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Niech Święta Bożego Narodzenia 
emanując swym niepowtarzalnym pięknem,

przyniosą Państwu wiele radości 
i niezapomnianych wzruszeń,

a nadchodzący Nowy Rok 2011 obdarzy optymizmem
oraz pomyślnością w życiu osobistym i zawodowym.

Stanisław Bielik 
Starosta Koniński

Andrzej Nowak 
Przewodniczący Rady 
Powiatu Konińskiego

Małgorzata Waszak 
Wicestarosta Koniński
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Pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
Rady Powiatu Konińskiego odbyło się 2 
grudnia br. w Starostwie Powiatowym 
w Koninie. 

Po złożeniu ślubowania, Rada Powia-
tu Konińskiego wybrała ze swego grona 
nowego przewodniczącego. Na to stano-
wisko zgłoszono kandydaturę Andrzeja 
Nowaka z Towarzystwa Samorządowe-
go, pełniącego funkcję przewodniczące-
go w minionej kadencji. W wyniku taj-
nego głosowania Andrzej Nowak został 
jednogłośnie wybrany Przewodniczącym 
Rady Powiatu IV kadencji. W dalszej czę-
ści obrad, także w głosowaniu tajnym 
wybrano dwóch wiceprzewodniczących: 
Wiesława Bednarka z PSL oraz Elżbietę 
Raźną z PO.

W wybranej 21 listopada Radzie Po-
wiatu Konińskiego IV kadencji zasiadają:

Okręg nr 1 (gminy Skulsk i Wilczyn) 
Michał Hałas
Halina Lenartowicz 
Andrzej Perkowski 

Okręg nr 2 (gminy Sompolno 
i Wierzbinek)
Andrzej Kłosowski 
Waldemar Marciniak
Janusz Stankiewicz 
Jacek Wysocki 

Okręg nr 3 (gminy Kramsk, 
Krzymów i Stare Miasto)
Marek Górczak 
Tadeusz Jaroszewski
Bogumił Leszczak
Maria Wróbel 
Andrzej Nowak

Okręg nr 4 (gminy Grodziec, Rzgów 
i Rychwał)
Wiesław Bednarek
Stanisław Głąbicki (który zastąpił Stefana 
Dziamarę, wybranego na Burmistrza 
Rychwała)
Gabriel Rybicki
Jan Śledź

Okręg nr 5 (gminy Golina, 
Kazimierz Biskupi i Kleczew)
Mirosław Durczyński

Antoni Kulczak 
Stanisław Maciejewski 
Agnieszka Mirecka-Katulska
Zenon Paszek 
Elżbieta Raźna

Okręg nr 6 (gmina Ślesin)
Władysław Kocaj 
Sławomir Królak
Dariusz Musiałkiewicz 

Z Kroniki Powiatu…
Mieszkańcy zdecydowali

Podczas II sesji Rady, 9 grudnia, wybrano wicestarostę i pozostałych członków 
Zarządu.
Decyzją radnych powiatu konińskiego w skład Zarządu Powiatu weszli: Stanisław 
Bielik – starosta koniński, Małgorzata Waszak – wicestarosta koniński, Halina 
Lenartowicz – członek Zarządu, Zenon Paszek – członek Zarządu, Jacek Wysocki 
– członek Zarządu. W pracach Zarządu uczestniczyć będą także Krzysztof Musiał – 
sekretarz powiatu i Radzisław Kozłowski – skarbnik powiatu.
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Z Kroniki Powiatu…

Ponad 10 kilometrów nowej nawierzch-
ni, chodniki, przejścia dla pieszych, za-
toki autobusowe oraz zjazdy na posesje, 
to efekt przebudowy drogi powiatowej 
nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś, 
którą 9 listopada oficjalnie oddano do 
użytku.

Projekt modernizacji drogi powiato-
wej realizowany był na długości 10,2 km 
w dwóch odcinkach: Wilczogóra – Wtu-
rek oraz Wturek – Skulska Wieś i trwał 
ponad pół roku. Całe przedsięwzięcie 
kosztowało ponad 12 mln zł i w połowie 
sfinansowane zostało ze środków ze-
wnętrznych, w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Odbiór techniczny inwestycji nastąpił pod 
koniec października, a uroczyste otwarcie 
zmodernizowanej drogi odbyło się 9 listo-
pada w miejscowości Dzierżysław.

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali Stanisław Bielik starosta ko-
niński, Andrzej Nowak przewodniczą-
cy Rady Powiatu Konińskiego, Antoni 
Klonowski wójt Skulska, Piotr Kamiński 
sekretarz gminy Wilczyn oraz sprawują-
cy nadzór merytoryczny nad inwestycją 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Koninie – Zbigniew Winczewski. 
W spotkaniu uczestniczyli także przedsta-
wiciele samorządów: powiatowego, gmin 
Skulsk i Wilczyn, a także pracownicy fir-
my – wykonawcy inwestycji, dziennikarze 
oraz mieszkańcy.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 
3181P Wilczogóra – Wturek – Skulska 
Wieś” to największa inwestycja drogowa 
zrealizowana przez samorząd powiatu 
konińskiego w ciągu ostatnich 12 lat. 
Poza modernizacją 10,2 km odcinka dro-
gi, w ramach projektu wykonane zostało 
6 skrzyżowań, wybudowano ponad 6 km 
chodników, utwardzono pobocza i wy-
konano podjazdy do posesji oraz zatoki 
autobusowe. Parametry techniczne drogi 
zostały podwyższone także dzięki posze-
rzeniu jezdni ok. 7 m w pasie ulicznym 
oraz do 6 m w pozostałym przekroju dro-
gowym.

