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Ocalony Frycek 
zamieszkał 
w konińskim parku

W Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie zamieszkał Frycek, niegdyś koń sporto-
wy, którego karierę w zawodach hippicznych zakończył uraz ścięgna. 

Z tej okazji, 20 października konińskie Starostwo zorganizowało happening, podczas 
którego nastąpiło przekazanie ocalonego od rzezi konia Miastu. W obecności licznie 
zaproszonych gości oraz rodziców chrzestnych: Wicestarosty Małgorzaty Waszak i Za-
stępcy Prezydenta Tadeusza Tylaka, koń Elstar otrzymał nowe imię Frycek Koniński.

Samorządy, które mają w nazwie i w herbie konia, nie mogły przejść obojętnie obok 
jego losu. Wykupienie i sprowadzenie skazanego na niechybną śmierć zwierzęcia było 
możliwe dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Koninie, Stowarzyszenia 
„Eko-logiczni” oraz uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. 
Odpowiadając na akcję Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę – ratuj konie”, młodzież z Ży-
chlina zebrała ze sprzedaży surowców wtórnych 1800 zł i przeznaczyła je na adopcję 
kontuzjowanego konia. Dodatkowe środki przekazał na ten cel klub Gaja, bowiem koszt 
wykupu ogiera wyniósł ponad 3 tys. zł. 

Wspólnymi siłami udało się odmienić los Frycka i sprowadzić go z Mazur do Konina, 
by zapewnić mu godne warunki do życia.

Dzięki uprzejmości władz miasta, w Parku im. Fryderyka Chopina, specjalnie dla nie-
go przygotowano boks z 300 metrowym wybiegiem. Samorząd będzie partycypować 
w kosztach utrzymania konia oraz zapewni mu stałą opiekę weterynaryjną. Ocalony 
Frycek będzie z kolei cieszyć swoją obecnością spacerujących w parku koninian, zwłasz-
cza tych najmłodszych.

Wydarzeniu towarzyszył wykład na temat: „Pomagamy zwierzętom – chronimy kli-
mat”, który w auli PWSZ w Koninie wygłosił Prezes Klubu Gaja, Jacek Bożek. 

Marta J. Bagrowska 
Rzecznik Prasowy Starostwa

Fot. Mirosław Jurgielewicz
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Program Współpracy Powiatu Koniń-
skiego z Organizacjami Pozarządowymi 
na 2010 rok był tematem konsultacji, ja-
kie odbyły się 21 października w Staro-
stwie Powiatowym w Koninie.

Z przedstawicielami blisko 40 orga-
nizacji pozarządowych z terenu miasta 
i powiatu konińskiego spotkali się: Mał-
gorzata Waszak – Wicestarosta Koniński, 
naczelnicy wydziałów i kierownicy biur 
Starostwa oraz dyrektorzy jednostek or-
ganizacyjnych Powiatu.

Po przedstawieniu przez Pełnomocnika 
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi Romualdę Nawrocką projektu 
Programu Współpracy na rok 2010 omó-
wione zostały zadania, których realizację 
zamierza się w przyszłym roku powierzyć 
organizacjom pozarządowym. Będą one 
dotyczyć nie tylko sfery pomocy społecz-
nej, jak to było do tej pory, ale również 
kultury, sportu i promocji zdrowia.

W zakresie promocji zdrowia prze-
widuje się w przyszłym roku powierzyć 
organizacjom pozarządowym realizacje 
zadań dotyczących m.in.: organizacji im-
prez zwiększających aktywność fizyczną 
wśród różnych grup wiekowych, promo-
wania zdrowej żywności oraz zasad racjo-
nalnego odżywiania, kształtowania nawy-
ków dbałości o własne zdrowie i zdrowie 
rodziny ze szczególnym uwzględnieniem 
korzystania z różnych form działań pro-
filaktycznych, przeciwdziałanie uzależ-
nieniom od substancji psychoaktywnych 

oraz naukę udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Na płaszczyźnie kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i tradycji, zamierza się 
w roku 2010 zlecić zadania, które doty-
czyć będą w szczególności:
• edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
• organizacji i prowadzenia amatorskiego 

ruchu artystycznego oraz upowszech-
niania i ochrony tradycji,

• upowszechniania kultury ze szczegól-
nym nastawieniem na dzieci i młodzież,

• szkolenia i doskonalenia instruktorów 
oraz organizatorów kultury,

• organizacji imprez mających znaczenie 
dla rozwoju kultury i integracji społecz-
ności powiatu w zakresie folkloru oraz 
rękodzieła artystycznego i ludowego,

• wydawania niekomercyjnych, nisko-
nakładowych wydawnictw w postaci 
drukowanej oraz innych technik zapisu 
dotyczących tradycji i kultury powiatu 
konińskiego,

• promocji działalności w dziedzinie kul-
tury i wymiany kulturalnej w kraju i za 
granicą.
Powiat Koniński ogłosi również otwarte 

konkursy ofert na realizację zadań z dzie-
dziny upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu, które dotyczyć będą organizacji 
szkoleń dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo oraz szeroko rozumianej działal-
ności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Poszerzenie wachlarza zadań publicz-
nych przewidzianych do realizacji przez 

organizacje pozarządowe jest kolejnym 
krokiem na drodze budowy społeczeństwa 
obywatelskiego w powiecie konińskim.

Organizatorzy spotkania byli zadowo-
leni z licznego udziału w spotkaniu kon-
sultacyjnym przedstawicieli małych orga-
nizacji lokalnych. Świadczy to o rosnącej 
potrzebie przejmowania przez społecz-
ność lokalną inicjatyw dotyczących naj-
bliższego środowiska, jak również dobrze 
wróży budowaniu partnerstwa między 
administracją powiatu i organizacjami 
pozarządowymi.

Romualda Nawrocka
Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Organizacyjnych
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Współpraca Powiatu 
Konińskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi w 2010 roku

V Spartakiada 
Klubów HDK-PCK 
im. Marii Spławskiej

Już po raz piąty Kluby HDK z miasta 
Konina i powiatu konińskiego sprawdza-
ły swoje umiejętności podczas Sparta-
kiady Lekkoatletycznej, która odbyła się 
24 października w kompleksie sporto-
wym przy ul. Popiełuszki w Koninie.

We współzawodnictwie wzięły udział 
pięcioosobowe drużyny honorowych 
dawców krwi z klubów działających przy 
Kopalni Węgla Brunatnego w Kleczewie  
i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie, Klubu przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Związkowiec” w Koninie oraz 
krwiodawcy zrzeszeni w klubie przy Pa-
rafii w Kawnicach i klubie OSP „Strażak” 
w Licheniu Starym.

Pierwsze miejsce i puchar przechodni 
zdobyli krwiodawcy z Klubu w Kawni-
cach. Na drugim miejscu uplasowali się 
krwiodawcy z licheńskiego „Strażaka”.

