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Tradycje: miejsca i ludzie

Wizerunek naszego powiatu i jego bo-
gaty dorobek są wynikiem wspólnych wy-
siłków władz samorządowych oraz Pod-
miotów i Osób, którzy służą jego rozwojo-
wi swoją aktywnością i zaangażowaniem. 

Aby - w imieniu władz samorządowych 
oraz lokalnej społeczności - podziękować 
Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą 
w życiu społecznym i gospodarczym na-
szego powiatu, starostwo , od pięciu lat, or-
ganizuje „Galę Powiatu Konińskiego”. 

Podczas tegorocznej uroczystości, 
jej gospodarze: Starosta Koniński Stefan 
Dziamara i Przewodniczący Rady Powia-
tu Piotr Matyba, podziękowali za pełną 
oddania i zaangażowania pracę na rzecz 
powiatu wręczając odznaki tytułu „Zasłu-
żony dla Powiatu Konińskiego”, medale 
okolicznościowe oraz statuetki „Nagrody 
Gospodarczej Powiatu Konińskiego”,.

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla po-
wiatu konińskiego” jest wyrazem uznania 
dla roli, jaką pełnią w naszej małej spo-
łeczności osoby uhonorowane oraz po-
trzeby kontynuacji ich działalności. 

W tym roku, do grona Zasłużonych 
dołączyli: 
§ Bogumiła Staszak - instruktor te-

atralny, w uznaniu za szczególny 
wkład w rozwój kultury i jej propago-
wanie wśród dzieci i młodzieży gmi-
ny Golina oraz promowanie dorobku 
kulturalnego Ziemi Konińskiej;

§ Andrzej Kotłowski - instruktor 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Koninie, w uznaniu za pasję i od-
danie w działalności instruktażowo 
- metodycznej na rzecz bibliotek z te-
renu powiatu konińskiego, za wielo-
letnie promowanie kultury czytelni-
czej wśród młodego pokolenia miesz-
kańców Ziemi Konińskiej;

§ Szkoła Podstawowa im. Arkadego 
Fiedlera w Budzisławiu Kościel-
nym - w uznaniu za kultywowanie 
wśród wielu pokoleń uczniów naj-
lepszych tradycji szkolnych i ponad-

czasowych wartości ogólnoludzkich 
oraz wybitne wyniki dydaktyczne 
i wychowawcze, potwierdzone licz-
nymi sukcesami uczniów i absolwen-
tów szkoły;

§ Ochotnicza Straż Pożarna Tokarki, 
w uznaniu za niepodważalny wkład 
w funkcjonowanie społeczności lo-
kalnej, za krzewienie kultury, aktyw-
ne przeciwdziałanie sytuacjom nie-
bezpiecznym, doskonalenie umie-
jętności adeptów sztuki pożarniczej, 
a w chwilach zagrożenia dbanie o 
zdrowie, życie i mienie mieszkańców 
gminy Kazimierz Biskupi,

§ Ochotnicza Straż Pożarna w Sta-
rym Mieście - w uznaniu za dłu-
goletnią działalność na rzecz dbania 
o bezpieczeństwo społeczności lokal-
nej oraz aktywne uczestnictwo w ży-
ciu kulturalnym mieszkańców gminy 
Stare Miasto, za pielęgnowanie tra-
dycji i działanie zgodne z zasadami 
i normami obowiązującymi w wyko-
nywanym zawodzie;

Gala Powiatu Konińskiego
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§ Jerzy Ludwig - działacz społeczny, 
w uznaniu za wieloletnią, pełną od-
dania pracę na rzecz środowiska lo-
kalnego Gminy i Miasta Rychwał, 
w szczególności za wspieranie przed-
sięwzięć kulturalnych i sportowych 
organizowanych na terenie gminy;

§ Zdzisław Ukraiński - Kapelmistrz 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Golinie, w uznaniu za ak-
tywne wspieranie i krzewienie trady-
cji muzycznych wśród dzieci i mło-
dzieży gminy Golina, za promowanie 
Ziemi Konińskiej oraz kultywowanie 
wartości strażackich;

§ Elżbieta Streker - Dembińska - była 
Senator RP i Starosta Koniński w la-
tach 1998-2005,w uznaniu za stworze-
nie dobrze funkcjonującej struktury 
administracji powiatowej, za wykre-
owanie pozytywnego wizerunku po-
wiatu, za wkład wniesiony na rzecz 
konsolidacji społeczności oraz współ-
pracy jednostek samorządu terytorial-
nego powiatu konińskiego, za aktyw-
ne uczestnictwo w pracach Związku 
Powiatów Polskich, samorządu wo-
jewódzkiego i agend rządowych, za 
osiągnięcia w działalności społecznej 
i politycznej na rzecz Ziemi Koniń-
skiej i całej Wielkopolski;

§ Danuta Robak - sołtys wsi Wilczo-
góra, w uznaniu za zaangażowanie 
w życie społeczne wsi, działalność 
na rzecz informowania mieszkań-
ców gminy Wilczyn o możliwościach 
wsparcia rolnictwa wynikających 
z członkostwem Polski w Unii Euro-
pejskiej;

§ Janusz Ruszkowski - przedsiębiorca, 
działacz społeczny, w uznaniu za ak-
tywne wspieranie rozwoju lokalnego 
rynku pracy, długoletnią działalność 
na rzecz krzewienia sportu wśród 
społeczności Ziemi Kleczewskiej oraz 
owocną współpracę z samorządem 
Gminy i Miasta Kleczew;

§ Wiesław Smolarz - sołtys wsi Roza-
lin, w uznaniu za oddanie i zaanga-
żowanie w życie społeczności lokal-
nej gminy Rychwał, w szczególności 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
pracy w rolnictwie oraz informowa-
nia mieszkańców o możliwościach 
wsparcia rolnictwa wynikających 
z członkostwem Polski w Unii Eu-
ropejskiej, za wieloletnią działalność 
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej;

§ Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we MASARNIA Józef Kwiryng - 
w uznaniu za aktywne wspieranie 
rozwoju lokalnego rynku pracy oraz 
udział w życiu społeczności gminy 
Grodziec.