Podsumowując, cały odcinek objęty 
przebudową stanowi wizualnie estetycz-
ny, a przede wszystkim przemyślany 
pod względem bezpieczeństwa ciąg ko-
munikacyjny. Realizacja tego projektu 
wpłynie korzystnie na poprawę warun-
ków komunikacyjnych na tym odcinku, 
zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Ma ona nie tylko duże 
znaczenie logistyczne dla mieszkańców 
gmin Skulsk i Wilczyn, ale wpływa na 
spójność całego układu komunikacyjne-
go w północno-zachodniej części powia-
tu. Dzięki przebudowie zwiększy się tak-
że dostęp do obszarów inwestycyjnych 
decydujących o rozwoju gmin Wilczyn 
i Skulsk.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Powiat zakończył kolejną 
inwestycję drogową

 W celu łagodzenia skutków zimy, pra-
cami odpowiednich służb objętych zosta-
nie ponad 486 km dróg powiatu koniń-
skiego będących w utrzymaniu Zarządu 
Dróg Powiatowych w Koninie. Dodatko-
wo przewidziano także odśnieżanie inter-
wencyjne. Zadanie to realizowane będzie 
przez wyłonione w przetargach firmy dys-
ponujące nowoczesnym, wyspecjalizowa-
nym sprzętem.

Przy zimowym utrzymaniu dróg po-
wiatowych zaangażowanych zostanie 14 
piaskarek, 21 pługów, 4 równiarki oraz 
13 ładowarko - spycharek. 

Służby techniczne Zarządu Dróg Po-
wiatowych przeprowadziły kontrolę stanu 
przygotowania sprzętu oraz zapasów zgro-
madzonych środków do zwalczania ślisko-
ści zimowych. Dzięki wyposażeniu wszyst-
kich piaskarek w nadajniki GPS, na bieżą-
co będzie też prowadzona kontrola pracy 
sprzętu na drodze oraz koordynowanie 
akcjami w warunkach ekstremalnych.

W ramach akcji „zima”, Zarząd Dróg 
Powiatowych w Koninie uruchomił tele-
fon alarmowy 508 267 237, pod którym 
przez całą dobę przyjmowane będą zgło-
szenia dotyczące utrudnień na drogach 
powiatu spowodowanych warunkami at-
mosferycznymi. 

Niezależnie jednak od skali działań pod-
jętych przez służby drogowe, kierowcy 
powinni zachować na drogach szczególne 
środki ostrożności, a zwłaszcza dostoso-
wać prędkość do panujących warunków. 
Niewskazane jest także wyprzedzanie na 
drogach pracującego sprzętu odśnieżają-
cego i przeciwgołoledziowego.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Zimowe 
utrzymanie 
dróg 
powiatowych
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Nowocześnie, z wykorzystaniem goto-
wych ozdób lub tradycyjnie, korzystając 
z własnych zdolności artystycznych zdobio-
no 14 grudnia stoły podczas VIII Powiato-
wego Konkursu „Najpiękniejszy Stół Świą-
teczny”, który odbył się w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Ponad dwadzieścia wigilijnych stołów 
udekorowanych w sali sportowej Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Ży-
chlinie robiło wielkie wrażenie. I jak pod-
czas każdej z ośmiu edycji powiatowego 
konkursu widać było zaangażowanie z ja-
kim młodzież podchodzi do swojej pracy. 

Różne były natomiast 
pomysły i technika wy-
konania ozdób i deko-
racji. Na stołach oprócz 
świec znaleźć można 
było Biblię, opłatki, spe-
cjalnie pieczone chleby 
i piękne stroiki. Były 
też pierniki, wino, czy 
zdobione goździkami 
pomarańcze. Niektórzy uczestnicy wspo-
magali się gotowymi ozdobami, co przy 
umiejętnym wykorzystaniu dodatkowo 
upiększało stoły.

Komisja konkursowa pod przewodnic-
twem Krystyny Mikołajczak, plastyczki 
z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wy-
różniła uczniowskie zespoły, a nagrodziła 
kolejne trzy. Pierwszą nagrodą i najpięk-
niejszym stołem wigilijnym pochwalić się 
mogą uczniowie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Koninie, 
drugie miejsce przypadło dla Zespołu 
Szkół Górniczo-Energetycznych w Koni-
nie, a trzecie uczniom Zespołu Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Kościelcu w pow. kolskim.

Oprócz międzyszkolnego konkursu 
na „Najpiękniejszy Stół Świąteczny” 
uczniowie klas hotelarskich, klas ży-
wienia i gastronomicznych rywalizowali 
w konkursie „Zakąski Wigilijne”. W tym 
konkursie zwyciężyła Justyna Wielko-
polan, która znakomicie przyrządziła 
amura, przed Natalią Kwitowską i Aga-
tą Staszak. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych zadbali też o atmosferę 
konkursu, krzątającym się wokół stołów 
uczniom towarzyszyły bowiem kolędy 
i pastorałki.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie ponownie znalazł się 
wśród nominowanych do tytułu „Promo-
tor Ekologii”. Akt Nominacji do drugiego 
etapu XII Narodowego Konkursu Ekolo-
gicznego „Przyjaźni Środowisku” odebra-
ła 9 grudnia dyrektor Zespołu Szkół Anna 
Matczak-Gaj. Gala Nominowanych odby-
ła się w Senacie RP.

