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Rolnicy
podziękowali za plony
Rolnicy z powiatu konińskiego dziękowali w niedzielę 25 sierpnia 2013 r. w Grodźcu za tegoroczne plony. Powiatowo-
gmino-parafi alne dożynki odbyły się w pięknym rolniczym zakątku naszego powiatu i jak zawsze były okazją do 
podziękowań, życzeń i wyróżnień.

Dziękczynna Msza św. odprawiona przez ks. kan. dr Władysława Piechotę, proboszcza parafi i św. Wojciecha w Grodźcu 
była pierwszym punktem Święta Plonów. Po niej uroczysty korowód dożynkowy z pocztami sztandarowymi, wieńcami, 
starostami dożynek oraz gospodarzami poprowadzony został przez Orkiestrę Dętą „Quantum” z Rychwała oraz starostów 
dożynek na boisko przy Zespole Szkół w Grodźcu.

Następnie zaproszonych gości, rolników i mieszkańców powiatu konińskiego powitał wójt gminy Grodziec Piotr Juszczak 
i starosta koniński Małgorzata Waszak, „Dożynki to okazja do złożenia pokłonu polskiej tradycji i podziękowania rolnikom 
za coroczny trud. Dzisiejsze święto jest dowodem na to, że dla powiatu konińskiego rolnictwo było i jest ważne” – mówiła 
Starosta Koniński.

Najbardziej tradycyjnym i charakterystycznym znakiem dożynek był obrzęd przekazania chlebów. Dorodne bochny na 
ręce gospodarzy przekazali starostowie dożynek: Marlena Staszak i Piotr Czajczyński oraz ich asystenci: Natalia Rowińska 
i Piotr Warliński. str. 2 i 12  
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Dzieci z dużym zainteresowaniem 
oraz zaciekawieniem wsłuchiwały się 
w interpretację wybranych bajek, któ-
re tego dnia przedszkolakom czytali 
przedstawiciele samorządów i insty-
tucji lokalnych oraz mediów lokal-
nych, a w postać samego bajkopisarza 
– Aleksandra Fredrę wcielił się Witold 
Nowak, naczelnik wydziału Promocji 
i Rozwoju w konińskim Starostwie.

Czas spędzony na wspólnym czyta-
niu małym mieszkańcom uatrakcyjnili 

– Małgorzata Waszak – Starosta Koniń-
ski, Józef Nowicki – Prezydent Miasta 
Konina oraz Piotr Rybczyński – Kierow-
nik Archiwum Państwowe w Poznaniu 
Oddział w Koninie wcielający się w po-
staci „Pawła i Gawła”, Henryk Janasek 
– Dyrektor MBP w Koninie przeczytał 
milusińskim wiersz pt. „Żabki”, Witold 
Nowak – Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Powiatu Konińskiego zapo-
znał dzieci z wierszem „Czyżyk i Zięba”, 
natomiast Aneta Kwiatkowska – Dyrek-

tor Zarządzający Radia Konin przeczy-
tała „Małpę w kąpieli”, z kolei „Bajecz-
ka o osiłku” wybrzmiała z ust Joanny 
Szwankowskiej dziennikarki Radia Zet 
Gold, „Bajkę o sowie” odczytała Beata 
Pieczyńska dziennikarka portalu Konin 
naszemiasto, a „Wiatr i noc” – Izabela 
Gorzelańczyk dziennikarka Przeglądu 
Konińskiego.

Ponadto dzieci obejrzały wystawę pt. 
„Aleksander Fredro i jego twórczość 
w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Koninie” oraz zaznajomiły się 
z jego twórczością. Miłym akcentem 
był także konkurs rysunkowy z nagro-
dami pt. „Figle i psoty”.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich, 
którzy odwiedzili MBP w Koninie była 
przesłana przez Kancelarię Prezyden-
ta RP okolicznościowa pieczęć, którą 
pracownicy Biblioteki stawiali na przy-
niesionych przez uczestników akcji eg-
zemplarzach książek z utworami Alek-
sandra Fredry.

W akcji Narodowe Czytanie 2013. 
Aleksander Fredro wzięły udział dzieci 
z Przedszkola nr 5 w Koninie, Punktu 
przedszkolnego „Kraina radości” ze 
Sławska, Szkoły Podstawowej z Goliny, 
a także indywidualnie mali mieszkańcy 
miasta i powiatu konińskiego i ich ro-
dzice. Każdy uczestnik otrzymał książ-
kowy upominek.

Partnerami tegorocznego przed-
sięwzięcia byli – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Koninie, Starostwo Po-
wiatowe w Koninie oraz Urząd Miejski 
w Koninie.

