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 Wizyta delegacji z partnerskich powia-
tów z Ilm (Niemcy), regionu Lääne Viru 
(Estonia) oraz organizacji pozarządowej 
z Fontainebleau (Francja) rozpoczęła 
się dzień wcześniej w PWSZ w Koninie. 
Konferencja odbyła się pod patronatem 
pełnomocnika rządu ds. osób niepełno-
sprawnych Jarosława Dudy.

W pierwszej części spotkania, w której 
przybliżono model pomocy i wsparcia 
osób niepełnosprawnych, wziął udział 
minister Jarosław Duda. Pełnomocnik 
rządu ds. osób niepełnosprawnych mó-
wił o regulacjach prawnych już wpro-
wadzonych w życie i planach rządowych 
dotyczących kolejnych działań. W wystą-

pieniu podkreślał między innymi zbyt-
nią koncentrację środków fi nansowych 
w Państwowym Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych sygnalizując 
działania zmierzające do zmiany takiej 
sytuacji. Jarosław Duda mówił też o no-
wych pomysłach pomocy osobom z au-
tyzmem w funkcjonowaniu w społeczeń-
stwie, także na rynku pracy, akcentował 
też potrzebę zmiany systemu orzecznic-
twa o niepełnosprawności. W tej części 
konferencji o rozwiązaniach dotyczących 
niepełnosprawnych mówiła także staro-
sta koniński Małgorzata Waszak poka-
zując kilkunastoletnie już doświadczenia 
powiatu konińskiego w tym obszarze.

Drugą część konferencji wypełni-
ły prezentacje gości z zagranicy oraz 
wystąpienia przedstawicieli warsztatu 
terapii zajęciowej, fundacji i organizacji 
pomagających w powiecie konińskim 
osobom niepełnosprawnym.

O tym jak teoria przekłada się na prak-
tyczne rozwiązania zagraniczni goście 
przekonali się dzień później, kiedy od-
wiedzali kolejno Spółdzielnię Socjalną 
„Otwarci” w Koninie, Centrum POŁU-
DNIOWA Fundacji „Podaj Dalej”, Dom 
Pomocy Społecznej w Ślesinie, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Nieborzynie oraz Za-
kład Aktywności Zawodowej w Posadzie.

 Wizyta delegacji zakończyła się ak-
centem kulturalnym – udziałem w kon-
cercie Piotra Palecznego, jednego z naj-
lepszych polskich interpretatorów muzy-
ki Fryderyka Chopina, który był gwiazdą
IX Ogólnopolskiego Festiwalu „Chopi-
nowskie Interpretacje Młodych”.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Zajęcia składały się z dwóch bloków te-
matycznych. Pierwszy, dotyczący zasad 
zawierania umów oraz reklamowania 
towarów i usług, poprowadziła Bernade-
ta Szmytka – Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów w Koninie. W drugiej części 
psycholog Joanna Piotrowska omówiła 
najpopularniejsze chwyty marketingowe 
stosowane przez przedsiębiorców i wy-
jaśniła jak się przed nimi bronić.

Omawiane kwestie sprowokowały 
seniorów do zadawania dodatkowych 
pytań. Dotyczyły one między innymi 

problemów związanych z reklamacją 
usług telekomunikacyjnych, zwro-
tem pełnowartościowych towarów do 
sklepu, zawieraniem umów o dosta-
wę energii elektrycznej, różnic mię-
dzy umowami o kredyt konsumencki 
a umowami o korzystanie z karty kre-
dytowej. Kampania edukacyjna pt. „Bądź 
świadomym konsumentem”, ma uświa-
damiać konsumentów w wieku 60+, któ-
rzy są uczestnikami rynku szczególnie 
wrażliwymi i narażonymi na nieuczciwe 
praktyki rynkowe ze strony przedsię-

biorców. W ramach kampanii przepro-
wadzonych zostanie 35 szkoleń w 15 wo-
jewództwach.

Organizatorem spotkania było Stowa-
rzyszenie Konsumentów Polskich we 
współpracy z Urzędem Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów oraz Powiatowym 
Rzecznikiem Konsumentów w Koni-
nie. Udział w szkoleniu był nieodpłatny, 
a każdy spośród blisko 50 uczestników 
otrzymał zestaw materiałów eduka-
cyjnych sfi nansowanych przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
A uczestnicy spotkania dopytywali się 
już o kolejną edycję szkoleń.

Bernadeta Szmytka
Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów w Koninie

Z Kroniki PowiatuZ Kroniki Powiatu

Świadomy konsument
 „Bądź świadomym konsumentem” – myśl ta przyświecała 
szkoleniu dla konsumentów w wieku 60+, które odbyło się 
23 listopada 2012 r. w konińskim Starostwie.

O pomocy społecznej 
w międzynarodowym gronie
Wizytą w miejskich i powiatowych ośrodkach zajmujących 
się osobami niepełnosprawnymi zakończyła się 16 listo-
pada 2012 r. dwudniowa wizyta delegacji zagranicznych 
z Estonii, Niemiec i Francji, które na zaproszenie starosty 
konińskiego wzięły udział w konferencji „Osoba niepełno-
sprawna w społeczności lokalnej”.