ZSE-U jest jedyną szkołą ponadgim-
nazjalną z województwa wielkopolskiego 
i jedną z dwóch w Polsce nominowaną 
w Konkursie. Warto podkreślić, iż w ubie-
głym roku szkoła otrzymała już certyfikat 
w kategorii „Promotor Ekologii”.

Celem konkursu – organizowanego 
przez Centrum Wspierania Inicjatyw Po-
zarządowych – Stowarzyszenie Europa 
Nasz Dom – jest promowanie obywatel-
skich postaw proekologicznych i wdraża-
nie przyjaznych środowisku technologii. 
W konkursie oceniane są zarówno inno-
wacyjne projekty dotyczące rozwiązań 
technicznych i inwestycji w dziedzinie 
ochrony środowiska, jak i przedsięwzię-

cia z zakresu edukacji ekologicznej. Ka-
tegoria „Promotor Ekologii” skierowana 
jest do podmiotów z terenu całej Polski, 
prowadzących działania z zakresu szero-
ko pojętej edukacji ekologicznej. 

Kapituła konkursu oceniła, iż działania 
proekologiczne Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych są na tyle oryginalne 

i nowoczesne, że zasługują na nominowa-
nie do dalszego etapu konkursu. Społecz-
ność szkoły czeka teraz na dalsze decyzje 
kapituły, która ma wyłonić laureatów.

Anna Matczak-Gaj
Dyrektor Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Z ekologią 
za pan brat

Piękne stoły wigilijne

Edukacja
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Sylwia Gręda z Gimnazjum w Grodźcu 
i Agata Bugaj z Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie zostały 
laureatkami tegorocznego 10. Powiato-
wego Konkursu Ochrony Środowiska. 

Starostwo Powiatowe w Koninie już 
po raz dziesiąty zorganizowało Konkurs 
Ochrony Środowiska, którego celem jest 
przede wszystkim popularyzacja tematyki 
ekologicznej oraz kształtowanie właści-
wych postaw młodzieży wobec środowi-
ska przyrodniczego.

W etapie szkolnym Konkursu wzięło 
udział 210 uczniów z 15 gimnazjów i 93 
uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu konińskiego. W przeprowa-
dzonym 11 grudnia br. finale uczestni-
czyło 14 uczniów z 14 gimnazjów oraz 8 
uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych. 
W pracach jury uczestniczyli: Krystyna 
Szajkowska-Podlasińska – Wizytator De-
legatury w Koninie Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, Bożena Frankowska – Na-
czelnik Wydziału Ochrony Gruntów 
Rolnych, Rolnictwa i Leśnictwa Staro-
stwa Powiatowego w Koninie, Czesław 
Smorowski – Przewodniczący Związku 
Międzygminnego „Koniński Region Ko-
munalny” oraz Halina Dąbrowska – Na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
konińskiego Starostwa. Po części pisem-
nej, na poziomie szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych wyłoniono po 
3 laureatów, którzy wzięli udział w ust-
nym finale konkursu.

Zmagania uczestników ścisłego finału 
obserwowali także zaproszeni goście: Sta-
nisław Bielik – Starosta Koniński, Zenon 
Paszek – Radny Powiatu Konińskiego, 
Rafał Łęcki – pracownik Stacji Badawczej 

w Turwi, Instytutu Środowiska Rolnicze-
go i Leśnego PAN w Poznaniu, Marek 
Niezabitowski – Prezes Stowarzyszenia 
Ekologiczno-Kulturalnego „Eko-logiczni” 
w Koninie oraz Józef Olczak – Dyrektor 
Biura Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Koninie.

Według jury Konkursu, wśród gim-
nazjalistów największą wiedzą z dzie-
dziny ekologii wykazali się: Sylwia 
Gręda z Gimnazjum w Grodźcu, która 
zajęła pierwsze miejsce zdobywając 
24,5 punktu oraz Patrycja Kamińska 
z Gimnazjum w Budzisławiu Kościel-
nym (22 punkty) i Małgorzata Janiak 
z Gimnazjum w Ślesinie (21,5 punktu). 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
zwyciężyły uczennice z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. 
Najwyżej oceniona została Agata Bu-
gaj zdobywając 26,5 punktu. Kolejne 
miejsca zajęły: Anita Dąbrowska – 25,5 
punktu i Alicja Wojciechowska – 20 
punktów.

Finaliści otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w Koninie 
– laureaci ścisłego finału sprzęt sportowy 
(plecaki trekingowe, śpiwory, karimaty 
oraz szybkościomierze na rower) oraz 
książki, a pozostali uczestnicy plecaki. 
Zwycięzcy Konkursu zostali dodatkowo 
nagrodzeni książkami przez Polski Zwią-
zek Wędkarski w Koninie.

