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Szanowni
Państwo

Z ogromną radością pra-
gnę podzielić się z Państwem 
informacją o uruchomieniu 
przez Powiat Ośrodka Porad-
nictwa Rodzinnego i Inter-
wencji Kryzysowej  z siedzi-
bą w Ślesinie, przy ul. Kościel-
nej 46. Ośrodek ten jest rozsze-
rzeniem działalności Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Koninie. Ulokowanie 
placówki w nowych obiektach  
Domu  Pomocy Społecznej nie 

jest przypadkowe, zależy nam bowiem, aby te nowoczesne pomieszcze-
nia służyły jak najszerzej mieszkańcom powiatu, nie tylko zamieszku-
jącym w domu pomocy społecznej. Jednym z głównych celów zawar-
tych w Strategii Rozwoju i Promocji  Powiatu jest zapewnienie miesz-
kańcom godnego życia - a więc życia w poczuciu bezpieczeństwa, sza-
cunku, miłości i wsparcia.

Nie we wszystkich rodzinach ich członkowie mogą liczyć na za-
spokojenie tych elementarnych potrzeb, bywa że rodzina jest miejscem 
ludzkich dramatów, będących wynikiem uzależnień, zaburzeń, cho-
rób. Powołany do życia Ośrodek niosący bardzo wszechstronną i profe-
sjonalną pomoc  jest ofertą powiatu dla tych jego mieszkańców, którzy 
znaleźli się w tak trudnej sytuacji życiowej, że nie są w stanie sami so-
bie z nią poradzić.

Bardzo bogata oferta programowa Ośrodka obejmująca: interwen-
cję kryzysową, wsparcie środowiskowe, poradnictwo rodzinne, pracę ze 
sprawcą przemocy, punkt porad o prawach i uprawnieniach, interwen-
cję kryzysową w sytuacji niepełnosprawności, całodobowy hostel w sy-
tuacjach interwencyjnych, umożliwi pomoc rodzinie w rozwiązywaniu 
jej problemów u źródła.

Powstanie tej placówki wiąże się również z próbą budowania po-
nadgminnego, lokalnego systemu pomocy dla osób będących w sytu-
acjach kryzysowych. Mamy nadzieję zachęcić do współpracy w tym za-
kresie wszystkie gminy powiatu konińskiego. Wierzę bowiem,  ze tylko 
wspólne zaangażowanie naszych samorządów pozwoli stworzyć  prężnie 
działający Ośrodek, służący osobom potrzebującym pomocy, a pośred-
nio wszystkim mieszkańcom powiatu. Przecież, dobrze funkcjonująca, 
zdrowa rodzina, to prawdziwy skarb każdej społeczności.

Stefan Dziamara
Starosta Koniński

27 lutego br., Starosta Koniński dokonał uroczystego 
otwarcia pierwszego w powiecie konińskim Ośrodka Po-
radnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.

„Ruszył” Ośrodek
Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej

dokończenie na str. 8
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Zalecenia Inspekcji
Weterynaryjnej

Główny Lekarz Weterynarii, bio-
rąc pod uwagę konieczność kontynu-
owania działań zapobiegawczych, ma-
jących na celu ochronę zdrowia ludzi 
i zwierząt, związaną z zagrożeniem wy-
soce zjadliwą grypą ptaków oraz ogra-
niczenie bardzo dużych strat ekono-
micznych spowodowanych ewentu-
alnym wybuchem choroby, przedsta-
wia zalecenia umożliwiające skutecz-
ne zabezpieczenie gospodarstw oraz 
zmniejszenie ryzyka szerzenia się cho-
roby.

Drobnotowarowym hodowcom dro-
biu - chów przyzagrodowy zaleca się:
• karmienie i pojenie drobiu w pomiesz-

czeniach zamkniętych, do których nie 
mają dostępu ptaki dzikie;

• przetrzymywanie drobiu w zamknięciu 
lub na ogrodzonej przestrzeni, pod wa-
runkiem uniemożliwienia kontaktów 
z dzikim ptactwem (zastosowanie sia-
tek ochronnych, zadaszenia);

• odizolowanie od innego drobiu, ka-
czek i gęsi;

• przechowywanie paszy, w tym zielon-
ki, w pomieszczeniach zamkniętych 
lub pod szczelnym przykryciem, unie-

kontakt z dzikim ptactwem;
• nie wypuszczanie gołębi z gołębników 

w celu oblatywania.
Zalecenia dla przemysłowych pro-

ducentów drobiu: 
W okresie wiosennych wędrówek dzi-

kich ptaków do końca maja 2006r., powin-
no się przetrzymywać drób w odosobnie-
niu. Drób wodny (kaczki i gęsi) może być 
karmiony w tym czasie zielonkami dowo-
żonymi do miejsca jego odchowu.

Zielonki nie mogą pochodzić z tere-
nów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia 
ich wirusem wysoce zjadliwej grypy pta-
ków, z okolic zbiorników wodnych, ba-
gien, i innych miejsc stanowiących ostoję 
ptaków dzikich.

