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gminy Golina – na Zawody Jeździeckie 
CZEKAN CUP 2010 w Głodowie (04.07.), 
Turniej Golfowy – Radio Planeta OPEN 
w Golinie (11.07.), Rajd Samorządowców 
w Kraśnicy (11.07.), V Dni Goliny w Parku 
Miejskim w Golinie (17-18.07.), Dożynki 
Gminne w sierpniu, Rodzinny Rajd Rowe-
rowy Golina-Licheń-Ślesin (07.08.), Tańce 
pod chmurką (21.08.) oraz na Zakończenie 
Lata w Parku Miejskim w Golinie (28.08.),

gminy Kazimierz Biskupi – na liczne 
festyny sołeckie m.in. w Jóźwinie – festyn 
połączony ze Świętem Ziemniaka (03.07.), 
w Wieruszewie (17.07.), festyn rodzinny 
w Dobrosołowie (08.08) oraz na Święto 
Plonów i Muzyki - V Regionalny Przegląd 
Zespołów Weselnych i Dożynki Gminne 
(04-05.09.), a także na Rodzinny Rajd Ro-
werowy – Bieniszew (07.09.), imprezę ple-
nerową „Nasi patronowie” w Kazimierzu 
Biskupim/Bieniszewie (07-08.09.) i Rajd 
„Z ekologią na Ty” - Puszcza Bieniszewska 
(18.09.), 

gminy Kleczew – na II (20.07.) i III 
(15.08) Turniej XI Woj. Grand Prix w pił-
ce siatkowej plażowej w Trębach Starych 
oraz Dożynki Gminne (22.08.) oraz Dzień 
Ziemniaka w Sławoszewku (05.09.), 

gminy Kramsk – na Dożynki Gminne 
w miejscowości Wysokie (29.08.), 

gminy Krzymów – na zawody Stra-
żackie w miejscowości Kałek (03.07.) oraz 
Dożynki Gminne (29.08.), 

gminy Rychwał – na Gminne Zawody 
Sportowo Pożarnicze (11.07), Dożynki Po-
wiatowe (22.08.) oraz na Impresje Muzycz-
ne połączone z Piknikiem Orkiestr Dętych 
(05.09.), 

gminy Rzgów – na IV Dni Rzgowa 
(25.08.), 

gminy Skulsk – na Dni Skulska (17-
19.07.), II Jarmark Ochweśnicki w Skulsku 
(08.08.),

gminy Sompolno – na XV Wielko-
polski Piknik Sołtysów (10.07.), Dni Som-
polna (11.07.) oraz w sierpniu na Dożynki 
Gminne,

gminy Stare Miasto – na Zawody 
Sportowo Pożarnicze (11.07.), „Ruminki” 
w sierpniu, Piknik Jeździecki w Trójce 
(22.08.) oraz na Dożynki Gminne w Głó-
wiewie (29.08.), a także na Główne Ob-
chody Roku Chopinowskiego w Żychlinie 
(03.09.) i „Międzynarodowy Dzień Turysty-
ki” – „Rok Fryderyka Chopina w Żychli-
nie” (26.09.), 

gminy Ślesin – na Festiwal Potraw 
Ochweśnickich (03.07.), Dni Ślesina i Re-
gaty o Błękitną Wstęgę (03-04.07.), Regaty 
„Między Mostami” w Mikorzynie (07.08.), 
„Szanty na wodzie” OSiR Ślesin (21.08.), 
Rajd Spływ Piastowski, Gopło-Ślesin (14 
lub 21.08.) oraz Gminne Dożynki (29.08.) 
i Rowerowy Rajd Bursztynowy Kruszwica-
Licheń-Ślesin (11.09.),

gminy Wierzbinek – w sierpniu na Do-
żynki Gminne,

gminy Wilczyn – na Piknik Wilczyń-
ski (22.08.) oraz Międzypowiatowy Tur-
niej Plażowej Piłki Siatkowej w Wilczynie 
w sierpniu.

Opracowano na podstawie informacji 
przekazanych przez urzędy gmin. Szcze-
góły na stronach internetowych poszcze-
gólnych gmin Powiatu.

W numerze:
 Z Fontainebleau do powiatu 

konińskiego,

 Więcej na opiekę nad dzieckiem 
i rodziną,

 Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw,

 Młodzież ze Słowacji 
na stażu w Żychlinie.

Słońce, lato, wakacje – taka energetyczna aura sprzyja licznym wydarze-
niom kulturalnym i nie tylko. W powiecie konińskim zaroi się od wyda-
rzeń kulturalnych, rekreacyjnych o charakterze nie tylko lokalnym, ale 
też regionalnym. Wszystkie w plenerze. Nie zabraknie imprez dla całych 
rodzin, zarówno dla mieszkańców jak i turystów. A oto niektóre z nich.
Zapraszamy do:
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W 2010 roku publiczne służby za-
trudnienia obchodzą 20-lecie swo-
jej działalności. W związku z tym 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 
18 maja 2010 roku zorganizował 
Galę, której celem było podsumo-
wanie dwóch dekad działalności 
urzędu, w tym 10 lat funkcjono-
wania w strukturach Starostwa 
Powiatowego w Koninie. Podczas 
Gali wykład z zakresu rynku pracy 
w województwie wielkopolskim wy-
głosił prof. dr hab. Józef Orczyk. 
Ponadto nagrodzeni zostali praco-
dawcy współpracujący z PUP w Ko-
ninie, jak również pracownicy PUP 
Konin.

Początkowo biura pracy znajdowały 
się w strukturach Urzędu Miejskiego 
w Koninie. Bezrobociem zajmowało się 
tam kilku pracowników zatrudnionych 
w Wydziale Zatrudnienia i Spraw Socjal-
nych. Dopiero 1 kwietnia 1990 r. utwo-
rzone zostało Rejonowe Biuro Pracy. 
Najpierw funkcjonowało w ramach Urzę-
du Wojewódzkiego w Koninie, następnie 
znalazło się w strukturach Urzędu Re-
jonowego w Koninie funkcjonując jako 
Rejonowe Biuro Pracy do końca 1992 r. 
W latach 1993-1999 funkcjonował Sys-
tem Urzędów Pracy i w skali wojewódz-
twa konińskiego z bezrobociem zmagał 
się Wojewódzki Urząd Pracy w Koninie, 
a w skali rejonu konińskiego Rejonowy 
Urząd Pracy w Koninie. W wyniku re-

formy administracyjnej kraju w styczniu 
1999 r. województwo konińskie zostało 
zlikwidowane, a rejony koniński, słu-
pecki, kolski i turecki stały się powia-
tami. Natomiast Rejonowy Urząd Pracy 
w Koninie przekształcił się w Powiatowy 
Urząd Pracy w Koninie podlegając do 
31 grudnia 1999 roku Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy w Poznaniu.

W 2000 roku Powiatowy Urząd Pracy 
w Koninie został wcielony do zespolonej 
administracji samorządowej jako jednost-
ki administracyjnej samorządu terytorial-
nego. W wyniku porozumienia zawarte-
go w dniu 20 grudnia 1999 r. pomiędzy 
Starostą Konińskim Elżbietą Streker-
Dembińską a Prezydentem Miasta Koni-
na Kazimierzem Pałaszem, Powiatowy 
Urząd Pracy w Koninie wszedł w struk-
tury Starostwa Powiatowego. Ta zmiana 
pozwoliła na zainteresowanie lokalnych 
środowisk problemem bezrobocia w re-
gionie konińskim i pełne ich zaangażo-
wanie w tę problematykę.

Od 15 października 2001 r. siedzibą 
Powiatowego Urzędu Pracy jest biurowiec 
przy ulicy Zakładowej 4. Placówka zajmu-
je tam parter, I piętro oraz część II piętra 
i piwnicy. Sala obsługi została zaprojek-
towana w taki sposób, aby klienci urzędu 
mieli bezpośredni kontakt z urzędnikiem.

