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Zaczęło się wydanym przez Starostwo 
Powiatowe kalendarzem chopinowskim, 
który przez cały 2010 rok przypomina 
o obecności Fryderyka Chopina w powie-
cie konińskim. Używając języka muzyki 
było to jednak tylko rocznicowe prelu-
dium, ponieważ wydarzeń z okazji 200 
rocznicy urodzin wielkiego kompozytora 
będzie bardzo dużo. Wszystko wiąże się 
z jedynym, ale za to dobrze udokumen-
towanym śladem, jaki Fryderyk Chopin 
pozostawił w Żychlinie (gm. Stare Miasto). 
W 1829 roku dziewiętnastoletni artysta 
gościł tu przez trzy dni na weselu Mela-
nii Bronikowskiej z Wiktorem Kurnatow-
skim. Do pałacu, który dziś jest częścią 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie, utalentowany młodzieniec 
przyjechał w towarzystwie doktora Ada-
ma Bogumiła Helbicha, Alfonsa Brandta 
i Ignacego Maciejowskiego - kompanów 
wyprawy wiedeńskiej. 

Żychlińska szkoła będzie więc w tym 
roku miejscem wielu wydarzeń zwią-
zanych ze swoim patronem. Pierwsze 
z nich, czyli Dzień Patrona (piszemy o nim 
w osobnym artykule) przypomniało o Fry-
deryku Chopinie. 

Starostwo Powiatowe w Koninie oprócz 
udziału w Komitecie Regionalnym Cho-
pin 2010 będzie też kreowało własne 
pomysły. Rozpoczęliśmy 23 lutego reci-
talem Aleksandry Zagozdy z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. 
Etiudy i ballady chopinowskie w wyko-
naniu młodej, utalentowanej pianistki 
uświetniły posiedzenie Rady Powiatu Ko-
nińskiego i jednocześnie zainaugurowały 
Rok Chopinowski w Powiecie. Kolejnym 

działaniem było uruchomienie zakładki 
na stronie internetowej powiatu. Wydział 
Promocji i Rozwoju wspólnie z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie będzie 
też prowadzić program edukacyjno-arty-
styczny pt. „Chopin dla mnie i dla Ciebie”. 
Przez całą wiosnę Podopieczni Domu 
Pomocy Społecznej, Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej, Środowiskowych Domów 
Samopomocy i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego inspirowani 
życiem i twórczością Fryderyka Chopi-
na będą pracować nad różnymi formami 
artystycznymi. Zwieńczeniem ich pracy 
będzie czerwcowe spotkanie w Żychlinie 
prezentujące dokonania wszystkich zaan-
gażowanych w ten projekt. 

Powiat koniński, który uczestniczy 
w pracach Komitetu Regionalnego Chopin 
2010, chce – w miarę swoich możliwości 
– wspierać działania promujące Chopina 
i Żychlin. Prace te koordynuje Towarzystwo 
im. Fryderyka Chopina – koło w Żychlinie. 
Wśród najambitniejszych planów Towarzy-
stwa jest produkcja filmu „Chopin tańczy 
na weselu w Żychlinie”. Autorem scena-
riusza jest Krzysztof Magowski, a w filmie 
mieliby zagrać znani polscy aktorzy. Nie 
wykluczone jest też ufundowanie pomnika 
kompozytora, który miałby stanąć w ży-
chlińskim, zabytkowym parku.

Czas pokaże które z zamierzeń uda się 
zrealizować. Pewnym jest data głównych 
uroczystości w powiecie konińskim, które 
odbędą się 3 września 2010 r. w Żychlinie.

Witold Nowak
Naczelnik

Wydziału Promocji i Rozwoju

W numerze:
 10 „HIT”-ów dla powiatu 

konińskiego,

 Starosta wręczył stypendia,

 Święto patrona w Żychlinie,

 Drzewko za butelkę,

 Powiat turystycznie
(dla rowerzystów i wędkarzy).

Koncerty, przedstawienia, plenery malarskie, konkursy, pomnik 
a może nawet film. W powiecie konińskim trwają obchody roku cho-
pinowskiego. I mimo, że to dopiero pierwszy kwartał roku wiele dzia-
łań promujących największego z kompozytorów polskich już za nami.
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Laureaci z powiatu konińskiego zdo-
minowali Galę Konkursu HIT Regionów 
2009. 

Tegoroczny konkurs „Gospodarczo-
Samorządowy HIT Regionów” miał swój 
finał 7 lutego w Auli Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Wśród jego laureatów znalazło się aż 
dziewięć podmiotów gospodarczych i sa-
morządów z powiatu konińskiego. Po-
dwójnie nagrodzone zostało także Staro-
stwo Powiatowe w Koninie. 

Starosta Stanisław Bielik odebrał dla 
urzędu Rubinowego HIT-a w kategorii 
„Edukacja, Kultura i Sport”. Tą prestiżo-
wą nagrodą uhonorowano Starostwo za 
dokonania inwestycyjne w zakresie roz-
budowy infrastruktury sportowej w po-
wiecie. Kolejny laur w postaci tytułu „HIT 
Promocji Regionu” przypadł konińskiemu 
Starostwu za skuteczną promocję osią-
gnięć gospodarczych, ekologicznych i or-
ganizacyjnych powiatu oraz efektywne 
zaangażowanie w organizację konkursu.

W obecności ponad 500 osobowego 
audytorium, statuetki „HIT’09” odebra-
li także: w kategorii „Samorządność” - 
Urząd Gminy w Kramsku za pozyskane 
na rzecz rozwoju gminy zewnętrzne źró-
dła finansowania, w dziedzinie „Ekologia” 
– Urząd Miasta i Gminy w Rychwale za 
termomodernizację budynków użytecz-
ności publicznej i budowę kotłowni opa-
lanych biomasą. Z kolei, samorząd Gmi-

ny Kleczew – za działalność kulturalną, 
edukacyjną i sportową oraz Biblioteka 
Publiczna Gminy Stare Miasto za promo-
cję literatury i czytelnictwa dołączyły do 
grona laureatów w kategorii „Edukacja, 
Kultura i Sport”. 

Kapituła Konkursu doceniła także 
podmioty gospodarcze z powiatu koniń-
skiego. 

Za rozwój działalności pozarolniczej 
na terenie wiejskim i tworzenie nowych 
miejsc pracy, tytuł „HIT” w kategorii 
„Organizacja i Zarządzanie” przypadł 
Firmie Handlowo-Usługowo-Produkcyj-
nej Wiesław Bednarek. Konkursowe tro-
fea w kategorii „Produkcja” otrzymały 
firma „KON-PLAST” Henryk Kamiński 
za innowacyjność oraz wysoki poziom 
technologiczny w przedsiębiorstwie oraz 
firma GEBHARDT STAHL za produkcję 
i handel profili stalowych wzmacniających 
i specjalnych z zastosowaniem metod 
produkcji w oparciu o standardy zachod-
nioeuropejskie. Z kolei, za wysoką jakość 
usług w zakresie budownictwa dróg, boisk 
(w tym boisk sportowych ORLIK 2012) 
parkingów, kanalizacji oraz wodociągów, 
statuetką „HIT” w kategorii „Handel 
i Usługi” uhonorowane zostało Przedsię-
biorstwo Melioracyjno-Budowlane „MEL-
BUD” D&S Pilarczyk. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Kolejny rok
z tytułem 
„Powiat 
Przyjazny 
Środowisku”

Powiat koniński otrzymał przedłużenie 
ważności Certyfikatu „Powiat Przyjazny 
Środowisku”. 

Podejmowane przez samorząd powiatu 
działania na rzecz ochrony środowiska 
od kilku lat są dostrzegane i nagradzane 
w ogólnopolskich konkursach ekologicz-
nych.