Zaleca się:
• przetrzymywanie ptaków w zamknię-

ciu lub na wolnej, ogrodzonej prze-
strzeni, pod warunkiem ograniczenia 
kontaktu z dzikim ptactwem; 

• karmienie i pojenie drobiu w pomiesz-
czeniach zamkniętych, do których nie 
mają dostępu ptaki dzikie;

• szczelne przykrycie pojemników z kar-
mą i wodą do picia lub przetrzymywa-
nie ich wewnątrz budynków, a także 
unikanie pojenia ptaków i czyszczenia 
pomieszczeń wodą pochodzącą spoza 
gospodarstwa (głównie ze zbiorników 
wodnych i rzek);

• ograniczenie przemieszczania się osób 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ko-
ninie przesyła wytyczne dla hodowców 
drobiu w związku z zagrożeniem wystą-
pienia ptasiej grypy. Wytyczne te obejmu-
ją również zakazy wprowadzone rozpo-
rządzeniem  Ministra  Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (Dz.U. 06.26.198). 

Głównym źródłem zagrożenia dla 
zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzi-
kie ptaki, będące bezobjawowymi nosicie-
lami wirusa grypy ptaków. 

Objawy kliniczne grypy ptaków u dro-
biu są mało charakterystyczne i zróżnico-
wane w zależności od zjadliwości szczepu 
wirusa wywołującego chorobę, gatunku 
i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących 
oraz warunków środowiskowych. 

Wytyczne Głównego Lekarza
Weterynarii dla Hodowców Drobiu

możliwiającym kontakt z dzikim ptac-
twem;

• unikanie pojenia ptaków i czyszcze-
nia kurników wodą pochodzącą spoza 
gospodarstwa (głównie ze zbiorników 
wodnych i rzek);

• zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wój-
towi, burmistrzowi, i innym organom 
władzy lokalnej zaobserwowanego 
spadku nieśności lub nagłych, zwięk-
szonych padnięć drobiu;

• po każdym kontakcie z drobiem lub 
ptakami dzikimi umycie rąk wodą 
z mydłem;

• wydzielenie odzieży używanej przy 
czynnościach związanych z obsługą 
drobiu;

• osobom utrzymującym drób w chowie 
przyzagrodowym, aby nie były zatrud-
niane w przemysłowych fermach dro-
biu.
Hodowcom  gołębi pocztowych za-

leca się:
• karmienie i pojenie gołębi w sposób 

wykluczający dostęp ptaków dzikich;
• przechowywanie paszy w pomiesz-

czeniach zamkniętych lub pod szczel-
nym przykryciem uniemożliwiającym 

Główne objawy kliniczne wysoce zja-
dliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to de-
presja, gwałtowny spadek/utrata produkcji 
jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, 
zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwon-
ków, silne łzawienie, obrzęk zatok podo-
czodołowych, kichanie, duszność, bie-
gunka. 

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez 
widocznych objawów. Śmiertelność może 
dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wi-
rusem grypy o niskiej zjadliwości mogą 
wystąpić objawy ze strony układu odde-
chowego (z reguły łagodne), depresja, bie-
gunka, zmniejszona produkcja jaj u nio-
sek. Zakażone ptaki wydalają duże ilo-
ści wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu 

i dróg oddechowych. Najbardziej prawdo-
podobnym źródłem zakażenia drobiu do-
mowego jest bezpośredni lub pośredni kon-
takt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwy-
kle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie 
wirusa może następować również poprzez 
zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, 
sprzęt i środki transportu. 

Bardzo ważną rolę w rozprze-
strzenianiu wirusa grypy odgrywa 
człowiek, który poprzez zanieczysz-
czone ubranie, obuwie, sprzęt i pro-
dukty (jaja) może przyczynić się do 
rozprzestrzeniania choroby. Rozprze-
strzenianie z wiatrem zainfekowanych 
cząstek i kropelek nie ma większego zna-
czenia. Wirus grypy ptaków może zacho-
wywać aktywność w środowisku kurni-
ka przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy 
podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, za-
bezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawo-
zu oraz dokładne ich oczyszczenie i od-
każenie. Wirusy grypy są wrażliwe na po-
wszechnie stosowane środki dezynfekcyjne 
oraz detergenty. Niszczy go również obrób-
ka termiczna (smażenie, gotowanie).
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postronnych oraz zwierząt pomiędzy 
obiektami, w których przechowywa-
na jest karma dla zwierząt a obiektami, 
w których bytuje drób;

• ograniczenie liczby osób obsługują-
cych fermy do koniecznego minimum 
wraz ze sprawdzeniem czy osoby te 
nie utrzymują drobiu we własnych za-
grodach;

• rozłożenie przed wejściami do budyn-
ków fermy drobiu mat nasączonych 
środkiem dezynfekcyjnym;

• założenie śluz dezynfekcyjnych w wej-
ściach do budynków fermy drobiu;

