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Letnia energia w powiecie
Gościnne gminy Powiatu Konińskiego oferują szereg imprez plenerowych o charak-

terze lokalnym, jak i regionalnym. Są to wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 
Wszystkie cieszą się dużym zainteresowaniem i przyciągają zarówno mieszkańców, jak 
i turystów.

Zapraszamy do:
Gminy Golina na Golińską Noc Świętojańską (27.06.), Zawody Jeździec-

kie w Głodowie (05.07.), IV Dni Goliny (18-19.07.), Dożynki 
Gminne i Parafialne (30.08.) oraz Rodzinne Rajdy Rowerowe 
(lipiec/sierpień). Najmłodszych zapraszamy w sierpniu do Bi-
bliotek Publicznych w Gminie na akcję „Bajkowe Wakacje”,

Gminy Grodziec na cykl festynów, których głównym celem jest kultywowa-
nie tradycji regionalnych oraz integracja międzypokoleniowa 
mieszkańców Gminy (m.in. w Królikowie  - 5.07.),

Gminy Kazimierz Biskupi na Święto Plonów i Muzyki, IV Regionalny Przegląd Zespo-
łów Weselnych oraz Dożynki (22-23.08.) oraz liczne festyny 
sołeckie odbywające się w lipcu w poszczególnych miejsco-
wościach,

Gminy Kleczew na Noc Świętojańską (23.06.), IV Zawody Jeździecki w sko-
kach przez przeszkody (28.06.) oraz Dożynki Gminne 
(23.08.). Lipiec i sierpień to także czas festynów rekreacyj-
nych w: Złotowie (11.07.), Sławoszewku (8.08.), Budzisławiu 
Kościelnym (15.08.) czy Jabłonce (16.08) oraz turniejów 
sportowych organizowanych na plaży w Trębach Starych,

Gminy Kramsk na XIII Międzypowiatowy Przegląd Wiejskich Zespołów Wo-
kalno-Instrumentalnych połączony z wystawą rzeźb i wikliny 
(5.07.) oraz Gminne Dożynki (23.08.),

Gminy Rychwał w sierpniu na Dożynki Gminne a 6 września na Impresje 
Muzyczne połączone z Piknikiem Orkiestr Dętych,

Gminy Rzgów na III Dni Rzgowa (22.08.), Turnieje Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Rzgów w Osieczy (lipiec/sierpień) oraz Zawo-
dy Wędkarskie Spławikowe dla Seniorów na „Zakończenie 
Lata” (29.08.),

Gminy Skulsk na Dni Skulska połączone z Festiwalem Piosenki o Miłości 
(18-19.07.) oraz liczne festyny (m.in. na plaży w Uszczewie 
nad Gopłem – 27.06. oraz w Lisewie – 11.07.),

Gminy Sompolno na Piknik Sołtysów (11-12.07.), Dożynki Gminne (16.08.), 
Pikniki Lata w Mąkolnie (19.07.) oraz w Lubstowie (09.08.). 
W lipcu rozgrywane będą również Międzygminne Zawody 
Piłkarskie „O Puchar Burmistrza”,

Gminy Stare Miasto na „Ruminki” (21-22.08.), Biesiadę Rodzinną w Żdzarach 
(27.06.) oraz Dożynki Gminne (23.08.),

Gminy Ślesin na „Wianki Ślesinianki” (24.06.), Festiwal Potraw Ochweśnic-
kich o Wiesło Ochweśnickie (27.06.), Regaty Żeglarskie o Pu-
char Starosty (27.06.), Dni Ślesina (4-5.07.), Turniej Sołtysów 
w Biskupiu (1.08.), Szanty na Wodzie (22.08.) oraz Gminne 
Dożynki (30.08.),

Gminy Wierzbinek na Dożynki Gminno – Powiatowe (23.08.),
Gminy Wilczyn na Dożynki Gminne (6.09.) oraz turnieje gry w piłkę plażową 

(19.07. oraz 15.08.).
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(…) odmienność, uważana przez niektó-
rych za tak wielkie zagrożenie, może się 
stać - dzięki dialogowi opartemu na wza-
jemnym szacunku - źródłem głębszego 
zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia. 

Jan Paweł II,
Przemówienie 

do Zgromadzenia Ogólnego ONZ  

Żychliński ponadgimnazjalny kompleks 
dydaktyczny był 2 czerwca 2009 r. miej-
scem wspólnej konferencji Zespołu Szkół 
Technicznych i Hutniczych w Koninie 
oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie poświęconej pod-
sumowaniu realizacji projektu międzysz-
kolnego: „Dialog międzykulturowy we 
współczesnej szkole”. Podczas spotkania 
oceniono działania podjęte w ramach 
konkretyzowania priorytetów MEN i Ku-
ratorium Wielkopolskiego, wpisujące się 
w założenia Europejskiego Roku Dialogu 
Międzykulturowego. W konferencji pod-
sumowującej współpracę szkół uczestni-
czyli zaproszeni goście oraz nauczyciele 
obydwu zespołów wraz z uczniami.

Autorami projektu pod hasłem „Inni są 
wśród nas” są nauczyciele z ZSTiH i ZSE
-U: Krystyna Gajewska, Agnieszka Flis 
i Zbigniew Gajewski. Warto nadmienić, 
iż obie szkoły współpracują już od kilku 
lat, biorąc udział w organizowanych przy 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Do-
skonalenia Nauczycieli w Koninie licznych 
przedsięwzięciach, zarówno w szkołach 
jak i poza nimi, np. w Muzeum Okręgo-
wym czy w Miejscach Pamięci Narodowej 
w Chełmnie nad Nerem. Konferencja była 
kontynuacją efektywnego współdziałania 
wymienionych placówek oświatowych.

Podczas konferencji Agnieszka Flis 
i Urszula Jędrzejewska-Kamińska przed-
stawiły przebieg międzyszkolnych dzia-
łań podjętych przez ZSTiH i ZSE-U dla 

propagowania dialogu 
międzykulturowego. Na 
szczególną uwagę zasługu-
je wycieczka dydaktyczna, 
podczas której młodzież 
uczestniczyła w ciekawych 
warsztatach historycznych 
i współczesnych. Otwarte 
lekcje odbyły się w koście-
le św. Marcina w Kazimie-
rzu Biskupim, w muzeum 
klasztoru św. Rodziny 
i pod pomnikiem ofiar 
września 1939 r. w Ślesinie. Zbigniew 
Gajewski - koordynator spotkania pod-
kreślił rolę dialogu w budowaniu więzi ze 
społecznościami różnych kultur. Nieco-
dzienna lekcja zakończyła się aktywnym 
uczestnictwem w spektaklu („Z rączki do 
rączki”), który sportretował oportunizm 
inspiratora współczesnej kultury.

Konferencji towarzyszył wykład Kry-
styny Gajewskiej, doradcy metodyczne-
go historii i wiedzy o społeczeństwie, na 
temat: „Rola dialogu międzykulturowego 
we współczesnej szkole”. Prelegentka 
odniosła się do celów edukacji między-
kulturowej w procesie kształcenia i pod-
kreśliła problem w braku komunikacji in-
terpersonalnej w różnych kulturach, co 
skutkuje izolacją społeczną. Kwintesen-
cję wypowiedzi K. Gajewskiej stanowią 
słowa ks. prof. Józefa Tischnera: „Dia-
log oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, 
zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę 
zdań. (…) Nikt nie zamyka się w kryjów-
ce dobrowolnie, widocznie ma jakiś po-
wód. Trzeba ten powód uznać. W pierw-
szym słowie dialogu kryje się wyznanie: 
… z pewnością masz trochę racji. Z tym 
idzie w parze drugie, nie mniej ważne: 
…z pewnością ja nie całkiem mam ra-
cję. Wyznaniami tymi obydwie strony 
wznoszą się jakby ponad siebie, dążąc 

ku wspólnocie jednego i tego samego 
punktu widzenia na sprawy i rzeczy (…) 
Dialog to budowanie wzajemności” (Ety-
ka solidarności).

Oprócz uczestnictwa w prelekcji go-
ście konferencji mieli okazję zapoznać się 
z prezentacjami multimedialnymi przygo-
towanymi przez uczniów, które udowod-
niły, iż młodzież nie pozostaje obojętna 
na prowadzone działania edukacyjne 
przybliżające ideę dialogu międzykulturo-
wego i dostrzega wartości różnorodności 
kulturowej. Zaprezentowano nagrodzone 
prace uczniów, którzy wzięli udział w kon-
kursie szkolnym pod hasłem „Tutaj miesz-
kam – moi sąsiedzi” - poznajemy kulturę 
regionu i subregionu: ciekawe miejsca, 
ludzie, język ich zachowania, nawyki, 
upodobania, tradycje, obyczaje.

