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Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, 
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, wieczór, 
gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.

To noc niepowtarzalna, magiczna noc Bożego Narodzenia. 
W tą jedyną i niepowtarzalną noc życzymy wszystkim wielu głębokich przeżyć,

a także wiele szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.
 Stanisław Bielik Andrzej Nowak
 Starosta Koniński Przewodniczący Rady
  Powiatu Konińskiego
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Z Kroniki Powiatu…

6 grudnia, w Konińskim Domu Kul-
tury, podczas X Gali Powiatu, uczczo-
no 10 lat istnienia samorządu powiatu 
konińskiego.

Uroczystość dedykowana była 
Wszystkim Tym, którzy służąc rozwo-
jowi powiatu swoją aktywnością i za-
angażowaniem, w sposób szczególny 
zapisali się w jego 10 letniej historii.

W Gali wzięło udział ponad 450 gości, 
w tym delegacje samorządów powiatów 
partnerskich z Niemiec i Ukrainy, par-
lamentarzyści Ziemi Konińskiej, przed-
stawiciele samorządów: wojewódzkie-
go, powiatów ościennych, miasta Koni-
na, powiatu konińskiego, gmin a także 
przedstawiciele duchowieństwa, służb 
mundurowych, organizacji pozarządo-
wych, firm z terenu miasta i powiatu 
oraz działacze oświatowi i kulturalni.

Po podniosłej chwili odśpiewania 
hymnów: „Mazurka Dąbrowskiego” 
i „Ody do Radości”, głos zabrali go-
ście, którzy pogratulowali władzom sa-
morządu powiatowego Jubileuszu. Po 
wystąpieniach gości, odbyła się cere-

monia uhonorowania Starosty Koniń-
skiego Stanisława Bielika medalem „Za 
zasługi dla Stowarzyszenia Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę”, któ-
rej dokonali Przewodniczący Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę Józef 
Sowa oraz Prezes konińskiego oddziału 
Stowarzyszenia Jerzy Majewski.

Następnie głos zabrali gospodarze 
uroczystości Przewodniczący Rady 
Powiatu Andrzej Nowak i Starosta 
Koniński Stanisław Bielik, którzy do-
konali krótkiego podsumowania 10 lat 
funkcjonowania samorządu powiatu 
oraz złożyli podziękowania Osobom 
i Podmiotom, którzy wyróżnili się swo-
ją aktywnością na rzecz społecznego 
i gospodarczego rozwoju Powiatu Ko-
nińskiego w ciągu całej dekady istnie-
nia powiatu.

O tym jak kształtowała się powia-
towa rzeczywistość, jak budowała się 
tożsamość powiatu konińskiego i jego 
wizerunek oraz jak pierwsze 10 lat sa-
morządności wpłynęło na tworzenie się 
wspólnoty mieszkańców nowej jednost-
ki terytorialnej przypomniał film doku-
mentalny pt. „10 lat minęło - z kroniki 
samorządu powiatu konińskiego”.

Po projekcji filmu, Starosta Koniński 
wraz z Przewodniczącym Rady Powia-
tu dokonali wręczenia odznak hono-
rowych tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Konińskiego”, które - w uznaniu dla 
szczególnych zasług dla społeczności 
powiatu - otrzymali: Anna Janiszew-
ska- Janaszkiewicz, animator kultury, 
wieloletni Dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury w Koninie, Tadeusz 
Kreps Prezes Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia „Misja Pojednania” oraz 
Jan Kuźniacki Miejski Rzecznik Kon-
sumentów w Koninie, pełniący funkcję 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
w latach 1999 - 2008.

Następne podziękowania skierowane 
zostały do przedsiębiorców z powiatu 
konińskiego, których firmy wyróżniają 
się najbardziej korzystnym i pożądanym 

wizerunkiem gospodarczym, tworzą 
nowe miejsca pracy, dbają o ochronę 
środowiska naturalnego oraz wspierają 
lokalną społeczność. Po rozpatrzeniu 
rekomendacji uprawnionych urzędów, 
instytucji i organizacji - Zarząd Powia-
tu Konińskiego nominował do Nagrody 
Gospodarczej w 2008 r.:
- w kategorii „Za osiągnięcia ekono-

miczne”: Gminną Spółdzielnię „Samo-
pomoc Chłopska” w Ślesinie, Handel 
i Usługi Budowlane Wróbel Krzysztof 
- Kramsk-Łęgi, ZOO - TECH Agen-
cję Handlowo - Doradczą w Biskupiu, 
spółkę „FABET”w Ślesinie, Przedsię-
biorstwo „GEBHARDT-STAHL POL-
SKA” w Modle Królewskiej
oraz

- w kategorii „Za działalność na rzecz 
samorządów terytorialnych Powia-
tu Konińskiego”: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Handlowo - Usługowe 
ELBUD - B w Rychwale oraz firmę 
„BIURO RAJ” w Koninie.

W tym roku, statuetki Nagrody Go-
spodarczej Powiatu Konińskiego ode-
brali z rąk Starosty Stanisława Bieli-
ka: w kategorii I: - Jarosław Szczęsny 
Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Ślesinie 
oraz Krzysztof Wróbel właściciel firmy 
Handel i Usługi Budowlane Kramsk-
Łęgi a w kategorii II: - Maciej Bartczak 
właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyj-
no - Handlowo - Usługowego ELBUD 
- B w Rychwale.

Doceniając ciężką pracę wielu na-
szych lokalnych liderów, jubileuszową 
statuetką „Samorządowca”, władze 
powiatu konińskiego postanowiły uho-
norować Halinę Lenartowicz członka 
Zarządu Powiatu Konińskiego I, II i III 
kadencji samorządu powiatowego oraz 
wójta Gminy Rzgów Mariannę Matu-
szewską. Wręczenia statuetek w tej ka-
tegorii dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Konińskiego.