• wprowadzenie zakazu wjazdu pojaz-
dów na teren fermy, poza działaniami 
koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór 
drobiu do rzeźni lub przez zakład uty-
lizacyjny;

• obowiązkową dezynfekcję pojazdów 
wjeżdżających;

• rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed 
wjazdem i wejściem na teren fermy;

• obowiązek używania odzieży ochron-
nej przez wszystkie osoby znajdujące 
się na fermie, po wcześniejszym pozo-
stawieniu odzieży własnej w szatni;

• wprowadzenie obowiązku przeprowa-
dzania dokładnego mycia i dezynfek-
cji rąk przed wejściem do obiektów, 
w których utrzymuje się drób;

• aby pracownicy ferm drobiu nie mieli 
kontaktu z innym ptactwem np. kura-
mi, gołębiami.
Nieprzestrzeganie wymienionych wy-

żej zaleceń może powodować wzrost za-
grożenia ptasią grypą. 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, 
że wszystkie gatunki drobiu przed wysył-
ką do rzeźni, są zawsze obowiązkowo ba-
dane przez lekarza weterynarii wystawia-
jącego świadectwo zdrowia, a następnie 
podlegają badaniu przed i poubojowemu 
w rzeźniach drobiu. 

Główny Lekarz Weterynarii zapew-
nia, iż nie istnieje żadne zagrożenie za-
każenia się konsumentów ptasią grypą, 
poprzez spożywanie mięsa drobiowego 
i jego przetworów. 

W zależności od rozwoju sytuacji i po-
ziomu zagrożenia wysoce zjadliwą gry-
pą ptaków – ptasią grypą w Polsce jak 
i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz 
Weterynarii podejmie wszelkie, możliwe 
i prawem przewidziane działania w celu 
zabezpieczenia Polski przed wniknięciem 
tej choroby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Koninie

lek. wet. Ireneusz Szefliński

Oryginalność
pod ochroną

O rejestrację nazwy produktu jako 
Nazwa Specyficznego Charakteru oraz 
wydanie Świadectwa Specyficznego Cha-
rakteru mogą ubiegać się produkty rolne 
i środki spożywcze, które spełniają po-
niższe warunki:

1. nazwa musi być sama w sobie spe-
cyficzna (np. Mozzarella) lub też wyrażać 
specyficzny charakter produktu rolnego 
lub środka spożywczego (np: belgijskie 
piwo Lambic, produkowane przy udziale 
drożdży Lambicus);

2. produkt musi posiadać specyficzny 
charakter tj. cechę lub zespół cech odróż-
niających go od innych produktów tej sa-
mej kategorii. Różnica ta nie może opie-
rać się tylko na jakościowym lub ilościo-
wym składzie produktu, ani na sposobie 
produkcji ustalonym w prawodawstwie 
krajowym lub wspólnotowym.  

3. produkt posiada tradycyjny cha-
rakter, który może być wyrażony za po-
mocą: 
• tradycyjnych surowców, 
• tradycyjnego składu, 
• tradycyjnego sposobu wytwarzania.

Z wnioskiem o rejestrację nazwy pro-
duktu rolnego lub środka spożywcze-
go może wystąpić jedynie grupa produ-
centów.

 
Pozytywne rozpatrzenie wniosku o reje-
strację nazwy i wydanie Świadectwa Spe-
cyficznego Charakteru jest w dużej mie-
rze uzależnione od przygotowania przej-
rzystej, pełnej, formalnie i merytorycznie 
poprawnej specyfikacji.

 
Specyfikacja jest 
niezbędnym ele-
mentem wnio-
sku zawierającym 
szczegółowy opis 
produktu. Nale-
ży w nim zamie-
ścić dane infor-

mujące o: nazwie produktu, jego skła-
dzie mikrobiologicznym, chemicznym, 
a nawet o jego zapachu i kształcie. Opis 
ponadto musi zawierać jasną i sugestyw-
ną argumentację podkreślającą oryginal-

Ostatnim symbolem unijnego systemu rejestracji 
i ochrony nazw produktów jest Gwarantowana Tradycyjna 
Specjalność (Nazwa Specyficznego Charakteru).

ność, a przede wszystkim specyficzność, 
tradycyjność produktu ubiegającego się 
o Świadectwa Specyficznego Charakteru.

 
Warto podkreślić, że producenci sami 
ustanawiają zasady produkcji i przetwa-
rzania produktu, narzucając tym samym 
sobie i innym zainteresowanym podmio-
tom dyscyplinę związaną z przestrzega-
niem wymogów zawartych w specyfika-
cji.

Procedura rejestracji Nazwy Specy-
ficznego Charakteru przebiega tak samo 
jak w przypadku rejestracji Chronionej 
Nazwy Pochodzenia, o której pisaliśmy 
w numerze 7/55 „Kuriera Powiatowe-
go” czy nazwy Chronionego Oznaczenia 
Geograficznego, o której informowaliśmy 
w nr 1/57 „Kuriera”.