Poprzez usunięcie barier architekto-
nicznych (podjazd, winda) siedziba urzę-
du stała się przyjazna osobom niepełno-
sprawnym.

W 2009 roku w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Koninie powołane zostało Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej, którego 
głównym zadaniem jest realizacja usług 
oraz instrumentów rynku pracy. Celem 
zmian jest większe niż dotychczas ukie-
runkowanie działalności PUP na reali-
zację podstawowych usług rynku pracy 
i wzmocnienie prymatu działań aktywi-
zujących nad działaniami pasywnymi. 
Wyodrębnienie CAZ ma także ułatwić 
koncentrację na potrzebach coraz trud-
niejszych klientów. Jednocześnie nowe 
rozwiązanie ma sprzyjać poprawie wize-
runku urzędu.

Od początku działalności Urzędu, aż 
do 2004 r. działania podejmowane przez 
Urząd finansowane były wyłącznie ze 
środków krajowych. Środki pochodzi-
ły przede wszystkim z Funduszu Pracy 
stworzonego specjalnie na potrzeby ak-
tywizacji osób pozostających bez pracy. 
Przeznaczane były w znacznej większości 
na różne formy pasywnej walki z bezro-
bociem, takie jak zasiłki dla bezrobotnych 
czy świadczenia i zasiłki przedemerytalne. 
Wydatki na aktywne formy nie przekra-
czały wówczas 20% ogółu wydatkowych 
środków. 

Od kilku lat obserwujemy duże zain-
teresowanie zarówno pracodawców, jak 
i osób bezrobotnych targami i giełdami 
pracy. Celem targów i giełd pracy jest 
stworzenie możliwości kontaktu między 
przedsiębiorcami i osobami szukającymi 
pracy. Jest to nie tylko dobra okazja dla 
przedsiębiorców do identyfikacji potrzeb 
potencjalnych pracowników, ale rów-
nież doskonały sposób na promowanie 
własnej marki. Poprzez targi osoby po-
szukujące zatrudnienia mają szanse na 
znalezienie interesującej pracy, stażu, 
a także na weryfikacje swoich kwalifika-
cji w stosunku do oczekiwań. W targach 
i giełdach pracy organizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie każ-
dy, zarówno pracodawca, jak i kandydat 
do pracy, może liczyć na profesjonalną 
pomoc pośredników pracy i doradców 
zawodowych.

Pośrednictwo pracy polega na pomocy 
osobie poszukującej pracy w jej znalezie-
niu oraz pracodawcy w pozyskaniu odpo-
wiednich pracowników. Główne działania 
ukierunkowane są na pozyskiwanie ofert 
pracy oraz aktywizację osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy. Liczba ofert 

20-lecie działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
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pracy zgłaszanych do Powiatowego Urzę-
du Pracy w Koninie od początku jego 
funkcjonowania systematycznie rosła. 
Różnica między rokiem 1990, w którym 
wpłynęło najmniej ofert pracy a rokiem 
2007, kiedy pracodawcy zgłosili najwięk-
szą liczbę wolnych miejsc pracy, wynosi 
9309 ofert.

Poradnictwo zawodowe polega na po-
mocy bezrobotnym i poszukującym pra-
cy w wyborze odpowiedniego zawodu, 
a pracodawcom w doborze kandydatów 
do pracy. Działania skupiają się na udzie-
laniu informacji zawodowej i poradach 
zawodowych realizowanych indywidu-
alnie bądź grupowo. Szczególną formą 
wsparcia dla osób, które mają problemy 
ze znalezieniem zawodu są indywidualne 
rozmowy doradcze. Ze wszystkich form 
pomocy oferowanych w ramach porad-
nictwa zawodowego korzysta rocznie po-
wyżej 1,5 tys. osób.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pra-
cy polega na przygotowywaniu bezrobot-
nych i poszukujących pracy do lepszego 
radzenia sobie na rynku zatrudnienia. 
Liderzy Klubów Pracy prowadzą zaję-
cia aktywizacyjne, szkolenia uczące jak 
skutecznie poszukiwać pracy, informują 
o możliwości podjęcia samozatrudnienia. 
Realizowane są zajęcia z zakresu technik 
sporządzania dokumentów aplikacyjnych, 
obsługi komputera, budowania własnego 
wizerunku, przygotowania do rozmowy 
kwalifikacyjnej.

Szkolenia przeprowadzane są w celu 
podniesienia kwalifikacji zawodowych 
oraz innych kwalifikacji organizowane są 
w formie grupowej i indywidualnej. W la-
tach 1996-2008 zorganizowano szkole-
nia, dzięki którym kwalifikacje podniosło 
7759 osób, liczba osób bezrobotnych, 
które kończyły szkolenia na przestrzeni 
badanego okresu zwiększyła się ponad 
sześciokrotnie.

Istotą prac interwencyjnych jest zatrud-
nianie osoby bezrobotnej przez praco-
dawcę następujące w wyniku umowy za-
wartej między starostą powiatu (reprezen-
towanym przez Powiatowy Urząd Pracy) 
a pracodawcą.

Celem jest wsparcie osób pozostają-
cych w szczególnej sytuacji na rynku pra-
cy. Rola prac interwencyjnych znacznie 
zmalała w okresie ostatnich kilkunastu lat, 
podczas gdy w roku 1998 zaktywizowano 
w ten sposób 1117 osób, w roku 2009 
było ich już tylko 128.

Roboty publiczne polegają na zatrudnia-
niu bezrobotnych przy pracach, które or-
ganizują gminy, organizacje pozarządowe 
oraz spółki wodne i ich związki. Ta forma 
aktywizacji skierowana do osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
W latach 1996 – 2008 na roboty publiczne 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie wydał 
ponad 14 mln zł, dzięki czemu zaktywizo-
wano w ten sposób 3862 osoby.

Staże dają osobom bezrobotnym 
możliwość nabycia praktycznych umie-

jętności związanych z wykonywaniem 
pracy, odbywają się w miejscu pracy, 
ale między pracodawcą a osobą bezro-
botną nie dochodzi do nawiązania sto-
sunku pracy. Wydatki na ten cel w roku 
2008 były 61 razy większe niż w roku 
1997, podobnie jest z liczbą osób zak-
tywizowanych, która wzrosła ponad 
7-krotnie.

Jednorazowe środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej instrument prze-
znaczony jest dla osób bezrobotnych 
zdecydowanych na prowadzenie wła-
snej działalności gospodarczej przez co 
najmniej dwanaście miesięcy. W ciągu 
ostatnich 5 lat ze środków pozyskanych 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie 
utworzono 1216 firm, z czego 69,82% to 
firmy usługowe.

Doposażenie lub wyposażenie miejsca 
pracy dla bezrobotnego pomoc polega-
jąca na refundacji kosztów poniesionych 
przez pracodawcę tworzącego miejsce 
pracy dla osoby bezrobotnej kierowa-
nej przez Powiatowy Urząd Pracy. Naj-
częściej tworzonymi stanowiskami były: 
pracownik biurowy, sprzedawca, przed-
stawiciel handlowy, kierowca, robotnik 
budowlany, murarz, tynkarz, mechanik, 
lakiernik samochodowy, ślusarz i spa-
wacz.

Wiesława Matusiak 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Koninie 
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Minione półrocze było kolejnym waż-
nym okresem we współpracy naszego 
powiatu z podmiotami trzeciego sektora 
publicznego. Bogatsi o doświadczenia lat 
ubiegłych, wyposażeni w znowelizowaną 
ustawę o działalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie poszerzyliśmy płasz-
czyznę współpracy o nowe organizacje 
i nowe zadania. 

W tym roku po raz pierwszy ogłoszony 
został otwarty konkurs ofert na zadania 
z zakresu kultury, sztuki i ochrony dób 
kultury, upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz 
ekologii, ochrony zwierząt i ochrony 
i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Dzięki konkursom dofinansowanie na 
realizację zadań z wymienionych wyżej 
dziedzin działalności publicznej otrzyma-
ło 30 uprawnionych podmiotów, w tym 
dziesięć uczniowskich klubów sporto-
wych, które przeznaczą je na rozwój fi-
zyczny uzdolnionych sportowo dzieci 
i młodzieży.