Konińskie Starostwo 
uczciło 10 lat istnienia 
samorządu powiatowego
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Z kolei, w uznaniu dla zaangażo-
wania w procesie budowania kompe-
tentnej, profesjonalnej i nowoczesnej 
administracji samorządowej oraz kre-
owanie wizerunku urzędnika Staro-
stwa, który uosabia najlepsze tradycje 
i wartości publicznej służby a także za 
stosowanie nowoczesnych, efektyw-
nych metod zarządzania kadrami, szef 
urzędu Starosta Stanisław Bielik uho-
norował statuetką „Urzędnik samorzą-
dowy” Stanisławę Smorąg - Naczelnika 
Wydziału Kadr i Zarządzania Jakością, 
Pełnomocnika ds. Systemu Zarządza-
nia Jakością.

Gala Powiatu Konińskiego jest szcze-
gólnym wydarzeniem także dlatego, że 
tradycyjnie już inauguruje Rok Kultu-
ralny w Powiecie. Nie mogło więc za-
braknąć słów podziękowania dla tych, 
którzy w sposób szczególny zaznaczyli 
swój udział w kształtowaniu oblicza kul-
turowego Ziemi Konińskiej.

Za wzbogacanie oferty kulturalnej 
powiatu konińskiego, za zaangażowa-
nie na rzecz rozwijania i propagowania 
różnych rodzajów twórczości, statuetki 
w kategorii „Animator Kultury” trafiły 

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sta-
rym - Mieście oraz Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ślesinie.

Natomiast, za zaangażowanie na 
rzecz upowszechniania kultury fizycz-
nej wśród Mieszkańców Powiatu Ko-
nińskiego w ramach Programu „Sport 
dla Wszystkich” oraz w uznaniu za dzia-
łania na rzecz wzmocnienia roli spor-
tu w systemie edukacji i wychowania, 
upowszechnianie idei zdrowej rywaliza-
cji wśród dzieci i młodzieży w ramach 
Programu „Sport Wszystkich Dzie-
ci” - statuetki „Popularyzator Sportu” 
otrzymali Ludowy Związek Sportowy 
Powiatu Konińskiego oraz Gmina Som-
polno.

Z rąk wicestarosty konińskiego Małgo-
rzaty Waszak statuetki „Animator Kultu-
ry” odebrali Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Starym - Mieście Małgo-
rzata Ast i Dyrektor Miejsko - Gminne-
go Ośrodka Kultury w Ślesinie Michał 
Chmielewski a „Popularyzatora Sportu” 
- Przewodniczący LZS Tadeusz Nowicki 
oraz nauczyciele wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół nr 3 w Mąkolnie, Jolan-
ta Okupna i Tomasz Zieliński.

Wyrazem szczególnego uznania dla 
tych, którzy realizując własne inicjaty-
wy i wspierając przedsięwzięcia władz 
powiatu, w istotny sposób wzbogaca-
ją możliwości działania samorządu na 
rzecz mieszkańców - były statuetki Gali 
w kolejnej kategorii „Społecznik”. Sta-
rosta Koniński uhonorował nimi Ko-
nińskie Towarzystwo Trzeźwość oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Powiatowy w Koninie. Do laureatów 
wcześniejszych kategorii w saloniku 
na scenie dołączyły obie panie prezes: 
Felicja Andrzejewska oraz Krystyna 
Chowańska.

Kolejnych bohaterów jubileuszowej 
uroczystości powiatu, prowadzący 
Galę: Sławomir Papiera i Janusz Li-
piński zaprosili na scenę cytując słowa 
św. Jana Chryzostoma „Możesz zgro-
madzić przeróżne skarby, ale najcen-
niejszym jest prawdziwy przyjaciel”. 
Starosta Stanisław Bielik i wicestarosta 
Małgorzata Waszak statuetkami „Przy-
jaciel Powiatu” uhonorowali przyjaciół 
a zarazem przedstawicieli partnerów 
zagranicznych powiatu konińskiego: dr. 
Benno Kaufholda - Landrata Powiatu 
Ilm z niemieckiej Turyngii oraz repre-
zentującą ukraiński Rejon Kozjatyński 
Natalię Czajkowską - Prezes Centrum 
Kultury Polskiej im. Tymosza Padury 
w Kozjatyniu.

Oficjalną część jubileuszowej Gali 
uświetniły występy artystyczne. W re-
pertuarze klasycznym na skrzypce 
i akordeon wystąpił duet Michał Rybac-
ki i Artur Matejuk a w liryczny nastrój 
wprowadził nas rodzimy bard, Wło-
dzimierz Sypniewski. Goście obejrzeli 
także pokaz sztuk walki w wykonaniu 
Klubu Sportów Walki FENIX ze Ślesi-
na oraz turniejową parę taneczną Mar-
tę Grobelską i Mateusza Mareckiego 
w walcu angielskim.

Swoje największe przeboje zaśpiewa-
ła, przy akompaniamencie Włodzimie-
rza Korcza gwiazda wieczoru, pierwsza 
dama polskiej estrady - Alicja Majewska.

Po występie gwiazdy, na gości czeka-
ły przysmaki tradycyjnej kuchni polskiej 
przygotowanej przez koła gospodyń 
wiejskich ze Sławska, Zarzewka, Kram-
ska, Ślesina i Władzimirowa oraz uczta 
duchowa: wystawa prezentująca obra-
zy pochodzące z tegorocznego Pleneru 
Malarskiego w Ślesinie oraz wystawa 
fotograficzna, przedstawiająca zdjęcia 
powiatu wykonane podczas I Między-
narodowego Pleneru Fotograficznego.

Marta J. Bagrowska
 Rzecznik Prasowy Starostwa
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27 listopada, w siedzibie Starostwa 
odbyła się konferencja prasowa po-
święcona „Celom powołania i zasadom 
funkcjonowania Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Posadzie”.

Powodem, dla którego zorganizo-
wano spotkanie z dziennikarzami było 
zakończenie ważnego etapu w procesie 
finalizowania przedsięwzięcia, pole-
gającego na pozyskaniu przez Polskie 
Towarzystwo Walki z Kalectwem Od-
dział Terenowy w Koninie stosownego 
zabezpieczenia finansowego, gwaran-
tującego utworzenie pierwszego w po-
wiecie konińskim Zakładu Aktywności 
Zawodowej.