W przypadku rejestracji nazwy pro-
duktu rolnego lub środka spożywczego 
jako Nazwy Specyficznego Charakteru 
producenci mogą wystąpić o zastrzeżenie 
tej nazwy. W sytuacji, gdy nazwa wyro-
bu została zastrzeżona to tylko producen-
ci wytwarzający produkt zgodnie ze spe-
cyfikacją mogą wykorzystywać symbol 
Wspólnoty i zastrzeżoną nazwę. W takim 
przypadku producenci, którzy nie produ-
kują zgodnie z zadeklarowaną metodą, 
nie mają prawa wykorzystywać ani na-
zwy produktu ani symbolu Wspólnoty.

Jeśli zaś nazwa nie została zastrzeżo-
na, to prawa producentów wytwarzają-
cych zgodnie ze specyfikacją nie zmienia-
ją się, natomiast wyroby wytworzone nie-
zgodnie z zadeklarowaną metodą mogą 
wykorzystywać nazwę, ale nie mogą być 
opatrzone symbolem Wspólnoty potwier-
dzającym szczególny charakter produktu. 
Zastrzeżenie nazwy gwarantuje zatem do-
datkową ochronę.

Wszystkich zainteresowanych uzyska-
niem takiego oznaczenia zapraszamy na stro-
nę www.oryginalnoscpodochrona.pl lub 
www.minrol.gov.pl gdzie można znaleźć 
szczegółowe informacje i skąd można wnio-
ski.

Ewelina Rapeła
opracowano na podstawie materiałów 

zamieszczonych na stronie 
www.oryginalnoscpodochrona.pl

http://www.oryginalnoscpodochrona.pl
http://www.minrol.gov.pl
http://www.oryginalnoscpodochrona.pl
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19 lutego w Poznaniu, wicesta-
rosta koniński Stanisław Bielik ode-
brał dla Starostwa Powiatowego w 
Koninie nominację do tytułu HIT 
2005 w kategorii V- Organizacja i Za-
rządzanie. 

Starostwo zgłosiło do Konkursu Go-
spodarczo – Samorządowego HIT Wiel-
kopolski 2005 dwa przedsięwzięcia: 
powołanie Centrum Obsługi Rolnika 
w Koninie oraz stronę internetową po-
wiatu konińskiego – www.powiat.ko-
nin.pl, jako inicjatywy stanowiące do-
skonały przykład działania administracji 
na rzecz społeczności powiatu.  

Kapituła konkursu uznała obydwa 
przedsięwzięcia za ciekawe i niebanal-
ne, i zakwalifikowała je do grona 87 po-
mysłów ścisłego finału. Należy dodać, 
że w tegorocznym konkursie wzięło 
udział około 500 zgłoszeń. 

Wyróżnienie to, stanowi potwier-
dzenie dla słuszności przyjętych przez 

Od roku, Starostwo Powiatowe 
w Koninie bierze udział w akcji spo-
łecznej „Przejrzysta Polska”, prowa-
dzonej przez „Gazetę Wyborczą” przy 
wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, Pro-
gramu Przeciw Korupcji Fundacji im. 
S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, Centrum Edukacji Oby-
watelskiej i Banku Światowego. 

Przedsięwzięcie to realizowane jest 
w celu poprawy jakości życia publicznego 
oraz pobudzenia aktywności obywatel-
skiej poprzez promowanie uczciwości 
i skuteczności w samorządach lokal-
nych. Adresatem akcji są samorządy te-
rytorialne, które przy współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi i miesz-
kańcami chcą udoskonalać praktykę 
sprawowania władzy i administrowa-
nia, dążąc do wyeliminowania korupcji 
i innych form patologii.

W związku ze zbliżającym się koń-
cem akcji i dokonaniu przez eksper-
tów oceny realizacji standardów, Orga-
nizator „Przejrzystej Polski” poinformo-
wał, że Starostwo Powiatowe w Koninie 
znalazło się w gronie samorządów, któ-
re zrealizowały 6 zadań obligatoryjnych 
i otrzymają certyfikat poświadczający jej  
ukończenie.  

4 marca, Wicestarosta Stanisław Bie-
lik udał się do siedziby „Gazety Wybor-
czej” w Warszawie aby odebrać certyfi-
kat dla starostwa. 

Więcej informacji o naszym udzia-
le w akcji „Przejrzysta Polska” oraz re-
lację z  uroczystości, podczas której sta-
rostwo zostało uhonorowane certyfika-
tem przedstawimy w najbliższym nume-
rze „Kuriera”. 

  
Marta J. Bagrowska

O naszych sukcesach

W gronie
uczciwych
i skutecznych 

Nominowani do tytułu HIT 2005 

starostwo zasad i sposobów realizo-
wania potrzeb mieszkańców powiatu, 
a tym samym wysokiej jakości organiza-
cji pracy i zarządzania. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Powiat koniński nawiązał do tej pory 
kontakty dwustronne z trzema europej-
skimi samorządami: Ilm Kreis w Niem-
czech, Prowincją Ascoli Piceno we Wło-
szech oraz Rejonem Kozjatynskim na 
Ukrainie.