Kurier_powiatowy_4_2012.indd   2 2012-12-17   09:02:40



3

Współpraca samorządu po-
wiatowego z policją w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa 
obywateli oraz zarządzania 
kryzysowego, była tematem 
spotkania, które odbyło się 
18 października 2012 r. w ko-
nińskim Starostwie.

Starosta Koniński – Małgorzata Wa-
szak gościła Komendanta Powiatowej 
Policji w Delmenhorst (Dolna Saksonia, 

Niemcy) Kriminaldirektor Jörnefa Stilke 
i Komendanta Miejskiego Policji w Koni-
nie podinspektora Sławomira Jądrzaka.

Podczas spotkania odbyła się prezen-
tacja funkcjonowania służb dyżurnych 
Starosty oraz Powiatowego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego. Było ono okazją 
do wymiany doświadczeń i porównania 
działalności tych systemów na gruncie 
polskim oraz niemieckim.

Wizyta miała związek z realizacją 
wspólnego projektu Policji Wielkopol-
ski oraz Policji Landu Dolna Saksonia
NIWEX 2012, w ramach programu edu-

kacyjnego Leonardo da Vinci. Ideą pro-
jektu jest przeszkolenie przedstawicieli 
kadry zarządzającej Policji w zakresie 
zarządzania jednostkami Policji na za-
sadzie wymiany doświadczeń pomiędzy 
stroną polską i niemiecką.

Paweł Figurski
Starostwo Powiatowe w Koninie

„Energia pokoleń – instrumentem 
aktywnej integracji seniorów” to tytuł 
projektu, który uzyskał wsparcie Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Kwota rządowego dofi nansowania to 
ponad 152 tys. złotych.

Wnioskującym o środki z Rządowego 
Programu na rzecz aktywności spo-
łecznej osób starszych na lata 2012-
2013 było Stowarzyszenie Profi laktyki, 
Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabili-
tacji w Koninie – organizacja pozarzą-
dowa, a partnerem projektu powiat ko-
niński. To pierwszy tak duży projekt dla 
seniorów z powiatu konińskiego, który 

uzyskał wsparcie ministerstwa i jed-
nocześnie wpisał się w strategię mar-
ki powiatu zawartą w haśle: ENERGIA 
POKOLEŃ.

– Od momentu przyjęcia strategii 
marketingowej powiatu konińskiego 
mówiliśmy, że marka to nie samo ha-
sło, ale rzeczywiste działanie. Dzięki 
takim projektom możemy pokazywać 
nasz powiat jako przyjazny osobom 
50+, dlatego inicjowaliśmy działa-
nia, których efektem jest dofi nanso-
wany z rządowych środków projekt
– mówi Małgorzata Waszak starosta 
koniński.

Zadanie objęte wsparciem adresowane 
jest do ok. 500 osób starszych, w wieku 
60+, którzy ze względu na bierność zawo-
dową i społeczną, liczne schorzenia i to-
warzyszące niesprawności, niski status 
materialny, brak stałych kontaktów mię-
dzyludzkich oraz umiejętności w zakresie 
nowoczesnych technologii cyfrowych, 
mają poczucie wyobcowania, izolacji 
społecznej i marginalizacji i są osamot-
nieni w swoich cierpieniach, problemach, 
oczekiwaniach i potrzebach. W powiecie 
konińskim żyje ponad 30 tys. osób w wie-
ku 60+, stanowiących prawie 25% ogółu 
mieszkańców powiatu. Projekt jest pró-
bą zmiany sytuacji społecznej seniorów, 
dzięki stworzeniu warunków i możliwości 
dostępu do różnorodnych usług.

– Pisząc projekt założyliśmy zorga-
nizowanie czterech ośrodków infor-
macyjno-edukacyjnych dla seniorów. 
Jeden w Koninie w siedzibie Stowa-
rzyszenia, przy ul. PCK 13, a pozostałe 
w trzech gminach powiatu konińskiego 
tj. w Sompolnie, Ślesinie i Rychwale, na 
bazie użyczonych lokali, bez barier ko-
munikacyjnych. Działalność ośrodków 
obejmie edukację i doradztwo indywidu-
alne: psychologiczne, prawne, medycz-
ne, pielęgniarskie i ekonomiczne – mówi 
Felicja Andrzejewska prezes Stowarzy-
szenia Profi laktyki, Edukacji, Promocji 
Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.

Od strony merytorycznej projekt 
wspierać będzie Powiatowa Rada Senio-
rów powołana przez starostę konińskie-
go. Finałem działań ma być Powiatowy 
Dzień Seniora – wydarzenie, które zapla-
nowano w czerwcu 2013 r.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Z Kroniki PowiatuZ Kroniki Powiatu
Seniorzy z energią
Wyjazdy na basen czy do teatru, warsztaty kulinarne, a tak-
że wsparcie psychologów, prawników i praktyczne szkole-
nia z ekonomii domowego budżetu to tylko niektóre dzia-
łania z jakich w tym i kolejnym roku skorzystają seniorzy 
z powiatu konińskiego. 

Polsko-niemiecka 
wymiana doświadczeń
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Goszczący w powiecie czarnkow-
sko-trzcianeckim starostowie – oprócz 
bieżących kwestii – poruszyli sprawę 

likwidacji sądów rejonowych w Polsce. 
Informację nt. rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości, na mocy którego likwi-

dacji ulega 79 sądów rejonowych w Pol-
sce przedstawił Rafał Grupiński – Poseł 
na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Par-
lamentarnego Platformy Obywatelskiej.