Ubiegłorocznym osiągnięciem w tej 
dziedzinie było uzyskanie tytułu „Powiat 
Przyjazny Środowisku” za projekt pn. „Re-
alizacja Programu ochrony środowiska 
dla powiatu konińskiego wraz z planem 
gospodarki odpadami…”. Uznanie Rady 
Ekologicznej X edycji Konkursu „Przyjaźni 
Środowisku” zyskały zarówno realizowane 
przez samorząd inwestycje proekologicz-
ne, jak i inicjatywy zwiększające świado-
mość ekologiczną mieszkańców.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, 
konińskie Starostwo skorzystało z moż-
liwości złożenia wniosku o przedłużenie 
ważności Certyfikatu. Biorąc pod uwagę 
kontynuację działań na rzecz środowiska 
oraz ich znaczenie społeczne, Rada Eko-
logiczna Konkursu podjęła decyzję o za-
chowaniu prawa powiatu konińskiego do 
używania tytułu „Powiat Przyjazny Środo-
wisku” w 2010 roku. 

Na uroczystej Gali XI edycji Narodowego 
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Śro-
dowisku”, która odbyła się 5 lutego w War-
szawie, Certyfikat dla powiatu konińskiego 
odebrał Starosta Stanisław Bielik.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

10 „HIT”-ów
dla powiatu konińskiego
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Po sukcesach w dziedzinie ochrony śro-
dowiska oraz pomocy społecznej, powiat 
koniński otrzymał wyróżnienie za stwa-
rzanie przyjaznych warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości.

Tym razem, praca samorządu została 
dostrzeżona i doceniona przez Magazyn 
Przedsiębiorców ,,Europejska Firma”, któ-
ry w rankingu podsumowującym 2009r., 
sklasyfikował powiat koniński na 6 miej-
scu w Wielkopolsce w kategorii Powiat 
przyjazny biznesowi.

Zgodnie z zasadami rankingu wspólne-
go dla powiatów ziemskich i grodzkich, 
tytuł „przyjazny biznesowi” otrzymuje 
powiat, w którym na 10 tysięcy miesz-
kańców mają siedzibę przynajmniej dwie 
dynamiczne firmy tzw. Gepardy Biznesu. 
Dla powiatu konińskiego średnia ta wyno-
si 3,4 – co wśród powiatów ziemskich za-
pewnia mu trzeci wynik w Wielkopolsce. 

Wraz z certyfikatem, który upoważnia 
do używania tytułu „Powiat przyjazny 
biznesowi”, do rąk Starosty Konińskiego 
trafiła statuetka – „Tęcza Monet”. 

To prestiżowe wyróżnienie potwier-
dza zaangażowanie samorządu powiatu 
konińskiego na rzecz promocji lokalnej 
przedsiębiorczości. Tworzenie sprzyjają-
cych warunków do rozwoju gospodarcze-
go przejawia się przede wszystkim w reali-
zowaniu licznych inwestycji w infrastruk-
turę powiatu, zwłaszcza w zakresie mo-
dernizacji i remontów dróg, czy inwestycji 
oświatowych. W porozumieniu z Powia-
towym Urzędem Pracy, powiat realizuje 

programy aktywizacji osób bezrobotnych, 
oferujące dofinansowanie nowych miejsc 
pracy, a także przygotowujące do rozpo-
częcia działalności gospodarczej na wła-
sny rachunek. 

Starostwo stara się doceniać pracodaw-
ców i przedsiębiorców z powiatu koniń-
skiego, którzy osiągają znaczne sukcesy 
na rynku lokalnym, krajowym i między-
narodowym. W celu promocji najbardziej 
aktywnych, od 2004 lat przyznawana jest 
Nagroda Gospodarcza w dwóch katego-
riach: za osiągnięcia ekonomiczne i za 
działalność na rzecz samorządów Powia-
tu Konińskiego. Dotychczas, nagrodę tę 
otrzymały 22 firmy z powiatu. Statuetki 
Nagrody Gospodarczej wręczane są co 
roku na Gali Powiatu, a jej laureaci pre-
zentowani na łamach prasy i w mediach 
elektronicznych. Z myślą o popularyzacji 
dobrych praktyk rolniczych i promocji 
najbardziej przedsiębiorczych rolników 
z powiatu konińskiego, od siedmiu lat 
Starostwo organizuje Konkurs „Powia-
towy Rolnik Roku”. W gronie 29 zdo-
bywców tytułu i statuetek znaleźli się 
właściciele nowoczesnych, wysoko zme-
chanizowanych przedsiębiorstw rolnych, 
spełniających najwyższe standardy unijne. 
Starostwo aktywnie uczestniczy też w or-
ganizacji Konkursu o zasięgu regionalnym 
–„Wielkopolski Gospodarczo - Samorzą-
dowy HIT” a Starosta Koniński jest człon-
kiem Kapituły. 

Kolejnym działaniem na rzecz promo-
cji lokalnego biznesu jest zgłaszanie przez 

Starostę przedsiębiorców z powiatu do 
konkursów ogólnopolskich, takich jak: 
„Mikroprzedsiębiorca Roku” organizowa-
ny przez Fundację Kronenberga czy Kra-
jowej Nagrody „Przedsiębiorcy dla Klima-
tu” przyznawanej przez Stowarzyszenie 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

Doceniona została również strona po-
wiatu konińskiego, na której w zakładce 
poświęconej gospodarce znaleźć można 
nie tylko bazę firm z powiatu, ale także 
oferty gospodarcze gmin czy dane tele-
adresowe instytucji wspierających przed-
siębiorczość. Serwis jest systematycznie 
aktualizowany, a z czasem rozbudowywa-
ny zostanie o dodatkowe moduły informa-
cyjne.

Przyznanie powiatowi tytułu „Przyjazny 
biznesowi”, to kolejne potwierdzenie ak-
tywności gospodarczej samorządu powia-
towego i gmin leżących w jego obszarze. 
To również kolejny wyraźny sygnał dla 
biznesu, że lokowanie inwestycji w sercu 
Polski daje gwarancję rozwoju i odniesie-
nia sukcesu gospodarczego.

 
Marta J. Bagrowska

Rzecznik Prasowy Starostwa

Powiat koniński doceniony 
za działalność na rzecz 
lokalnego biznesu

Wielkopolska Izba Rolnicza 
uprzejmie informuje wszystkich 

zainteresowanych rolników
o możliwości uczestniczenia

w
FORUM ROLNICZYM

na temat:
„KRYZYSOWA SYTUACJA 
W POLSKIM ROLNICTWIE 

I PERSPEKTYWY JEJ 
PRZEZWYCIĘŻENIA”

Forum z udziałem przedstawicieli 
Ministerstwa Rolnictwa, ARiMR, 

ARR, KRUS, Inspektoratu 
Weterynarii 

odbędzie się w 22 marca br.
od godz. 10.00 

w Zespole Szkół Ekonomiczno 
Usługowych im Fryderyka Chopina

w Żychlinie ul. Parkowa 1;
62-571 Stare Miasto

W trakcie spotkania pracownicy 
poszczególnych instytucji 

w dodatkowym pomieszczeniu 
udzielać będą indywidualnych porad 

rolnikom. 
Wszyscy chętni rolnicy proszeni są 
o potwierdzenie udziału pod nr tel.: 

63 243 85 34
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Sport

Podsumowanie ubiegłorocznych osią-
gnięć sportowych Powiatu Konińskie-
go już za nami. Powiatowa uroczystość 
z udziałem samorządowców oraz najbar-
dziej zasłużonych dla sportu – zawod-
ników, trenerów i działaczy odbyła się 
4 lutego w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Ślesinie. 

Dokonując oceny minionego roku pod 
względem osiągnięć sportowych, Starosta 
Stanisław Bielik złożył serdeczne gratula-
cje oraz podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do sportowych sukcesów 
powiatu. A było ich nie mało. 