W ramach współpracy z powiatem 
Ilm przygotowywany jest tekst protokołu 
o wspólnych przedsięwzięciach w 2006 
r. zakładający m.in. realizację stałych już 
inicjatyw: tj. 3-tygodniowego kursu języ-
ka niemieckiego na Uniwersytecie Tech-
nicznym w Ilmenau oraz wymianę mło-
dzieży szkół z Kleczewa i Ilmenau (w tym 
roku spotkanie obu grup będzie miało 
miejsce w Ilmenau) oraz nowe przedsię-
wzięcia m.in. wizytę przedstawicieli służb 
pożarniczych powiatu Ilm oraz udział de-
legacji powiatu konińskiego w Targach 
Ochrony Środowiska w Arnstadt. 

W tym roku podpisany zostanie rów-
nież pierwszy protokół o wspólnych 
przedsięwzięciach rejonu kozjatynskiego 
i powiatu konińskiego. Projekt protoko-
łu przewiduje wymianę kulturalną – po-
byt artysty malarza na Plenerze Malarskim 
w Ślesinie oraz udział dziecięcego zespo-
łu ludowego w Warsztatach Artystycz-
nych Dziecięcych i Młodzieżowych Lu-
dowych Zespołów Tanecznych w Sko-
rzęcinie oraz prawdopodobnie wymia-
nę młodzieżową - wizytę grupy młodzie-
ży z powiatu konińskiego w Rejonie Ko-
zjatynskim.

Ponadto w ubiegłym roku nawiązano 
robocze kontakty z administracją Regio-
nu Laane Viru w Estonii, które zaowocują 

Współpraca
zagraniczna
w 2006r.

podpisaniem w czerwcu tego roku umowy 
o współpracy pomiędzy obiema jednostka-
mi. Pierwszym uzgodnionym przedsięwzię-
ciem będzie pobyt estońskiego malarza na 
Plenerze Malarskim w Ślesinie. Trwa kore-
spondencja w sprawie nawiązania bezpo-
średniej współpracy Zespołu Szkół Ekono-
miczno - Usługowych im. Fryderyka Cho-
pina w Żychlinie z jedną ze szkół ponad-
gimnazjalnych Regionu Laane Viru. Szko-
ła w Żychlinie będzie również kontynu-
ować współpracę z Zdrużeną Stredną Sko-

lą Hotelowych Służieb 
a Obchodu w Puchov 
na Słowacji. W związ-
ku z tym przygotowane 
zostały 2 projekty doty-
czące kształcenia zawo-
dowego, które złożo-
no do Krajowej Agen-
cji Programu Leonardo 
da Vinci. 

Pierwszy z nich 
,,Smak słowackiej kuch-
ni” w zakresie ,,Staże’’ 
realizowany w Zdruże-
nej Strednej Skole Ho-
telowych Służieb a Ob-
chodu w Puchov, adre-
sowany jest do uczniów 
klas technikum żywie-

nia i gospodarstwa domowego. Projekt za-
kłada, że znajomość charakteru i specyfiki 
kuchni słowackiej przez poznanie receptur 
potraw, nowych technik i technologii spo-
sobu ich przyrządzania oraz zasad organi-
zacji przyjęć okolicznościowych przyczyni 
się do podniesienia kwalifikacji zawodo-
wych uczniów. Szkoła przygotowując wy-
żej wymieniony projekt chce stworzyć mło-
dzieży możliwość zdobycia dodatkowych 
umiejętności w celu zwiększenia ich szans 
na rynku pracy. 

Drugi projekt pt.,, Współczesne tren-
dy branży gastronomiczno- hotelarskiej 
stosowane na Słowacji’’ dotyczy wymia-
ny sześciu nauczycieli przedmiotów za-
wodowych związanych z gastronomią 
i hotelarstwem. 3-tygodniowy szkolenio-
wy pobyt zorganizowany przez Zdru-
żeną Stredną Skolą Hotelowych Służieb 
a Obchodu w Puchov da możliwość po-
znania systemu kształcenia zawodowego 
obowiązującego w innym kraju oraz za-
sad stosowanych na Słowacji w branży 
gastronomiczno- hotelarskiej. Natomiast 
wymiana doświadczeń wpłynie na po-
prawę przygotowania merytorycznego, 
metodycznego jak i zwiększy profesjona-
lizm nauczycieli.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Informacji

z ubiegłorocznego pobytu mieszkanki naszego powiatu
na kursie w Ilmenau

Wydział Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Koninie przypomina, że 
ostateczny termin wymiany starego do-
kumentu prawa jazdy na nowy upływa 
z dniem 30 czerwca br., tak więc do za-
łatwienia  sprawy w urzędzie pozostały 
już tylko 84 dni.