W kręgu zainteresowania starostów 
znalazły się zagadnienia oświatowe. 
Zasadnicze kwestie w tym obszarze 
przedstawione przez Elżbietę Walko-
wiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświa-
ty w Poznaniu dotyczyły wyników nad-
zoru pedagogicznego oraz kontroli NIK 
w zakresie organizacji, fi nansowania 
kształcenia i doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli, wykorzystania wyników 
ewaluacji przez organy prowadzące 
i kuratora oświaty, a także pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej i doradztwa 
zawodowego w szkole jako niezbędnego 
wsparcia dla ucznia.

Uczestnicy Konwentu zapoznali się 
z zagadnieniami związanymi z wyłącze-
niem emisji analogowej programów te-
lewizyjnych na obszarze województwa 
wielkopolskiego oraz działaniami podej-
mowanymi przez Inspekcję Handlową 
w związku z wdrożeniem naziemnej te-
lewizji cyfrowej.

Dorota Sobieraj-Krawczyk
Starostwo Powiatowe w Koninie

W spotkaniu uczestniczyli, wójtowie 
i burmistrzowie gmin powiatu koniń-
skiego, szefowie powiatowych inspek-
cji, służb i straży, kierownicy jednostek 
organizacyjnych powiatu, naczelnicy 
i kierownicy wydziałów i biur Starostwa 

Powiatowego w Koninie oraz obsada 
Stałego Dyżuru Starosty Konińskiego. 
Jego gospodarzami byli – Starosta Ko-
niński Małgorzata Waszak oraz Biuro 
Spraw Obronnych i Ochrony Informacji 
Niejawnych.

Główną część szkolenia poprowadził 
ppłk rezerwy dr Zbigniew Skwarek – 
kierownik Zakładu Innowacji i Techno-
logii Bezpieczeństwa Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie. Przybliżył 
on zebranym zasady funkcjonowania 
organów samorządu terytorialnego 
na rzecz realizacji zadań obronnych 
w warunkach zewnętrznego zagroże-
nia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny oraz ochronę osób i obiektów 
szczególnie ważnych dla bezpieczeń-
stwa państwa. Ponadto mjr Zbigniew 
Nizgorski – szef wydziału rekrutacji 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ko-
ninie wygłosił wykład nt. Narodowych 
Sił Rezerwowych.

 Zwieńczeniem szkolenia był wykład 
i pokaz rozwinięcia Stanowiska Kierowa-
nia Starosty oraz Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Starosty Ko-
nińskiego poprowadzony przez Pawła 
Figurskiego – inspektora ds. zarządzania 
kryzysowego Biura Spraw Obronnych 
i Ochrony Informacji Niejawnych przy 
współpracy z dyżurnymi Stałego Dyżuru 
– Jackiem Zającem i Krzysztofem Czaj-
kowskim.

Paweł Figurski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki PowiatuZ Kroniki Powiatu
O obronności w powiecie
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w realizacji zadań obron-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie sta-
łej gotowości obronnej państwa po aktualizacji planów opera-
cyjnych funkcjonowania gmin i powiatu, było wiodącym tema-
tem szkolenia, które odbyło się 9 listopada 2012 r. w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wityng” w Mikorzynie.

Z konwentu starostów
Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego obrado-
wał w Trzciance w dniach 5-6 listopada 2012 r. W comiesięcz-
nych spotkaniach starostów województwa wielkopolskiego 
i tym razem powiat koniński reprezentowała Małgorzata 
Waszak – Starosta Koniński.
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Komisja kierując się poszczególnymi 
kryteriami, oceniła 16 punktów z całej 
Wielkopolski weryfi kując m.in. ich ozna-
kowanie i lokalizację punktów, wyposa-
żenie, dostępność dla osób niepełno-
sprawnych, znajomość języków obcych 
oraz doświadczenie informatorów.

Centrum Informacji Turystycznej 
w Koninie prowadzone przez LOT „Mari-
na” już po raz drugi otrzymało certyfi kat 
trzech gwiazdek przyznany tym razem 
na lata 2013/2014. Przedstawiciele infor-

macji turystycznej z Konina odebrali cer-
tyfi kat z rąk Elżbiety Wąsowicz-Zaborek 
– Wiceprezes Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, Tomasza Wiktora – Prezesa 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
oraz Jerzego Rogali – Prezesa Oddziału 
Poznańskiego PTTK.

Ogólnopolski proces certyfi kacji 
łącznie z minimalnymi kryteriami cer-
tyfi kacyjnymi został opracowany przez 
Polską Organizację Turystyczną w ra-
mach narodowego Systemu Informacji 

Turystycznej. Certyfi kacja przeprowa-
dzana jest na zasadzie dobrowolności, 
na podstawie zgłoszeń nadsyłanych do 
właściwej regionalnej organizacji tury-
stycznej. Zgodnie z regulaminem można 
uzyskać od jednej do maksymalnie czte-
rech gwiazdek.