Na zakończenie sesji głos zabrali goście 
i dyrektorzy ZSTiH i ZSE-U. Anna Kry-
sińska i Anna Matczak-Gaj podkreśliły 
sprawność, z jaką nauczyciele dokonali 
wdrożenia inicjatyw na rzecz komunikacji 
społecznej, która przygotowuje młodych 
ludzi do aktywnego i świadomego obywa-
telstwa europejskiego.

Urszula Jędrzejewska-Kamińska 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

w  Żychlinie

Z życia szkoły…
Konferencja w Żychlinie

Na realizację projektu „Stypendia 
unijne dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych województwa wielkopolskie-
go" w ramach działania 2.2 „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne" Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego Powiat Koniński otrzy-
mał 177 500 zł.

Stypendia przyznano 71 uczniom z ro-
dzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, pochodzącym z obszarów 
wiejskich i uczącym się w szkołach po-
nadgimnazjalnych umożliwiających uzy-
skanie świadectwa maturalnego. Stypen-
dium na rok szkolny 2008/2009 w wy-
sokości 250 zł miesięcznie, przyznane 
maksymalnie na okres nie dłuższy niż 10 

miesięcy, otrzymało: czterech uczniów 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie, 19 uczniów z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i 48 
uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych im. F.Chopina w Żychlinie.

Realizowany projekt współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków budżetu 
państwa.

Małgorzata Hopen
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Realizacja projektu „Stypendia unijne dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego"
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KASA ROLNICZEGO 
UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO 

Placówka Terenowa w Koninie 
informuje:

„ZABEZPIECZ SIĘ 
PRZED UPADKIEM”

Upadki osób stanowią najliczniejszą 
grupę wypadków z tytułu, których wy-
płacono jednorazowe odszkodowanie. 
W 2008 roku w powiatach: konińskim, 
tureckim, kolskim i słupeckim z tytułu 
upadków osób wypłacono 148 odszko-
dowań, co stanowi 41,7% wszystkich 
wypłaconych odszkodowań (spadek 
o 20,4 % w stosunku do 2007r.).
Przyczynami upadków są najczęściej:
• niewłaściwa nawierzchnia podwórzy: 

grząskość, śliskość, ciasnota, zagra-
cenie, brak dbałości o stan ciągów 
komunikacyjnych np. w czasie zimy 
zaśnieżenie lub oblodzenie,

• posługiwanie się drabinami w złym 
stanie technicznym: zbyt krótkimi, 
nie zabezpieczonymi przed pośli-
zgiem, przechyłem,

• brak poręczy przy schodach, ich stro-
mizna, zagracenie, śliskość stopni,

• brak zabezpieczenia otworów zrzuto-
wych, sufitowych i ściennych, maga-
zynowanie paszy na luźno ułożonych 
drągach itp.,

• brak drabin na wyposażeniu przycze-
py, brak podwyższenia burt, wcho-
dzenie po zaczepach, kołach, zeska-
kiwanie,

• przewóz osób na załadowanych przy-
czepach, wozach.

Zapobieganie upadkom:
• utrzymywanie ładu i porządku w ob-

rębie siedliska i pomieszczeń gospo-
darskich,

• utwardzenie przejść, ich odśnieżenie, 
posypywanie piaskiem i popiołem,

• uporządkowanie traktów komunika-
cyjnych,

• osoba wchodząca do studni lub róż-
nego rodzaju zbiorników, silosów itp. 
powinna być wyposażona w szelki bez-
pieczeństwa, zaczepione na linie trzy-
manej przez co najmniej dwie osoby 
pozostające na powierzchni,

• przy pracach wewnątrz zbiornika nale-
ży korzystać z maski przeciwgazowej, 
aby nie ulec zatruciu,

• podczas wykonywania wykopów 
(zwłaszcza głębokich i wąskich) należy 
stosować zabezpieczenia przed osunię-
ciem się ziemi, a na powierzchni należy 
ustawić barierę chroniącą przed wpad-
nięciem lub oznaczyć wykop w widocz-
ny sposób,

• drabiny stosowane w obejściu gospo-
darskim powinny być wykonane z wła-
ściwego, gwarantującego odpowiednią 
wytrzymałość materiału. Zasadniczym 
elementem bezpiecznej drabiny są moc-
ne i właściwie zamocowane szczeble. 
Zakończenia drabiny powinny zabezpie-
czać przed jej poślizgiem lub przechyłem 
(u góry zamontowane haki, a u dołu gu-
mowe lub ostre – w zależności od podło-
ża – zakończenia, kąt nachylenia drabiny 
powinien wynosić od 65 – 75°),

• w czasie zwózki materiałów objętościo-
wych powinien być ustalony sposób 
porozumiewania się między powożą-
cym, a osobą układającą na wozie, czy 
przyczepie. Każde ruszenie ciągnikiem 
lub wozem winno być poprzedzone 
uzgodnionym sygnałem,

• podczas zwózki materiałów objęto-
ściowych (zboża, słomy, siana, zielon-
ki) stosuj odpowiednio długą drabinę, 
przeznaczoną do wchodzenia i scho-

dzenia, a na czas przejazdu mocowaną 
do burty przyczepy,

• maszyny, którymi posługujesz się 
w swoim gospodarstwie, powinny być 
wyposażone w mocne, dobrze zamon-
towane drabinki i schodki wejściowe 
do kabin, na podesty robocze, do przy-
czep (należy na bieżąco sprawdzać ich 
stan techniczny),

• włazy pionowe (ścienne) na strychy 
(poddasza) powinny posiadać uchwyty 
do zamocowania drabiny oraz uchwyty 
ułatwiające wejście i zejście z drabiny. 
Ponadto właz powinien mieć uchylną 
barierkę zabezpieczającą osobę pracu-
jącą na strychu przed spadnięciem,

• wszelkie otwory w podłogach należy 
zabezpieczyć przykrywani, by ich po-
wierzchnia była zrównana z powierzch-
nią podłoża, należy zamontować 
uchwyty do podnoszenia i opuszczania 
przykrywy,

• schody powinny być mocne, wygodne, 
ze stopniami wykonanymi z materiału 
niepoślizgowego, wyposażone w porę-
cze (powyżej 5 stopni z dwóch stron) na 
wysokości 1,1 m,

• przy pracach remontowo-budowlanych 
należy stosować rusztowania, podesty 
i barierki o mocnej, stabilnej konstrukcji,

• należy pamiętać o stosowaniu właści-
wego obuwia, które zmniejsza niebez-
pieczeństwo poślizgnięcia się w czasie 
pracy oraz chroni palce przed przy-
gnieceniem.

Opracowała 
mgr inż. Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu 
Prewencji, Rehabilitacji

i Orzecznictwa Lekarskiego 
Placówki Terenowej KRUS w Koninie

na podstawie materiałów 
informacyjnych KRUS

Rolnik Koniński / Z Kroniki Powiatu

Już od 6 lat samorządy powiatu koniń-
skiego, miasta Konin oraz Miasta i Gminy 
Ślesin wspólnie z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizują 
przedsięwzięcia służące utrzymaniu wła-
ściwego poziomu i jakości wód koniń-
skich jezior.

Dlatego też 2 czerwca br., z inicjatywy 
Starosty Konińskiego Stanisława Bieli-
ka w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Koninie odbyło się spotkanie, pod-
czas którego podpisano porozumienie 
w sprawie ochrony jezior konińskich w 
2009 roku. Jego głównym celem jest 

zapewnienie możliwości gospodarczego 
wykorzystania jezior oraz stworzenie wa-
runków rozwoju turystyki i rekreacji w re-
jonie Kanału Ślesińskiego, m.in. poprzez 
utrzymywanie poziomu wody na stanowi-
sku szczytowym nie niższego niż 83,40 m 
n.p.m. Kronsztadt.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli 
m.in.: Witold Kamiński z-ca Dyrekto-
ra Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, Andrzej Sybis z-ca 
Prezydenta Miasta Konina oraz Włady-
sław Kocaj z-ca Burmistrz Gminy i Mia-
sta Ślesin.

Uczestnicy spotkania rozmawia-
li o wspólnych działaniach mających 
w efekcie doprowadzić poziom wody 
w jeziorach Kanału Ślesińskiego do 
stanu niepowodującego degradacji 
środowiska i umożliwiającego nie tyl-
ko żeglugę, ale także turystykę i rekre-
ację oraz możliwości gospodarczego 
korzystania z zasobów wodnych w/w 
jezior.