Za wkład pracy włożony w przygoto-
wanie finalistów, drobnymi upominkami 
obdarowani zostali także nauczyciele. 

Halina Dąbrowska
Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska

X edycja Powiatowego 
Konkursu Ochrony 
Środowiska

Najlepsi uczniowie z całej Wielkopol-
ski odebrali stypendia ufundowane przez 
Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła 
się 24 listopada w auli Szkoły Muzycznej 
im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

W gronie 340 najzdolniejszych mło-
dych Wielkopolan znalazło się także pię-
cioro uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu.

Z rąk wojewody wielkopolskiego Pio-
tra Florka dyplomy i gratulacje odebra-
li: Kinga Karnafel – uczennica IV klasy 
Technikum w Kleczewie, Kamil Kowa-
lewski z Technikum Ekonomicznego im. 
Fryderyka Chopina w Żychlinie, Martyna 
Moks – uczennica III klasy Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Kleczewie, Magdalena Sosnowska 
z Liceum Ogólnokształcącego im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Sompolnie oraz Da-
mian Stanisławski, uczeń Liceum Ogól-
nokształcącego im. Fryderyka Chopina 
w Żychlinie.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 
przyznawane są za najlepsze wyniki 
w nauce. Wyróżnieni uczniowie mogą po-
chwalić się nie tylko wysoką średnią ocen 
(powyżej 4,75), ale także szczególnymi 
uzdolnieniami w określonych dziedzinach 
wiedzy potwierdzonymi osiągnięciami 
w olimpiadach i konkursach na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym.

Stypendium przyznaje Prezes Rady Mi-
nistrów na czas trwania roku szkolnego. 
W obecnym 2010/2011 wynosi ono mie-
sięcznie 258 zł.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Stypendia 
Prezesa 
Rady 
Ministrów

Ekologia / Edukacja
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…to tytuł konferencji integracyjno-aktywi-
zującej dla osób niepełnosprawnych, która 
odbyła się 8 grudnia 2010 r. w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej na Posadzie. 

Program konferencji obejmował pod-
sumowanie dotychczasowych trzyletnich 
działań podjętych w projekcie, skiero-
wanych do 92 osób niepełnosprawnych 
– uczestniczek i uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w powiecie konińskim. 
Zaprezentowane zostały instrumenty ak-
tywnej integracji, którymi objęci zostali 
uczestnicy projektu. Były to: instrumenty 
aktywizacji zawodowej (warsztaty szko-
leniowe z doradcą zawodowym), aktywi-
zacji społecznej (warsztaty szkoleniowe 
z prawnikiem, indywidualne i grupowe 
wsparcie psychologiczne, zajęcia wyjaz-
dowe „Poznajemy Urząd Pracy”, zajęcia 
wyjazdowe „Ja w ZUS-ie”, udział w „Tar-

Edukacja / Pomoc społeczna

Gołąb Pokoju zagościł w 17 listopada 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie. Pozłacaną statuetkę z rąk 
starosty krotoszyńskiego Leszka Kulki 
odebrała Małgorzata Waszak, wicestaro-
sta koniński.

Symboliczną uroczystość otworzyła 
Marietta Putz – dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, która 
podziękowała za wyróżnienie placówki tak 
symbolicznym wydarzeniem. Następnie 
głos zabrał starosta krotoszyński: „To bar-
dzo ważne, aby wzmacniać te głosy, które 
w skali państw i pojedynczego czło wieka 
wskazują na jego niezbywalne prawa. Ten 
przekaz kierujemy do szkół, by zwracać 
uwa gę na wolność słowa, czy zgroma-
dzeń” – mówił tuż po przekazaniu symbolu 
Leszek Kulka. Z kolei Małgorzata Waszak, 
wicestarosta koniński, podkreśliła wa lor 
eduka cyjny fruwającego po świecie Gołę-
bia Pokoju: „Dla młodzieży to jednocześnie 
lek cja historii i wiedzy o społeczeństwie, 
dlatego bardzo się cieszymy, że uczniowie 
ZSP w Kleczewie będą mogli dowiedzieć 
się więcej na temat praw człowieka”.

Wręczona w Kleczewie statuetka Gołę-
bia Pokoju – symbol praw człowieka po-
chodzi z Niemiec i została zaku pio na przez 
Fundację Siebenpfeiffera. Ideą tego przed-
sięwzięcia było, aby statu et ką wymieniały 
się niemieckie starostwa. Statuetka gołębia 
co kilka ty godni zmieniała miej sce pobytu, 
rezydując głównie w szkołach. W ten spo-
sób odwiedziła wiele miejsc w Niemczech, 
aż  w 2010 r. grupa nie mieckich starostów 
z powiatów:  Germer she im,  Ilm, Rheinp-
falz, Kaiserlauter i Saarpfalz zdecydowała 
o przekazaniu gołębia polskim  powiatom. 
Pierwszym powiatem w Polsce, który 
otrzymał gołębia, był powiat krotoszyń-

ski. Stało się to 18 października 2010 r. 
Po miesiącu pobytu w Krotoszynie gołąb 
„pofru nął” na Ziemię Konińską. W Kle-
czewie statuetka gości do połowy grudnia, 
a następnie (21 grudnia) zostanie przeka-
za na Starostwu Powiatowemu z Olesna na 
Opolszczyźnie.