Nagrody i upominki dla wszystkich 
uczestników ufundowali Starosta Koniń-
ski i Prezydent Miasta Konina.

Romualda Nawrocka
Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Organizacyjnych
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Kierowcy, pokonujący odcinek dro-
gi z Posoki do Sławska mieli do tej pory 
uzasadnione powody do narzekań. Liczne 
spękania i koleiny, głębokie ubytki w na-
wierzchni, brak przejść dla pieszych oraz 
bezpiecznych skrzyżowań: Stare Miasto 
– Rumin i Branno utrudniały korzystanie 
z drogi zarówno kierującym, jak i pieszym. 
Teraz ich problemy się skończyły. 

Jest to kolejna duża inwestycja drogo-
wa zrealizowana w ostatnich latach przez 
samorząd powiatu konińskiego. Ma ona 
nie tylko istotne znaczenie logistyczne dla 
mieszkańców gmin Stare Miasto i Rzgów, 
ale wpływa na spójność całego układu 
komunikacyjnego w południowo-zachod-
niej części powiatu. Droga ta zapewnia 
mieszkańcom obu gmin dogodny dojazd 
do ośrodka gospodarczo-administracyjne-
go, jakim jest miasto Konin oraz łączy się 
z drogą krajową nr 25. Dzięki przebudo-
wie, będzie stanowić także alternatywne 
połączenie z drogą wojewódzką nr 442. 

Decydując o wyborze drogi powiatowej 
do pilnej przebudowy, samorząd powiatu 
kierował się przede wszystkim względami 
bezpieczeństwa. Połączenie nowej drogi 
z przebudowaną w Koninie 25-ką oraz bu-
dowa osiedla mieszkaniowego na odcinku 
Posoka – Rumin spowodowały wzrost 
natężenia ruchu (przekraczający 4500 
pojazdów na dobę) oraz pogorszenie sta-
nu nawierzchni. W ciągu ostatnich trzech 
lat, na powiatowej drodze odnotowano 
wzrost wypadków i kolizji, co znalazło 
bezpośrednie odzwierciedlenie w liczbie 
osób rannych i zabitych w związku ze zda-
rzeniem drogowym. Za przebudową drogi 
przemawiał także aspekt ekonomiczny.

Z uwagi na niewystarczające środki 
własne, coraz więcej prac na drogach po-
wiatu konińskiego jest realizowana przy 
pomocy środków pozabudżetowych, za-
równo unijnych, jak i krajowych. 

W związku z szansą pozyskania dofinan-
sowania z „Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, 
samorząd postanowił złożyć odpowiedni 
wniosek. 

Po uzyskaniu dofinansowania i wyło-
nieniu wykonawcy inwestycji, w maju 

tego roku ruszyły prace na drodze, które 
potrwały 5 miesięcy. Odbiór techniczny 
inwestycji nastąpił 30 września. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 4 mln 
283 tys. zł, z czego 50 % stanowiły 
środki uzyskane w ramach dofinanso-
wania z NPPDL. Z budżetu powiatu 
wydatkowano na ten cel 1 mln 822 tys. 
zł a wsparcia finansowego w łącznej wy-
sokości 320 tys. zł udzieliły gminy: Stare 
Miasto i Rzgów.

Łącznie przebudowano drogę na od-
cinku o długości 2,65 km. Wykonano 
też przebudowę dwóch skrzyżowań z wy-
dzieleniem lewoskrętów. Poprawiając 
geometrię i widoczność skrzyżowań nie 
zapomniano o zbudowaniu w ich obrębie 
azyli dla pieszych. Położono nowe war-
stwy: wiążącą oraz ścieralną na 2400 mb 
jezdni oraz nową nawierzchnię zjazdów 
do posesji, wybudowano prawie 1,5 km 
chodników i utwardzono pobocza na 
długości 1,2 km. Parametry techniczne 
drogi zostały podwyższone także dzięki 
poszerzeniu jezdni do 7 m w pasie ulicz-
nym oraz do 6 m w pozostałym przekro-
ju drogowym. Zbudowano siedem zatok 
autobusowych. Przeprowadzono moder-
nizację istniejącego systemu odwodnie-
nia na 1,3 km drogi a na prawie kilome-

trowym odcinku wykonano oświetlenie 
uliczne. Zgodnie z projektem organizacji 
ruchu wykonano również oznakowanie 
pionowe i poziome oraz ustawiono nowe 
bariery ochronne. 

Podsumowując, cały odcinek objęty 
przebudową stanowi wizualnie estetycz-
ny a przede wszystkim przemyślany pod 

względem bezpieczeństwa, ciąg komuni-
kacyjny. 

Uroczyste oddanie zmodernizowanego 
odcinka drogi powiatowej nr 3096P od-
było się 5 października. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Wiel-
kopolski Piotr Florek, Starosta Koniński 
Stanisław Bielik, sprawujący nadzór mery-
toryczny nad inwestycją Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Koninie Zbigniew 
Winczewski oraz w imieniu wykonawcy 
– „Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów” S.A. 
w Koninie Prezes Andrzej Kantek.

W spotkaniu uczestniczyli także przed-
stawiciele samorządów: wojewódzkiego, 
powiatowego, miasta Konina oraz gmin 
Stare Miasto i Rzgów, a także dziennika-
rze i licznie przybyła grupa mieszkańców. 

Jak zapewniał podczas otwarcia drogi 
Starosta Koniński: Realizacja tej inwesty-
cji wpłynie korzystnie na poprawę wa-
runków komunikacyjnych na tym odcin-
ku, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Przyczyni się ona tak-
że do zmniejszenia kosztów bieżącego 
utrzymania drogi związanego z naprawa-
mi i remontami cząstkowymi. Jesteśmy 
pewni, że zmodernizowana droga będzie 
bardzo dobrze służyła mieszkańcom po-
wiatu oraz innym jej użytkownikom. 

Bezpieczniej i wygodniej 
na drogach z Posoki 
do Rzgowa oraz z Kramska 
do Barc
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Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Ślesinie 22 października w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie 
świętował swoje 5-lecie. 

Jubileusz uświetnili swą obecnością 
m. in. przedstawiciel Wojewody Wiel-
kopolskiego – Mariusz Ciszak, Starosta 
Koniński – Stanisław Bielik, Przewodni-
czący Rady Powiatu – Andrzej Nowak, 
przedstawiciele Biura Poselskiego RP 
Elżbiety Streker-Dembińskiej, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie Elżbieta Sroczyńska, Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Włady-
sław Kocaj, członkowie Zarządu Powiatu 
Konińskiego: Halina Lenartowicz i Ze-
non Paszek, radni powiatu konińskiego 
oraz kierownicy ośrodków pomocy spo-
łecznej. 