Sygnatariusze Porozumienia zadekla-
rowali także współfinansowanie utrzy-
mywania optymalnego poziomu wody. 
Każdy z samorządów – sygnatariuszy 
porozumienia przeznaczy na ten cel 
10 tys. zł.

Jadwiga Andrzejak
Wydział Ochrony Środowiska

Spotkanie dotyczące sytuacji 
na jeziorach konińskich
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Wielkimi krokami zbliża się okres let-

niego wypoczynku. Konsumenci, planu-
jący wykorzystanie go na udział w im-
prezie turystycznej, winni poznać kilka 
podstawowych zasad regulujących rynek 
usług turystycznych.

W polskim prawie kwestiami tymi 
zajmuje się ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o usługach turystycznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, 
poz. 2268 ze zm.). Przewiduje ona, że 
wszelkie broszury, katalogi i foldery po-
winny zawierać zrozumiałą i nie wpro-
wadzającą w błąd informację, w szcze-
gólności o: cenie usługi turystycznej 
(albo o sposobie jej ustalenia), miejscu 
pobytu lub planowanej trasie, rodzaju, 
klasie, kategorii lub charakterystyce 
środka transportu, położeniu, rodzaju 
i kategorii obiektu zakwaterowania (np. 
hotelu), ilości i rodzaju posiłków, ewen-
tualnym programie zwiedzania i innych 
atrakcjach turystycznych oraz o obo-
wiązujących przepisach wizowych, 
paszportowych i sanitarnych. Ponadto 
przed podpisaniem umowy organizator 
turystyki ma obowiązek poinformować 
konsumenta o wymaganiach zdrowot-
nych dotyczących udziału w imprezie 
turystycznej, możliwości zawarcia umo-
wy ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji z udziału w imprezie turystycznej, 
o zakresie ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków itp.

Umowa o świadczenie usług turystycz-
nych winna mieć formę pisemną i za-

wierać niezbędne informacje na temat 
imprezy, tj. wskazywać:
1. organizatora turystyki, numer jego 

zezwolenia oraz dane osoby, która 
w jego imieniu podpisała umowę,

2. miejsce pobytu lub trasę imprezy, 
3. czas trwania imprezy,
4. program całej imprezy, w tym rodzaj, 

jakość i termin oferowanych usług 
(np. informacje o środku transpor-
tu, o obiekcie hotelowym, programie 
zwiedzania, posiłkach),

5. cenę całej imprezy (wraz z wyszczegól-
nieniem wszelkich koniecznych należ-
ności, podatków i opłat, jeżeli nie zo-
stały zawarte w cenie) oraz określenie 
okoliczności, które mogą spowodować 
podwyższenie ceny,

6. sposób zapłaty, 
7. informacje o ubezpieczeniu,
8. sposób składnia reklamacji, 
9. termin powiadomienia o ewentual-

nym odwołaniu imprezy z powodu 
braku zgłoszeń.
Organizator wypoczynku ma obo-

wiązek niezwłocznie powiadomić klien-
ta, jeżeli przed rozpoczęciem realiza-
cji usługi turystycznej zmuszony jest, 
z przyczyn od siebie niezależnych, do 
zmiany istotnych warunków umowy 
(takimi postanowieniami są m.in. cena, 
miejsce, kategoria miejsca zakwate-
rowania, termin). W takim przypadku 
konsument może przyjąć proponowaną 
zmianę umowy lub od niej odstąpić, za-
chowując prawo do zwrotu wszystkich 

wniesionych świadczeń i bez obowiązku 
zapłaty kary umownej.

Decydując się na zawarcie przedmioto-
wej umowy, należy pamiętać, że w przy-
padku rezygnacji z wyjazdu (z powodu 
okoliczności leżących po stronie konsu-
menta, niezależnie czy są to okoliczno-
ści zawinione przez niego, czy też nie) 
będziemy obowiązani dokonać zapłaty 
umówionej ceny. Podejmując w/w zobo-
wiązanie, dobrze jest rozważyć kwestie 
ewentualnego zawarcia umowy ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji z udziału 
w imprezie turystycznej.

Analizując zagadnienia związane 
z usługami turystycznymi należy pamię-
tać, że podlegają one reklamacji. Jeżeli 
okaże się, że impreza, w której uczest-
niczymy, nie spełnia wymogów wska-
zanych w umowie, winniśmy niezwłocz-
nie, na piśmie powiadomić o tym or-
ganizatora. Należy pamiętać o sporzą-
dzeniu pisma reklamacyjnego w dwóch 
egzemplarzach. Ten, który zatrzymamy 
dla siebie powinien mieć potwierdze-
nie przyjęcia żądania przez przedsię-
biorcę. W celu pełnego zobrazowania 
niezgodnego z umową stanu faktycz-
nego, warto sporządzić dokumentację 
fotograficzną oraz zebrać dane kontak-

towe osób, które 
mogą powyższe 
potwierdzić.

Bernadeta 
Szmytka 

Powiatowy 
Rzecznik 

Konsumentów

Z cyklu: Uwaga Konsumenci / Z Kroniki Powiatu
Usługi turystyczne

W tym roku po raz pierwszy w Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale 
zorganizowany został Przegląd Twórczo-
ści Teatralnej Osób Niepełnosprawnych 
NIESFORNALIA 2009. W Przeglądzie 
wzięło udział pięć grup teatralnych. Mie-
liśmy okazję podziwiać grupę teatralną 
Plaster z OSW w Kole w przedstawieniu 

„Bajka z wiedźmą w tle”. 
Z wielkim zainteresowa-
niem obejrzano „Opo-
wieść jednego dnia” gru-
py Najwięksi Amatorzy 
z Pogotowia Opiekuń-
czego w Koninie. Zespół 
Makuszaki z OSW w Tur-
ku zaprezentował „Kota 
w butach” natomiast 
młodzi aktorzy z grupy 
teatralnej Marzyciele 
ze Szkoły Podstawowej 
nr 15 w Koninie przed-

stawili inscenizację „Strachy”. W klimat 
Warszawy lat dwudziestych wprowadziła 
widzów grupa teatralna Strefa Cienia 
reprezentująca OSW Rychwał. W trakcie 
Przeglądu nie tylko świetnie bawili się 
aktorzy, wspaniale przygotowani przez 
swoich opiekunów. Czynny udział w za-
bawie brali również widzowie, wśród któ-

rych byli zarówno uczniowie Ośrodka, 
jak i podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ślesinie. 

Oceny artystycznej uczestników Prze-
glądu podjęła się Anna Janiszewska, ani-
mator kultury, wieloletni dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Koninie, 
która wspólnie z przedstawicielami Staro-
stwa Powiatowego w Koninie, obdarowa-
ła występujące grupy okolicznościowymi 
statuetkami i nagrodami rzeczowymi.

Przegląd okazał się doskonałym spo-
sobem do poszukiwania nowych form 
pracy dydaktycznej i wychowawczej 
z podopiecznymi, a także do wymiany 
doświadczeń artystycznych oraz wzajem-
nego poznania się instruktorów i mło-
dych aktorów.

Żaneta Bąkiewicz
Spec. Ośr. Szkolno-Wychow. Rychwał 

Jerzy Drygiel 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

I NIESFORNALIA
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O tym, jak malowniczy jest krajobraz 
powiatu konińskiego można się było prze-
konać odwiedzając autorską wystawę ma-
larską uczestników plenerów ślesińskich.

Okazją do zorganizowania wernisażu 
i zaprezentowania w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ślesinie 60 poplene-
rowych obrazów było dziesiąte spotkanie 
artystów malarzy w powiecie konińskim.

Jubileuszowa wystawa zobrazowała nie 
tylko dorobek artystyczny, jakim zaowo-
cowały dotychczasowe plenery, ale także 
zmiany jakie nastąpiły w krajobrazie Ziemi 
Konińskiej w ciągu ostatnich 10 lat. Korzy-
stając z języka sztuki, malarze przedstawili 
zakątki naszego powiatu w zupełnie in-

nym świetle. Obrazy namalowane pod-
czas ich wizyt w Ślesinie stanowią zapis 
emocji oraz indywidualnego postrzegania 
otaczającej nas przyrody i architektury.

Jak wielokrotnie podkreślali uczestnicy 
plenerów, impulsem dla ich twórczości 
były niezwykłe walory przyrodniczo – kra-
jobrazowe powiatu. W ciągu tych 10 lat, 
najpiękniejsze miejsca Ziemi Konińskiej 
stały się motywem twórczej pracy dla 35 
wybitnych artystów z kraju i zagranicy.