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Z Kroniki Powiatu
Powiat Koniński w akcji 
„Narodowe Czytanie”
Utwory Aleksandra Fredry wybrzmiały 7 września w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Koninie. W akcji „Narodowe 
Czytanie 2013. Aleksander Fredro” wzięli udział najmłod-
si mieszkańcy miasta oraz powiatu konińskiego wraz z ro-
dzicami i opiekunami.
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Ślesin został gospodarzem koncertu 
fi nałowego jako zwycięzca tego kon-
kursu organizowanego przez EUROZET 
oraz Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego. A było to możliwe dzięki miesz-
kańcowi gminy Markowi Rogowskiemu 
i głosom internautów, którzy ślesińską 
marinę – fi nansowaną ze środków unij-
nych – zasypali swoimi głosami. Dzięki 
temu w sobotę tysiące gości bawiło się 
przy muzyce takich wykonawców jak: 
Pectus, De Mono, Blue Cafe, Varius 
Manx, a także Mezo, Kasi Wilk i Rafała 
Brzozowskiego.

Spotkanie było też okazją do promocji 
funduszy europejskich. Przez cały dzień 
europejskie miasteczko, przygotowane 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalne-

go wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
w Poznaniu oraz Punktem Informacyj-
nym Funduszy Europejskich działającym 
w konińskim Starostwie Powiatowym 
odwiedziło tysiące mieszkańców nasze-
go regionu i gości odpoczywających tego 
dnia w Ślesinie. Specjaliści od funduszy 
europejskich udzielali porad dotyczą-
cych obecnych możliwości pozyskiwania 
środków unijnych oraz w przyszłej per-
spektywie fi nansowej UE. Zarówno dzie-
ci, jak i dorośli brali udział w konkursach 
wiedzy o Unii Europejskiej, zabawach 
i quizach. Każda taka aktywność gwa-
rantowała atrakcyjne nagrody.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Z Kroniki Powiatu

Święto plonów było też okazją do 
wręczenia odznaczeń „Za zasługi dla 
rolnictwa”, które 8 rolnikom z powiatu 
konińskiego na wniosek Starosty Ko-
nińskiego przyznał Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Odznaczenia otrzymali: 
Teresa Dąbrowska, Piotr Grudziński, 
Jacek Kąkolewski, Mariusz Lebie-
dziński, Tadeusz Rybarczyk, Wioletta 
Szmidt, Wanda Waleriańczyk i Sławo-
mir Wieczorek.

Zwieńczeniem części ofi cjalnej było 
rozstrzygnięcie 11. edycji Konkursu 
„Powiatowy Rolnik Roku”. Spośród 
dziesięciu nominowanych Kapituła 
Konkursu tytułem „Powiatowy Rolnik 
Roku” i statuetką siewcy nagrodziła pię-
ciu zwycięzców: Monikę i Piotra Czaj-
czyńskich z Łagiewnik (gm. Grodziec), 
Annę i Norberta Sieczkę z Kawnic Ko-
lonii (gm. Golina), Ewę i Józefa Siwek 
z miejscowości Kałek (gm. Krzymów), 
Marlenę i Jacka Staszaków z Biskupic 
(gm. Grodziec) oraz Mariolę i Dariusza 
Żurków z miejscowości Święcia (gm. 
Rychwał).

Ponadto rozstrzygnięto „Konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy”. Komisja, której przewodniczyła 
Elżbieta Barszcz z Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie, oceniła 11 wień-
ców. Najpiękniejszym wieńcem oka-
zało się dzieło zbudowane i wyple-
cione przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Półwioska Starego (gm. Ślesin). 
Drugie miejsce przypadło gminie 
Kleczew, a trzecie gminie Krzymów. 
Wyróżnienia otrzymali: KGW Lądek 
(gm. Grodziec), Sołectwo Biała (gm. 
Grodziec), Gmina Wilczyn, KGW Wil-
cza Kłoda (gm. Wierzbinek), Sołec-
two Izabelin (gm. Kramsk), Stowa-
rzyszenie CIVITAS CHRISTIANA (gm. 
Rychwał), KGW Żychlin (gm. Stare 
Miasto) oraz Sołectwo Grabienice – 
Piaski (gm. Rzgów).

 Część artystyczną rozpoczął koncert 
Orkiestry Dętej „Quantum” z Rychwała, 
której towarzyszył widowiskowy pokaz 
mażoretek. Później uczestnicy doży-
nek podziwiali zespoły ludowe z gminy 
Kramsk oraz Kramską Kapelę Po-
dwórkową.

 Gwiazdą wieczoru był folk-rockowy 
zespół RZEPCZYNO.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Europa w Ślesinie,
a Ślesin w całej Polsce!
Gwiazdy polskiej muzyki na scenie i tłumy gości na plaży. 
Ostatni weekend wakacji należał w tym roku do Ślesina, 
który sukces w akcji „Europa to my” zwieńczył wielkim 
show transmitowanym na żywo przez TVP 1 i Radio Zet.

str. 1  Rolnicy
podziękowali za plony
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Konkurs organizowany jest przez PFRON w ramach „Pro-
gramu wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełno-
sprawnych”. Od jedenastu lat popularyzuje osiągnięcia arty-
styczne mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczest-
ników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów 
samopomocy. Dzięki corocznie wydawanemu katalogowi prac 
laureatów oraz wystawom pokonkursowym upowszechniany 
jest dorobek artystów biorących udział w konkursie i placówek 
terapeutycznych, z którymi są związani.

 Pracownia plastyczna Domu Pomocy Społecznej w Śle-
sinie, prowadzona przez Teresę Byczkowską i Renatę Smy-
cerowicz, uczestniczy w konkursie od wielu lat zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia.