Ubiegły rok obfitował przede wszystkim 
w indywidualne sukcesy naszych zawod-
ników. Za wybitne osiągnięcia sportowe 
w zawodach ogólnopolskich i na arenie 
międzynarodowej, nagrody pieniężne 
Starosty Konińskiego otrzymali: Adrian 
Stanisławski, Michał i Łukasz Gal, Artur 
Roztropiński, Martyna Albanowska, Igor 
Jakubowski, Mateusz Rubczewski, Seba-
stian Gensch i Piotr Chatłas oraz współ-
twórcy ich sukcesów, trenerzy i działacze: 
Kazimierz Zajączkowski, Roman Jaszczak 
i Paweł Podlas.

Po raz pierwszy, uhonorowani zostali 
także utytułowani sportowcy niepełno-
sprawni. Nagrody rzeczowe z rąk starosty 
Stanisława Bielika i wicestarosty Małgo-
rzaty Waszak, odebrali Lolita Rogacka 
z sekcji Olimpiad Specjalnych przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Rychwale i Kamil Modrzejewski 
z PTSS „Sprawni Razem”. 

Poza osiągnięciami indywidualnymi, na 
uwagę zasługuje także dobry wynik po-
wiatu konińskiego we współzawodnictwie 
zespołowym. I choć zbrakło punktów do 
podium, to 6 miejsce w zawodach o Pu-
char Marszałka, zalicza powiat do ścisłej 
czołówki sportowej województwa wielko-
polskiego. Potwierdzeniem tego są także 
wyniki naszych szkół w Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej SZS „Wielkopolska”.

Bez wątpienia, za duży sukces należy 
uznać wzrost zainteresowania mieszkań-
ców udziałem w powiatowych impre-
zach, realizowanych w ramach progra-
mu „Sport dla wszystkich” oraz „Sport 
wszystkich dzieci”. W ubiegłym roku, po-
wiat koniński przeprowadził ponad 130 
zawodów sportowych z udziałem dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych. Zadania 
służące popularyzacji sportu realizował 
wspólnie z Ludowym Związkiem Sporto-
wym, Szkolnym Związkiem Sportowym, 
a także z klubami sportowymi działający-
mi na terenie miasta i powiatu.

Utalentowanych sportowców oraz 
pełnych oddania trenerów i działaczy 
w powiecie konińskim nie brakuje. Aby 
stworzyć im sprzyjające warunki do re-
alizowania ambicji sportowych, samo-
rząd nie szczędzi środków na rozwój bazy 
sportowej w powiecie. Ubiegły rok zapisał 
się w historii powiatu jako rekordowy pod 
względem budowy boisk.

Do projektu „Moje Boisko – Orlik 
2012” przystąpiły gminy Wilczyn, Kle-
czew, Ślesin, Krzymów i Rychwał a ko-
nińskie Starostwo zakończyło budowę 
kompleksu boisk przy ZSP w Kleczewie 
i rozpoczęło kolejną tego typu inwestycję 
w Sompolnie. 

W 2010 r., powiat wzbogaci się więc 
o następny profesjonalny obiekt sportowy. 
Ale na tym nie koniec. W tegorocznych 
planach inwestycyjnych znalazł się projekt 
budowy boisk z elementami ścieżki zdro-
wia oraz placem zabaw przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ry-
chwale. Natomiast, opracowany przez 
konińskie Starostwo „Kalendarz imprez” 
jest zapowiedzią bogatej i zróżnicowanej 
oferty sportowej adresowanej do wszyst-
kich mieszkańców powiatu.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Podsumowano 
ubiegłoroczne 
osiągnięcia sportowe 
powiatu konińskiego

Wydział Komunikacji
informuje

Od dnia 16 lutego 2010 r. obowiązują 
nowe opłaty za wydanie dokumentów 

komunikacyjnych.
Zgodnie z rozporządzeniami Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. 
(Dz.U. Nr 14, poz. 75 i 76) organ reje-
strujący pobiera opłaty w wysokości:

1) dowód rejestracyjny - 54 zł
2) komplet nalepek legalizacyjnych - 

12,50 zł
3) nalepka kontrolna - 18,50 zł
4) pozwolenie czasowe z urzędu (po zło-

żeniu wniosku o rejestrację pojazdu) - 
13,50 zł

5) pozwolenie czasowe na wniosek wła-
ściciela pojazdu - 18,50 zł

6) prawo jazdy - 84 zł
7) międzynarodowe prawo jazdy - 30 zł

 
Zofia Kurzawa

Naczelnik Wydziału Komunikacji
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20 lat temu na mapę administracyjną 
Polski powróciły samorządy terytorialne. 
Z tej okazji 26 lutego br. w Gminnej Hali 
Sportowej w Boguszycach odbyła się II 
Gala Samorządowa połączona z obcho-
dami XX-lecia samorządu gminy Wierz-
binek. 

Gospodarz uroczystości Wójt Paweł 
Szczepankiewicz zaprezentował zapro-
szonym gościom – parlamentarzystom, 
samorządowcom, przedstawicielom insty-
tucji oświatowych i gospodarczych – hi-
storię samorządu gminy Wierzbinek w mi-
nionym 20-leciu, podkreślając szczególnie 
osiągnięcia ubiegłego roku.

Przypomnijmy, że w rozstrzygniętym 
w ubiegłym roku konkursie „Innowator” 
Paweł Szczepankiewicz został podwój-
nym laureatem. Otrzymał wyróżnienie 
Grand Innowator 2009 Człowiek Roku 
Polskiego Samorządu oraz tytuł Najbar-
dziej Podziwianego Wójta 2009.

Gala była także okazją do podzięko-
wań za zaangażowanie w rozwój spo-
łeczny i gospodarczy gminy. Statuetki za 
długoletnie i wzorowe pełnienie funkcji 
Radnego Gminy Wierzbinek otrzymali: 
Kazimierz Woźniak, Bogdan Woźniak 
oraz Marcin Wołowiec. Doceniając ak-
tywność i wieloletnią współpracę w bu-
dowaniu wiejskiej samorządności Wójt 
Gminy nagrodził także sołtysów: Ryszar-
da Palusiaka i Leonarda Szkudlarka. Spe-
cjalne podziękowania otrzymali również 
instruktorzy muzyczni: Jan Kucal, Jan 
Skuratowicz i Marek Kaczalski. 

Puchar za 12-letnią owocną współpra-
cę z gminą Wierzbinek otrzymał Starosta 
Koniński Stanisław Bielik. 

Podczas uroczystości w uznaniu za 
wieloletnią, pełną oddania pracę na 

rzecz środowiska lokalnego gminy 
Wierzbinek Starosta Stanisław Bielik 
wręczył odznaki tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Konińskiego” Krystynie Kacz-
marek, Bożenie Puszkiewicz oraz Ka-
zimierzowi Woźniakowi i Leonardowi 
Szkudlarkowi.

Jubileuszowej Gali towarzyszyła tak-
że debata samorządowa, w której wzięli 
udział Bogdan Perzyński – były Radny, 
Maciej Kaczmarek – zastępca Wójta, Ja-
cek Musiał – Przewodniczący Rady Gminy 
Wierzbinek oraz Wójt Paweł Szczepankie-
wicz. 

Oprawę muzyczną zapewnił Jan Kucal 
z Gminną Orkiestrą Dętą z Wierzbinka. 
Gościnnie wystąpił zespół Zderzenie ze 
Starego Miasta oraz mażoretki „Sigma”. 

Miłym akcentem na zakończenie II Gali 
Samorządowej był koncert zespołu Echo 
Kujaw. 

Podobna Gala podsumowująca 20-lecie 
istnienia samorządu odbyła się 26 stycz-
nia w Starym Mieście.