§ Zofia Łuczak - główny specjalista 
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Ka-
tastru i Gospodarki Nieruchomościa-
mi Starostwa Powiatowego, w uzna-
niu za 40-letnią aktywną współpra-
cę z administracją samorządową wo-
jewództwa i powiatu konińskiego 
w dziedzinie geodezji i kartografii;

§ Rodzina Zawodowa Elżbiety i Zyg-
munta Jarka - w uznaniu za stwo-
rzenie pierwszej w powiecie koniń-
skim Rodziny zawodowej o charak-
terze Pogotowia Rodzinnego, za za-
angażowanie w działalność na rzecz 

dzieci potrzebujących pomocy.
Chcąc podziękować za ogromny 

wkład w unowocześnienie i rozwój go-
spodarki naszego powiatu - osiągnięcia 
w zakresie tworzenia nowych miejsc pra-
cy, dbałości o ochronę środowiska na-
turalnego oraz wspieranie lokalnej spo-
łeczności - Zarząd Powiatu Konińskie-
go, nominował do Nagrody Gospodar-
czej w 2005 r.:

 W kategorii „Za osiągnięcia ekono-
miczne”: Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe HYDROBUD Spółka z o.o. w Ka-
mienicy; FABET Spółkę z o.o. w Śle-

sinie; ABC - PAK Producenta Opako-
wań - firmę rodzinną Państwa Iwony 
i Wiesława Kołakowskich z Sompolna; 
Zakład Cukierniczy ROMA - Roman Ja-
nicki z Kleczewa; Gminną Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska” w Wierzbni-
ku; PPHU „Agromax” w Skulsku oraz 
w kategorii „Za działalność na rzecz sa-
morządów terytorialnych Powiatu Koniń-
skiego”: ELSTAR - BIO GÓRNY, Spółkę 
z o.o. ze Starego Miasta; P.H.U. SERVIS-
TIR PODLASIŃSKI - Modła Kolonia; Za-
kład Betoniarski M. Kaluba - J. Rusz-
kowski - spółka jawna z Kleczewa.

Laureatami III edycji „Nagrody Go-
spodarczej’ 05” zostali:
§ „za osiągnięcia ekonomiczne”: ABC 

- PAK Producent Opakowań - firma 
rodzinna Państwa Iwony i Wiesława 
Kołakowskich z Sompolna i Zakład 
Cukierniczy ROMA - Roman Janic-
ki z Kleczewa 

oraz
§ „za działalność na rzecz samorządów 

terytorialnych Powiatu Konińskie-
go „ELSTAR - BIO GÓRNY, Spółka 
z o.o. ze Starego Miasta.

Dokończenie na stronie 12
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Z inicjatywy Starostwa Powiatowe-
go w Koninie, przy udziale Urzędu Mia-
sta Konina, 23 listopada br. odbyła się 
konferencja regionalna pt. „Narodowy 
Plan Rozwoju na lata 2007-2013: nowe 
programy operacyjne”, zorganizowana 
w ramach „Europejskiej Debaty Publicz-
nej” założonej przez Komitet Europejski 
Rady Ministrów. W województwie Wiel-
kopolskim , instytucją wdrażającą Euro-
pejską Debatę Publiczną jest Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Otwarcia konferencji dokonał Starosta 
Koniński Stefan Dziamara, który przedsta-
wił ideę Europejskiej Debaty Publicznej 
i omówił działania Powiatu Konińskie-
go w sferze pozyskiwania środków po-
chodzących z Unii Europejskiej. Tematy-
kę pozyskiwania środków unijnych przez 
Miasto Konin przybliżył Prezydent Koni-
na Kazimierz Pałasz. Konferencja stano-
wiła bazę dla dyskusji na tematy związa-
ne z przyszłością poszczególnych regio-
nów w Unii Europejskiej. 

Istotą spotkania było dotarcie 
do jak najszerszego grona osób i instytu-
cji kształtujących opinię publiczną, tak by 
informacje na temat przyszłości Unii Eu-
ropejskiej dostrzeżone zostały przez spo-
łeczności lokalne i na zasadzie sprzęże-
nia zwrotnego, wracały informując o po-
trzebach społeczeństwa. O merytoryczną 
część spotkania zadbali: Dariusz Kałuż-
ny Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Re-
gionalnego w Koninie, który przedsta-
wił istotę Narodowego Planu Rozwoju na 

lata 2007-2013 i charakterystykę poszcze-
gólnych programów operacyjnych, które 
wchodzą w skład cytowanego wyżej Pla-
nu, a także Paweł Suchanecki Przedstawi-
ciel Departamentu Rozwoju Regionalne-
go Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu, który 
omówił projekt Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Wielko-
polskiego na lata 2007-2013.

W konferencji wzięli udział: przedsta-
wiciele samorządu szczebla powiatowe-
go i gminnego, osoby aktywnie działa-

jące w sektorze pozarządowym, przed-
stawiciele szkolnictwa wyższego i po-
nadgimnazjalnego z regionu konińskie-
go, media lokalne, przedsiębiorcy oraz 
studenci Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie. Biorący udział 
w spotkaniu otrzymali projekt Narodo-
wego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, 
w wersji książkowej i na płycie CD, we-
dług stanu na wrzesień 2005 r.

Piotr Adamiak
Wydział Zarządzania

Narodowy Plan Rozwoju
na lata 2007 - 2013
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szarze całej Unii Europejskiej.
Jeżeli nie zostaną złożone żadne za-

strzeżenia, nazwa produktu jest rejestro-
wana i wpisuje się ją do Rejestru Chro-
nionych Nazw Pochodzenia oraz Chro-
nionych Oznaczeń Geograficznych. 

Wniosek o rejestrację może dotyczyć 
tylko jednego produktu rolnego lub spo-
żywczego. Zgodnie z procedurą powi-
nien być on sporządzony w dwóch wer-
sjach: na elektronicznym nośniku infor-
macji oraz w wersji papierowej (w języku 
polskim, pismem drukowanym w czar-
nym kolorze). Do wniosku należy do-
łączyć dowód wpłaty za ocenę wniosku 
i przekazanie go do Komisji Europejskiej. 
Opłata wynosi 300 zł, a wpłaty należy do-
konać na konto Urzędu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Rejestracja gwarantuje, iż nikt na tere-
nie kraju oraz całej Unii Europejskiej nie 
może bezprawnie używać w obrocie za-
rejestrowanej nazwy. Prawo do używania 
znaku graficznego mają wyłącznie produ-
cenci, którzy wytwarzają, produkt zgod-
nie ze specyfikacją. 

Dodatkowo producenci zyskują bez-
płatną reklamę i promocję znaków 
ze strony organizacji, które przy wykorzy-
staniu środków unijnych będą prowadzi-
ły akcję propagującą ideę ochrony i re-
jestrowania nazw tych wyjątkowych pro-
duktów.

Ewelina Rapeła
opracowano na podstawie materiałów 

zamieszczonych na stronie
www.oryginalnoscpodochrona.pl

Oryginalność pod ochroną
Na europejskim rynku rolnym i spo-

żywczym, jakość i oryginalność są bardzo 
cenione, przez co muszą podlegać szcze-
gólnej ochronie. 