Adrian Rapeła
CIT w Koninie

Z Kroniki PowiatuZ Kroniki Powiatu

Konkurs „Sztuka Osób Niepełno-
sprawnych” organizowany jest od 10 lat 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Jego celem 
jest popularyzacja idei integracji poprzez 

promowanie i nagradzanie twórczości 
artystycznej osób niepełnosprawnych. 
Biorą w nim udział uzdolnieni plastycznie 
mieszkańcy domów pomocy społecznej 
oraz uczestnicy warsztatów terapii zaję-

ciowej i środowiskowych domów samo-
pomocy.

Konkurs składał się z dwóch etapów: 
wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego, 
do którego kwalifi kowano prace nagro-
dzone w eliminacjach wojewódzkich. 
Nagrody i wyróżnienia przyznawane 
były w czterech kategoriach: malarstwo 
i witraż, rysunek i grafi ka, tkanina i apli-
kacja oraz rzeźba kameralna i płasko-
rzeźba.

Do X edycji Konkursu „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych” zgłoszonych zo-
stało siedem prac autorstwa podopiecz-
nych ślesińskiego DPS-u powstałych 
pod kierunkiem Teresy Byczkowskiej. 
Eliminacje wojewódzkie zakończyły 
się prawdziwym sukcesem. Niepełno-
sprawni artyści ze Ślesina: Zdzisława 
Janicka, Kazimierz Popiel i Anna Jan-
kowska zajęli pierwsze miejsca w trzech 
kategoriach konkursowych, a Mikołaj 
Jankowski znalazł się w gronie wyróż-
nionych.

W fi nale Konkursu jedynym nagrodzo-
nym artystą z Wielkopolski została Anna 
Jankowska, której praca zatytułowana 
„Peleton olimpijski” otrzymała wyróż-
nienie w kategorii „tkanina i aplikacja”.

Wystawę prac nagrodzonych w X ogól-
no-polskim konkursie „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych” można obejrzeć 
w Dawnym Skarbcu Wielkim Zamku 
Królewskiego w Warszawie.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe

w Koninie

„Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych”
„Peleton olimpijski” autorstwa Anny Jankowskiej został na-
grodzony w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych”. Praca mieszkanki Domu Pomocy Spo-
łecznej w Ślesinie otrzymała wyróżnienie w kategorii „tkanina 
i aplikacja”. Jej autorka odebrała nagrodę 6 listopada 2012 r., 
podczas uroczystej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie.

Trzy gwiazdki dla CIT 
w Koninie
Polska Organizacja Turystyczna kolejny raz przyznała certy-
fikaty punktom informacji turystycznej. Uroczysta gala pod-
sumowująca prace Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, od-
była się 8 listopada 2012 roku w hotelu Andersia w Poznaniu.
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XIV Gala Powiatu KonińskiegoXIV Gala Powiatu Konińskiego

Zanim wręczono nowe statuetki „Na-
grody za działalność na rzecz rozwoju 
Powiatu Konińskiego”, funkcjonowanie 
samorządu podsumowali Małgorzata 
Waszak – Starosta Koniński oraz Ja-
nusz Stankiewicz – Przewodniczący 
Rady Powiatu Konińskiego. Gospodarze 
uroczystości dziękując za zaangażowa-
nie we współpracy na rzecz rozwoju 
naszego powiatu zachęcali do dalszej 
aktywności:
– Powiat koniński to idealna przestrzeń 

do realizacji innowacyjnych przed-
sięwzięć i osiągania długofalowych 
celów, wypełniona bardzo pozytywną 
energią, szczególnie tą międzypoko-
leniową. Jestem przekonana, że jej 
siła w połączeniu z magią wielu miejsc 
powiatu konińskiego tworzą doskona-
łe warunki do pracy, rozwoju i wypo-
czynku, do spełniania marzeń – mówi-
ła Małgorzata Waszak.

Przewodniczący Rady zwrócił też 
uwagę na „humanistyczne spojrzenie” 
w zarządzaniu powiatem, którego prze-
jawem jest hasło „Energia pokoleń”:
– Staliśmy się dzięki temu pierwszym 

samorządem w Polsce, który rozwój 
powiatu upatruje w świadomej i peł-
nej aktywności wszystkich pokoleń 
żyjących tu ludzi. Żywiąc przekonanie, 
że ludzie powinni uczestniczyć w spo-
łeczeństwie i gospodarce poprzez 
swoje możliwości, a nie na zasadzie 
chronologii, chcemy prowadzić po-
litykę, która zapewni mieszkańcom 
aktywne uczestnictwo w życiu lokal-
nych wspólnot – powiedział Janusz 
Stankiewicz.
Po przemówieniach gości wręczono 

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Otrzymali 
je: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Ślesinie za działalność na 

Powiat Koniński 
podziękował za całoroczną 
współpracę
Wręczenie statuetek „Nagrody za działalność na rzecz roz-
woju Powiatu Konińskiego” było najważniejszym punktem 
14. Gali Powiatu Konińskiego, która odbyła się 8 grudnia 2012 r. 
w Domu Kultury OSKARD w Koninie. Statuetki Energii otrzy-
mali: KUPIEC Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny Jerzy Robak 
(w kategorii – Gospodarka); TPD oddział w Kleczewie (Działal-
ność społeczna); Roman Jaszczak oraz Klub Sportowy „Sokół 
Kleczew” (Sport), Wanda Gruszczyńska (Turystyka) oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Sławsku (Kultura).

