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Niech każda chwila tegorocznych 
Świąt Bożego Narodzenia 
żyje swym własnym pięknem.
Oby ten wyjątkowy czas 
pozwolił Państwu zapomnieć 
o troskach dnia codziennego, 
przysporzył wielu radości 
i wewnętrznego spokoju. 
Niech świąteczne życzenia mają 
moc spełnienia, chwile spędzone 
w rodzinnym gronie upłyną 
w atmosferze miłości 
i wzajemnej życzliwości, 
a Nowy 2010 Rok przyniesie wiele 
satysfakcji z dokonań osobistych, 
zawodowych i społecznych.
 Andrzej Nowak  Stanisław Bielik 
 Przewodniczący Starosta Koniński 
 Rady Powiatu Konińskiego
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Aż trzy gospodarstwa agroturystycz-
ne z powiatu konińskiego wyróżniono 
w III edycji konkursu „Najlepszy obiekt 
turystyki na obszarach wiejskich w Wiel-
kopolsce”. Rozstrzygnięcie nastąpiło 
10 grudnia w auli Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu.

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki 
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce 
organizowany jest przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego 
we współpracy z Uniwersytetem Przy-
rodniczym i Poznańskim Towarzystwem 
Agroturystycznym. Celem przedsię-
wzięcia jest popularyzacja i promocja 
wielkopolskiej wsi jako miejsca wypo-
czynku, a także motywacja podmio-
tów turystycznych i agroturystycznych, 

zwłaszcza tych małych, do ponoszenia 
standardu usług i wzbogacania oferty. 
Konkurs ma także zwrócić uwagę tu-
rystów krajowych i zagranicznych na 
walory krajobrazu przyrodniczego i kul-
turowego wielkopolskiej wsi.

Do trzeciej edycji konkursu zgłoszone 
zostały 52 gospodarstwa ze wszystkich za-
kątków Wielkopolski. Kapituła Konkursu 
przyznała nagrody w 3 kategoriach: Go-
spodarstwo agroturystyczne, kwatera 
wiejska (obiekt wiejskiej bazy noclegowej 
do 35 miejsc noclegowych) oraz obiekty 
zlokalizowane na terenach wiejskich 
o charakterze np. terapeutycznym, edu-
kacyjnym, rekreacyjnym.

Spośród siedmiu zgłoszonych przez 
samorządy powiatu konińskiego obiek-

tów, aż trzy znalazły uznanie wśród ju-
rorów. W kategorii gospodarstwo agro-
turystyczne III miejsce zajęło Gospodar-
stwo „Pod brzozami” Joanny i Mariusza 
Nowaków z miejscowości Grochowy 
(gmina Rychwał). Z kolei w kategorii 

obiekty zlokalizowane na terenach 
wiejskich o charakterze np. terapeu-
tycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym 
I miejsce przypadło gospodarstwu „Ania 
i Filip” Wojciecha Jaskólskiego z Izabe-
lina (gmina Kramsk). Tuż za nim, dru-
gim miejscem jurorzy wyróżnili „Ogród 
Zakrzewek” Małgorzaty i Andrzeja Kos-
sowskich z Zakrzewka (gmina Sompol-
no). Zwycięzcom gratulujemy życząc 
jednocześnie dalszych sukcesów i wielu 
turystów!

Ewelina Rapeła
Z-ca Naczelnika

Wydziału Promocji i Rozwoju

Turystyka
Powiat mocno 
agroturystyczny

Gospodarstwo „Ania i Filip” w Izabelinie

Gospodarstwo „Ogród Zakrzewek” w Zakrzewku

Gospodarstwo „Pod Brzozami” w Grochowach
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Celem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, 
a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres działania 
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających 
w zakresie:
Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, 

miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:
a) w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, 

uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnic-
twa, w miejscowości należącej do:

 gminy wiejskiej albo
 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

b) w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji 
producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, na obszarach 
wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

 gminy wiejskiej albo
 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
5. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz promo-

cja przedsiębiorczości”.

Beneficjent
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podej-
muje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 10 osób i mające obrót nie przekraczający równowartości 
w złotych 2 mln euro. 

Forma i wysokość pomocy
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 
300.000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy 
udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100.000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi 
maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. 
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

a) 100.000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), 
co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

b) 200.000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i nie mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

c) 300.000 zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnio-
roczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Wnioski będą przyjmowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w I kwartale 2010 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Gruntów Rolnych, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego ul. Hurtowa 1 pokój 208 lub telefonicznie 63 2430240.

Opracowano na podstawie:materiałów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Rolnik Koniński

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, 
  rekreacją wypoczynkiem;

 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 
  produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowość, doradztwa lub usług informatycznych;
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Większość dzieci z rodzin rolniczych od 
najmłodszych lat swojego życia uczestni-
czy nie tylko w pracach gospodarstwa do-
mowego, ale również w pracach gospo-
darstwa rolnego.

Pomoc dzieci w pracach rolnych, ale 
również samo ich przebywanie w miej-
scach tej pracy jest dla nich bardzo nie-
bezpieczne.

W lipcu 1998 roku Ministerstwo Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy i Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego opraco-
wały wykaz prac i czynności szczególnie 
niebezpiecznych, których nie należy po-
wierzać dzieciom do lat 15 w gospodar-
stwach rolnych:
1. Kierowanie ciągnikami rolniczy-

mi i innymi maszynami samo-
bieżnymi. 
Samodzielne kierowanie ciągnikami 
i samobieżnymi maszynami wymaga 
kwalifikacji i doświadczenia. Przy wy-
konywaniu tej czynności występuje 
duże zagrożenie najechania, wywró-
cenia, a także wyrządzenia krzywdy 
innym osobom.

2. Obsługa kombajnów do zbio-
ru zbóż, zielonek i okopowych, 
maszyn żniwnych, kosiarek 
rolniczych, pras do słomy i sia-
na, kopaczek do zbioru okopo-
wych. 
Są to maszyny z urządzeniami tną-
cymi lub gniotącymi, z wieloma 
wirującymi częściami, przeważnie 
o dużej masie. Ich bezpośrednia ob-
sługa w warunkach polowych stwa-
rza wiele zagrożeń przejechania, 
przewrócenia maszyny, przygniece-
nia, pochwycenia przez pracujące 
mechanizmy, skaleczenia, obcięcia 
kończyn – tak osób obsługujących, 
jak i postronnych. 