Dotychczasowe doświadczenia kra-
jów europejskich w tym zakresie pozwa-
lają przypuszczać, że również ochrona 
i promocja polskich specjałów może 
przyczynić się do zachowania dziedzic-
twa kulturowego, rozwoju poszczegól-
nych regionów, a przede wszystkim 
do wzrostu atrakcyjności polskiej wsi, 
a w efekcie stać się dodatkowym źródłem 
dochodów jej mieszkańców. 

Wytwarzając specyficzne dla dane-
go obszaru produkty żywnościowe rolni-
cy silnie identyfikują się ze swoimi mały-
mi ojczyznami, podtrzymują stare trady-
cje kulinarne, promują oraz chronią dzie-
dzictwo kulturowe poszczególnych re-
gionów Europy.

Istnienie więc produktu lokalnego 
jest szansą rozwoju dla małych wiejskich 
społeczności, a produkt taki, opatrzo-
ny dodatkowo odpowiednim znakiem, 
świetnie się sprzedaje nie tylko na ryn-
kach lokalnych. 

W Unii Europejskiej system rejestracji 
i ochrony nazw produktów działa już od 
1992 roku. W Polsce również rozpoczę-
to kampanię informującą o korzyściach 
płynących z posiadania certyfikatów po-
twierdzających wysoką jakość i gwaran-
tujących pochodzenie produktów. Przy-
łączając się do tej akcji, w kolejnych nu-
merach „Kuriera Powiatowego” postara-
my się przybliżyć Państwu zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem europej-
skiego systemu rejestracji i ochrony nazw 
produktów.

W UE produkty gwarantujące wyjąt-
kową jakość mogą być oznaczone jed-
nym z trzech specjalnych symboli. Chro-
nią one producentów przed nieuczciwą 
konkurencją i pozwalają im promować 
swoje wyroby, jednocześnie informując 
konsumenta o wyjątkowości, specyfice 
i unikalności tych produktów.

Nazwę produktu rolne-
go lub środka spożywczego 
można zarejestrować i chro-
nić jako Chronioną Nazwę 

Pochodzenia w przypadku, gdy spełnio-
ne są następujące warunki: 
1. nazwa produktu wykorzystuje lub 

bezpośrednio nawiązuje do: regio-
nu, konkretnego miejsca lub w wyjąt-
kowych przypadkach do kraju, gdzie 
dany wyrób jest produkowany; (np. 
Miel de La Alcarria - hiszpański miód 
z prowincji Alcarria);

2. cały proces technologiczny tj.: wytwa-
rzanie surowców, produkcja wyrobu 
oraz przygotowanie do sprzedaży od-
bywa się na obszarze, do którego od-
nosi się nazwa produktu;

3. cechy charakterystyczne oraz jakość 
produktu wiążą się jednoznacznie 
ze specyfiką obszaru geograficznego, 
w którym jest on produkowany.
W Polsce za przyjmowanie, ocenę 

i przekazywanie wniosków o rejestrację 
nazw pochodzenia, oznaczeń geograficz-
nych oraz nazw specyficznego charakte-
ru do Komisji Europejskiej odpowiedzial-
ne jest Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. 

Wniosek o rejestrację poddawany jest 
najpierw ocenie formalnej. Streszczenie 
specyfikacji zaakceptowanego wniosku 
publikowane jest na stronie internetowej 
ministerstwa oraz w Dzienniku Urzędo-
wym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W specyfikacji zamieszcza się szczegóło-
we informacje na temat produktu: nazwę, 
skład, proces produkcji i związek wyrobu 
z regionem lub obszarem, gdzie jest wy-
twarzany. Wniosek nie budzący zastrze-
żeń przekazywany jest niezwłocznie na 
kolejny etap procedury rejestracyjnej do 
Komisji Europejskiej.

Komisja sprawdza i ocenia raz jeszcze 
specyfikację. Po zaaprobowaniu przez 
Komisję następuje publikacja dokumen-
tów w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich. I jest to sygnał do rozpo-
częcia oficjalnej rejestracji nazwy na ob-

Wszystkich zainteresowanych uzy-
skaniem takiego oznaczenia zaprasza-
my na stronę www.oryginalnoscpo-
dochrona.pl lub www.minrol.gov.pl, 
gdzie można znaleźć szczegóło-
we informacje i skąd można pobrać 
wnioski.
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W trosce o rodzinę 
Konferencja „System przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie w powiecie konińskim”

Z inicjatywy Starosty Konińskiego 
i Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, 
4 listopada br.,  w  starostwie odbyła się 
konferencja  nt.  „System przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie w powiecie ko-
nińskim”.

Na spotkanie  zaproszeni zostali kie-
rownicy ośrodków pomocy społecznej, 
policjanci,  pedagodzy szkolni i pogo-
towia rodzinne z powiatu konińskiego 
oraz Rodzinny Ośrodek Diagnostyczny, 
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie 
i Osobom Uzależnionym a także sędzio-
wie i  kuratorzy, czyli  przedstawiciele 
wszystkich instytucji, które w swej pracy 
spotykają  się z przemocą domową i są 
zobowiązane do pomocy rodzinom. 

Po wprowadzeniu w tematykę konfe-
rencji przez Starostę Konińskiego Stefana 
Dziamarę i   Zastępcę Komendanta Miej-
skiego Policji młodszego inspektora Paw-
ła Nejmana, głos zabrała dyrektor PCPR 
Elżbieta Sroczyńska, która przedstawiła 
założenia powiatowego programu dzia-
łań na rzecz przeciwdziałania sytuacjom 
kryzysowym w rodzinie. Zgodnie z za-
łożeniami programu, system zapobiega-
nia przemocy w rodzinie polegał będzie 
na prowadzeniu specjalistycznego porad-
nictwa rodzinnego (stacjonarnego i wy-
jazdowego) zorganizowaniu ośrodków 
interwencji kryzysowej (ok. 12 miejsc po-
bytu całodobowego wraz z zapewnie-
niem pomocy psychologicznej, prawnej, 
pedagogicznej oraz terapeutycznej) oraz 
utworzeniu Niebieskiego Pokoju (do pra-

cy z dziećmi będącymi świadkami lub 
ofiarami przemocy). 