Wojewoda Wielkopolski –  Piotr Florek

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego 
– GS „Samopomoc Chłopska” w Ślesinie / Mirosław Durczyński

Występ Zespołu Tanecznego 
„Uśmiech” z Liśca Wielkiego
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XIV Gala Powiatu KonińskiegoXIV Gala Powiatu Konińskiego

rzecz upowszechniania idei spółdziel-
czości, wspieranie rozwoju gospodar-
czego Ziemi Konińskiej oraz podejmo-
wanie inicjatyw społecznych na rzecz 
środowiska lokalnego oraz Mirosław 
Durczyński, radny Powiatu Konińskie-
go, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP RP i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Golinie za wieloletnią pracę na rzecz 
rozwoju samorządu terytorialnego oraz 
za działalność społeczną w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.

Głównymi bohaterami 14. Gali byli 
laureaci wręczanej po raz pierwszy 
„Nagrody za działalność na rzecz roz-
woju Powiatu Konińskiego”. Statuetki 
Energii otrzymali: KUPIEC Sp. z o.o., Za-
kład Mechaniczny Jerzy Robak (w kate-
gorii – Gospodarka); TPD oddział w Kle-
czewie (Działalność społeczna); Roman 

Jaszczak oraz Klub Sportowy „Sokół 
Kleczew” (Sport), Wanda Gruszczyńska 
(Turystyka) oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich w Sławsku (Kultura).

Podczas 14. Gali nie zabrakło akcen-
tów kulturalnych. Na scenie OSKARDU 
wystąpił Zespół Taneczny „Uśmiech” 
z Liśca Wielkiego, który zaprezentował 
wiązankę tańców żywieckich, swoje 
wokalne umiejętności pokazali też po-
chodzący ze Starego Miasta Mariusz 
Urbaniak oraz znakomicie interpretujący 
utwory Leonarda Cohena – Włodzimierz 
Sypniewski i Michał Rybacki.

Finałem tegorocznej Gali był recital 
znanego głównie z telewizyjnego serialu 
„Klan” Tomasza Stockingera.

Witold Nowak 
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Nagroda za działalność na rzecz rozwoju Powiatu 
Konińskiego w kategorii Sport 
– Klub Sportowy „Sokół Kleczew”

Nagroda za działalność na rzecz rozwoju 
Powiatu Konińskiego w kategorii Gospodarka 
– Zakład Mechaniczny JERZY ROBAK

Nagroda za działalność na rzecz rozwoju 
Powiatu Konińskiego w kategorii Gospodarka 
– firma „Kupiec” Sp. z o.o.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego 
– GS „Samopomoc Chłopska” w Ślesinie / Mirosław Durczyński

Występ Mariusza Urbaniaka
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Edukacja Edukacja / Współpraca zagraniczna

Przemówienie inauguracyjne wygło-
siła Starosta Koniński Małgorzata Wa-
szak, która pogratulowała pedagogom 
sukcesów oraz życzyła dalszej owocnej 
pracy z wychowankami, natomiast Wi-
cestarosta Koniński Andrzej Nowak, 
nawiązał do postaci Janusza Korczaka 
– wybitnego pedagoga, który oddał życie 
wykonując swój zawód.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji 
Narodowej były okazją do wręczenia 
nagród pedagogom za wybitne osiągnię-
cia w swojej pracy zawodowej. Tytułem 
honorowy „Zasłużony dla powiatu ko-
nińskiego” wyróżniono Panią Marian-
nę Adamczyk – emerytowaną dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego w Som-
polnie, w uznaniu za długoletnią pracę 
dydaktyczną i wychowawczą oraz peł-
ną zaangażowania działalność na rzecz 
społeczności lokalnej powiatu koniń-
skiego, zwłaszcza na rzecz mieszkań-
ców miasta i gminy Sompolno.

Nagrody Starosty Konińskiego I stop-
nia otrzymali:
• Renata Szczepaniak – dyrektor Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rychwale,

• Anna Grudzień – psycholog z Powiato-
wej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Ślesinie,

• Hieronim Matczak – nauczyciel Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kle-
czewie.

Nagrody Starosty Konińskiego II stopnia 
otrzymali:
• Jolanta Janiak – nauczyciel Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
• Hanna Kazańska-Książczak – nauczy-

ciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rychwale,

• Ewa Wallis – nauczyciel Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych im. Fryde-
ryka Chopina w Żychlinie.