Małgorzata Kozicka 
Urząd Gminy w Wierzbinku

Ewelina Rapeła
zastępca Naczelnika

Wydziału Promocji i Rozwoju

… z Kroniki Powiatu
20 lat samorządu 
terytorialnego
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Pomoc społeczna / Z życia szkoły

Pierwsze miesiące 2010 roku w Po-
wiecie Konińskim miały znamiona bar-
dziej intensywnej niż zwykle współpracy 
z przedstawicielami trzeciego sektora 
publicznego. Niewątpliwie wpływ na taki 
stan rzeczy miał fakt rozszerzenia przez 
Radę Powiatu Konińskiego pakietu zadań 
przewidzianych do zlecenia w roku 2010 
organizacjom pozarządowym. Znalazło 
to odzwierciedlenie zarówno w Progra-
mie współpracy powiatu z organizacjami 
na rok 2010, jak i w przyjętej w grudniu 
2009 uchwale budżetowej na nowy rok. 

W trosce o udział w otwartych konkur-
sach ofert na zadania z zakresu kultury 
i sportu jak najszerszej rzeszy przedstawi-
cieli trzeciego sektora, 3 lutego br. w Staro-
stwie Konińskim odbyło się spotkanie orga-
nizacji pozarządowych z Konina i powiatu 
konińskiego poświęcone omówieniu zasad 
opracowywania ofert konkursowych.

Uczestnicy mieli okazje skorzystać z fa-
chowych porad w tym zakresie i nauczyć 
się poprawnego wypełniania druków 
ofert. Swymi doświadczeniami i wiedzą 
w tym względzie podzieliły się Felicja An-
drzejewska – Prezes Towarzystwa Inicja-
tyw Obywatelskich w Koninie oraz Anna 
Lewandowska również reprezentująca 
Towarzystwo. 

 W spotkaniu udział wzięło blisko 40 
uczestników reprezentujących uczniow-
skie kluby sportowe, koła gospodyń wiej-
skich oraz inne lokalne organizacje poza-
rządowe.

Jednocześnie uczestnicy spotkania 
zostali poinformowani o otwartych kon-
kursach ofert z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu, 
które w szczególności dotyczą:
• edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
• organizacji i prowadzenia amatorskiego 

ruchu artystycznego,
• upowszechniania kultury ze szczegól-

nym nastawieniem na dzieci i młodzież,
• szkolenia i doskonalenia instruktorów 

oraz organizatorów kultury,
• organizacji imprez mających na celu 

rozwój miejscowego folkloru, rękodzie-
ła artystycznego i ludowego,

• wydawania niekomercyjnych i niskona-
kładowych wydawnictw promujących 
tradycje i kulturę powiatu konińskiego

• promocji działalności kulturalnej powia-
tu w kraju i za granicą,

• szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo.
Termin składania ofert na realizację 

w/w zadań upływa 16 marca 2010 r.
Na realizację zadań z zakresu kultury 

przewidziano łącznie 71.000 zł. natomiast 
na zadania z zakresu sportu 20.000 zł.

O środki finansowe na te cele mogą się 
ubiegać te podmioty , które mają w swych 
statutach wpisane zadania będące przed-
miotem konkursu.

W związku z ukończonym procesem 
legislacyjnym znowelizowanej ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie 20 lutego 2010 r. w Starostwie 
Powiatowym w Koninie przeprowadzone 
zostało szkolenie poświęcone znowelizo-
wanej ustawie. Do udziału w nim zapro-
szeni zostali przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego z powiatu konińskiego. 
Szkolenie prowadził Jarosław Kotowski – 
specjalista finansów publicznych.

W najbliższym czasie planuje się ogłosić 
konkurs na realizację zadań z zakresu pro-
mocji zdrowia. Zadania, które przewiduje 
się zlecić organizacjom pozarządowym do 
realizacji dotyczyć będą:
• organizację imprez zwiększających ak-

tywność fizyczną wśród różnych grup 
wiekowych,

• promowanie zdrowej żywności oraz za-
sad racjonalnego odżywiania,

• kształtowanie nawyków dbałości o wła-
sne zdrowie i zdrowie rodziny ze szcze-
gólnym uwzględnieniem korzystania 
z różnych form działań profilaktycz-
nych, wskazanych w odpowiednich 
grupach wiekowych,

• przeciwdziałanie uzależnieniom od sub-
stancji psychoaktywnych,

• naukę udzielania pomocy medycznej 
osobom poszkodowanym. 
Na te cele przeznaczono na rok 2010 

dotację w kwocie 17. 000 zł.
W tym roku Powiat Koniński zamierza 

również zlecić w drodze konkursu organi-
zację Powiatowych Dni Rodziny, na który 
to cel przeznaczył kwotę 8.000 zł.

Romualda Nawrocka
Naczelnik Wydziału Spraw

Społecznych i Organizacyjnych

Współpraca powiatu 
z organizacjami 
pozarządowymi

„Osiąganie dobrych wyników 
w nauce zapewnia lepszy start 
w dorosłe życie” – powiedział Sta-
nisław Bielik nie szczędząc pochwał 
i gratulacji laureatom tegorocznych 
stypendiów Starosty Konińskiego. 

Z uzdolnioną młodzieżą z powia-
tu, rodzicami i nauczycielami, Sta-
rosta spotkał się 8 lutego w urzę-
dzie z okazji wręczenia nagród fi-
nansowych za dobre wyniki w nauce.

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Po-
wiatu Konińskiego od 8 lat. Służą one wspieraniu 
rozwoju indywidualnych zdolności i zaintereso-
wań młodych ludzi, a także są formą nagrody za 
trud i pracę włożone we własną edukację.

Uprawnionymi do otrzymania Stypendium 
Starosty są uczniowie, których średnia ocen 
w roku poprzedzającym złożenie wniosku wy-
niosła 4,75, a także laureaci ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych, ogólnopolskich 
turniejów oraz konkursów na prace naukowe.
O pomoc stypendialną mogą również ubiegać 
się studenci uczący się w trybie dziennym, 
którzy pozostają w trudnej sytuacji material-
nej, tj. dochód brutto na jednego członka ro-
dziny nie przekracza 30% najniższego wyna-
grodzenia.

W tegorocznym budżecie powiatu, na stypen-
dia starosty przeznaczono 58 400 zł, tj. ponad 13 
000 zł więcej niż w roku ubiegłym. Wzrosła też 
ich wysokość: do 250 zł miesięcznie dla ucznia 
oraz do 300 zł miesięcznie – dla studenta. 

Starosta 
wręczył 
stypendia
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Z życia szkoły

Niezwykle barwnie i – jak przystało na 
takiego patrona – z mocnym akcentem 
muzycznym, uczniowie Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 
uczcili w 26 lutego Fryderyka Chopina. 

Święto patrona szkoły w Żychlinie było 
kolejnym chopinowskim akcentem w po-
wiecie konińskim. Był to jednak akcent 
z fabułą, daleki od sztampy i szkolnych, 
czasami nudnych akademii. Znakomicie 
przygotowani przez szkolne polonistki 
uczniowie, w pięknych strojach przypo-
minających czasy Fryderyka Chopina, 
barwnie przedstawili swoje przywiązanie 
do znanego na całym świecie wielkiego 
kompozytora.

Przeplatana uczniowskimi występami 
uroczystość była też okazją do wręczenia 
pamiątkowych medali dla osób kultywu-
jących tradycję chopinowską oraz nagro-
dzenia uczestników konkursów: na album 
o życiu i twórczości Fryderyka Chopina 
oraz na najlepszą prezentację multime-
dialną. Laury odebrali też uczniowie, któ-
rzy swoimi sukcesami w nauce i sporcie 
promują żychlińską szkołę w bliższym 
i dalszym otoczeniu. 

