
Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia

oraz pomyślności
w Nowym 2012 Roku
wraz z podziękowaniami
za owocną współpracę

życzą

 Małgorzata Waszak Janusz Stankiewicz Andrzej Nowak
 Starosta Koniński Przewodniczący Rady Wicestarosta Koniński
  Powiatu Konińskiego

ISSN 1731-8408 grudzień 2011, nr 4 (94)Kurier



2

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Radzi

Szanowni Konsumenci. Wielkimi kro-
kami zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia i Nowy 2012 rok. Zgodnie z trady-
cją będziemy się starali, by wypadły jak 
najlepiej. Regułą jest, że w grudniu wy-
dajemy znacznie więcej gotówki niż w in-
nych miesiącach. Kupując prezenty, czy 
organizując rodzinne spotkania, bywa, 
że jesteśmy zmuszeni do zaciągnięcia 
kredytu lub pożyczki. Przed podjęciem 
takiej decyzji należy bardzo starannie 
przeanalizować i zrozumieć treść umo-
wy przedstawionej przez bank lub inny 
podmiot.

Szczególną uwagę winniśmy zwrócić 
na wysokość odsetek oraz pozostałe 
koszty związane z pożyczką lub kredy-
tem. Brak odsetek nie oznacza, że mamy 
do czynienia z kredytem bezkosztowym. 
Pamiętajmy także, aby zapoznać się z do-
datkowymi dokumentami wskazanymi 
w umowie, które z reguły stanowią jej in-
tegralną część. Kwestią często całkowi-
cie ignorowaną przez konsumentów są 
postanowienia umowne dot. ubezpiecze-
nia kredytu. Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów w Koninie wielokrotnie miał do 
czynienia z sytuacjami, gdy ubezpieczy-
ciel odmawiał wypłaty odszkodowania, 
powołując się na fakt deklarowania nie-
prawdy przez kredytobiorcę.

W umowach kredytu bankowego 
najczęściej znajdują się oświadczenia, 
z których wynika, że ubezpieczeniu pod-
legają tylko osoby całkowicie zdrowe. 
Jeżeli umowę zawiera osoba chora, to 
opłacanie składek jest tylko niepotrzeb-
nym wydatkiem. Poważnym błędem 

jest także zaciąganie zobowiązań, mimo 
braku zdolności kredytowej. Zaciąganie 
kredytu na spłatę wcześniejszego zadłu-
żenia może doprowadzić do całkowitej 
niewypłacalności kredytobiorcy, a w naj-
gorszym razie do utraty zgromadzonego 
mienia. 

Kolejnym problemem, z którym 
borykają się konsumenci, jest wybór 
prezentów dla najbliższych. Często, 
z braku czasu, kupujemy pochopnie. 
Zdarza się, że obdarowana przez nas 
osoba nie jest nim zachwycona i wów-
czas najchętniej zwrócilibyśmy towar 
do sklepu lub zamienili go na inny. Pa-
miętajmy jednak, że towar zakupiony 
w sklepie nie podlega zwrotowi lub za-
mianie. Sprzedawca może oddać nam 
pieniądze lub umożliwić dokonanie 
wyboru innego towaru, ale jest to tylko 
jego dobra wola.

Nieco inaczej przedstawia się sytu-
acja, gdy konsument zawarł umowę 
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość. Z taką formą dokonywania 
zakupów mamy do czynienia, jeżeli na-
bywamy towar w sklepie internetowym, 
z oferty katalogowej lub od sprzedawcy 
bezpośredniego (np. od domokrążcy lub 

podczas prezentacji w mieszkaniu pry-
watnym lub restauracji). Konsument, 
który dokonał zakupu w ten sposób 
może odstąpić od umowy sprzedaży bez 
podania przyczyn. Warunkiem koniecz-
nym skutecznej rezygnacji jest złożenie 
oświadczenie na piśmie w terminie dzie-
sięciu dni od zawarcia umowy. Do zacho-
wania tego terminu wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem. Taki 
sam termin mamy na odstąpienie od 
umowy kredytu konsumenckiego, któ-
ry zaciągamy, przy zakupie towarów lub 
usług „na raty”. 

Zdarza się także, że w przedświą-
tecznym ferworze ulegamy namowom 
dostawców np. telewizji cyfrowej lub 
internetu. Podpisane w pośpiechu umo-
wy mogą zawierać postanowienia, na 
które nie zwracamy uwagi lub zapisy 
zdecydowanie różniące się od ustnych 
zapewnień przedsiębiorcy. Dlatego też 
zawsze powinniśmy dokładnie zapoznać 
się z treścią dokumentów, pod którymi 
składamy podpis. 

Szanowni Państwo, wierzę, że zawar-
te w niniejszym tekście przestrogi, po-
zwolą spędzić Święta Bożego Narodze-
nia bez bagażu niepotrzebnych stresów 
i obaw o stan portfela. Dlatego też życzę 
wszystkim konsumentom zdrowych, 
spokojnych oraz radosnych Świąt Boże-
go Narodzenia oraz szczęśliwego Nowe-
go 2012 Roku.

Bernadeta Szmytka
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Koninie

Kilka porad 
konsumenckich na Święta 
i Nowy 2012 Rok
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Z Kroniki Powiatu

Emerytowani nauczyciele, pracow-
nicy i absolwenci Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych w Żychlinie,
24 września b. r., wzięli udział w „I Zjeź-
dzie Absolwentów”, którego motto 
brzmiało: „Są miejsca, czasy i ludzie, 
których się nie zapomina”.

Szkoła otworzyła swoje podwoje
1 września 1959 r. Przez 50 lat dokony-
wała się jej transformacja – od Szkoły 
Rolniczej do Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych. Przez dziesięciolecia 
szkoła wykształciła rzesze: rolników, 
ekonomistów, kucharzy, techników hote-

larstwa i pracowników obsługi turystycz-
nej, pszczelarzy oraz z powodzeniem 
przygotowała w liceum ogólnokształcą-
cym do startu na studia wyższe.

Zjazd rozpoczął się od mszy św. w in-
tencji nauczycieli, absol-
wentów i pracowników 
szkoły. Część ofi cjalną 
otworzyła dyrektor 
ZSEU – Anna Matczak-
Gaj przybliżając historię 
szkoły. 