Nagrody Dyrektora Szkoły swoim pra-
cownikom wręczali:

• Marietta Putz – dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, na-
grodzonych – 14 osób,

• Renata Szczepaniak – dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rychwale – 15 osób na-
grodzonych,

• Anna Matczak-Gaj – dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. 
Fryderyka Chopina     w Żychlinie – 17 osób
nagrodzonych,

• Małgorzata Sobieraj – dyrektor Po-
wiatowej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Ślesinie – 9 osób nagro-
dzonych,

• Jacek Żerkowski - dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompol-
nie – 16 osób nagrodzonych.
W części artystycznej uczniowie 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie, przybliżyli zebranym dzie-
je oświaty w Polsce, podkreślając histo-
ryczną rolę Komisji Edukacji Narodowej 
– instytucji narodowej, powołanej przez 
Sejm Rzeczypospolitej 14 października 
1773 roku. Nadmienili także, że w tym 
roku przypada 70 rocznica śmierci Ja-
nusza Korczaka, a rok 2012 z inicjatywy 

Rzecznika Praw Dziecka Marka Michala-
ka, uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, został ustanowiony rokiem Janusza 
Korczaka. Uczniowie przedstawili wier-
sze i piosenki związane z Dniem Edukacji 
Narodowej oraz odczytali kierowane do 
pedagogów przesłania, nawiązujące do 
przewodniego hasła uroczystości… „Daj 
siebie innym”.

Małgorzata Hopen
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Dzień Edukacji Narodowej 
w powiecie
„Wśród wielu ważnych spraw – daj siebie innym”, taka sen-
tencja przyświecała powiatowym obchodom z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 15 października 
2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
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Edukacja Edukacja / Współpraca zagraniczna

Ceremonia ślubowania dokona w at-
mosferze upamiętnienia 94 Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

była okazją do ofi cjalnego przekazania 
„Porozumienia o współpracy” dotyczące-
go realizacji programu wychowawczego 

i szkoleniowego w klasach o profi lu poli-
cyjno-wojskowym, które zawarto pomię-
dzy 33 Bazą Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu a Zespołem Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleczewie. W imieniu 
stron podpisali je – płk dypl. pil. Mirosław 
Łusiarczyk Dowódca 33.Bazy Lotnic-
twa Transportowego oraz Marietta Putz 
dyrektor szkoły. W uroczystości udział 
wzięli Andrzej Nowak Wicestarosta Ko-
niński oraz mjr  Zbigniew Nizgorski Szef 
Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Koninie.

Uczniowie zaprezentowali z tej okazji 
program „Listopad to dla Polaków oso-
bliwa pora” wzbogacony pieśniami ze 
śpiewnika domowego. Jego dopełnie-
niem była wizyta klas policyjno - wojsko-
wych na kleczewskim cmentarzu i zło-
żenie wiązanki w barwach narodowych 
na grobie powstańczym.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Ślubowali w LO w Kleczewie
W poczet uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kle-
czewie 16 listopada 2012 r. włączeni zostali uczniowie klas 
pierwszych liceum ogólnokształcącego.

Okazją do pierwszych podsumowań 
tego czasu było spotkanie starostów 
obu samorządów podczas uroczystości 
z okazji 22. rocznicy zjednoczenia Nie-
miec, które odbyły się w 2 października 
w Arnstadt.

– Jestem przekonana, że dotychcza-
sowe przedsięwzięcia, to nasze wspólne 
sukcesy. Wierzę, że nie zabraknie ko-
lejnych inicjatyw oraz pomysłów, które 
znajdą swoje odbicie w rzeczywistości 
– tymi słowami Starosta Koniński Mał-
gorzata Waszak podsumowała podczas 
uroczystości z okazji 22. rocznicy zjedno-

czenia Niemiec 10 lat współ-
pracy pomiędzy powiatami: 
konińskim i Ilm. Delegacja 
powiatu konińskiego, w skład 
której weszli Małgorzata 
Waszak – Starosta Koniński, 
Włodzimierz Pawlak – wi-
ceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Konińskiego i Ewelina 
Rapeła – zastępca naczelni-
ka Wydziału Promocji i Roz-
woju, miała też możliwość 
pierwszych podsumowań 
dotychczasowej współpracy 
partnerskiej oraz spotkania 

się z nową starostą powiatu Ilm – Petrą 
Enders. 

 10 lat temu, dokładnie 15 października 
2002 r., ówcześni starostowie: Elżbie-
ta Streker-Dembińska i dr Lutz-Rainer 
Senglaub podpisali umowę o współpracy 
partnerskiej powiatów konińskiego i Ilm 
w Turyngii. Od tamtego czasu zrealizo-
wano wiele przedsięwzięć, dzięki którym 
partnerstwo przerodziło się w przyjaźń. 
Początek współpracy przypadł na okres 
przygotowania Polski do wstąpienia 
w struktury Unii Europejskiej. Stąd też 
część z wspólnych przedsięwzięć doty-

czyła zapoznania się z doświadczeniami 
naszych zachodnich sąsiadów w zakre-
sie wykorzystywania funduszy unijnych 
przez rolników i samorządy. Z czasem 
współpraca objęła obszar turystyki, kul-
tury, pomocy społecznej czy edukacji.

 W ciągu dekady zaprzyjaźnione powia-
ty odwiedzały m.in. delegacje młodzieży, 
strażaków, samorządowców, organizacji 
pozarządowych, rolników, przedsiębior-
ców i dziennikarzy. Przeprowadzono
59 przedsięwzięć, w których wzięło 
udział ok. 450 osób.

Inicjatywy realizowane w ramach co-
rocznych protokołów były także impul-
sem do przygotowywania wspólnych 
projektów unijnych. Przykładem jest 
uczestnictwo młodzieży z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie w pro-
jektach fi nansowanych w ramach pro-
gramu Commenius, w trakcie których 
uczniowie nie tylko poznawali język, kul-
turę i historię naszych zachodnich sąsia-
dów, ale również nawiązywali przyjaźnie.