Na sukcesy zwrócił też uwagę starosta 
koniński Stanisław Bielik, który podzię-

kował uczniom, nauczycielom i dyrekcji 
za wkład w rozwój edukacji w powiecie 
konińskim. Starosta mówił też o planach 
obchodów Roku Chopinowskiego w po-
wiecie konińskim. 

O niezwykły finał tej szkolnej uroczy-
stości zadbał Patryk Koralewski z Konina, 
student Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy, który muzyką Fryderyka Chopina 
wypełnił nie tylko żychlińską salę, ale 
i serca wielu słuchaczy. Przypomniał tym 
samym, że chopinowskie dźwięki, jak żad-
ne inne, pięknie opisują ojczystą ziemię. 

Organizatorzy Dni Patrona zadbali jed-
nak nie tylko o strawę dla ducha. Spo-
tkanie zakończyło się bowiem bankietem 
przygotowanym przez uczniów z klas ga-
stronomicznych żychlińskiej szkoły.

Fryderyk Chopin odwiedził Żychlin 
w 1829 r. Przez trzy wrześniowe dni 
dziewiętnastoletni kompozytor bawił na 
weselu Melanii Bronikowskiej i Wiktora 
Kurnatowskiego. W pałacu, w którym od-
bywało się przyjęcie mieści się dziś część 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju

Święto patrona 
w Żychlinie

W gronie stypendystów znalazło się 26 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych: Kinga Karnafel, Anita 
Skowrońska, Alicja Wiśniewska, Martyna Moks, 
Danuta Liskowska, Agata Tupalska, Patryk Dybal-
ski, Marta Kropska i Waldemar Szczepankiewicz 
z Zespołu w Kleczewie oraz Klaudia Mularska, 
Natalia Plichta, Monika Kordylewska, Monika Pie-
trowska, Dawid Strzelecki i Magdalena Sosnowska 
z Zespołu Szkół w Sompolnie, a także uczniowie Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie: 
Elżbieta Piasecka, Maciej Dunaj, Kamil Kowalewski, 
Monika Bugaj, Róża Maćkowska, Magdalena Trę-
backa, Dorota Pielacka, Anna Skwarek, Karol Koło-
dziejczak, Magdalena Szabelska i Kamil Sikorski.

Tegoroczne stypendia Starosty Konińskie-
go otrzymało także dwóch absolwentów szkół 
powiatu, kontynuujących naukę na wyższych 
uczelniach: Jarosław Bućkowski student Instytu-
tu Ekonomicznego PWSZ w Koninie oraz Robert 
Maćkowiak studiujący na Wydziale Nauk Spo-
łecznych UAM w Poznaniu. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Sport / Ekologia

Ostatnia niedziela lutego minęła w Po-
wiecie Konińskim pod znakiem sporto-
wych rozgrywek. Na hali sportowej w Ży-
chlinie zmierzyły się reprezentacje gmin 
powiatu konińskiego podczas XI Powia-
towej Zimowej Spartakiady Mieszkańców 
Wsi. 

O miejsca na podium walczono w 9 
konkurencjach: przeciąganie liny, wielo-
bój rodzinny, rzuty karne do bramki na 
punkty, wielobój rekreacyjny, warcaby 
64-polowe, szachy, tenis stołowy czy 
podnoszenie ciężarka 17,5 kg. Poza ry-
walizacją sprawnościową można było 
spróbować swych sił w konkursie wiedzy 
z historii sportu LZS województwa wiel-
kopolskiego. 

W przeciąganiu liny najlepiej zaprezen-
towała się drużyna z Kleczewa, w skła-
dzie: Tomasz Socha, Przemysław Działak, 
Radosław Goiński i Dariusz Szymański. 
Zawodnicy z Kleczewa odnieśli także zwy-
cięstwo w wieloboju rekreacyjnym, tym 
razem para mieszana Anna Fopp i Piotr 
Szymański pokonała reprezentantów Ry-
chwała i Ślesina.

W wieloboju rodzinnym bezkonku-
rencyjni okazali się Ewa, Sławomir 
i Mateusz Filipiak ze Starego Miasta. 
Z kolei Dawid Filipiak i Joanna Olejnik, 
również reprezentujący gminę Stare 
Miasto, zwyciężyli w 64-polowych war-
cabach.

Zawodnicy z gminy Ślesin: Dominika 
Królak i Krzysztof Kowalski dominowali 
w rozgrywkach szachowych, a Joanna 

Adamska i Marek Milwicz w tenisie sto-
łowym. 

Najwięcej celnych rzutów karnych do 
bramki oddali: Roman Drewniacki i Ste-
fan Dziamara z gminy Rychwał. 

Z kolei, zawodnicy z Goliny: Krystian 
Kopczyński i Karol Galwas nie mieli so-
bie równych w podnoszeniu ciężarków. 
Największą wiedzą sportową popisali się 
również reprezentujący gminę Golina: Ta-
deusz Nowicki i Dariusz Kuszyński. 

 W klasyfikacji ogólnej XI Powiatowej 
Zimowej Spartakiady Mieszkańców Wsi 
zwyciężyła gmina Golina, która uzyskała 
101 punktów. Na drugim miejscu, z do-
robkiem 96,5 punktów zakończyła rywali-
zację gmina Kleczew, a z 95-punktowym 
wynikiem uplasowała się na trzecim miej-
scu gmina Stare Miasto. Kolejne miejsca 
zajęły Rychwał i Ślesin. 

Puchary oraz medale dla najlepszych 
wręczyli Starosta Koniński oraz burmi-
strzowie i wójtowie gmin biorących udział 
w Spartakiadzie. 

Zawodnicy zwycięskich drużyn w po-
szczególnych dyscyplinach reprezentowali 
Powiat Koniński podczas finału Wiel-
kopolskiej Zimowej Spartakiady Miesz-
kańców Wsi, która odbyła się 7 marca 
w Chodzieży. Dzięki wspaniałej postawie 
naszych zawodników, w rywalizacji spor-
towej na szczeblu wojewódzkim powiat 
uzyskał 167,4 punktów i zajął III miejsce. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Azbest 
będzie 
znikał

Prawie półtora miliona kilogramów 
azbestu zniknęło z powiatu konińskiego 
w ciągu trzech ostatnich lat.

Powiat Koniński rozpoczął walkę 
z azbestem jako drugi samorząd w Wiel-
kopolsce.

Pod koniec 2006 r., Starostwo Powia-
towe w Koninie dokonało analizy ilości 
wyrobów zawierających azbest w użytko-
wanych budynkach na terenie powiatu. 
Na podstawie ankiet nadesłanych przez 
urzędy gmin, ustalono, że w budownic-
twie indywidualnym znajduje zastosowa-
nie ok. 49 tysięcy ton tego szkodliwego 
materiału. W związku z tym Starosta 
Koniński uznał za zasadne stworzenie 
programu finansowego wsparcia działań 
polegających na ich demontażu, trans-
porcie oraz unieszkodliwieniu. W tym 
celu, Wydział Ochrony Środowiska opra-
cował „Program usuwania azbestu na lata 
2007-2012”, który określił zasady i wa-
runki korzystania z dofinansowania do 
prac związanych z likwidacją azbestu.

Trzy lata realizacji Programu pozwoliły 
usunąć prawie 1,5 mln kg azbestu z do-
mów i budynków gospodarczych na tere-
nie 600 nieruchomości. Konińskie Staro-
stwo wydało na likwidację azbestu ponad 
1,5 mln zł. Głównym źródłem finanso-
wania zadania był Powiatowy Fundusz 
Ochrony Środowiska. Samorząd pozyskał 
też na ten cel 606.200 zł z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska w Po-
znaniu, w tym 50.000 zł. stanowiły środki 
przyznane Starostwu w formie nagrody 
za uzyskanie tytułu „Powiat przyjazny 
środowisku”.