Szkolne mury gościły 
absolwentów z lat 50-
tych oraz ówczesnych. 
Mieli oni możliwość 
zwiedzania szkoły, obej-
rzenia starych kronik 
i archiwalnych zdjęć, 
a przede wszystkim był 
to czas spotkań z nauczycielami i rówie-
śnikami. Na zakończenie zrobiono pamiąt-
kowe zdjęcie.

Zjazd był okazją do wzruszeń, refl eksji, 
powrotu do szkolnych znajomości. Ra-
dosny nastrój i uśmiech towarzyszył ze-
branym cały dzień. Wszyscy absolwenci 
i goście otrzymali pamiątki ze Zjazdu 
m.in. monografi ę nauczyciela – history-
ka ZSEU Zbigniewa Gajewskiego – „Od 

Szkoły Rolniczej I Stopnia do Zespołu 
Ekonomiczno-Usługowych im. Frydery-
ka Chopina w Żychlinie”. 

O tym, że warto było dołożyć organiza-
cyjnych starań świadczą wpisy do Księgi 

Pamiątkowej: „…Żychlin jako cenny dar, 
początek drogi ku dorosłości, czarowne 
wspomnienia i obietnica lepszego jutra. 
Wielkie DZIĘKUJĘ!”, „Dziękujemy za 
wspaniałe chwile, miło było wrócić po 17 
latach, odświeżając pamięć i wspomnie-
nia szkolnych lat”.

Żanetta Śledzińska
Nauczyciel ZSEU

w Żychlinie

I Zjazd 
Absolwentów 
Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-
Usługowych 
w Żychlinie

„Znaczenie dialogu międzykulturo-
wego w stosunkach sąsiedzkich i eu-
ropejskich” – pod takim hasłem od-
były się 5 września 2011 r. warsztaty 
w Zespole Szkół Ekonomiczno -Usłu-
gowych w Żychlinie, w których udział 
wzięli uczniowie starszych klas oraz
16-osobowa delegacja ze Stowarzy-
szenia Niemiecko-Polska Misja Pojed-
nania im. Martina Menzla.

Współpraca Szkoły ze Stowarzysze-
niem rozpoczęła się w czerwcu 2003 r., 
z inicjatywy rodzin niemieckich, które 
podjęły się przygotowania w Bad Pyr-
mont (Niemcy) praktyk zawodowych 
dla uczniów ZSEU w Żychlinie. Okazją 
do zorganizowania warsztatów, była ob-
chodzona w bieżącym roku 10 rocznica
działalności Stowarzyszenia.

Na tegorocznych warsztatach gości-
liśmy: Petera Potzmanna – przewodni-
czącego Stowarzyszenia oraz Monike 
Mehring Menzel – wiceprzewodniczącą 
Stowarzyszenia, Inge i Hasso Mehrfort – 
pomysłodawców praktyk wakacyjnych, 
Heinera Mehringa – autora warsztatów 
fotograficznych w Żychlinie i wystawy foto-
graficznej „Serenissima” w Koninie, a tak-
że nowych członków Stowarzyszenia.

Warsztaty przebiegały dwuetapowo. 
W części pierwszej historyczno-krajo-
znawczej uczestnicy mogli poznać dzie-
je ziemi konińskiej, zwiedzając: gotycki 
kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosła-
wicach; zamek i wystawę „Pradzieje Zie-
mi Konińskiej” w Muzeum Okręgowym 
w Koninie – Gosławicach oraz Cmentarz 
Niemiecko-Rosyjski z okresu I wojny 
światowej w Koninie przy ul. Szpitalnej, 
gdzie złożono wiązankę kwiatów o bar-
wach narodowych niemieckich i polskich. 
Niemieccy goście wyrazili słowa uznania 
i szacunku dla władz miasta za pamięć 
o poległych żołnierzach sprzed blisko 
100 lat. Druga część warsztatów odbyła 
się w sali konferencyjnej ZSEU w Żychli-
nie, gdzie uczestników powitała dyrektor 
szkoły Anna Matczak-Gaj. Szczególnie 
serdeczne słowa powitania skierowała do 
gości ze Stowarzyszenia Niemiecko-Pol-
ska Misja Pojednania im. Martina Menzla, 
podkreślając doniosłe znaczenie bezpo-
średnich kontaktów w wychowaniu i edu-
kacji międzynarodowej naszych uczniów.

Przedmiotowy wykład na temat „Zna-
czenie dialogu międzykulturowego w sto-
sunkach sąsiedzkich i europejskich” 
przedstawiła Krystyna Gajewska – na-

uczyciel - doradca z Miejskiego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 
W profesjonalny sposób wskazała na:
– prawo do uznania godności każdego 

człowieka,
– niezbywalne prawo do wolności 

i uczestnictwa w dziedzictwie kultury,
– prawo do pełnego udziału we własnej 

kulturze narodowej i obowiązek jej 
rozwijania,

– prawo i obowiązek propagowania 
dialogu międzykulturowego dla upo-
wszechniania wspólnych wartości. 
Podsumowania części wykładowo-

lekcyjnej dokonał Zbigniew Gajewski – 
nauczyciel historyk, współorganizator 
warsztatów, przedstawiając zarys historii 
polsko-niemieckiej od zarania Państwa 
Polskiego do współczesności, akcentu-
jąc normalizację stosunków politycznych 
między obydwoma państwami. 

Spotkanie z niemieckimi gośćmi zakoń-
czyło się zwiedzaniem Szkoły oraz pa-
miątkowym zdjęciem przy pomniku Fry-
deryka Chopina – patrona Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Halina Michnicka
Nauczyciel SEU

w Żychlinie

Warsztaty Historyczno-Regionalne w Żychlinie 
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Z Kroniki Powiatu

Już po raz 11 odbył się Powiatowy 
Konkurs Ochrony Środowiska. Jego lau-
reatami zostali w tym roku: Sebastian 
Stuczyński oraz Patrycja Kamińska.

W tegorocznym konkursie, które-
go fi nał odbył się 26 listopada 2011 r. 
w Starostwie Powiatowym w Koninie 
rywalizowało 303 uczniów, w tym 196 
z dwunastu gimnazjów oraz 75 uczniów 
z trzech szkół ponadgimnazjalnych. 
Z etapu szkolnego do ścisłego fi nału 
zakwalifi kowało się 12 gimnazjalistów 
oraz 9 uczniów z trzech szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu konińskiego. 

