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Dożynki Powiatu Konińskiego Rzgów 
2011 przeszły już do historii, ale pozo-
staną w naszej pamięci jako wyjątkowo 
udana kontynuacja Święta Plonów. 

W tym roku, rolników z całego powiatu 

gościła gmina Rzgów. Uroczystości do-

żynkowe rozpoczęły się o godzinie 14.00 

w kościele św. Jakuba. Podczas mszy 

św. dziękczynnej sprawowanej w intencji 

rolników powiatu konińskiego poświęco-

no chleb, wieńce i dary dożynkowe.

Wyjątkową oprawę nabożeństwa 

podkreślił akompaniament Gminnej 

Orkiestry Dętej Rzgowie, która następ-

nie poprowadziła orszak dożynkowy na 

teren boiska przy Szkole Podstawowej 

w Rzgowie, gdzie kontynuowane były ob-

rzędy dożynkowe 

Kilkunastokilometrowy, niezwykle 

barwny korowód tworzyły delegacje 

gmin z wieńcami, Poczty Sztandarowe, 

zaproszeni goście, a także liczna grupa 

mieszkańców.

Część oficjalną na placu dożynko-

wym rozpoczęli gospodarze dożynek: 

starosta koniński Małgorzata Waszak 

i wójt gminy Rzgów Andrzej Grzeszczak, 

którzy serdecznie powitali wszystkich 

uczestniczących w tegorocznym Święcie 

Plonów.

Szczególne słowa podziękowania 

skierowali do gości, którzy przyjęli za-

proszenie i przybyli na uroczystości: 

parlamentarzystów Ziemi Konińskiej, 

przedstawicieli władz wojewódzkich, 

radnych sejmiku wojewódzkiego oraz 

radnych powiatowych i gminnych.

Po wysłuchaniu „Roty” w wykonaniu 

Zespołu „Działkowiec” i okolicznościo-

wych wystąpień: Andrzeja Perkowskie-

go wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Konińskiego oraz zaproszonych gości, 

dopełniono zwyczajowego obrzędu 

chleba. Starostowie dożynek: Agnieszka 

Piętka i Błażej Janicki wręczyli gospoda-

rzom dorodny bochen chleba, który na-

stępnie podzielono by poczęstować nim 

uczestników imprezy.

Doniosłym wydarzeniem Święta Plo-

nów w Rzgowie było ogłoszenie wyników 

IX edycji Konkursu „Powiatowy Rolnik 

Roku” i uhonorowanie jego laureatów 

(patrz s. … )

Po raz pierwszy podczas powiato-

wych dożynek wręczono także tytuły 

honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” 

przyznawane przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Odznaczeniami uhono-

rowanych zostało aż 17 rolników z na-

szego powiatu: Paweł Domański, Ro-

man Dworzyński, Jerzy Jaworski, Hen-

ryk Lewandowski, Ireneusz Łaźny Piotr 

Michalski, Kazimierz Miling, Stanisław 

Muszyński, Karol Piątkowski, Leszek 

Piętka, Krzysztof Ruszczyński, Maria 

Rybarczyk, Jacek Staszak, Jan Szmidt, 

Roman Zdulski, Józef Ziółkowski, Stani-

sław Zych.
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Ekologia
Prawdziwą ozdobą tegorocznego 

Święta Plonów były jak zawsze wieńce 

dożynkowe. Do konkursu na ten najpięk-

niejszy symbol żniwny zgłoszono ich aż 

17. Przed Komisją Konkursową stanęło 

niełatwe zadanie, wszystkie bowiem bio-

rące w konkursie wieńce imponowały 

pomysłowością i budziły zachwyt. 

Za najpiękniejsze i najbardziej okazałe 

uznano wieńce wykonane przez sołec-

twa Podgór i Marianowo oraz Koło Go-

spodyń Wiejskich z Julii. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 

barwne stoiska, na których serwowa-

no niezliczone smakołyki, m.in.: chleb 

z przepysznym smalcem, wiejską ma-

ślankę czy kiszone ogórki. 

Na placu dożynkowym wiele się działo 

tego dnia a sprzyjał temu również bogaty 

program artystyczny. O niepowtarzal-

ną atmosferę podczas festynu zadbali 

prezentujący się na scenie artyści m.in.: 

Zespół Tańca Ludowego „Kościelec”, 

„Osieczanki”, Eryk Brzęcki z Grabienic 

oraz konińska grupa „Bastard”.

Tegoroczne powiatowe święto plonów 

zakończyła zabawa taneczna z udziałem 

gwiazdy wieczoru – Urszuli Chojan z ze-

społem Country Show Band. 

 Marta J. Bagrowska

Rzecznik Prasowy Starostwa
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Od 26 września do 7 października 
2011 r. Oddziały Regionalne ARiMR 
będą przyjmowały wnioski o pomoc 
z działania „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw” fi nansowanego 
z PROW 2007-2013. Na realizację in-
westycji fi nansowanych z tego dzia-
łania przeznaczono w tegorocznym 
naborze ponad 2,5 miliarda złotych.

Wnioskodawcy ubiegający się 

o wsparcie muszą spełniać kryteria do-

stępu, do których zaliczyć należy między 

innymi miejsce zamieszkania w przy-

padku osób fi zycznych lub miejsce sie-

dziby czy oddziału w przypadku osób 

prawnych. Jeżeli podmiot podejmuje lub 

świadczy usługi dla gospodarstw rol-

nych lub leśnictwa, może otrzymać po-

moc na „Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siębiorstw” gdy zamieszkuje lub ma 

siedzibę czy oddział w gminie miejsko-

wiejskiej z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie 

miejskiej z wyłączeniem miejscowości 

liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. 

Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub 

planuje rozpoczęcie działalności in-

nej niż usługi dla gospodarstw rolnych 

lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać 

w przypadku osób fi zycznych lub mieć 

siedzibę czy oddział w przypadku osób 

prawnych w miejscowości należącej do 

gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem 

miast liczących powyżej 5 tys. miesz-

kańców albo gminie miejskiej z wyłą-

czeniem miejscowości liczących powy-

żej 5 tys. mieszkańców.

Lista działalności gospodarczych, na 

które można otrzymać pomoc obejmuje 

około 400 pozycji.

ARiMR może przyznać pomoc pod-

miotom wykonującym bądź podej-

mującym wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie: usług dla go-

spodarstw rolnych i leśnictwa; usług dla 

ludności; sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej; rzemiosła i rękodzielnictwa; robót 

i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 

usług turystycznych oraz związanych ze 

sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 

usług transportowych; usług komu-

nalnych; przetwórstwa produktów rol-

nych lub jadalnych produktów leśnych; 

magazynowania lub przechowywania 

towarów; wytwarzania produktów ener-

getycznych z biomasy; rachunkowości, 

doradztwa lub usług informatycznych.