  
Kolejny temat: „Funkcjonowanie rodzin-
nego systemu pieczy zastępczej w po-
wiecie konińskim jako jednej z form in-
terwencji kryzysowej” omówiła Doro-

ta Kaźmierczak specja-
lista pracy z rodziną 
w PCPR . Program po-
mocy dziecku i rodzi-
nie realizowany jest 
przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie 
w Koninie na czterech 
poziomach: oddziały-
wania wewnątrz ro-
dzinnego, pomocy we-
wnątrzrodzinnej wspar-
tej objęciem dziecka 
opieką częściową, ro-
dzinnej opieki zastęp-
czej oraz opieki insty-
tucjonalnej. Prioryte-

tem strategii powiatu konińskiego w za-
kresie pomocy dziecku i rodzinie jest za-
pewnienie dziecku opieki rodzicielskiej 
i wychowania w rodzinie zastępczej, jeśli 
nie może ono realizować prawa do życia 
i wychowania we własnej rodzinie bio-
logicznej. PCPR prowadzi szkolenia dla 
kandydatów do sprawowania rodzinnej 
pieczy zastępczej w ramach programu 
„PRIDE” składającego się z dziewięciu se-
sji przygotowujących kandydatów w za-
kresie: opieki i wychowania, zaspakaja-
nia potrzeb rozwojowych i kompensowa-
nia opóźnień, wzmacniania więzi z rodzi-
ną biologiczną, budo-
wania trwałych i bez-
piecznych związków 
dla dziecka na przy-
szłość oraz pracy ze-
społowej dla dobra 
dziecka i rodziny.

Podczas konfe-
rencji zaprezento-
wano także prawne 
podstawy procedur 
interwencyjnych sto-
sowanych przez pod-
mioty do tego upraw-

nione i zobowiązane. Kuratorzy Sądu Re-
jonowego: Anna Zawadzka i Małgorzata 
Janicka przedstawiły interpretację upraw-
nień dotyczących dzieci i postępowa-
nia Policji podczas interwencji w rodzi-
nie, sędzia Sądu Rejonowego w Koninie 
Robert  Kwieciński przybliżył zebranym 
znowelizowane przepisy prawa karnego 
w stosunku do sprawców przestępstw 
przeciwko rodzinie i opiece oraz wolno-
ści seksualnej i obyczajowości,  Naczel-
nik Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Koninie podinspektor  Grzegorz  
Baszczyk omówił

realizację procedury interwencji Po-
licji wobec przemocy w rodzinie „Nie-
bieskie Karty”. Ostatnim punktem kon-
ferencji była multimedialna prezentacja 
„Niebieskiego Pokoju” uruchomionego 
na terenie Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni, przygotowana przez starsze-
go aspiranta  Iwonę Majkowską. 

     
Przemoc w rodzinie doprowadza do de-
stabilizacji życia w rodzinie, niejedno-
krotnie stając się powodem największych 
tragedii, jak utrata zdrowia lub życia ludz-
kiego. Dlatego też bezwzględnie należy 
ją zwalczać. Do skutecznego przeciw-
działania  przemocy niezbędna jest ści-
sła współpraca przedstawicieli wszystkich 
instytucji, które w swej pracy spotykają 
się z przemocą domową i są zobowiąza-
ne do udzielenia rodzinom wsparcia i po-
mocy.

Elżbieta Sroczyńska
Dyrektor PCPR w Koninie
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Niebieska Karta / Niebieski Pokój

NIEBIESKA KARTA

Na terenie działania Komendy Miej-
skiej Policji w Koninie w okresie 9 mie-
sięcy 2005 roku przeprowadzono 229 in-
terwencji wobec przemocy w rodzinie, 
gdzie wszczęta została procedura Nie-
bieskiej Karty. Na terenie miasta Konina 
takich interwencji przeprowadzono 114, 
natomiast na terenie gmin powiatu ko-
nińskiego 115.

Liczba ofiar przemocy domowej 
to na terenie miasta Konina ogółem 180 
w tym:
- 114 kobiet,
-  2 mężczyzn, 
- 47 dzieci do lat 13,
- 17 małoletnich od 13 do 18 roku ży-

cia
Liczba ofiar przemocy domowej 

na terenie powiatu konińskiego ogółem 
213 w tym:
- 112 kobiet,
- 3 mężczyzn,
- 62 dzieci do lat 13,
- 36 małoletnich od 13 do 18 roku ży-

cia.
Liczba sprawców przemocy domowej 

to 224 mężczyzn i 5 kobiet.
W około 80% sprawcy przemocy do-

mowej znajdowali się pod wpływem al-
koholu - zarówno na terenie miasta Koni-
na jak i powiatu konińskiego.

Możemy wyróżnić następujące formy 
przemocy domowej:
- przemoc fizyczna (bicie, popychanie, 

policzkowanie, wykręcanie rąk),
- przemoc psychiczna (ciągłe krytyko-

wanie, oskarżanie, grożenie, poniża-
nie, wyzywanie, izolowanie od rodzi-
ny i znajomych, stałe kontrolowanie),

- przemoc ekonomiczna (odbieranie 
wynagrodzenia lub innych należno-
ści, kontrolowanie wydatków, zmu-
szanie do podpisywania zobowiązań 
finansowych, niszczenie rzeczy oso-
bistych).

Kluczowym momentem rozpoczęcia 
procedury Niebieskiej Karty jest jej wy-
pełnienie podczas interwencji domowej. 
Od tej pory rozpoczynają się obowiązki 
dla funkcjonariuszy Policji,

Do których należą m.in.:

- nawiązanie niezwłocznie (nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni od założenia 
Niebieskiej karty)

- kontaktu z rodziną w której nastąpi-
ła przemoc w celu bliższego pozna-
nia sytuacji i zorientowania się czy 
i ewentualnie jakiego rodzaju pomoc 
jest potrzebna,

- przekazanie informacji o sytuacji 
do instytucji i podmiotów powoła-
nych i zobowiązanych do udzielenia 
pomocy i wsparcia w celu zaintereso-
wania się sytuacją rodziny,

- systematyczne wizyty – przynajmniej 
raz w miesiącu - sprawdzających stan 
bezpieczeństwa domowników i za-
chowanie sprawcy przemocy w ro-
dzinie,

- zainteresowanie się sytuacją dzieci, 
współpraca w tym zakresie w peda-
gogami szkolnymi, psychologami, po-
radniami psychologiczno-pedagogicz-
nymi,

- prowadzenie postępowań sprawdza-
jących i przygotowawczych.

NIEBIESKI POKÓJ

Utworzenie Niebieskiego Pokoju 
– warunków „zbliżonych do naturalnych” 
i przyjaznych podczas przesłuchań – mi-
nimalizujących stres towarzyszący dzie-
ciom, które były ofiarami i świadkami 
przestępstw i przemocy stwarza miej-
sce, gdzie dziecko w przyjaznych warun-
kach mogłoby opowiedzieć o doznanych 
krzywdach i zaniedbaniach.