Na poziomie szkolnym uczniowie zma-
gali się tylko z pytaniami testowymi, na-
tomiast w fi nale po wykazaniu się wiedzą 
w części pisemnej – testowej, należało 
dowieść swojej wiedzy w części ustnej.

Finaliści swoją wiedzę prezentowali 
przed jury w składzie: Krystyna Szajkow-
ska-Podlasińska – wizytator Delegatury 
w Koninie Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu, Halina Chodkiewicz – naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Koninie, Halina Dąbrowska – zastępca 
naczelnika Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Koninie, Jan Pogodski 
– przewodniczący Związku Międzygmin-
nego „Koniński Region Komunalny” oraz 
Bogumił Leszczak – przewodniczący 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Rady Powiatu Konińskiego.

Po części pisemnej, na poziomie szkół 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych, wyłoniono po trzech laureatów, 
którzy wzięli udział w ustnym fi nale 
konkursu. Zmaganiom przyglądali się: 
Andrzej Nowak – wicestarosta Koniński, 
Włodzimierz Pawlak – wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Konińskiego - Wło-
dzimierz Pawlak oraz Józef Olczak – dy-
rektor Biura Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Koninie - Józef Olczak. 

Laureatami na poziomie gimnazjum 
zostali: Sebastian Stuczyński z Gimna-
zjum w Sławsku – 22 pkt., Wiktor Jakub 
Tylman z Gimnazjum w Budzisławiu 
Kościelnym – 21 pkt., Szymon Janaczyk 
z Gimnazjum w Kleczewie – 18 pkt. Z ko-
lei na poziomie szkół ponadgimnazjal-
nych najlepszymi okazali się: Patrycja 
Kamińska z Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Kleczewie – 24,5 pkt., Ewelina 
Deręgowska z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sompolnie – 20,5 pkt., 
Katarzyna Mularska z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie - 17 pkt.

Tegorocznych fi nalistów uhonorowano 
plecakami trekingowymi fi rmy Campus. 
Pozostałym laureatom oraz nauczycie-
lom wręczono pendrivy oraz upominki 
z logo powiatu konińskiego. Nagrody 
ufundował również Polski Związek Węd-
karski w Koninie.

Zaproszeni goście oraz uczniowie 
mogli wysłuchać referatów przygotowa-
nych przez Andrzeja Łąckiego – prezesa 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego w Koninie oraz 
Władysława Poprawskiego – pszcze-
larza, przedstawiciela Regionalnego 
Związku Pszczelarzy w Koninie.

Lidia Cichocka
Wydział Promocji i Rozwoju

Najlepsi 
w ochronie 
środowiska

Centrum Informacji Turystycznej 
w Koninie zajęło II miejsce w kategorii 
trzygwiazdkowych centrów w Polsce. 
Działający od roku koniński CIT wyróż-
niła Polska Organizacja Turystyczna 
podczas październikowych Targów Tu-
rystycznych TOURSALON 2011 w Po-
znaniu. Warto dodać, że pierwszej na-
grody w tej kategorii nie przyznano.

Polska Organizacja Turystyczna oce-
niając działające w kraju punkty infor-
macji zwracała uwagę na ich jakość, 
kompetencje pracowników i dostęp-
ność. Statuetkę i dyplom potwierdzający 

przyznanie nagrody odebrał Adrian Ra-
peła z Lokalnej Organizacji Turystycznej 
w Koninie. - Jesteśmy niezwykle zasko-
czeni ta nagrodą, ponieważ po pierwsze 
niedawno zakończył się proces certyfi -
kacji, kiedy otrzymaliśmy trzy gwiazdki, 
a po drugie działamy krótko. Sądziliśmy 
zatem, że nagrody trafi ą w ręce długo 
działających punktów – powiedział po 
odebraniu wyróżnienia Adrian Rapeła 
z LOT „Marina” w Koninie.

Centrum Informacji Turystycznej 
w Koninie powstało w 2010 r. Swoją sie-
dzibę ma przy ul. Dworcowej w Koninie. 

Pracownicy Centrum 
udzielają informacji 
na temat miejsc, które 
warto odwiedzić w re-
gionie konińskim, bazy 
noclegowej, gastrono-
micznej, a także jako 
pracownicy Lokalnej 
Organizacji Turystycz-
nej „Marina” wspoma-
gają promocję turystyki w regionie.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju

Nagroda dla Centrum Informacji 
Turystycznej w Koninie
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Z Kroniki Powiatu / Edukacja
Cztery gminy powiatu konińskiego 

uzyskały dofinansowanie w drugim roz-
daniu konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś” organizowanego w Programie 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Najwięcej, 
bo aż trzy projekty realizować będzie 
gmina Skulsk.

W tegorocznej edycji konkursu, ma-
jącego na celu pobudzenie aktywności 
mieszkańców obszarów wiejskich wo-
jewództwa wielkopolskiego, do oceny 
merytorycznej zakwalifi kowano 355 
projektów. Spośród nich kapituła kon-
kursu wybrała 80 przedsięwzięć, które 
otrzymały wsparcie fi nansowe. Dofi -
nansowanie do zadań prowadzonych 
przez samorządy gminne pozwoli zmie-

nić oblicze także kilku miejscowości 
w powiecie konińskim. O dużym sukce-
sie może mówić Skulsk, który otrzyma 
wsparcie aż trzech inwestycji. Dzięki 
pieniądzom dzielonym przez Departa-
ment Rozwoju Obszarów Wielkich Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, północna 
gmina konińskiego powiatu zagospo-
daruje linię brzegową jeziora Skulska 
Wieś w Pilichu. Zyskają też mieszkańcy 
wsi Mniszki oraz samego Skulska, któ-
re stawiając na rozwój turystyki chce na 
skarpie odnowionej już plaży zbudować 
niewielki amfi teatr.

Także z myślą o turystyce i rekreacji 
pozytywnie ocenione projekty przygo-

towały gminy: Ślesin (dla miejscowo-
ści Piotrkowice i Lubomyśle), Rychwał 
(dla miejscowości Kuchary Borowe) 
i Kramsk (dla miejscowości Wysokie).