3. Sprzęganie i rozprzęganie ma-
szyn i narzędzi rolniczych, przy-
czep i wozów z ciągnikami rolni-
czymi, a także pomaganie przy 
tych czynnościach. 
Przy tych pracach występuje wysokie 
zagrożenie przygniecenia i przejecha-
nia, urazów rąk i nóg. 

4. Przebywanie na pomostach sa-
dzarek do ziemniaków oraz 
siewników i korygowania ich 

pracy poprzez strącanie nadmia-
ru sadzeniaków lub przegarnia-
nie ziarna w skrzyni nasiennej. 
Przy tych czynnościach występują 
bardzo często obcięcia i urazy palców 
i dłoni.

5. Obsługa maszyn do przygotowa-
nia pasz – sieczkarni, śrutowni-
ków, gniotowników, mieszalni-
ków, rozdrabniaczy. 
Występuje wysokie zagrożenie ura-
zów dłoni przez wirujące noże, topo-
ry, walce i bębny, pochwycenia przez 
wały napędowe i pasy transmisyjne. 

6. Obsługa młocarni, a zwłaszcza 
praca na górnym pomoście mło-
carni oraz przy współpracującej 
prasie do słomy. 
Pracy towarzyszy duże zapylenie 
i hałas. Występuje duże zagrożenie 
pochwycenia i uderzenia pasami 
transmisyjnymi, niebezpieczeństwo 
pochwycenia ręki, zagrożenie upad-
kiem z pomostu, pochwycenia przez 
elementy prasy.

7. Przerzynanie drewna przy uży-
ciu pilarki tarczowej („krajzegi”, 
„cyrkularki”) oraz wykonywanie 
czynności pomocniczych przy 
tej pracy: podawanie i odbiera-
nie materiału, usuwanie trocin 
i inne prace porządkowe. 
Pilarka tarczowa to jedna z naj-
niebezpieczniejszych maszyn, przy 
której występuje najwięcej okale-
czeń, amputacji oraz wypadków 
śmiertelnych. Każdy kontakt z tarczą 
piły kończy się poważnym urazem. 
Występuje często odrzut materiału, 
zakleszczenia, odpryski. Zagrożenie 
wzrasta, gdy pilarka nie ma osłon, 
klina rozszczepiającego, urządzenia 
podającego materiał do cięcia po-
przecznego.

8. Wszelkie prace przy użyciu pił 
łańcuchowych (przecinanie pni, 
okrzesywanie gałęzi, prześwie-
tlanie drzew itp.) 
Posługiwanie się piłą łańcuchową 
wymaga siły i sprawności dorosłego 
mężczyzny, kwalifikacji i wprawy. 
Występuje wysokie zagrożenie bardzo 
ciężkimi urazami łańcuchem tnącym 
przy manewrowaniu piłą, „odbiciu” 
piły, opuszczeniu na nogę itp. 

9. Ścinanie drzew, ściąganie, za-
ładunek i rozładunek drewna 
o średnicy większej niż 15 cm. 
Są to prace wymagające specjali-
stycznych umiejętności, siły fizycznej 
i doświadczenia. Występuje wysokie 
zagrożenie przygniecenia osób pra-
cujących. 

10. Obsługa dmuchaw, przeno-
śników taśmowych i ślimako-
wych. 
Występuje duże zagrożenie pochwy-
cenia przez wirujące lub przesuwające 
się elementy oraz znaczne zapylenie 
przy odbiorze słomy i siana transpor-
towanego dmuchawą. 

11. Załadunek, wyładunek i wysiew 
tlenkowego wapna nawozowego 
(wapna palonego). 
Jest to substancja o silnych właściwo-
ściach pylących, żrących i parzących, 
powodująca poparzenia błon śluzo-
wych, oczu i skóry. 

12. Wszelkie prace z chemicznymi 
środkami ochrony roślin. 
Środki chemiczne I i II klasy toksycz-
ności to trucizny, zaś środki III klasy 
– szkodliwe dla zdrowia. Występuje 
niebezpieczeństwo zatrucia. 

13. Prace z użyciem rozpuszczalni-
ków organicznych. 
Rozpuszczalniki organiczne (ben-
zyny, rozpuszczalniki nitro, chloro-
kauczukowe i inne) – składniki farb, 
lakierów, klejów – są szkodliwe 
dla zdrowia, niektóre są rakotwórcze, 
mają właściwości narkotyczne, ulega-
ją rozpuszczeniu w tkance mózgowej, 
powodując trwałe szkody. Ich pary 
tworzą z powietrzem mieszaniny wy-
buchowe. 

14. Topienie i podgrzewanie lepiku 
i smoły. 
Występuje zagrożenie wybuchem, 
pożarem, poparzeniem. Opary lepi-
ku i smoły zawierają rozpuszczalniki 
organiczne. 

15. Rozpalanie i obsługa pieców 
centralnego ogrzewania. 
Niebezpieczeństwo wybuchu i poża-
ru, groźba poparzeń twarzy i rąk. 

16. Obsługa parników, kotłów 
do gotowania. 
Niebezpieczeństwo groźnych opa-
rzeń dzieci. 

Rolnik Koniński
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:
„Udział dzieci w pracach rodzinnego gospodarstwa rolnego”
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Rolnik Koniński /Z życia szkoły…
17. Obsługa rozpłodników (buha-

jów, ogierów, knurów, tryków). 
Dorosłe rozpłodniki są zwykle agre-
sywne i wymagają stałej obsługi przez 
sprawnego mężczyznę ze względu 
na zagrożenie agresją: kopnięciem, 
uderzeniem, przygnieceniem, pogry-
zieniem. 

18. Załadunek i rozładunek zwie-
rząt, prace przy uboju i rozbio-
rze zwierząt. 
Występuje duże zagrożenie urazami 
ze strony broniących się zwierząt 
oraz obciążenie psychiczne młodego 
człowieka. 