W tym roku pomoc na „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będzie 

udzielana na równie korzystnych wa-

runkach jak rok temu. Na projekty, po 

realizacji których zostanie utworzone 

jedno miejsce pracy będzie można otrzy-

mać 100 tys. zł, w przypadku utworzenia 

dwóch miejsc 200 tys. zł - a w przypad-

ku utworzenia trzech lub więcej nowych 

miejsc pracy będzie można otrzymać do-

finansowanie w wysokości 300 tys. zł.

Pomoc będzie wypłacana po zreali-

zowaniu operacji. O kolejności, w jakiej 

przysługuje pomoc, będzie decydowała 

liczba punktów, które ARiMR przyzna na 

podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów 

określonych w rozporządzeniu MRiRW. 

Preferowane będą operacje z regionów 

uboższych, a zwłaszcza borykających 

się z dużym bezrobociem, a także te 

które doprowadzą do powstania jak naj-

większej liczby nowych miejsc pracy.

Mikroprzedsiębiorstwem jest fi rma 

zatrudniająca mniej niż 10 pracowni-

ków, a jej roczny obrót lub całkowity bi-

lans roczny nie przekracza 2 mln euro.

Dotychczas, w ramach przeprowa-

dzonych w 2009 i 2010 roku naborów 

wniosków, dofi nansowanie otrzymało 

prawie 5 tys. fi rm. Pomoc przyznana im 

na realizację projektów inwestycyjnych 

przyczyniła się do utworzenia ok. 10 tys. 

nowych miejsc pracy.

Źródło: Departament Komunikacji 

Społecznej ARiMR

Rolnik Koniński

Komunikat

Za wypadek przy pracy rolniczej 

uważa się nagłe zdarzenie wywołane 

przyczyną zewnętrzną, które nastą-

piło podczas wykonywania czynności 

związanych z prowadzeniem dzia-

łalności rolniczej albo pozostających 

w związku z wykonywaniem tych 

czynności:

1. na terenie gospodarstwa rolnego, 

które ubezpieczony prowadzi lub 

w którym stale pracuje, albo na tere-

nie gospodarstwa domowego bezpo-

średnio związanego z tym gospodar-

stwem rolnym lub

2. w drodze ubezpieczonego z mieszka-

nia do gospodarstwa rolnego, o któ-

rym mowa w pkt 1, albo w drodze 

powrotnej, lub

3. podczas wykonywania poza terenem 

gospodarstwa rolnego, o którym 

mowa w pkt 1, zwykłych czynności 

związanych z prowadzeniem działal-

ności rolniczej albo w związku z wy-

konywaniem tych czynności, lub

4. w drodze do miejsca wykonywania 

czynności, o których mowa w pkt 3, 

albo w drodze powrotnej. 

O zaistnieniu wypadku przy pracy rol-

niczej poszkodowany, rolnik, domownik 

lub inna osoba są zobowiązane zawia-

domić Kasę bez zbędnej zwłoki, jednak 

nie później niż w terminie 6 miesięcy od 

dnia jego zaistnienia.

Niedopełnienie przez poszkodowane-

go lub rolnika tego obowiązku ocenia się 

przy ustalaniu okoliczności i przyczyn 

wypadku oraz prawa do jednorazowego 

odszkodowania.

Wypadek zgłasza się właściwej jed-

nostce organizacyjnej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego bezpo-

średnio w siedzibie tej jednostki albo 

za pośrednictwem poczty, telefonicznie 

lub pocztą elektroniczną.

Poszkodowany lub inna osoba zgła-

szająca wypadek powinna w szczegól-

ności:

1. zabezpieczyć w miarę możliwości 

miejsce i przedmioty związane z wy-

padkiem;

2. udostępnić miejsce wypadku i przed-

mioty związane z wypadkiem;

3. wskazać świadków wypadku;

4. dostarczyć posiadaną dokumentację 

leczenia;

5. udzielić informacji i wszechstronnej 

pomocy pracownikowi Kasy upoważ-

nionemu przez Prezesa Kasy do pro-

wadzenia postępowania dowodowe-

go w sprawie ustalenia okoliczności 

i przyczyn wypadku.

Opracowała

mgr inż. Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu 

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznic-

twa Lekarskiego PT KRUS w Koninie

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

Placówka Terenowa w Koninie informuje
„Niezwłoczne zgłoszenie wypadku”



4

Celem projektu jest niwelowanie ba-

rier, na jakie napotykają osoby ze szcze-

gólnymi trudnościami na rynku pracy, 

zagrożone wykluczeniem społecznym 

tak z powodów ekonomicznych, jak 

i możliwości pełnie-

nia ról społecznych. 

Działania podjęte 

w projekcie skiero-

wane są do osób, 

które doświadczają 

największych trud-

ności na rynku pracy 

z powodu niepeł-

nosprawności lub 

braku oparcia w ro-

dzinie: osób niepeł-

nosprawnych i po-

chodzących z rodzin

zastępczych. W roku 

2011 – czwartym 

roku realizacji pro-

jektu – grupę doce-

lową stanowi łącznie 

81 osób (w tym 3 

z listy rezerwowej), 

z czego 54 osób 

bierze udział w pro-

jekcie pierwszy raz, a 17 osób to osoby 

powracające lub kontynuujące udział 

w projekcie.

Z działań przewidzianych na ten rok 

dotychczas udało nam się zrealizować: 

warsztaty szkoleniowe z psychologiem dla 

21 wychowanków, kurs stylizacji paznokci 

i wizażu dla 8 wychowanek, kurs opera-

tora wózków jezdniowych dla 4 wycho-

wanków, kurs serwowania i dekorowania 

posiłków dla 12 osób niepełnosprawnych, 

kurs bukieciarstwa dla 11 osób niepełno-

sprawnych, zajęcia wyjazdowe „Pozna-

jemy Urząd Pracy” dla 41 osób niepeł-

nosprawnych, objęcie pracą socjalną 58 

osób niepełnosprawnych oraz 23 wycho-

wanków, objęcie wsparciem asystenta 57 

osób niepełnosprawnych. 

Jesteśmy w trakcie realizacji: kursu 

prawa jazdy kat. B dla 15 wychowan-

ków i kat. C dla 2 wychowanków, fi -

nansowania kosztów nauki w studium 

kosmetycznym dla 1 wychowanki, in-

dywidualnego i grupowego wsparcia 

psychologicznego dla 55 osób niepeł-

nosprawnych, czterodniowych warsz-

taty szkoleniowe dla 55 osób niepeł-

nosprawnych (zajęcia z psychologiem, 

doradcą zawodowym, prawnikiem, 

specjalistą ds. spółdzielni socjalnych), 

zajęć sportowo-kulturalnych Brazy-

lijskiej Sztuki Walki CAPOEIRA dla 58 

osób niepełnosprawnych.