Zadania publiczne z zakresu kultury re-
alizowane w tym roku przez organizacje 
pozarządowe przy wsparciu finansowym 
powiatu dotyczą między innymi: edukacji 
kulturalnej dzieci i młodzieży, prowadze-
nie amatorskiego ruchu artystycznego 
oraz upowszechnianie i ochrony tradycji, 
organizacji imprez mających znaczenie 

dla rozwoju kultury i integracji społeczno-
ści powiatu w zakresie folkloru i rękodzie-
ła artystycznego oraz ludowego, wydawa-
nia niekomercyjnych, niskonakładowych 
wydawnictw.

Z zakresu ekologii dotacje otrzymały te 
stowarzyszenia, które zajmą się edukacją 
ekologiczna dzieci i młodzieży, organiza-
cją i prowadzeniem zielonych szkół oraz 
ochroną zwierząt.

Z satysfakcją należy odnotować fakt, że 
w gronie ubiegających się o realizację za-
dań publicznych jest coraz większa ilość 
nowopowstałych lokalnych organizacji 
pozarządowych z powiatu konińskiego. 
Świadczy to niewątpliwie o rosnącej ak-
tywności środowisk lokalnych i coraz 
większej chęci pełniejszego uczestnictwa 
w życiu powiatu.

Romualda Nawrocka
Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Organizacyjnych

Pomoc społeczna

Współpraca Powiatu 
Konińskiego z organizacjami 
pozarządowymi

Przedstawiciele francuskich ośrodków 
opieki społecznej z Fontainebleau od 10 
do 14 maja gościli w powiecie konińskim.

Sześcioosobowa delegacja, która 
przyjechała na zaproszenie Starosty Ko-
nińskiego, w ciągu tygodnia odwiedziła 
m.in. Dom Pomocy Społecznej w Ślesi-
nie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Rychwale, Szkołę Integracji 
Twórczej w Milinie oraz Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej w Mielnicy. Goście spo-
tkali się z przedstawicielami lokalnego 
samorządu, dyskutowali z pracownika-
mi organizacji pozarządowych i insty-

tucji, które działając na polu pomocy 
społecznej, zajmują się poradnictwem 
i pomagają osobom w trudnej sytuacji 
życiowej. Francuscy goście spotkali się 
również ze Starostą Konińskim Stanisła-
wem Bielikiem. 

Podczas konferencji prasowej (13 maja) 
podsumowującej pobyt francuskiej de-
legacji swoimi wrażeniami podzieli się 
przedstawiciele Stowarzyszenia Anne 
Marie Javouhey oraz Zespołu Terapeu-
tycznego La Sittelle z Fontainebleau.

Dyrektor generalny Stowarzyszenia – 
Jean Pierre Venault podczas konferen-

cji prasowej w Starostwie Powiatowym 
podkreślił i pochwalił polski system 
finansowania leczenia i pobytu osób 
niepełnosprawnych w placówkach tera-
peutycznych. Z kolei dyrektor zespołu 
terapeutycznego Jean Chenivesse pod-
kreślił wysoki standard i wyposażenie 
placówek, w których wizytował wraz 
ze współpracownikami. W spotkaniu 
uczestniczyli również: Dominique Michel 
– dyrektor placówki edukacyjno-terapeu-
tycznej prowadzonej przez Stowarzy-
szenie, kierownik wydziału i internatu 
– Regis Rolaud oraz Barbara Gruszecka-
Pereglini, pomysłodawczyni i inicjatorka 
przyjazdu francuskiej delegacji do po-
wiatu konińskiego. 

Wicestarosta Koniński Małgorzata Wa-
szak dziękując delegatom Stowarzyszenia 
za przyjazd do Polski, wyraziła nadzieję 
na dalszą współpracę, doradztwo oraz 
wymianę rozwiązań stosowanych w opie-
ce i edukacji osób niepełnosprawnych.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Z Fontainebleau do 
powiatu konińskiego
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Pomoc społeczna / Rolnik Koniński
Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

Od 28 czerwca do 9 lipca br. będzie 
trwał nabór wniosków na „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Do roz-
dysponowania jest 1,2 mld zł.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej, ogło-
sił, że wnioski o pomoc z działania „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” fi-
nansowanego z PROW 2007 - 2013, będą 
przyjmowane przez Oddziały Regionalne 
ARiMR od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. 
Na realizację inwestycji finansowanych 
z tego działania przeznaczono w tegorocz-
nym naborze około 1,2 miliarda złotych.

ARiMR przygotował łatwiejszy do wy-
pełnienia wniosek o przyznanie wsparcia 
dla „mikroprzedsiębiorstw”. Nowy formu-
larz będzie łatwiejszy dla wnioskodawców, 
ponieważ w trakcie jego wypełniania będą 
wyświetlane informacje o popełnianych 
błędach, np. wpisaniu nieprawidłowego 
numeru PESEL czy daty. Dużą wygodą 
jest także to, iż formularz ten, gdy zacho-
dzi taka konieczność, pozwala na automa-
tyczne przeniesienie informacji pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami we wniosku. 
Ponadto, formularz został tak przygotowa-
ny, że wymusza wypełnienie wszystkich 
wymaganych rubryk. Ich niewypełnienie 
spowoduje bowiem, że takiego wniosku 
nie będzie można wydrukować i złożyć 
w ARiMR. Dzięki wprowadzeniu takiej 
funkcjonalności wnioskodawcy unikną 
odrzucenia ich wniosków z powodu niewy-
pełnienia wymaganych pól, co w zeszłym 
roku, gdy obowiązywały tradycyjne wnio-
ski zdarzało się niestety bardzo często.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby 
fizyczne i prawne planujące utworzenie 
lub rozwinięcie firm prowadzących dzia-
łalność nie związaną z rolnictwem, na 
obszarach wiejskich. Możliwe jest także 
skorzystanie w pewnych warunkach z ta-
kiego wsparcia przez firmy działające lub 
planujące rozpoczęcie działalności w gmi-
nach miejsko-wiejskiej lub miejskich. I tak, 
jeżeli firma podejmuje lub świadczy usłu-
gi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
może otrzymać pomoc na „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” gdy miej-
scem jej działalności jest gmina miejsko-
wiejskiej z wyłączeniem miast liczących 
powyżej 20 tys. mieszkańców lub gmina 
miejskich z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. 
Jeżeli natomiast firma prowadzi lub pla-
nuje rozpoczęcie działalności innej niż 

usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnic-
twa, miejscem jej prowadzenia mogą być 
miejscowości należące do gmin miejsko-
wiejskich z wyłączeniem miast liczących 
powyżej 5 tys. mieszkańców albo gmin 
miejskich z wyłączeniem miejscowości li-
czących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Lista działalności gospodarczych, na 
które można otrzymać pomoc obejmuje 
ponad 350 pozycji.

ARiMR może przyznać pomoc mikro-
przedsiębiorstwom prowadzącym bądź 
podejmującym działalność w zakresie:
•	 usług dla gospodarstw rolnych i leśnic-

twa;
•	 usług dla ludności;
•	 sprzedaży hurtowej i detalicznej;
•	 rzemiosła i rękodzielnictwa;
•	 robót i usług budowlanych oraz instala-

cyjnych;
•	 usług turystycznych oraz związanych ze 

sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
•	 usług transportowych;
•	 usług komunalnych;
•	 przetwórstwa produktów rolnych lub 

jadalnych produktów leśnych;
•	 magazynowania lub przechowywania 

towarów;
•	 wytwarzania produktów energetycz-

nych z biomasy;
•	 rachunkowości, doradztwa lub usług 

informatycznych.
W tym roku pomoc na „Tworzenie i roz-

wój mikroprzedsiębiorstw” będzie udziela-
na na korzystniejszych warunkach niż do-
tychczas. Na utworzenie jednego miejsca 
pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł, 
dwóch miejsc pracy 200 tys. zł - a w przy-
padku powstania trzech lub więcej nowych 
miejsc pracy można będzie dostać 300 tys. 
zł. Dotychczas, by otrzymać refundację 
w wysokości 300 tys. zł, należało utworzyć 
co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

Pomoc będzie wypłacana po zreali-
zowaniu operacji. O kolejności, w jakiej 
przysługuje pomoc, będzie decydować 
liczba punktów, które ARiMR przyzna na 
podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów 
określonych w rozporządzeniu MRiRW. 
Preferowane będą operacje z regionów 
uboższych, a zwłaszcza borykających się 
z dużym bezrobociem. 