Zaproszenie konińskiego Starostwa do 
udziału w tegorocznym Plenerze przyjęło 
17 malarzy: Dorota Falkowska-Adamiec, 
Jan Wołek, Jan Grabski, Zenon Koryt-
kowski, Czesław Romanowski, Michał 

Cander, Ryszard Rogala, Marian Daniele-
wicz, Cecylia Szerszeń, Anna Ksykiewicz, 
Krystyna Jasińska, Edyta Rudkowska, Do-
rota Waligóra, Zenon Żyburtowicz, Giot-
to Dimitrow oraz Danuta i Henryk Drze-
wieccy. Funkcję Honorowego Komisarza 
Artystycznego Jubileuszowego Pleneru 
powierzono nieobecnemu z powodu cho-
roby, Jerzemu Gnatowskiemu, który mo-
tywował i wspierał uczestników dziewię-
ciu poprzednich spotkań w Ślesinie. Nie 
zabrakło także wspomnień o innych nie-
obecnych artystach, zmarłych: Franciszku 
Czempiku, Andrzeju Kołodzieju, Andrzeju 
Jałowińskim oraz Krzysztofie Canderze.

Wszystkim artystom, którzy swoją obec-
nością w plenerach ślesińskich zapisali się 
w historii powiatu konińskiego, podzię-
kowała Małgorzata Waszak. Wicestarosta 
podkreśliła znaczenie tych artystycznych 
spotkań zarówno dla promocji malarstwa 
wśród lokalnej społeczności, jak i zmiany 
wizerunku powiatu konińskiego. 

Dla upamiętnienia Jubileuszowego Ple-
neru, artyści-malarze otrzymali statuetki 
i upominki. I choć X spotkanie artystyczne 
w powiecie przeszło już do historii, zapra-
szamy na kolejną wystawę poplenerową 
za rok. Natomiast, wszystkim miłośnikom 
sztuki, którym ten czas oczekiwania wydaje 
się zbyt długi, proponujemy wizytę w Po-
wiatowej Galerii Malarstwa, która mieści się 
w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

…Z Kroniki Powiatu
Jubileuszowy Plener 
Malarski dobiegł końca

Parafia Ewangelicko-Reformowana 
w Żychlinie otrzymała dotację na 2009 r. 
z Powiatowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska konińskiego Starostwa w wyso-
kości 25 tys. zł, przeznaczoną na utwo-
rzenie ogrodu przyrodniczo-edukacyjne-
go na powierzchni około 0,4 ha (różne 
formy drzew i krzewów wraz z opisami, 
ścieżkami, tablicami informacyjno-eduka-
cyjnymi).

Do tej pory udało się zrealizować już 
część przedsięwzięcia. Podczas „Po-
witania wiosny” (2 kwietnia br.), zor-
ganizowanego przez Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kulturalne „Eko-logiczni” 
w Koninie, Parafię Ewangelicko-Refor-
mowana w Żychlinie oraz Koło Ekolo-
giczne działające przy Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 

posadzonych zostało ponad 400 sa-
dzonek świerka, dębu, buka, grabu, 
klonu, brzozy, kasztanowca, jarzębiny 
oraz kilku gatunków krzewów. Te ro-
dzime drzewa i krzewy będą stanowić 
trzon ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, 
tworzonej właśnie w Żychlinie. Wszy-
scy uczestnicy kwietniowego spotkania 
mieli okazję własnoręcznie posadzić 
drzewo i krzew.

W maju i czerwcu zrealizowano kolejny 
etap prac – tym razem ziemnych. Pod-
łączona została woda, służąca do podle-
wania posadzonych roślin, a także wy-
budowano ścieżkę o długości ponad 200 
m. W najbliższym czasie planowany jest 
zakup kolejnych gatunków drzew i krze-
wów. Każdy okaz zostanie oznakowany, 
postawione będą tabliczki z nazwą i krót-

ką charakterystyką rośliny. Planowane 
jest również opracowanie przewodnika 
po ogrodzie, by każdy chętny mógł nieco 
więcej dowiedzieć się o rosnących tam 
roślinach.

Uroczyste otwarcie ogrodu przyrod-
niczo-edukacyjnego w Żychlinie nastąpi 
1 września 2009 r., na które już dziś ser-
decznie zapraszamy!

Marek Niezabitowski
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa

Ogród przyrodniczo-edukacyjny 
w Żychlinie nabiera kształtu
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Z Kroniki Powiatu…

III Forum Organizacji Pozarządowych 
odbyło się 3 czerwca w konińskim Staro-
stwie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
30 organizacji prowadzących działalność 
na terenie miasta i powiatu konińskiego.

Pomysł zorganizowania Forum Organi-
zacji Pozarządowych zrodził się dwa lata 
temu i był wynikiem systematycznego 
wzrostu ilości konińskich organizacji, któ-
re wykazywały potrzebę integracji tego 
środowiska oraz wzmocnienia dialogu 
z lokalnymi samorządami. 

Z inicjatywy Fundacji „Podaj dalej”, go-
spodarzem i współorganizatorem I Forum 

w 2007 r. zostało Staro-
stwo Powiatowe w Ko-
ninie. W przygotowanie 
ubiegłorocznego spotka-
nia włączył się samorząd 
miasta Konina. Z kolei, 
w tym roku rola gospo-
darza Forum przypadła 
ponownie Starostwu.

Od początku inicjatywa 
ta cieszyła się poparciem, 
zarówno organizacji spo-
łecznych, jak i lokalnych 
samorządów. Z każdym 
rokiem, zwiększała się też 

liczba osób uczestniczących w Forum.
Tegoroczne spotkanie odbyło się pod 

hasłem FUNDUSZE DLA III SEKTORA, 
a jego gościem specjalnym była Barbara 
Margol, prezes Nidzickiego Funduszu Lo-
kalnego, uhonorowana wspólnie z mężem 
Krzysztofem, tytułem Społecznicy Roku 
2008 przez tygodnik „Newsweek”. W trak-
cie wykładu inauguracyjnego „Aktywność 
Lokalna - sztuka zjednywania ludzi i po-
zyskiwania funduszy", Barbara Margol 
opowiedziała o swoich doświadczeniach 
związanych z prowadzeniem organiza-
cji pożytku publicznego. Wystąpienie to 

wprowadziło uczestników Forum w głów-
ną tematykę spotkania – „Fundusze dla III 
sektora”. Prelegenci z Konińskiej Izby Go-
spodarczej, Centrum PISOP oraz Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich 
podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą 
dotyczącą pozyskiwania zewnętrznych 
źródeł finansowania a także poszukiwania 
informacji i pomocy w tym zakresie.

Forum stało się także okazją do złoże-
nia gratulacji Halinie Wójcik, Ewie Ligoc-
kiej i Dorocie Kaźmierczak, które w maju 
br. uhonorowane zostały medalami za 
Długoletnią Służbę, nadawanym przez 
Prezydenta RP w dowód uznania za 
wzorowe wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w służbie 
Państwa. W imieniu samorządu powiatu 
konińskiego, Starosta Stanisław Bielik 
podziękował także za dotychczasową 
współpracę oraz życzył nagrodzonym 
kolejnych sukcesów.

III Forum Organizacji Pozarządowych 
już za nami i należy je uznać za udane 
z uwagi na podjęcie najbardziej aktual-
nych tematów i problemów, wymianę do-
świadczeń czy pogłębienie wiedzy o po-
zyskiwaniu funduszy. Czy wpłynie ono na 
pobudzenie współpracy pomiędzy koniń-
skimi organizacjami, czas pokaże.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Z III konińskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych

Taniec i zabawa królowały 8 czerwca 
br. na kleczewskiej scenie podczas Mię-
dzypowiatowego Przeglądu Szkolnych 
Zespołów Tanecznych.

Starostwo Powiatowe w Koninie, we 
współpracy z Centrum Kultury w Klecze-
wie, już po raz ósmy zorganizowało Mię-
dzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespo-
łów Tanecznych, mający na celu edukację 
artystyczną dzieci i młodzieży ze środo-
wisk wiejskich, z miejscowości w których 
nie ma ośrodków ani domów kultury.

Z każdym rokiem, Przegląd zyskuje coraz 
większą popularność i prestiż. Na scenie 
kleczewskiego Centrum Kultury wystąpiło 
ponad 300 uczestników z 23 zespołów 
z powiatu kolskiego, tureckiego, kaliskie-
go, wrzesińskiego oraz konińskiego.