Wsparcie inwestycyjne przyznawane 
w programie związane z zagospoda-
rowaniem przestrzeni publicznej oraz 
utrzymaniem, odbudową i poprawą dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wsi podniesie atrakcyjność turystyczną 
obszarów wiejskich oraz doprowadzi do 
powstania warunków przyspieszających 
rozwój społeczno-ekonomiczny terenów 
wiejskich, a poprzez to przyczyni się do 
aktywizacji ludności wiejskiej.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju

Pięknieje wielkopolska wieś

Europa
na lekcjach

Uczniowie z Konina i powiatu koniń-
skiego uczestniczą w lekcjach europej-
skich w ramach konkursu pn. „Młodzi 
wiedzą o funduszach”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Koninie, mieszczący się 
w Starostwie Powiatowym w Koninie, 
rozpoczął kolejną edycję lekcji europej-
skich w ramach konkursu pn. „Młodzi 
wiedzą o funduszach”. W prelekcjach, 
które potrwają do lutego 2012 r., uczest-
niczyć będą uczniowie z Konina i powiatu 
konińskiego – z trzech szkół gimnazjal-
nych (Gimnazjum nr 5 w Koninie, Gim-
nazjum w ZS w Starym Mieście, Gimna-
zjum nr 7 im. gen. Sikorskiego w Koninie) 
oraz z trzech szkół ponadgimnazjalnych 
(ZS Budowlanych w Koninie, ZS im. M. 
Kopernika w Koninie, II LO im. Baczyń-
skiego w Koninie) – łącznie 175 uczniów. 

Zajęcia poprowadzą konsultanci Punk-
tów Informacyjnych Funduszy Europej-
skich, którzy powiedzą m.in. jak wypełnić 
uproszczony wniosek o dofi nansowanie, 
czym są fundusze europejskie i jakie są 
źródła ich pozyskiwania. Nie zabraknie 
też informacji o objęciu przez Polskę 
prezydencji w Radzie UE.

Warunkiem wzięcia udziału w kon-
kursie - „Młodzi wiedzą o funduszach”, 
jest wypełnienie uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie, wraz z załącznikiem. 
Zainteresowany uczeń, musi dostarczyć 
go w ciągu 4 tyg. od momentu przepro-
wadzenia lekcji do Lokalnego Punktu In-
formacyjnego FE w Koninie. Istotne, aby 
wniosek o dofinansowanie i załącznik 
przedstawiał projekt, który uzyskał dofi-
nansowanie z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 207-
2013 i został zrealizowany w naszej okolicy. 
Załącznik może stanowić nagrania typu: 
film, audycja, prezentacja multimedialna 
(nie będą przyjmowane makiety, plakaty, 
rysunki). Zarówno wniosek, jak i nagranie 
uczeń przygotowuje indywidualnie.

Wstępnej oceny wniosków i nagrań do-
konają konsultanci PIFE w Koninie, naj-
lepsze przekażą do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego. 

Ten z kolei wyłoni zwycięzców. Nagrania 
oceniane będą w trzech kategoriach: au-
dycja – wywiad, felieton, reportaż; fi lm 
– wywiad, felieton, reportaż; prezentacja 
multimedialna/audiowizualna.

Zachęcamy uczniów do pilnego 
uczestnictwa w lekcjach i wzięcia udzia-
łu w konkursie. Organizator konkursu 
– Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu ufundował 
bardzo atrakcyjne nagrody. Za zaję-
cie: I miejsca – wyjazd do Brukseli (dla
3 uczniów wraz z opiekunami), gadżety 
promujące WRPO; II miejsca – czytnik
e-book, mp3, gadżety promujące WRPO; 
III miejsca – cyfrowa ramka do zdjęć, 
mp3, gadżety promujące WRPO.

Regulamin Konkursu dostępny na 
stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

Dorota Jaśniewicz
PIFE w Koninie
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Wchodzących w tym roku do Domu 
Kultury „Oskard” w Koninie witali sta-
rosta koniński Małgorzata Waszak, 
wicestarosta Andrzej Nowak i prze-
wodniczący Rady Powiatu Konińskiego 
Janusz Stankiewicz. Witała też zimowa 
scenografi a, jaką przygotowali organi-
zatorzy Gali. W otoczeniu ośnieżonych 
białym puchem choinek i „padającego” 
na ekranie śniegu uwagę gości zwraca-
ły piękne bordowe sanie ciągnięte przez 
parę siwych koni. Ten szczególny klimat 
sali wielu wspominało jeszcze kilka dni 
po Gali Powiatu, spotkaniu z włodarzami 
samorządu i gwiazdą wieczoru – Zbi-
gniewem Wodeckim. Zanim jednak za-
proszony do Konina piosenkarz i muzyk 
pojawił się na scenie, odbyła się część 
ofi cjalna uroczystości, czyli przemówie-
nia, wręczanie nagród i statuetek. 

Najpierw słowa podziękowania za 
współpracę i zaangażowanie w po-
wiatowe zadania skierowała do gości 

Małgorzata Waszak, starosta koniński. 
Później swoje gratulacje i uznanie za 
pracę i wkład w rozwój powiatu koniń-
skiego wyraził też Janusz Stankiewicz, 
przewodniczący Rady Powiatu. Nie 
zabrakło też życzeń i podziękowań od 
parlamentarzystów, wojewody wiel-
kopolskiego, czy samorządowców. Aż 
nadszedł czas na wręczenie odznaczeń 
państwowych. 

Odznaki Zasłużony dla rolnictwa 
otrzymali: Józef Nawrocki rolnik z gm. 
Kramsk, Krzysztof Ruszczyński rolnik 
z gm. Sompolno, Mariusz Smolarek rol-
nik z gm. Kramsk oraz Stanisław Syp-
niewski, emerytowany urzędnik, były 
kierownik Biura Rolnictwa i Leśnictwa 
w Starostwie Powiatowym w Koninie. 