Do dziś, wniosku o wymianę doku-
mentu nie złożyło jeszcze około 6 tys. 
osób. Aby mogły one otrzymać nowy 
dokument przed 1 lipca, Wydział Ko-
munikacji musiałby przyjmować  co naj-
mniej 70 wniosków dziennie.

Kierowcy, którzy odkładają wizytę 
w urzędzie na ostatnią chwilę, powinni  
liczyć się z tym że otrzymają nowe pra-
wo jazdy po terminie a w razie  kontro-
li drogowej zostaną ukarani mandatem 
w wysokości 50 zł.

Przypominając o obowiązku, Wy-
dział Komunikacji zaprasza wszystkich 
kierowców do jak najszybszego zała-
twienia  sprawy w urzędzie.

                                           
        Zofia Kurzawa

Naczelnik Wydziału Komunikacji

Komunikaty/
Ogłoszenia

Wymień
prawo jazdy!!!
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Z inicjatywy Starosty Konińskiego 
w dniu  15 lutego w siedzibie urzędu 
odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji 
składowiska odpadów w miejscowości 
Goranin, gm. Ślesin.

Zaproszenie do rozmowy o dalszych 
losach wysypiska przyjęli: Jan Niedźwie-
dziński - Burmistrz Miasta i Gminy Śle-
sin, pracownicy Urzędu Miasta i Gmi-
ny Ślesin Maciej Ptak i Paweł Jaskulski,  
Leszek Długokęcki, kierownik Oddzia-
łu Środowiska i Rolnictwa Delegatury 
w Koninie Wielkopolskiego  Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu, Barbara Bud-
ner z Oddziału Środowiska i Rolnictwa 
Delegatury w Koninie Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Ma-
rzena Kaźmierczak z Wojewódzkiej In-
spekcji Ochrony Środowiska, Delegatu-
ra w Koninie, Sławomir Królak - Prze-
wodniczący Rady Gminy Ślesin, Andrzej 
Kornowicz Radny Gminy Ślesin,  Hen-
ryk Cegielski, sołtys wsi Goranin oraz 
Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik. 
W spotkaniu wzięła także udział dele-
gacja mieszkańców miejscowości Gora-
nin. Wśród zaproszonych gości zabra-
kło przedstawiciela firmy „EKOSERWIS” 
Sp.j., która na podstawie umowy zawartej 
z Gminą Ślesin była podmiotem eksplo-
atującym składowisko i adresatem decy-
zji administracyjnych, określających zasa-
dy eksploatacji oraz kierunek rekultywa-
cji składowiska. 

Od 1.01.2003r., Starosta Koniński nie 
jest dla składowiska odpadów w Gorani-
nie, organem w zakresie uzgodnień for-
malno-prawnych regulowanych przepi-
sami ustawy o odpadach, a więc decy-

zje starosty wydane w tej sprawie w la-
tach 2001-2002, straciły ważność z koń-
cem 2002r. Od 3 lat organem decyzyj-
nym w ww. zakresie jest wojewoda wiel-
kopolski. Natomiast kompetencje starosty 

ograniczają się do wy-
dania decyzji w spra-
wie rekultywacji tere-
nu zamkniętego wy-
sypiska oraz nadzo-
rowania tego procesu. 
Z uwagi jednak na 
liczne protesty miesz-
kańców Goranina do-
magających się likwi-
dacji składowiska od-
padów oraz zapobie-
żenie dalszej degra-
dacji środowiska na 
tym terenie, Starosta 
Koniński zorganizo-
wał spotkanie zainte-

resowanych stron aby umożliwić im  wy-
rażenie opinii w sprawie oraz podjęcie 
dyskusji służącej zażegnaniu konfliktu. 
Dotychczasowe działania podejmowane 
przez Gminę Ślesin, Wojewodę Wielko-
polskiego oraz Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska nie spełniły 
oczekiwań mieszkańców. Decyzją woje-
wody, wysypisko miało zostać częściowo 
zamknięte w 2005r. Od decyzji  tej, jed-
nak Gmina Ślesin odwołała się do Mini-
stra Ochrony Środowiska Do chwili obec-
nej nie ma rozstrzygnięcia Ministra Śro-
dowiska w tej sprawie a wydana decyzja 
nie jest ostateczna. Niejasny stan praw-
ny obiektu uniemożliwia podejmowanie 
dalszych działań związanych z jego przy-
szłością, a w rezultacie składowisko nie 
jest eksploatowane, ani przez zarządza-
jącego ( którym do czasu 
rozwiązania przez Gmi-
nę umowy dzierżawy, tj. 
do dnia 16 03.2005r., była 
firma „EKOSERWIS” Sp.j.)  
ani  przez Gminę Ślesin. 