Danuta Plucińska, koordynator przed-
sięwzięcia z ramienia Starostwa, zaprosi-
ła do prac jury tegorocznego Przeglądu: 
Małgorzatę Łosakiewicz - choreografa 
zespołu „Warszawianka", działającego 
przy Uniwersytecie Warszawskim oraz 

Ewelinę Rapeła z Wydziału Promocji 
i Rozwoju.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, 
jego uczestnicy prezentowali się w trzech 
kategoriach: taniec ludowy, taniec nowo-
czesny oraz inne formy tańca. W każdej 
z konkursowych kategorii, jury oceniało 
zespoły według tych samych kryteriów: 
dobór repertuaru, opracowanie chore-
ograficzne, dobór muzyki, technika wy-
konania oraz ogólny wyraz artystyczny.

Poziom zespołów tanecznych był zróżni-
cowany, ale większość prezentacji cecho-
wała poprawność choreografii oraz duża 
dbałość o wrażenia estetyczne. Jury Kon-
kursu było pod dużym wrażeniem pracy 
instruktorów kierujących zespołami. Należy 
przypomnieć, że są nimi nauczyciele pro-
wadzący naukę tańca w wiejskich szkołach.

Wśród zespołów wykonujących taniec 
ludowy, najwyższe noty Jury i nagrodę za 
I miejsce otrzymał Zespół Tańca Ludowego 
„Kościelec" z Zespołu Szkół Rolnicze Cen-
trum Kształcenia w Kościelcu. Jury postano-

wiło także przyznać w tej kategorii wyróż-
nienie dla „Tańczących Urwisów" ze Szkoły 
Podstawowej w Sarbicach, za doskonały 
układ choreograficzny w tańcach śląskich.

W tańcu nowoczesnym, I nagroda za 
układ choreograficzny oraz technikę ta-
neczną przypadała zespołowi „Słoneczka 
2" z Koźminka. Wyróżnienia za inter-
pretację ruchową muzyki otrzymały dwa 
zespoły: „CDN Junior" z Opatówka oraz 
„Anulki" z Kleczewa. Ten ostatni, uhono-
rowany został także dodatkową nagrodą - 
za całokształt działalności, którą jest udział 
w warsztatach tanecznych na Ukrainie.

W trzeciej kategorii, za ciekawy pomysł 
inscenizacji teatralnej oraz za stworzenie 
obrazu na scenie, nagrodzony został „Te-
atr Strefa Cienia" działający przy Szkol-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Rychwale.

Z kolei, nagrodę specjalną tegoroczne-
go Przeglądu, ufundowaną przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Kleczew, przyznano 
zespołowi „CDN" z Opatówka za orygi-
nalną prezentację układu pn. „Requiem".

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Z VIII Międzypowiatowego Przeglądu 
Szkolnych Zespołów Tanecznych
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IX edycję Konkursu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów w Placówkach Oświatowych 
w roku szkolnym 2008/2009 rozstrzy-
gnięto 8 czerwca br. w siedzibie Koniń-
skiego Domu Kultury. Konkurs organizo-
wany jest przez Urząd Miejski w Koninie, 
Starostwo Powiatowe w Koninie, Związek 
Międzygminny „Koniński Region Komu-
nalny” oraz Miejski Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Wśród 44 placówek oświatowych, któ-
re przystąpiły do konkursu i wykazały się 
selektywnie zebranymi odpadami, 15 
szkół to placówki z terenu powiatu koniń-
skiego. 

W kategorii Szkoły z terenu gmin po-
wiatu konińskiego oraz gmin zrzeszonych 
w Związku Międzygminnym „Koniń-
ski Region Komunalny” I miejsce zaję-

ła Szkoła Podstawowa w Siąszycach, II 
miejsce – Szkoła Podstawowa w Barczy-
głowie, III miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Żdżarach. 

Fundatorem nagród pieniężnych za 
zajęcie I i II miejsca ww. kategorii jest, 
zgodnie z regulaminem konkursu, Sta-
rostwo Powiatowe w Koninie, natomiast 
za zajęcie III miejsca w tej samej kategorii 
– Związek Międzygminny „Koniński Re-
gion Komunalny”. 

Pozostałe szkoły biorące udział w kon-
kursie, tj.: Szkoła Podstawowa w Grocho-
wach, Szkoła Podstawowa w Rozalinie, 
Szkoła Podstawowa w Kucharach Ko-
ścielnych, Szkoła Podstawowa w Osieczy, 
Szkoła Podstawowa w Sławsku, Szkoła 
Podstawowa w Jóźwinie, Publiczne Gim-
nazjum w Kramsku, Zespół Szkół w Mo-

rzyczynie, Szkoła Podstawowa w Liche-
niu Starym, Szkoła Podstawowa w Sadl-
nie, Gimnazjum w Ślesinie oraz Zespół 
Szkół w Żychlinie, otrzymały nagrody 
książkowe ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie. Nagrody wręczyła 
Halina Dąbrowska – Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiato-
wego w Koninie.

Julia Stasińska
Wydział Ochrony Środowiska

O korzyściach włączania działań pro-
ekologicznych w realizację inwestycji 
współfinansowanych ze środków unij-
nych dyskutowali w poniedziałek (8 
czerwca) uczestnicy konferencji „Polska 
Wschodnia na zielono” zorganizowanej 
w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 

Starostwo Powiatowe zostało popro-
szone o zaprezentowanie działań pro-
środowiskowych podejmowanych przez 
samorząd w powiecie konińskim. Pod-
czas prezentacji Krzysztof Czajkowski, 
pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju 

konińskiego Starostwa przedstawił dzia-
łania i inwestycje, które przyczyniły się do 
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleb w powiecie konińskim. 

Wykorzystując środki własne i dotacje 
z funduszy ochrony środowiska, udało się 
wykonać termomodernizacje  należących 
do powiatu budynków, m.in.: Internetu 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie, Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleczewie, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ry-
chwale, Domu Pomocy Społecznej w Śle-
sinie, a także siedziby Starostwa.

Dużym sukcesem w dziedzinie ekologii 
było opracowanie i wdrożenie Programu 
usuwania azbestu i materiałów zawierają-
cych azbest. Starostwo było drugim samo-
rządem w Wielkopolsce, który podjął się 
tego niełatwego i kosztownego zadania.

Nie bez znaczenia pozostaje także dzia-
łalność na rzecz edukacji ekologicznej 
mieszkańców, zwłaszcza organizowanie 
cyklicznych przedsięwzięć, takich jak: 
„Drzewko za butelkę”, czy Powiatowy 
Konkurs Ochrony Środowiska. Dzięki 
tym, i wielu innym działaniom, Powiat 
Koniński był wielokrotnie nagradzany 
w ogólnopolskich konkursach ekologicz-
nych. W tym roku, został także laureatem 
I miejsca konkursu „Europejskie Trofeum 
Energetyczne” za oszczędność energii 
elektrycznej i cieplnej.

Na potwierdzenie informacji o działal-
ności ekologicznej Starostwa i jej wpły-
wie na korzystne zmiany w krajobrazie 
powiatu, uczestnicy ministerialnej konfe-
rencji zobaczyli krótki film prezentujący 
Powiat Koniński.

Konferencję „Polska Wschodnia na zie-
lono” zorganizowało Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego. Do udziału w niej 
zostali zaproszeni beneficjenci Programu 
Rozwój Polski Wschodniej zainteresowani 
tym, jak można zdobyć punkty dla swoje-
go projektu i jednocześnie chronić środo-
wisko. Inwestycje, w których zastosowano 
rozwiązania przyjazne środowisku mają 
większe szanse na zdobycie unijnych do-
tacji w programie.

Witold Nowak
Wydział Promocji i Rozwoju

…Z Kroniki Powiatu
Ekologiczne działania 
powiatu znajdą naśladowców

IX edycja Konkursu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Placówkach Oświatowych
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Punkt Informacyjny Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego – 
obecnie Funduszy Europejskich, działają-
cy od ponad roku przy konińskim Staro-
stwie, poza konsultacjami zajmuje się tak-
że promocją Programu Operacyjnego. 

We współpracy z Departamentem Po-
lityki Regionalnej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego 
i Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego 
Funduszu Społecznego konsultanci zorga-
nizowali 17 maja przyjazd do Konina Eu-
roautobusu. Celem przedsięwzięcia było 
uczczenie 5 rocznicy wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej, dystrybucja materiałów 
informacyjno-promocyjnych. Bezpłatnych 
informacji dotyczących możliwości dofi-
nansowania m. in. na rozwój prowadzonej 
działalności gospodarczej, podczas tego 
spotkania udzielali: konsultanci Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich, 
Regionalnego Ośrodka Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Regionalnego 
Centrum Informacji Europejskiej. Organi-
zatorzy zweryfikowali także wiedzę dzieci, 
młodzieży i dorosłych na temat Unii Eu-
ropejskiej, organizując szereg konkursów, 
które przyciągnęły tłumy chętnych do zdo-
bycia atrakcyjnych nagród.