Gośćmi były również: Środowiskowe 
Domy Samopomocy z Głębockiego, Ko-
sewa i ŚDS im. Piotra Janaszka z Konina, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Mielnicy 
Dużej, Paprotni, Sadlna, Wilczyna i Nie-
borzyna oraz Specjalny Ośrodek Szkol-

no-Wychowawy w Rychwale. Dużą gru-
pę stanowili przedstawiciele sąsiedzkiego 
Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Na 
uroczystości obecni byli również przed-
stawiciele organizacji pozarządowych: 
Fundacja „Otwarcie” i Stowarzyszenie 
„Eko-logiczni” z Konina.

Na ręce obecnej kierownik Dagmary 
Szymańskiej-Góralskiej składano życze-
nia, gratulacje kwiaty i prezenty dla pra-
cowników i uczestników Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Ślesinie.

Starosta Koniński podkreślił, iż ślesiń-
ski Dom Samopomocy jest jedną z pierw-
szych w powiecie placówek wsparcia dla 
osób, które z powodu przewlekłej choro-
by psychicznej nie radzą sobie z trudno-
ściami życia codziennego. A to jak on się 
rozwija i funkcjonuje w dużej mierze wy-
nika z zaangażowania nie tylko pracow-
ników placówki ale również tych, którzy 
wspierają działalność ŚDS-u.

Głos zabrał również Tomasz Majewski, 
który był pierwszym kierownikiem Domu 
i tworzył go od samego początku. Goście 

mogli również obejrzeć pokaz slajdów 
przedstawiający dotychczasową historię 
Domu i wysłuchać piosenki pt.: „Dzisiaj tu 
jutro tam” w wykonaniu podopiecznych. 
Część oficjalną imprezy uwieńczył dzie-
sięciokilowy tort z logo Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ślesinie. Imprezie 
towarzyszyła wystawa prac uczestników.

Po części oficjalnej wszyscy podopiecz-
ni placówek opiekuńczo-wychowawczych 
z powiatu i miasta Konina bawili się 
na imprezie tanecznej ze słodkim poczę-
stunkiem. Pozostali goście zwiedzili siedzi-
bę Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Ślesinie przy ulicy Kościelnej 46.

Imprezę wsparli: Starostwo Powiato-
we w Koninie, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Ślesinie, Cukiernia „U Toma” 
z Gosławic, Piekarnia „Jaśmin” z Konina 
oraz Firma Przewozowa „Orbison” z Cu-
krowni-Gosławice.

Dagmara Szymańska - Góralska 
Kierownik Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ślesinie

…Z Kroniki Powiatu

Jubileusz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ślesinie

Powiat zakończył także przebu-
dowę ponad 5 km odcinka drogi 
Kramsk – Wysokie – Barce. Oficjal-
ne oddanie drogi do użytkowania 
miało miejsce 3 listopada.

Inwestycja była możliwa dzięki pozyska-
niu dofinansowania z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realiza-
cja projektu pn. „Przebudowa drogi powia-
towej nr 3215P na odcinku od drogi wo-
jewódzkiej W-266 do miejscowości Barce” 
pochłonęła ponad 2 mln zł., z czego ponad 
750 tys. pochodziło z budżetu powiatu. 
W kosztach przedsięwzięcia partycypował 
także samorząd gminy Kramsk, który prze-
znaczył na ten cel ponad 400 tys. zł.

Wykonawcą drogi była SKANSKA 
S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mo-
stowego w Poznaniu. Nadzór inwestorski 
nad przedsięwzięciem sprawował Zarząd 
Dróg Powiatowych w Koninie.

Modernizacja polegała na ułożeniu no-
wej nawierzchni bitumicznej na całym od-
cinku objętym projektem tj. 5,3 km oraz 
budowie 590 m chodnika. Wykonano 
także kanalizację deszczową oraz usta-
wiono bariery i poręcze ochronne zabez-
pieczające przez wtargnięciem pieszych 
na jezdnię.

Warto podkreślić, że do tej pory na od-
cinku drogi objętej przebudową nie było 
chodników oraz sprawnie działającej ka-
nalizacji. Z uwagi na położenie przy tej 
trasie (w Kramsku i w miejscowości Wyso-
kie) placówek oświatowych, brak wydzie-
lonego miejsca dla ruchu pieszego stwa-
rzał szczególne zagrożenie dla uczęszcza-
jących do tych szkół dzieci i młodzieży. 

Nowa droga wpłynie nie tylko na po-
prawę bezpieczeństwa oraz mobilności 
mieszkańców gminy i całego powiatu, ale 
także znacznie usprawni ruch turystycz-
ny, zwłaszcza w kierunku Lichenia i Byd-
goszczy.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa 
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Z życia szkoły…

Wdzięczność ze strony uczniów jest 
najpiękniejszym gestem, jaki spotkać 
może nauczyciela. Życzę, by tych wyra-
zów uznania było jak najwięcej – takimi 
słowami Andrzej Nowak, Przewodniczący 
Rady Powiatu Konińskiego zwrócił się do 
nauczycieli podczas Powiatowego Dnia 
Edukacji Narodowej. Uroczystość, pod-
czas której Nagrodą Starosty Konińskie-
go uhonorowano ośmiu pedagogów od-
była się 14 października w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Na spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej przyjechali do Sompolna 
przedstawiciele wszystkich powiatowych 
placówek oświatowych. Uroczysta gala 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych była przede wszystkim 
okazją do podziękowań i życzeń.

Andrzej Nowak, Przewodniczący Rady 
Powiatu Konińskiego powołując się na 
słowa papieża Jana Pawła II podkreślił 
bardzo ważną rolę pedagogów w życiu 
młodych ludzi i życzył nauczycielom, aby 
jak najczęściej spotykała ich wdzięczność 
ze strony wychowanków.

Wicestarosta Koniński Małgorzata 
Waszak składając życzenia dziękowała 
nauczycielom za to, że dbając o rozwój 
innych, wciąż podnoszą także swoje 
kwalifikacje. Zapewniła jednocześnie, że 
samorząd powiatowy nie ustaje w wysił-
kach na rzecz poprawy bazy dydaktycz-
nej, z jakiej korzystają uczniowie i na-
uczyciele. – Wkrótce, tutaj w Sompolnie, 
otworzymy kolejny kompleks szkolnych 
boisk sportowych, a także wybudujemy 
windę, która umożliwi korzystanie ze 

szkoły osobom niepełnosprawnym – 
mówiła Małgorzata Waszak.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 
był też okazją do wręczenia nagród i wy-
różnień. Nagrodą Starosty Konińskiego 
uhonorowano: Marię Romańczuk z Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie, Małgorzatę Wysoką z Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesi-
nie, Radosława Głoszkowskiego z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, 
Violettę Szymczak ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale 
oraz Emilię Gołębiowską-Kulik z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. 
Nagrodę Starosty Konińskiego II stopnia 
wręczono Annie Nalewce-Jarmuż z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Som-
polnie, Przemysławowi Góralskiemu 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rychwale oraz Żanecie Śle-
dzińskiej z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie.

Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sompolnie trwający rok szkol-
ny będzie ważny nie tylko ze względu 
na inwestycje, jakie będą realizowane 
w tej szkole. Placówka wraz ze szkołami 
z czterech europejskich krajów przystąpi-
ła też do programu Comenius – Projekt 
„Magic Window”. Logo tego programu 
odsłonili podczas Powiatowego Dnia 
Edukacji Narodowej Wicestarosta Koniń-
ski Małgorzata Waszak i Jacek Żerkowski, 
dyrektor ZSP w Sompolnie.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju

Nauczycielom z powiatu konińskiego 
podziękowano w Sompolnie

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami 
Onkologiczno-Ginekologicznymi „Ma-
gnolia” w Żychlinie jest bardzo mło-
dą lokalną organizacją pozarządową. 
Zostało bowiem zarejestrowane w KRS 
dopiero w maju tego roku. Liczy 25 
członkiń i w swym statucie ma wpisane 
m. in. działania profilaktyczne w zakre-
sie wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy. Tej właśnie problematyce ma 
służyć cykl spotkań edukacyjno-informa-
cyjnych zorganizowany przez Stowarzy-
szenie w szkołach ponadgimnazjalnych 
powiatu konińskiego.

27 października w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie odbyło 
się spotkanie inaugurujące ten cykl, 
które prowadziła  Izabela Piechota-
Łasińska – lekarz ginekolog-położnik. 
Do końca listopada szkoleniami zosta-
nie objęta młodzież ze szkół w Żychlinie 
i Kleczewie.

Brawo MAGNOLIA ! Oby tak dalej !

Romualda Nawrocka
Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Organizacyjnych

Spotkania z „Magnolią”
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Z życia szkoły…

Od pierwszego dzwonka, który za-
brzmiał w murach Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie minęło 
pół wieku. Ponad sześciotysięczna rzesza 
absolwentów może pochwalić się dyplo-
mem ukończenia jednej z najstarszych 
Szkół w powiecie. 

Akademia z okazji jubileuszu 50-lecia 
istnienia Szkoły odbyła się 23 października 
w Kompleksie Dydaktyczno-Sportowym 
Zespołu. Uroczystą galę poprzedziła Msza 
św. w kościele parafialnym w Żychlinie.

W jubileuszowych obchodach wzięli 
udział nauczyciele „legendy” oraz wie-
le pokoleń absolwentów, którzy w ciągu 
półwiecza nadawali koloryt społeczności 
szkolnej. Samorząd powiatu konińskie-
go, który od 10 lat jest organem prowa-
dzącym Szkoły, reprezentowali Starosta 
Koniński Stanisław Bielik, Wicestarosta 
Małgorzata Waszak i pozostali członko-
wie Zarządu Powiatu oraz Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Andrzej Nowak wraz 
wiceprzewodniczącymi Rady.

Z okazji jubileuszu, samorządowcy zło-
żyli na ręce Dyrektora Anny Matczak-Gaj 

prezenty dla społeczności szkoły: zestaw 
konferencyjny – rzutnik multimedialny 
i laptop oraz wydanie encyklopedyczne 
„Słownika mitów, tradycji i kultury”. 

Dzień obfitował w gratu-
lacje i życzenia. Nie zabra-
kło też wspomnień o naj-
ważniejszych wydarzeniach 
z historii szkoły.

Od powstania w 1959 r. 
Szkoły Rolniczej I Stopnia 
w Żychlinie, placówka dyna-
micznie rozwijała się i coraz 
aktywniej włączała w życie 
lokalnej społeczności. Do-
stosowując ofertę edukacyj-
ną do potrzeb rynku pracy, 
zapewniała szerokie możliwości rozwoju 
uczącym się w niej dorosłym i młodzieży. 
Dziś, jako Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych kształci ekonomistów, infor-
matyków, kucharzy, techników hotelar-
stwa, pracowników obsługi turystycznej, 
rolników, pszczelarzy, a w liceach ogól-
nokształcących przygotowuje młodzież do 
kontynuacji nauki na studiach wyższych.

Szkoła dysponuje świetnie wyposażoną 
bazą dydaktyczną i internatem. Młodzież 
korzysta z nowoczesnych pracowni infor-
matycznych, multimedialnego centrum 
informacyjnego oraz centrum gastrono-
micznego. W profesjonalnym obiekcie 
sportowo-dydaktycznym uczniowie mogą 
rozwijać swoje pasje sportowe. Od roku 
rozwój aktywności fizycznej wspomaga 
nowoczesny kompleks boisk, który po-
wstał w ramach programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”.

Dbając o rozwój umiejętności zawodo-
wych i podnoszenie kwalifikacji, szkoła 
organizuje dla uczniów praktyki dosko-
nalenia zawodowego w kraju i za grani-
cą (w Słowacji, Szwajcarii, Niemczech). 
Udział uczniów w stażach zagranicznych 
oraz projektach edukacyjnych współfi-
nansowanych z UE, umożliwia im posze-
rzanie horyzontów i nabywanie nowych 
doświadczeń. 

Żychliński Zespół może pochwalić się 
wieloma sukcesami, m.in.: otrzymaniem 
ogólnopolskiego certyfikatu „Szkoły z kla-
są” czy uzyskaniem miana najbezpiecz-
niejszej szkoły w Regionie. Nie sposób też 
wyliczyć nagród, wyróżnień i dyplomów 
zdobytych przez uczniów w ciągu tych lat.

Idąc z duchem czasu, szkoła pozosta-
je jednak wierna tradycjom. Szczególnie 
dba o popularyzację wizerunku swojego 
patrona Fryderyka Chopina. W ciągu 
ostatnich 10 lat, Zespół zrealizował wiele 
służących temu przedsięwzięć, m.in.: zor-
ganizował cykl konkursów plastycznych 
o tematyce chopinowskiej dla młodzieży 
z miasta i powiatu konińskiego, plenery 
malarskie z udziałem artystów malarzy 
i rzeźbiarzy z całego kraju, a także kon-
certy światowej sławy pianistów: Lidii 
Grychtołówny, Bronisławy Kawalli, Pio-
tra Palecznego i Kazimierza Gierżoda. 
Aktywność ta stanowi świetną promocję 
szkoły i miejscowości, co wpisuje Żychlin 
w ogólnopolski szlak chopinowski.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa 

Pół wieku tradycji
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Kontakty zagraniczne

Przemówienia, koncert orkiestry woj-
skowej, recital grupy wokalnej ze szkoły 
muzycznej Arnstadt-Ilmenau oraz występ 
Zespołu Tanecznego „Uśmiech” z Liśca 
Wielkiego – tak 2 października powiat 
Ilm świętował 20 rocznicę zburzenia 
muru berlińskiego. W obchodach wzięli 
udział przedstawiciele powiatów part-
nerskich: konińskiego, Kassel i Lahn-
Dill (Hesja) oraz Saarapflaz (Saara). 
Powiat koniński reprezentowały: Wice-
starosta Koniński Małgorzata Waszak 

i Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji 
i Rozwoju Ewelina Rapeła.