 W tym roku sześcioro naszych niepełnosprawnych arty-
stów odniosło sukces na szczeblu wojewódzkim konkursu. 
W fi nale ogólnopolskim doceniono aż czworo z nich. Poza 
laureatami pierwszego miejsca w technice „rzeźba kame-
ralna i płaskorzeźba” – Zdzisławą Janicką i Pawłem Seher 
– wśród nagrodzonych fi nalistów znalazł się Mikołaj Jankow-
ski, którego praca „Piorun i Śliczna” zajęła II miejsce w ka-
tegorii „grafi ka i rysunek”. W kategorii tej Komisja wyróżniła 
także Kazimierza Popiela za dzieło zatytułowane „Najpięk-
niejsze chwile”.

Motywem przewodnim wszystkich prac, zgodnie z hasłem 
tegorocznego konkursu, były „Kwiaty mojego życia”.

Wręczenie nagród laureatom XI edycji konkursu „Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych” odbędzie się 1 października pod-
czas uroczystej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie. 
Wystawę nagrodzonych prac można obejrzeć w Dawnym 
Skarbcu Wielkim Zamku.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe  w Koninie

Z Kroniki Powiatu 
Sukces mieszkańców 
ślesińskiego DPS-u
Zdzisława Janicka i Paweł Seher zdoby-
li pierwsze miejsce w tegorocznej edycji 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego 
„Sztuka osób niepełnosprawnych”. Arty-
ści z Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie 
najlepsi byli w kategorii „rzeźba kameral-
na i płaskorzeźba”. Sukces przyniosła im 
wspólna praca zatytułowana „Rozkwitnąć 
w tańcu”.
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Jubileuszowe X Rychwalskie Impre-
sje Muzyczne – Powiatowy Piknik Or-
kiestr zainaugurowała barwna parada 
uliczna, którą tworzyły amatorskie or-
kiestry dęte wraz z mażoretkami z po-
wiatów: konińskiego, kaliskiego, średz-
kiego, wrzesińskiego, słupeckiego oraz 
spoza województwa wielkopolskiego, 
grupy motocyklowe, a także licznie 
przybyli goście. Korowód przeszedł uli-
cami Rychwała do parku miejskiego.

 Podczas dwudniowego święta zapre-
zentowało się wiele zaprzyjaźnionych 
orkiestr dętych, zespołów i kapel tj. 
Kapela Góralska Po Ćmoku, Metrium, 
Jii....ha oraz Capri. Jedną z atrakcji wie-
czoru był widowiskowy pokaz tancerzy 
ognia w wykonaniu grupy Art Of Fire.

Jubileuszowe obchody były okazją 
do wręczenia tytułu „Zasłużony dla 
powiatu konińskiego”, organizatorowi 
muzycznych impresji, Orkiestrze Dętej 

„Quantum” Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rychwale – w uznaniu za wieloletnią 
działalność na rzecz rozwoju kultu-
ry, edukacji muzycznej oraz integracji 
środowisk muzycznych i społeczności 
lokalnej powiatu konińskiego, za pro-
mowanie powiatu w kraju i za granicą.

Zwieńczeniem jubileuszowego święta 
była biesiada z zespołem Capri.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Z Kroniki Powiatu / Edukacja
X Rychwalskie Impresje 
Muzyczne – Powiatowy
Piknik Orkiestr
X Rychwalskie Impresje Muzyczne – Powiatowy Piknik Or-
kiestr odbyły się 14-15 września w Rychwale. Na rychwal-
skiej scenie zaprezentowało się wiele zaprzyjaźnionych 
orkiestr dętych, zespołów i kapel.

Przedszkole 
marzeń 
w Starym 
Mieście

Dzieci i rodzice ze Starego Miasta 
cieszyły się już od początku września, 
w sobotę 21 września powód do dumy 
mieli także samorządowcy tej gminy, 
którzy ofi cjalnie uruchomili Ośrodek 
Innowacyjno-Integracyjny. W otwarciu 
tego wyjątkowego przedszkola wziął 
udział Marek Michalak – Rzecznik Praw 
Dziecka.

Otwarcie nowoczesnego przedszko-
la, które popołudniami pełnić ma tak-
że rolę świetlicy socjoterapeutycznej, 
poprzedziła konferencja naukowa „Ra-
zem możemy lepiej – tworzymy dobry 
i przyjazny klimat dla każdej rodziny”. 
W jej pierwszej części swój głos w dys-
kusji o polityce rodzinnej i wychowaniu 
przedszkolnym wnieśli dr Kazimiera 
Król z Katedry Pedagogiki i Pracy So-
cjalnej PWSZ w Koninie, Dorota Za-
wadzka, psycholog dziecięcy, znana 
z telewizyjnego programu „Super Nia-
nia” oraz Sławomir Lorek, zastępca 
prezydenta Miasta Konina. W drugiej, 
panelowej części spotkania oprócz Do-
roty Zawadzkiej swoimi uwagami na 
temat demografi i dzieliła się także sta-
rosta koniński Małgorzata Waszak oraz 
Aleksandra Kowalska, dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu, która mówiła o programie 
promocji i wspierania rodzin. Po dwu-
godzinnej dyskusji przyszedł czas na 
okolicznościowe wystąpienia, gratu-
lacje ze strony gości i podziękowania 
dla sponsorów, by wreszcie ku uciesze 
wszystkich ofi cjalnie otworzyć naj-
nowocześniejsze w naszym regionie 
przedszkole.