Utworzenie Niebieskiego Pokoju ma 
spełniać następujące cele:
1. ograniczyć do minimum ilości prze-

słuchań dzieci (np. przez wykorzysta-
nie przez sądy nagrań video), aby nie 
narażać je na ponowne przeżywanie 
traumatycznych wydarzeń,

2. unikać „zetknięcia się” dziecka ze 
sprawcą podczas przesłuchania,

3. stworzyć warunki do swobodnego 
wypowiadania się,

4. stworzyć możliwość uczestniczenia 
w przesłuchaniu (dzięki dwóm po-
mieszczeniom) wszystkich osób zaan-
gażowanych w rozwiązanie sprawy,

5. zapewnić natychmiastowe urucho-
mienie działań pomocowych skiero-
wanych do dziecka i rodziny,

6. zapewnić bieżące obserwowanie 
przesłuchiwanej ofiary.

Zakłada się, że dzięki funkcjonowa-
niu Niebieskiego Pokoju, przesłuchiwa-
nie dzieci – ofiar i świadków przestępstw 
w Niebieskim Pokoju spowoduje:
1. minimalizację stresu i napięcia towa-

rzyszącego dzieciom,
2. możliwość gromadzenia materiału do-

wodowego (dzięki nagrywaniu prze-
słuchania, obserwacji, możliwość za-
dawania pytań przez osoby obserwu-
jące przesłuchanie – dzięki posiada-
niu bezprzewodowej słuchawki przez 
osobę prowadzącą przesłuchanie,

3. bezzwłoczne uruchomienie działań 
pomocowych dla dziecka – dzięki 
możliwości brania udziału w przesłu-
chaniu naraz wszystkich osób zaanga-
żowanych w rozwiązanie sprawy (po-
mieszczenie dla obserwacji).
Aby powyższe cele i zakładane re-

zultaty zostały osiągnięte muszą powstać 
dwa pomieszczenia stanowiące „Niebie-
ski Pokój”: pomieszczenie do przesłu-
chań oraz drugie - do odsłuchu i obser-
wacji.

Pierwsze pomieszczenie - aby speł-
niało swoją funkcję - należy wyposażyć 
w: stolik z zaokrąglonymi krawędzia-
mi, krzesełka, dywanik, zabawki, plusza-
ki, kolorowe dziecięce czasopisma, ma-
lowanki, flamastry, papier do rysowa-
nia, rysunki sylwetek obu płci, akwa-
rium, mebelki dziecięce, kolorowe ściany 
z namalowanymi postaciami z bajek, ka-
mera (skrzętnie ukryta wśród malunków 
na ścianie), mikrofony (również ukryte).

Drugie pomieszczenie – do obserwa-
cji i odsłuchu powinno być wyposażone 
w: telewizor do podglądu przesłuchania, 
sprzęt audio-video służący do nagrywa-
nia i odtwarzania przesłuchań, mikrofon, 
bezprzewodowa słuchawka dla zapew-
nienia kontaktu pomiędzy osobą prowa-
dzącą przesłuchanie a osobami obserwu-
jącymi je, telefon z liniami wewnętrznymi 
i wyjściem na miasto

Tak przygotowane pomieszczenia na-
leży udostępnić sędziom, prokuratorom, 
kuratorom sądowym, pracownikom so-
cjalnym, psychologom i innym osobom 
niezbędnym w trakcie zbierania mate-
riału dowodowego przestępstwa i orga-
nizowania procesu pomocy dziecku i ro-
dzinie.

Starszy aspirant Iwona Majkowska
Asystent Zespołu ds. nieletnich

i patologii Sekcji Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Koninie
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§ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koninie
62-510 Konin, ul. Aleje 1-go Maja 9,
tel. 2430306 / 2430307;

§ Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełno-
sprawności
62-510 Konin, ul. Hurtowa1, tel. 2430309;

§ Zespół Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej PCPR
62-561 Ślesin, ul. Kościelna 46, tel. 2704137;

§ Pogotowia Rodzinne:
- w Golinie, ul. Brzeźniak 1a, tel. 2418021,
- w Ślesinie, ul. 20 stycznia 3, tel. 2704759,
- w Starym Mieście , ul. Lipowa, tel. 2416791;

§ Komenda Miejska Policji w Koninie
Konin, ul. Przemysłowa 2, tel. 2472143, 247149
telefon alarmowy: 997; telefon zaufania: 2472444;

§ Komisariaty Policji: 
- w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, tel. 2472385,
- w Kazimierzu Biskupim, ul. 1 Maja 3, tel. 2411197,
- w Rychwale, ul. Sportowa 1A, tel. 2481007,
- w Sompolnie, ul. 11 Listopada 17, tel. 2714082,
- w Ślesinie, ul. Polna 1, tel. 2704007

§ Posterunki Policji:
- w Wilczynie, ul. Wilczogóra 155A, tel. 2683007,
- w Kleczewie, ul. 11 Listopada 13, tel. 2701097,
- w Skulsku, ul. Sikorskiego 4, tel. 2682007,
- w Golinie, ul. Kolejowa 11A, tel. 2410007,
- w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, tel. 2470007

§ Zespoły Dzielnicowych:
-  w Starym Mieście,  ul. Topolowa 1, tel. 2416207,
-  w Krzymowie, ul. Główna 19, tel. 2413097,
-  w Grodźcu, ul. Targowa 3, tel. 2485007,
-  w Rzgowie, ul. Konińska 8, tel. 2419007,
-  w Wierzbniku, Wierzbinek 68, tel. 2611007

§ Policyjny Telefon Zaufania
0800120226 (linia bezpłatna, czynna codziennie 

od 8.00 do 22.00);

§ Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”
0801120002 (czynny od poniedziałku do soboty 

w godz. 10.00 – 22.00; w niedziele i święta – w godz. 
10.00 – 16.00 ),

§ Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
Konin, ul. 11 Listopada 26, tel. 2436767;

§ Oddział Odwykowy Szpitala w Koninie
ul. Południowa 1, tel. 2433560,

§ Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom 
Uzależnionym
Licheń, ul. Klasztorna 4, tel. 2708132 / 2708167

§ Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Ośrodkach Pomocy Społecz-
nej:
- w Golinie, ul. Kolejowa 25, tel. 2418071, 
- w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolności 1, 

tel. 2411210,
- w Rychwale, ul.  Plac Wolności 21, tel. 2481041,
- w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, tel. 2714822,
- w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, tel. 2704087,
- w Starym Mieście,  ul. Główna 17, tel. 2416230,
- w Krzymowie, ul. Kościelna 2, tel. 2413091,
- w Grodźcu, ul. Główna 17, tel. 2485500,
- w Rzgowie, ul. Konińska 8, tel. 2419591,
- w Wierzbniku,  tel. 2611201
- w Kleczewie, ul. Strażacka 1, tel. 2701139,
- w Skulsku, ul. Sikorskiego 6, tel. 2682080,
- w Kramsku, ul. Chopina 12, tel. 2462139

§ Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Konin, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 2429535,

§ Sąd Rejonowy Wydział Rodziny i Nieletnich
Konin, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 2429535,

§ Prokuratura Rejonowa
Konin, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 2429149

Potrzebujesz wsparcia bądź pomocy? 
– zgłoś się !