Zaproszenie Starosty Konińskiego 
na konferencję przyjęli: radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Maciej 
Dąbrowski, Prezydent Miasta Konina 
Kazimierz Pałasz, zastępca Prezydenta 
Konina ds. społecznych, Tadeusz Tylak, 
Jędrzej Wański z Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Poznaniu, 
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem Oddział Terenowy 
w Koninie (PTWK) Anna Śliwowska - 
Bednarz oraz delegacje uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ko-
nina, Nieborzyna, Sadlna, Paprotni, 
Mielnicy Dużej i Wilczyna.

Spotkanie rozpoczęło się od przeka-
zania Prezes PTWK w Koninie czeków 

symbolizujących wsparcie finansowe 
udzielone przez samorządy wojewódz-
twa, miasta i powiatu na utworzenie 
oraz prowadzenie Zakładu w Posadzie. 
Według przedstawionego kosztorysu, 
inwestycja wyniesie - 3.398.352,00 
zł, z czego 75% (tj. ok. 2.700.000 zł) 
sfinansuje Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych a pozostałe 25% 
- samorządy Powiatu Konińskiego 
i Miasta Konina (każdy po 424.794 zł.). 
Po uruchomieniu Zakładu, koszty jego 
działalności obsługowo-rehabilitacyjnej 
będą również współfinansowane przez 
samorządy miasta i powiatu w wysoko-
ści wynikającej z odrębnych aktów. 

W swych wystąpieniach, przedsta-
wiciele wszystkich trzech samorządów 
podkreślali wagę powstania Zakładu 
Aktywności Zawodowej w regionie 
konińskim. W kontekście sytuacji na 
lokalnym rynku pracy, znalezienie za-
trudnienia należy do najpoważniejszych 
problemów osób niepełnosprawnych. 
Samorządowcy zgodnie wypowiedzie-
li się za koniecznością podejmowania 
dodatkowych działań ułatwiających 
osobom niepełnosprawnym podjęcie 
pracy.

Dzięki utworzeniu Zakładu w Posa-
dzie, 60 osób o znacznym i umiarko-

wanym stopniu niepełnosprawności 
objętych zostanie rehabilitacją zawodo-
wą i społeczną. Ośrodek prowadzić bę-
dzie działalność wytwórczą i usługową 
oraz zbyt wyprodukowanych wyrobów 
i usług w ramach czterech sekcji: I „Ca-
tering”, II „Techniczna Obsługa Szkoleń 
i Konferencji”, III. „Wyrób Pamiątek” 
oraz IV „Krawiectwo”. W konsekwen-
cji, rozwiązanie to posłuży uaktyw-
nieniu lokalnej społeczności oraz wy-
pełnieniu luki w systemie rehabilitacji 
zawodowej. 

Z kolei, prezes Anna Śliwowska - 
Bednarz poinformowała, iż niepełno-
sprawni intelektualnie stanowią 1% 
ogólnej populacji, a w Polsce żyje ich 
ok. 380 tys. Zapewniła, też, że ta duża 
grupa ludzi może stać się częścią spo-
łeczeństwa, brać na siebie wiele obo-
wiązków i być potrzebna. Wystarczy im 
tylko na to pozwolić. Wg pani prezes, 
to czego potrzebują osoby upośledzone 
umysłowo, to włączenie ich we wszyst-
kie dziedziny życia i role społeczne. 
Zakład Aktywności Zawodowej będzie 
w pełni realizował to zadanie, przygo-
towując osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną do samodzielnego funk-
cjonowania w społeczeństwie na miarę 
ich indywidualnych możliwości. Stanie 
się też ogniwem łączącym Warsztaty 
Terapii Zajęciowej i Szkoły Specjalne 
z Zakładami Pracy Chronionej oraz 
otwartym rynkiem pracy. 

Do dyskusji o celowości powołania 
ZAZ w Posadzie włączyli się także nie-
pełnosprawni uczestnicy konferencji. 
Podopieczny Fundacji Mielnica w Ko-
ninie, Mariusz Pruski potwierdził, iż 
niepełnosprawni i ich rodziny od daw-
na czekają na taki Ośrodek. Liczą, iż 
znajdując w nim zatrudnienie, osoby 
niepełnosprawne będą mogły odciążyć 
finansowo swoje rodziny a nawet osią-
gnąć samowystarczalność ekonomicz-
ną i zwiększyć swoją aktywność w ży-
ciu społecznym. 

Konferencja stała się okazją do za-
prezentowania dorobku artystycznego 
uczestników miejscowych warsztatów 
terapii zajęciowej a także skosztowania 
wyrobów cukierniczych przygotowa-
nych przez niepełnosprawnych. Kolej-
nym miłym akcentem było obdarowa-
nie osób zaangażowanych w utworze-
nie Zakładu własnoręcznie wykonanymi 
przez uczestników warsztatów upomin-
kami, oraz upamiętniająca spotkanie - 
wspólna fotografia.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Konferencja prasowa 
poświęcona Zakładowi 
Aktywności Zawodowej 
w Posadzie
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W tym roku odbyła się już VIII edycja 
Powiatowego Konkursu Ochrony Środo-
wiska dla dzieci i młodzieży ze szkół z te-
renu powiatu konińskiego. 

Konkurs odbywa się zawsze na 2 po-
ziomach: gimnazjum i szkoła ponadgim-
nazjalna. Składa się z dwóch etapów: 
szkolnego, który odbył się 27 paździer-
nika br., oraz finału powiatowego, który 
odbył się 29 listopada br., w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Koninie. Etap 
szkolny składał się z pytań testowych, na-
tomiast finał, zarówno z pytań testowych, 
jak i części ustnej. 

W etapie szkolnym wzięło udział ogó-
łem 342 uczniów, w tym 277 uczniów 
z 18 gimnazjów i 65 uczniów z 3 szkół 
ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na 
terenie powiatu konińskiego. 

W finale, który składał się z części pi-
semnej – testowej oraz ustnej wzięło łącz-
nie udział 17 uczniów z 17 gimnazjów 
oraz 9 uczniów z trzech szkół ponadgim-
nazjalnych.

Po części pisemnej, na poziomie szkół 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 
wyłoniono po 3 laureatów, którzy wzięli 
udział w ustnym finale konkursu. 