Do końca roku 2011 pozostały nam 

do realizacji: warsztaty szkoleniowe 

z doradcą zawodowym dla 21 wycho-

wanków, spotkanie doradcze dot. zasad 

tworzenia i funkcjonowania spółdzielni 

socjalnych dla 22 

wychowanków, kurs 

prawa jazdy kat. B 

dla 10 osób niepeł-

nosprawnych, kurs 

stylizacji paznokci 

i wizażu dla 4 osób 

niepełnosprawnych, 

kurs operatora wóz-

ków jezdniowych 

dla 14 osób niepeł-

nosprawnych, kurs 

bukieciarstwa dla 

5 osób niepełno-

sprawnych, kurs 

kadry/płace dla 2 

wychowanek, tur-

nus rehabilitacyjny 

dla 15 osób nie-

pełnosprawnych, 

zajęcia wyjazdowe 

„Ja w ZUS-ie” dla 

40 osób niepełno-

sprawnych, wyjazd integracyjny do kina 

lub teatru dla 55 osób niepełnospraw-

nych, konferencja integracyjno-aktywi-

zująca dla 55 osób niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach realizacji projek-

tu w 2008 roku został utworzony i na-

dal działa punkt informacyjny dla osób 

niepełnosprawnych (pokój 464), gdzie 

doradca ds. osób niepełnosprawnych 

udziela informacji w zakresie:

− aktualnych programów PFRON na 

szczeblu powiatowym i wojewódzkim

− możliwości pobrania odpowiednich, 

obowiązujących wniosków oraz po-

moc w ich wypełnieniu,

− ulg i uprawnień dla osób niepełno-

sprawnych,

− aktualnych ofert pracy dla osób nie-

pełnosprawnych,

− możliwości wsparcia dla osób niepeł-

nosprawnych w powiecie,

− pomocy w uzyskaniu porady prawnej,

− pomocy w uzyskaniu porady psycholo-

gicznej.

Ponadto, wydane zostały materiały in-

formacyjne dla osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin:

„Pomocnik rodzica” oraz „Zadania 

PCPR w Koninie na rzecz osób niepełno-

sprawnych”.

Kinga Stępińska 

koordynator projektu

Pomoc społeczna
„Mogę pracować…”

Projekt „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem do-
świadczających szczególnych trudności na rynku pracy” współfi nansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowa-
ny przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie od 2008 roku. 
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W związku z organizacją wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
pochodzących z rodzin o niskich docho-
dach z terenu województwa wielkopol-
skiego w 2011 roku Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu przyznało 291 miejsc dla 
powiatu konińskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Koninie, w ramach współpracy z Ku-

ratorium Oświaty, podjęło działania ko-

ordynujące, mające na celu organizację 

wyjazdu dzieci z poszczególnych gmin 

w oparciu o współdziałanie z ośrodkami 

pomocy społecznej ze wszystkich gmin 

naszego powiatu. 

W tym roku dzieci odpoczywały 

w Murzasichlu (powiat tatrzański w wo-

jewództwie małopolskim). Wypoczynek 

był bezpłatny. Wyjazdy odbyły się w pię-

ciu turnusach.

Podczas wypoczynku dzieci i młodzieży 

z powiatu konińskiego, zorganizowanego 

przez Zachodniopomorski Związek Krze-

wienia Kultury Fizycznej w Szczecinie, mia-

ły dostęp do wielu atrakcji, były to m.in.:

− kąpiele w basenie znajdującym się na 

terenie ośrodka, 

− nauka podstawy języka angielskiego 

w formie zabawowej,

− konkursy plastyczne o tematyce eko-

logicznej i góralskiej,

− wycieczka do Morskiego Oka – poko-

nanie pieszo trasy 14 kilometrów (Łysa 

Polana-Morskie Oko - Łysa Polana),

− wycieczka do Poronina,

− wycieczka do Zakopanego (Wielka 

Krokiew, Muzeum parku Tatrzańskie-

go, Krupówki),

− wycieczka w góry (Dolina Strążyńska, 

Kuźnica).

Poza tym dzieci mogły wziąć udział 

w licznych zajęciach kulturalno-oświato-

wych (wybory miss i mistera, dyskoteki 

w tym wspólna z turnusem dzieci z Olsz-

tyna, spartakiada sportowa, bal przebie-

rańców, kalambury, jeden z dziesięciu, 

chrzest kolonijny, mini playback show).

Wszystkie dzieci wróciły z wypoczynku 

zadowolone.

Agnieszka Czarny 

pracownik socjalny

stanowisko

ds. opiekuńczo-wychowawczych

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Ślesinie działa na rzecz osób przewle-
kle psychicznie chorych. Od 2004 roku 
prowadzi zajęcia terapeutyczne osią-
gając mniejsze i większe efekty popra-
wiające funkcjonowanie uczestników. Ze 
względu na pogarszającą się sytuację fi-
nansową ośrodka realizacja wielu zadań 
możliwa jest wyłącznie dzięki wsparciu. 
W ten sposób uczestnikom Domu udało 
się wspólnie wyruszyć na zwiedzanie 
miasta słynącego z pierników.

Przygodę w Toruniu uczestnicy rozpo-

częli od śniadania na Bulwarze Filadelfi j-

skim. Podziwiali z niego średniowieczne 

mury z basztami i bramami, zza których 

wyglądają dachy kamieniczek i ruiny 

zamku krzyżackiego. Posileni wyruszyli 

na wędrówkę po mieście, którą rozpo-

częli od zwiedzania murów obronnych 

i najciekawszego ich fragmentu – Krzy-

wej Wieży. Wąskimi, ale jakże urokliwy-

mi uliczkami Torunia udali się na Rynek 

Staromiejski. Zwiedzili Muzeum Miko-

łaja Kopernika, gdzie mieli możliwość 

obejrzenia starych użytkowych przed-

miotów, zabytkowych mebli oraz innych 

eksponatów. Z wielkim zainteresowa-

niem oglądali eksponaty zgromadzone 

w Muzeum Podróżników im. Tony'go 

Halika. Największe wrażenie na uczest-

nikach zrobiła kolekcja skradzionych 

breloków hotelowych z całego świata. 