Po odznaczeniach przyszedł moment 
wręczenia Nagrody Gospodarczej Po-
wiatu Konińskiego. Wyjątkowość tej 
chwili podkreślał niewątpliwie niepokój 
kilkunastu przedsiębiorców nominowa-
nych do tego wyróżnienia. Ale zwycięz-
ców mogło być tylko dwóch. W kategorii 
Za osiągnięcia ekonomiczne nagrodę 
otrzymało Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjne GALWAMET z Brzeźna gm. 
Krzymów, a w kategorii Za działalność 
na rzecz samorządu terytorialnego uho-

XIII Gala Powiatu Konińskiego
W wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury „Oskard” w Koninie, 2 grudnia 
2011 r., odbyła się XIII Gala Powiatu Konińskiego. Jak zawsze uroczystość 
była okazją do podziękowania wszystkim, którzy wyróżniają się aktyw-
nością na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju naszego regionu.
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norowano Zakład Betoniarski i Łowisko 
Specjalne „U Roberta” w Kleczewie, któ-
rego właścicielem jest Robert Kopiecki. 

Część ofi cjalną kończyło wręczenie 
statuetek Gali Powiatu Konińskiego. 
W kategorii „Samorządowiec” statuetka 
trafi ła w ręce Ryszarda Nawrockiego, 
wójta gminy Stare Miasto – samorzą-
dowca znanego z aktywności i skutecz-
ności w działaniu nie tylko w powiecie 
konińskim, ale również poza jego grani-
cami.

Społecznikiem roku została Anne-
ke Mülder z holenderskiej fundacji 
Stichting Eemsmond Helpt De Po-
len, która od lat pomagała i pomaga 
nie tylko mieszkańcom naszego po-
wiatu, ale również – już kilkukrotnie 
– mieszkańcom partnerskiego z na-
szym powiatem Rejonu Kozjatyńskie-
go na Ukrainie. Jego przedstawiciele 
byli również gośćmi XIII Gali Powiatu 
Konińskiego.

W kategorii „Kultura” statuetką wyróż-
niono Kamila Wasickiego z zespołem. 
– O te nagrody u siebie jest najtrudniej, 
dlatego taki moment, kiedy ktoś zauwa-
ża tutaj naszą twórczość jest bardzo miły 
– mówił dziennikarzom nagrodzony wo-
kalista i autor piosenek.

Wyjątkiem w ilości przyznanych statu-
etek była kategoria „Sport”. Tu uhonoro-
wano dwóch sportowców – kolarza Ada-
ma Stachowiaka oraz pięściarza Igora 
Jakubowskiego.

XIII Galę Powiatu Konińskiego za-
kończył występ Zbigniewa Wodeckie-
go, piosenkarza i muzyka znanego nie 
tylko dzieciom z popularnej kiedyś pio-
senki do telewizyjnej bajki „Pszczółka 
Maja”, ale też lubianego przez dorosłą 
publiczność za takie utwory jak: „Za-
cznij od Bacha”, „Lubię wracać tam 
gdzie byłem”, czy „Z Tobą chcę oglą-
dać świat”. Znakomita forma artysty, 
jego sceniczna swoboda i niewątpliwa 
umiejętność kontaktu z publicznością 
była prawdziwą ozdobą trzynastej – 
wcale nie pechowej – Gali Powiatu Ko-
nińskiego.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju

XIII Gala Powiatu Konińskiego
W wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury „Oskard” w Koninie, 2 grudnia 
2011 r., odbyła się XIII Gala Powiatu Konińskiego. Jak zawsze uroczystość 
była okazją do podziękowania wszystkim, którzy wyróżniają się aktyw-
nością na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju naszego regionu.
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Promocja Zdrowia

Propagowanie profi laktyki zdrowotnej 
i zdrowego stylu życia, to jedno z działań 
wpisanych w Powiatowy Program Pro-
mocji Zdrowia i program Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. 

Od kilku lat powiat zaangażowany jest 
w propagowanie programów zdrowot-
nych, fi nansowanych ze środków pu-
blicznych, a w szczególności w profi lak-
tykę raka piersi oraz raka szyjki macicy. 
Stąd też Starostwo Powiatowe w Koninie 
podejmuje działania zachęcające społe-
czeństwo do zgłaszania się na badania 
profi laktyczne.

W ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 
nawiązano współpracę z Ośrodkiem 
Profi laktyki i Epidemiologii Nowotworów 
w Poznaniu, w wyniku której we wszyst-
kich gminach powiatu oraz czterokrotnie 
przy budynku Starostwa odbyły się ba-
dania mammografi czne.

Populacyjny Program Profilaktyki 
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Ma-
cicy był również wspierany w formie dota-
cji przekazanej dla Stowarzyszenia Kobiet 
z Problemami Onkologicznymi „Magno-
lia”, które realizowało zadanie pod nazwą: 
Działania edukacyjne poprawiające świa-
domość kobiet w zakresie regularnych 
badań ginekologicznych. Program ten 
adresowany był do kobiet z pięciu gmin 
powiatu konińskiego: Wierzbinek, Gro-
dziec, Ślesin, Sompolno i Skulsk.

Podczas spotkań przekazano podsta-
wowe informacje na temat zakażenia 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 
wczesnych objawów mogących sygnali-

zować rozwój raka szyjki macicy i raka 
jajnika oraz znaczenia regularnych ba-
dań ginekologicznych w profi laktyce tej 
grupy nowotworów.

Powiat współpracował również ze 
Stowarzyszeniem Chorych na Czernia-
ka w profi laktyce chorób nowotworo-
wych skóry. Program Wczesne wykrycie 
i leczenie pomaga pokonać czerniaka, 
realizowany był przez członkinie stowa-
rzyszenia i lekarza dermatologa z wyko-
rzystaniem videodermatoskopu wśród 
mieszkańców powiatu konińskiego 
w czasie powiatowych imprez w Wilczy-
nie i Rychwale.

W związku z obchodami Dni Honoro-
wego Krwiodawstwa, jak co roku odbyła 
się w listopadzie Rejonowa Spartakia-
da Klubów Honorowych Dawców Krwi 
PCK im. Marii Spławskiej. Uczestniczyło 
w niej pięć drużyn. Tegorocznym zwy-
cięzcą została drużyna z Klubu HDK 
PCK przy Parafi i MBP w Kawnicach, 
natomiast w konkurencji indywidual-
nej dla Prezesów Klubów HDK PCK 
zatriumfowała Elżbieta Musielewska 
z Klubu HDK PCK „Strażak” przy OSP 
w Licheniu Starym. Uroczyste obchody 
Dni Honorowego Krwiodawstwa zosta-
ły zorganizowane wspólnie z Urzędem 
Miejskim w Ratuszu w Koninie. Wśród 
osób wyróżnionych było sześciu krwio-
dawców z powiatu.