Laureatami zostali:
Poziom gimnazjum:

1. Klimurczyk Maria z Gimnazjum w Bu-
dzisławiu Kościelnym - 20 pkt.

2. Jacolik Mateusz z Gimnazjum w Krzy-
mowie – 18 pkt.

3. Wróblewska Adrianna z Gimnazjum 
w Wilczynie – 16 pkt.

Poziom szkoła ponadgimnazjalna:
1. Mularska Klaudia z Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Sompolnie (Li-
ceum Ogólnokształcące) – 13,5 pkt.

2. Żuchelkowski Dariusz z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie (Li-
ceum Ogólnokształcące) – 11,5 pkt.

3. Sosnowska Magdalena z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (Li-
ceum Ogólnokształcące) – 11 pkt.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali 

nagrody: aparaty cyfrowe oraz odtwa-
rzacze MP3, które wręczył Stanisław 
Bielik – Starosta Koniński oraz nagro-
dy książkowe ufundowane przez Koła 
Wędkarskie w Kleczewie i Koło Węd-
karskie przy Elektrowni Pątnów, które 
wręczył Józef Olczak – Prezes Zarzą-
du Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Koninie.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzyma-
li nagrody książkowe z zakresu biologii 
i ekologii oraz upominki z logo powiatu. 
Za wkład pracy włożony w przygotowa-
nie finalistów, upominkami obdarowano 
również nauczycieli.

Uczestnicy konkursu wysłuchali prelek-
cji „Ptaki wokół nas” – wygłoszonej przez 
Tomasza Kaletę przedstawiciela Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Konin oraz 
prezentacji dot. działalności Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce przed-
stawionej przez Martę Libionka, Katarzy-
nę Rosińską i Annę Deczyńską z koniń-
skiego Oddziału Towarzystwa. 

Uczestnicy Powiatowego Konkursu 
Ochrony Środowiska wzięli także udział 
w konkursie wiedzy z zakresu bhp pt. „Bez-
piecznie na wsi”, zorganizowanym przez 
Placówkę Terenowa Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego w Koninie, Staro-
stwo Powiatowe w Koninie oraz Państwo-
wą Inspekcją Pracy Oddział w Koninie.

Celem konkursu jest popularyzowanie 
wśród młodzieży szkolnej znajomości 
zasad ochrony życia i zdrowia w gospo-
darstwie rolnym. W finale wyłoniono 6 
laureatów:
• Joanna Łysiak, Gimnazjum w Brzeźnie
• Sandra Linert, Gimnazjum w Boguszy-

cach
• Magdalena Raćkos, Zespół Szkół Eko-

nomiczno-Usługowych w Żychlinie
• Maria Klimurczyk, Gimnazjum w Bu-

dzisławiu Kościelnym
• Daniel Kowalczyk, Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Sompolnie
• Joanna Mączka, Zespół Szkół Ekono-

miczno-Usługowych w Żychlinie.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody 

ufundowane przez Placówkę Terenową 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego w Koninie oraz koniński Oddział 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Julia Stasińska
Wydział Ochrony Środowiska

VIII edycja Powiatowego 
Konkursu Ochrony 
Środowiska
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Rolnik Koniński

Od przyszłego roku rolników będą 
obowiązywały dodatkowe kryteria z za-
kresu ochrony środowiska oraz identy-
fikacji i rejestracji zwierząt. Polska za-
czyna wprowadzać tzw. Wymogi Wza-
jemnej Zgodności.

System Wzajemnej Zgodności – 
SWZ (ang. cross-compliance) jest in-
strumentem Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR) i polega na uzależnieniu płat-
ności bezpośrednich oraz płatności 
w ramach zrównoważonego gospo-
darowania na gruntach rolnych i le-
śnych (działania rolnośrodowiskowe, 
ONW, zalesianie gruntów rolnych) od 
konieczności spełnienia przez rolni-
ków określonych w przepisach krajo-
wych i UE szeregu norm dotyczących 
zarządzania w całym gospodarstwie 
rolnym.

Na beneficjentach tych płatności 
spoczywa obowiązek utrzymania ca-
łego gospodarstwa rolnego w dobrym 
stanie, utrzymania gruntów rolnych 
w dobrej kulturze rolnej oraz obowią-
zek utrzymania powierzchni trwałych 
użytków zielonych na odpowiednim 
niezmienionym poziomie.

W przyszłym roku kontrolerzy będą 
sprawdzać wymogi w ramach tzw. Ob-
szaru A, tzn. będą weryfikować czy 
rolnik przestrzega przepisów dotyczą-
cych: 
• identyfikacji i rejestracji zwierząt; 
• ochrony dzikiego ptactwa; 
• ochrony wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem spowodowanym 
przez niektóre substancje niebez-
pieczne; 

• przestrzegania zasad stosowania osa-
dów ściekowych w rolnictwie; 

• ochrony wód przed zanieczyszcze-
niami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego; 

• wykonywania zbiegów ochrony roślin 
i używania innych niebezpiecznych 
substancji w sposób nie zagrażający 
środowisku. 
Kolejne kryteria dotyczące zdrowia 

publicznego, zdrowia zwierząt, zgłasza-
nia niektórych chorób zwierząt i zdro-
wotności roślin wejdą w życie od 2011 
roku. Wymagania dotyczące dobrosta-
nu zwierząt, zgodnie z decyzją podjętą 
na ostatniej radzie ministrów ds. rolnic-
twa UE, zostały przesunięte o dwa lata 
i zaczną obowiązywać od 2013 roku.

„Wymogi wzajemnej zgodności”, któ-
re wejdą w życie od 1 stycznia 2009 
roku będą obowiązywać rolników, ubie-
gających się o:
• płatności bezpośrednie do gruntów 

rolnych; 
• dopłaty ONW; 
• płatności z tytułu programu rolnośro-

dowiskowego; 
• płatności z tytułu zalesiania gruntów.

Od momentu złożenia wniosku, rol-
nicy będą zobowiązani do przestrze-
gania kryteriów dobrej kultury rolnej, 
ochrony środowiska oraz identyfikacji 
i rejestracji zwierząt w gospodarstwie 
rolnym przez cały rok kalendarzowy. 