Ten dwukondygnacyjny budynek 
jest wyposażony w pięć sal dydaktycz-
nych, kuchnie, sale rehabilitacyjno-
środowiskową, pomieszczenia admi-
nistracyjne i sanitariaty. Dostępność 

do pomieszczeń parteru zapewnia 
pochylnia. Konstrukcja budynku i za-
stosowane materiały mają wpływ na 
zwiększenie izolacyjności budynku 
i jego energooszczędność. Zastoso-
wanie technologii proekologicznych 
pozwala na funkcjonowanie placówki 
w sposób minimalizujący ewentualne 
zanieczyszczenia powstające pod-
czas naturalnej eksploatacji budynku 
(ogrzewania, wytwarzania zanieczysz-
czeń kanalizacyjnych). W obiekcie za-
stosowano wiele ciekawych rozwią-
zań architektonicznych. Nowoczesna 
bryła obiektu, kolorowa elewacja oraz 
oryginalna stolarka okienna tworzą 
niezwykłe połączenie funkcjonalności 
ze znakomitym wyglądem. W central-
nym punkcie budynku umiejscowiono 
ogród zimowy – przeszklone pomiesz-
czenie do uprawy roślin. Na piętrze 
znajdują się sale zabaw stylizowane 
na komnaty zamkowe. Zagospoda-
rowano także teren wokół budynku 
poprzez budowę placu zabaw, dróg 
wewnętrznych, zieleni towarzyszącej 
i ścieżki edukacyjnej pn. „Baśniowy 
las wita was”.

Całość tej inwestycji kosztowała
3 960 000 zł, w tym dofi nansowanie
z PFRON 180 tys. zł.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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Pomoc Społeczna / Edukacja

W okresie wakacyjnym odbyły się 
warsztaty dla dzieci i młodzieży z ro-
dzin zastępczych oraz dla realizato-
rów i współpracowników rodzinnej 
pieczy zastępczej pod hasłem „STOP 
przemocy”

 W zajęciach adresowanych do 
dzieci i młodzieży pozostających pod 
opieką rodzin zastępczych, wzięło 
udział 83 wychowanków z powiatu 
konińskiego. Ich inicjatorem i orga-
nizatorem było Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie. Założe-
niem metodycznym warsztatów była 
pomoc w zdobyciu umiejętności roz-
poznawania i radzenia sobie z róż-
nego rodzaju objawami przemocy, 
w tym seksualnej. 

 Warsztaty dla dzieci odbywały się 
od 19 lipca do 29 sierpnia w koniń-
skim Starostwie. Prowadzono je bez 
obecności opiekunów zastępczych 
w sześciu grupach zróżnicowanych 
ze względu na wiek i możliwości 
percepcyjne uczestników. Program 
zajęć z psychologiem, pedagogiem 
i koordynatorem zespołu ds. pie-
czy zastępczej obejmował tematykę 
z zakresu umiejętności interperso-
nalnych, współżycia w grupie, sztuki 
odmawiania oraz sposobów i form 
poszukiwania pomocy w przypadku 

ewentualnego pojawie-
nia się niepokojących sy-
gnałów.

 Kolejną formą przeciw-
działania zachowaniom 
destrukcyjnym w rodzi-
nie był program profilak-
tyczno – edukacyjne dla 
rodziców zastępczych, 
pedagogów, asystentów 
rodziny, kuratorów są-
dowych, pracowników 
socjalnych i koordyna-
torów rodzinnej pieczy 
zastępczej prezentowany 
przez Krzysztofa Koronę 
psychologa klinicznego, 
seksuologa klinicznego, 
superwizora Polskiego 
Towarzystwa Seksuolo-

gicznego i Polskiego Towarzystwa 
Terapeutycznego. Celem zajęć było 
wzmocnienie umiejętności opiekuń-
czo – wychowawczych realizatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej i zapew-
nienie bezpiecznego środowiska za-
stępczego dla dzieci i młodzieży po-
zostającej w izolacji od rodziny natu-
ralnej. Tematyka spotkania dotyczyła 
ochrony wolności seksualnej w pie-
czy zastępczej, przemocy w rodzinie, 
specyfiki przemocy seksualnej i psy-
chopatologii zachowań seksualnych. 
Dodatkowo kompetencje i umiejętno-
ści rodzin zastępczych powiat koniń-
ski wzmacnia poprzez cykl szkoleń 
i warsztatów organizowanych w ra-
mach programu „Aktywna integra-
cja” wspófinasowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

 Zajęcia zarówno dla dzieci i mło-
dzieży jak i dorosłych mimo „trudnej 
tematyki” spotkały się z pełną ak-
ceptacją uczestników. Realizatorzy 
programu zdobyte doświadczenie 
pomocowe będą wykorzystać do dal-
szej poprawy jakości usług w pieczy 
zastępczej 

Dorota Kaźmierczak
PCPR w Koninie

STOP przemocy 
w Powiecie Konińskim
Powiat Koniński jako pierwszy w Wielkopolsce podjął sys-
tematyczne działania prewencyjne mające na celu ochro-
nę dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej przed przemocą 
w tym seksualną.