Lokalne uroczystości, które odbyły się 
w Domu Kultury w Ilmenau były okazją 
do złożenia władzom powiatu Ilm gratu-
lacji. W imieniu naszego samorządu, głos 
zabrała wicestarosta Małgorzata Waszak, 
która w swoim wystąpieniu podkreśliła, 
że bez zjednoczenia Niemiec i odzyska-
nia niepodległości przez państwa bloku 
sowieckiego nie byłoby jedności Europy. 
– Dobrym przykładem na to, jak wiele 
łączy nasze narody może być trwająca 
od ośmiu lat przyjaźń pomiędzy Powia-
tem Konińskim i powiatem Ilm. A wy-
mowne dowody tej przyjaźni stanowią 
impuls dla obu samorządów do jej pielę-
gnowania i rozszerzania współpracy na 
kolejne płaszczyzny życia społecznego – 
mówiła Małgorzata Waszak.

Miłą niespodzianką dla uczestników 
piątkowego spotkania był występ Zespo-
łu Tanecznego „Uśmiech” z Liśca Wiel-
kiego, który zaprezentował wiązankę tań-
ców łowickich, kujawiaka oraz poloneza.

Piękne stroje oraz emocje, jakie tań-
czący przekazali uczestnikom uroczy-
stości, były nie tylko tematem rozmów 
mieszkańców powiatu. Informacja o wy-
stępie polskiego zespołu znalazła się też 
w lokalnej prasie. 

Niemcy byli pod ogromnym wraże-
niem pasji, z jaką nasi tancerze wykony-
wali tańce. Podobne emocje towarzyszyły 
także sobotniej prezentacji na festynie 
z okazji Święta Jesieni zorganizowanym 
na stacji kolejowej w Stützerbach.

W programie wizyty konińskiej dele-
gacji w powiecie Ilm znalazło się również 
zwiedzanie stolicy Turyngii – Erfurtu.

Ewelina Rapeła
Z-ca Naczelnika Wydziału 

Promocji i Rozwoju

Delegacja powiatu 
na obchodach 
rocznicowych w Ilmenau
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PUP informuje

Wojewódzki Urząd Pracy w Pozna-
niu 17 lutego 2009 r. ogłosił konkurs 
otwarty nr PO KL/7.2.1/09 na składanie 
wniosków o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
projektów w ramach POKL, Priorytet 
VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1: 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przy-
stąpił do konkursu, opracował projekt 
pt. „Doradztwo, szkolenia i staże drogą 
do zaistnienia na rynku pracy” i złożył 
go w siedzibie Instytucji Pośredniczącej 
30 marca 2009 roku.

2 września 2009 roku otrzymaliśmy in-
formację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Poznaniu, iż złożony przez nas Wnio-
sek uzyskał pozytywną ocenę Komisji 
Oceny Projektów i został przyjęty do do-
finansowania. Komisja Oceny Projektów 
przyznała kwotę dofinansowania w wyso-
kości: 1.178.300,90 zł.

Realizacja projektu zaplanowana jest 
na lata 2009–2010.

Projekt adresowany jest do 100 osób. Pla-
nujemy, iż w grupie docelowej znajdą się:
1) osoby zarejestrowane jako bezrobotne:
– które utraciły pracę na skutek zwolnień 

grupowych – 20 osób, 
– osoby długotrwale bezrobotne – 40 

osób, 
– osoby bezrobotne powyżej 45 roku ży-

cia – 20 osób, 
2) osoby nie zarejestrowane w PUP Ko-

nin, ale pozostające bez zatrudnienia – 
20 osób.
Działania, które będą realizowane 

w ramach projektu mają na celu zapew-
nienie Beneficjentom Ostatecznym kom-
pleksowego wsparcia. Każdy uczestnik 
projektu objęty zostanie trzema formami 
wsparcia: 
– trzydniową grupową poradą zawodo-

wą, 
– wybranym szkoleniem, 
– stażem trwającym do 6 miesięcy, od-

bywanym u pracodawcy na stanowi-
sku zgodnym z profilem ukończonego 
szkolenia.
Nabór kandydatów do uczestnictwa 

w projekcie rozpoczął się 19 paździer-
nika 2009 roku. Osoby bezrobotne 
poinformowane o możliwości udziału 
w projekcie, deklarujące chęć uczest-
nictwa, złożą Formularz Rekrutacyjny, 
w którym wskażą, uczestnictwem w ja-

kim szkoleniu – spośród 9 proponowa-
nych – są zainteresowani. Rekrutacja 
i weryfikacja Beneficjentów Ostatecz-
nych (BO) prowadzona jest bezstron-
nie, zgodnie z Regulaminem Projektu 
i kryteriami naboru badającymi kwa-
lifikowalność BO. Kryteria naboru 
są jawne i jednakowe dla wszystkich 
uczestników, mają na celu wyłonienie 
100 osobowej grupy BO z przyporząd-
kowaniem każdego z uczestników do 
konkretnego szkolenia. Jeżeli liczba 
kandydatów chętnych do uczestnictwa 
w konkretnym szkoleniu przewyższała 
będzie liczbę wolnych miejsc, kwalifika-
cja do uczestnictwa w szkoleniu odbę-
dzie się na podstawie oceny BO według 
dodatkowych kryteriów. Po pozytywnej 
weryfikacji BO podpiszą Deklarację 
udziału w projekcie i grupie docelowej 
oraz otrzymają Regulamin Projektu. Li-
sta osób zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie dostępna będzie na stronie 
www PUP oraz w Punkcie Informacyj-
nym.

Osoby, które ostatecznie zakwalifikują 
się do uczestnictwa w projekcie będą bra-
ły udział kolejno w 3 formach wsparcia. 
Pierwsza z nich to: 

Poradnictwo zawodowe – uczestni-
cy projektu podzieleni zostaną na gru-
py celem przeprowadzenia 3-dniowych 
grupowych porad zawodowych. Zajęcia 
z zakresu poradnictwa zawodowego od-
bywać się będą w siedzibie PUP i prowa-
dzone będą przez Doradcę Zawodowego. 
Uczestnikom zajęć dojeżdżającym na nie 
spoza terenu miasta Konina zwracane 
będą koszty dojazdu. 
Kolejna forma:

Szkolenie zawodowe – każda ze 100 
osób, po zakończeniu zajęć z zakresu po-
radnictwa zawodowego rozpocznie udział 
w szkoleniu, uczestnictwem w którym 
była zainteresowana i do którego została 
zakwalifikowana. Realizowane będą na-
stępujące szkolenia: 
1) Bukieciarstwo + decoupage – dla 10 

osób, 
2) Księgowość komputerowa – dla 10 

osób, 
3) Kurs kosmetyczny, wizażu i stylizacji 

paznokci – dla 10 osób, 
4) Obsługa kasy fiskalnej + profesjonalna 

obsługa klienta – dla 20 osób, 
5) Magazynier z obsługą wózków widło-

wych – dla 10 osób, 

6) Operator sprzętu budowlanego klasy 
III – dla 10 osób, 

7) Operator maszyn drogowych – dla 10 
osób, 

8) Spawacz – dla 10 osób,
9) Grafika komputerowa – dla 10 osób. 