19. Opróżnianie zbiorników i wywóz 
gnojówki, gnojowicy i szamba. 
Istnieje duże niebezpieczeństwo ura-
zów mechanicznych oraz zatrucia 
siarkowodorem. 

20. Wykonywanie wykopów ziem-
nych i praca w wykopach. 
Występuje niebezpieczeństwo obe-
rwania i obsunięcia się ścian wykopu 
i zasypania pracującego. 

21. Obsługa ładowaczy i mechanicz-
nych podnośników. 
Prace te wymagają uprawnień, do-
świadczenia, wprawy i odpowiedzial-
ności. 

22. Prace w silosach zamkniętych, 
zbiornikach i pojemnikach. 
Występuje zagrożenie uduszeniem na 
skutek spadku zawartości tlenu w po-
wietrzu, zasypaniem i uduszeniem 
w silosach zbożowych. 

23. Wszelkie prace na wysokości 
ponad 3 metry na: pomostach, 
drabinach, drzewach, dachach 
itp. 
Występuje zagrożenie upadkiem.

Dzieci znajdują się pod opieką prawną 
rodziców i to oni odpowiadają za ich bez-
pieczeństwo i prawidłowy rozwój. Jeżeli 
podejmują decyzję o powierzeniu dziecku 
pracy – muszą mieć pewność, że praca ta 
nie spowoduje negatywnych skutków dla 
ich zdrowia i rozwoju.

Nadmierna praca w gospodarstwie rol-
nym ponad możliwości dziecka może spo-
wodować:
 przyspieszenie procesu kostnienia 

i przedwczesne zakończenie wzrostu 
kości na długość,

 bóle w stawach,
 odwapnienie kości,
 wystąpienie nieszczelności zamykania 

zastawek mięśnia sercowego,
 niska odporność organizmu,
 skrzywienie kręgosłupa,
 wystające łopatki.

Dzieci mogą pomagać dorosłym przy 
wykonywaniu niektórych prac, jednak 
pod pewnymi warunkami:
 Dzieci powinny być pouczone o nie-

bezpieczeństwie związanym z pracą 
ze zwierzętami, czy tylko przebywania 
w sąsiedztwie zwierząt, ponieważ dzieci 
nie zawsze dysponują odpowiednia wie-
dzą, doświadczeniem i wyobraźnią, by 
je przewidzieć.

 Dzieci powinny wiedzieć, że należy in-
formować dorosłych o wszelkich zranie-
niach powstałych na skutek kontaktu ze 
zwierzętami lub przedmiotami zabru-
dzonymi ziemią.

 Dzieci nie mogą być obciążone psy-
chicznie np. odpowiedzialnością za 
zwierzęta, czy strachem przed karą za 
rozbite jajka, czy podobne szkody.
Dzieci powinny wiedzieć, że nie wolno 

jeść, ani pić:

 w trakcie prac lub zabaw ze zwierzętami,
 podczas przebywania w budynkach in-

wentarskich,
 po kontakcie z przedmiotami służącymi 

do obsługi zwierząt, czy uprawy roli,
 podczas prac, czy zabaw w polu lub 

ogródku.
Po każdym z tych zajęć oraz przed każ-

dym posiłkiem należy umyć ręce.
Należy pamiętać o jedzeniu wyłącznie 

mytych owoców i warzyw oraz piciu wody 
i mleka wyłącznie po przegotowaniu.
 Dzieci nie powinny wykonywać prac 

polegających wyłącznie na podnosze-
niu, przenoszeniu lub przewożeniu cię-
żarów.

 Dzieci powinny unikać mocno pochylo-
nej i nienaturalnej pozycji ciała.

 Tempo wykonywanej pracy powinno 
być zmienne przez wykonywanie zajęć 
o różnym charakterze.

 Dzieci mogą pracować fizycznie nie dłu-
żej niż 2 godziny dziennie, w tym inten-
sywnie 10-15 minut.

 W trakcie pracy należy stosować przerwy.
Apelujemy do rodziców. 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 

dzieci swoim zachowaniem dajmy przy-
kład bezpiecznej pracy w prowadzonym 
gospodarstwie.

Opracowała
mgr inż. Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu
Prewencji, Rehabilitacji

i Orzecznictwa Lekarskiego
Placówki Terenowej KRUS w Koninie

na podstawie materiałów 
informacyjnych KRUS 

i Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

„Zawieszeni na Szczudłach – warsz-
taty teatralne” to projekt realizowany 
od 1 grudnia przez nieformalną grupę 
młodzieży o nazwie MIMoWOLNI utwo-
rzoną przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Każdy ma szansę” 
działającym przy Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Rychwale.

Środki na ten cel pozyskano od Na-
rodowej Agencji Programu „Młodzież 
w Działaniu” w ramach akcji 1.2 – Kra-
jowe Inicjatywy Młodzieżowe. Pomysł na 
projekt zrodził się z marzeń podopiecz-
nych Stowarzyszenia, którzy od dawna 
chcieli nauczyć się chodzenia na szczu-
dłach i poznać nowe techniki teatralne, 

a wszystko po to, by móc rozwijać swoje 
zainteresowania oraz mieć więcej możli-
wości wyrażenia własnych myśli i emocji. 
A głównym jego celem jest pokazanie, 
że pomimo niepełnosprawności intelek-
tualnej i ruchowej młodzież potrafi bawić 
się sztuką i czerpać z niej przyjemność. 
Przedsięwzięcie, które potrwa do końca 
czerwca przyszłego roku, będzie obejmo-
wało cykl warsztatów ze specjalistami: 
choreografem tańca, arteterapeutą i in-
struktorem teatralnym.

Uczestnicy projektu wezmą również 
udział w zajęciach prowadzonych przez 
psychologa, który omówi zagadnienia 
związane z nietolerancją nie tylko wobec 

mniejszości narodowych, ale również wo-
bec niepełnosprawnych.  

Końcowym efektem wszystkich działań 
i zdobytych umiejętności będzie stworze-
nie spektaklu teatralnego, którego tema-
tem przewodnim będzie przyjaźń, toleran-
cja, szacunek oraz integracja z osobami 
niepełnosprawnymi. Praca nad wspól-
nym spektaklem, przebywanie ze sobą 
i wzajemne uczenie się ma na celu poka-
zanie młodzieży, co jest naprawdę ważne 
w kontaktach międzyludzkich.

