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24 stycznia, Powiat Koniński dołą-
czył do wąskiego grona samorzą-
dów nagrodzonych tytułem „Po-
wiat Przyjazny Niepełnosprawnym” 
w uznaniu za przełamywanie barier, 
odpowiedzialną politykę w zakre-
sie integracji społecznej osób nie-
pełnosprawnych, ich aktywizacji 
zawodowej i zatrudnienia a także 
za wspieranie organizacji pozarzą-
dowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Jest jednym 
z trzech samorządów w Polsce, któ-

rego działalność na rzecz środowiska niepełnoprawnych została dostrzeżona i doceniona przez 
Kapitułę Orderu Radości.

Działania Starostwa Powiatowego 
w Koninie na rzecz utrzymania pro-
ekologicznego charakteru Ziemi 
Konińskiej i zachowania jej cennych 
walorów przyrodniczo – krajobra-
zowych, stanowią ważne ogniwo 
w kształtowaniu i wspieraniu roz-
woju powiatu. Cel ten, samorząd 
realizuje poprzez wprowadzanie 
nowoczesnych form zbierania i uty-
lizacji odpadów, przywracanie do 
użytkowania terenów zdegrado-
wanych i zdewastowanych przez 
przemysł (zwłaszcza terenów pokopalnianych), ochronę zasobów wody,  edukację ekologiczną 
społeczeństwa, a także liczne inwestycje służące środowisku. Działania te przyczyniają się nie 
tylko do poprawy środowiska naturalnego ale również znajdują uznanie Kapituły ogólnopol-
skich  konkursów ekologicznych.

Konińskie Starostwo zdobywcą kryształowego HIT-a

Powiat Koniński - Przyjazny Niepełnosprawnym

W uznaniu za przeprowadzone 
w latach 2006-2008 prace ter-
momodernizacyjne budynków 
wchodzących w skład majątku 
powiatu konińskiego, Starostwo 
Powiatowe w Koninie zostało 
laureatem Konkursu Gospodar-
czo – Samorządowego „HIT Re-
gionów 2008”.  Tytuł „HIT 2008” 
jest trzecim zdobytym przez 
urząd w historii Konkursu, zatem 
w myśl obowiązującego regula-
minu Starosta Koniński odebrał 

podczas uroczystości „HIT kryształowy”.
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19 stycznia br. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków 
o przyznanie pomocy dla Działania „Od-
nowa i rozwój wsi” realizowanego w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013.

Wnioski należy składać w terminie 
do 1 kwietnia br. bezpośrednio w De-
partamencie Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, ul. Ko-
ściuszki 95, pokój numer 1, od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 
do 15.00.

O dofinansowanie mogą starać się:
- gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, 

z wyłączeniem miast liczących powy-
żej 5 tys. mieszkańców oraz gminy 
miejskie, z wyłączeniem miejscowo-
ści liczących powyżej 5 tys. miesz-
kańców;

- instytucje kultury, dla których organiza-
torem jest jednostka samorządu teryto-
rialnego;

- osoby prawne lub jednostki organi-
zacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, działające na podstawie prze-
pisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczpospolitej Pol-
skiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania;

- organizacje pozarządowe o statusie or-
ganizacji pożytku publicznego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, której cele statutowe 
są zgodne z celami działania „Odno-
wa i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013.

W ramach programu można uzyskać 
pomoc w formie refundacji części ponie-
sionych kosztów m.in. na:
- budowę, przebudowę, remont lub wypo-

sażenie budynków pełniących funkcje 
rekreacyjne, sportowe i społeczno – kul-
turalne, w tym świetlice i domy kultury 
oraz obiektów małej architektury;

- budowę, przebudowę lub remont 
ścieżek rowerowych, szlaków pie-
szych, placów zabaw, miejsc re-
kreacji oraz obiektów sportowych, 
z wyłączeniem sal sportowych, prze-
znaczonych wyłącznie dla szkół lub 
przedszkoli;

- odnowienie lub budowę placów par-
kingowych, chodników lub oświetlenia 
ulicznego;

- urządzenie i porządkowanie terenów 
zielonych, parków lub innych miejsc 
wypoczynku;

- budowę, przebudowę lub remont infra-
struktury turystycznej;

- prace budowlane i porządkowe związa-
ne z poprawą estetyki miejscowości;

- rewitalizację budynków wpisanych do 
rejestru zabytków użytkowanych na 
cele publiczne;

- odnowienie elewacji i dachów w bu-
dynkach architektury sakralnej oraz 
odnowienie cmentarzy wpisanych do 
rejestru zabytków;

- zakup materiału siewnego lub nasadze-
niowego roślin wieloletnich – koniecz-
nego do realizacji operacji.