Będą również zobowiązani do umoż-
liwienia przeprowadzenia kontroli na 
miejscu na terenie gospodarstwa przez 
upoważnionych urzędników. 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR) będzie odpo-
wiedzialna za kontrole wymogów wza-
jemnej zgodności w zakresie spełniania 
przez rolnika wymagań dobrej kultury 
rolnej oraz ochrony środowiska natural-
nego. Natomiast za kontrole wzajemnej 
zgodności w zakresie identyfikacji i re-
jestracji zwierząt będzie odpowiedzial-
na Inspekcja Weterynaryjna.

Trzeba wyjaśnić, że wymogi wzajem-
nej zgodności nakładające na rolników 
prowadzących gospodarstwa obowią-
zek przestrzegania zasad dobrej kultu-
ry rolnej i zarządzania gospodarstwem 
rolnym w sposób, który nie stwarza 
zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska naturalnego, zostały 
uregulowane w polskim prawodaw-
stwie. Nowością jest natomiast to, że 
od przyszłego roku rolnika, który złożył 
wniosek w ARiMR o przyznanie jednej 
z wymienionych wyżej płatności, może 
odwiedzić kontroler, aby sprawdzić 
czy w gospodarstwie przestrzegane są 
wymogi wzajemnej zgodności. Każda 
stwierdzona niezgodność będzie oce-
niana pod kątem dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i ewentualnej powtarzalno-
ści. Kontrolerzy w pierwszej kolejności 
będą musieli ocenić, czy stwierdzona 
niezgodność z wymogami wynika z nie-
umyślnego działania rolnika (zaniedba-
nie), czy też jest umyślnym działaniem. 

W przypadku, gdy stwierdzona nie-
zgodność będzie wynikała z zaniedbań 
rolnika, obniżka płatności wyniesie 3% 

całkowitej kwoty płatności bezpośred-
nich. Na podstawie raportu z kontroli 
może być wydana decyzja o obniżeniu 
skali potrącenia do 1% lub podwyższe-
niu do 5% całkowitej kwoty. W uza-
sadnionych przypadkach możliwe jest 
odstąpienie od nałożenia sankcji finan-
sowych.

Natomiast w przypadkach, gdy kon-
trolerzy stwierdzą powtarzające się 
niezgodności, nałożona sankcja będzie 
trzykrotnie wyższa, ale nie może prze-
kroczyć 15% całkowitej kwoty płatno-
ści bezpośrednich (procent potrącenia 
zostanie pomnożony przez trzy).

W tych przypadkach, gdy kontrolerzy 
stwierdzą, że rolnik celowo dopuścił 
w swoim gospodarstwie do niezgodno-
ści z zasadami cross compliance, na-
łożona sankcja będzie obniżała kwotę 
należnej płatności obszarowej o 20%. 
W takich przypadkach ARiMR może, 
na podstawie oceny zawartej w pro-
tokole z czynności kontrolnych, wy-
dać decyzję o obniżeniu nakładanych 
sankcji do poziomu 15% płatności lub, 
w drastycznych przypadkach, może 
całkowicie pozbawić rolnika dopłat. 

Informacje na temat wzajemnej zgod-
ności można uzyskać:
• na stronach internetowych Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (www.arimr.gov.pl), Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.
minrol.gov.pl) oraz Centrum Doradz-
twa Rolniczego (www.cdr.gov.pl), 

• w biurach powiatowych i oddziałach 
regionalnych ARiMR, 

• w ośrodkach doradztwa rolniczego. 
Rolnicy, których gospodarstwa poło-

żone są na obszarach szczególnie na-
rażonych na zanieczyszczenia azotana-
mi pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
(OSN), dodatkowo powinni zwrócić się 
po informacje dotyczące programów 
działań na swoich terenach do najbliż-
szego Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej, urzędu gminy, ośrodka 
doradztwa rolniczego, biura powiato-
wego ARiMR lub izby rolniczej.

Wszyscy rolnicy, którzy w bieżącym 
roku ubiegali się o płatności bezpośred-
nie w grudniu 2008 r. otrzymają bro-
szurę informacyjną pt. „Wymogi Wza-
jemnej Zgodności (cross-compliance)”, 
która jest już dostępna na stronach in-
ternetowych ARiMR.

Grzegorz Galiński 
Kierownik Biura Powiatowego

Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

w Koninie

Wymogi Wzajemnej 
Zgodności
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Święta Bożego Narodzenia to okres 
szczególny dla nas wszystkich, a zwłasz-
cza dla najmłodszych. Wszyscy bowiem 
czekamy na prezenty pod choinką, 
chociaż przeważnie się do tego głośno 
nie przyznajemy. Najbardziej jednak 
czekają na upominki dzieci. 

W tym roku wszystkie dzieciaki po-
zostające pod opieką 12 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wspar-
cia dziennego działających na terenie 
powiatu konińskiego dostały prezenty 
w postaci paczek świąteczno-nowo-
rocznych, które zostały wręczone na 
spotkaniach wigilijnych organizowa-
nych w ogniskach wychowawczych 
i świetlicach socjoterapeutycznych 
w Kleczewie, Kramsku, Krzymowie, 
Brzeźnie, Golinie, Liśćcu Wielkim, Ży-
chlinie, Grodźcu, Rychwale, Wilczynie, 
Sompolnie i Ślesinie.

Paczki te sfinansowane zostały z bu-
dżetu powiatu dzięki zaakceptowaniu 
przez Radę Powiatu Konińskiego na 
listopadowej sesji zmian w budżecie 
zaproponowanych przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie i Wydział 
Spraw Społecznych i Organizacyjnych 
konińskiego Starostwa.

Łącznie na ten cel przeznaczono 
6.000 zł. Mamy nadzieję, że podarunki 
te sprawiły radość i wywołały uśmiech 
na twarzy wszystkich dzieci, które zo-
stały nimi obdarowane.