Departament Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich wspólnie z Krajową 
Siecią Obszarów Wiejskich rozpoczął 22 
maja br. cykl konferencji przebiegających 
pod hasłem "Wieś Wielkopolska - Wieś 
Europejska". Pierwsze spotkanie odbyło 
się w Starym Mieście. W konferencji jako 
prelegenci udział wzięli również pracow-
nicy Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Koninie, którzy zapre-
zentowali Wielkopolski Regionalny Pro-

gram Operacyjny na lata 2007 – 2013 
oraz zadania realizowane przez Punkt 
Informacyjny. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele samorządów powiatów: 
konińskiego, kolskiego i słupeckiego, Lo-
kalnych Grup Działania, organizacji po-
zarządowych i przedsiębiorców. Podczas 
spotkania osoby zainteresowane wspar-
ciem unijnym mogły uzyskać szczegóło-
we informacje na temat programu oraz 
otrzymać broszury i materiały informa-
cyjne.

 Kolejną inicjatywą, w której uczestni-
czyli pracownicy Punktu, to zorganizowa-
ne 3 czerwca przez Starostwo Powiatowe 
w Koninie i Fundację im. doktora Piotra 
Janaszka „Podaj Dalej” Forum Inicjatyw 
Pozarządowych. Konsultanci konińskiego 
Punktu przedstawili zagadnienia dotyczą-
ce funduszy dla III sektora, harmonogra-
mu naboru wniosków oraz zasad składa-
nia dokumentów. 

Dorota Jaśniewicz
Joanna Pośnik

Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich

Z Kroniki Powiatu…

REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PROGRAM UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE

Tysiąc osiemset prac nadesłały dzieci 
na Konkurs plastyczny pt. „Ziemia Ko-
nińska historia zaklęta w legendach”.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu 
„Ziemia Konińska historia zaklęta w le-
gendach” była Biblioteka Publiczna Gmi-

ny Stare Miasto. Do 
współpracy przy jego 
realizacji zaproszeni 
zostali: Starostwo 
Powiatowe w Koni-
nie, Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Koni-
nie oraz 12 bibliotek 
z terenu powiatu. 

Celem przedsię-
wzięcia było zapo-
znanie dzieci z kul-
turą i historią Ziemi 
Konińskiej, mającą 
swe źródło w boga-
tej tradycji i kulturze 
ludowej oraz utrwa-
lenie tej wiedzy 
w formie realizacji 

plastycznych – ilustracji legend i podań 
powiatu konińskiego.

Podsumowanie Konkursu, któremu to-
warzyszyła wystawa prac nagrodzonych 
i wyróżnionych, odbyło się 4 czerwca 
w Starostwie Powiatowym w Koninie. 

Zainteresowanie Konkursem wśród naj-
młodszych przerosło oczekiwania organi-
zatorów, a dokonanie wyboru najlepszych 
prac okazało się być niezwykle trudnym 
zadaniem. Inspirowane legendami ilustra-
cje zachwycały barwą oraz wrażliwością 
i wyobraźnią młodych twórców.

Najwyżej oceniono walory artystycz-
ne pracy autorstwa sześcioletniego 
Wiktora Niewęgłowskiego z Przedszko-
la KOSMATEK w Koninie. Nagroda 
za drugie miejsce trafiła do Wiktorii 
Budzińskiej uczennicy pierwszej klasy 
Szkoły Podstawowej w Woli Podłężnej. 
Obydwie nagrodzone ilustracje nawią-
zywały do legendy o powstaniu Konina. 
III miejsce przypadło Wiktorii Nowackiej 
ze Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim 
za zilustrowanie podania o Anielewskim 
Olbrzymie.

Cenne nagrody książkowe finalistom 
Konkursu oraz wyróżnionym wręczyła Wi-
cestarosta Koniński Małgorzata Waszak.

Dodatkową atrakcją dla dzieci było spo-
tkanie z profesorem Grzegorzem Lesz-
czyńskim z Instytutu Literatury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem 
i krytykiem literatury oraz autorem wielu 
publikacji dla dzieci i młodzieży.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Z dziecięcą wrażliwością 
i wyobraźnią o legendach 
Ziemi Konińskiej

Działalność informacyjno-promocyjna 
Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Koninie
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PUP informuje
Od 1 lutego 2009 r. weszła w życie nowe-

lizacja ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy. Zawiera ona liczne 
mechanizmy mające skłonić bezrobotnych 
do większej aktywności. Są to środki zarów-
no o charakterze zachęt, jak i środki dyscy-
plinujące. Poniżej zwrócimy uwagę na naj-
istotniejsze zmiany dotyczące statusu osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy.

Same warunki jakie trzeba spełnić by 
uzyskać status bezrobotnego lub poszu-
kującego pracy oraz prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych nie uległy zmianie. Zmienił 
się natomiast okres przysługiwania zasił-
ku w powiecie ziemskim z 12 na 6 mie-
sięcy, z powodu podniesienia wskaźnika 
bezrobocia ze 125 % do 150 % przecięt-
nej stopy bezrobocia w kraju.

Zmieniona została konstrukcja zasiłku 
dla bezrobotnych – wyższy zasiłek będzie 
przysługiwał przez pierwsze 3 miesiące 
pobierania, w pozostałym okresie ule-
gnie obniżeniu (obowiązuje od 1 stycznia 
2010 r.), co ma zmobilizować bezrobot-
nych do większej aktywności.

Istotną zmianą dla osób bezrobotnych 
z prawem do zasiłku jest fakt, że nie mu-
szą już składać comiesięcznych oświad-
czeń o przychodach. Taki obowiązek 
ciąży jedynie na osobach, które przycho-
dy uzyskują. Złożenie oświadczenia musi 
w takim przypadku nastąpić w ciągu 7 
dni od dnia jego uzyskania. Niezłożenie 
oświadczenia powoduje wstrzymanie wy-
płaty świadczeń. W związku z tą zmianą, 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zrezy-
gnował z comiesięcznych wizyt w urzędzie 
osób bezrobotnych z prawem do zasiłku. 
Obecnie bezrobotni i poszukujący pracy 
zarejestrowani w urzędzie pracy zgłaszają 
się wyłącznie na wezwanie lub wyznaczo-
ny termin wizyty w celu otrzymania oferty 
pracy lub innej formy pomocy w uzyska-
niu zatrudnienia albo potwierdzenia go-
towości do podjęcia pracy. Ponadto, tak 
jak dotychczas, są zobowiązani do infor-
mowania urzędu w ciągu 7 dni o podjęciu 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
uzyskania wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej oraz zaistnienia innych oko-
liczności powodujących utratę statusu bez-

robotnego albo utratę prawa do zasiłku.
Warto zwrócić szczególną uwagę na 

nowy zapis dotyczący przedawnienia 
świadczeń. Po nowelizacji ustawy rosz-
czenia do należnych a niepobranych 
świadczeń ulegają przedawnieniu z upły-
wem 6 miesięcy od dnia postawienia ich 
do dyspozycji.

W ustawie zawarto liczne przepisy, które 
dyscyplinują bezrobotnych, ściśle precy-
zując okoliczności, które powodują utratę 
statusu bezrobotnego. Jeszcze wyraźniej 
podkreśla się wymóg zdolności i gotowości 
bezrobotnego do podjęcia pracy. Okres, 
w ciągu którego osoby bezrobotne mogą 
być niegotowe do pracy uległ skróceniu. 
Obecnie zgłoszony okres braku gotowości 
(np. z powodu wyjazdu za granicę) może 
trwać jednorazowo 9 dni, nie więcej jed-
nak niż 10 dni w ciągu jednego roku kalen-
darzowego. Natomiast osoby czasowo nie-
zdolne do pracy, są zobowiązane do doku-
mentowania niezdolności w odpowiedniej 
formie tj. na druku ZUS ZLA. Nieprzed-
stawienie zaświadczenia w odpowiedniej 
formie skutkuje obecnie pozbawieniem 
statusu bezrobotnego z pierwszym dniem 
niezdolności do pracy. Warto również pod-
kreślić, że bezrobotni pozostający niezdolni 
do pracy wskutek choroby lub przebywania 
w zamkniętym ośrodku odwykowym przez 
nieprzerwany okres 90 dni, tracą status 
z upływem ostatniego dnia 90-cio dniowe-
go okresu niezdolności.