 Na zakończenie spotkania z konińską 
delegacją obaj samorządowi partnerzy 
podpisali pamiątkowy akt z okazji 10 lat 
partnerstwa pomiędzy powiatem koniń-
skim i powiatem Ilm, będący wyrazem 
woli wielokierunkowego rozwijania tej 
międzynarodowej współpracy.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Dekada dobrej współpracy
15 października 2012 r. minęło dokładnie 10 lat współpra-
cy powiatu konińskiego z niemieckim powiatem Ilm.
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Fundusze europejskie Fundusze europejskie / Pomoc społeczna
 Przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości w Pozna-
niu, przybliżył zainteresowanym zasady 
wsparcia projektów z zakresu: świadcze-
nia usług drogą elektroniczną, aplikacji 
elektronicznych ułatwiających współ-
pracę z partnerami w biznesie, udziału 
w misjach, targach i wystawach.

Gościom przybliżona została również 
działalność Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Koninie, stan 
wdrażania Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, możliwość wsparcia w ra-
mach Inicjatywy JEREMIE, oraz oferta 
Punktów Konsultacyjnych Krajowego 
Systemu Usług.

Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę, 
mogły skorzystać z wiedzy przedsta-
wiciela Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, który chętnie odpo-
wiadał na pytania, a także z indywidu-
alnych konsultacji prowadzonych przez 
pracownika PIFE w Koninie i bezpłatnych 
materiałów informacyjno-promocyjnych.

Dorota Jaśniewicz
Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Koninie

Innowacyjna Gospodarka
 Program unijny „Innowacyjna Gospodarka” przyświecał 
spotkaniu, które odbyło się 23 października 2012 r. z przed-
siębiorcami z regionu konińskiego. Jego inicjatorem był 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego ogłosił wyniki trze-
ciego naboru wniosków dla działania 
„Odnowa i rozwój wsi” realizowanego 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich w latach 2007-2013. Na 
ogłoszonej liście rankingowej znala-
zło się 29 projektów złożonych przez 
gminy powiatu konińskiego. Wartość 
projektów gmin z powiatu konińskiego 
wynosi ponad 16 mln 248 tys. Ile z nich 
otrzyma dofi nansowanie?

– Chciałbym, aby wsparcie otrzy-
mały wszystkie planowane przez nas 
działania, ale analizując liczbę wnio-
sków i możliwości wynikające z fi nan-
sów przewiduję, że nie uda się otrzy-
mać dotacji na wszystkie pomysły – 
mówi Andrzej Operacz, wójt Skulska 
– gminy, która do PROW-u zgłosiła 
najwięcej w Wielkopolsce, bo aż 12 
wniosków. Tylko jeden z nich nie bę-
dzie zrealizowany.

Celem większości projektów jest 
rewitalizacja małych miejscowości 
i aktywizacja lokalnej społeczności. 
Oprócz Skulska unijne pieniądze trafi ą 
też gminy Rychwał.

 Ze względu na ograniczone możliwo-
ści fi nansowe, szansę na dofi nansowa-
nie miało pierwsze 75 projektów. Środki 
na realizacje pozostałych przedsięwzięć 
będą dostępne w sytuacji rezygnacji 
wnioskodawców lub zmniejszaniu kosz-
tów kwalifi kowanych w wyniku prze-
prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówień publicznych projektów już 
zakontraktowanych.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

PROW dla samorządów
Aż 29 wniosków z sześciu gmin powiatu konińskiego znala-
zło się na liście rankingowej działania „Odnowa i rozwój wsi” 
realizowanego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013, którą opublikował Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
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Na te i dodatkowe pytania próbo-
wali odpowiedzieć uczestnicy spotka-
nia promocyjnego zorganizowanego 
w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Koninie 3 października 2012 r.
W spotkaniu wzięło udział 28 zaproszo-
nych gości m.in. Poseł RP Jacek Kwiat-
kowski, zastępca Prezydenta Miasta 
Konina Dariusz Wilczewski, Andrzej 
Nowak Wicestarosta Koniński, a także 
przedstawiciele gminnych i miejskich 
ośrodków pomocy społecznej, zakładów 
aktywności zawodowej z rejonu powia-
tu konińskiego oraz lokalnych instytucji 
rynku pracy.

Nadrzędnym celem spotkania była 
promocja działań na rzecz ekonomii 
społecznej w subregionie konińskim, 
konsolidacja środowisk samorządowych 
i pozarządowych wokół idei ekonomii 
społecznej oraz spółdzielni i innych pod-
miotów ekonomii społecznej z terenu 
Wielkopolski dla przedstawienia nowych 