Powiat Koniński 
zainaugurował rok 
szkolny 2013/2014

Gospodarzem tegorocznej Powia-
towej Inauguracji Roku Szkolnego 
2013/2014 był Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sompolnie. Uroczystość 
zgromadziła wielu uczestników: wła-
dze powiatu konińskiego oraz gminy 
Sompolno, radnych powiatu, delega-
cje szkół, przedstawiciela Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu oraz przedstawi-
cieli związków zawodowych zrzeszają-
cych nauczycieli a także młodzież, na-
uczycieli i rodziców.

 Wszystkich zgromadzonych serdecz-
nie powitał gospodarz uroczystości 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sompolnie – Jacek Żerkow-
ski. W wystąpieniu nie zabrakło życzeń 
z okazji rozpoczynającego się nowego 
roku szkolnego. Szczególnie ciepło po-
witał uczniów klas pierwszych.

Przemówienia inauguracyjne wygłosi-
ła Małgorzata Waszak – Starosta Koniń-
ski, która życzyła uczniom, ich rodzicom 
i nauczycielom oraz wszystkim pracow-
nikom oświaty, aby rozpoczynający się 
rok był czasem sukcesów, doskonałych 
wyników i wybitnych osiągnięć.

Część artystyczna w wykonaniu 
uczniów szkoły w Sompolnie nawią-
zywała do obchodów 74 rocznicy wy-
buchu II Wojny Światowej, twórczości 
Juliana Tuwima – znanego polskiego 
poety, Witolda Lutosławskiego – wybit-
nego polskiego kompozytora oraz Jana 
Czochralskiego – znakomitego pol-
skiego uczonego, metalurga, chemika 
i metaloznawcy.

Tegoroczne inauguracje nawiązują 
do przyjętej przez Sejm RP uchwały, 
ustanawiającej rok 2013 rokiem Juliana 
Tuwima, Witolda Lutosławskiego i Jana 
Czochralskiego.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie
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Wysoka forma oraz znakomite przy-
gotowanie do zawodów przyniosły re-
prezentacji Wielkopolski zwycięstwo 
(zaowocowały zwycięstwem) w Fi-
nale Centralnych XVI Ogólnopolskich 
Igrzysk Ludowych Zespołów Spor-
towych – Ełk 2013. Spośród 16 woje-
wództw reprezentacja Wielkopolski 
w punktacji generalnej zajęła I miej-
sce przed województwem lubelskim 
i łódzkim. Swój udział w tym wyjątko-
wym i historycznym zwycięstwie miały 
drużyny z Powiatu Konińskiego: Koniń-
ski Klub Piłkarstwa Kobiecego Medyk 
Konin zajmując II miejsce w piłce noż-
nej kobiet i Ludowy Zespół Sportowy 
POLONIA Golina zajmując III miejsce 
w piłce nożnej mężczyzn.

Przez trzy dni prawie 1000 zawodni-
ków z całej Polski rywalizowało w kon-
kurencjach bloku rekreacyjnego: 
- piłce siatkowej, 
- piłce nożnej, 
- koszykówce, 
- piłce siatkowej plażowej, 
- przeciąganiu liny kobiet i mężczyzn 

oraz sztafecie, 
- czwórboju, 
- wyciskaniu odważnika i rzucie do ko-

sza w kategoriach open oraz konku-

rencjach bloku turystycznego: 
- marszu na orientację, 
- nordic walking, 
- ustawianiu namiotu na czas, 
- rowerowym torze przeszkód, 
- wędkarstwie, 
- sztafecie rodzinnej,
- ocenie miasteczka turystycznego. 

Klasyfikację generalną wygrało wo-
jewództwo wielkopolskie zdobywając 
531 punktów, przed lubelskim – 505 
punktów i łódzkim – 469 punktów.

Do sukcesu woj. wielkopolskiego 
przyczynili się zawodnicy z Powiatu Ko-
nińskiego, a mianowicie: KKPK Medyk 
Konin zajmując II miejsce w piłce nożnej 
kobiet (w składzie: Sandra Bocian, Ilona 
Dobrzańska, Alicja Damkotowicz, Pau-
lina Pajor, Karolina Pieczyńska, Alek-
sandra Polak, Magda Wośkowiak wraz 
z opiekunem Wiesławem Tomaszew-
skim) i LZS POLONIA Golina zajmując 
III miejsce w piłce nożnej mężczyzn 
(w składzie: Piotr Kusiołek, Michał Dyr-
czak, Marcin Kamiński, Mateusz Mro-
ziński, Mateusz Zaborski, Alan Kujawa, 
Kamil Juśkiewicz). 