Zróżnicowano okres, na który bezro-
botny zostaje wykreślony z rejestru, w za-
leżności od częstotliwości nierespektowa-
nia wymogów ustawy.

Bezrobotny zostaje pozbawiony statusu 
bezrobotnego na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmo-

wy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każ-

dej kolejnej odmowy w następujących 
przypadkach:
 odmowy bez uzasadnionej przyczy-

ny przyjęcia propozycji odpowied-
niej pracy lub innej formy pomocy 
określonej w ustawie lub poddania 
się badaniom lekarskim lub psycho-

logicznym, mającym na celu ustale-
nie zdolności do pracy lub udziału 
w innej formie pomocy określonej 
w ustawie,

 przerwania z własnej winy szkolenia, 
stażu, wykonywania prac społeczno-
użytecznych lub innej formy pomocy 
określonej w ustawie,

 nie podjęcia po skierowaniu szko-
lenia, przygotowania zawodowego 
dorosłych, stażu, wykonywania prac 
społeczno-użytecznych lub innej for-
my pomocy określonej w ustawie.

Zmiany ustawy nie ominęły również 
osób poszukujących pracy.

Osoba zarejestrowana w PUP jako po-
szukujący pracy traci swój status na okres 
120 dni jeżeli:
1) nie utrzymywała kontaktu z powiato-

wym urzędem pracy co najmniej raz na 
90 dni w celu potwierdzenia zaintere-
sowania pomocą określoną w ustawie,

2) nie stawiła się w powiatowym urzędzie 
pracy w wyznaczonym terminie, który 
został ustalony między poszukującym 
pracy a tym urzędem i nie powiadomił 
w terminie 7 dni o uzasadnionej przy-
czynie tego niestawiennictwa,

3) nie podjęła albo przerwała indywidualny 
plan działania, szkolenie, studia podyplo-
mowe, o których mowa w art. 42a usta-
wy, przygotowanie zawodowe dorosłych, 
uczestnictwo w programie specjalnym 
lub nie przystąpił do egzaminu, o którym 
mowa w art. 40 ust. 3a ustawy,

4) złożyła wniosek o rezygnację z pomocy 
określonej w ustawie świadczonej przez 
powiatowy urząd pracy.
Nowelizacja ustawy wprowadziła szereg 

rozwiązań dyscyplinujących bezrobotnych 
wraz z zachętami materialnymi wypłaca-
nymi za każdy przejaw aktywności. Tworzą 
one spójny system mobilizujący bezrobot-
nych do podnoszenia lub zdobywania no-
wych kwalifikacji. W kolejnych numerach 
zostaną przedstawione zmiany w działa-
niach dotyczących aktywizacji zawodowej.

Wiesława Matusiak
Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie

KONIŃSKIE BEZROBOCIE W LICZBACH (Stan na 31 maja 2009 r.)
Wyszczególnienie Powiat ziemski Miasto Konin Razem

1 2 3 4

Liczba bezrobotnych ogółem 6 328 4 012 10 340
Liczba bezrobotnych kobiet 3 581 2 085 5 666
Stopa bezrobocia (%) (kwiecień 2009 r.) 15,5% 10,8% 13,3%
Bezrobotni do 25 roku życia 1 798 810 2 608
Bezrobotni długotrwale 2 907 1 653 4 560
Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 1 293 719 2 012
Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 309 192 501
Bezrobotni zamieszkali na wsi 5 290 0 5 290
Liczba zgłoszonych ofert pracy (w m-cu maju) 186 188 374
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Czy można zmienić wizerunek nasze-
go regionu w jeden weekend? Pokazać 
różnorodność krajobrazu, kulturowe 
bogactwo oraz infrastrukturę turystycz-
ną? Okazuje się, że jest to możliwe i na-
wet deszczowa pogoda nie jest w stanie 
w tym nie przeszkodzić.

A wszystko to za sprawą odbywają-
cego w dniach 29 maja – 1 czerwca br. 
II Międzynarodowego Study Tour „Zie-
mia Konińska '2009", zorganizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Koninie 
oraz Urząd Miejski w Koninie.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym 
spotkaniu przyjęli dziennikarze z partner-
skich miast i powiatów z Niemiec, Estonii, 
Łotwy i Mołdawii, a także dziennikarze 

piszący na łamach ogólnopolskich wy-
dawnictw turystycznych.

Głównym celem „Study Tour" jest promo-
cja Ziemi Konińskiej jako miejsca, w którym 
zabytki kultury materialnej w połączeniu 
z bogactwem fauny i flory oraz atrakcyjno-
ścią jezior, stwarzają doskonałe warunki do 
uprawiania wielu aktywnych form turystyki.

W czasie trwającej trzy dni imprezy 
dziennikarze podziwiali unikatowość 
naszej Ziemi. Odwiedzili gospodarstwa 
agroturystyczne w Izabelinie, Konstanty-
nowie, Zakrzewku i Trójce, zwiedzili ko-
nińską Starówkę, Pałac w Lisewie i Skan-
sen Archeologiczny w Mrówkach, odbyli 
też rejs statkiem po Jeziorze Pątnowskim. 
Mieli również okazję spróbować lokal-

nych specjałów kulinarnych: obsypunki 
oraz Kapusty Ochweśnickiej.

W programie Study Tour nie zabrakło 
także wizyt w najważniejszych miejscach 
kultu religijnego. Historię ponad 600-let-
niej gotyckiej rzeźby Matki Boskiej Bolesnej 
odkrywali odwiedzając Sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej w Skulsku. Niemałe wra-
żenie wywołała również licheńska Bazylika, 
która pod względem wielkości jest 8. w Eu-
ropie i 12. w świecie oraz zaliczany do naj-
cenniejszych zabytków polskiej architektury 
gotyckiej kościół pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Gosławicach. W Żychlinie dziennikarze 
odwiedzili jedyną polską parafią ewange-
licko-reformowaną, której początki sięgają 
końca XVI stulecia oraz Pałac Bronikow-
skich, a w Sompolnie – synagogę, w której 
znajduje się obecnie Biblioteka Publiczna.

Turystyka

II Międzynarodowe Study Tour

W niedzielę, 31 maja br. odbył się 30. 
Rajd dla Dzieci, organizowany corocznie 
przez członków Klubu Turystycznego 
PTTK w Koninie z pomocą studentów 
PWSZ. Celem rajdu było krzewienie za-
miłowania krajoznawczego i umiejętno-
ści turystycznych oraz szerzenie wiedzy 
ekologicznej i działań na rzecz ochrony 
środowiska przyrodniczego. 

Jubileuszowe trasy piesze i rowerowe 
prowadziły jak 30 lat temu przez Puszczę 
Bieniszewską. Najliczniejsze reprezenta-
cje wystawiły: Szkoła Podstawowa nr 8 
w Koninie (60 osób, opiekun Aleksan-
dra Głąb), Zespół Szkół nr 2 w Lubsto-
wie (38 osób, opiekun Aneta Terebiń-
ska), Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Sławsku (27 osób, 

opiekun Małgorzata Jankowska), Szkoła 
Podstawowa w Osieczy (14 osób, opie-
kun Maria Janiak) i Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Koninie (12 osób, opiekun Anna 
Czerniejewska). Siedmioosobowe rodziny 
Piaseckich i Wojtaszewskich były najlicz-
niejsze. Najmłodsi uczestnicy nie mieli 
roczku, a na własnych nogach pokonali 
trasy Jan Okoński i Bartosz Wojtaszewski 
(rocznik 2004).

Na mecie w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim 
na 200 turystów oczekiwały posiłki, 
atrakcje i konkursy. Oprawę muzyczną 
jubileuszowego rajdu zapewniła gru-
pa „Sikoreczki” z Gimnazjum w Kazi-
mierzu Biskupim z akompaniamentem 
Jana Sikorskiego oraz instrumentaliści 

i solistki ze Szkoły Podstawowej w Ka-
zimierzu Biskupim. Powodzeniem cie-
szyły się konkursy plastyczne, sprawno-
ściowe i tradycyjna od 30 lat „Wędka 
szczęścia”. Test krajoznawczy ze znajo-
mości gminy Kazimierz Biskupi najle-
piej wypełnili Magda Wojenko, Paweł 
Michalski i Adrianna Borowska. Nagro-
dy ufundowało Starostwo Powiatowe 
w Koninie. 