Mikroprzedsiębiorstwem jest firma za-
trudniająca mniej niż 10 pracowników, 
a jej roczny obrót i/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 2 mln euro.

 Źródło: www.armir.gov.pl

Więcej 
na opiekę 
nad 
dzieckiem 
i rodziną

Powiat koniński otrzymał 170 tysię-
cy złotych na realizację tegorocznych 
zadań z zakresu opieki nad dzieckiem 
i rodziną. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Koninie, w wyniku otwartego 
konkursu ogłoszonego przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, otrzy-
mało środki finansowe na wspieranie 
programów z zakresu opieki nad dziec-
kiem i rodziną. 

Spośród 773 nadesłanych na kon-
kurs projektów, na dofinansowanie ich 
realizacji mogło liczyć zaledwie 231 naj-
lepszych. Wniosek powiatu konińskiego 
uzyskał bardzo dobrą ocenę i najwyższą 
w województwie dotację - w wysokości 
170 tysięcy złotych. 

Zgodnie z celem dotacji, 150 tysięcy zł 
przeznaczone zostanie na rozwój powia-
towego systemu rodzinnej opieki zastęp-
czej, w tym na kontynuację wdrażania 
modelu Indywidualnej Asysty Rodzinnej, 
który służyć ma pomocą rodzinom zagro-
żonym odebraniem dzieci oraz rodzicom, 
którzy chcą odzyskać dzieci umieszczone 
w opiece zastępczej. 

Pozostałe 20 tysięcy zł dofinansowa-
nia wykorzystane zostanie na realizację 
kolejnego etapu warsztatów pn. „Dobry 
Rodzic – Szczęśliwe Dziecko”, których 
pomysłodawcą i realizatorem ich pilota-
żowej części był, zmarły w tym roku, ko-
niński psycholog Piotr Jucyk. 

Prowadzone przez Ośrodek Porad-
nictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzy-
sowej w Ślesinie warsztaty skierowane 
są do rodziców z powiatu konińskiego 
i mają na celu poprawę relacji i kontak-
tów w rodzinie, nabycie umiejętności 
wyrażania emocji i właściwego komu-
nikowania się, poznanie prawidłowego 
wypełniania ról życiowych oraz zdoby-
cie umiejętności radzenia sobie w życiu 
codziennym.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa



6

Z życia szkoły
Światowy Dzień Ziemi 
w Żychlinie

Niemal we wszystkich krajach na 
wszystkich kontynentach 22 kwietnia ob-
chodzony był Światowy Dzień Ziemi. Do-
roczna impreza zorganizowana została po 
raz czterdziesty na świecie, dwudziesty 
w Polsce i piąty w Zespole Szkół Ekono-
miczno Usługowych im. Fryderyka Chopi-
na w Żychlinie. Patronem tej uroczystości, 
podobnie jak w poprzednich latach, było 
Starostwo Powiatowe w Koninie. Hasło 
przewodnie tegorocznych obchodów to: 
„Różnorodność w nas, bioróżnorodność 
wokół nas”. Tegoroczne działania miały 
zwrócić uwagę na problemy związane 
z działaniami człowieka, które wpływają 
na stałą tendencję zmniejszania się różno-
rodności biologicznej oraz zachęcenie do 
podejmowania wzmożonych wysiłków na 
rzecz przeciwdziałania jej utracie. Co naj-
mniej 20 gatunków zwierząt i roślin ginie 
z naszej planety każdego dnia w wyniku 
zanieczyszczeń i przekształceń w ich na-
turalnym środowisku. Szacuje się, że po 
2000 r. tempo to wzrosło 
do 100 gatunków dzien-
nie. Czerwona lista ga-
tunków zagrożonych wy-
marciem, opublikowana 
przez Międzynarodową 
Unię Ochrony Przyrody 
i jej Zasobów wskazuje na 
alarmujące tempo, w ja-
kim ginie różnorodność 
gatunków zwierzęcych 
i roślinnych na Ziemi. Za-
grożony wymarciem jest 
co czwarty gatunek ssa-
ków, co piąty ptaków, co trzeci płazów 
i 70 procent roślin.

Aby uczulić na ten problem uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
organizatorzy zaprosili ich do 6 konkur-
sów: na prezentację multimedialną przed-
stawiającą gatunki wymarłe i wytępione, 

albumy roślin chronionych 
w Polsce, na karmnik lub 
budkę lęgową dla ptaków, 
na żywą reklamę produk-
tu ekologicznego, na pla-
kat „Świat kolorem malo-
wany – cztery pory roku” 
i fotograficzny „Różno- 
rodne piękno naszych 
drzew w obiektywie”.

Do wspólnej zaba-
wy włączyli się ucznio-
wie szkół gimnazjalnych 

(Gimnazjum nr 1, 3, 5, 6, 7 w Koninie, 
w Golinie, w Żychlinie, w Liścu Wielkim 
i Rychwale, Starym Mieście, Sławsku, Tu-
liszkowie) i ponadgimnazjalnych powiatu 
konińskiego (w Żychlinie i Kleczewie), 
którzy wzięli udział w konkursach.

We wszystkich konkursach wzięło udział 
520 uczniów. Według organizatorów: Jo-
anny Wierzbowskiej i Żanetty Śledzińskiej, 
świadczy to zainteresowaniu uczniów ota-
czającym nas światem i słuszności konty-
nuowania podobnych akcji promujących 
ideę zdrowej, zielonej planety.

W Dniu Ziemi zaprezentowane zostały 
ich efekty oraz rozdane nagrody ufundo-
wane przez Wydział Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego. Nagrody wrę-
czyli laureatom i ich opiekunom Staro-
sta Koniński Stanisław Bielik, Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska Halina 
Dąbrowska oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 
Anna Matczak-Gaj.

Uroczystość zakończyła część arty-
styczna, którą stanowiło przedstawienie 
teatralne pt. „Zielona afera, czyli ostatnie 
śledztwo inspektora Zgrozy”. 

Żanetta Śledzińska
Nauczyciel Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Laureaci konkursów
Konkurs na plakat „Świat kolorem malowany-cztery pory roku”

Szkoły gimnazjalne 
 I miejsce – Gruszczyńska Paulina – nr 7 ex quo Tylkowska Grażyna – nr 7
 II miejsce – Katulska Magdalena – Golina
 III miejsce – Gulczyńska Monika – nr 7 ex quo Wróbel Patrycja – Lisiec Wielki
Wyróżnienia – Nowak Justyna – Tuliszków, Bartoszewska Klaudia – nr 5
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Niedzielska Patrycja – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
 II - Śrubas Daria – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie kl. III TE
 III - Kowalska Aleksandra – ZSE-U w Żychlinie kl. I II TH
Wyróżnienie – Szymczak Anna ZSE-U III LO europejskie

Konkurs fotograficzny „Piękno naszych drzew w obiektywie

Szkoły gimnazjalne
 I miejsce – Wolicka Edyta – Golina
 II miejsce – Kwiryng Julita – Rychwał
 III miejsce – Cieślarska Dominika – nr 6
Wyróżnienie – Stolarek Aleksandra – Lisiec Wielki, Dworzyńska Ewa – Sławsk, Jankowska Oliwia – nr 3
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Szymczak Magdalena – ZSP w Kleczewie
 II - Szymczak Kamila – ZSE-U Żychlin
 III - Karnecka Małgorzata – ZSE-U Żychlin
Wyróżnienie – Burda Natalia – ZSP w Kleczewie, Hochenza Natalia – ZSE-U w Żychlinie