Od 1948 r. gołąb jest symbolem Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Na-
rodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. 
W 2008 r., w 60 rocznicę jej ogłosze-
nia, niemiecki artysta Richard Hillinger 
wyrzeźbił statuetkę gołębia w naturalnej 
wielkości. Wraz z nią powstało trzydzie-
ści odlewów – pozłacanych statuetek, 
które symbolizują 30 praw człowieka wy-
mienionych w Deklaracji. Dziś te „złote 
gołębie” krążą po całym świecie; prze-
kazywane są przez głowy państw, zna-
ne osobistości, instytucje i samo rządy. 
Gościły już m.in. u zwierzchnika kościoła 
katolickiego Benedykta XVI, Dalajlamy 
XIV, kanclerza Niemiec Angeli Merkel, 
prezydenta Czech Vaclava Havla i prezy-
denta Polski Lecha Wałęsy. 

Wizyta Gołębia Pokoju w Polsce w tym 
roku ma także polski wymiar symbolicz ny. 
Na leży pamiętać, że powstały przed trzy-
dziestoma laty, w sierpniu 1980 r., związek 
zawo do wy „Solidarność” walczył o prze-
strzeganie Deklara cji Praw Człowieka.

Marietta Putz
Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleczewie

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Gołąb Pokoju w Kleczewie „Mogę 
pracować”
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Pomoc społeczna / Turystyka

Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Marina” ogłosiła II edycję konkursu 
fotograficznego „Subregion koniński 
w barwach jesienno-zimowych”. Kon-
kurs odbywa się pod Honorowym Pa-
tronatem marszałka województwa wiel-
kopolskiego, starosty konińskiego i pre-
zydenta Konina.

Konkurs skierowany jest do wszystkich 
fotografów amatorów i będzie trwać od 8 
listopada 2010 r. do 14 stycznia 2011 r.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi 
na uroki subregionu konińskiego, jego 
walory naturalne, dorobek kulturowy, 

historyczny i przyrodniczy oraz promo-
cję turystyki poprzez prezentację prac 
na tle jesienno-zimowej aury.

Organizatorzy przygotowali atrakcyj-
ne nagrody: weekend w Ośrodku Szko-
leniowym „Mityng”, Weekend w Hotelu 
„Moran” w Powidzu, kurs języka an-
gielskiego w Ośrodku Nauki Języków 
Obcych „Akcent”, roczną prenumeratę 
czasopisma fotograficznego ufundowa-
ną przez NECKERMANN. Regulamin 
oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są na stronie: www.lotmarina.pl

Zapraszamy do udziału!

Subregion koniński 
w barwach jesienno-zimowych

gach Pracy dla osób niepełnosprawnych”) 
oraz aktywizacji zdrowotnej (turnus reha-
bilitacyjny). 

Poza tymi działaniami osoby niepełno-
sprawne objęte były działaniami o cha-
rakterze środowiskowym (integracyjnym), 
takimi jak: wyjazdy do kina, wsparcie asy-
stentów, wieczorki integracyjne (na warsz-
tatach szkoleniowych) oraz zajęcia spor-

towo kulturalne Brazylijskiej Sztuki Walki 
CAPOEIRA. 

Bardzo istotnym punktem konferen-
cji było wygłoszenie prelekcji dotyczącej 
przebiegu ścieżki edukacyjno-zawodowej 
osób niepełnosprawnych aktywnych za-
wodowo. Jacek Kowalski oraz Krzysz-
tof Raźny na podstawie własnych do-
świadczeń, napotykanych trudności, ale 
i licznych sukcesów na drodze życiowej, 
zachęcali uczestników projektu do podej-
mowania wyzwań, niezrażania się prze-
ciwnościami losu, rozwoju zawodowego i 
samorealizacji. 

W trakcie konferencji zaproszeni gości 
mieli okazję zobaczyć prace plastyczne 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej oraz pokaz Brazylijskiej Sztuki Walki 
CAPOEIRA w wykonaniu uczestników 
projektu. 

Konferencja zorganizowana została w 
ramach projektu systemowego „Mogę 
pracować – wsparcie dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem doświadczających 
szczególnych trudności na rynku pracy” 
współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Kinga Stępińska 
koordynator projektu
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Uczniowie 
z Kleczewa 
w Krainie 
Łagodności

Zespół wokalno-instrumentalny z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjanych w Kle-
czewie wziął udział w Wielkopolskim 
Przeglądzie Twórczości Marka Grechu-
ty, który odbył się w sobotę 11 grudnia 
w Orpiszewie (powiat krotoszyński). 

IV Wielkopolski Przegląd Twórczo-
ści Marka Grechuty, imponujący pod 
względem rozmachu organizacyjnego, 
poziomu artystycznego oraz niezwykle 
przyjaznej atmosfery odbył się w Zespole 
Szkół w Orpiszewie – niewielkiej szkole 
w powiecie krotoszyńskim. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleczewie zostali zaproszeni 
jako goście występujący poza konkursem 
dzięki wcześniejszym kontaktom między 
powiatami krotoszyńskim i konińskim. 
Zainicjowano ją podczas listopadowej 
uroczystości przekazania Gołębia Pokoju 
w Kleczewie, w czasie której swoje nie-
zwykłe umiejętności wokalne zaprezento-
wali także uczniowie. Na efekt nie trzeba 
było czekać długo, bo zaraz po występie 
goście z Krotoszyna zaprosili młodych ar-
tystów do udziału w Przeglądzie.