Kolejnym punktem wycieczki było zwie-

dzanie Planetarium, gdzie wzięli udział 

w seansie astronomicznym pt. „Lato pod 

gwiazdami”. Odbyli podróż wśród gwiazd 

i konstelacji. Z seansu wyszli wzbogace-

ni o wiedzę jak orientować się na letnim 

niebie, jak odszukać najjaśniejsze gwiaz-

dozbiory, znane konstelacje. Seans przy-

bliżył to, co wydaje się takie tajemnicze 

i niedostępne, rozbudził zainteresowanie 

astronomią. Pełni wrażeń, w dobrych 

humorach, ale troszkę głodni... Dlate-

go z przyjemnością udali się na pyszny 

obiad, podczas którego dzielili się wra-

żeniami ze spaceru uliczkami Torunia. 

Całości dopełniły zakupy w sklepie z tra-

dycyjnymi toruńskimi piernikami, a po-

tem z żalem, ale naładowani pozytywną 

energią, wracali do domu.

Organizowanie wycieczek dla osób 

chorych psychicznie ma na celu przede 

wszystkim odnalezienia się w roli turysty 

w nowym otoczeniu. Ułatwia nawiązywa-

nie kontaktów ze środowiskiem i oswaja-

nia otoczenia z chorobą psychiczną. Two-

rzy atmosferę zainteresowania własnym 

krajem i jego historią. Rozwija spostrze-

gawczość i umiejętność obserwacji w te-

renie. Rozwija ideę samopomocy poprzez 

przygotowanie planu wycieczki, historii 

zabytków i pomoc w poruszaniu się mniej 

sprawnych uczestników. Zadaniem te-

rapeutycznym jest rownież utrwalanie 

umiejętności kulturalnego zachowania 

w miejscach publicznych oraz obiektach 

zabytkowych. Rekreacja odpręża, uspo-

kaja i poprawia nastrój tych osób.

Ze względu na sytuację fi nansową 

ośrodka wdzięczni jesteśmy za każde 

wsparcie: małe i duże, stałe i okazjonal-

ne, na miarę możliwości ofi arodawcy. 

Osoby, fi rmy, instytucje tworzą listę ludzi 

dobrej woli, którzy swoim postępowa-

niem kierują się zasadą humanitaryzmu, 

są to: Dariusz Musiałkiewicz – radny 

Powiatu Konińskiego za okazane zaan-

gażowanie w sprawę wycieczki i Domu, 

Mariusz Zaborowski – Burmistrz Miasta 

i Gminy Ślesin za udostępnienie auto-

karu, Konińskiemu Bankowi Żywności 

z Konina za artykuły spożywcze słu-

żące za prowiant, Lenie i Mirosławowi 

Zbroszczyk z fi rmy „Schlosser Heiz-

technik Gruppe Polska Sp. Z o.o., spółka 

Komandytowa” z Przełęczy za bilety do 

Planetarium i obiad, Lechowi Hajdrych 

z fi rmy „Hajdrych” ze Ślesina za posiłek 

oraz Aleksandrze Budzińskiej „Indywi-

dualna Praktyka Lekarska” z Poznania 

za opłacenie parkingu i ubezpieczenia 

uczestników wycieczki. 

Uczestnicy ŚDS dziękują sponsorom, 

bez pomocy których nie mogliby zreali-

zować wycieczki.

Dagmara Szymańska-Góralska 

Kierownik

Danuta Zaradzka

Pracownik socjalny Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Ślesinie

Pomoc społeczna
Letni wypoczynek

„Dzięki ludziom dobrej woli...”
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Rolnik Koniński

Promocja nowoczesnego rolnictwa 
i tych producentów rolnych, którzy 
dzięki pomysłowości i inicjatywie mo-
dernizują i rozwijają swoje gospodar-
stwa, a także popularyzacja dobrych 
praktyk rolniczych to cele organizowa-
nego od 9 lat przez Starostwo Powia-
towe w Koninie konkursu „Powiatowy 
Rolnik Roku”. 

Do tegorocznego konkursu zgłoszo-

nych zostało 17 gospodarstw z gmin: 

Skulsk, Kleczew, Sompolno, Stare Mia-

sto, Golina, Rychwał, Ślesin, Grodziec, 

Rzgów, Wierzbinek, Kazimierz Biskupi.

Oceny zgłoszonych gospodarstw do-

konała Kapituła Konkursu w składzie: 

Bogumił Leszczak – Przewodniczący 

Kapituły, Juliusz Kłaniecki – Kierow-

nik Powiatowego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego, Jolanta Nawrocka – Prze-

wodnicząca Rady Powiatowej Wielko-

polskiej Izby Rolniczej w Koninie, Boże-

na Frankowska – Naczelnik Wydziału 

Ochrony Gruntów Rolnych, Rolnictwa 

i Leśnictwa Starostwo Powiatowe oraz 

Ewa Jakubowska – Kierownik Referatu 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego.

Podczas wizytacji zgłoszone gospo-

darstwa poddane zostały ocenie pod 

kątem: 

− poziomu produkcji i nowoczesności 

technologii

− organizacji gospodarstwa i racjonal-

ności wyposażenia

− możliwych do oceny efektów ekono-

micznych

− stosowania zwykłej dobrej praktyki 

rolniczej uwzględniając działania w za-

kresie ochrony środowiska

− dobrostanu zwierząt

− ogólnej ocenie kandydata

− pracy rolnika pod względem BHP 

w gospodarstwie rolnym.

W tym roku Kapituła postanowiła no-

minować do tytułu Powiatowy Rolnik 

Roku 2011 jedenaście następujących go-

spodarstw:

Gospodarstwo Piotra Czajczyńskiego 

zamieszkałego w Łagiewnikach gm. Gro-

dziec. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 

52,09 ha. Głównym kierunkiem produkcji 

jest produkcja mleka. Gospodarstwo po-

siada 50 krów dojnych. Wydajność od jed-

nej krowy wynosi 7 tysięcy litrów rocznie.

Gospodarstwo Doroty i Piotra Gru-

dzińskich zamieszkałych w Sycewie gm. 

Sompolno. Państwo Grudzińscy są wła-

ścicielami 17,72-hektarowego gospo-

darstwa, w którym uprawia się głównie 

jabłonie, śliwy i grusze oraz prowadzo-

na jest szkółka krzewów ozdobnych. 

Rocznie z jednego hektara uzyskuje się 

około 15 tysięcy sztuk iglaków.

Gospodarstwo Honoraty i Błażeja 

Janickich zamieszkałych w Osieczy 

Drugiej gm. Rzgów, o powierzchni 40 

ha. Głównym kierunkiem produkcji 

w gospodarstwie jest produkcja mle-

ka i produkcja roślinna. Gospodarstwo 

posiada 21 krów, wydajność od jednej 

krowy wynosi średnio 7 tysięcy litrów 

rocznie.