sprawdzonych rozwiązań promowanych 
w tym obszarze. Spotkanie poprowadzi-
ła Alla Kukolenko – doradca ds. ekono-
mii, która przywitała gości i przybliżyła 
działalność Stowarzyszenia Na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych oraz możliwości 
organizacji i grup docelowych, do któ-
rych kierowane są obecnie realizowane 
przez Stowarzyszenie projekty. Ponadto 
Jarosław Wypyszyński podjął próbę pre-
zentacji kilku modeli aktywizacji osób wy-
kluczonych tj. modelu samorządowych 
spółdzielni socjalnych w aspekcie ekono-
micznym, społecznym i organizacyjnym. 
Samorządom otwartym na innowacyjne 
rozwiązania zaproponowany został mo-
del wsparcia osób zagrożonych eksmisją 
z tytułu najmu lokali komunalnych. Jed-
nak największą dyskusję wzbudził temat 
dotyczący modelu aktywizacji zawodowej 
uczestników WTZ. Dialog przedstawicieli 
konińskich środowisk pokazał naglącą 
potrzebę uzupełnienia bieżącego systemu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych o nowe ogniwo – spół-
dzielnie socjalne powstające przy warsz-
tatach terapii zajęciowej (WTZ). Spotkanie 
uwieńczała prezentacja funkcjonującej już 
spółdzielni „Razem do Sukcesu”, której 
charakterystykę przedstawiła Andżelika 
Łoś – kierownik GOPS w Kramsku. Spół-
dzielnia „Razem do Sukcesu” powstała 
z inicjatywy dwóch podmiotów prawnych: 
Gminy Kramsk oraz Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk.

Spółdzielnia działa na dwóch obsza-
rach, świadcząc usługi opiekuńcze i ga-
stronomiczne, a przy tym ściśle współ-
pracuje z podmiotami oświatowymi, 
bowiem realizuje program dożywiania 
w szkołach, świadczy usługi cateringo-
we. Na koniec spotkania na zaproszo-
nych gości czekał miły akcent, w postaci 
cateringu w wykonaniu pracowników 
ww. spółdzielni z Kramska.

Było to jedno ze spotkań regionalnych 
organizowanych w ramach projektu 
WOESII i jednocześnie było konsekwen-
cją kampanii informacyjnej prowadzonej 
w podmiotach ekonomii społecznej oraz 
gminnych i miejskich ośrodkach pomo-
cy społecznej prowadzonych w ramach 
akcji informacyjnej w subregionie koniń-
skim. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii 
Społecznej to projekt współfi nansowany 
ze środków EFS – Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu i wzmocnienie sektora ekono-
mii społecznej. Wsparcie ekonomii spo-
łecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja.

Dominika Jackowska
Stowarzyszenie Na Rzecz

Spółdzielni Socjalnych

Fundusze europejskie Fundusze europejskie / Pomoc społeczna

O ekonomii społecznej 
w Polsce i w regionie 
konińskim
Czy obecne rozwiązania proponowane przez trzeci sektor 
ekonomii społecznej mogą być sposobem na poprawę sytu-
acji życiowej osób wykluczonych? Czy mogą być ratunkiem 
dla osób zamkniętych we własnych domach czy jednostkach 
opiekuńczych o celach rehabilitacyjnych, dla osób o niepew-
nej przyszłości zawodowej? 

Wsparcie fi nansowe otrzymają wybra-
ne osoby – uczestnicy projektu, którzy 
sporządzą poprawnie biznes plan, przej-
dą szereg szkoleń z zakładania i prowa-
dzenia własnej fi rmy, przedsiębiorczości, 
a także pozytywnie przejdą przez testy 
psychologiczne oraz spotkania z dorad-
cami zawodowymi.

Aby zostać uczestnikiem projektu 
należy spełnić szereg wymagań, które 
określają różne instytucje udzielające 
wsparcia, np. miejsce zamieszkania, 

wiek, czy osoba posiada orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, czy jest 
to osoba pracująca, bezrobotna, nie-
aktywna zawodowo, student, ucząca 
się itp. (wykaz instytucji dostępny na 
stronie www.efs.wup.poznan.pl/stro-
ny/2304.php).

Udział w projekcie deklarować moż-
na do końca 2012 roku oraz w I kwar-
tale 2013 r. Szczegółowych informacji 
udzielają poszczególne instytucje, które 
realizują projekty, Punkt Informacyjny 

EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Poznaniu – tel. 61 846 38 23 oraz Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Koninie tel. 63 240 32 76.

Dorota Jaśniewicz
Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich
w Koninie

Pozyskaj dotację
O bezzwrotną dotację w kwocie 40 tys. zł. na założenie wła-
snej firmy, mogą starać się potencjalni beneficjenci w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2 
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrud-
nienia”.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami !

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Starostwo Powiatowe w Koninie
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pokój 456, III piętro
tel. +48 63 240 32 76
e-mail: konin.wrpo@wielkopolskie.pl
konin.fe@wielkopolskie.pl
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XIV Gala Powiatu Konińskiego

Nagroda za działalność na rzecz rozwoju
Powiatu Konińskiego w kategorii „Działalność Społeczna”
– TPD w Kleczewie

Nagroda za działalność na rzecz rozwoju
Powiatu Konińskiego w kategorii „Kultura” – KGW w Sławsku

Występ Włodzimierza Sypniewskiego
i Michała Rybackiego

Nagroda za działalność na rzecz rozwoju
Powiatu Konińskiego w kategorii „Turystyka”
– Wanda Gruszczyńska

Gwiazda wieczoru – Tomasz Stockinger

Nagroda za działalność na rzecz rozwoju Powiatu 
Konińskiego w kategorii Sport
dla Romana Jaszczaka, odebrał Mirosław Durczyński
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