Pomimo likwidacji Powiatowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, Starostwo 
Powiatowe w Koninie będzie kontynu-
owało Program ze środków własnych. 
Na zadanie to, samorząd zabezpieczył 
w tegorocznym budżecie 300.000 zł. 
a także wnioskował do Wojewódzkiego 
Funduszu o dofinansowanie w wysokości 
200.000 zł.

Przypominamy, że wnioski o udzielenie 
pomocy finansowej na usunięcie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest należy 
składać w Wydziale Ochrony Środowiska 
konińskiego Starostwa. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Zimowa Spartakiada 
Mieszkańców Wsi
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Z cyklu: uwaga konsumenci! / Ekologia
Gwarancja a niezgodność 
towaru z umową

Doświadczenia 
ostatnich tygodni 
pokazują, że wielu 
problemów zwią-
zanych z rekla-
macjami można 
byłoby uniknąć, 
gdyby konsumenci 
posiadali podsta-

wowe informacje dotyczące zasad zgłasza-
nia żądań reklamacyjnych. Tytułem wstępu 
należy przypomnieć, że reklamacje towa-
rów można zgłaszać na dwa różne sposo-
by. Pierwszym jest gwarancja. Pamiętać 
jednak należy, że aby z niej skorzystać 
musimy posiadać dokument gwarancyjny, 
o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 27 
lipca 2002 roku o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 
1176 ze zm.). Dokument ten, najczęściej 
nazywany kartą gwarancyjną winien okre-
ślać obowiązki gwaranta i uprawnienia 
kupującego w przypadku, gdy właściwość 
sprzedanego towaru nie odpowiada wła-
ściwości wskazanej w tym oświadczeniu. 
Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, 
które nie kształtuje obowiązków gwaranta. 
Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje 
kupującemu wraz z towarem dokument 
gwarancyjny; powinien także sprawdzić 
zgodność znajdujących się na towarze 
oznaczeń z danymi zawartymi w doku-
mencie gwarancyjnym oraz stan plomb 
i innych umieszczonych na towarze za-
bezpieczeń. Dokument gwarancyjny musi 
zawierać podstawowe dane potrzebne do 
dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym 
w szczególności nazwę i adres gwaranta lub 
jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej 
Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg 
ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno 
być w nim zawarte stwierdzenie, że gwa-
rancja na sprzedany towar konsumpcyjny 
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z nie-
zgodności towaru z umową. Reasumując, 
dochodząc roszczeń z tytułu gwarancji, 
mamy prawo do tego, co zostało wskazane 
w wydanym nam dokumencie.

Podejmując decyzję o skorzystaniu 
z w/w uprawnień, w pierwszej kolejno-
ści trzeba zapoznać się z wydanymi nam 
dokumentami. Jeżeli nie chcemy korzy-
stać z tego trybu, lub gdy nie posiadamy 
dokumentu gwarancyjnego, możemy 
skorzystać z innych uprawnień – tzw. 

niezgodności towaru z umową. Aby sku-
tecznie dochodzić roszczeń w ten sposób, 
wystarczy zachować dowód zakupu towa-
ru. Zgłaszając tego rodzaju reklamację, ku-
pujący może żądać nieodpłatnej naprawy 
towaru albo jego wymiany na nowy, chyba 
że naprawa albo wymiana są niemożliwe 
lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy 
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia 
się wartość towaru zgodnego z umową 
oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgod-
ności, a także bierze się pod uwagę nie-
dogodności, na jakie naraziłby kupującego 
inny sposób zaspokojenia roszczeń. Pa-
miętać również należy, że nieodpłatność 
naprawy i wymiany towaru, o którym 
mowa powyżej, oznacza, że sprzedawca 
ma obowiązek zwrotu kosztów poniesio-
nych przez kupującego, w szczególności 
kosztów demontażu, dostarczenia, roboci-
zny, materiałów oraz ponownego zamon-
towania i uruchomienia. Warto też pamię-
tać o tym, że w sytuacji, gdy sprzedawca, 
który otrzymał od kupującego tego rodza-
ju reklamację, nie ustosunkował się do niej 
w terminie 14 dni, musi ją uznać za zasad-
ną. Przy czym konsument może domagać 
się stosownego obniżenia ceny albo odstą-
pić od umowy (żądać zwrotu ceny towaru) 
dopiero wówczas, gdy nie może żądać na-
prawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca 
nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu 
w odpowiednim czasie lub gdy naprawa 
albo wymiana narażałaby kupującego na 
znaczne niedogodności.

O tym, w jakim trybie kupujący docho-
dzi roszczeń, decydują zapisy w protokole 
reklamacyjnym. Dlatego należy pamiętać, 
aby wyraźnie w nim wskazać, z którego 
uprawnienia korzystamy, czego domaga-
my się od gwaranta lub sprzedawcy oraz 
kiedy zgłosiliśmy nasze żądanie. Z dużą 
nieufnością należy podchodzić do proto-
kołów, które w znacznej mierze wcześniej 
zostały wypełnione przez przyjmującego 
zgłoszenie. Jeżeli mamy nawet najmniej-
sze wątpliwości, to winniśmy pamiętać, 
że po poradę możemy zwrócić się do wła-
ściwego miejscowo rzecznika konsumen-
tów. Mieszkańców powiatu konińskiego 
zapraszamy do Starostwa Powiatowego 
w Koninie (pokój nr 361, tel. 63 240 32 
67, e-mail rzecznik@powiat.konin.pl).

Bernadeta Szmytka
Powiatowy Rzecznik

Konsumentów w Koninie

Drzewko
za butelkę

Rusza IV powiatowa edycja akcji 
„Drzewko za butelkę”. Jest ona realizo-
wana w ramach ogólnopolskiej akcji edu-
kacji ekologicznej firm chemicznych re-
alizujących Program „Odpowiedzialność 
i Troska”, w której Starostwo Powiatowe 
w Koninie pełnić będzie rolę lokalnego 
koordynatora. 

Konkurs „Drzewko za butelkę” adreso-
wany jest do uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych oraz gimnazjów z terenu powiatu 
konińskiego. W ramach IV powiatowej 
edycji akcji „Drzewko za butelkę” organi-
zowane będą 3 konkursy:
1) Drzewko za butelkę – zbieranie zgnie-

cionych butelek PET w zamian za sym-
boliczne drzewka;

2) Konkurs „Eko-torba” – na najładniej 
udekorowaną torbę ekologiczną;

3) Konkurs na wykonanie fotorelacji 
z przebiegu akcji w 2010 roku.
Szczegóły dotyczące akcji dostępne są na 

stronie www.powiat.konin.pl w zakładce 
Mecenas Ekologii - Drzewko za butelkę.

W ubiegłorocznej akcji „Drzewko za bu-
telkę” wzięło udział: 
• 17 szkół z terenu powiatu (14 gimna-

zjów, 3 szkoły ponadgimnazjalne) oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Rychwale;

• 1600 uczniów – uczestników akcji.
Uczestnicy zebrali ponad 195 tysięcy 

zgniecionych butelek i nakrętek - to ponad 
47% więcej, niż w 2008 roku!. Na po-
trzeby akcji zakupionych zostało 830 szt. 
drzewek. Szacuje się, że w Polsce rocznie 
wytwarza się około 130 tys. ton butelek 
PET. Bardzo szybko zapełniają się nimi 
składowiska odpadów, dlatego zorganizo-
wanie działań mających na celu podnosze-
nie świadomości ekologicznej i prostych 
zasad odzyskiwania tworzyw sztucznych, 
ma ogromne znaczenie dla ochrony śro-
dowiska. Akcja „Drzewko za butelkę” jest 
prostym, a zarazem atrakcyjnym spo-
sobem na edukację w tym zakresie. Bez 
względu jednak na wymienione gratyfika-
cje, najważniejszym celem tego przedsię-
wzięcia jest edukacja ekologiczna, aktyw-
ne uczestnictwo w ochronie środowiska 
naturalnego, aktywizowanie społeczności 
lokalnych w ochronę środowiska natural-
nego, a także dbałość o własną gminę.