Gospodarstwo Bożeny i Mirosława 

Kaczmarków zamieszkałych w Komo-

rowie Kolonii gm. Kazimierz Biskupi. 

Państwo Kaczmarkowie prowadzą 

ogólno produkcyjne gospodarstwo 

rolne o powierzchni 28,54 ha. W go-

spodarstwie uprawia się pszenicę, 

jęczmień, rzepak, kukurydzę i pszen-

żyto oraz hoduje bydło opasowe i trzo-

dę chlewną. Rocznie sprzedawanych 

jest 20 sztuk opasów oraz 300 sztuk 

tuczników.

Powiatowy Rolnik Roku 2011
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Gospodarstwo Katarzyny i Marka 

Michalaków zamieszkałych w Golinie 

Kolonii gm. Golina. Państwo Micha-

lakowie posiadają 60-hektarowe go-

spodarstwo specjalizujące się głównie 

w produkcji mleka. Roczna wydajność 

od jednej krowy wynosi średnio 7 tysię-

cy litrów. Ilość krów w gospodarstwie 

to 45 sztuk.

Gospodarstwo Jadwigi i Kazimierza 

Michalskich zamieszkałych w Sycewie 

gm. Sompolno. Głównym kierunkiem 

produkcji w 21,87-hektarowym gospo-

darstwie jest sadownictwo. Gospodar-

stwo Państwa Michalskich specjalizuje 

się głównie w uprawie jabłoni. Rocznie 

z jednego hektara uzyskuje się 40 ton 

jabłek. 

Gospodarstwo Marzeny i Marka Pie-

trzaków zamieszkałych w Ziemięcinie 

gm. Wierzbinek, prowadzących 9,67-hek-

tarowe gospodarstwo. Głównym kierun-

kiem produkcji w gospodarstwie jest 

produkcja sadownicza. Gospodarstwo 

Państwa Pietrzaków nastawione jest 

głównie na uprawę owoców takich jak 

śliwy, jabłonie, i wiśnie. 

Gospodarstwo Norberta Sieczki za-

mieszkałego w Kawnicy Kolonii gm. Go-

lina, prowadzącego gospodarstwo rolne 

o powierzchni 65 ha. Głównym kierun-

kiem produkcji rolnej jest bydło rzeźne, 

ilość sprzedawanych opasów to 60 sztuk 

rocznie. W gospodarstwie Pana Sieczki 

uprawia się również lucernę, kukurydzę, 

jęczmień ozimy. 

Gospodarstwo Anny i Tomasza Szcze-

pankiewiczów zamieszkałych w Myśli-

borzu gm. Golina, gospodarujących na 

65,51 ha ziemi. Głównym kierunkiem 

produkcji jest produkcja mleka (wydaj-

ność od jednej krowy średnio wynosi 7 

tysięcy litrów rocznie). Gospodarstwo 

wyposażone jest w wolnostanowiskową 

oborę oraz halę udojową obsługującą 63 

sztuki krów.

Gospodarstwo Wioletty i Jana Szmidt 

zamieszkałych w Biskupiu gm. Ślesin 

o powierzchni 432,97 ha, którego głów-

nym kierunkiem produkcji jest produkcja 

mleka i produkcja roślinna. Gospodar-

stwo posiada 148 krów mlecznych a wy-

dajność od jednej krowy wynosi ponad 6 

tysięcy litrów rocznie. W gospodarstwie 

Państw Szmidt uprawia się rzepak ozi-

my, pszenice ozimą, jęczmień jary, żyto 

ozime, kukurydzę na kiszonkę. 

Gospodarstwo Agnieszki i Mariusza 

Zwolskich zamieszkałych w Czartowie 

gm. Skulsk prowadzą gospodarstwo 

ogólno produkcyjne o powierzchni 44,07 

ha. W gospodarstwie uprawia się pszeni-

cę, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki, 

żyto, pszenżyto. Gospodarstwo posiada 

również 20 sztuk krów mlecznych. Wy-

dajność od jednej krowy wynosi średnio 

7 tysięcy litrów rocznie. Państwo Zwol-

scy posiadają również 18 sztuk bydła 

rzeźnego.

21 sierpnia, podczas Dożynek Powia-

towych w Rzgowie wszyscy nominowani 

do tytułu odebrali z rąk starosty koniń-

skiego Małgorzaty Waszak i wicestarosty 

Andrzeja Nowaka, akty nominacji. W tym 

roku kapituła zdecydowała uhonorować 

tytułem „Powiatowy Rolnik Roku” oraz 

statuetką „Żniwiarza” pięciu gospoda-

rzy: Dorotę i Piotra Grudzińskich, Ja-

dwigę i Kazimierza Michalskich, Annę 

i Tomasza Szczepankiewiczów, Katarzy-

nę i Marka Michalaków oraz Agnieszkę 

i Mariusza Zwolskich.

Wszyscy nominowani otrzymali nagro-

dy ufundowane przez konińskie instytu-

cje wspierające rolnictwo oraz lokalne 

przedsiębiorstwa. Wszyscy wyróżnieni 

rolnicy otrzymali także nagrody od Wój-

tów i Burmistrzów własnych gmin.
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Za nami pierwszy rok działalno-
ści Centrum Informacji Turystycznej 
w Koninie. Dokładnie 12 sierpnia 2010 r.
uroczyście otwarto pierwszy w tej czę-
ści Wielkopolski punkt „i”. Inicjatorem 
jego utworzenia było Miasto Konin oraz 
Powiat Koniński.

Od samego początku istnienia Infor-

macja Turystyczna prowadzona jest 

przez Lokalną Organizację Turystycz-

ną „Marina”. Priorytetem w działaniu 

organizacji jest współpraca z branżą 

turystyczną, organizacjami pozarządo-

wymi, czy instytucjami nauki. Stowa-

rzyszenie wspiera rozwój turystyki oraz 

kreuje pozytywny i atrakcyjny wizeru-

nek regionu wśród odwiedzających nas 

turystów. 

Poprzez Centrum Informacji Tury-

stycznej w Koninie LOT „Marina” pełni 

przede wszystkim funkcję informacyjną, 

doradczą i promocyjną. Głównym zada-

niem Centrum jest udzielanie informacji 

nie tylko turystom, ale również miesz-

kańcom Konina i regionu. Wykwalifi ko-

wana kadra informuje o atrakcjach i pro-

duktach turystycznych, infrastrukturze 

turystycznej i paraturystycznej, możliwo-

ściach spędzania wolnego czasu, a także 

o ciekawych imprezach i inicjatywach 

kulturalnych. Ponadto każdy odwiedza-

jący punkt „i” ma możliwość zapoznania 

się i nabycia wydawnictw oraz publikacji 

regionalne.