Renata Szczepaniak
Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Rychwale
Monika Wesołowska

Żaneta Bąkiewicz
nauczyciele SOSW w Rychwale

Teatr to ich pasja…
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Starostwo Powiatowe w Koninie, w ra-

mach edukacji ekologicznej młodzieży, 
w 2010 roku po raz czwarty przystąpi 
do akcji „Drzewko za butelkę”. Ten po-
wiatowy konkurs wpisany został w ogól-
nopolskie przedsięwzięcie o takiej samej 
nazwie, realizowane przez firmy chemicz-
ne skupione w programie „Odpowiedzial-
ność i Troska”.

Poza edukacją ekologiczną, celem akcji 
jest także pobudzenie aktywności społecz-
nej, dbałości o środowisko naturalne oraz 
własne otoczenie. W zamian za zebrane 
butelki i nakrętki, które trafiają do recy-
klingu, jej uczestnicy otrzymują sadzonki 
drzew, które sadzą w wybranych przez sie-
bie miejscach w swojej miejscowości. Dzię-
ki temu nie tylko upiększają własne otocze-
nie, ale dają wyraz swego zaangażowania 
w ochronę środowiska naturalnego.

W ramach trzech poprzednich edycji 
Konkursu, konińskie Starostwo zaktywi-
zowało ponad 2000 osób, które zebrały 
ponad 300 tys. butelek i nakrętek oraz 
posadziły prawie 3 tys. drzew.

Jakie niespodzianki czekają na uczest-
ników kolejnej edycji akcji okaże się już 
w marcu 2010 roku. Już teraz pragnie-
my jednak zachęcić wszystkich miesz-
kańców powiatu, by – w trosce o nasze 
otoczenie – zgniatali butelki! Dzięki 
temu w pojemnikach na plastik zmieści 
się znacznie więcej opakowań, pojemni-
ki będą rzadziej opróżniane, tym samym 
zmniejszą się koszty związane z transpor-
tem i recyklingiem opakowań. Sprzyja ku 
temu okres przedświąteczny: na naszych 
stołach z pewnością oprócz wielu smako-
łyków znajdą się także napoje w butelkach 
PET… Wystarczy tylko chcieć!

Poza tym zachęcam do gromadze-
nia już teraz nakrętek od butelek 
PET, bo będą one zbierane pod-
czas naszej Akcji, a za pieniądze 
pochodzące ze sprzedaży nakrętek 
zakupiony zostanie sprzęt rehabili-
tacyjny. Zwykłe opakowanie plastikowe 
jest piękne – przekonaliśmy się o tym, 
oglądając zdjęcia nadesłane na konkurs 
fotograficzny Eko–foto, towarzyszący 
Akcji „Drzewko za butelkę”. Zwycięzcą 
okazał się Mateusz Ligocki z Gimnazjum 
w Rzgowie, który otrzymał główną nagro-
dę (aparat cyfrowy) za zdjęcie: „Zielona” 
butelka.

Marek Niezabitowski 
inspektor 

w Wydziale Ochrony Gruntów Rolnych, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Szanowni Kon-
sumenci. Wielkimi 
krokami zbliżają 

się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
2010 rok. Zgodnie z tradycją będziemy 
się starali, by wypadły jak najlepiej. Regu-
łą jest, że w grudniu wydajemy znacznie 
więcej gotówki niż w innych miesiącach. 
Kupując prezenty, czy organizując rodzin-
ne spotkania, bywa, że jesteśmy zmuszeni 
do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Przed 
podjęciem takiej decyzji należy bardzo sta-
rannie przeanalizować i zrozumieć treść 
umowy przedstawionej przez bank lub inny 
podmiot. Szczególną uwagę winniśmy 
zwrócić na wysokość odsetek oraz pozo-
stałe koszty związane z pożyczką lub kredy-
tem. Pamiętajmy także, aby zapoznać się 
z dodatkowymi dokumentami wskazanymi 
w umowie, które najczęściej stanowią jej 
integralną część. Kwestią często całkowicie 
ignorowaną przez konsumentów są posta-
nowienia umowne dotyczące ubezpiecze-
nia kredytu. Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów w Koninie wielokrotnie miał do 
czynienia z sytuacjami, gdy ubezpieczyciel 
odmawiał wypłaty odszkodowania, powo-
łując się na fakt deklarowania nieprawdy 
przez kredytobiorcę. W umowach kredytu 
bankowego najczęściej znajdują się oświad-

czenia, z których wynika, że ubezpieczeniu 
podlegają tylko osoby całkowicie zdrowe. 
Jeżeli umowę zawiera osoba chora, to 
opłacanie składek jest tylko niepotrzebnym 
wydatkiem. Poważnym błędem jest także 
zaciąganie zobowiązań, mimo braku zdol-
ności kredytowej. Bywa, że klient zaciąga 
kredyt na spłatę poprzedniego zadłużenia. 
Takie postępowanie może doprowadzić do 
całkowitej niewypłacalności kredytobiorcy, 
a w najgorszym razie do utraty zgromadzo-
nego mienia.

Kolejnym problemem, z którym borykają 
się konsumenci, jest wybór prezentów dla 
najbliższych. Często, z braku czasu, kupuje-
my pochopnie. Zdarza się, że obdarowana 
przez nas osoba nie jest nim zachwycona 
i wówczas najchętniej zwrócilibyśmy towar 
do sklepu lub zamienili go na inny. Pamię-
tajmy jednak, że towar zakupiony w skle-
pie nie podlega zwrotowi lub zamianie. 
Sprzedawca może oddać nam pieniądze 
lub umożliwić dokonanie wyboru innego 
towaru, ale jest to tylko jego dobra wola. 
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy 
konsument zawarł umowę poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość. Z taką 
formą dokonywania zakupów mamy do 
czynienia, jeżeli nabywamy towar w skle-
pie internetowym, z oferty katalogowej lub 

od sprzedawcy bezpośredniego (np. od do-
mokrążcy lub podczas prezentacji w miesz-
kaniu prywatnym lub restauracji). Konsu-
ment, który dokonał zakupu w ten sposób 
może odstąpić od umowy sprzedaży bez 
podania przyczyn. Warunkiem koniecznym 
skutecznej rezygnacji jest złożenie oświad-
czenie na piśmie w terminie dziesięciu dni 
od zawarcia umowy. Do zachowania tego 
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 
przed jego upływem. Taki sam termin 
mamy na odstąpienie od umowy kredytu 
konsumenckiego, który zaciągamy, przy 
zakupie towarów lub usług „na raty”.