Od początku funkcjo-
nowania wysypiska w Go-
raninie, Wojewódzki In-
spektor Ochrony Środo-
wiska (WIOŚ) w Poznaniu 
Delegatura w Koninie, wy-
konuje kontrole na terenie 
obiektu. Ostatnie kontro-
le wykazały występowa-

nie zagrożenia obsunięciem skarp skła-
dowiska. Stwierdzono także konieczność 
właściwego zagospodarowania odcieków 
składowiskowych oraz  kontynuowania  
badań monitoringowych. Podczas spo-
tkania, burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, 
Jan Niedźwiedziński, zadeklarował, że 
odcieki ze składowiska będą wywożone 
na oczyszczalnię ścieków. Poinformował 
także, że gmina podjęła przygotowania 
do ogłoszenia przetargu na wybór pod-
miotu, który  zajmie się dalszą eksploata-
cją składowiska. Powyższe działania będą 
wykonane po rozstrzygnięciu  odwołania 
przez  Ministerstwo Środowiska. 

Z uwagi na istotę problemu, staro-
sta Stefan Dziamara zobowiązał się wy-
stosować pismo do Ministra Środowiska 
z prośbą o przyspieszenie terminu roz-
strzygnięcia w sprawie odwołania od 
decyzji wojewody, które jest kluczowe 
dla  dalszych losów składowiska. Pod-
kreślił także, że starostwo jest otwarte na 
współpracę z zainteresowanymi strona-
mi w celu wyboru optymalnych  rozwią-
zań  dla  wysypiska  w  Goraninie. Nie-
mniej jednak, decydujący głos w tej spra-
wie należał będzie do innych podmio-
tów, tj. właściciela terenu – gminy Ślesin, 
inspekcji ochrony środowiska, wojewody 
( jako organu ochrony środowiska właści-
wego do wydawania decyzji związanych 
z eksploatacją składowiska) oraz upraw-
nionych organów kontrolnych. 

I choć problem wysypiska nie został 
na spotkaniu rozwiązany, to podjęta na 
nim dyskusja przyniosła dużo korzyści. 
Mieszkańcy Goranina poznali bowiem 
więcej szczegółów dotyczących prawne-
go aspektu sprawy a także kierunek dzia-
łań, jaki obrany został na rzecz rozwiąza-
nia problemu.

Wanda Majchrzak
Inspektor ds. gospodarki odpadami

i wędkarstwa. 
Marta J. Bagrowska

Goranin – problem wciąż  aktualny
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Od 6 lutego na terenie powiatu ko-
nińskiego trwa pobór. 

Na Powiatową Komisję Lekarską nr1 
zlokalizowaną przy ul Hurtowej zgłaszają 
się codziennie poborowi z terenu poszcze-
gólnych gmin powiatu, zgodnie z przyję-
tym wcześniej terminarzem stawiennictwa.

W związku z akcją prowadzoną przez 
Starostwo Powiatowe w Koninie pt. STA-
ROSTWO DBA O BEZPIECZEŃSTWO NA 
DROGACH POWIATU, zakupionych zo-
stało 2 tys. sztuk opasek odblaskowych 
dla uczniów szkół z terenu powiatu ko-
nińskiego.

Trafią one do dzieci i młodzieży po-
konujących odległą drogę do szkoły pie-
szo lub na rowerze, a więc do uczniów 
najbardziej narażonych na niebezpie-
czeństwa związane z ruchem drogowym. 
Z powodu ich ograniczonej ilości, Staro-
stwo wystosowało pismo do dyrektorów 
ww. szkół, z prośbą o wskazanie orien-
tacyjnej liczby uczniów, którzy otrzyma-
ją opaski.

Opaski odblaskowe zakupione zosta-
ną ze środków  Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

W styczniu br., Koło Ekologiczne 
w ZSEiU w Żychlinie, prowadzone przez 
panie: Agnieszkę Niezabitowską oraz Te-
resę Przytucką zorganizowało konkurs 
na hasło, jakie zamieszczone zostanie na 
opaskach. W swej treści miało ono na-
wiązywać do ekologii, bezpieczeństwa 
na drogach oraz konińskiego starostwa. 

Zainteresowanie konkursem przero-
sło oczekiwania organizatorów. Ponad 
50 uczniów przysłało swoje propozycje, 
a niektórzy nawet po kilka. 

A oto przykładowe hasła:
- „EKOLOGICZNE OPASKI STARO-

O Poborze ’2006
inaczej...