W stosunku do osób niepełnospraw-
nych w drugim półroczu Powiat reali-
zował program pt. Promowanie zdro-
wia wśród osób niepełnosprawnych na 
różnym etapie rozwoju choroby i nie-

pełnosprawności wśród osób niepeł-
nosprawnych z gmin Ślesin, Kramsk, 
Golina, Stare Miasto i Kazimierz Biskupi. 
Ze środków budżetowych przekazanych 
w formie dotacji wolontariusze z Funda-
cji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
„Otwarcie” mieli możliwość dojazdu do 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 
i świadczenie usług rehabilitacyjnych 
oraz przekazania szeroko pojętej wiedzy 
na temat prozdrowotnego postępowania 
w niepełnosprawności.

Powiat współorganizował również 
imprezy promujące zdrowy styl życia. 
Głównie dla dzieci i młodzież. W cza-
sie wakacji realizowane były programy 
profi laktyczne z zakresu profi laktyki 
nikotynowej, HIV/AIDS oraz zakażeń wy-
wołanych przez bakterię Escherichia coli 
w Kazimierzu Biskupim, Kleczewie, Ko-
ziegłowach, Budzisławiu.

Listopad i grudzień to miesiące, w któ-
rych obchodzony jest Dzień Rzucania 
Palenia, oraz Światowy Dzień AIDS. Z tej 
okazji w szkołach gimnazjalnych ogło-
szono konkurs na plakat pt. Bądźmy 
zdrowi oraz ulotkę Zrób test na HIV. 

Laureatów zaproszono do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ko-
ninie do udziału w warsztatach, których 
tematem była min. profi laktyka nikoty-
nowa oraz AIDS. Na ich podsumowanie 
zwycięzcom konkursów ze szkół powiatu 
konińskiego wręczono nagrody ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe.

Ostatnim z tegorocznych działań z za-
kresu promocji zdrowia była Powiatowa 
Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu, która odby-
ła się 9 grudnia b.r. w Zarządzie Rejono-
wym PCK w Koninie. 

Grażyna Szałkiewicz
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Propagowanie profi laktyki 
zdrowotnej i zdrowego 
stylu życia
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Promoc Społeczna / Kontakty Zagraniczne

Konferencja integracyjno-aktywizująca 
„MOGĘ PRACOWAĆ” dla osób niepełno-
sprawnych – uczestniczek i uczestników 
projektu systemowego „MOGĘ PRA-
COWAĆ – wsparcie dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem doświadczających 
szczególnych trudności na rynku pracy” 
odbyła się 7 grudnia 2011 r. w Hotelu NIA-
GARA w Węglewie Kolonii. Była współfi -
nansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Celem konferencji było podsumowa-
nie czteroletnich działań podjętych w ra-
mach projektu. W tym czasie skorzysta-
ło z niego 138 osób niepełnosprawnych – 
uczestniczek i uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w powiecie konińskim, 
Środowiskowych Domów Samopomocy 
w Koninie i Ślesinie oraz uczniów Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Rychwale.

Organizator konferencji – Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie – 

podsumowując program podkreślił, że 
benefi cjenci docelowi mogli zaznajomić 
się z różnymi instrumentami sprzyja-
jącym aktywizacji zawodowej. Były to 
warsztaty szkoleniowe z doradcą zawo-
dowym, aktywizacja edukacyjna (kursy 
zawodowe: bukieciarstwo, serwowanie 
i dekorowanie posiłków, operator wóz-
ków jezdniowych, prawo jazdy kat. B oraz 
stylizacja paznokci i wizaż) oraz aktywi-
zacja społeczna (warsztaty szkoleniowe 
z prawnikiem, indywidualne i grupowe 
wsparcie psychologiczne, zajęcia wyjaz-
dowe „Poznajemy Urząd Pracy”, zaję-
cia wyjazdowe „Ja w ZUS-ie”). Jednym 
z elementów programu był tez turnus 
rehabilitacyjny. 

Ponadto osoby niepełnosprawne ob-
jęto działaniami o charakterze środowi-
skowym (integracyjnym), tj: wyjazd do 
kina, wsparcie asystentów, wieczorki 
integracyjne (na warsztatach szkolenio-
wych) oraz zajęcia sportowo-kulturalne 
Brazylijskiej Sztuki Walki CAPOEIRA.

Zaproszeni prelegenci – Jacek Kowal-
ski, Zbigniew Wojciechowski oraz Anna 
Klechniowska – dzielili się własnymi 
doświadczeniami na niwie edukacyjno-
zawodowej. Opowiadali o napotykanych 
trudnościach, licznych sukcesach na 
drodze zawodowej i w życiu prywatnym. 
Zachęcali uczestników projektu do po-
dejmowania wyzwań, nie zrażania się 
przeciwnościami losu, rozwoju zawodo-
wego i samorealizacji. 

Kinga Stępińska
Koordynator projektu Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

„Mogę pracować”
– podsumowano projekt dla 
osób niepełnosprawnych

Pozyskiwanie energii odnawialnej 
w rolnictwie było głównym tematem wi-
zyty studyjnej w Bretanii (Francja), w któ-
rej – na zaproszenie Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej – uczestniczył przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska Rady Powiatu Konińskiego Bogu-
mił Leszczak. W trwającym od 5 do 10 
listopada wyjeździe wzięli również udział 
przedstawiciele Wielkopolskiej Agencji 
Zarządzania Energią. 

Wielkopolska delegacja miała okazję 
przyjrzeć się funkcjonowaniu wielu form 
produkcji i oszczędzania energii w go-
spodarstwach rolnych Francji, w tym: 
elektrowni słonecznych i wiatrowych, 
pozyskiwaniu biomasy, efektywności 
energetycznej w budynkach inwentar-
skich, instalacji urządzeń do tego celu 
oraz analizować modernizację budyn-

ków pod kątem systemu energetyczne-
go oraz produkowanie energii na potrze-
by gospodarstwa lub na sprzedaż.