Zdarza się także, że w przedświątecznym 
ferworze ulegamy namowom dostawców 
np. telewizji cyfrowej lub internetu. Podpi-
sane w pośpiechu umowy 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 zawarte 
w niniejszym tekście przestrogi, pozwolą 
spędzić Święta Bożego Narodzenia bez 
bagażu niepotrzebnych stresów i obaw 
o stan portfela. Dlatego też życzę wszyst-
kim konsumentom zdrowych, spokojnych 
oraz radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego 2010 Roku.

Bernadeta Szmytka 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Koninie

Z kroniki Powiatu…/Z cyklu: uwaga konsumenci!

Konsument 
przed Świętami

Kolejna Edycja Akcji 
„Drzewko za butelkę” już wkrótce !
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W świat poezji Juliusza Słowackiego 
przenieśli się 25 listopada, dzięki swo-
im talentom, uczniowie Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. 
W roku 2009 przypada 200. rocznica 
urodzin Juliusza Słowackiego, a zarazem 
160. rocznica jego śmierci, dlatego orga-
nizatorzy (nauczyciele) postanowili uczcić 
i przypomnieć jednego z najwybitniej-
szych w polskich dziejach poetę. Aby przy-
bliżyć twórczość poety uczniom, zostało 
do nich skierowane zaproszenie do udzia-
łu w konkursie recytatorskim jego poezji. 
W związku ze zbliżającym się rokiem Cho-
pinowskim spotkanie nie było poświęco-
ne wyłącznie Słowackiemu. Celem orga-

nizatorów była próba porównania drogi 
artystycznej dwóch wybitnych artystów 
kultury polskiej: Juliusza Słowackiego – 
mistrza pióra i patrona szkoły Fryderyka 
Chopina – wirtuoza klawiatury. Poziom 
konkursu był bardzo wysoki, większość 
utworów poety wybrana została spoza ka-
nonu lektur. Podczas obrad jury przepro-
wadzony został quiz ze zdobytych podczas 
spotkania informacji. Komisja oceniała: 
dobór tekstu, interpretację, kulturę słowa 
i ogólny wyraz artystyczny. Organizatorzy 

dziękują wszystkim uczestnikom i gratulują 
nagrodzonym. I miejsce zajęła Marta Wie-
czorek z klasy III TH, II – Damian Stani-
sławski z kl. 1LOe, III – Dominika Wągiel 
z kl. 2 LOt-s, natomiast Alicja Siwek zo-
stała przez jury wyróżniona. Konkursowi 
towarzyszyła wystawa prezentująca życie 
i twórczość Juliusza Słowackiego.

Żanetta Śledzińska
nauczyciel Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Tak zatytułowane było seminarium, 
na które 19 listopada 2009 r. przyjechało 
do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie ponad 50 osób z całej 
Polski. Uczestnicy seminarium dyskuto-
wali nad sposobami kultywowania twór-
czości Fryderyka Chopina.

W seminarium uczestniczyli przedstawi-
ciele kół chopinowskich oraz nauczyciele 
szkół noszących imię Fryderyka Chopina. 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 
reprezentował Marcin Wąsoski, a Komi-
tet Obchodów „Chopin 2010” Aleksan-
dra Klaudzińska. W nasze progi zawitał 
również po raz kolejny prof. Kazimierz 
Gierżod – prezes Towarzystwa F. Cho-
pina, który wygłosił interesujący wykład 
o wojennych losach serca naszego pa-

trona. Goście seminarium dokonali, wraz 
z dyrektorem Anną Matczak-Gaj, uroczy-
stego otwarcia oddanej po remoncie sali 
balowej w naszym pałacu. Sala zmieniła 
swoje oblicze dzięki finansowej pomocy 
powiatu konińskiego i Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu. W sobotę trady-
cyjnie odbył się w tej sali wieczór „Chopin 
w blasku świec”. Ogłoszono wtedy wyniki 
VI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pia-

nistycznego „Chopinowskie Interpretacje 
Młodych”, który odbywał się w Państwo-
wej Szkole Muzycznej I i II stopnia. Grand 
Prix otrzymała Joanna Różewska – stu-
dentka III roku Uniwersytetu Muzycznego 
im. F. Chopina w Warszawie.

Żanetta Śledzińska
nauczyciel Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Z życia szkoły…
„Chopin 
pod strzechy? 
Dlaczego nie? 
Ale jak?”

Szkolny 
Konkurs 
Recytatorski 
Poezji Juliusza 
Słowackiego 
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Pomoc społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie realizuje projekt systemowy 
pt; „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie 
dla osób zagrożonych wykluczeniem do-
świadczających szczególnych trudności 
na rynku pracy” współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII – 
Promocja integracji społecznej, Działanie 
7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez powiatowe centra pomocy.

Realizacja Projektu trwa od 1 kwietnia 
2008 r. i przewidziana jest do 31 grudnia 
2013 r., jednakże w każdym roku plano-
wane jest skierowanie działań do innych 
beneficjentów. Celem projektu jest zwięk-
szenie możliwości dostępu do rynku pracy 
oraz integracja społeczna osób zagrożo-
nych marginalizacją społeczną i zawodo-
wą. W roku bieżącym wartość projektu 
wynosi 291.762,98 zł, w tym wysokość 
dofinansowania przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w formie dotacji rozwojowej sta-
nowi kwota 261.127,87 zł.