Nie zabrakło akcentów jubileuszo-
wych. Na metę przybył Jerzy Marciniak, 
za którego sekretarzowania Zarządowi 
Wojewódzkiemu PTTK w Koninie wy-
kiełkowała w 1980 roku idea Rajdów 
dla Dzieci. Byli komandorzy pierwszych 
dziecięcych rajdów Roman Kwaśniew-
ski, Jerzy Sznajder, Krzysztof Łyjak, Ma-
rek Chlebicki. Jubileuszowy puchar „30 
lat Rajdów dla Dzieci” otrzymał dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 
Biskupim Mirosław Włodarczyk. Rajd 
odbył się dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
w Koninie i Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu.

Tekst: Wanda Gruszczyńska 
Fotografie: 

M. Chlebicki 
W. Gruszczyńska 

30. Rajd dla Dzieci PTTK Konin 
„Z Koziołkiem 
do Kazimierza Biskupiego”
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Kontakty zagraniczne

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Koninie, 30 maja Starosta Koniński 
Stanisław Bielik i Gubernator Regionu 
Lääne Viru Urmas Tamm podpisali pro-
tokół o współpracy pomiędzy powiatami 
na 2009 rok.

Głównym celem majowej wizyty była 
wymiana doświadczeń w zakresie roz-
woju przedsiębiorczości i walki z bezro-
bociem. Podczas spotkania w PUP, Dy-
rektor Urzędu Wiesława Matusiak przy-
bliżyła gościom sytuację na lokalnym 
rynku pracy oraz zadania podejmowane 
przez urząd na rzecz przeciwdziałania 
i zwalczania bezrobocia w powiecie ko-
nińskim.

Estońscy goście odwiedzili również fir-
my – Zakład Produkcji Obuwia „Derbut" 
w Golinie oraz Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Ślesinie, które korzystają z różnych 
form wsparcia w ramach programów re-
alizowanych przez Urząd Pracy. 

Tegoroczny protokół, obok wymiany do-
świadczeń w zakresie realizacji zadań mają-
cych na celu przeciwdziałanie bezrobociu, 
przewiduje również udział dziennikarzy 
z regionu Lääne Viru w II Międzynarodo-

wym Study Tour „Ziemia Konińska", wizytę 
w Estonii specjalistów ds. turystyki z powia-
tu konińskiego, a także przeprowadzenie 
konkursów wiedzy o Estonii i o Polsce.

Organizacji pierwszego Dnia Estoń-
skiego podjął się, we współpracy ze Sta-
rostwem Powiatowym w Koninie, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Uczniowie Zespołu zabrali 25 maja 
wszystkich uczestników spotkania w po-
dróż po Estonii, która rozpoczęła się 
pantomimą prezentującą rozpad Związku 
Radzieckiego i odzyskanie niepodległości 
przez Estonię. Po tej impresji, do współcze-
snej Estonii przeniósł wszystkich Mieszko 
Łukaszewicz, asystent Konsula Honorowe-
go Republiki Estonii w Poznaniu.

Kolejnym punktem programu był Quiz 
wiedzy o Estonii. Uczestnicy musieli od-
powiedzieć na 15 pytań z różnych kate-
gorii tj. informacje ogólne, geografia, pań-
stwo i polityka, historia, społeczeństwo, 
gospodarka oraz ciekawostki.

Najlepsza okazała się drużyna z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompol-

nie, II miejsce przypadło Zespołowi Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Kleczewa, a III 
miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych w Żychlinie. 

Wszyscy uczestnicy Quizu otrzymali 
przewodniki po Estonii oraz pamiątkowe 
długopisy, z kolei zwycięzcy - odtwarzacze 
mp4. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy 
wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu 
Konińskiego Andrzej Nowak, Wicedy-
rektor Zespołu Szkół Ponadginazjalnych 
w Sompolnie – Alojzy Kaczmarczyk oraz 
asystent Konsula Honorowego Republiki 
Estonii w Poznaniu Mieszko Łukaszewicz.

Na zakończenie gospodarze spotkania 
zaprosili uczestników do zwiedzenia wy-
stawy poświęconej Estonii oraz spróbowa-
nie potrawy narodowej „Mulgikapsad”.

Uczestnicy Quizu otrzymali również 
upominki od Gubernatora Lääne Viru, 
z którym spotkali się podczas jego wi-
zyty w powiecie konińskim. Gubernator 
pogratulował młodzieży szerokiej wiedzy 
oraz zaprosił do odwiedzenia Estonii.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju

Współpraca z regionem Lääne Viru

O niepowtarzalnym charakterze Ziemi 
Konińskiej świadczą również organizowa-
ne co roku imprezy. Dlatego nasi goście 
wzięli udział w XII Targach Wierzby i Wi-
kliny „Salix” w Wierzbniku.

Zgodnie z Regulaminem Study Tour, 
jego uczestnicy zobowiązani są do przy-
gotowania materiałów promujących wa-
lory turystyczne Ziemi Konińskiej oraz 
opublikowania ich w wydawnictwach, 
które reprezentowali. 

Mamy nadzieję, że dzięki ich wizycie, in-
formacje o pięknie naszego regionu oraz 
jego atrakcyjnej ofercie turystycznej, będą 
docierać do coraz szerszego kręgu turystów 
i zachęcą do odwiedzenia naszych stron.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju
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Pomoc społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Koninie w ramach Działa-
nia 7.1 – Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałania 
7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie Priorytetu 
VII – Promocja integracji społecz-
nej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki realizuje projekt systemowy 
pt: „MOGĘ PRACOWAĆ – wspar-
cie dla osób zagrożonych wyklucze-
niem doświadczających szczególnych 
trudności na rynku pracy” współfi-
nansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 
kwietnia 2008 roku i przewidziana jest 
do końca 2013 roku, jednakże w każ-
dym roku planowane jest skierowanie 
działań do innych beneficjentów. 

Celem projektu jest zwiększenie 
możliwości dostępu do rynku pracy 

oraz integracja społeczna osób zagro-
żonym marginalizacją społeczną i za-
wodową. W roku bieżącym wartość 
projektu wynosi 291.762,98 zł w tym 
wysokość dofinansowania przez Unię 
Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego w formie 
dotacji rozwojowej stanowi kwota 
261.127,87 złotych.

W ramach projektu w 2009 roku Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie objęło pomocą 11 wycho-
wanków rodzin zastępczych z terenu po-
wiatu konińskiego oraz 30 osób niepeł-
nosprawnych, uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Wilczynie i Mielni-
cy Dużej. Liczba beneficjentów w roku 
ubiegłym wyniosła 45 osób. 

Tegoroczne działania skierowane do 
wychowanków rodzin zastępczych reali-
zowane są na podstawie indywidualnego 
planu działań i obejmują m.in.: 
	 kurs prawa jazdy kat. B,
	 kurs zawodowy: kierowca wózków jez-

dniowych, 
	 kurs zawodowy: stylizacja paznokci 

i wizaż, 
	 pomoc rzeczowa na zagospodarowa-

nie, 
	 pomoc pieniężna na kontynuację na-

uki, 
	 sfinansowanie części kosztów nauki 

na poziomie wyższym, 
	 warsztaty szkoleniowe z psycholo-

giem,
	 warsztaty szkoleniowe z doradcą za-

wodowym.
Działania skierowane do osób niepeł-

nosprawnych to:
	 5-cio dniowe warsztaty szkoleniowe 

realizowane w Osieku k.Skórcza, kie-
rowane bezpośrednio do osób niepeł-
nosprawnych, jak i ich opiekunów, 
w ramach których odbywają się zaję-
cia z prawnikiem, psychologiem, do-
radcą zawodowym oraz pracownikami 
socjalnym i doradcą ds. osób niepeł-
nosprawnych PCPR w Koninie,

	 indywidualne i grupowe wsparcie psy-
chologiczne,

	 turnusy rehabilitacyjne,
	 zajęcia pt. „Poznajemy Urząd Pracy” 

realizowane przez doradcę ds. osób 
niepełnosprawnych.
Ponadto w ramach realizacji projektu 

działa punkt informacyjny dla osób nie-
pełnosprawnych, gdzie doradca ds. osób 
niepełnosprawnych udziela informacji 
w zakresie:
	 aktualnych programów PFRON na 

szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
	 możliwości pobrania odpowiednich, 

obowiązujących wniosków oraz po-
moc w ich wypełnieniu,

	 ulg i uprawnień dla osób niepełno-
sprawnych,

	 aktualnych ofert pracy dla osób nie-
pełnosprawnych,

	 możliwości wsparcia dla osób niepeł-
nosprawnych w powiecie,

	 pomocy w uzyskaniu porady prawnej,
	 pomocy w uzyskaniu porady psycho-

logicznej.

Kinga Stępińska 
koordynator projektu

„Mogę pracować”