Konkurs na karmnik lub budkę lęgową

Szkoły gimnazjalne
 I miejsce – Kobierska Natalia – Golina
 II miejsce – Krzyżak Szymon – Lisiec Wielki
 III miejsce – Janiak Sebastian – Lisiec Wielki
Wyróżnienia – Torzecka Natalia – Golina, Wiatrowski Mateusz – Lisiec Wielki
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Mróz Karolina – ZSE-U II TE
 II - Marciniak Magdalena – ZSE-U III TA
 III - Kowalewski Mariusz – ZSE-U I TA
Wyróżnienie – Michalak Joanna – ZSE-U II TŻ

Konkurs na album „Rośliny chronione w Polsce”
Szkoły gimnazjalne
 I miejsce – Szejna Patrycja – nr 7
 II miejsce – Łukowska Natalia – nr 7
 III miejsce – Kaszuba Magdalena – Zespół Szkół w Żychlinie
Wyróżnienia – Robak Marek – nr 1, Łuczak Patrycja – Golina, Loch Magdalena – Rychwał
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Walczak Adrianna – ZSP w Kleczewie
 II - Woźniak Martyna – ZSP w Kleczewie
 III - Błaszczak Agnieszka – ZSE-U w Żychlinie
Wyróżnienie – Majewska Paulina – ZSE-U w Żychlinie kl. I TŻ

Konkurs na prezentacje multimedialną „Gatunki wymarłe i wytępione”
Szkoły gimnazjalne
 I - Szymczak Radosław – Golina
 II - Kaszuba Szymon – Zespół Szkół w Żychlinie
 III - Kurz Aleksander – nr 3
Wyróżnienie – Grala Karolina – nr 1, Nowicka Martyna – nr 5
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Kowalewski Kamil – ZSE-U kl. 3 TE
 II - Ziółkowska Agnieszka – ZSE-U kl. III TH
 III - Matuszak Łukasz – ZSE-U kl. II TA
Wyróżnienie Rzepecka Monika – ZSE-U kl. 2 TH
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Z życia szkoły
Młodzież ze Słowacji 
na stażu w Żychlinie

„Ryby i ich rola w żywieniu człowieka” 
to tytuł projektu realizowanego przez 
słowacką szkołę w ramach programu Le-
onardo da Vinci. 

14 uczniów ze Strednej Odbornej Sko-
ly Obchodu a Slużieb w Puchovie pod 
opieką dwóch nauczycielek: Ludmiły 
Hamsikovej i Viery Filovej uczestniczyło 
w trwających od 11 do 31 maja prakty-
kach zawodowych w Zespole Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych im. F. Chopina 
w Żychlinie. 

Słowacką grupą opiekowały się nauczy-
cielki przedmiotów zawodowych z Ze-
społu w Żychlinie: Jolanta Knapkiewicz, 
Elżbieta Sell, Halina Michnicka, Teresa 
Betlejewska-Muzykiewicz, Iwona Smarż 
oraz Ewa Wilczewska. Panie w trakcie 
pobytu młodzieży dzieliły się z nimi swo-
ją wiedzą i umiejętnościami oraz dbały 
o właściwą realizację zakładanych celów 
zawodowych projektu. Ponadto praktycz-
ne umiejętności beneficjenci zdobywali 
w zakładach gastronomicznych miasta 
Konina jak: „Hutnik”, „Grodzka”, „Kreso-
wianka”, „Nautia” i „Pałacyk”, gdzie po-
znali regionalną kuchnię pod względem 
sposobu doboru produktów, przygotowa-
nia potraw oraz obsługi konsumenta oraz 
nauczyli się przygotowywać słodkowodne 
i morskie ryby oraz sporządzać z nich po-
trawy, uwzględniając zasady stosowane 
w technologii gastronomicznej.

Ale słowacki projekt to nie tylko prak-
tyki. Goście wzięli udział w wielu wy-
cieczkach o charakterze zawodowym 
i kulturowym, m.in.: w Hotelu „Magda” 
w Licheniu, gospodarstwach rybackich 
w Gosławicach i na Mazurach. Zwiedzili 
Toruń i poznali jego historię, byli w Pla-

netarium, widzieli Krzywą Wieżę. Odwie-
dzili również Muzeum Fryderyka Chopi-
na w Szafarni, Wilczy Szaniec – kwaterę 
Adolfa Hitlera z czasów II wojny świato-
wej, wojskowe lotnisko w Wilamowie, 
Giżycko, cerkiew prawosławną w Wojno-
wie, Bazylikę w Świętej Lipce, Mikołaj-
ki, Kętrzyn, skansen w Olsztynku, Pola 
Grunwaldu, a także Poznań. 

Uczestnicy zwiedzili również Ziemię 
Konińską: Muzeum w Gosławicach, go-
spodarstwo agroturystyczne w Trójce, 
specjalizujące się w hodowli koni oraz 
Mini Zoo w Izabelinie. Pozostałe wolne 
chwile młodzi Słowacy spędzali na pły-
walni w Koninie, grając w piłkę nożną 
z uczniami ZSE-U w Żychlinie oraz na 
spotkaniach z polskimi rówieśnikami. 

28 maja w Centrum Dydaktyczno – 
Gastronomicznym Zespołu Szkół Eko-
nomiczno – Usługowych im. F. Chopina 
w Żychlinie odbyło się uroczyste poże-
gnanie młodzieży słowackiej, podczas 
którego Starosta Koniński Stanisław Bie-
lik wręczył wszystkim uczestnikom Certy-
fikat zaświadczający o odbyciu stażu. 

Żanetta Śledzińska
nauczyciel Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Laureaci konkursów
Konkurs na plakat „Świat kolorem malowany-cztery pory roku”

Szkoły gimnazjalne 
 I miejsce – Gruszczyńska Paulina – nr 7 ex quo Tylkowska Grażyna – nr 7
 II miejsce – Katulska Magdalena – Golina
 III miejsce – Gulczyńska Monika – nr 7 ex quo Wróbel Patrycja – Lisiec Wielki
Wyróżnienia – Nowak Justyna – Tuliszków, Bartoszewska Klaudia – nr 5
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Niedzielska Patrycja – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
 II - Śrubas Daria – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie kl. III TE
 III - Kowalska Aleksandra – ZSE-U w Żychlinie kl. I II TH
Wyróżnienie – Szymczak Anna ZSE-U III LO europejskie

Konkurs fotograficzny „Piękno naszych drzew w obiektywie

Szkoły gimnazjalne
 I miejsce – Wolicka Edyta – Golina
 II miejsce – Kwiryng Julita – Rychwał
 III miejsce – Cieślarska Dominika – nr 6
Wyróżnienie – Stolarek Aleksandra – Lisiec Wielki, Dworzyńska Ewa – Sławsk, Jankowska Oliwia – nr 3
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Szymczak Magdalena – ZSP w Kleczewie
 II - Szymczak Kamila – ZSE-U Żychlin
 III - Karnecka Małgorzata – ZSE-U Żychlin
Wyróżnienie – Burda Natalia – ZSP w Kleczewie, Hochenza Natalia – ZSE-U w Żychlinie

Konkurs na karmnik lub budkę lęgową

Szkoły gimnazjalne
 I miejsce – Kobierska Natalia – Golina
 II miejsce – Krzyżak Szymon – Lisiec Wielki
 III miejsce – Janiak Sebastian – Lisiec Wielki
Wyróżnienia – Torzecka Natalia – Golina, Wiatrowski Mateusz – Lisiec Wielki
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Mróz Karolina – ZSE-U II TE
 II - Marciniak Magdalena – ZSE-U III TA
 III - Kowalewski Mariusz – ZSE-U I TA
Wyróżnienie – Michalak Joanna – ZSE-U II TŻ