Ponadto złote medale dla Wielko-
polski wywalczyli reprezentanci Blo-
ku Turystycznego, przedstawiciele 
Piłki Siatkowej Plażowej Kobiet z Klu-
bu UKS Środa oraz Turyści w konku-
rencji „Marsz na Orientację” z SKT 
Chodzież. Srebrne medale otrzyma-
ła Rodzina z UKS Orkan Środa, Piłka 
Koszykowa Mężczyzn z UKS Orkan 
Września i konkurencja indywidualna 
„Rzuty do kosza” przedstawiciel z UKS 
Orkan Września. Brązowe medale 
uzyskali reprezentanci Piłki Siatkowej 
Trawiastej Kobiet z UKS Środa, Piłki 
Koszykowej Kobiet z UKS Ogólniak 
Środa, konkurencji „Marsz z kijkami” 
oraz „Rowerowy tor przeszkód”, któ-
rych przedstawicielami był Klub SKT 
Chodzież.

Organizatorem Igrzysk było Krajowe 
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Spor-
towych przy współpracy Warmińsko-
Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych i Gminnego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Spor-
towych w Ełku.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Wielkopolska najlepsza 
w Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS!
Reprezentacja Wielkopolski z wynikiem 531 punktów 
w klasyfikacji generalnej została laureatem Finału Cen-
tralnych XVI Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów 
Sportowych – Ełk 2013.
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44 najlepszych motorowodniaków 
Świata zaprezentowało swoje umie-
jętności 23-25 sierpnia podczas za-
wodów, które odbyły się na Jeziorze 
Skulska Wieś. Reprezentanci z dzie-
więciu krajów: Włoch, Rosji, Niemiec, 
Węgier, Ukrainy, Estonii, Litwy, Łotwy 
oraz oczywiście Polski rywalizowało 
w siedmiu klasach: Mistrzostwa Euro-
py w klasie O175, Puchar Świata w kla-
sie JT250, Finały Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski w klasach T400/
GT30, S550, T550 i Puchar Wójta w kla-
sie F4S.

W piątek po raz pierwszy na Jezio-
rze Skulska Wieś odbyła się „Formu-
ła Przyszłości”. Zawodnicy w wieku 
od ośmiu do trzynastu lat pokonywali 
wyznaczoną trasę omijając boje w jak 
najkrótszym czasie. Najlepszy wynik 
osiągnął 9-letni mieszkaniec Skulska 
– Filip Płociński, który trzy dni temu po 

raz pierwszy w życiu spróbował swoich 
sił w tej dyscyplinie sportu.

W Mistrzostwach Europy klasy O-175 
złoty medal zdobył Rene Behncke. Za-
wodnik niemiecki po zaciętej walce 
pokonał reprezentanta Szczecińskiego 
Klubu Motorowodnego LOK – Marcina 
Zielińskiego. Trzecie miejsce przypadło 
zawodnikowi z Węgier – Hencz  trunn.

Puchar Świata w klasie młodzieżo-
wej JT250 rozgrywany po raz pierw-
szy w Polsce zdominowali zawodnicy 
z Ukrainy, Rosji, Estonii, Litwy, Łotwy. 
Pierwsze miejsce zajęła reprezentantka 
Ukrainy – Anastazja Lysenko, drugie Ar-
tem Nikitin z Rosji, z kolei trzecie miejsce 
zajął Gregor Eevardi z Estonii. Najlepszy 
z polskich zawodników Grzegorz Stęp-
niak zajął dopiero dziesiąta pozycję.

Ewa Andrzejczak
Urząd Gminy

w Skulsku

Skulsk stolicą sportów 
motorowodnych

O Funduszach 
w Twojej 
Gminie

Jeśli poszukujesz środków na rozwój 
lub założenie działalności gospodar-
czej, chcesz uczestniczyć w szkole-
niach, dowiedzieć się, czy Twój pomysł 
ma szansę na otrzymanie dofi nanso-
wania z Unii Europejskiej lub masz py-
tania związane z rozliczaniem projektu, 
skorzystaj z bezpłatnego dyżuru pra-
cownika Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich z Konina w twojej 
gminie.

Co miesiąc Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich w Koninie organi-
zuje w gminach powiatu konińskiego 
Mobilne Punkty Informacyjne Fun-
duszy Europejskich. Podczas dyżuru 
mieszkańcy gminy mogą uzyskać bez-
płatne informacje na temat Funduszy 
Europejskich oraz otrzymać publikacje 
dotyczące FE.

Informacje o Mobilnych Punktach 
dostępne są na stronie powiatu koniń-
skiego w zakładce Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich.