Centrum Informacji Turystycznej 

współfi nansowane jest przez dwa sa-

morządy – Miasto Konin i powiat koniń-

ski. Środki uzyskane w ten sposób przy-

czyniają się do prawidłowego funkcjono-

wania punktu.

Mija rok więc pora na informacje, czy 

rzeczywiście odwiedzają nas turyści? 

Od samego początku punkt „i” cieszył 

się dużym zainteresowaniem mieszkań-

ców regionu oraz turystów. Głównie py-

tano o bazę noclegową, gastronomiczną, 

turystkę aktywną oraz kulturową. Przez 

ostatni rok Centrum Informacji Tury-

stycznej odwiedziło ponad 1250 osób, 

w tym 150 obcokrajowców. Cieszy nas 

ogromnie tak duże zainteresowanie re-

gionem. 

Pracownicy Centrum Informacji Tu-

rystycznej od ponad roku tworzą stro-

nę internetową www.turystyka.konin.

pl. W tym czasie odwiedziło ją ponad 13 

tys. internautów. Portal oprócz podsta-

wowych informacji takich jak baza noc-

legowa i gastronomiczna zawiera bogaty 

opis w części dotyczącej możliwości 

uprawiania różnych form turystyki w re-

gionie, z szczególnym uwzględnieniem 

turystyki aktywnej. Jest to niewątpliwie 

jedna z najlepszych stron związanych 

z turystyką w regionie. Warto dodać, iż 

strona oprócz stałych, niezmiennych 

informacji posiada codziennie aktuali-

zowany, szczegółowy kalendarz imprez 

kulturalnych, turystycznych i sporto-

wych z całego regionu. W przyszłości 

witryna zostanie rozbudowana o zagad-

nienia turystyczne w powiatach: kolskim, 

słupeckim i tureckim.  

 Na koniec należy wspomnieć, iż punk-

tu „i” został zgłoszony do ogólnopolskie-

go programu certyfi kacji punktów in-

formacji. Proces uzyskania certyfi katu 

przeprowadzony został przez Wielko-

polską Organizację Turystyczną, która 

powołała Regionalna Komisję Certyfi -

kacyjną. Zadaniem komisji była ocena 

funkcjonowania biura, standard wypo-

sażenia oraz obsługa turystów w cen-

trum. Przy ocenie Komisja brała pod 

uwagę szereg ściśle określonych kryte-

riów ustalonych wcześniej przez Polską 

Organizację Turystyczną. Zwieńczeniem 

procesu certyfi kacji punktów informacji 

turystycznej w regionie było wręczenie 

Certyfi katów Polskiego Systemu Infor-

macji Turystycznej, które odbyło się 25 

sierpnia 2011 r. Miło jest nam poinformo-

wać, że Centrum Informacji Turystycznej 

w Koninie otrzymało 3 gwiazdki.

Adam Grzeszczak

Centrum Informacji Turystycznej 

w Koninie

To już rok 
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Wykorzystanie środków unijnych na 
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, 
funkcjonowanie polskich i estońskich 
gospodarstw – to tematy, które zdomi-
nowały wizytę rolników z partnerskie-
go regionu Lääne Viru w Estonii.

W goszczącej 20 lipca w powiecie 

delegacji obok przedstawicieli organi-

zacji wspierających rolnictwo znaleźli 

się również rolnicy posiadający kilku-

sethektarowe gospodarstwa nasta-

wione na produkcję bydła opasowego 

i mlecznego. Dlatego wizyta w gospo-

darstwie rolnym państwa Małgorzaty 

i Tomasza Kwiecińskich w Liścu Wiel-

kim, w którym głównym kierunkiem 

produkcji jest bydło opasowe, stała 

się najbardziej interesującym punk-

tem jednodniowego, międzynarodo-

wego spotkania.

W trakcie kilkugodzinnego pobytu 

na ziemi konińskiej estońska delegacja 

miała okazję zobaczyć także sady jabło-

niowe pana Leonarda Sarnocińskiego 

w Żychlinie oraz gospodarstwo rybac-

kie „Acipol” w Koninie. Podczas wizyty 

w domku agroturystycznym państwa 

Hanny i Sławomira Przybyłowiczów 

w Karsach estońscy goście spotkali się 

również z władzami powiatu oraz przed-

stawicielami organizacji zrzeszających 

i wspierających konińskich rolników.

Rozmawiano o zakresie i zasadach 

wspierania rolników oraz o sposobach 

użytkowania ziemi w obu powiatach. 

Rolnictwo w Lääne Viru różni się od 

naszego. Ze względu na warunki klima-

tyczne, rodzaj gleb oraz dotychczasową 

strukturę agrarną przeważają tam wiel-

koobszarowe gospodarstwa nastawione 

głównie na produkcję zwierzęcą.

Ostatnim punktem programu była wizy-

ta w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.

Ewelina Rapeła

Z-ca Naczelnika

Wydziału Promocji i Rozwoju

Polsko-estońskie rozmowy 
o rolnictwie

Wykorzystanie funduszy unijnych 
i idący za tym rozwój regionalny to te-
maty, które wybudzają największe za-
interesowanie przedstawicieli Rejonu 
Kozjatyńskiego, których w ubiegłym 
tygodniu odwiedziła delegacja powiatu 
konińskiego. Obszary współpracy mię-
dzy powiatami kozjatyńskim i koniń-
skim doprecyzować ma nowa umowa 
partnerska.

 Od 16 do 19 sierpnia delegacja powia-

tu konińskiego wizytowała partnerski 

powiat kozjatyński na Ukrainie. Celem 

wizyty było przygotowanie wstępnych 

warunków porozumienia pomiędzy po-

wiatami na rok 2012. Powiat koniński 

reprezentowali radny Bogumił Lesz-

czak – przewodniczący Komisji Rolnic-

twa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

Konińskiego oraz Krzysztof Czajkowski 

– z Wydziału Promocji i Rozwoju Sta-

rostwa Powiatowego w Koninie. Skład 

delegacji uzupełniali Jan Jastrzębski 

z Fundacji Mielnica oraz przedstawiciele 

Fundacji Stichting Eemsmond De Polen 

z Holandii Anne Ryzinga Mulder oraz Jan 

van den Ploeg. Holen-

derska fundacja od kilku 

lat przy pomocy powiatu 

konińskiego przekazuje 

na Ukrainę sprzęt me-

dyczny i rehabilitacyjny, 

pomagając w ten sposób 

mieszkańcom rejonu ko-

zjatyńskiego.