Konkurs na album „Rośliny chronione w Polsce”
Szkoły gimnazjalne
 I miejsce – Szejna Patrycja – nr 7
 II miejsce – Łukowska Natalia – nr 7
 III miejsce – Kaszuba Magdalena – Zespół Szkół w Żychlinie
Wyróżnienia – Robak Marek – nr 1, Łuczak Patrycja – Golina, Loch Magdalena – Rychwał
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Walczak Adrianna – ZSP w Kleczewie
 II - Woźniak Martyna – ZSP w Kleczewie
 III - Błaszczak Agnieszka – ZSE-U w Żychlinie
Wyróżnienie – Majewska Paulina – ZSE-U w Żychlinie kl. I TŻ

Konkurs na prezentacje multimedialną „Gatunki wymarłe i wytępione”
Szkoły gimnazjalne
 I - Szymczak Radosław – Golina
 II - Kaszuba Szymon – Zespół Szkół w Żychlinie
 III - Kurz Aleksander – nr 3
Wyróżnienie – Grala Karolina – nr 1, Nowicka Martyna – nr 5
Szkoły ponadgimnazjalne
 I - Kowalewski Kamil – ZSE-U kl. 3 TE
 II - Ziółkowska Agnieszka – ZSE-U kl. III TH
 III - Matuszak Łukasz – ZSE-U kl. II TA
Wyróżnienie Rzepecka Monika – ZSE-U kl. 2 TH
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Z życia szkoły
Z Finału Wielkopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
w Żychlinie

Damian Malicki z powiatu słupeckiego 
został laureatem wojewódzkiego finału 
XVII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym. 

Finał Wielkopolskiego Konkursu Wie-
dzy o Samorządzie Terytorialnym już za 
nami. W piątek (11 czerwca) w Zespole 
Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Ży-
chlinie, o miano najlepszych w woje-
wództwie walczyli laureaci powiatowych 
eliminacji Konkursu. 

Do rywalizacji przystąpiło 57 uczniów 
reprezentujących gimnazja z 35 powia-
tów Wielkopolski. Tegoroczne zmagania 

konkursowe stały na wysokim poziomie. 
Pisemny etap Konkursu wyłonił ośmiu 
uczestników ścisłego finału. Z testem 
najlepiej poradzili sobie Damian Malicki 
i Mateusz Góralski z powiatu słupeckiego, 
Dawid Radziłowski z Wrześni, Martyna 
Wekwert z Chodzieży, Krzysztof Bączkie-
wicz z powiatu poznańskiego, Aleksan-
dra Gierowska z powiatu złotowskiego, 
Mateusz Michalski z powiatu grodziskie-
go i Marcin Spiralski z Pleszewa.

Poza wiedzą dotyczącą funkcjonowa-
nia samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli, roli organizacji pozarządowych 

w życiu publicznym czy możliwości ko-
rzystania przez samorządy z funduszy 
strukturalnych, finałowa ósemka musiała 
wykazać się znajomością własnego samo-
rządu oraz umiejętnością myślenia o spra-
wach, którymi samorząd się zajmuje.

Rywalizacja była wyrównana, jednak naj-
wyższe uznanie Komisji i zwycięstwo w fi-
nale XVII Wielkopolskiego Konkursu Wie-
dzy o Samorządzie Terytorialnym zdobył 
Damian Malicki z Publicznego Gimnazjum 
w Kowalewie Opactwo z powiatu słupec-
kiego. Zasłużone drugie miejsce przypadło 
Dawidowi Radziłowskiemu z Gimnazjum 
nr 1 we Wrześni. W trójce najlepszych zna-
lazła się także Martyna Wekwert z Miejskie-
go Gimnazjum w Chodzieży.

Wszyscy uczestnicy ścisłego finału 
otrzymali atrakcyjne nagrody: kamery, 
telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, 
monitory LCD, odtwarzacze MP4 i DVD 
oraz książki a ich opiekunowie nagrody 
finansowe. 

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samo-
rządzie Terytorialnym organizowany jest 
od 1994 roku przez Towarzystwo Samo-
rządowe. Honorowy patronat nad jego 
XVII edycją objął Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

W przygotowanie tegorocznego fina-
łu w Żychlinie włączyli się Rada Powia-
tu Konińskiego i Starostwo Powiatowe 
w Koninie.

 Marta J. Bagrowska
 Rzecznik Prasowy Starostwa
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Za wypadek przy pracy rolniczej uważa 
się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło podczas wy-
konywania czynności związanych z pro-
wadzeniem działalności rolniczej albo po-
zostających w związku z wykonywaniem 
tych czynności:
1. na terenie gospodarstwa rolnego, które 

ubezpieczony prowadzi lub w którym 
stale pracuje, albo na terenie gospodar-
stwa domowego bezpośrednio związa-
nego z tym gospodarstwem rolnym lub

2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania 
do gospodarstwa rolnego, o którym 
mowa w pkt 1, albo w drodze powrot-
nej, lub

3. podczas wykonywania poza terenem 
gospodarstwa rolnego, o którym mowa 
w pkt 1, zwykłych czynności związa-
nych z prowadzeniem działalności rol-
niczej albo w związku z wykonywaniem 
tych czynności, lub

4. w drodze do miejsca wykonywania 
czynności, o których mowa w pkt 3, 

albo w drodze powrotnej. 
O zaistnieniu wypadku przy pracy rol-

niczej poszkodowany, rolnik, domownik 
lub inna osoba są zobowiązane zawiado-
mić Kasę bez zbędnej zwłoki, jednak nie 
później niż w terminie 6 miesięcy od dnia 
jego zaistnienia.

Zgłoszenia wypadku może dokonać 
poszkodowany lub inna osoba, bezpo-
średnio w siedzibie KRUS lub za pośred-
nictwem poczty, telefonicznie albo pocz-
tą elektroniczną.

Poszkodowany lub inna osoba zgłasza-
jąca wypadek powinna w szczególności:
1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce 

i przedmioty związane z wypadkiem;
2. udostępnić miejsce wypadku i przed-

mioty związane z wypadkiem;
3. wskazać świadków wypadku;
4. dostarczyć posiadaną dokumentację le-

czenia;
5. udzielić informacji i wszechstronnej 

pomocy pracownikowi Kasy upoważ-
nionemu przez Prezesa Kasy do pro-

wadzenia postępowania dowodowego 
w sprawie ustalenia okoliczności i przy-
czyn wypadku.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
• ubezpieczonemu rolnikowi (domowni-

kowi), który doznał stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu wsku-
tek wypadku przy pracy rolniczej lub 
rolniczej choroby zawodowej, 

• członkom rodziny ubezpieczonego, któ-
ry zmarł wskutek wypadku przy pracy 
rolniczej lub rolniczej choroby zawodo-
wej.

Jednorazowe odszkodowanie nie przysłu-
guje ubezpieczonemu, jeżeli:
• spowodował wypadek umyślnie albo 

wskutek rażącego niedbalstwa lub 
• będąc w stanie nietrzeźwości, lub bę-

dąc pod wpływem środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych, lub 
innych środków o podobnym działaniu, 
sam w znacznym stopniu przyczynił się 
do wypadku.
Osoba uprawniona do ubiegania się 

o odszkodowanie z tytułu stałego lub dłu-
gotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo 
śmierci wskutek wypadku przy pracy 
rolniczej powinna złożyć wniosek o jed-
norazowe odszkodowanie na formularzu 
KRUS SR-23.

Rolnik Koniński
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Placówka Terenowa 
w Koninie informuje:

O miano najbezpieczniejszego gospo-
darstwa rywalizowało osiem  gospo-
darstw: cztery z powiatu konińskiego, dwa 
z powiatu kolskiego, jedno z  tureckiego 
oraz jedno z powiatu słupeckiego. 
26 kwietnia Komisja Regionalna składa-
jąca się z przedstawicieli: Placówki Tere-
nowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Koninie, i Starostw Powia-
towych w Koninie, Kole, Słupcy i Turku, 
konińskiego Oddziału PIP, Komendy Miej-
skiej PSP w Koninie, Komendy Powiato-
wej PSP w Słupcy, Biura Powiatowego 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku,  
Powiatowego Zespołu Doradczego Wiel-
kopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Koninie podsumowała konkurs.

Pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo:
Państwa Danuty i Zbigniewa Wolickich 

położone w m. Józefowo, gmina Babiak 
o pow.22,40 ha. Głównym kierunkiem 
produkcji jest sadownictwo (uprawa po-
rzeczki, wiśni, śliwy oraz moreli).
Wyróżnienia zdobyły gospodarstwa:
1. Państwa Marii i Tadeusza Rybarczy-

ków – położone w m. Lisewo w gminie 

Skulsk o powierzchni 28,02 ha. Głów-
nym kierunkiem produkcji jest hodowla 
opasów, uprawa warzyw.

2. Państwa Małgorzaty i Tomasza Kwie-
cińskich – położone w m. Lisiec Wiel-
ki, gmina Stare Miasto o pow. 38 ha. 
Główny kierunek produkcji to hodowla 
opasów i bydła mlecznego

3. Państwa Agnieszki i Michała Roszak – 
położone w m. Ostrowite o pow. 34 ha. 
Główne kierunki produkcji to hodowla 
krów mlecznych i trzody chlewnej.

Ponadto Komisja postanowiła dodatkowo 
wyróżnić dwa gospodarstwa:
1. Państwa Agnieszki i Sławomira Gra-

bowskich z m. Olszak, gm. Babiak
2. Państwa Moniki i Grzegorza Michala-

ków z m. Będziechów, gm. Kawęczyn-
za udział w konkursie i zaangażowanie 
we wdrażaniu zasad bezpiecznej pracy 
w gospodarstwach rolnych.
Przy ocenie gospodarstw Komisja brała 

pod uwagę miedzy innymi ład i porządek 
w obrębie podwórza, zabudowań i stano-
wisk pracy, stan budynków inwentarskich 
i gospodarczych (stan schodów, używa-

nych drabin oraz instalacji i urządzeń 
elektrycznych), wyposażenie maszyn 
i urządzeń używanych w gospodarstwie 
w osłony ruchomych części, podpory 
i inne zabezpieczenia, stan techniczny pi-
larek tarczowych i łańcuchowych, warun-
ki obsługi i bytowania zwierząt  gospo-
darskich oraz stosowanie, stan i  jakość 
środków ochrony osobistej oraz estetykę 
gospodarstw.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród odbędzie się na Targach 
Rolniczych w Kościelcu 27 czerwca br.

Gratulujemy laureatom i wszystkim 
uczestnikom konkursu.

W imieniu organizatorów konkursu 
dziękujemy wszystkim instytucjom, spon-
sorom nagród i osobom, uczestniczącym 
w organizacji tego konkursu i  przyczynia-
jącym się do krzewienia zasad bezpiecz-
nej pracy w gospodarstwie rolnym.

  Ewa Jakubowska 
Kierownik Samodzielnego Referatu 

Prewencji, Rehabilitacji 
i Orzecznictwa Lekarskiego

Placówki Terenowej KRUS w Koninie

VIII edycja etapu regionalnego konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięta
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W drugą niedzielę czerwca tj. 13 czerw-
ca 2010 r. w parku przy Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum w Brzeźnie odbyła 
się „Letnia Powiatowa Spartakiada Miesz-
kańców Wsi”. W sportowych zmaganiach 
wzięły udział reprezentacje czterech gmin: 
Kleczewa, Rychwała, Goliny i Krzymowa. 

O miejsca na podium rywalizowano 
w siedmiu konkurencjach: przeciąganie 
liny, sztafeta sprawnościowa, strzelanie 
z wiatrówki, rzut lotką, skok w dal z miej-
sca, trójbój dla władz samorządowych 
i podnoszenie ciężarka 17,5 kg. 

W przeciąganiu liny najlepszą ekipą 
okazała się być reprezentacja Kleczewa 
w składzie: Tomasz Socha, Radosław 
Goiński i Dariusz Szymański, pokonując 
wszystkich swoich rywali. Kolejne miej-
sca przypadły Golinie, Rychwałowi i dru-
żynie z Krzymowa.

Sztafetę sprawnościową wygrała eki-
pa reprezentująca gminę Golina. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Kleczewa, a ko-
lejne: Rychwał i Krzymów.

W konkurencji „strzelanie z wiatrów-
ki” zwyciężyli mieszkańcy gminy Kle-
czew w składzie: Joanna Michalak i Piotr 
Szymański pokonując kolejno Rychwał, 
Krzymów i Golinę.

W rzutach lotką bezkonkurencyjna była 
drużyna z Krzymowa w składzie: Karolina 
Sawińska i Jerzy Drygiel. Kolejne miejsca 

przypadły w udziale: Golinie, Kleczewowi 
i Rychwałowi

Skok w dal z miejsca był konkurencją, 
w której najlepiej wypadła drużyna z Go-
liny. Na kolejnych miejscach znaleźli się 
zawodnicy z gmin: Krzymowa, Rychwała 
i Kleczewa.

Trójbój dla władz samorządowych 
składał się z rzutów lotką do tarczy, rzu-
tów osobistych do kosza i strzałów pił-
ką na bramkę o wymiarach 1m x 1m. 
Najlepszymi zawodnikami tej konku-
rencji zostali Jarosław Mielcarek i An-
drzej Frątczak reprezentujący gminę 

Z życia szkoły  / Sport

Letnia 
Spartakiada 
Mieszkańców 
Wsi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P  
Wilczogóra – Skulska Wieś na odcinku Wturek – Skulska Wieś” 

 

Powiat Koniński podpisał umowę z firmą Skanska S.A. na wykonanie 
prac modernizacyjnych na drugim odcinku drogi powiatowej Wilczogóra –
Skulska Wieś, tj. od miejscowości Wturek do miejscowości Skulska Wieś
 

W ramach projektu wykonane zostaną prace obejmujące: 
• poszerzenie jezdni 
• ułożenie nawierzchni 
• odnowienie skrzyżowań 
• budowę zatoki autobusowej 
• budowę chodników na długości 1,2 km i wjazdów na posesje 

Koszt inwestycji: 6 mln 12 tys. zł 
Kwota dofinansowania: 3 mln 6 tys. zł 

Przebudowa odcinka Wturek –Skulska Wieś o długości 5,7 km (do drogi 
krajowej nr 25) zakończy się we wrześniu tego roku - w tym samym 
czasie co przebudowa pierwszego odcinka Wilczogóra – Wturek,
na przebudowę którego umowę podpisano wcześniej 

Powiat Koniński 
Zarząd Dróg Powiatowych

 w Koninie 

REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PROGRAM UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE

IV miejsce w I Ogólnopolskim Konkur-
sie z Finansów i Rachunkowości organi-
zowanym przez Stowarzyszenie Księgo-
wych w Polsce zajęli uczniowie III klasy 
Technikum dla młodzieży w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. 
Ogólnopolski sukces młodych ekonomi-
stów z Kleczewa, na który pracowała nie-
wielka klasa, warto zaakcentować z uwa-
gi na wysoki wynik – 17 punktów na 20 
możliwych do uzyskania. Indywidualny 
sukces odniosła Kinga Karnafel, która 
w finale uzyskała 12 miejsce w Polsce.

Należy zaznaczyć, że klasa ekonomi-
stów, prowadzona przez panią Joannę 

Biegasiewicz, wychowawcę i nauczycie-
la przedmiotów ekonomicznych, wyka-
zuje się dużą aktywnością. Uczniowie 
tej klasy po raz trzeci zorganizowali 
w kleczewskiej szkole Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości, którego finał stano-
wił konkurs „Zostań inwestorem” oraz 
Olimpiadę Wiedzy o Finansach pod 
patronatem Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu.

Pasjonaci finansów z tej klasy zdoby-
wają co roku czołowe miejsca w Olim-
piadzie Wiedzy Konsumenckiej oraz 
w Ogólnopolskim Konkursie Biznes 
Junior.