W dniach 10-11 listopada delegacja 
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu konińskiego wraz z wicesta-
rostą konińskim Andrzejem Nowakiem 
przebywała z wizytą w partnerskim po-
wiecie Ilm. Głównym celem spotkania 
była wymiana doświadczeń w zakresie 
funkcjonowania systemów oświatowych 
w obu powiatach. 

Konińska delegacja odwiedziła szkołę 
muzyczną w Arnstadt, centrum kształ-
cenia dorosłych w Ilmenau, szkołę 
podstawową „Johann Sebastian Bach” 
w Arnstadt, gimnazjum „Goetheschule” 
w Ilmenau oraz szkołę dla dzieci z pro-
blemami w nauce „Staatlichen Förde-
rzentrums Dr. Hans Vogel”.

Funkcjonowanie systemu opieki zdro-
wotnej, pomoc osobom niepełnospraw-
nym oraz edukacja – te tematy zdomino-
wały trwającą od 1 do 3 grudnia wizytę 
delegacji rejonu kozjatyńskiego w powie-
cie konińskim. 

Ukraińscy samorządowcy odwiedzili 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koni-
nie, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie 
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie.

Wszystkie spotkania wywarły na 
gościach ogromne wrażenie zarówno 
ze względu na poziom wyposażenia 
wizytowanych instytucji, jak i zaanga-
żowanie pracowników w wykonywane 
obowiązki. Delegacja wzięła udział 
również w XIII Gali Powiatu Koniń-
skiego.

Ewelina Rapeła
Z-ca Naczelnika

Wydziału Promocji i Rozwoju

Międzynarodowa jesień
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Kontakty Zagraniczne

Wernisaż konińskich artystów zgro-
madził 22 listopada 2011 r. kilkadziesiąt 
osób, także Polaków mieszkających 
w powiecie Ilm. Podczas otwarcia sta-

rosta Benno Kaufhold przypomniał naj-
ważniejsze obszary trwającej od 2002 r. 
współpracy powiatów Ilm i konińskiego. 
Przypomniał też, że ważną jej częścią 

jest wymiana kulturalna pomiędzy part-
nerskimi powiatami.

Starosta koniński Małgorzata Waszak 
dziękując za zorganizowanie wystawy 
wskazała na wyjątkowość prac artystów, 
których obrazy zawisły w murach szkoły 
w Ilmenau, bowiem wiele z nich ukazuje 
też piękno powiatu konińskiego. 

Na wystawie, którą podziwiać można 
do 22 stycznia 2012 r., prezentowane są 
obrazy Danuty Drzewieckiej wykonane 
techniką suchej pasteli oraz oleju. Z kolei 
Henryk Drzewiecki pokazuje w Niem-
czech swoje grafi ki powstałe przy użyciu 
tuszu, a także komputera. Wiele z nich 
ukazuje piękno przyrody i osobliwości 
Ziemi Konińskiej.

W sierpniu i wrześniu ubiegłego 
roku w Domach Kultury w Kleczewie 
i Ślesinie można było z kolei oglądać 
obrazy Tatjany Mitschenko, mieszka-
jącej i pracującej w Arnstadt – stolicy 
powiatu Ilm.

Wyjazd do Ilmenau był też okazją do 
wstępnej dyskusji na temat kierun-
ków międzynarodowej współpracy 
powiatów w 2012 r. Jej szczegóły będą 
dopracowane do początku przyszłe-
go roku, który będzie jubileuszowym, 
dziesiątym rokiem współpracy obu 
powiatów.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju

Wymiana doświadczeń na płasz-
czyźnie pomocy społecznej, to główny 
cel drugiego spotkania przedstawicieli 
Powiatu Konińskiego i Stowarzyszenia 
Anne Marie Javouhey z Fontainebleau. 
Sześcioro przedstawicieli placówek po-
mocy społecznej z naszego powiatu pod 
przewodnictwem starosty Małgorzaty 
Waszak, od 26 do 28 września 2011 r., 
wizytowało francuskie ośrodki terapeu-
tyczne dla osób niepełnosprawnych.

Program wizyty był bardzo intensyw-
ny. Ofi cjalną jej część rozpoczęły spotka-
nia z zastępcą mera miasta Fontaine-
bleau oraz dyrektorem wydziału zdro-
wia i spraw społecznych departamentu 
Seine-et-Marne. Rozmowy z przed-
stawicielami francuskiej administracji 
publicznej pozwoliły zapoznać się m.in. 
z zasadami wspierania placówek opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi oraz 

praktycznymi i prawnymi aspektami ich 
funkcjonowania. Porównanie polskich 
i francuskich rozwiązań pokazało, że ist-
nieje wiele tematów, wokół których moż-
na rozwijać współpracę z partnerem 
francuskim.

Delegacja z powiatu konińskiego miała 
też okazję przyjrzeć się ośrodkom reali-
zującym zadania z opieki i edukacji osób 
niepełnosprawnych. W ciągu trzech dni, 
odwiedziła m.in.: ośrodki medyczno-edu-
kacyjne dla dzieci i młodzieży L’Envolee” 
i „La Sittelle”, dom pomocy społecznej 
dla osób dorosłych L’Abri, warsztaty pra-
cy „La Pyramide, internat dla dorosłych 
„Les Charmilles” oraz ośrodek dla osób 
niedowidzących „Clin d’Oeil”. Kontynu-
ując temat polityki społecznej z kierow-
nictwem i pracownikami wizytowanych 
placówek, uczestnicy spotkań podjęli 
rozmowy o nawiązaniu bezpośrednich 

kontaktów służących pogłębianiu wiedzy 
na temat metod pracy z niepełnospraw-
nymi. „Takie spotkania są bardzo warto-
ściowe, dzięki nim mamy możliwość wy-
miany doświadczeń, uczymy się nawza-
jem pewnych rozwiązań, porównujemy 
funkcjonowanie instytucji działających 
w obszarze pomocy społecznej, a także 
system fi nansowania leczenia i pobytu 
osób niepełnosprawnych w placówkach 
terapeutycznych” – powiedziała Małgo-
rzata Waszak, starosta koniński. 