Refundacji podlegają koszty kwalifi-
kowane poniesione przez beneficjenta, 
w wysokości nie przekraczającej 
75% tych kosztów, z tym że dla jed-
nej miejscowości nie mniej niż 25 000 zł 
i nie więcej niż 500 000 zł w okresie re-
alizacji Programu.

Wnioskowany projekt musi być wpisany 
w Plan Odnowy Miejscowości uchwalony 
przez zebranie wiejskie, radę dzielnicy lub 
radę osiedla. Plan ten musi być również 
zatwierdzony przez Radę Gminy.

Szczegółowe informacje oraz for-
mularz wniosku można uzyskać na 
stronie internetowej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopol-
skiego - www.umww.pl, www.prow.
umww.pl oraz pod numerem telefonu 
061 854 17 88.

Krzysztof Czajkowski
Wydział Promocji i Rozwoju

Rolnik Koniński

„Odnowa 
i rozwój wsi”

Pod koniec stycznia Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa rozpoczęła wysyłanie do rolników tzw. wnio-
sków spersonalizowanych o przyznanie płatności obszaro-
wych za 2009 r. wraz z instrukcją ich wypełnienia. Do końca 
lutego trafiły one do rąk ponad 850 tys. rolników. 

Nowe formularze wniosków są łatwiejsze do wypełnienia, 
w porównaniu z tymi, które obowiązywały w ubiegłych la-
tach, między innymi dlatego, że w dużej mierze są już uzupeł-
nione przez ARiMR i rolnicy występujący o dopłaty nie będą 
mieli przy nich wiele pracy.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie płatności na rok 
2009, rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, 

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
wnioskodawcy oraz za pośrednictwem poczty, w terminie od 
dnia 16 marca do dnia 15 maja 2009 r.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni 
kalendarzowych po tym terminie, czyli do dnia 9 czerwca 
2009 r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna 
rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień 
roboczy opóźnienia.

Opracowano na podstawie materiałów 
ze strony www.arimr.gov.pl

KOMUNIKAT
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Z cyklu: uwaga konsumenci!

Ostatnie miesiące pracy Powia-
towego Rzecznika Konsumen-
tów w Koninie to częste kontakty 
z  konsumentami, którzy podpisali 
różnego rodzaju umowy bez zapo-
znania się z ich treścią. Jak poka-
zuje praktyka, złożenie podpisu 
pod dokumentem może łączyć się 
z różnego rodzaju konsekwencja-
mi, w tym finansowymi.

 
Koniec 2008 roku to wiele skarg 

klientów na nieuczciwych opera-
torów telekomunikacyjnych. Z re-
lacji klientów zgłaszających się 
do Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów w Koninie wynika, że 
zaufali oni osobom podającym się 
za przedstawicieli powszechnego 
operatora telekomunikacyjnego. 
Osoby odwiedzające nas w do-
mach deklarują, iż reprezentują 
telekomunikację, przy czym nie 
podają jej pełnej nazwy. Szcze-
gólnie osoby starsze wierzyły, że 
będą płacić o 50% mniej za zre-
alizowane usługi telekomunikacyj-
ne. Przedstawiciele operatorów 
telekomunikacyjnych chętnie od-
wiedzają osoby starsze i co za tym 
idzie, często korzystają z ich nie-
wiedzy. Emeryci i renciści to „naj-
lepsza” grupa docelowa. Różnego 
rodzaju akwizytorzy mają pełną 
świadomość tego, że osoba star-
sza odmówi sobie wszystkiego, ale 
rachunki zapłaci terminowo. Z re-
guły dopiero po kilku tygodniach 
klienci ci orientują się, że zawarli 
umowę z innym, alternatywnym 
operatorem telekomunikacyjnym. 
Istotnym jest, że naliczane opłaty 

pozostają na dotychczasowym po-
ziomie, a często są nawet wyższe.

Problemów tych konsumenci 
mogliby uniknąć, gdyby przed zło-
żeniem podpisu zapoznali się z tre-
ścią podsuwanej im umowy. Z jej 
treści dowiedzieliby się, z jakim 
podmiotem gospodarczym mają do 
czynienia i na jakich zasadach bę-
dzie przebiegała współpraca mię-
dzy stronami. We wszystkich tego 
rodzaju oświadczeniach znajduje 
się zapis, na mocy którego klient 
oświadcza, że w pełni zapoznał się 
i akceptuje wszelkie warunki, które 
zawiera niniejszy dokument.