Realizacja projektu w 2009 r. obejmo-
wała dwie grupy beneficjentów: wycho-
wanków rodzin zastępczych z powiatu 
konińskiego (11 osób) oraz uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczy-
nie i Mielnicy Dużej (31 osób). Zrealizo-
waliśmy wszystkie działania zawarte w in-
dywidualnych planach oraz osiągnęliśmy 
zakładane cele: aktywną integrację i pra-
cę socjalną, włączenie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w działania 

na rzecz aktywizacji zawodowej, porad-
nictwo i wparcie w celu podniesienia 
kompetencji życiowych i umiejętności 
społecznych oraz wspieranie aktywności, 
samodzielności oraz poprawy dostępu 
do rynku pracy.

Wychowankowie rodzin zastępczych, 
z którymi zawarte zostały kontrakty so-
cjalne, objęci zostali co najmniej trze-
ma instrumentami aktywnej integracji, 
pracą socjalną oraz pomocą pieniężną 
na kontynuowanie nauki. Wychowan-
kowie zrealizowali następujące formy 
aktywnej integracji: ukończenie kursu 
prawa jazdy kat. B (5 osób), ukończenie 
kursu i uzyskanie kwalifikacji kierowcy 
wózków jezdniowych (5 osób), ukoń-
czenie kursu: stylizacja paznokci i wizaż 
(5 osób), udzielenie pomocy rzeczowej 
na zagospodarowanie (4 osoby), sfinanso-
wanie części kosztów nauki na poziomie 
wyższym (1 osoba), udział w warsztatach 
szkoleniowych z psychologiem (11 osób) 

oraz udział w warsztatach szkoleniowych 
z doradcą zawodowym (11 osób).

Uczestnicy WTZ, z którymi zawarto 
umowy, objęci zostali co najmniej trzema 
instrumentami aktywnej integracji, pracą 
socjalną oraz wsparciem doradcy ds. osób 
niepełnosprawnych. Osoby niepełno-
sprawne skorzystały z następujących form 
aktywnej integracji: udział w 5-dniowych 
warsztatach szkoleniowych w Osieku 
k. Skórcza, kierowanych bezpośrednio 
do osób niepełnosprawnych i ich opieku-
nów, w ramach których odbyły się zaję-
cia z prawnikiem, psychologiem, doradcą 
zawodowym, pracownikami socjalnym 
i doradcą ds. osób niepełnosprawnych 
(60 osób), uzyskanie indywidualnego 
10-godzinnego wsparcia psychologiczne-
go (31 osób), udział w dwutygodniowym 
turnusie rehabilitacyjnym w Sarbino-
wie (30 osób), oraz udział w wyjazdach 
do PUP w Koninie w ramach zajęć 
pt. „Poznajemy Urząd Pracy” (28 osób). 

Ponadto w ramach realizacji pro-
jektu utworzony został i nadal działa 
punkt informacyjny dla osób niepełno-
sprawnych, gdzie doradca ds. osób nie-
pełnosprawnych udziela informacji w za-
kresie:
• aktualnych programów PFRON 

na szczeblu powiatowym i wojewódz-
kim,

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

• ulg i uprawnień dla osób niepełno-
sprawnych,

• aktualnych ofert pracy dla osób niepełno-
sprawnych,

• możliwości wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych w powiecie,

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

gicznej.
Kinga Stępińska 

koordynator projektu

„Mogę pracować …” – 
realizacja projektu w 2009r.
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Komunikaty

W ramach Obchodów Światowego 
Dnia AIDS, 1 grudnia w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie od-
był się koncert Jarosława Wajka, by-
łego lidera zespołu Oddział Zamknięty 
pt. „Jutro jest... wtedy pochylisz się nad 
sobą”. 

Wzięli w nim udział uczniowie Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kle-
czewie oraz pedagodzy szkolni z gminy 
Kleczew, dla których była to „cenną lek-
cję z życia, wywołująca szereg refleksji” 
która i stała się na zakończenie tema-
tem ożywionej dyskusji.

Koncertowi towarzyszyło podsu-
mowanie konkursu na plakat dla gim-
nazjalistów z miasta Konina i powiatu 
konińskiego „Nie daj szansy AIDS” 
zorganizowanego przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Koninie.

Pierwsze miejsce zajęła Karolina 
Kozłowicz, uczennica  Gimnazjum 
nr 1 w Koninie, a drugie Adrianna Bu-
ciak, uczennica z Gimnazjum w Wyso-
kiem. Fundatorem nagród było Staro-
stwo Powiatowe w Koninie i Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Z okazji Dni Honorowego Krwio-
dawstwa 27 listopada br. w Koninie 
odbyło się spotkanie zasłużonych 
krwiodawców i aktywnych działaczy 
Klubów Honorowych Dawców Krwi 
PCK. 

Organizatorem tegorocznych uro-
czystości był Prezydent Miasta Koni-
na. 

Obchody Dni Honorowego Krwio-
dawstwa są okazją podsumowania 
działalności Klubów HDK PCK, a jed-
nocześnie dają możliwość podzięko-
wania zasłużonym krwiodawcom za 
krew oddaną chorym, jak i za ich 
wkład na rzecz rozwoju honorowego 
dawstwa krwi na terenie powiatu ko-
nińskiego.

Powiat Koniński, w odpowiedzi 
na apel Ambasady Ukrainy o po-
moc w zwalczaniu epidemii ostrych 
wirusowych infekcji górnych dróg 
oddechowych wywołany czynnikami 
chorobotwórczymi grypy zarówno 
sezonowej, jak i pandemicznej typu 
A/H1N1, przekazał dla partner-
skiego rejonu kozjatyńskiego w Ob-
wodzie Winnickim pomoc rzeczową 
w postaci masek z filtrem, masek jed-
norazowych, rękawic jednorazowego 
użytku, preparatów odkażających do 
skóry, sprzętu i pomieszczeń oraz 
ssaków do odsysania dróg oddecho-
wych. 

Decyzję o udzieleniu pomocy dla re-
jonu partnerskiego na Ukrainie pod-
jęli radni podczas XXXIV sesji Rady 
Powiatu Konińskiego, przeznaczając 
na ten cel kwotę 10.000 zł. 