– „Podczas rozmów padło wiele cen-
nych wniosków i uwag, które staną się 
początkiem do zainicjowania współpra-
cy w tej dziedzinie” – dodała Małgorzata 
Waszak. Przedsięwzięcia podejmowane 
w ramach przyszłych kontaktów part-
nerskich między stronami skonkrety-
zowane zostaną w 2012 roku i będą re-
alizowane bezpośrednio przez placówki 
działające w obszarze pomocy osobom 
niepełnosprawnym.

Ewelina Rapeła
Z-ca Naczelnika Wydziału

Promocji i Rozwoju

O opiece i edukacji osób 
niepełnosprawnych we Francji

Wyjątkowy wernisaż 
w Ilmenau

Prace konińskich artystów – Danuty i Henryka Drzewieckich można oglądać do 
22 stycznia 2012 r.  w Volkshochschule w Ilmenau w Niemczech. Wystawę obrazów 
i grafi k ukazujących wiele miejsc z powiatu konińskiego otworzyli wspólnie Benno 
Kaufhold, starosta powiatu Ilm oraz Małgorzata Waszak, starosta koniński.
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Komunikaty
Starostwo Powiatowe w Koninie po reorganizacji

Z dniem 21 listopada konińskie Starostwo Powiatowe pracuje w nowej strukturze. Regulamin organizacyjny wprowadzający 
zmiany w strukturze wydziałów uchwalili radni powiatu konińskiego. Po reorganizacji struktura organizacyjna i skład osobowy 
kadry zarządzającej przedstawia się następująco:

Lp. Komórka organizacyjna Imię i nazwisko naczelnika/kierownika
oraz zastępcy Numery pokoi

1 Wydział Obsługi Rady 
i Zarządu Powiatu

Krystyna Grabowska 
Marta Bagrowska

169, 257-258, 261, 264-268; 
Punkt informacyjny

2 Wydział Promocji 
i Rozwoju

Witold Nowak 
Ewelina Rapeła 254, 256, 456

3 Wydział Architektury 
i Budownictwa

Andrzej Pieklik 
Jerzy Wojnarowski 354-357

4 Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Halina Chodkiewicz 
Halina Dąbrowska 454, 457-459

5 Wydział Nieruchomości Małgorzata Lalak 
Jolanta Wawrzyniak 449-452

6 Wydział Edukacji 
i Spraw Społecznych

Małgorzata Hopen
Romualda Nawrocka 164-165, 167

7 Wydział Komunikacji Zofi a Kurzawa
Jadwiga Kasprzyk 152-158, 12

8 Wydział Organizacyjn y
Stanisława Smorąg 
Genowefa Kaszuba
Tomasz Czarny

168, 361-364, 368

9 Wydział Finansowy Halina Michalska 
Barbara Karbowa 453, 460-463

10 Biuro Spraw Obronnych
i Ochrony Informacji Niejawnych Bolesław Garus 259

11 Biuro Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów Bernadeta Szmytka 166

12 Audytor wewnętrzny Magdalena Sakowska 253

Istotna zmiana dla mieszkańców powiatu konińskiego, to przeniesienie ówczesnego Wydziału Ochrony Gruntów Rolnych, Rol-
nictwa i Leśnictwa z ul. Hurtowej 1, do budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9. Obecnie wydział działa pod 
nazwą Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie informacji Publicz-
nej Starostwa Powiatowego w Koninie: http://bipkoninp.wokiss.pl/koninp/ lub pod nr tel. 63 240 32 42.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ma-
rina” wraz z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Koninie po raz trzeci ogła-
sza konkurs fotografi czny pn. „Subre-
gion koniński w barwach jesienno-zimo-
wych”. Celem konkursu jest zwrócenie 
uwagi na uroki subregionu konińskiego, 
jego walory naturalne, dorobek kultu-
rowy, historyczny i przyrodniczy oraz 
promocję turystyki poprzez prezentację 
prac na tle jesienno-zimowej aury.

Konkurs odbywa się pod Honorowym 
Patronatem Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Sta-
rosty Konińskiego, Prezydenta Miasta 
Konina, a także Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Fotografi e wraz ze zgłoszeniem 
można nadsyłać do 29 lutego 2012 r. 
w postaci odbitek w formacie 15 x 21 
do których należy załączyć nośnik CD 
wraz z możliwie najwyższej jakości zdję-

ciem w formacie JPG., którego dłuż-
szy bok będzie nie mniejszy niż 3000 
pikseli – (maksymalnie 5 fotografi i).
Nagrodami w konkursie są: dwudniowy 
pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu w Karko-
noszach, weekendowy pakiet w „Kaszte-
lu Rycerskim” w Uniejowie, romantyczny 
wieczór i uroczysta kolacja w „Hotelu 
Magda” w Licheniu, zwiedzanie „Pod-
ziemnej Trasy Turystycznej” Kopalni Soli 
w Kłodawie oraz nagrody niespodzianki 
ufundowane przez organizatorów.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród odbędzie się w dniu
21 marca 2012 r. o godz. 13:00 w auli 
Centrum Wykładowo Dydaktycznego 
w Koninie przy ul. Popiełuszki 4.

Adrian Rapeła
Lokalna Organizacja Turystyczna  

„Marina”

„Subregion koniński 
w barwach jesienno-
zimowych”
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Statuetka Gali Powiatu Konińskiego w kategorii
„Samorządowiec” – Ryszard Nawrocki

Galeria XIII Gali Powiatu Konińskiego

„Zasłużony dla Rolnictwa” – od lewej:  Józef Nawrocki,
Mariusz Smolarek, Stanisław Sypniewski, Krzysztof Rruszyński

Nagroda gospodarcza Powiatu Konińskiego „Za działalność na 
rzecz samorządu terytorialnego” – Zakład Betoniarski i Łowisko 

Specjalne u Roberta w Kleczewie

Statuetka Gali Powiatu Konińskiego w kategorii
„Społecznik” – Anneke Mülder

Statuetka Gali Powiatu Konińskiego w kategorii
„Kultura” – Kamil Wasicki z zespołem

Nagroda gospodarcza Powiatu Konińskiego „Za osiągniecia 
ekonomiczne” – PUP GALWAMET z Brzeźna