Pamiętać przy tym należy, 
że umowę zawartą poza lokalem 
przedsiębiorstwa (mamy z nią do 
czynienia, np. wówczas, gdy akwi-
zytor odwiedza nas w domu) mo-
żemy wypowiedzieć – podstawa 
prawna: art. 2 ustawy z dnia 2 mar-
ca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpo-
wiedzialności za szkodę wyrządzo-
ną przez produkt niebezpieczny 
(Dz. U. Nr 22. poz. 271 z późn. 
zm.). Przepis ten przewiduje, że 
„Konsument, który zawarł umowę 
poza lokalem przedsiębiorstwa, 
może od niej odstąpić bez poda-
nia przyczyn, składając stosowne 
oświadczenie na piśmie w terminie 
dziesięciu dni od zawarcia umo-
wy. Do zachowania tego terminu 
wystarczy wysłanie oświadczenia 
przed jego upływem”. Pamiętać na-
leży również, że w razie odstąpie-
nia od umowy jest ona uważana za 

niezawartą, a konsument jest zwol-
niony z wszelkich zobowiązań.

Podobnie wygląda sytuacja, jeże-
li zawrzemy umowę przez telefon 
lub za pośrednictwem internetu. 
Niedotrzymanie wyżej wskazanego 
10-dniowego terminu do odstąpie-
nia od umowy skutkuje obowiąz-
kiem jej wykonania. Konsument 
nie może tłumaczyć się, że zawarł 
zobowiązanie bez zapoznania się 
z jego treścią. Jeżeli jesteśmy doro-
śli i korzystamy z pełni przysługu-
jących nam praw, musimy ponosić 
wszelkie konsekwencje własnego 
działania. Należy również pamię-
tać, że odstąpienie od umowy po 
upływie wskazanego powyżej ter-
minu może łączyć się z obowiąz-
kiem zapłaty kary umownej.

Problemy  dotyczące braku nale-
żytej staranności odnoszą się także 
do innych umów, np. sprzedaży to-
warów na prezentacjach lub podczas 
wycieczek, o kredyt konsumencki,  
o pożyczkę, o roboty budowlane 
oraz o usługi turystyczne.

Pamiętajmy, że przed podpisa-
niem jakiegokolwiek dokumentu 
mamy prawo dokładnie się z nim 
zapoznać. W żadnym razie nie ufaj-
my podmiotowi, który nie chce nam 
udostępnić treści umowy, powołując 
się na bliżej nieokreślone przepisy. 
Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy ro-
zumiemy treść zobowiązań, zawsze 
możemy zgłosić się do Powiatowe-
go Rzecznika Konsumentów, który 
udzieli nieodpłatnej porady prawnej. 
Mieszkańcy powiatu konińskiego 
mogą zgłaszać się do Biura Powia-
towego Rzecznika Konsumentów, 
które mieści się w Starostwie Powia-
towym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 
pok. 361, tel. 063 240 32 67.

Bernadeta Szmytka
Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów

Podpisać możesz
- przeczytać 
i zrozumieć musisz!
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Z Kroniki Powiatu…

W dniu 1 lutego br. w Auli Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 
Konkursu Gospodarczo – Samorządo-
wego „HIT Regionów 2008”. Jednym 
z laureatów Konkursu zostało Starostwo 
Powiatowe w Koninie, które uzyskało 
tytuł HIT w kategorii „Ekologia” za prze-
prowadzone w latach 2006 – 2008 ter-
momodernizacje budynków wchodzących 
w skład majątku powiatu konińskiego.

Tytuł HIT 2008 jest trzecim zdobytym 
przez Starostwo Powiatowe w historii 
Konkursu, zatem w myśl obowiązujące-
go regulaminu Starosta Koniński odebrał 
podczas uroczystości „HIT kryształowy”.

Do Konkursu zgłoszono termomoderni-
zacje budynków: Starostwa Powiatowego 
w Koninie, Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleczewie oraz Zarządu Dróg 
Powiatowych w Koninie. Prace wykonane 
w budynkach obejmowały m.in. ocieple-
nie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymianę elemen-
tów instalacji grzewczej, a w przypadku 
budynków Starostwa Powiatowego i Za-
rządu Dróg Powiatowych również remont 
i ocieplenie dachów. 