Rejonowa Olimpiada Promocji Zdro-
wego Stylu Życia, która odbyła się 
7 grudnia, to jedna z ostatnich inicjatyw 
realizowanych w tym roku przez Zarząd 
Rejonowy PCK w Koninie, konińskie 
Starostwo oraz Urząd Miejski w Koninie.

Celem olimpiady jest popularyzacja 
zasad zdrowego stylu życia, walki z na-
łogami, chorobami społecznymi i cy-
wilizacyjnymi, AIDS, higieny osobistej 
i otoczenia, nauki udzielania pierwszej 

pomocy oraz wiedzy ogólnej o Polskim 
Czerwonym Krzyżu. 

Olimpiada Rejonowa była poprzedzo-
na etapem szkolnym. Powiat Koniński 
reprezentowały uczennice ze szkół gim-
nazjalnych w Ślesinie, Grodźcu i Kazi-
mierzu Biskupim.

Wśród laureatów etapu rejonowe-
go znalazła się uczennica Gimnazjum 
w Ślesinie Małgorzata Janiak, która za-
jęła trzecie miejsce.

W okresie przedświątecznym po-
wiat koniński w ramach realizacji 
zadań wynikających z Powiatowego 
Programu Promocji Zdrowia na lata 
2001-2011 i celu dotyczącego rozwi-
jania rożnych form pomocy osobom 
pozostającym w trudnej sytuacji eko-
nomiczno-socjalnej ufundował po raz 
kolejny paczki świąteczne dla dzieci 
z ognisk wychowawczych i świetlic so-
cjoterapeutycznych prowadzonych na 
terenie powiatu przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci oraz Towarzystwo 
Inicjatyw Obywatelskich.

Opracowała: 
Grażyna Szałkiewicz

inspektor w Wydziale Spraw 
Społecznych i Organizacyjnych
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Jest czas intensywnej pracy i zaangażo-
wania, jest też czas podziękowań i laurów.  
XI Gala Powiatu Konińskiego, która odbyła 
się 12 grudnia w Górniczym Domu Kultu-
ry „Oskard” w Koninie była uroczystością, 
podczas której gospodarze powiatu koniń-
skiego podziękowali za zaangażowanie lu-
dziom wywierającym wpływ na jego rozwój 
gospodarczy, kulturalny i sportowy. Gala 
była też ucztą kulturalną i to suto zastawia-
ną, bo podziwialiśmy rozmaite artystyczne 
dokonania mieszkańców powiatu.

Powiat w rozumieniu administracyjnym 
to czternaście gmin. Ale to ogólne poję-
cie zawiera w sobie także tysiące miesz-
kańców, którzy żyją w tym regionie dając 
siebie, swój wolny czas, energię i pomy-
słowość w pracy dla innych. Dzieje się tak 
na niwie gospodarczej, kulturalnej, czy 
sportowej. Raz w roku – zauważeni przez 
gospodarzy powiatu – ci wyjątkowi ludzie 
stają w reflektorach by odebrać statuet-
kę – symboliczne wyróżnienie za wkład 
w rozwój Powiatu Konińskiego. Podczas 
tegorocznej gali wręczono cztery Nagro-
dy Gospodarcze Powiatu Konińskiego 
oraz pięć statuetek w kategoriach: „Spo-
łecznik”, „Sponsor”, „Sport” i „Kultura”.  
W Gali wzięło udział ponad 300 gości, 

w tym – kolejny rok z rzędu – delegacja 
samorządu partnerskiego powiatu Ilm, 
a także parlamentarzyści Ziemi Koniń-
skiej, przedstawiciele samorządów: woje-
wódzkiego, powiatów ościennych, mia-
sta Konina i gmin powiatu konińskiego. 
Nie zabrakło przedstawicieli duchowień-
stwa, służb mundurowych, organizacji 
pozarządowych, firm z terenu miasta 
i powiatu oraz działaczy oświatowych. 
W niepowtarzalny nastrój wieczoru wpro-
wadził gości występ Konińskiego Kame-
ralnego Zespołu Akordeonowego pod 
kierownictwem Ryszarda Piotrowskiego 
w towarzystwie Chóru żeńskiego Instytu-
tu Pedagogicznego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Chóru 
męskiego QUARTA z Zagórowa. Pięk-
nie brzmiące akordeony w towarzyszeniu 
skrzypiec i chórzystów przypomniały jed-
nocześnie, że Gala jest także inauguracją 
kolejnego roku kulturalnego w konińskim 
powiecie.

Po kilku chwilach z muzyką poważną, 
gości powitali gospodarze Gali: Staro-
sta Koniński Stanisław Bielik oraz An-
drzej Nowak Przewodniczący Rady Po-
wiatu Konińskiego. Starosta Koniński 
z satysfakcją podsumował tegoroczne 

przedsięwzięcia zrealizowane w powie-
cie, podkreślił działania na rzecz roz-
woju ekonomii społecznej czy ochrony 
środowiska, wspomniał o dokonaniach 
w infrastrukturze i budownictwie, a na 
koniec docenił zaangażowanie wszyst-
kich współpracowników dzięki, którym 
tak wiele zostało poczynione. Gratulacje 
i moc życzeń dla wszystkich mieszkańców 
i władz powiatowych popłynęły też od 
wojewody wielkopolskiego Piotra Florka 
i wicemarszałka województwa wielkopol-
skiego Wojciecha Jankowiaka, a także 
parlamentarzystów Ziemi Konińskiej Elż-
biety Streker-Dembińskiej, Tomasza No-
waka oraz Ireneusza Niewiarowskiego.  
Następnie głos zabrał Starosta niemiec-
kiego powiatu dr. Benno Kaufhold, wraz 
z którym, na zakończenie tej części Gali, 
Starosta Koniński zaprezentował wspól-
ne wydawnictwo obu samorządów – al-

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ma-
rina” rozstrzygnęła 4 grudnia konkurs 
„Subregion koniński w barwach jesieni”. 
Wzięły w nim udział 23 osoby, które łącz-
nie nadesłały 113 prac. 

Głównym celem konkursu skierowa-
nego do osób amatorsko zajmujących 
się fotografią było zaprezentowanie 
atrakcyjnych turystycznie miejsc nasze-
go regionu w jesiennej scenerii. Wśród 
nadesłanych zdjęć dominowała tematyka 
przyrodnicza.