Romualda Nawrocka
Naczelnik Wydziału

Spraw Społecznych i Organizacyjnych

Pomoc społeczna
Paczki 
świąteczne 
dla dzieci
z Powiatu 
Konińskiego

10-ta rocznica śmierci 
doktora Piotra Janaszka

6 grudnia minęło 10 lat od tragicz-
nej śmierci dr. Piotra Janaszka, zna-
nego w konińskim środowisku lekarza, 
społecznika, publicysty, przyjaciela 
osób sprawnych inaczej i zagorzałe-
go orędownika idei zrównania szans 
osób niepełnosprawnych ze zdrową 
częścią społeczeństwa. 10-ta rocznica 
śmierci dr. Janaszka stała się okazją do 
spotkania się wszystkich tych, którzy 
chcieli oddać hołd Jego pamięci. Na 
ul. Zagórowskiej, przy budynku Funda-
cji Mielnica, obecni byli organizatorzy 
spotkania – Zarząd Fundacji Mielnica, 
członkowie Towarzystwa Walki z Ka-
lectwem, uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej, podopieczni środowiskowe-

go domu samopomocy im. dr Piotra Ja-
naszka, znajomi i przyjaciele tragicznie 
zmarłego oraz władze samorządowe 
miasta z Prezydentem na czele. Powiat 
Koniński reprezentowała Romualda 
Nawrocka – Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Organizacyjnych. Pod 
tablicą poświęconą pamięci dr. Janasz-
ka zapalono znicze i złożono kwiaty. 
Nie zabrakło też wielu ciepłych słów 
wypowiedzianych zarówno przez bez-
pośrednich współpracowników Dokto-
ra, osoby niepełnosprawne, jaki i przez 
samorządowców.

Romualda Nawrocka
Naczelnik Wydziału

Spraw Społecznych i Organizacyjnych
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Pomoc społeczna / Komunikaty
Ruchowi
Krwiodawstwa „strzeliła” 
pięćdziesiątka

Tradycyjnie każdego roku w listo-
padzie, Starosta Koniński i Prezydent 
Miasta Konina spotykają się z krwio-
dawcami z miasta i powiatu, by wyra-
zić uznanie dla ich zasług w ratowaniu 
zdrowia i życia mieszkańców naszego 
regionu.

Tegoroczne spotkanie odbyło się 21 
listopada w siedzibie Starostwa Powia-
towego i miało szczególny charakter 
bowiem w roku 2008 przypada jubile-
usz 50-lecia ruchu honorowego krwio-
dawstwa. 

Podczas uroczystości wręczono Me-
dale 50-lecia HDK, Odznaki Honorowe 
PCK oraz odznaki honorowe tytułów 
„Zasłużony dla Miasta Konina” i „Za-
służony dla Powiatu Konińskiego”.

Starosta Koniński uhonorował spe-
cjalnymi nagrodami tych krwiodaw-
ców, którzy położyli szczególne zasługi 
na polu aktywnego promowania krwio-
dawstwa w swoim środowisku. 

Aparaty do mierzenia ciśnienia otrzy-
mali: Ryszard Bagrowski – klub HDS 

„Strażak” OSP w Licheniu, Roman Ja-
kubowski – Klub HDK przy Parafii NMP 
w Kawnicach, Zbigniew Kluska – Klub 
HDK przy KWB „Konin” w Kleczewie, 
Mirosław Kurzawski – Klub HDK przy 
KWB „Konin” w Kleczewie i Mirosław 
Mielcarek - organizator akcji krwiodaw-
stwa.

Wyróżnienia od władz samorzą-
dowych miasta i powiatu otrzyma-
ły również szkoły, które w tym roku 
włączyły się do promocji krwiodaw-
stwa w ramach konkursu „Twoja 
krew - Moje życie”. Należą do nich:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie, Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Ko-
ninie, I i III Liceum Ogólnokształcące 
w Koninie oraz Zespół Szkół Medycz-
nych w Koninie.

Romualda Nawrocka
Naczelnik Wydziału

Spraw Społecznych i Organizacyjnych

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie informuje,
iż w dniach 24 i 31 grudnia br. (tj. w Wigilię i Sylwestra) sprawy związane

z rejestracją pojazdów załatwiane będą tylko do godz.12.00.

Właścicielu - 
dbaj o swoją 
własność

Od kilku już lat docierają do opinii 
publicznej informacje o roszczeniach 
majątkowych w stosunku do nierucho-
mości położonych na terenach Ziem 
Odzyskanych, przede wszystkim War-
mii i Mazur oraz Opolszczyzny. Te nie-
uzasadnione żądania są z reguły dwoja-
kiego rodzaju:
• po pierwsze dotyczą roszczeń osób, 

które zostały wysiedlone z Polski na 
skutek II wojny światowej i utraciły 
majątek na mocy dekretu z dnia 8 
marca 1946r. o majątkach opuszczo-
nych i poniemieckich,

• po drugie dotyczą tzw. późnych 
przesiedleńców, czyli osób które wy-
jechały już po wojnie, w latach sie-
demdziesiątych. Ich sytuację regulo-
wała ustawa z dnia 14 lipca 1961r. 
o gospodarce terenami w miastach 
i osiedlach, zgodnie z którą osoba, 
która po wojnie uzyskała stwierdze-
nie narodowości polskiej i zachowa-
ła majątek, traciła go w chwili gdy 
zdecydowała się później wyjechać 
i zrzekła się polskiego obywatelstwa. 
Taka osoba nadal podlegała bowiem 
(choć z opóźnieniem) dekretowi 
z 1946r. A zatem przesiedleniec tra-
cąc obywatelstwo, tracił też majątek, 
który przechodził na rzecz Skarbu 
Państwa.

Niestety Skarb Państwa zwykle 
przejmował majątek, ale często za-
niedbywał kwestię ujawnienia swe-
go prawa w księdze wieczystej, stąd 
też nierzadko zdarza się, iż figuruje 
w niej nadal były właściciel.

Istnienie takiego stanu rzeczy spowo-
dowało, iż rząd polski opracował usta-
wę, której głównym zadaniem jest usu-
nięcie wieloletnich zaniedbań w ujaw-
nieniu rzeczywistego stanu własności 
w zakresie nieruchomości Skarbu Pań-
stwa i jednostek samorządu terytorial-
nego. Ustawa ta jest szczególnie ważna 
dla terytoriów należących uprzednio 
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Komunikaty

Starostwo Powiatowe w Koninie 
w roku 2007 rozpoczęło realizację 
„Programu usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest z te-
renu powiatu konińskiego na lata 
2007-2012”. 