Kleczewski zespół wokalno-instrumen-
talny zaprezentował utwory Marka Gre-
chuty oraz swoje ulubione piosenki z Kra-
iny Łagodności. Zwłaszcza, że na widowni 
był Jerzy Filar, lider zespołu Nasza Basia 
Kochana oraz Jacek Kowalski, mediewista 
i wykonawca muzyki staropolskiej. Okla-
ski i słowa uznania oraz przyjacielskie pro-
pozycje artystycznego wsparcia ze strony 
znanych muzyków zostały z radością przy-
jęte przez opiekunkę zespołu Lidię Jędra-
szewską i muzykujących uczniów.

Marietta Putz
Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie

Rolnik Koniński / Edukacja
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje

ZIMA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Zima jest okresem kiedy rolnicy szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni 
są na zagrożenia związane z tą porą roku takie jak: poślizgnięcia, czy odmrożenia.

Warto zadbać o bezpieczeństwo 
w tym okresie

Upadki osób stanowią pierwszą pod względem wielkości grupę wypadków w na-
stępstwie, których wypłacono jednorazowe odszkodowanie. W 2009 r. w powia-
tach: konińskim, tureckim, kolskim i słupeckim z tytułu upadków osób wypłacono 
137 odszkodowań, co stanowi 45,4 % wszystkich wypłaconych odszkodowań. 

Przyczynami upadków jest:
• niewłaściwa nawierzchnia podwórzy (grząskość, śliskość, brak dbałości o stan 

ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie), 
• używanie nieodpowiedniego obuwia.
Zapobieganie upadkom szczególnie w okresie zimowym:
• utrzymywanie ładu i porządku w obrębie siedliska i pomieszczeń gospodar-

skich
• utwardzenie przejść, ich odśnieżenie, posypywanie piaskiem, popiołem i tro-

cinami
• uporządkowanie traktów komunikacyjnych
• stosowanie obuwia antypoślizgowego lub nakładek antypoślizgowych na obuwie.
Aby nie ulec odmrożeniu:
 Słuchaj prognozy pogody i bierz pod uwagę nie tylko temperaturę, ale też siłę 

wiatru, wilgotność powietrza, gdyż mogą one zwiększyć niebezpieczeństwo 
odmrożenia;

 Noś ciepłą bieliznę, odpowiednie zewnętrzne ubranie chroniące przed zim-
nem. Pamiętaj o nakryciu głowy (30 proc. ciepła organizm traci przez odsło-
niętą głowę);

 Przed wyjściem posmaruj skórę odsłoniętych części ciała, np. maścią witami-
nową lub wazeliną

 Ogranicz czas przebywania na mrozie;
 Utrzymuj krążenie krwi poruszając się, ale unikaj przemęczenia;
 Staraj się pozostawać w miejscu osłoniętym od wiatru;
 Ogrzewaj od czasu do czasu palce rąk, krzyżując ramiona i umieszczając dłonie 

pod pachami;
 Zapoznaj się z wczesnymi objawami odmrożenia. Jeśli zauważysz jakiekolwiek 

z nich, natychmiast szukaj schronienia. I, jeśli to możliwe, zmień odzież na 
suchą.

Zachęcam do przestrzegania tych kilku prostych i wydawałoby się oczywistych 
zasad, jednocześnie apelując o rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy 
przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności 
rolniczej.

Opracowała 
mgr inż. Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, 
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego 

Placówki Terenowej  KRUS w Koninie

Komunikat 
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie informuje, że 
w dniach 24 grudnia i 31 grudnia rejestracja pojazdów odbywać się będzie 
do godz. 12.00.
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Fundusze europejskie

Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego uhonorował najaktywniejszych 
beneficjentów Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. Za efek-
tywne wykorzystanie Funduszy Europej-
skich w Wielkopolsce, tytułem „Aktyw-

nego Europejczyka” nagrodzone zostało 
także Starostwo Powiatowe w Koninie. 
Wyróżnienie dla urzędu odebrał Staro-
sta Koniński Stanisław Bielik 8 listopada 
w Poznaniu. 

Uroczyste podsumowanie konkursu 
pod nazwą „Aktywny Europejczyk”, pro-
mującego dobre praktyki w wielkopol-
skich samorządach odbyło się 8 listopada, 
podczas konferencji pod hasłem „Wielko-
polska innowacyjna – zmiana dzięki Fun-
duszom Europejskim”. 

Konkurs zorganizowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu skierowany był do 
projektodawców, których wnioski zostały 
wybrane do dofinansowania w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
a ich realizacja dobiegnie końca najpóź-
niej w grudniu 2010 r. Jego ideą było 
wybranie najaktywniejszych beneficjen-
tów w grupie samorządów, którzy nie 
tylko aktywnie aplikowali o środki, ale 
potrafili swoje projekty dobrze wykonać 

i rozliczyć. Ocenie podlegały m.in. ilość 
i charakter realizowanych projektów oraz 
stan i prawidłowość ich realizacji. Spo-
śród 208 nominowanych beneficjentów 
Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców. 