Dane teleadresowe instytucji zobowiązanych do udzielenia wsparcia i pomocy:
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Studium Rekreacji dla rejonu Konina

9 listopada, podczas posiedzenia 
Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powia-
tu Konińskiego odbyła się prezentacja 
„Studium rekreacji w rejonie Konina”.

Studium opracowane zostało w Wiel-
kopolskim Biurze Planowania Przestrzen-
nego w Poznaniu dla uszczegółowienia 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go województwa wielkopolskiego. Po-
trzeba jego opracowania była dostrzega-
na i sygnalizowana, między innymi przez 

radnych powiatu konińskiego na etapie 
tworzenia planu, kiedy wyrażano pogląd, 
że w rejonie Konina występują wyklucza-
jące się funkcje: użytkowania górnicze 
i funkcja turystyczna. Tymczasem, choć 
wydobycie węgla zakłóciło równowa-
gę przyrodniczą i zmieniło ukształtowa-
nie terenu, to jednak prawidłowa, prze-
myślana rekultywacja stwarza nową ja-
kość przestrzeni, wprowadza nowe ele-
menty krajobrazu, które sprzyjają roz-
wojowi funkcji turystycznej i rekreacyj-
nej, wynikających z predyspozycji natu-

ralnych oraz bogactwa kultury rejonu Ko-
nina. Należy dodać, że w opracowaniu 
pod pojęciem „rejon Konina” rozumie się 
obszar powiatu konińskiego grodzkiego, 
konińskiego ziemskiego, kolskiego i tu-
reckiego. 

Zadaniem opracowania stało się więc 
ujęcie zachodzących zmian i określenie 
rozwiązań systemowych w zakresie tury-
styki i rekreacji dla terenów znajdujących 

się w granicach wymienionych powiatów. 
Dla realizacji tego zadnia w opra-

cowaniu przeprowadzono szczegółową 
analizę uwarunkowań działalności tury-
stycznej. Przeanalizowane zostały uwa-
runkowania przyrodnicze, kulturowe, go-
spodarcze oraz dotyczące infrastruktury 
technicznej, w tym bazy komunikacyjnej. 

W wyniku przeprowadzonej anali-
zy, autorzy dokonali identyfikacji pro-
blemów w zakresie: presji kopalni wę-
gla brunatnego, zagrożenia powodziowe-

Studium Rekreacji
dla rejonu Konina

go, prawnej ochrony przyrody, wpływu 
sfery gospodarczej na zagospodarowanie 
przestrzenne, komunikacji i infrastruktury 
oraz określili kierunki zagospodarowania 
rekreacyjno-turystycznego, a w tym m.in: 
dotychczasowe i przyszłe działania samo-
rządów na rzecz rekreacji, kierunki rekul-
tywacji obszarów po eksploatacji węgla, 
kierunki rozwoju turystyki, a także ele-
menty strategiczne da rozwoju turysty-
ki (miejscowości węzłowe dla ruchu tu-
rystycznego, ośrodki generujące ruch tu-
rystyczny, główne trasy samochodowe, 
obiekty atrakcyjne turystycznie, projek-
towane obszary rekreacyjne, szlaki tury-
styczne, zbiorniki wodne itp.) i kierun-
ki rozwoju komunikacji i infrastruktury 
technicznej.

W opracowaniu określone zostały 
również zadania samorządów na rzecz 
rozwoju rekreacji. Wymieniono wśród 
nich między innymi:
- opracowanie programów rozwoju tu-

rystyki i rekreacji,
- realizowanie następujących elemen-

tów strategicznych:
- przystosowanie do obsługi turystów 

głównych szlaków samochodowych,
- organizowanie informacji turystycznej 

w punktach węzłowych, 
- znakowanie szlaków turystycznych,
- propagowanie i wzbogacanie szlaku 

Pątniczego, 
- polepszenie zagospodarowania ist-

niejących szlaków wodnych, 
- rozbudowa infrastruktury na szlakach 

turystycznych, 
- zagospodarowanie otoczenia zbiorni-

ków pokopalnianych itp.,
- podejmowanie współpracy między 

samorządami w celu realizacji zadań 
rozwoju turystyki i rekreacji.

Propozycje rozwiązań systemowych 
zaprezentowane w opracowaniu mogą 
być wykorzystane przez gminy i powiaty 
dla własnych programów rozwoju dzia-
łalności, która stanowi jeden z kierun-
ków aktywizacji gospodarczej terenów 
powiatów wschodniej wielkopolski i al-
ternatywne źródło zarobkowania dla ich 
mieszkańców. Ich wykorzystanie zależy 
wyłącznie od chęci i możliwości poszcze-
gólnych samorządów.

Włodzimierz Matecki
Główny specjalista 

w Wydziale Zarządzania

fot. Andrzej Dusza
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Powiatowy Finał Konkursu Ochrony Środowiska...

26 listopada w siedzibie starostwa 
odbyła się V edycja Powiatowego Finału 
Konkursu Ochrony Środowiska. W Kon-
kursie wzięło udział 27 uczniów z powiatu 
konińskiego, 19 z gimnazjów i 8 uczniów 
ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Młodzież wykazała się dużą zna-
jomością tematów z dziedziny ochro-
ny środowiska. Podczas zmagań kon-
kursowych, największą wiedzę wśród 
gimnazjalistów zaprezentowali: Mo-

Powiatowy Finał Konkursu
Ochrony Środowiska
już za nami 

nika Kaczmarek z gimnazjum w Łu-
czywnie, gm. Sompolno - 26 punktów 
i I miejsce, Ilona Szeflińska z gimnazjum 
w Golinie -  25 punktów, miejsce II oraz 
Natalia Orzechowska z gimnazjum w Ka-
zimierzu Biskupim - 20 punktów i miej-
sce III. W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych, najlepsi okazali się: Ilona Czaj-
kowska  z ZSE-U w Żychlinie, która zdo-
bywając 32 punkty zajęła I miejsce, Ewa 
Jakubowicz, z ZSE-U w Żychlinie z 29,5 p. 
- II miejsce i Michał Oźmiński z ZSP 
w Sompolnie, 29 p.- miejsce III. 