Wspomniane prace kosztowały ponad 
2 miliony 100 tysięcy złotych. Środki po-
chodziły przede wszystkim z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Około 25 % wymienionej 
kwoty uzyskano w formie pożyczki lub do-
tacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Włodzimierz Matecki 
Wydział Promocji i Rozwoju

24 stycznia, Powiat Koniński dołączył 
do wąskiego grona samorządów nagro-
dzonych tytułem „Powiat Przyjazny Nie-
pełnosprawnym”. Statuetkę z rąk prze-
wodniczącego Kapituły „Orderu Radości” 
Tomasza Pawłowskiego – Prezesa Sto-
warzyszenia Kulturalnego im. Praksedy 
Lemańskiej - odebrał Starosta Koniński. 
Za działalność na rzecz środowiska nie-
pełnosprawnych, Stanisław Bielik paso-
wany został również na Kawalera Orderu 
Radości.

Od 8 lat, tytuł oraz statuetkę „Powiat 
Przyjazny Niepełnosprawnym” przyznaje 
Najwyższa Kapituła, w skład której wcho-
dzą wybitne osobistości świata polityki, 
sztuki i nauki. Jej członkowie poszukują 
przykładów bezinteresownej i skutecz-
nej pomocy osobom niepełnosprawnym 
wśród osób publicznych a także instytucji 
i organizacji.

Powiat Koniński jest trzecim samo-
rządem w Polsce, którego działalność 
na rzecz środowiska niepełnoprawnych 
została dostrzeżona i doceniona przez 
Kapitułę Orderu Rado-
ści. Zarówno Powiat, jak 
i Starosta Stanisław Bie-
lik otrzymali te wyjątkowe 
wyróżnienia w uznaniu 
za przełamywanie barier, 
odpowiedzialną politykę 
w zakresie integracji spo-
łecznej osób niepełno-
sprawnych, ich aktywizacji 
zawodowej i zatrudnienia 
a także za wspieranie or-

ganizacji pozarządowych działa-
jących na rzecz osób niepełno-
sprawnych.

Uroczystość miała niezwykłą 
oprawę. Poprzedził ją koncert ze-
społu Tomasza Pawłowskiego, pro-
mujący autorską płytę Mondi Live.

W dalszej części, po symbolicznej 
laudacji, Starosta złożył przysięgę 
pomocy niepełnosprawnym, prze-
łknął na dowód odwagi kielich soku 
z cytryny, po czym został pasowany 
na Kawalera Orderu Radości. Taki 
sam ceremoniał towarzyszył wrę-

czeniu Orderu Radości – drugiej bohater-
ce wieczoru - znanej polskiej scenarzyst-
ce, Ilonie Łepkowskiej.

Niezwykle miłym akcentem uroczysto-
ści była obecność na widowni niepełno-
sprawnych mieszkańców powiatu: uczest-
ników warsztatów terapii zajęciowej, 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Ślesinie i środowiskowych domów sa-
mopomocy, wychowanków Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Rychwale, a także ich opiekunów, bez 
oddania i zaangażowania których powiat 
nie mógłby tak skutecznie nieść pomocy 
osobom pokrzywdzonym przez los.

Tytuł „Powiat Przyjazny Niepełno-
sprawnym”, to niezwykle cenne wyróż-
nienie, które poza ogromną satysfakcją, 
stanowi dla samorządu motywację i zo-
bowiązanie do dalszej efektywnej pracy 
na rzecz zapewnienia niepełnosprawnej 
społeczności powiatu warunków rozwoju 
i szansy na godne życie.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Konińskie 
Starostwo 
zdobywcą 
kryształowego 
HIT-a

Powiat Koniński 
- Przyjazny Niepełnosprawnym
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Początek 2009 roku, to prawdziwe 
pasmo sukcesów samorządu powiatu ko-
nińskiego. Po otrzymaniu tytułu „Powiat 
Przyjazny Niepełnosprawnym” oraz sta-
tuetki „Kryształowego HIT-a” w konkur-
sie gospodarczym, powiat wzbogacił swój 
dorobek o kolejną nagrodę, tym razem 
z ochrony środowiska.

6 lutego, na Gali Laureatów i Wyróżnio-
nych w Warszawie X edycji Narodowego 
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Śro-
dowisku”, Starosta Stanisław Bielik ode-
brał dla Powiatu Konińskiego certyfikat 
i statuetkę w kategorii „Powiat Przyjazny 
Środowisku” za projekt o nazwie „Reali-
zacja Programu ochrony środowiska dla 
powiatu konińskiego w zakresie zmniej-
szenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego, poprzez działania zmie-
rzające do minimalizacji zanieczyszczenia 
terenu powiatu azbestem oraz w zakresie 
edukacji ekologicznej i promocji ochrony 
środowiska”.