Joanna Rudyj
Starostwo Powiatowe 

w Koninie
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Niezależnie od rodzaju stosowanych 
przy uprawie roślin maszyn i narzędzi 
zagrożenia występują z powodu: 
- złego stanu technicznego używanych 

ciągników i maszyn,
- niewystarczającego poziomu wiedzy 

technicznej użytkowników sprzętu, 
- niestosowania środków ochrony in-

dywidualnej,
- nieprzestrzegania zasad BHP i prze-

pisów ruchu drogowego, 
- wykonywania prac w pośpiechu, 

w niesprzyjających warunkach pogo-
dowych, 

- niedostrzegania lub ignorowania za-
grożeń.
Przy pracach polowych, aby zmniej-

szyć ryzyko wypadku należy przestrze-
gać kilku podstawowych zasad: 
• Przed przystąpieniem do pracy 

maszynami i urządzeniami nale-
ży zapoznać się z ich instrukcjami 
obsługi i przestrzegać stosownych 
zapisów,

• Agregowanie maszyn i narzędzi po-
winno być wykonywane jedynie przez 
kierowcę ciągnika chyba, że produ-
cent w instrukcji obsługi określa inny 
sposób,

• Przed wyjazdem z gospodarstwa na 
drogę publiczną należy zabezpieczyć 
zestaw w taki sposób, by nie stanowił 
zagrożenia dla innych uczestników 
ruchu drogowego (zabezpieczenia 
przed samoczynnym opadaniem 
i rozkładaniem, trójkąty wyróżniają-
ce, tablice ostrzegawcze, oświetlenie 
itd.),

• Po dotarciu na pole należy przygo-
tować maszynę lub urządzenie do 
pracy w sposób opisany w instrukcji 
obsługi,

• Niedopuszczalne jest cofanie i wyko-
nywanie nawrotów agregatem (cią-
gnik + maszyna) w położeniu robo-
czym,

• W pobliżu pracujących maszyn nie 
powinni znajdować się ludzie i zwie-
rzęta,

• W ciągniku warto wozić apteczkę 
pierwszej pomocy, dzięki której moż-
na opatrzyć skaleczenia, nie zjeżdża-
jąc z pola do gospodarstwa. Jednak 
po powrocie z pola należy skonsulto-
wać się z lekarzem z uwagi na ryzy-
ko zakażenia rany laseczką tężca na 
skutek jej zanieczyszczenia glebą lub 
obornikiem,

• Zabranie ze sobą do pracy w polu 
czystej wody i mydła umożliwi umy-
cie rąk i twarzy przed przerwą na po-
siłek czy chociażby na odpoczynek,

• Wyjeżdżając do pracy dobrze jest 
zabrać ze sobą telefon komórkowy, 
który może być przydatny, jeśli zaj-
dzie potrzeba wezwania pomocy,

• Wszelkie przekładnie i wał przegu-
bowo-teleskopowy powinny być za-
bezpieczone wymaganymi osłonami,

• Przewożenie ludzi na ładunkach ob-
jętościowych jest niedopuszczalne,

• Po skończonej pracy czyszczenie 
i mycie maszyn może być przeprowa-
dzane po odłączeniu napędów i wyłą-
czeniu silnika ciągnika, o ile ciągnik 
napędzał maszynę,

• Wszelkie kontrole stanu technicz-
nego, regulacje i doraźne naprawy 
mogą być wykonywane po uprzed-
nim unieruchomieniu silnika ciągnika 
i odłączeniu napędu,

• Maszyny powinny być przechowywa-
ne w zadaszonych pomieszczeniach 
w sposób uniemożliwiający okale-
czenie ludzi i zwierząt,

• W gospodarstwie należy wydzielić 
pomieszczenie, w którym można 
umyć ręce, przebrać się i przecho-
wywać odzież roboczą oraz środki 
ochrony indywidualnej.
Działanie z wyobraźnią i świadomo-

ścią zagrożeń występujących przy pra-
cach w gospodarstwie rolnym, szcze-
gólnie przy obsłudze maszyn i narzędzi 
jest najlepszym sposobem uniknięcia 
wielu ludzkich tragedii. 

Ewa Jakubowska 
KRUS w Koninie

Komunikaty
Jesienne prace polowe
Wczesną jesienią w gospodarstwach rolnych odnotowu-
jemy spiętrzenie prac wymagających koncentracji oraz 
zwiększonego wysiłku fi zycznego. Czynniki te potęgują 
zagrożenia wypadkowe, a pośpiech uniemożliwia zor-
ganizowanie pracy w taki sposób, by przebiegała bez-
piecznie. 

Bezpłatna 
rehabilitacja 
dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje o możliwości sko-
rzystania z bezpłatnej rehabilitacji lecz-
niczej dostępnej dla rolników uprawnio-
nych do świadczeń Kasy. Ma ona formę 
21-dniowych turnusów prowadzonych 
we własnych Centrach lub Ośrodkach 
Rehabilitacji Rolników KRUS oraz za-
kładach rehabilitacji leczniczej, z który-
mi Kasa współpracuje.

Głównym celem rehabilitacji prowa-
dzonej przez KRUS jest zapobieganie 

niepełnosprawności lub ograniczenie 
jej do poziomu, umożliwiającego ubez-
pieczonemu dalsze wykonywanie pracy 
w gospodarstwie rolnym, a w przypadku 
osób, które zdolność do pracy w gospo-
darstwie już utraciły – jej przywrócenie.