Laureaci V edycji Powiatowego Fi-
nału Konkursu Ochrony Środowiska na-
grodzeni zostali wysokiej jakości cyfro-
wymi aparatami fotograficznymi a pozo-
stali uczestnicy otrzymali ciekawe pozy-
cje książkowe o tematyce biologicznej 
i ekologicznej. Nagrodami książkowy-
mi, starostwo podziękowało również na-
uczycielom i opiekunom za wkład pra-
cy włożony w przygotowanie młodzie-
ży do konkursu. Wszyscy obdarowani 
zostali także upominkami promocyjny-
mi powiatu.  

W imieniu władz powiatu, staro-
sta koniński Stefan Dziamara i wicesta-
rosta  Stanisław Bielik., złożyli gratula-
cje zwycięzcom konkursu oraz wręczy-
li nagrody.

Halina Dąbrowska
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
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Comenius - łączy szkoły w Europie

COMENIUS to jeden z komponen-
tów programu SOCRATES, wspierający 
inicjatywy mające na celu podniesienie 
jakości edukacji szkolnej i promowanie 
świadomości wymiaru europejskiego 
w procesach edukacyjnych. Jego głów-
nym zadaniem jest wzbogacenie i uzu-
pełnienie systemów edukacyjnych kra-
jów uczestniczących w programie. Po-
maga on również uczniom i nauczycie-
lom w kształtowaniu poczucia przyna-
leżności do szerszej społeczności euro-
pejskiej, społeczności mającej różne tra-
dycje ale wspólną historię. 

W 2004 roku, na zaproszenie dy-
rekcji Gimnazjum „Am Lindenberg” 
w Ilmenau (szkoły będącej inicjatorem 

stworzenia projektu w ramach progra-
mu Socrates - Comenius), Roman Kraw-
czyk - przedstawiciel Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleczewie wziął 
w udział w spotkaniu przygotowaw-
czym. Wizyta ta miała na celu określe-
nie roli, obowiązków i zadań partnerów 
w procesie realizacji projektu.

W rezultacie od początku sierp-
nia 2005 r. do końca lipca 2006 r. ZSP 
w Kleczewie uczestniczy wraz z 5 in-
nymi europejskimi szkołami w realiza-
cji szkolnego projektu Comeniusa pt. 
„Szkoła łączy Europę. Marzenia i rze-
czywistość”. Koordynatorem projektu 
jest Gimnazjum Nr 4 im. J.Brauna w Tar-
nowie, a rolę partnera w projekcie obok 
ZSP w Kleczewi pełnią: Gimnazjum „Am 
Lindenberg” w Ilmenau (Niemcy), Tanc-
sics Mihaly Gimnazium w Mor (Węgry), 
Liceo Scientifico „E.Fermi” w Salo (Wło-
chy) oraz Gymnazium w Poltar (Słowa-
cja).

Głównym celem projektu „Szkoła łą-
czy Europę. Marzenia i rzeczywistość” 
jest porównanie systemów edukacyj-
nych państw, z których pochodzą szkoły 
- uczestnicy przedsięwzięcia. 

W efekcie uczniowie będą mie-
li możliwość wzbogacenia swojej wie-
dzy o Unii Europejskiej, jej histo-
rii i instytucjach, poszerzenia wiedzy 
o państwach członkowskich Unii, po-
znawania innych kultur, podniesie-
nia kompetencji językowych, umie-
jętności technik komputerowych, li-
terackich, dziennikarskich oraz foto-
graficznych. Najbardziej zaangażowani 
w realizację projektu uczniowie tworzyć 

będą Europejski Klub Comeniusa.
W ramach realizacji projektu ZSP 

w Kleczewie zobowiązana została do 
wykonania następujących zadań:
– Przygotowanie informacji o szko-

le i regionie - w ramach tego zada-
nia w okresie od września do listo-
pada uczniowie gromadzić będą in-
formacje o swojej szkole i regionie 
i przedstawią je w postaci: plansz, 
wykresów, prezentacji multimedial-
nych, stron WWW oraz w trakcie 
wystawy (termin wykonania koniec 
grudnia 2005 r.).

– Przygotowanie materiałów do mię-
dzynarodowego magazynu „Poznaj-
my się bliżej” - materiał ten stanowić 
będą zgromadzone informacji wzbo-
gacone zdjęciami, rysunkami itp. 
(termin wykonania koniec grudnia 
2005 r.)

– Poznajemy systemy edukacyjne na-
szej grupy - w ramach tego zadania 

uczestnicy projektu przygotowują 
informację o systemie edukacyjnym 
swojego kraju w postaci prezentacji 
multimedialnej pt. „System edukacyj-
ny naszego kraju” (termin wykona-
nia 28 lutego 2006 r.).

Jednym z naszych głównych zadań 
jest dotarcie z projektem do możliwie 
największej grupy uczniów ZSP i po-
przez atrakcyjność projektu wyzwolenie 
ich aktywności. Uczniowie będą mieli 
szansę zapoznać się z różnymi możliwo-
ściami uzyskania wykształcenia szkol-
nego, obowiązującymi w nich systema-
mi motywacyjnymi i skalami ocen, prze-
analizują metody nauczania i porównają 

je z wizją wspólnej szkoły europejskiej. 
Naszym celem jest także zaangażo-

wanie w realizację projektu rodziców 
oraz lokalnej społeczności w takim za-
kresie, w jakim jest to możliwe. Liczy-
my również na aktywną współpracę 
z samorządem lokalnym, lokalnym to-
warzystwem kulturalnym oraz „Gazetą 
Kleczewską”. 

Zakładamy, że współpraca między-
narodowa z innymi szkołami spowo-
duje twórczą modyfikację planów szko-
ły i metod jej działania, rozbudowanie 
jej kontaktów a przede wszystkim wy-
korzystanie międzynarodowych progra-
mów oświatowych w codziennej pracy.

Grażyna Mikorzewska
Koordynator programu 

Socrates - Comenius 
w ZSP w Kleczewie

COMENIUS
– łączy szkoły w Europie



10

Biuletyn Powiatu Koniñskiego Biuletyn Powiatu Koniñskiego

11
Wiatdomości sportowe

Ø Powiat Koniński zajął 2 miej-
sce we Współzawodnictwie 
Sportowo – Turystycznym Po-
wiatów Województwa Wielko-
polskiego o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskie-
go w 2005 r. 
 