Działania Starostwa Powiatowego 
w Koninie na rzecz utrzymania proeko-
logicznego charakteru Ziemi Konińskiej 
i zachowania jej cennych walorów przy-
rodniczo – krajobrazowych, stanowią 
ważne ogniwo w kształtowaniu i wspiera-
niu rozwoju powiatu. 

Cel ten, samorząd realizuje poprzez 
wprowadzanie nowoczesnych form zbie-
rania i utylizacji odpadów, przywracanie 
do użytkowania terenów zdegradowa-
nych i zdewastowanych przez przemysł 
(zwłaszcza terenów pokopalnianych), 
ochronę zasobów wody czy edukację 
ekologiczną społeczeństwa. Na przykład, 
dzięki akcji „Drzewko za butelkę”, w ciągu 

dwóch jej edycji, zebrano i zutylizowano 
ok. 107 tys. butelek PET, a ponad 2000 
sztuk sadzonek ozdobnych krzewów 
i drzewek trafiło do uczestników konkur-
su. Z kolei szeroko zakrojone działania 
na rzecz ochrony konińskich akwenów 
pozwalają na utrzymywanie właściwego 
poziomu i jakości wód jezior kanału War-
ta – Gopło.

Starostwo Powiatowe wspiera także ini-
cjatywy podejmowane przez szkoły oraz 
organizacje pozarządowe, m.in. coroczną 
akcję „Sprzątanie Świata - Polska”, przed-
sięwzięcie „Projekt edukacyjny – Bocia-
ny węglem rysowane” czy konkursy na: 
„Najbardziej uporządkowaną wieś” oraz 
„Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską 
w każdej gminie”.

Niezwykle ważnym rozdziałem proeko-
logicznej działalności powiatu są inwesty-
cje służące środowisku. Do wymagają-
cych największych nakładów finansowych 
należą te związane z termomodernizacją 
obiektów będących własnością Powiatu 
oraz realizacja „Programu usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest z te-
renu powiatu…”.

W ciągu ostatnich dwóch lat, przepro-
wadzono termomodernizacje: sal gimna-
stycznych w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sompolnie i Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleczewie, internatu 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie oraz budynków, w którym 
mieszczą się siedziby Starostwa Powia-
towego w Koninie, Zarządu Dróg Powia-
towych w Koninie, Domu Pomocy Spo-

łecznej w Ślesinie i Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleczewie. W każdym 
wykonanym przedsięwzięciu osiągnięto 
planowany efekt energetyczny oraz efekt 
ekologiczny, polegający na ochronie po-
wietrza.

Z kolei, wdrożenie „Programu usu-
wania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest…” gwarantuje stopniową elimi-
nację odpadów azbestowych z otoczenia 
oraz ich bezpieczne i prawidłowe uniesz-
kodliwienie. W ciągu zaledwie dwóch lat 
funkcjonowania Programu usunięto z te-
renu powiatu prawie 866 ton odpadów 
azbestowych z 352 nieruchomości, na 
kwotę ponad 930 tys. zł.

Podejmowane przez konińskie Staro-
stwo działania proekologiczne przynoszą 
więc wymierne efekty w postaci czystsze-
go środowiska, poprawy standardu życia 
naszych mieszkańców oraz coraz chętniej 
wypoczywających w powiecie turystów. 
Cieszy również fakt, że są one dostrzega-
ne i nagradzane w ogólnopolskich kon-
kursach ekologicznych. 

Uhonorowanie Powiatu Konińskiego 
tytułem „Powiat Przyjazny Środowisku” 
znalazło uznanie Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, który z tej oka-
zji przyznał Powiatowi nagrodę finansową 
w wysokości 50 tys. zł. Nagroda przeka-
zana zostanie na realizację tegorocznych 
przedsięwzięć ekologicznych.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

…Z Kroniki Powiatu
Powiat Koniński w gronie laureatów X edycji 
Narodowego Konkursu Ekologicznego 
„Przyjaźni 
Środowisku”
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Ogrom zadań, konieczność prowa-
dzenia kosztownych inwestycji i re-
montów oraz niewystarczające środki 
budżetowe wymuszają na samorządzie 
powiatowym poszukiwanie oszczędno-
ści w bieżących wydatkach na admini-
strację.