Uczestnikom szkoleń gwarantujemy 
zwrot kosztów poniesionych na bada-
nia lekarskie niezbędne do rozpoczęcia 
uczestnictwa w niektórych z w/w kursów 
oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie 
– jeżeli będzie ono odbywało się w miej-
scowości innej niż miejsce zamieszkania.
Ostatni etap to: 

Staż – po ukończonych szkoleniach 
zawodowych BO objęci zostaną trzecią 
formą wsparcia – stażem trwającym mak-
symalnie do 6 miesięcy – odbywanym 
u pracodawcy na stanowisku zgodnym 
z profilem ukończonego szkolenia. 

Uczestnikom staży opłacamy badania 
lekarskie niezbędne do ich rozpoczęcia, 
zwracamy koszt dojazdu na staż – jeżeli 
będzie on realizowany w miejscowości 
innej niż miejsce zamieszkania Benefi-
cjenta Ostatecznego oraz wypłacamy 
stypendium stażowe w wysokości około 
850,00 zł. netto za każdy pełen miesiąc 
odbywania stażu.
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ Z JEDNEJ 

Z GRUP DOCELOWYCH:
1) osobą zarejestrowaną jako bezrobotna:
– która utraciła pracę na skutek zwolnień 

grupowych, 
– osobą długotrwale bezrobotną (pozo-

stającą w rejestrze PUP łącznie przez 
okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat), 

– osobą bezrobotną powyżej 45 roku ży-
cia,

2) osobą nie zarejestrowaną w PUP Koni-
nie, ale pozostającą bez zatrudnienia,  

chcesz dowiedzieć się jak aktywnie po-
ruszać się po rynku pracy, zdobyć nowe 
kwalifikacje zawodowe oraz zastosować 
je w praktyce – przyjdź do punktu infor-
macyjnego w Powiatowym Urzędzie pra-
cy w Koninie (pokój 105, I piętro) i złóż 
formularz rekrutacyjny.

Udział w projekcie jest całkowicie bez-
płatny, szczegółowych informacji udziela 
oraz proces rekrutacji prowadzi pracow-
nik Punktu Informacyjnego – osobiście 
w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz te-
lefonicznie pod numerem telefonu: (63) 
243 02 76. 

Punkt informacyjny rozpoczął 
swoją działalność od 19 październi-
ka 2009 r.

Wiesława Matusiak
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Koninie

Szansa nie tylko 
dla bezrobotnych
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Komunikaty

Z chwilą ogłoszenia 2,5 roku temu 
przez Michaela Platiniego wiadomości, 
iż Polska wraz z Ukrainą mają być or-
ganizatorami turnieju Mistrzostw Euro-
py w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 
w kraju zapanowała wielka euforia 
i duma, że to właśnie nam przypadła 
w udziale ta zaszczytna funkcja. Jed-
nocześnie stało się jasne, iż spoczął na 
nas ogromny obowiązek prawidłowe-
go przygotowania turnieju i sprostania 
wielu wyzwaniom w bardzo krótkim 
czasie. Większość inwestycji związa-
nych z tym przedsięwzięciem takich jak 
budowa stadionów, dróg, infrastruk-
tury, hoteli i całego niezbędnego za-
plecza jest realizowanych w miastach, 
które zostały wybrane jako gospodarze 
turnieju. Z uwagi na niezwykłą wagę 
zadania oraz krótki termin jego reali-
zacji powstała nawet specjalna ustawa, 
tzw. specustwa EURO 2012, która 
w sposób szczególny reguluje kwestie 
związane z lokalizacją przedsięwzięć 
związanych z Mistrzostwami UEFA 
EURO 2012 a także z wywłaszczeniem 
nieruchomości pod te inwestycje prze-
znaczonych.

Większość postępowań administracyj-
nych wynikających z przepisów, o któ-
rych mowa wyżej prowadzi Wojewoda, 
w tym również Wojewoda Wielkopolski 
w stosunku do spraw, które dotyczą mia-
sta Poznania, jednego z gospodarzy Mi-
strzostw.

Tymczasem okazuje się, iż także w po-
wiecie konińskim realizuje się inwestycję, 
która jest bezpośrednio związana z za-
bezpieczeniem prawidłowego przebiegu 
mistrzostw a Starosta Koniński prowadzi 
postępowania administracyjnego.

Inwestycja, o której mowa to budowa 
napowietrznej dwutorowej linii energe-
tycznej o napięciu 400 kV relacji Kro-
molice-Pątnów. Inwestycję tę uznano za 
przedsięwzięcie niezbędne do realizacji 
finałowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej w 2012 roku w ramach 
projektu ”Rozbudowa systemu zasila-
nia elektroenergetycznego aglomeracji 
poznańskiej”. Jej celem jest sprostanie 
wzrastającemu zapotrzebowaniu na ener-
gię elektryczną w całej Wielkopolsce, 

a w szczególności zabezpieczenie należy-
tego poziomu dostaw energii elektrycznej 
niezbędnej w związku z organizacją mi-
strzostw.

W naszym powiecie nowa linia ener-
getyczna będzie przebiegała w gminach: 
Golina i Kazimierz Biskupi i została usy-
tuowała w pasie istniejącej obecnie linii 
energetycznej o napięciu 220kV relacji 
Plewiska-Konin przewidzianej do roz-
biórki.

Obecnie trwają działania Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych Operator 
S.A z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna 
związane z zawarciem z właścicielami 
nieruchomości, nad którymi będzie 
przebiegała nowa linia umów o usta-
nowienie służebności przesyłu lub też 
o zezwolenie na zajęcie nieruchomości 
w celu prowadzenia inwestycji, które 
spowodują, iż inwestor będzie mógł 
wystąpić o wydanie pozwolenia na bu-
dowę.

W przypadkach, w których rokowania 
o uzyskanie zgody na przeprowadzenie 
inwestycji nie powiodły się inwestor wy-
stępuje do tutejszego starostwa o prze-
prowadzenie postępowań administracyj-
nych i wydanie decyzji ograniczających 
sposób korzystania z nieruchomości przez 
udzielenie zezwolenia na założenie i prze-
prowadzenie linii elektroenegetrycznej, 
o której mowa wyżej. 

Obecnie Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami prowadzi kilkadziesiąt ta-
kich postępowań. Są one prowadzone  
z niezwykłą starannością a jednocześnie 
bez zbędnej zwłoki z uwagi na charakter 
całego przedsięwzięcia i konieczność jego 
sprawnej realizacji.

Angażując się w to przedsięwzięcie 
pracownicy Starostwa i mieszkańcy 
Ziemi Konińskiej będą mieli swój udział 
w realizacji Mistrzostw Europy w Pił-
ce Nożnej UEFA EURO 2012, o czym 
przypomną sobie zawsze włączając 
światło.