Choć jury w składzie: Jerzy Sznajder 
– przewodniczący oraz Andrzej Łącki 
i Witold Nowak – członkowie, nie miało 
łatwego zadania, przyznało ostatecznie 
4 nagrody oraz 3 wyróżnienia.

Wręczenie nagród odbyło się 15 grud-
nia podczas posiedzenia Zarządu LOT.
I tak:
I miejsce  – Marek Niezabitowski za pra-

cę: „Park zabytkowy w Ży-
chlinie”

II miejsce – Damian Jakubosz za pracę: 
„Droga prowadząca do pała-
cu w Chocimiu”

III miejsce – Mirosław Nowak za pracę: 
„Jeziora konińskie”

IV miejsce – Maciej Szumiński za pra-
cę: „Nadwarciański widok 
w okolicach Radoliny”

Wyróżnienia otrzymali: Karolina Paw-
laczyk za pracę: „Przystań Gosławice”, 
Arkadiusz Mroczkowski za pracę: „Oko-
lice Sompolna” oraz Bogdan Rachuba 
za pracę: „Las i stawek w Ruminie”.

Nagrody dla laureatów ufundowali: 
ARTSERVIS Sp. z o.o. w Koninie oraz 
PH ART – EL J. Kościuch i wspólnicy 
Sp. j.

Adrian Rapeła 
Lokalna Organizacja Turystyczna 

„Marina”

Znamy już 
laureatów 
konkursu 
fotograficznego

Powiat na galowo
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bum „Współpraca bez granic. Powiat 
koniński - Powiat Ilm”. Zanim rozpoczęto 
wręczanie tradycyjnych nagród i statu-
etek powiatu konińskiego, wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego Wojciech 
Jankowski wręczył Odznaki Honorowe za 
Zasługi dla Województwa. Pierwszą ode-
brał Wojciech Szymczak Dyrektor Zespo-
łu Szkół Medycznych w Koninie. Drugie 
z Odznaczeń Honorowych za całokształt 
działalności wydawniczej decyzją Kapituły 
przypadło Wydawnictwu „Przegląd Ko-
niński” sp. z o.o. Odznaczenie odebrał 
Dyrektor Generalny Stanisław Piguła. 
Później scena znowu należała do artystów. 
I miał być to występ amatorsko śpiewają-
cych uczniów Liceum Ogólnokształcące-
go w Kleczewie. Kiedy jednak zabrzmiały 
pierwsze dźwięki klawiszy i głos wokali-
stów, sala zamarła w milczeniu, a przygo-
towujący się w garderobie Robert Rozmus 
wyszedł za kulisy, by posłuchać pięknego 
śpiewu Agaty Narożnej, Marietty Bett 
i Waldemara Szczepankiewicza, młodych 
mieszkańców naszego powiatu. Owacje 
były zasłużone, a młodzi artyści, którym 
akompaniowała Lidia Jędraszewska na-
uczycielka muzyki w kleczewskiej szkole, 
szczęśliwi.  Statuetki Nagrody Gospodar-
czej Powiatu Konińskiego za tegoroczne 
osiągnięcia ekonomiczne otrzymali z rąk 

Starosty Konińskiego przedstawiciele: 
Zakładu Usług Budowlanych „Malina” 
z Helenowa Drugiego, Tartaku Gro-
dziec Sp. z o.o., Firmy Handlowo-Usłu-
gowo-Produkcyjnej Wiesław Bednarek 
z Rychwała oraz Banku Spółdzielczego 
w Słupcy Oddział w Kleczewie. Trady-

cyjną statuetkę w kategorii „Społecznik” 
otrzymał Jan Jastrzębski członek Zarządu 
Fundacji „Mielnica” w Koninie za pełną 
pasji i poświęcenia działalność na rzecz 
integracji ze środowiskiem lokalnym osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich 
powiatu konińskiego. Szczególne podzię-
kowania i statuetka w kategorii „Spon-

sor” za ofiarność i bezinteresowną pomoc 
w realizacji ważnych społecznie przedsię-
wzięć powiatowych trafiła do Jacka Ku-
szyńskiego i Józefa Woźniaka właścicieli 
firmy „Hydrostal” w Koninie. Najlepszym 
popularyzatorem sportu na terenie po-
wiatu konińskiego w bieżącym roku oka-
zał się Kazimierz Zajączkowski, który za 
zaangażowanie na rzecz upowszechnia-
nia kultury fizycznej wśród mieszkańców 
powiatu konińskiego otrzymał statuetkę 
z rąk wicestarosty Małgorzaty Waszak. 
Ze względu na kultywowanie tradycji, kul-
tury i obyczajowości, którym samorząd 
powiatu konińskiego od wielu lat hołdu-
je, statuetkę XI Gali w kategorii „Kultu-
ra” otrzymał: Jacek Kowalski pracownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
za łączenie pasji społecznych i artystycz-
nych Jacek Kowalski jako amator-reżyser 
otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskim 
Konkursie Filmów Amatorskich OKFA 

2009. Drugim laureatem został Zespół 
Taneczny „Uśmiech” z Liśca Wielkiego 
za „szczególne zaangażowanie w orga-
nizację uroczystości i wydarzeń kultural-
nych powiatu konińskiego”. Jak duże jest 
to zaangażowanie można było zobaczyć 
na Gali podczas występu „Uśmiechu” na 
deskach „Oskardu”. Po części oficjalnej 
zgromadzonych gości i laureatów bawił 
swoim występem gość specjalny Robert 
Rozmus. Bawił skutecznie, bo potrafił 
przekonać salę nie tylko do oklasków, 
ale też wspólnego śpiewu. Po występie 
gwiazdy wieczoru, na gości czekały przy-
smaki przygotowane przez uczniów Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie. Uczestnicy XI Gali podzi-
wiali także sentymentalną wystawę zdjęć 
konińskich artystów m.in. Ryszarda Fór-
manka poświęconą konińskiej wsi.

Witold Nowak 
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

Dominika Jackowska
Fot.: Jerzy Sznajder
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