W ubiegłym roku, Starostwo wprowa-
dziło znaczne oszczędności racjonalnie 
gospodarując materiałami biurowymi. 
W ograniczeniu ich zużycia do minimum 
(zwłaszcza papieru oraz tuszy i tonerów 
do drukarek) pomogło zastosowanie 
elektronicznego obiegu dokumentów. 
Skuteczne okazało się także wprowa-
dzenie ekwiwalentu pieniężnego na 
określone materiały biurowe (typu dłu-
gopisy, ołówki, linijki, korektory itp.), 
wypłacanego pracownikom Starostwa 
w kwocie 35 zł dwa razy w roku.

Urząd korzysta także z oszczędnych 
rozwiązań w zakresie usług telekomu-
nikacyjnych: bezpłatnych połączeń 

wewnątrz urzędu czy bezpłatnych połą-
czeń gsm w ramach grupy biznesowej. 
Ponadto, pracownicy wykorzystują do 
kontaktów (wewnątrz, jak i na zewnętrz 
urzędu) nowoczesne technologie infor-
matyczne, typu Voice Over IP.

Ograniczenie bieżących wydatków 
było możliwe dzięki inwestycjom, ta-
kim jak: zakup nowoczesnego sprzętu 
komputerowego (energooszczędnych 
monitorów oraz drukarek sieciowych) 
czy remont budynku urzędu, w ramach 
którego przeprowadzono m.in. jego ter-
momodernizację oraz wymieniono in-
stalacje: grzewczą i elektryczną.

Kierownictwo urzędu przeprowadzi-
ło wśród pracowników kampanię in-
formacyjną poświęconą możliwościom 
oszczędzania energii oraz zgłosiło Sta-
rostwo do udziału w Konkursie „Euro-
pejskie Trofeum Energetyczne”, celem 
którego jest osiągnięcie oszczędności 
energetycznych w budynkach biuro-

wych poprzez zmianę zachowań ich 
użytkowników. Dzięki temu, w ciągu 
ubiegłego roku urząd zaoszczędził po-
nad 25% energii cieplnej i elektrycz-
nej w stosunku do uśrednionej warto-
ści jej zużycia w latach 2005 - 2007. 
Tak dobry wynik pozwolił Starostwu 
uplasować się na pierwszym miej-
scu w kategorii „najwyższa oszczęd-
ność energii” na krajowym poziomie 
Konkursu. Z kolei, w rywalizacji na 
szczeblu europejskim, w której wzięło 
udział 145 uczestników z 17 krajów, 
jury Konkursu przyznało konińskiemu 
Starostwu – wysokie, czwarte miejsce 
w kategorii „zużycie bazowe poniżej 
219 KWh na dobę”.

Jak podkreśla Starosta Stanisław Bie-
lik „Wieloletnie analizy wydatków na ad-
ministrację pozwoliły nam wypracować 
stałe mechanizmy postępowania w za-
kresie optymalizacji bieżących kosztów, 
co nie wpływa negatywnie na funkcjo-
nowanie urzędu a w przyszłości może 
przynieść jeszcze większe korzyści”.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Oszczędny urząd

Powiat koniński uczcił obchody 
90 – rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Nabożeństwem Eku-
menicznym, apelem po-
ległych oraz wykładem 
z inscenizacją słowno 
- muzyczną uczczono 
w powiecie 90 – roczni-
cę Powstania Wielkopol-
skiego.

Z inicjatywy Kapelana 
Ekumenicznego, ks. Ta-
deusza Jelinka i Starosty 
Konińskiego Stanisława 
Bielika, 4 lutego br. w Ży-
chlinie odbyły się uro-
czystości upamiętniające 
pierwszy zwycięski zryw 
narodowy w historii naszego kraju.

Tegoroczne obchody rocznicowe miały 
szczególny charakter i wymiar. W uroczy-
stościach wzięli udział: parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz województwa, po-
wiatu, duchowieństwa, wojska, organiza-
cji kombatanckich oraz młodzież ze szkół 
powiatu konińskiego i kolskiego.

Oficjalną część obchodów rozpo-
częło nabożeństwo w Kościele Ewan-

gelicko – Reformowanym w Żychlinie, 
któremu oprawę muzyczną zapewniła 
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Po-
wietrznych Wojska Polskiego z Po-
znania. 