W kategorii „Jednostka Samorządu 
Terytorialnego – Powiat” laur przypadł 
Starostwu Powiatowemu w Koninie za 
skuteczność w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych na realizację zadań mających na 
celu poprawę warunków życia mieszkań-
ców. 

Dzięki sprawnym i skutecznym zabie-
gom samorządu oraz wykwalifikowanej 
kadrze przygotowującej projekty, w cią-
gu czterech lat, z programów unijnych 
budżet powiatu zasiliło ponad 40 mln zł, 
w tym 9 mln 958 tys. zł stanowiły fundu-
sze z Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Z udziałem środ-
ków z WRPO realizowane były 3 inwe-
stycje drogowe: przebudowa drogi Stare 
Miasto – Barczygłów na odcinku 2,7 km 
oraz realizowany w dwóch etapach 10,2 
km odcinek drogi Wilczogóra – Wturek 
– Skulska Wieś, a także działalność utwo-
rzonego w Starostwie Punktu Informacyj-
nego Funduszy Europejskich.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

W listopadzie i grudniu konsultanci 
Punktu Informacyjnego Funduszy Euro-
pejskich (PIFE) w Koninie przeprowadzali 
lekcje europejskie w szkołach gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, których 
uczniowie biorą udział w ogłoszonym 
przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 
konkursie „Młodzi wiedzą o funduszach”.

Celem konkursu było zapoznanie 
uczniów z tematyką Unii Europejskiej, 

a zwłaszcza funduszy 
unijnych, w tym Wiel-
kopolskiego Regional-
nego Programu Opera-
cyjnego.

Lekcje odbyły się 
w 13 zgłoszonych 
szkołach z Konina, po-
wiatu konińskiego, słu-
peckiego i tureckiego. 
W kilku szkołach lekcje 
odbyły się dwukrotnie. 
Podczas ich trwania 
blisko 380 uczniów 
mogło poszerzyć swoją 
wiedzę na temat inte-
gracji europejskiej, do-
wiedzieć się m.in. czym 

są fundusze europejskie, jakie są źródła 
ich pozyskiwania, jakie płyną z nich ko-
rzyści, jak wypełnić uproszczony wnio-
sek o dofinansowanie. Na najbardziej 
aktywnych uczniów, biorących udział 
w dyskusjach, czekały nagrody – mate-
riały informacyjno-promocyjne.

Aby wziąć udział w konkursie ucznio-
wie mogą wypełnić uproszczony wniosek 
o dofinansowanie i wraz z załącznikiem 

– wizualizacją wybranego projektu, prze-
słać go w ciągu trzech tygodni od zakoń-
czonej lekcji do PIFE w Koninie. Projekty 
uczniów mogą opisywać to, co chcieliby 
zmienić w swojej okolicy, dzięki wsparciu 
z funduszy unijnych. Mogą to być np. bu-
dowa lub modernizacja drogi, inwestycje 
związane z edukacją, sportem, ochroną 
środowiska, rozwojem przedsiębiorstwa, 
ośrodka zdrowia itp.

Najlepsze wnioski zebrane przez PIFE 
w Koninie zostaną w połowie grudnia 
przesłane do Głównego Punktu Informa-
cyjnego w Poznaniu, który wyłoni zwy-
cięzców wśród uczniów z całej Wielkopol-
ski. Nagrodami będą: za zajęcie I miejsca 
– aparaty cyfrowe, za zajęcie II miejsca 
– odtwarzacze mp3, za zajęcie III miej-
sca – multimedialne kursy języka obcego, 
a także gadżety. Szkoła, której uczniowie 
zajmą I miejsce, otrzyma tablicę interak-
tywną. Planowany termin rozstrzygnię-
cia konkursu to przełom grudnia 2010 r. 
i stycznia 2011 r. Dwa miesiące później 
wręczone zostaną nagrody.

Kolejna edycja konkursu planowana 
jest w przyszłym roku.

Dorota Jaśniewicz 
Punkt Informacyjny  Funduszy 

Europejskich w Koninie

Młodzi wiedzą o funduszach

Starostwo Powiatowe 
„Aktywnym Europejczykiem”
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Pomoc społeczna / Z Kroniki Powiatu…

Powiat koniński znalazł się w gronie 
dziesięciu wielkopolskich powiatów no-
minowanych do nagrody głównej Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego 
w Konkursie „Wielkopolska Przyjazna 
Niepełnosprawnym”.

O ufundowane przez samorząd woje-
wództwa 30 tys. zł ubiegać się będą tak-
że powiaty: słupecki, pilski, wrzesiński, 
średzki, leszczyński, poznański (grodzki), 
turecki, śremski oraz gostyński.

„Wielkopolska Przyjazna Niepełno-
sprawnym”, to konkurs organizowany 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i Telewizję Polską 
S.A. Oddział w Poznaniu. Adresowany 
jest do samorządów powiatowych z re-
gionu i ma na celu promocję najlep-
szych rozwiązań, służących pełnemu 
uczestnictwu osób niepełnosprawnych 
w życiu lokalnej społeczności. Konkurs 
jest również zachętą dla powiatów do 

podejmowania nowych i doskonalenia 
już funkcjonujących form przeciwdzia-
łania marginalizacji społecznej i wy-
kluczeniu społecznemu osób niepełno-
sprawnych.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch 
etapach. Kapituła dokonuje oceny mery-
torycznej nadesłanych formularzy i pre-
zentacji multimedialnych przedstawiają-
cych lokalne inicjatywy. Projekty, które 
zdobyły uznanie Kapituły przechodzą do 
II etapu, otrzymują nominację do nagro-
dy głównej, a także prezentowane są na 
antenie Telewizji Polskiej Poznań w pro-
gramie „Wyzwanie”.