Program został przyjęty Uchwałą Nr 
IX/41/07 Rady Powiatu Konińskie-
go z dnia 29 czerwca 2007 r. (w dniu 
22 listopada 2007r. została przyjęta 
Uchwała Nr XIII/61/07 Rady Powiatu 
Konińskiego w sprawie zmiany treści 
załącznika do w/w uchwały).

W programie opisano ogólne me-
chanizmy oraz zasady pomocy, której 
Powiat zamierza udzielić osobom de-
cydującym się na usuniecie elementów 
zawierających azbest z budynków lub 
budowli. Realizowano dwa warianty 
„Programu…”

Wariant I 
Pokrycie w 100% poniesionych kosz-

tów demontażu, zabezpieczenia, trans-
portu i unieszkodliwienia wyrobów za-
wierających azbest.

Wariant II 
Pokrycie w 100% poniesionych kosz-

tów zabezpieczenia wcześniej zdemonto-
wanych odpadów zawierających azbest, 
ich transportu i unieszkodliwienia.

Po uprzednim naborze wniosków, 
w kwietniu br. w drodze przetargu zo-
stała wyłoniona firma AM Trans Pro-
gres Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Sarmacka 7, która realizowała 
w/w przedsięwzięcie.

Zadanie zrealizowane zostało 
w okresie od 17 kwietnia 2008 r. do 
19 listopada 2008 r.

Prace prowadzone były we wszyst-
kich 14 gminach powiatu konińskiego.

Całkowita wartość brutto zadania 
wyniosła: 502 161,57 zł (środki PFO-
ŚiGW – 324 161,57 + środki WFO-
ŚiGW w Poznaniu – 178 000,00 zł 
w formie dopłaty 400,00 zł do każdej 
zutylizowanej 1 tony azbestu lub wyro-
bów zawierających azbest). 

W wyniku zrealizowanego zadania 
unieszkodliwiono 455 ton odpadu sklasy-
fikowanego pod kodem 17 06 05 – ele-
menty konstrukcyjne zawierające azbest.

Prace prowadzone były na terenach 
195 nieruchomości należących do osób 
fizycznych.

Zakres zadania obejmował realizację 
następujących prac:
- demontaż elementów konstrukcyj-

nych zawierających azbest, 
- przygotowanie azbestu do transportu 

– pakowanie i oznakowanie,
- transport i ostateczne unieszkodli-

wienie odpadów azbestowych na 
składowisku. 
Zadanie zrealizowane zostało w ter-

minie określonym w umowie.
Łącznie przez dwa lata realizacji „Pro-

gramu usuwania azbestu…” unieszko-
dliwiono 865,53 ton odpadu – azbestu, 
prace prowadzone były na 352 nieru-
chomościach położonych na terenie po-
wiatu konińskiego, wartość zadania wy-
niosła 934 623,72 zł (środki PFOŚiGW 
– 556 623,72 zł + środki WFOŚiG 
w Poznaniu – 378 000,00 zł dotacji).

 
Julia Stasińska

Wydział Ochrony Środowiska

Realizacja „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest
z terenu powiatu konińskiego
na lata 2007-2012” w roku 2008
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do Rzeszy Niemieckiej, które weszły 
w skład obszaru Państwa Polskiego, 
jednakże obejmuje całe terytorium Pol-
ski. Wykonanie ustawy powierzono sta-
rostom.

W powiecie konińskim gruntów po-
zostawionych przez niemieckich wła-
ścicieli jest niewiele (głównie w gmi-
nie Grodziec- obecne tereny zarządza-
ne przez Lasy Państwowe). Jednakże 
stwierdzono kilkadziesiąt tysięcy przy-
padków, w których Skarb Państwa nie 
jest ujawniony jako właściciel działki 
w księdze wieczystej. Prace związa-
ne z regulowaniem stanów praw-
nych tychże gruntów na rzecz Skarbu 
Państwa są ogromnym wyzwaniem 
i trwały niezależnie od wspomnianej 
wyżej ustawy, jednakże w ostatnim 
okresie zostały bardzo zintensyfiko-
wane.

 Jednocześnie Starosta Koniński 
w lutym br. opublikował na łamach 
prasy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej komunikat skierowany do 
wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści leżących w powiecie konińskim, 
wskazując na konieczność sprawdzenia 
w księgach wieczystych prowadzo-
nych przez Sądy Rejonowe (odpo-
wiednio w Koninie i w Kole) zapisów 
dotyczących informacji o właścicie-
lu nieruchomości znajdujących się 
w dziale II księgi wieczystej. W budyn-
ku Starostwa Powiatowego w Koninie, 
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Ka-
tastru i Gospodarki Nieruchomościami 
uruchomiono specjalny punkt informa-
cyjno-konsultacyjny dostępny dla miesz-
kańców powiatu, którego zadaniem 
jest udzielanie wyjaśnień w kwestii pro-
blematyki związanej z regulowaniem 
tytułów prawnych do nieruchomości 
i ujawnianiem tych praw w księgach 
wieczystych.

Mając na uwadze szczególny i trudny 
charakter przedmiotowych zagadnień 
serdecznie zachęcam wszystkich wła-
ścicieli do pochylenia się nad kwestią 
właścicielską i dołożenia starań do tego, 
aby treść księgi wieczystej była zgodna 
z rzeczywistym stanem prawnym.

Małgorzata Lalak
p.o. Zastępcy Naczelnika

Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru  i Gospodarki

Nieruchomościami
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Współczesna szkoła powinna przycią-
gać uwagę uczniów atrakcyjnymi ofer-
tami dydaktycznymi. Pamiętając o tym, 
nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicz-
no - Usługowych w Żychlinie przygoto-
wali w roku szkolnym 2008/2009 cykl 
„Uczyć inaczej”. 