Kulminacyjnym punktem uroczysto-
ści był apel poległych w przykościelnym 
lapidarium oraz złożenie kwiatów pod 
tablicami pamiątkowymi ku czci pole-
głych powstańców.

W drugiej części obcho-
dów rocznicowych, która 
odbyła się w Kompleksie 
Sportowo - Dydaktycznym 
w Żychlinie, goście wzięli 
udział w wykładzie po-
święconym Powstaniu 
Wielkopolskiemu a także 
w przygotowanej przez 
młodzież inscenizacji słow-
no – muzycznej, będącej 
artystyczną wizją wyda-
rzeń, które rozegrały się 
dziewięćdziesiąt lat temu.

Jak podkreślił Sta-
rosta Stanisław Bielik: 

„Ten pierwszy zwycięski zryw narodo-
wy wart jest tego, by stać się ważnym 
elementem naszej zbiorowej pamięci. 
Dzięki takim uroczystościom, nie zapo-
mnimy o naszej przeszłości i ocalimy od 
zapomnienia ludzi, którzy zasłużyli się 
Wielkopolsce i jej społeczności.”

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Kiedy przysługują konsumentowi 
uprawnienia z tytułu gwarancji albo 
w jakim terminie sprzedawca ma obo-
wiązek ustosunkować się do reklamacji, 
to przykładowe pytania, jakie pojawiły 
się na pisemnym teście Powiatowego 
Finału Wielkopolskiej Olimpiady Wie-
dzy Konsumenckiej.

W powiatowym finale Wielkopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, 
który odbył się 6 lutego w Starostwie, 
wzięło udział 20 uczniów szkół ponad-
gminazjalnych z powiatu, wyłonionych 
w eliminacjach wstępnych.

Honorowy patronat nad konkursem 
objęli Starosta Koniński i Wydawnictwo 

„Przegląd Koniński” a nad jego przebie-
giem czuwała komisja w składzie: Ber-
nadeta Szmytka Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Koninie, Marta Ba-
growska Rzecznik Prasowy Starostwa 
oraz pracownik Biura Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Koninie, 
Karolina Przybylska.

Uczestnicy zmierzyli się z pisemnym 
testem zawierającym 40 pytań. Mło-
dzież wykazała się dużą wiedzą w dzie-
dzinie praw i obowiązków, tak sprze-
dawcy jak i klienta. Bardzo wyrównany 
poziom sprawił, że wyłonienie laure-
atów poszczególnych miejsc wymagało 
od Komisji Konkursowej przeprowa-
dzenia wśród finalistów dodatkowego 
egzaminu.

Zdobywając 35 punktów, zwycięzcą 
tegorocznego powiatowego finału Olim-
piady Wiedzy Konsumenckiej została 
Ewelina Ćwiek z Zespołu Szkół Eko-
nomiczno - Usługowych w Żychlinie. 
Do grona laureatów dołączyli: Kamil 

Kowalewski, również z Żychlina oraz 
Marta Kropska z ZSP w Kleczewie. Ko-
lejne punktowane miejsca zajęli: Patryk 
Stasiński z ZSE-U w Żychlinie, Monika 
Kordylewska z ZSP w Sompolnie i Ani-
ta Skowrońska z ZSP w Kleczewie.

Tradycyjnie, zwycięzcy Olimpiady 
otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Starostę 
Konińskiego, sklep Media Markt w Ko-
ninie. GalaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Sp. z o.o. oraz Salon Płytek 
Ceramicznych „Marker” w Koninie.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Ewelina Ćwiek 
- laureatką powiatowego Finału 
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej
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W ramach VII ogólnopolskiej edycji ak-
cji ekologicz nej „Drzewko za butelkę” już 
wkrótce rusza III powiatowa edycja akcji 
pod tym samym tytułem. Ogólnopolska 
edycja akcji prowadzona jest przez firmy 
chemiczne skupione w Pro gramie „Odpo-
wiedzialność i Troska”.  Patronat honoro-
wy sprawuje nad nią Minister Środowiska 
i Minister Edukacji Narodowej. Oprawę 
medialną wydarze nia zapewniają mie-
sięczniki: „Ekoświat”, „Bliżej Przedszko-
la”, „Przegląd komunal ny”, „Recykling” 
oraz portale interneto we: Tworzywa.com.
pl i Ekologiczni.pl. Sponsorem akcji jest 
producent napojów - firma „Ostromecko” 
z Ostromecka koło Bydgoszczy. 