O wyborze zwycięskiego powiatu, za-
decyduje wynik wizytacji w nominowa-
nych samorządach. Najwyżej ocenione 
przez Kapitułę przedsięwzięcie wyłoni 
laureata Konkursu, który otrzyma na-
grodę finansową w wysokości 30 tys. zł 
ufundowaną przez Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Powiat koniński 
wyróżniony 
w I etapie Konkursu 
„Wielkopolska Przyjazna 
Niepełnosprawnym”

Medale, statuetki i kwiaty, a także po-
dziękowania, życzenia i koncert Grażyny 
Łobaszewskiej – tak w telegraficznym 
skrócie można opisać XII Galę Powiatu 
Konińskiego. Trzecią kadencję samorzą-
du powiatowego podsumowano w sobotę 
6 listopada w Domu Kultury „Oskard”. 

Gala to każdego roku wydarzenie 
szczególne. Impreza organizowana od 
początku działalności konińskiego powia-
tu jest okazją do złożenia podziękowania 
wszystkim, którzy wyróżniają się aktyw-
nością na rzecz społecznego i gospodar-
czego rozwoju powiatu. 

W tym roku na scenie Domu Kultury 
„Oskard” wręczono statuetki w czterech 
kategoriach: Społecznik, Kultura, Sport 

i Turystyka, a najbardziej przedsiębior-
czy z rąk starosty konińskiego odebrali 
Nagrodę Gospodarczą Powiatu Koniń-
skiego.

Nagrodę Gospodarczą w kategorii „za 
osiągnięcia ekonomiczne” otrzymali: Fa-
bet Sp. z o. o. ze Ślesina oraz Metal-Bud 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo Michał Mirecki z Kleczewa. Za dzia-
łalność na rzecz samorządu terytorialne-
go uhonorowano Zakład Rzemieślniczy 
Ślusarstwo, Instalatorstwo Wodno-Ka-
nalizacyjne CO, Usługi Budowlane Józef 
Rzepczak w Rychwale. Statuetkę „Spo-
łecznika” odebrał w tym roku prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którą to in-
stytucję uhonorowano przede wszystkim 

za pomoc rolnikom, 
których gospodar-
stwa zniszczyła te-
goroczna powódź. 

W kategorii „Tu-
rystyka” wyróżnio-
no Lokalną Orga-
nizację Turystyczną 
„Marina” za wkład 
w rozwój i promocję 
turystyki oraz gminę 
Ślesin za inwestowa-
nie w infrastrukturę 
turystyczną.

W kategorii „Sport” doceniono tria-
thlonistkę Agnieszkę Cieślak, reprezen-
tantkę Polski w tej dyscyplinie, a także 
drużynę szablistów Konińskiego Klubu 
Szermierczego w składzie: Łukasz Gal, 
Michał Gal oraz Adrian Stanisławski 
i Albert Stanisławski. W „Kulturze” sta-
tuetki odebrali: Jakub Jóźwiak, zwycięz-
ca telewizyjnego show „You can dance” 
oraz Towarzystwo im Fryderyka Chopi-
na koło w Żychlinie. Podczas uroczysto-
ści nie zbrakło też muzyki największego 
polskiego kompozytora. Jego utwory 
wykonali młodzi pianiści z Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Ignacego J. Pade-
rewskiego w Koninie.

Podczas Gali wręczono również, przy-
znane przez Prezydenta RP, medale za 
długoletnią służbę. Złoty Medal otrzyma-
ła Wiesława Matusiak – dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Koninie, a srebrny 
Romualda Nawrocka – naczelnik Wydzia-
łu Spraw Spoełcznych i Organizacyjnych 
Starostwa Powiatowego w Koninie.

Galę zwieńczyło wspólne zdjęcie Za-
rządu i Rady Powiatu Konińskiego III 
kadencji oraz występ Grażyny Łobaszew-
skiej. Jazzowa wokalistka i kompozytorka 
wykonała swoje największe utwory przy 
akompaniamencie grupy Ajagore.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju
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Z Kroniki Powiatu…

Statuetki w kategorii „Turystyka”

Statuetka w kategorii „Społecznik”

Starosta Koniński 
i Przewodniczący Rady Powiatu

Odznaczeni medalem za długoletnią służbę

Statuetki w kategorii „Kultura”

Statuetki w kategorii „Sport”
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Z Kroniki Powiatu…
 Laureat Nagrody Gospodarczej 

w kategorii za działalność na rzecz 
samorządu terytorialnego

 

Laureat Nagrody Gospodarczej 
w kategorii za osiągnięcia 
ekonomiczne

 Rok kulturalny w powiecie 
zakończyła muzyka Fryderyka 
Chopina

Zarząd i Radni Powiatu Konińskiego 
III kadencji