Podstawę do skierowania na reha-
bilitację leczniczą stanowi prawomoc-
ne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy 
Kasy lub komisji lekarskiej Kasy, wyda-
ne w postępowaniu orzeczniczym dla 
ustalenia prawa do świadczenia z ubez-
pieczenia społecznego rolników oraz 
zawierające wskazania do rehabilitacji 
leczniczej. O skierowanie na rehabilita-
cję leczniczą można ubiegać się także 
na podstawie wniosku, sporządzonego 
przez lekarza prowadzącego leczenie.

Bezpłatna rehabilitacja przysługuje 
osobom zagrożonym całkowitą nie-
zdolnością do pracy w gospodarstwie 

rolnym albo uznanym okresowo za cał-
kowicie niezdolne do pracy w gospodar-
stwie rolnym – które rokują odzyskanie 
zdolności do pracy w gospodarstwie 
w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Wniosek o skierowanie na rehabili-
tację leczniczą zamieszczony jest na 
stronie internetowej KRUS www.krus.
gov.pl 

Osobom skierowanym na rehabilita-
cje leczniczą przysługuje także prawo 
do zwrotu kosztów przejazdu w wyso-
kości odpowiadającej cenie biletu naj-
tańszego, dostępnego środka trans-
portu zbiorowego.

O szczegóły należy pytać w najbliż-
szej jednostce organizacyjnej Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ewa Jakubowska
KRUS Konin
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Komunikaty Rolnicy podziękowali za plony
Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego działki
wraz z prawem własności budynków 

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 184/9 o pow. 0,6495 ha, położonej przy ulicy Świętojańskiej 20b w Koninie 
– obręb Pawłówek, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną 
nieruchomość znajdujących się na działce. Nieruchomość zabudowana jest bu-
dynkiem warsztatowym, budynkiem magazynowym na oleje i smary, portiernią 
z wiatą rowerową o łącznej powierzchni użytkowej 844,40 m2 oraz zadaszonym 
dystrybutorem paliwowym wyłączonym z eksploatacji wraz z 2 jednopłaszczo-
wymi podziemnymi zbiornikami na paliwo przeznaczonymi do demontażu. Cena 
wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 650 000,00 zł. Zakup nieru-
chomości zwolniony jest z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 
2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 
sala 251 I piętro. 

Szczegółowe warunki prze-
targu podano w ogłoszeniu, 
które znajduje się na stronach 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej Starostwa Powiatowego 
w Koninie w zakładce ogłosze-
nia oraz w siedzibie urzędu. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Nieru-
chomości, pok. 450 b, telefon
63 24 03 250 w godz. 730 do 1500.

Przyjęty program zakłada udzie-
lenie dodatkowej pomocy fi nansowej 
w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni 
upraw rolnych i 10 zł na 1 m2 powierzch-
ni upraw w szklarniach lub tunelach 
foliowych, na której wystąpiły szkody 
kwalifi kujące uprawę do likwidacji.

Rolnicy będą mogli także skorzystać 
z udzielanych przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa do-
płat do oprocentowania kredytów pre-
ferencyjnych na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach, w których powstały 
szkody, w wyniku wystąpienia klęsk ży-
wiołowych.

Rolnicy mogą także ubiegać się o od-
roczenie terminu płatności składek 

KRUS, umorzenie w całości lub części 
bieżących składek, rozłożenie na raty 
i odroczenie płatności oraz umorzenie 
rat czynszu dzierżawnego. Wójtowie, 
burmistrzowie lub prezydenci miast 
mogą również stosować ulgi w podatku 
rolnym za 2013 rok, w związku ze szko-
dami wywołanym przez powódź, hura-
gan, grad i nawałnice.

Procedurę uruchomienia pomo-
cy rozpoczyna działalność powołanej 
przez wojewodę komisji klęskowej od-
powiadającej za przygotowanie proto-
kołu potwierdzającego straty. Oszaco-
wane szkody przekazywane są w for-
mie raportu do urzędu wojewódzkiego. 
Komisja dokonuje szacunków w ter-

minie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia 
skutków klęski.

Obecnie, do wojewody wielkopol-
skiego zostały przekazane informacje 
z 56 jednostek samorządów gminnych 
o wystąpieniu niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych. W 30 gminach star-
ty spowodował grad, huragan i deszcz 
nawalny, a na terenie 26 gmin wystąpi-
ła powódź.

Straty dotyczące powstałych szkód 
w uprawach rolnych oraz w środkach 
trwałych są obecnie szacowane przez 
zespoły komisji. Pięć gmin (tj. Kobyla 
Góra, Kostrzyn, Krzywiń, Nowe Skal-
mierzyce oraz Ostrzeszów) zakończyło 
już szacowanie strat, przesyłając zesta-
wienie zbiorcze. Poszkodowane zostały 
422 gospodarstwa a łączna powierzch-
nia dotknięta klęską wynosi 4.776,49 ha. 
Łączne straty w tych gminach oszacowa-
no na kwotę 12.094.067,09 zł w tym straty 
w środkach trwałych – 559.457,73 zł.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Pomoc dla rolników
Rada Ministrów przyjęła 6 sierpnia 2013 r. uchwałę w spra-
wie ustanowienia pomocy dla producentów rolnych, którzy 
ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach 
specjalnej produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem 
powodzi, huraganu, gradu lub deszczu.
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