Małgorzata Lalak
Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami

UEFA EURO 2012 
w powiecie konińskim

Uwaga
w siedzibie Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej, Plac Wolności 16 pokój nr 23 
(I piętro) w terminie od 28 paździer-
nika 2009 r. do 18 listopada 2009 
r. w godzinach od 9.00 do 13.00 
zostanie wyłożony do wglądu zaintereso-
wanych osób, jednostek organizacyjnych 
i organów projekt operatu opisowo- kar-
tograficznego modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków jednostki ewidencyj-
nej - gmina Stare Miasto Etap I (obręby: 
Stare Miasto, Rumin, Żychlin, Janowice, 
Krągola, Krągola Pierwsza, Karsy, Modła 
Królewska, Barczygłów)

Dokumentacja operatu opracowana 
została na podstawie uzgodnionego pro-
jektu modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków, zgodnie z ustawą z dnia 
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (jednolity tekst z 2005 r. 
Dz. U. Nr 240, poz.2027 ze zm.). 

Do wykonania czynności technicznych 
związanych z opracowaniem projektu 
operatu opisowo-kartograficznego upo-
ważniona została Wielkopolska Grupa 
Geodezyjno-Projektowa GEO-LEX s.c. 
ul. Piłsudskiego 8/17, 62-504 Konin 
w ramach zawartej umowy Nr 1/09 
z dnia 3 marca 2009r.

Uwagi do projektu operatu opisowo-
kartograficznego może zgłaszać w tym 
okresie każdy, czyjego interesu prawnego 
dotyczą dane ujawnione w projekcie.

Skorzystanie z tego prawa leży w in-
teresie zainteresowanych, aby na tym 
etapie postępowania związanego z mo-
dernizacją ewidencji gruntów i budynków 
wyjaśnić ewentualne błędy i nieprawidło-
wości.

Należy zabrać ze sobą dokumentów 
tożsamości (dowód osobisty, paszport, 
itp.) oraz dokumentów potwierdzających 
prawo własności (może to być wypis 
z księgi wieczystej, akt notarialny, posta-
nowienie sądu o nabyciu spadku lub inne 
dokumenty). 

Upoważniony pracownik Starostwa 
Powiatowego, posiadający uprawnienia, 
przy udziale wykonawcy prac geodezyj-
no-kartograficznych związanych z opra-
cowaniem projektu operatu ewidencyjne-
go rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuce-
niu uwag zgłoszonych do tego projektu, 
po czym poinformuje zgłaszających uwa-
gi o sposobie ich rozpatrzenia.

Po upływie terminu wyłożenia, projekt 
operatu opisowo-kartograficznego staje 
się operatem ewidencji gruntów i budyn-
ków.
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Komunikaty

(sezonowa, AH1N1)

Czy wiesz jak się zachować?
WIADOMOŚCI OGÓLNE

Grypa świń jest zakaźną chorobą układu oddechowego świń wywołaną przez wirus grypy typu A. Wirus grypy świń typu 
AH1N1 został wyizolowany po raz pierwszy u świń w 1930 roku. Do tej pory dochodziło do sporadycznych przypadków 
zakażeń na skutek bezpośredniego kontaktu z chorymi zwierzętami. W chwili obecnej stwierdzono udokumentowane przy-
padki przeniesienia grypy świń z człowieka na człowieka.

SZCZEPIENIE
Wirus AH1N1 jest zupełnie nową odmianą powstałą z połączenia wirusów grypy świń, ptaków i ludzi. Obecnie nie ma 
szczepionki przeciwko nowej odmianie grypy. Szczepionka przeciwko sezonowej grypie nie zapewnia ochrony przed zaka-
żeniem wirusem nowej grypy AH1N1, dlatego tak ważne są działania zapobiegawcze, czyli takie, które zmniejszają ryzyko 
zachorowania. Szczepienia przeciwko grypie sezonowej są jednak zalecane, ponieważ zapobiegają jednoczesnemu zakaże-
niu organizmu wirusem grypy sezonowej i wirusem AH1N1, co może uchronić przed powstaniem kolejnych mutacji wirusów 
grypy.

ZAKAŻENIE 

Zakażenie nową grypą, podobnie jak grypą sezonową odbywa się drogą powietrzną i kropelkową (np. kichanie). Do zaka-
żenia może dojść również przez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych osoby 
chorej i następnie dotykanie śluzówki osoby zdrowej (oczu, nosa, ust). Wirus AH1N1 może żyć nawet 2 godziny na takich 
powierzchniach jak chusteczki, klamki, biurka, klawiatura od komputera.

OBJAWY NOWEJ GRYPY AH1N1 SĄ PODOBNE JAK GRYPY SEZONOWEJ:
gorączka, kaszel, ból gardła, katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem, bóle mięśniowe i stawowe, ból głowy, dresz-
cze, mogą występować wymioty i biegunka.

Co mogą zrobić rodzice, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń?
• obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne,w razie konieczności zgłosić się do lekarza rodzinnego,
• zatrzymać chore dziecko w domu i skonsultować z lekarzem (rodzinnym, pediatrą),
• często myć dłonie oraz pokazać dziecku jak należy to robić,
• zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania, którą po użyciu należy wy-

rzucić, a ręce umyć wodą z mydłem,
• nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni,
• zadbać o to, by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa,
• spędzać z dziećmi aktywnie czas na świeżym powietrzu,
• osoby zdrowe powinny stosować maski zakrywające nos i usta podczas opieki nad osobą chorą,
• wietrzyć pomieszczenia, w których przebywają domownicy.

Grypa może być niebezpieczna, nie lekceważ jej symptomów
• Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj przy pomocy preparatów alkoholowych!
• Podczas kaszlu i czyszczenia nosa zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, którą po użyciu wyrzuć!
• Jeśli zapomniałeś chusteczki podczas kichania i kasłania zasłoń nos i usta rękawem powyżej łokcia, a nie dłońmi!
• Unikaj dotykania oczu i nosa, aby nie roznosić zarazków!
• W wolnym czasie przebywaj na świeżym powietrzu!
• Często wietrz pomieszczenia, w których przebywasz!
• Unikaj kontaktu z chorymi osobami!
• Zostań w domu jeśli czujesz się źle!
• W przypadku wystąpienia objawów grypopochodnych zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu!

Opracowano na podstawie ulotki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
www.wzk.poznan.uw.gov.pl
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Powiat koniński 
na Targach TOUR SALON 
w Poznaniu

Najnowsze oferty turystyczne na naj-
bliższe sezony, ciekawe propozycje spę-
dzania wolnego czasu, regionalne sma-
kołyki, pokazy tańców, liczne konkursy, 
prezentacje i wystawy – to wszystko 
można było znaleźć podczas jubileuszo-
wej, 20-tej edycji największych w Polsce 
targów turystycznych TOUR SALON, 
które odbyły w tym roku w dniach 21-24 
października w Poznaniu. 