Potwierdzeniem wyróżniających wyni-
ków, a także nagrodą dla najlepszych są 
stypendia: po raz drugi Kinga Karnafel 
uzyskała stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów, a Starosta Koniński przyznał 
adeptom finansów dwa stypendia za 
wysokie wyniki w nauce za ubiegły rok 
szkolny. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nie 
mający do tej pory ani doświadczenia, 
ani tradycji w kształceniu ekonomistów 
zabłysnął sukcesami małej klasy na forum 
ogólnopolskim.

Marietta Putz 
Dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie

Wielkie sukcesy w małej klasie

 str. 11
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Komunikaty
Konkurs „Gwiazdy Wielkopolskie”

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego ogłosił konkurs „Gwiaz-
dy Wielkopolskie” na najciekawsze i naj-
bardziej popularne projekty realizowane 
ze środków Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013. 

Dzięki temu konkursowi mieszkańcy 
Wielkopolski i potencjalni beneficjen-
ci mają okazje poznać bliżej projekty 
zrealizowane dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej i zagłosować na 
najlepsze – w ramach tzw. Dobrych 
praktyk.

Za pośrednictwem strony interneto-
wej www.wrpo.wielkopolskie.pl/gwiazdy 
wielkopolskie można oddać swój głos na 
wybrany projekt. Największa liczba gło-

sów zdecyduje o zwycięstwie. Szczegóły 
w regulaminie.

Warto dodać, że z naszego regionu udział 
w Konkursie wzięło trzech beneficjentów:

Powiat Koniński – Zarząd Dróg Po-
wiatowych – projekt: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3181P Wilczogóra – Skul-
ska Wieś na odcinku Wilczogóra - Wtu-
rek” oraz „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na 
odcinku Wturek – Skulska Wieś”;

Miasto Konin – projekt: „Zagospoda-
rowanie terenów nadbrzeżnych w Koni-
nie – Bulwar Nadwarciański”;

Fundacja im. Doktora Piotra Ja-
naszka PODAJ DALEJ projekt: „Cen-
trum POŁUDNIOWA – modernizacja 
budynku przy ul. Południowej w Koni-

nie na potrzeby rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych”.

Z przedstawicielami beneficjentów 
biorących udział w Konkursie „Gwiazdy 
Wielkopolskie” będzie można się spotkać 
podczas organizowanych 22 sierpnia Do-
żynek Powiatowych w Rychwale. Już te-
raz serdecznie zapraszamy do specjalnie 
przygotowanego „Miasteczka Europej-
skiego – Miasteczka Pełnego Gwiazd”.

Zachęcam jeszcze raz do zapoznania 
się z listą projektów biorących udział 
w Konkursie i oddanie głosu. 

 Dorota Jaśniewicz 
 Punkt Informacyjny 

 Funduszy Europejskich
 w Koninie

Poznań, 5 czerwca, 

Stoisko WRPO na Placu Wolności

Kłodawa, 13 czerwca,

Dni Kłodawy

Leszno, 19 czerwca,

Dni Powiatu Leszczyńskiego

Międzychód, 26 czerwca,

Dni Międzychodu

Chodzież, 31 lipca, 

Warsztaty Jazzowe

Kalisz, 8 sierpnia,

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

Rychwał, 22 sierpnia,

Dożynki Gminne

Nowy Tomyśl, 28 sierpnia,

Jarmark Chmielo - Wikliniarski

Łęgowo, 29 sierpnia,

Dożynki Powiatowo - Gminne

Gniezno, 5 września,

Dożynki Powiatowe

Jarocin, 11 września,

Złote Gwiazdy Unii - II Piknik Europejski

Ostrzeszów, 19 września,

Ogólnopolski Festiwal Pasztetników

Krzymów zwyciężając Rychwał, Golinę 
i Kleczew.

Reprezentacja gminy Rychwał w skła-
dzie Patryk Stanisławski i Dawid Domi-
niak nie miała sobie równych w podno-
szeniu ciężarka, pokonując kolejno Goli-
nę, Kleczew i Krzymów.

W skład punktacji ogólnej weszły jesz-
cze gry zespołowe. W piłce nożnej najlep-
szą okazała się być reprezentacja Goliny, 
drugie miejsce zajęła drużyna z Rychwała, 
a trzecie z Kleczewa. W piłce koszykowej 
kobiet zwyciężyła drużyna z Kleczewa po-
konując reprezentantki gminy Rychwał (II 
miejsce) i Goliny (III miejsce). W piłce ko-
szykowej mężczyzn bezkonkurencyjna była 
drużyna ze Skulska pokonując w rywaliza-
cji Golinę (II miejsce), Rychwał (III miejsce) 
i Kleczew (IV miejsce). W piłce siatkowej 
kobiet z kolei pierwsze miejsce na podium 
wywalczyła drużyna z Rychwała, a kolejne 
miejsca na podium zajęły gminy Kazimierz 
Biskupi, Kleczew i Golina. Piłka siatkowa 
mężczyzn okazała się być konkurencją 
szczęśliwą dla drużyny z Rychwała, kolej-
ne miejsca przypadły w udziale reprezen-
tacjom Ślesina, Kazimierza Biskupiego, 
Starego Miasta, Kleczewa i Goliny.

 W klasyfikacji końcowej Letniej Spar-
takiady Mieszkańców Wsi zwyciężyła 
gmina Rychwał, uzyskując 187 punktów. 
Na drugim miejscu z wynikiem 183 punk-
tów uplasowała się gmina Golina. Trzecie 
miejsce wywalczyła gmina Kleczew z do-
robkiem 177 punktów, a czwarte gmina 
Krzymów kończąc sportową rywalizację 
z wynikiem 105 punktów.

Sebastian Tołoczko
 Podinspektor ds. sportu 

 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
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Turystyka

Mimo niesprzyjających warunków po-
godowych, rezygnacji jednego z członków 
wyprawy Sławomir Górecki z Konina do-
konał rzeczy, której przed nim nikt jeszcze 
nie zrobił – kajakiem opłynął Wielką Pętlę 
Wielkopolski. Po pokonaniu prawie 700 
kilometrów dotarł we wtorek (1 czerwca) 
do Konina, kończąc tym samym miesięcz-
ną wyprawę. 

Wyprawa stanowiąca promocję Wielkiej 
Pętli Wielkopolski jako najlepszego szla-
ku wodnego dla kajakarzy rozpoczęła się 
2 maja na nabrzeżu Warty koło siedziby 
Konińskiego Klubu Kajakowego. Przez 
pierwszych kilka etapów spływu Sławomi-
rowi Góreckiemu towarzyszył Władysław 
Wojtulewicz – kolega z Klubu Kajakowe-

go. Niestety ze względów zdrowotnych 
w połowie spływu zrezygnował z dalszego 
udziału w wyprawie. Sławomir Górecki 
płynął dalej samotnie, każdego dnia wal-
cząc z naturą, niesprzyjającymi warun-
kami pogodowymi, zdradliwym prądem 
i zmęczeniem. Jego starania nie poszły 
na marne. Trwający od 2 maja spływ za-
kończył się sukcesem – Sławomir Górecki 
pokonał kajakiem Wartę, Noteć, Kanał 
Bydgoski, Górnonotecki i Ślesiński, łącz-
nie blisko 700 km Wielkiej Pętli Wielko-
polski. Dokonał tym samym rzeczy, której 
nikt wcześniej przed nim nie zrobił. 

Dzielnego wodniaka przywitali w Ko-
ninie przedstawiciele Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej „Marina”, Urzędu Miasta 

w Koninie, przyjaciele z Konińskiego Klubu 
Kajakowego, rodzina i lokalne media. Z rąk 
prezes LOT „Marina” Małgorzaty Waszak 
kajakarz odebrał pamiątkowy puchar.

Patronat nad spływem sprawowała Lo-
kalna Organizacja Turystyczna „Marina”, 
a głównym sponsorem było Starostwo 
Powiatowe w Koninie.
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