Marek Niezabitowski
inspektor

Wydziału Ochrony Gruntów Rolnych, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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DrogownictwoDrogownictwoDrogownictwo
W 2010 roku Powiat Koniński realizo-

wał będzie: 
1. Dwa projekty współfinansowane z fun-

duszy unijnych (50%) w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego – WRPO na lata 2007-2013, Prio-
rytet II „Infrastruktura Komunikacyjna” 
tj.:
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3181P Wilczogóra – Skulska Wieś 
na odcinku Wilczogóra – Wturek” – 
o wartości (po przetargu) 6 mln 87 
tys. zł,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 
3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na 
odcinku Wturek – Skulska Wieś” – 
o wartości kosztorysowej 8 mln 283 
tys. zł.
Projekty obejmują:
- poszerzenie jezdni do szerokości 

normatywnej (7m w przekroju 
ulicznym, 6m w przekroju drogo-
wym),

- ułożenie nawierzchni bitumicznej 
na całej długości,

- uporządkowanie systemu odwod-
nienia drogi,

- podwyższenie parametrów tech-
nicznych drogi z klasy L-lokalna do 
klasy Z-zbiorcza oraz nośności z 80 
do 100 kN/oś.

Zakładany termin zakończenia realizacji 
obu projektów – 30 września 2010 r.
2. Projekt z udziałem środków budżetu 

Państwa (50 wartości robót) w ramach 
Programu Wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011” zadanie 
„Przebudowa ciągu drogowego relacji: 
droga krajowa 25–Sporne–Bożatki–
Rzgów z uzupełnieniem infrastruktury 
towarzyszącej”, o wartości 4.415 tys. zł. 
Zakładany termin wykonania - 30 wrze-
śnia 2010 r.

3. Ze środków przekazanych przez KWB 
„Konin” S.A. w Kleczewie na usuwanie 
szkód górniczych wykonane zostanie 
w 2010 r. przełożenie drogi powia-
towej nr 3197P relacji: droga woj. nr 
266-Wierzbinek-Posada-Mąkoszyn po-
przez budowę nowego przebiegu drogi 
na odcinku Boguszyce–Zielonka (Posa-
da) długości 2,4 km oraz budowę chod-
nika w m. Boguszyce o wartości około 
4,0 mln zł. Zakładany termin realizacji 
– 30 czerwca 2010 r.
Ponadto, w porozumieniu z Gminami 

i z udziałem środków gminnych, przewi-
duje się remonty kapitalne (nakładki bitu-
miczne) na odcinkach dróg powiatowych:
Gmina Golina: Adamów – skrzyżowa-

nie na Brzeźniak (kontynuacja 

zadania z 2009 r.) długość 
odcinka 1 km;

Gmina Grodziec: Łagiewniki – Biała – 
długość odcinka 0,7 km;

Gmina Kazimierz Biskupi: Nieświa-
stów – Kazimierz Biskupi – 
długość odcinka 2,8 km;

Gmina Kleczew: powierzchniowe 
utrwalanie na odcinku Józe-
fów – Złotków – długość od-
cinka 2,0 km;

Gmina Kramsk: Milin – Kuźnica – dłu-
gość odcinka 1,8 km oraz 
Kramsk – Strumyk – długość 
odcinka 0,25 km;

Gmina Krzymów: Brzeźno – Krzymów 
(kontynuacja zadania z 2009 
r.) – długość odcinka 2,1 km;

Gmina Rychwał: Złotkowy – Grochowy 
– długość odcinka 2,3 km;

Gmina Sompolno: ul. Błankowa 
w Sompolnie i odcinek drogi 
od torów kolejowych w kie-
runku Sycewa – w sumie 1,15 
km;

Gmina Stare Miasto: Barczygłów – 
Trójka – długość odcinka 1,2 
km;

Gmina Ślesin: w miejscowości Julia 
– długość odcinka 1,5 km 
i droga nr 25 – Żółwieniec – 
długość odcinka 1,2 km;

Gmina Wierzbinek: Tomisławice – 
Nowa Wieś – długość odcinka 
1,0 km i Morzyczyn – Noć – 
długość odcinka 1,0 km.

Powiat planuje także budowę odcinków 
chodników:
Gmina Kleczew: przy drodze Budzisław 

Górny – Budzisław Kościelny 
– długość odcinka 1,4 km;

Gmina Kramsk: Kramsk – Strumyk – 
długość odcinka 1,1 km;

Gmina Rychwał: w miejscowości Złotko-
wy – długość odcinka 0,4 km 
i ul. Złotkowska w Rychwale – 
długość odcinka 0,4 km;

Gmina Ślesin: Różopole – Piotrkowice 
– długość odcinka 1,6 km;

Gmina Wierzbinek: w miejscowości 
Morzyczyn – długość odcinka 
0,45 km i w miejscowości 
Sadlno – długość odcinka 
0,25 km.

Zakresy robót oraz wielkość pomocy 
finansowej dla powiatu zostaną ustalone 
w porozumieniach pomiędzy Powiatem 
Konińskim a poszczególnymi Gminami.

Zbigniew Winczewski
Zarząd Dróg Powiatowych

w Koninie

Komunikat
Łatwiejszy dostęp do przepisów 

prawnych dla mieszkańców powiatu

Starostwo Powiatowe w Koninie ułatwi-
ło dostęp mieszkańcom powiatu do prze-
pisów prawnych zawartych w Dzienni-
kach Ustaw i Monitorach Polskich. Każdy 
zainteresowany może przejrzeć najnow-
sze przepisy w Punkcie Informacyjnym 
Starostwa.

Wraz z początkiem nowego roku we-
szły w życie Ustawa o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych, która poszerza i ułatwia oby-
watelom dostęp do treści aktów praw-
nych. Zgodnie ze zmianami w art. 26 
ustawy, urzędy organów samorządu tery-
torialnego są zobowiązane nieodpłatnie 
udostępniać Dzienniki Ustaw i Monitory 
Polskie lub zawarte w nich akty norma-
tywne i inne akty prawne (w tym orze-
czenia) na stronach internetowych tych 
urzędów. Ponadto te publikacje powinny 
być dostępne w formie elektronicznej, do 
powszechnego wglądu, w siedzibie i w go-
dzinach pracy tych urzędów, w miejscu do 
tego przeznaczonym. W Starostwie Po-
wiatowym w Koninie takim miejscem jest 
Punkt Informacyjny, gdzie można osobi-
ście bądź przy pomocy pracownika Staro-
stwa skorzystać z przeznaczonego do tych 
celów komputera i dokonać przeglądu 
Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Jeszcze łatwiej mają Ci wszyscy, którzy 
korzystają z Internetu. W Biuletynie Infor-
macji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Koninie w zakładce „Prawo” znajdują 
się linki do Dzienników Ustaw i Monito-
rów Polskich.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju
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Podczas XI Gali Narodowego Konkur-
su Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” 
zorganizowanej 5 lutego w Warszawie, dy-
rektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie Anna Matczak-Gaj, 
odebrała certyfikat „Promotor Ekologii”. 

ZSE-U jest jedyną szkołą ponadgim-
nazjalną z województwa wielkopolskiego 
i jedną z trzech w Polsce nominowaną do 
tytułu w tej edycji Konkursu.