Poznańskie Targi należą do prestiżo-
wych wydarzeń turystycznych, od lat zaj-
mujących stałe miejsce w kalendarzu mię-
dzynarodowych imprez wystawienniczych. 
W ich tegorocznej edycji wzięło udział po-
nad 700 wystawców z 39 krajów.

Wśród nich znalazły się m.in. tradycyj-
nie wszystkie polskie regiony, biura po-
dróży i touroperatorzy, hotele i ośrodki 
wypoczynkowe, przewoźnicy, sanatoria 
i obiekty SPA także przedstawiciele tury-
styki biznesowej oraz turystyki aktywnej 
z całego świata. 

Jubileuszowe Targi Regionów i Produk-
tów Turystycznych TOUR SALON w Po-
znaniu, to w tym roku ostatnia (ósma już) 
impreza, podczas której powiat koniński 
promował swoje walory turystyczne.

Przez cztery dni, na stoisku Wielko-
polskiej Organizacji Turystycznej, swoją 

ofertę turystyczną zapre-
zentowały wspólnie po-
wiaty koniński i turecki, 
miasto Konin, gminy Kle-
czew i Koło oraz Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
MARINA.

Tym razem, głównym 
motywem promocji tar-
gowej była turystyka kul-
turowa. Z tej okazji, ko-
nińskie Starostwo przy- 
gotowało nowy folder pn. 
„Szlak cysterski”, który 
przybliża przebieg tego 
szlaku przez powiat ko-
niński. Na stoisku nie 
zabrakło również wydaw-
nictw o tematyce tury-
stycznej przygotowanych 
przez pozostałych wy-
stawców oraz materiałów 
reklamowych przygoto-
wanych przez podmioty 

branży turystycznej, działające na terenie 
Wielkopolski Wschodniej.

TOUR SALON to z jednej strony targi 
branżowe, podczas których nasza oferta 
przedstawiana jest głównie organizato-
rom zorganizowanych pobytów turystycz-
nych, wycieczek, pielgrzymek, wyjazdów 
na szkolenia lub konferencje. 

Z drugiej, to czas spotkań z szeroką pu-
blicznością – turystami, którzy nie tylko 

poszukują informacji o naszym regionie, 
ale i dzielą się swoimi wrażeniami z poby-
tu na Ziemi Konińskiej. 

Warto podkreślić, że znajomość regio-
nu konińskiego wśród odwiedzających 
stoisko była olbrzymia. Tradycyjnie pyta-
no o oferty wypoczynku nad konińskimi 
jeziorami czy też w pobliżu licheńskiej 
Bazyliki. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się też oferta gospodarstw agrotu-
rystycznych i aktywne formy spędzania 
czasu w naszym regionie – na rowerze, 
żaglówce czy kajaku. 

Jak co roku, nieodłącznym elementem 
TOUR SALON był bogaty program wy-
darzeń towarzyszących, m.in. w ramach 
prezentacji województwa wielkopolskie-
go, 22 października odbyła się konferen-
cja prasowa poświęcona nowatorskiemu 
przewodnikowi turystycznemu dla kie-
rowców opartemu na technologii nawiga-
cji satelitarnej.

Przy tej okazji powrócił temat two-
rzenia śladów GPS na szlakach rowero-
wych biegnących przez Wielkopolskę. 
Prace na stworzeniem takich śladów dla 
szlaków leżących na Ziemi Konińskiej 
są na tyle zaawansowane, że już na po-
czątku przyszłego roku będzie można je 
pobrać m.in. ze strony www.turystyka.
powiat.konin.pl.

Ewelina Rapeła
Z-ca Naczelnika Wydziału 

Promocji i Rozwoju

Turystyka
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– to tytuł konkursu fotograficznego, 
którego celem jest zaprezentowanie w je-
siennej scenerii atrakcyjnych turystycznie 
miejsc naszego regionu. 

Pomysłodawcą i głównym organizato-
rem przedsięwzięcia jest Lokalna Organi-
zacja Turystyczna MARINA. 

Konkurs, będący kolejną formą promocji 
Ziemi Konińskiej poprzez sztukę, jest skie-
rowany do wszystkich mieszkańców Wiel-
kopolski Wschodniej, którzy pasjonują się 
fotografią, ale nie uprawiają jej zawodowo. 
Uczestnicy mogą korzystać z dowolnego 
rodzaju sprzętu fotograficznego oraz tech-
niki fotograficznej. 

Zdjęcia konkursowe mogą przedstawiać 
pejzaże, obiekty historyczne oraz świat 
przyrody. Liczą się więc przede wszystkim 
ciekawe pomysły i piękne obrazy, utrwalo-
ne w tle jesiennej aury. 

Na konkurs mogą być nadsyłane 
zdjęcia w formie cyfrowej (o wiel-
kości max 2 MB) lub drukowanej (co 
najmniej w formacie pocztówkowym 
– 10x15). Wraz z czytelnie wypeł-
nionym formularzem zgłoszeniowym 
należy je dostarczyć pocztą tradycyj-
ną na adres Starostwo Powiato-
we w Koninie, Wydział Promo-
cji i Rozwoju, Aleje 1 Maja 9, 
62 - 510 Konin, lub też drogą elektro-
niczną na e-mail: biuro@lotmarina.pl

Zgłoszenia wraz z pracami 
będą przyjmowane 

do 1 grudnia 2009 r. 
Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają 

atrakcyjne nagrody (m.in. aparat cyfrowy, 
eleganckie lampy na biurko), ufundowa-

ne przez firmę ARTSERVIS Sp. z o.o. 
i PH ART-EL J. Kościuch i wspólnicy 
Sp.j. Wyróżnione prace zostaną także 
opublikowane na portalu internetowym 
www.lotmarina.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wrę-
czenie nagród jego laureatom odbędzie się 
na 7 grudnia o godzinie 13.00 w ko-
nińskim Starostwie.

Szczegółowe informacje dotyczące 
konkursu, w tym jego regulamin i for-
mularz zgłoszeniowy w formacie pdf do-
stępne są na stronie organizatora www.
lotmarina.pl

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Wydział Promocji i Rozwoju
62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 240 32 77
www.powiat.konin.pl, e-mail: powiat@powiat.konin.pl, promocja@powiat.konin.pl, 
Starostwo Powiatowe w Koninie
62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 240 32 00, tel./fax (063) 240 32 01
www.powiat.konin.pl, www.bip.powiat.konin.pl, 
e-mail: powiat@powiat.konin.pl
ze zbiorów Starostwa
2500 egzemplarzy
Drukarnia Wydawnicza TRANS-DRUK
62-590 Golina, Kraśnica Kol. 84, tel. (063) 245 83 31, tel./fax (063) 245 83 32,
www.transdruk.pl, e-mail: transdruk@transdruk.pl
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