Zajęcia otwarte prowadzone przez 
nauczycieli są niekonwencjonalne. Eks-
perymenty wykonywane na lekcjach 
doświadczalnych intrygują młodzież. 
Nauka historii prowadzona metodą 
dramy i wykładu, obudowana kontek-
stami literackimi, pomaga w kreowaniu 
tożsamości młodego człowieka. Spo-
tkania z tekstami kultury przybierają 
formy żywych, literacko - muzycznych 
lekcji prowadzonych także poza szkołą 
(np. Zaduszki Poetyckie na cmentarzu 
ewangelickim). 

Zajęcia tworzące cykl „Uczyć inaczej” 
służą również promocji Zespołu Szkół 

Ekonomiczno - Usługo-
wych w Żychlinie. Orga-
nizatorzy zapraszają na 
nie młodzież gimnazjal-
ną. Oryginalna oprawa 
plastyczna, muzyka wy-
konywana przez szkolny 
chór oraz prezentacje 
multimedialne dopełnia-
ją korzystnego wizerun-
ku zajęć. 

W bieżącym roku 
szkolnym odbyły się już 
spotkania z fizyką, które 
wpoiły uczniom wiedzę 

z zakresu optyki i rodzajów pól. Histo-
ryczne wyprawy w przeszłość nauczyły 
młodzież szacunku dla warszawskich 
powstańców („Dzieci Warszawy”). 
Przybliżyły dramatyczne chwile wal-
ki o niepodległość (uroczysta lekcja: 
„Wstań, Polsko moja!”). „Spotkanie 
z Herbertem” zaprezentowało uczniom 
twórczość poety w oryginalny sposób. 

Podczas Europejskiego Dnia Języ-
ków uczniowie uczyli się przez zabawę, 
przedstawiając scenki w różnych języ-
kach, czy odwiedzając „Europejską salę 
Wiedzy i Sztuki”, gdzie sprawdzali swo-
ją wiedzę językową. Podczas lekcji geo-
grafii uczniowie poprzez kontakt z go-
ściem z Chin, zapoznanie się z kuchnią 
chińską, itp. poznawali Chiny - kraj 
kontrastów.

Aby jeszcze bardziej zmotywować 
i zachęcić uczniów do nauki, nasi 
pedagodzy wychodzą często ze swo-

imi lekcjami poza mury szkoły, np. 
w październiku odbyła się lekcja 
biologii - młodzież przeszła ścieżką 
przyrodniczo-leśną w Bieniszewie. 
W ten sposób uczniowie poznawa-
li zagadnienia dotyczące zagospo-
darowania w lesie, mające na celu 
jego zachowanie, trwałość i ciągłość 
w jak najlepszej kondycji. Natomiast 
uczniowie klas maturalnych w Pu-
blicznej Bibliotece Pedagogicznej 
szkolili swoje umiejętności przygo-
towywania bibliografii załącznikowej 
do prezentacji maturalnej.

 Nauczyciele pracujący w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Ży-
chlinie kształtują nie tylko intelekt, lecz 
także wnętrze uczniów.

Cykl zajęć „Wychowywać po ludzku” 
rozpoczęła akcja krwiodawstwa. 50 
wychowanków okazało się darczyńcami 
skarbu - krwi. Kształtowaniu humanita-
ryzmu i altruizmu u uczniów pomagają 
także akcje proekologiczne.

Cykle zajęć „Uczyć inaczej” i „Wycho-
wywać po ludzku” wspierane są przez 
instytucje życia szkolnego: Bibliotekę, 
Chór, Teatr Kreska, Koło Ekologiczne, 
Koło Ekologiczne, Koło Fotograficzne 
i inne.  

Dyrekcja, nauczyciele, młodzież Ze-
społu Szkół Ekonomiczno - Usługo-
wych w Żychlinie mają nadzieję, że 
podniesienie jakości procesów naucza-
nia i wychowania w przyszłości zaowo-
cuje. 

Anna Matczak – Gaj
Dyrektor Zespołu Szkół

Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

„Uczyć inaczej”
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W budynku Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie 
otworzono Centrum Kształcenia na 
Odległość na Wsiach (CKNONW). 
Mieszkańcy mogą tu dokształcać się 
na kursach e-learningowych, korzy-
stać z bezpłatnego Internetu w boga-
to wyposażonej pracowni multime-
dialnej. Budynek jest nowoczesny, 
w pełni przygotowany dla osób nie-
pełnosprawnych.

Projekt „Centra Kształcenia na 
Odległość na Wsiach” to przede 
wszystkim bogata oferta szkoleniowa, 
dostępna dzięki zastosowaniu najno-
wocześniejszych metod uczenia. Kur-
sanci szkolą się za pomocą techniki 
e-learngowej pozwalającej na pełne 
wykorzystanie możliwości multime-
dialnych udostępnionych w Centrum. 
Dzięki zastosowaniu techniki naucza-
nia zdalnego, każdy uczący może in-
dywidualnie kształtować swój plan na-
uki, w zależności od swoich potrzeb 
i możliwości.

Projekt jest adresowany w szczegól-
ności do osób posiadających utrud-

niony dostęp do edukacji, również do 
osób niepełnosprawnych, a także tych, 
którzy ze względów czasowych czy fi-
nansowych nie decydują się na dojazdy 

do oddalonych, większych ośrodków 
edukacyjnych.

Naszym celem jest przede wszyst-
kim aktywizacja zawodowa i spo-
łeczna osób niepełnosprawnych. 
Staramy się to osiągnąć poprzez 
fachowe wsparcie merytoryczne 
i udostępnienie narzędzi do nauki. 
Zapewniamy możliwość wypożycze-
nia laptopa w celu kontynuacji nauki 
w domu.

Co możecie zyskać przychodząc do 
nas?
- 51 bezpłatnych kursów o różnej te-

matyce
- Certyfikat ukończenia kursów 
- Wsparcie doradcy zawodowego
- Bezpłatny dostęp do internetu

Zapraszamy – przyjdź i przekonaj się 
sam !

Centrum Kształcenia na Odległość 
na Wsiach Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sompolnie ul. Gimnazjalna 
2 tel. 063-2714023.

Dariusz Antecki, 
Anna Nalewska-Jarmuż

nauczyciele 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sompolnie

Centrum Kształcenia
na Odległość na Wsiach
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