Zespół Szkół w Żychlinie od lat, w re-
alizowaniu treści przyrodniczych, szcze-
gólną uwagę poświęca edukacji ekolo-
gicznej. Poprzez swoje działania, m.in.: 
poszerza wiedzę uczniów z zakresu ekolo-
gii i ochrony środowiska, a także botaniki 
i zoologii, rozwija postawy badawcze, wy-
rabia szacunek wobec przyrody, pobudza 
do aktywnego działania na rzecz środo-
wiska, tworzy postawy proekologiczne, 
itp. Swoje działania kieruje nie tylko do 
swoich uczniów. Jest inicjatorem dzia-
łań skierowanych do dzieci i młodzieży 
ze wszystkich szkół powiatu konińskiego 
i Konina. Corocznie, pod patronatem 
Starostwa Powiatowego w Koninie, orga-
nizuje obchody Światowego Dnia Ziemi, 
uroczystości i imprezy o tematyce ekolo-
gicznej (Święto Drzewa, Światowy Dzień 
Środowiska, Święto Polskiej Niezapomi-
najki), wycieczki edukacyjne o tematyce 
ekologicznej (m.in. do Nadwarciańskiego 

Parku Krajobrazowego, Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, Karkonoskiego Par-
ku Narodowego, Nadleśnictwa Grodziec, 
Stacji Badawczej PAN w Turwi, Instytutu 
Badawczego Leśnictwa – Zakład Genetyki 
i Fizjologii Drzew Leśnych w Warszawie, 
Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie, 
Elektrowni Wodnej „Jeziorsko” czy Nad-
goplańskiego Parku Tysiąclecia). Oprócz 
wycieczek uczniowie często uczestniczą 

w zajęciach terenowych w parku obok 
szkoły w oparciu o przygotowana przez 
Koło Biologiczne ścieżkę dendrologiczną. 
Młodzież uczestniczy także w konkursach, 
np. Powiatowym Konkursie Ochrony Śro-
dowiska, Olimpiadzie Ekologicznej, Kon-
kursie Literackim „Mój las” organizowa-
nym przez Ligę Ochrony Przyrody) oraz 
angażują się w akcje ekologiczne (sprząta-
nie świata, ratujmy kasztanowce, drzewko 
za butelkę, zbiórka żywności dla zwierząt 
ze schroniska) itd. 

Kapituła oceniła, iż działania proekolo-
giczne Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych są na tyle oryginalne i nowocze-
sne, że zasługują na uzyskanie przez pla-
cówkę tego zaszczytnego tytułu. 

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przy-
jaźni Środowisku” organizowany jest już 
od dziesięciu lat pod Patronatem Hono-
rowym Prezydenta RP a jego głównym 
celem jest promowanie obywatelskich 
postaw proekologicznych i wdrażanie 
przyjaznych środowisku technologii. 
W Konkursie oceniane są zarówno in-
nowacyjne 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 szeroko 
pojętej edukacji ekologicznej. 

Żanetta Śledzińska
i Joanna Wierzbowska

nauczyciele
Zespołu Szkół

Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie

Z życia szkoły
Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
„Promotorem Ekologii” 

Powiat Koniński podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinan-
sowanie projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na 
odcinku Wilczogóra – Wturek”

Zakres robót:
• poszerzenie jezdni
• ułożenie nawierzchni
• odnowienie skrzyżowań
• budowa kanalizacji deszczowej
• budowa chodników i wjazdów na posesje
• przebudowa systemu odwodnienia otwartego
W bieżącym roku przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej o długości 4,40 

km. (od skrzyżowania z drogą 3180P w miejscowości Wilczogóra). Celem projektu jest 
podwyższenie parametrów technicznych drogi z klasy L- lokalna do klasy Z-zbiorcza oraz 
nośności z 80 do 100 kN/oś.

Planowany termin zakończenia robót – 30 września 2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Zarząd Dróg
Powiatowych w Koninie Powiat koniński
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Turystyka

Niejako wbrew przedłużającej się zimie, 
ostatnie dwa miesiące wypełnione były 
intensywnymi przygotowaniami do sezo-
nu turystycznego. To wszystko za sprawą 
krajowych i zagranicznych imprez tar-
gowych, dających szansę na prezentację 
swojej oferty samorządom i podmiotom 
branży turystycznej 

 Podobnie jak w ubiegłym roku – wspól-
nie z Wielkopolską Organizacją Tury-
styczną – Powiat Koniński promował się 
podczas Międzynarodowych Targów Tu-
rystycznych we Wrocławiu i Łodzi. Atu-
ty Ziemi Konińskiej znane są turystom 
z całej Polski, czego dowodem jest duże 
zainteresowanie jakim cieszyło się nasze 
stoisko na Targach Turystycznych we 
Wrocławiu i Łodzi. Odwiedzający stoisko 
byli zainteresowani głównie ofertą agrotu-
rystyczną regionu, trasami rowerowymi 
i wodnymi, ofertą kulturalną, ofertami dla 
rodzin z dziećmi, a także możliwościami 
noclegów w pensjonatach i gospodar-
stwach agroturystycznych. Sporo pytań 
dotyczyło również wielkopolskiej kuchni 
regionalnej. 

Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej i wro-
cławskiej często odwiedzają region ko-
niński, głównie ze względu na jeziora. 
Właśnie dlatego w naszej ofercie nie za-

brakło materiałów prezentujących liczne 
możliwości wypoczynku nad wodą. Mowa 
tu nie tylko o sportach wodnych (moto-
rowych, kajakowych czy żeglarskich). Zie-
mia Konińska to także raj dla wędkarzy 
zarówno dla tych profesjonalnych, jak 
i tych dopiero poznających arkana sztuki 
wędkarskiej. Ryb jest tu bardzo dużo i – 
co może ucieszyć – prawie niemożliwym 
jest, aby nie złapać nic i wrócić do domu 
o przysłowiowym kiju. Pasjonatów prze-
siadywania nad wodą i wpatrywania się 
w spławik zapraszamy na nową, wędkar-
ską zakładkę strony www.turystyka.po-
wiat.konin.pl, która szczegółowo opisuje 
akweny wodne powiatu oraz ryby, jakie 
można łowić w konińskich jeziorach.

Kolejną grupą turystyczną, do której 
kierujemy naszą ofertę są rowerzyści. 
Jazda na „dwóch kółkach” jest bardzo 
popularną formą aktywnego spędza-
nia czasu wolnego. Co warto podkre-
ślić rower jest jednym z najłatwiejszych 
w obsłudze środków transportu i to bez 
względu na wiek. Jeśli dodamy do tego 
jego ekologiczność i pewność, że na 
rowerze nie utkniemy w korkach, nie 
pozostaje nic innego jak zasiąść za kie-
rownicą jednośladu i wyruszyć w trasę. 
Amatorzy dwóch kółek będą mogli sko-

rzystać z nowo wydanego przewodnika 
„Rowerem po Ziemi Konińskiej”, który 
w przejrzysty sposób opisuje trasy rowe-
rowe, uwzględniając ich długość, średni 
czas przejazdu, a także prezentując to, co 
warto na szlaku zobaczyć – czyli najcie-
kawsze zakątki naszego regionu. Pierw-
sza tak obszerna i dokładna publikacja 
opisująca rowerowe trasy Ziemi Koniń-
skiej dostępna jest również w wersji elek-
tronicznej na stronie www.powiat.konin.
pl (zakładka Wydawnictwa). Z kolei tury-
stom, którzy lubią poruszać się po tere-
nie przy pomocy nawigacji satelitarnej, 
proponujemy rowerowe szlaki w postaci 
śladów GPS. Będzie je można pobrać 
z zakładki Szlaki rowerowe na stronie 
www.turystyka.powiat.konin.pl.

Ewelina Rapeła
zastępca Naczelnika

Wydziału Promocji i Rozwoju

Magdalena Kociszewska

Powiat turystycznie (dla 
rowerzystów i wędkarzy)