STWO FUNDUJE, WTEDY DZIECKO 
BEZPIECZNIE WĘDRUJE”,

- „STAROSTWO POWIATOWE W KO-
NINIE Z CZYSTOŚCI I BEZPIECZEŃ-
STWA SŁYNIE”,

- „STAROSTWO POWIATOWE W KO-
NINIE Z TEGO SŁYNIE, ŻE PRZYKŁA-
DEM ŚWIECĄ DZIECI, NOSZĄC OPA-
SKI I NIE WYRZUCAJĄC ŚMIECI”,

- „U NAS W POWIECIE NAJBEZPIECZ-
NIEJ NA ŚWIECIE, BO OPASKI NO-
SZĄ DZIECIAKI, DBAJĄCE O RYBY, 
ZWIERZĘTA I PTAKI”,

- „STAROSTWO BEZPIECZEŃSTWO 
GWARANTUJE I EKOLOGICZNE 
OPASKI FUNDUJE”.
Pomysłowość uczniów, i tym samym 

Aby zapewnić efektywne 
wykorzystanie czasu oczeki-
wania poborowych na do-
konanie czynności związa-
nych z przeprowadzeniem 
poboru, Wydział Spraw 
Społecznych, Obronnych 
i Informacji Niejawnych ko-
nińskiego starostwa zorgani-
zował cykl spotkań z przed-
stawicielami Wojskowej Ko-
mendy Uzupeł-
nień w Koninie, 
Zarządu Rejo-
nowego Pol-

skiego Czerwonego Krzyża, 
Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego i Ko-
mendy Miejskiej Policji. 

Dzięki tym pogadankom, 
młodzi ludzie mają okazję 
poznać zasady funkcjonowa-
nia polskiej armii, uzyskać 
cenne informacje dotyczą-
ce przebiegu służby wojsko-
wej, dowiedzieć się jak zo-

stać honorowym dawcą krwi a także ja-
kie konsekwencje karne wynikają ze zja-
wiska narkomanii czy co robić by uchro-
nić się przed zakażeniem wirusem HIV. 
Działania te podejmowane są w ramach 
realizacji Powiatowego Programu Promo-
cji Zdrowia uchwalonego przez Radę Po-
wiatu Konińskiego w roku 2001.

Romualda Nawrocka
Wydział Spraw Społecznych,

Obronnych i Informacji Niejawnych

różnorodność nadesłanych na konkurs 
propozycji mile zaskoczyła jury, które 
ostatecznie zdecydowało, iż na odblasko-
wych opaskach widnieć będzie hasło:

„KONIŃSKIE STAROSTWO UCZY 
DZIECI, BY NOSIŁY OPASKI I SEGRE-
GOWAŁY ŚMIECI”.

Autorzy wyróżnionych haseł zosta-
ną nagrodzeni przez Starostę Konińskie-
go Stefana Dziamarę symbolicznymi upo-
minkami.

Z uwagi na istotę problemu bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży na drodze do 
szkoły, Starostwo Powiatowe w Koninie 
będzie takie akcje powtarzać.

Marta J. Bagrowska

Starostwo dba o bezpieczeństwo
na drogach powiatu 
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Ośrodek będzie świadczył usługi w zakresie:
- Interwencji Kryzysowej,
- Pracy w środowisku,
- Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- Programu pracy ze sprawcą przemocy,
- Poradnictwa rodzinnego,
- Niebieskiego Pokoju (przy współpracy Komendy Miejskiej 

Policji),
- Punktu porad o prawach i uprawnieniach,
- Hostelu,
- Interwencji kryzysowej w sytuacji niepełnosprawności.

W związku z rozległym zakresem zadań realizowanych 
przez Ośrodek, (wymagających starannego przygotowania, 
bazy a przede wszystkim kadry) zakładamy etapowość wdraża-
nia programu. W pierwszym kwartale tego roku uruchomione 
zostaną : punkt poradnictwa rodzinnego; hostel (z możliwością 
przyjęcia 7 osób); telefon zaufania; punkt informacji dla osób 
niepełnosprawnych i rodzin; punkt porad o prawach i upraw-
nieniach oraz Niebieski Pokój. Natomiast kolejne elementy pro-
gramu wdrożone zostaną do końca 2006r.

Pracownicy Ośrodka będą pełnić dyżury telefoniczne w cią-
gu całego tygodnia:

dokończenie ze str. 1

Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęli: przed-
stawiciele samorządów powiatowego i gminnych, Komendy 
Miejskiej Policji w Koninie, duszpasterz z parafii św. Mikoła-
ja w Ślesinie, przewodniczący Gminnych Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy PCPR z Turku, 
Słupcy i Koła,  dyrektor MOPR w Koninie, kierownicy ośrod-
ków pomocy społecznej z powiatu konińskiego oraz przed-
stawiciele lokalnych mediów.

Ośrodek, działający w ramach Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Koninie, ma służyć łagodzeniu skutków sta-
nów kryzysowych występujących w rodzinach oraz przyczyniać 
się do zwiększenia skuteczności działań pomocy społecznej 
w powiecie.

Jego siedziba znajduje się w nowych obiektach Domu Po-
mocy Społecznej w Ślesinie, przy ul. Kościelnej 46.

Środki finansowe na wyposażenie obiektu, powiat uzyskał 
z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast jego bieżąca 
działalność finansowana będzie ze środków własnych powiatu.

- w godz. 8.00 - 16.00 pod nr. tel. 063 2708412 wew. 32
 oraz 
- w godz. 8.00 - 22.00 pod nr. tel. 512 493 486

Elżbieta Sroczyńska 
Dyrektor PCPR w Koninie
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