Podczas pobytu uzgod-

niono wstępne warunki 

współpracy, które będą uszczegółowio-

ne i zapisane w nowej umowie partner-

skiej. Poprzednie porozumienie skon-

centrowane było głównie na współpracy 

w sferze kultury , pomocy społecznej 

oraz na pomocy humanitarnej. Ten 

ostatni obszar współpracy był również 

tematem dyskusji podczas spotkania 

z samorządowcami z Ukrainy, którzy są 

zainteresowani organizacją kolejnych 

transportów sprzętu medycznego na 

Ukrainę. Delegacja powiatu konińskiego 

miała podczas pobytu okazję poznać za-

sady funkcjonowania ukraińskiej służby 

zdrowia oraz pomocy społecznej. Jed-

nym z tematów rozmów z władzami po-

wiatu kozjatyńskiego oraz Obwodu Win-

nickiego była także współpraca w zakre-

sie wymiany doświadczeń dotyczących 

wykorzystania przez Polskę funduszy 

europejskich, ekologii oraz możliwości 

inwestowania przedsiębiorców z Konina 

na Ukrainie.

 Polska delegacja zaprosiła władze 

partnerskiego powiatu do przyjazdu do 

Konina. Prawdopodobnie rewizyta doj-

dzie do skutku w grudniu tego roku.

Krzysztof Czajkowski

podinspektor

Wydział Promocji i Rozwoju

Jest szansa na ożywienie 
współpracy z Rejonem 
Kozjatyńskim na Ukrainie
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Od 23 sierpnia obowiązują nowe 
stawki za usuwanie pojazdów z dróg po-
wiatu konińskiego. 100 zł za rower lub 
motorower, 400 zł za pojazd do 3,5 t, czy 
1.150 zł za pojazd o masie powyżej 16 ton 
– to przykładowe koszty, jakie poniosą 
właściciele pojazdów pozostawionych 
w miejscach zabronionych, utrudniają-
cych ruch lub w inny sposób zagrażają-
cych bezpieczeństwu na drodze.

Na czerwcowej sesji, radni powiatu 

konińskiego dokonali zmian w wysokości 

opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich 

przechowywanie na parkingu. Ustalili tak-

że stawki w przypadku odstąpienia od wy-

konywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Przyjęcie uchwały przez radnych było 

konieczne ze względu na zmieniające się 

od 21 sierpnia br. przepisy w Prawie o ru-

chu drogowym. Zgodnie z nimi, zadania 

związane z usuwaniem pojazdów oraz 

prowadzeniem parkingu strzeżonego 

dla pojazdów usuniętych przekazano do 

realizacji powiatom. W ustawie znalazł 

się także zapis mówiący o tym, że wyso-

kość opłat za usunięcie i przechowanie 

pojazdu ustalać będzie corocznie rada 

powiatu, a ich wysokość nie będzie mo-

gła przekroczyć maksymalnych stawek 

określanych również corocznie przez 

ustawodawcę.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/45/2011 z 30 

czerwca br., stawki opłat za usuwanie 

pojazdów z dróg na terenie powiatu ko-

nińskiego kształtują się następująco: 100 

zł - za rower lub motorower:, 200 zł - mo-

tocykl:, 400 zł - pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 t; 550 zł - pojazd 

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 

t do 7,5 t:, 780 zł - pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, 1.150 zł - 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 16 t oraz 1400zł. w przypadku 

pojazdu przewożącego materiały nie-

bezpieczne. 

Za jedną dobę przechowywania po-

jazdu trzeba będzie zapłacić: 15 zł - za 

rower lub motorower; 22 zł - motocykl: 

33 zł - pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5t:, 45 zł za pojazd o do-

puszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 

7,5 t; 65 zł - pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 7,5 t do 16 t:, 120 zł - pojazd 

o dopuszczalnej masie całkowitej powy-

żej 16 t; 180 zł za pojazd przewożący ma-

teriały niebezpieczne. 

Właściciele pojazdów poniosą także 

koszty powstałe w wyniku wszczęcia pro-

cedury przez jednostkę usuwającą pojazd 

(np. związane z jej dojazdem na miejsce 

zdarzenia, wykonaniem czynności za-

ładunku i wyładunku pojazdu, użyciem 

sprzętu specjalistycznego itp.) nawet po 

odstąpieniu od usunięcia pojazdu.

Koszty związane z samym dojazdem 

do miejsca zdarzenia wynoszą: dla po-

jazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t – 50 zł, powyżej 3,5 t – 200 zł.

W przypadku wykonania dodatkowych 

czynności przez holownika, tj. załadun-

ku i wyładunku pojazdu, jego właściciel 

obciążony zostanie kosztami: 80 zł - za 

rower lub motorower ; motocykl - 160 zł; 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t - 320 zł; pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - 490zł; 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowi-

tej od 7,5 t do 16 t – 700 zł; pojazd o do-

puszczalnej masie całkowitej powyżej 

16 t – 1000 zł oraz w przypadku pojazdu 

przewożącego materiały niebezpieczne 

– 1.200 zł. 

Nowe stawki opłat za usuwanie pojaz-

dów z dróg na terenie powiatu konińskie-

go obowiązują od 23 sierpnia br.

Marta J. Bagrowska

Rzecznik Prasowy Starostwa

Nowe stawki za usuwanie pojazdów 
z dróg w powiecie konińskim

Bezpłatne szkolenia zawodowe, stu-
dia podyplomowe, kursy nauki języków 
obcych, to tylko niektóre z form pomo-
cy dostępnych dzięki wsparciu Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Duża liczba realizowanych projektów 

może utrudniać dobór optymalnej ofer-

ty szkoleniowej. W wyborze odpowied-

nich zajęć pomoże Mapa Projektów 

EFS dostępna na stronie www.projekty.

efs.gov.pl. Prosta w obsłudze wyszuki-

warka, w trzech krokach wskaże nam 

projekty realizowane blisko miejsca 

zamieszkania. W wyniku wyszukiwa-

nia otrzymamy informację o projekcie, 

okres jego realizacji oraz dane fi rmy, 

z którą należy się skontaktować. Oprócz 

szkoleń i kursów, serwis pomaga w wy-

szukiwaniu projektów z zakresu po-

radnictwa zawodowego, pośrednictwa 

w znalezieniu pracy, usług księgowych, 

prawnych i wielu innych. 

Jeżeli interesuje nas przede wszyst-

kim rozwój zawodowy - szkolenia i stu-

dia podyplomowe, polecamy skorzy-

stanie z serwisu Inwestycja w kadry 

- www.inwestycjawkadry.info.pl. Na 

stronie dostępna jest szeroka oferta 

szkoleń, zarówno komercyjnych, jak 

i dofi nansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, skierowanych 

do osób prywatnych, fi rm i instytucji. 