31 powiatów z Wielkopolski ry-
walizowało ze sobą przez cały 
rok, biorąc udział w 27 zawo-
dach rozgrywanych na terenie 
województwa. Punktowane były 
zarówno Mistrzostwa Wielko-
polski, jak i zawody rekreacyjne 
z udziałem dorosłych, rodzin, itp. 
W końcowej klasyfikacji, powiat 
koniński - 1496 pkt. wyprzedził 
jedynie powiat wrzesiński zdo-
bywając - 1545 pkt., na trzecim 
miejscu uplasował się z 1485 pkt. 
powiat pleszewski. 

Ø Reprezentacja Powiatu Ko-
nińskiego w składzie: Krzysz-
tof Wejman, Adrian Wejman, 
Paweł Sucharski i Adam Cie-
ślak zajęła I miejsce w XXII Fi-
nale Centralnym Olimpiady 
Turystyczno – Krajoznawczej 
odbywającej się 4-6 listopada 
br., w Zakopanem. 

Zdobycie 586 pkt pozwoli-
ło naszej drużynie pokonać po-
wiat kraśnicki – 488 pkt oraz po-
wiat lubliniecki – 482 pkt., i wy-
walczyć I miejsce w klasyfikacji 
ogólnej.

W ścisłym finale indywidual-
nym - w którym startowało 9 naj-
lepszych zawodników- zwyciężył 
także Krzysztof Wejman a Adrian 
Wejman zajął miejsce siódme.

W klasyfikacji województw, 
na I miejscu uplasowała się Wiel-
kopolska – 1034 pkt, na II z 970 
pkt Lubelskie a na III z 900 pkt 
Łódzkie.

Tomasz Piaseczny
Wydział Oświaty, Kultury,

Sportu i Turystyki

Wiadomości sportowe

15 października 2005 roku odbyła się 
uroczystość związana z przekazaniem do 
użytku Sali Środowiskowo-Gimnastycznej 
wraz z kompleksem boisk o nawierzch-
ni tartanowej, przy Gimnazjum im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Starym 
Mieście.  Wydarzenie to, nie bez powo-
du, zbiegło się z obchodami święta Edu-
kacji Narodowej.

Ten wspaniały obiekt powstał dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu samorządu te-
rytorialnego z Wójtem Gminy Ryszardem 
Nawrockim na czele, społeczności Stare-
go Miasta, a także Dyrektora Gimnazjum 
w Starym Mieście Mariusza Kubsia.

Na uroczyste otwarcie  przybyło wielu 
znamienitych gości, m. in. parlamentarzyści, 

przedstawiciele: Ministerstwa Sportu, Urzę-
du Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty.

W uroczystościach wziął także udział 
Starosta Koniński Stefan Dziamara, który 
przekazałdla Gimnazjum komplet piłek 
do zespołowych gier sportowych. Wyda-
rzenie stało także okazją do  wręczenia 
tytułu honorowego „Zasłużony dla po-
wiatu konińskiego” Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Żychlinie, Tadeuszowi 
Romańczukowi.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
gminy i powiatu do skorzystania z atrak-
cyjnej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, m.in:  nauki tańca, aerobi-
ku, gimnastyki korekcyjnej a także boksu 
i kick-boxingu.

Bartłomiej Michalak
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Medale okolicznościowe i podzięko-
wania za szczególny wkład w tworzenie 
oblicza kulturowego naszej ziemi oraz 
szeroko pojętą edukację na rzecz spo-
łeczności powiatu konińskiego otrzy-
mali:
§ Anna Janiszewska-Janaszkiewicz, dy-

rektor MDK Konin - za nieoceniony 
wkład w kreowanie wizerunku kultu-
rowego ziemi konińskiej, życzliwość 
i oddanie społeczności lokalnej;

§ Zbigniew Dobrzycki, dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury - za 
zaangażowanie na rzecz kultywowa-
nia tradycji regionalnych i krzewieniu 
kultury wśród społeczności powiatu 
konińskiego,

§ Alfred Łukaszewski, kierownik kape-
li „Dębowiacy” - za zaangażowanie 
i wkład w upowszechnianie Amator-
skiego Ruchu Artystycznego oraz kul-
tywowanie staropolskich tradycji re-
gionalnych,

§ Centrum Kultury i Sztuki - za wspie-
ranie i pomoc w realizacji przedsię-
wzięć kulturalnych na rzecz społecz-
ności Powiatu Konińskiego,

§ Koniński Dom Kultury - za aktywne 
wspieranie działań Powiatu Koniń-
skiego w dziedzinie kultury.

Tegoroczną Galę Powiatu uświet-
nił występ Kabaretu-Kapeli „LWOWSKA 

FALA”, który po raz pierwszy 
gościł w naszym regionie. Arty-
ści ze Lwowa zapewnili wspa-
niałą atmosferę i wprowadzili 
uczestników Gali w specyficz-
ny „baciarski” klimat. 

Kolejną atrakcją, zarazem 
kończącą uroczystości galo-
we, był VI wernisaż pople-
nerowy „Impresje malarskie”, 
na którym zaprezentowane 
zostało ok. 60 obrazów ma-
larzy - uczestników Ogólno-
polskiego Pleneru Malarskiego 
w Ślesinie. W tegorocznym 
spotkaniu wzięło udział 16 ar-
tystów: Jerzy Gnatowski – ko-
misarz pleneru, Dorota Fal-
kowska – Adamiec, Ludmiła 
Szczepkowska, Danuta Drze-
wiecka, Cecylia Szerszeń, Edy-
ta Rutkowska, Krystyna Jasiń-
ska, Anna Ksykiewicz, Andrzej 
Smółka, Czesław Romanowski, 
Jan Grabski i Jan Wołek. Wy-
stawa poplenerowa przycią-
gnęła rzesze zwiedzających, 
a pejzaże ukazujące piękno 
Ziemi Konińskiej cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.

Marta J. Bagrowska

Wszystkim Nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy oraz życzy-
my kolejnych przedsięwzięć, któ-
re przyczyniać się będą do roz-
woju i rozsławienia Ziemi Ko-
nińskiej. 

Oby zdrowie, zapał i wytrwa-
łość pozwoliły Państwu jak naj-
dłużej zachować pełną aktyw-
ność i pogodę ducha, a radość 
i mądrość z jaką idziecie przez 
życie, stały się przykładem dla 
następnych pokoleń

Tradycje: miejsca i ludzie

Gala Powiatu Konińskiego – minireportaż cz. II 


