sanitarną, wybudowano 
ogrodzenie oraz wykonano termomoder-
nizację budynku kotłowni w Kleczewie. 
Istotną pozycję w budżecie zajęła konty-
nuacja remontu internatu w Żychlinie. Na 
ten cel wydano ok. 200 tys. zł. W trakcie 
realizacji jest remont Sali im. Fryderyka 
Chopina w Pałacu im. Bronikowskich 
będącego siedzibą Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie. Wartość 
tego zadania to ok. 220 tys. zł. Ponadto 

przygotowywana jest dokumentacja na 
dobudowę klatki schodowej wraz z szy-
bem windowym i windą dla osób niepeł-
nosprawnych do  budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Kładziony jest nacisk nie tylko na bazę, 
ale również na rozwój ucznia. Dlatego też 
w budżetach szkół corocznie znajdują się 
środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne. 
Standardem nowoczesnej szkoły jest pra-
ca ucznia z komputerem i swobodny do-
stęp do Internetu. We wszystkich naszych 
placówkach funkcjonują centra multime-
dialne oraz nowocześnie wyposażone 
pracownie komputerowe. W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie 
Centrum kształcenia na odległość zapra-
sza na nieodpłatne kursy. 

Rozwijająca się baza oświatowa oraz 
szeroka oferta edukacyjna ma na celu 
przyczynienie się do wzrostu popularno-
ści naszych szkół i placówek.

Małgorzata Waszak 
Wicestarosta Koniński
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Rok 2009 został ustanowiony przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ROKIEM 
RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO. Ro-
dzinną pieczę zastępczą uznano za najlep-
szy sposób pomocy dzieciom okresowo 
pozbawionym pieczy rodziny własnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie od 1999 roku konsekwentnie 
realizuje zadania dotyczące opieki nad 
dzieckiem i rodziną, kładąc szczególny 
nacisk na wzmocnienie działań w zakre-
sie rodzicielstwa zastępczego, ale przede 
wszystkim respektując prawo dzieci do 
życia w rodzinie biologicznej. PCPR przez 
lata działań zbudowało system rodzinnej 
opieki zastępczej, który pozwala na pomoc 
zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Już w 2002 roku przyjęty został 
uchwałą Rady Powiatu „Lokalny system 
pomocy dziecku i rodzinie w powiecie 
konińskim” na lata 2002-2007, następ-
nie zaktualizowany na lata 2009-2013, 
który zakłada rozwijanie rodzinnej opieki 
zastępczej, bez konieczności umieszcza-
nia dzieci w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych poza powiatem. Ten cel 
został osiągnięty. Powiat nie umieszcza 
dzieci w placówkach od 2000 r., posia-
da sprawny system opieki nad dzieckiem 
i rodziną, którego istotne elementy to:
Interdyscyplinarny Zespół Wsparcia Ro-

dziny przy PCPR działający od 2000 r., 

w skład którego wchodzą pracownicy 
socjalni PCPR i ośrodków pomocy 
społecznej, kuratorzy rodzinni, peda-
godzy szkolni, doraźnie przedstawiciele 
policji, ośrodka adopcyjno-opiekuńcze-
go, pogotowi rodzinnych;

	Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i In-
terwencji Kryzysowej, współpracujący 
z wszystkimi gminami powiatu, dys-
ponujący tzw. wyjazdowym zespołem 
specjalistów (prawnicy, psycholog, te-
rapeuta uzależnień) realizujący dyżury 
w poszczególnych gminach;

	4 pogotowia rodzinne;
	15 rodzin zastępczych niespokrewnio-

nych;
	2 rodziny zawodowe wielodzietne;
	12 placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży, realizujących zada-
nia związane z profilaktyką i wspar-
ciem rodziny naturalnej w środowisku 
lokalnym;

	8 asystentów rodzinnych działających 
w gminach powiatu;

	wypracowany system współpracy 
i wspierania pogotowi rodzinnych i ro-
dzin niespokrewnionych, częsta obec-
ność w tych rodzinach pracowników 
PCPR oraz szkolenia i warsztaty dosko-
nalące umiejętności motywujące;

	bieżąca, bardzo sprawna i dobra współ-
praca z Sądem i kuratorami;

	praca z rodzicami biologicznymi – po-
wroty dzieci z rodzin zastępczych do 
rodzin biologicznych (71 dzieci do roku 
2008).
Z wielu cennych inicjatyw przygotowa-

nych i wdrażanych przez PCPR w ostat-
nich latach na uwagę zasługuje realiza-
cja programu „Bliżej dziecka i rodziny”, 
który świetnie wpisuje się i wzbogaca 
lokalny system opieki nad dzieckiem 
i rodziną.

Środki na realizację programu pozy-
skane zostały z Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej w formie dotacji celowej 
w ramach „Otwartego konkursu ofert na 
finansowanie i wspieranie programów 
z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 
w roku 2009”. 

Celem programu jest rozwijanie środowi-
skowej pomocy dla rodzin w sytuacjach kry-
zysowych, wspieranie rodzin naturalnych we 
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych, zapobieganie 
kierowaniu dzieci częściowo lub całkowicie 
pozbawionych opieki rodziców do placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, rozwój niespo-
krewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych 
oraz zawodowych rodzin zastępczych.

Na realizację programu, zgodnie z po-
rozumieniem zawartym 6 lipca 2009 r., 
Powiat Koniński otrzymał z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 
dotację w kwocie 80.000 zł. 

Pieniądze te pozwoliły na zatrudnienie 
siedmiu asystentów rodzinnych, którzy od 
sierpnia pracują z rodzinami w granicach 
gmin powiatu konińskiego, w miejscu ich 
zamieszkania. 

Asystenci zostali skierowani do rodzin, 
którym zostały ograniczone prawa rodzi-
cielskie w dwóch sytuacjach: 
	w wyniku współpracy z kuratorem ro-

dzinnym, gdy istnieje realne zagrożenie 
zabrania dziecka z rodziny (zapobiega-
nie izolacji),

	w sytuacji powrotu do rodziny natu-
ralnej z pogotowia rodzinnego, w celu 
wzmocnienia osiągniętych efektów 
prowadzonej pracy z rodziną biologicz-
ną (bezpieczny i trwały powrót).
Kontynuujemy tym samym zapocząt-

kowaną we wrześniu 2008 r. nową formę 
pomocy dla rodzin, która daje szansę na 
stabilizację rodziny i przeciwdziała izolacji 
dziecka poza rodziną.

 W ramach realizacji projektu zorganizo-
wane będą ponadto „Powiatowe Dni Ro-
dzicielstwa Zastępczego” planowane we 
wrześniu 2009 r. oraz przeprowadzone 
zostanie szkolenie dla rodzin zastępczych 
na temat „Wzmocnienie więzi z rodziną 
naturalną – nie ma skrzydeł bez korzeni”.

 W ośmiu gminach Powiatu pracować 
będą specjaliści: pedagog/psycholog, te-
rapeuta uzależnień, prawnik, pracownik 
socjalny. Specjaliści będą pełnili dyżury 
w określone dni w gminnych ośrodkach 
pomocy społecznej.

Elżbieta Sroczyńska
Dyrektor Powiatowego Centrum 
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