Przeglądarka pozwala na wyszukiwa-

nie szkoleń wg. kategorii, lokalizacji lub 

po słowach kluczowych. Udział w pro-

jektach dofi nansowanych ze środków 

Unii Europejskiej jest bezpłatny lub 

częściowo odpłatny. Aby odnaleźć pro-

jekty realizowane ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego, należy 

zaznaczyć w wyszukiwarce „współfi -

nansowane z EFS”. W bazie zamiesz-

czone są oferty z całej Polski. Szkolenia 

są szczegółowo opisane. Oprócz pro-

gramu, terminu, danych kontaktowych 

instytucji szkoleniowej, dostępny jest 

również formularz on-line, za pośred-

nictwem którego możemy zgłosić swój 

udział w zajęciach. 

Więcej informacji o wyżej wymienio-

nych projektach, a także innych formach 

wsparcia oferowanych dzięki wsparciu 

Funduszy Europejskich, uzyskać moż-

na w Punkcie Informacyjnym Funduszy 

Europejskich w Koninie. Punkt mieści 

się w Starostwie Powiatowym w Koni-

nie przy Al. 1 Maja 9, tel. 63 240 32 76, 

e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl. Za-

praszamy również do odwiedzenia ser-

wisu sieci Punktów Informacyjnych FE 

w Wielkopolsce www.funduszeeuropej-

skie.wielkopolskie.pl.

Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich w Koninie

źródło: www.inwestycjawkadry.info.pl

Człowiek –
najlepsza inwestycja
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„Wspólne działanie i wspólna za-
bawa” towarzyszyły uczestnikom XII 
Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Ko-
nińskiego, które odbyło się 24 lipca na 
plaży Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Wilczynie.

 Czternaście gmin powiatu prezento-

wało swój dorobek artystyczny i kulinar-

ny. Tradycyjnie największym zaintereso-

waniem cieszyły się potrawy regionalne 

przygotowane przez poszczególne gmi-

ny. Komisja konkursowa po ocenie 22 

potraw zdecydowała, że najsmaczniej-

szy w tym roku był pirzok przygotowany 

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mielni-

cy Dużej (gmina Skulsk). Drugie miejsce 

przypadło paniom z KGW w Lubstowie 

(gmina Sompolno) za dziady ze skwar-

kami, kwaśnym mlekiem i zasmażaną 

kapustą, a trzecie – Stowarzyszeniu Kół 

Gospodyń Wiejskich z Wilczogóry (gmina 

Wilczyn) za czerninę z szarymi kluska-

mi. Jury przyznało również wyróżnienia. 

W konkursie na najlepiej udekorowane 

stoisko zwyciężyła gmina Kramsk. Ko-

lejne miejsca przypadły gminom Ry-

chwał i Grodziec.

 Reprezentacje gmin uczestniczyły 

także w rywalizacji sportowej na plaży 

i na boisku. W klasyfi kacji generalnej 

wygrał Rychwał, wyprzedzając Kleczew, 

Wilczyn, Golinę i Stare Miasto.

 Na scenie prezentowały się zespoły 

wokalne i taneczne z całego powiatu. 

Kulminacyjnym punktem programu 

był koncert „Powróćmy jak za dawnych 

lat...”, w którym swoje talenty wokalne 

zaprezentowali samorządowcy i dzien-

nikarze.

 Wielkie Ruszenie zakończył występ 

Wiliama Malcolma – muzyka z Trójmia-

sta, uczestnika program „X-Factor”, któ-

ry wykonał zarówno własne kompozy-

cje jak i covery popularnych rockowych 

utworów.

????????????????

Wspólne działanie
i wspólna zabawa
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Turystyka

Ponad półtora tysiąca uczniów i stu 
dwudziestu nauczycieli wróciło po wa-
kacjach do szkół powiatu konińskiego. 
Szkolne progi przekroczyło aż 400 
pierwszoklasistów.

Gospodarzem powiatowej inauguracji 

roku szkolnego był Zespół Szkół Ekono-

miczno – Usługowych w Żychlinie .

„Cierpliwości, zdrowia, wiary we 

własne możliwości a także sukcesów 

w pracy i nauce” – życzyła nauczycielom 

i uczniom u progu nowego roku szkolne-

go – starosta Małgorzata Waszak 

Podczas inauguracyjnego przemó-

wienia, starosta koniński podkreśliła, że 

oświata zajmuje priorytetowe miejsce 

w gospodarce fi nansowej powiatu. Dzięki 

podejmowanym przez samorząd działa-

niom, ostatnie lata przyniosły prawdziwy 

przełom w rozwoju szkolnej bazy spor-

towej. Za blisko 3 mln zł. wybudowane 

zostały boiska przy wszystkich palców-

kach oświatowych powiatu. Szkoły wy-

posażone zostały także w sale gimna-

styczne, a na bieżąco prowadzone są re-

monty i modernizacje sal lekcyjnych. Aby 

stworzyć młodzieży i dorosłym szansę 

edukacji w zawodach potrzebnych na 

rynku pracy, szkoły wzbogacają swoją 

ofertę edukacyjną o nowe kierunki ogól-

nokształcące i zawodowe. W tym roku, 

uczniowie technikum ZSP w Sompolnie 

rozpoczęli naukę w zawodzie technik 

ochrony środowiska, a młodzież z ZSP 

w Kleczewie w liceum ogólnokształcą-

cym o profi lu policyjno-wojskowym. Od 

1 września ruszył też program wcze-

snego wspomagania rozwoju dziecka 

niepełnosprawnego, realizowany przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-

czy w Rychwale.

Obecnie trwa opracowywanie kon-

cepcji architektonicznej nowego obiektu 

dydaktycznego dla Zespołu Szkół Eko-

nomiczno-Usługowych, a także prowa-

dzone są prace termomodernizacyjne 

budynku żychlińskiej stołówki. 

„Wszyscy będziemy troszczyć się o to, 

aby warunki nauki w naszych szkołach 

były jak najlepsze, a uczniowie dobrze 

przygotowali się do dalszego kształcenia 

i odnalezienia swojego miejsca w życiu” – 

zapewniła starosta Małgorzata Waszak 

– „Przed nami rok pracy, której efekty 

będzie widać dopiero po kilku latach. 

Pamiętajmy, że wszystko co doskonałe, 

dojrzewa powoli”.

Uroczystą akademię inaugurującą 

nowy rok szkolny w powiecie konińskim 

uświetniły występy uczniów Zespołu 

Szkół w Żychlinie. Część artystyczną 

akademii wypełniły recytacje wierszy 

Czesława Miłosza oraz występ wokalny. 

Marta J. Bagrowska

Rzecznik Prasowy Starostwa

Powiat koniński 
zainaugurował rok szkolny 
2011/2012
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