Akcja „Drzewko za butelkę” jest ogól-
nopolską akcją edukacji ekologicznej firm 
chemicznych realizujących Program „Od-
powiedzialność i Troska”, a Starostwo 
Powiatowe w Koninie jest lokalnym koor-
dynatorem w/w akcji. 

W związku z dużym zainteresowaniem 
poprzednimi edycjami „Drzewka za bu-
telkę”, Starostwo Powiatowe w Koninie 

podjęło decyzję o rozszerzeniu w roku 
bieżącym, zarówno kręgu adresatów, jak 
i zakresu tematycznego akcji. W związ-
ku z tym, oprócz konkursu wiodącego, 
będzie można zgłosić chęć uczestnictwa 
w konkursach dodatkowych (fotogra-
ficznym i plastycznym). 

W ubiegłorocznej akcji „Drzewko za 
butelkę” wzięło udział 850 uczniów 
z 16 szkół powiatu konińskiego (13 gim-
nazjów, 3 szkoły ponadgimnazjalne), 
podopiecz ni Pogotowia Opiekuńczego 
z Konina, a także urzędnicy konińskie-
go Starostwa. Uczestnicy zebrali ponad 
92 tysiące bute lek i nakrętek. Na potrze-
by akcji zakupio nych zostało 1700 szt. 
drzewek. 

Środki na zakup drzewek, a także 
na gród dla uczestników akcji pocho-
dzą w całości ze środków Powiatowego 
Fun duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Zgłoszenia do udziału 
w tegorocznej edycji „Drzewko za butel-
kę” przyjmować będzie jej koordy nator 
- Marek Niezabitowski, pracownik Biura 
Rolnictwa i Leśnictwa pod nume rem 
tel. 063 243 02 42, a także drogą elektro-
niczną, pod adresem e-mail: le snictwo@
powiat.konin.pl 

Marek Niezabitowski
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa

III powiatowa edycja 
            akcji „Drzewko za butelkę”

II powiatowa edycja akcji  „Drzewko za butelkę”
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PUP informuje

W dniu 3 lutego br. odbyło się pierw-
sze posiedzenie nowo powołanej Powia-
towej Rady Zatrudnienia w Koninie na 
kadencję 2009-2012. Powołania nowym 
członkom w imieniu Starosty wręczyła 
Małgorzata Waszak – Wicestarosta Ko-
niński. W skład 15 – osobowej Rady Za-
trudnienia wchodzą:
– reprezentanci samorządu terytorialne-

go: Kazimierz Pałasz – prezydent mia-
sta Konina, Piotr Korytkowski – koniń-
ski radny oraz Antoni Kulczak i Janusz 
Stankiewicz – radni powiatu konińskie-
go, a także reprezentujący Konwent 
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Koniń-
skiego - Tadeusz Jankowski;

– przedstawiciele pracodawców, orga-
nizacji społecznych, gospodarczych 
i  związków zawodowych: Remigiusz 
Ładowski – NSZZ „Solidarność”, Bar-
bara Zomer – OPZZ Rada Międzypo-
wiatowa, Ryszard Piasecki – Forum 
Związków Zawodowych, Dariusz De-
górski – Konfederacja Pracodawców 
Polskich, Marek Skoraszewski – Wiel-
kopolska Izba Rzemieślnicza, Włodzi-
mierz Kołodziej – Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
Józef Orkowski – Związek Zawodowy 
Rolnictwa „Samoobrona”, Elżbieta Bryl 
– Wielkopolska Izba Rolnicza, Felicja 
Andrzejewska – Towarzystwo „Trzeź-
wość”, Elżbieta Tomiak – Fundacja 
„Mielnica”.

Przewodniczącym Powiatowej Rady 
Zatrudnienia został Kazimierz Pałasz. 
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o promo-

cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
powiatowa rada zatrudnienia – jest orga-
nem opiniodawczo-doradczym Starosty 
w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowej rady 
zatrudnienia należy w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierza-

jących do pełnego i produktywnego 
zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środ-
kami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie propozycji podziału 
środków Funduszu Pracy;

4) składanie wniosków i wydawanie opi-
nii w sprawach dotyczących kierun-
ków kształcenia, szkolenia zawodo-
wego oraz zatrudnienia w powiecie;

5) ocenianie okresowych sprawozdań 
z działalności powiatowego urzędu 
pracy oraz przedstawianie wojewódz-
kiej radzie zatrudnienia okresowych 
sprawozdań i wniosków w sprawach 
zatrudnienia;

6) delegowanie przedstawicieli do ko-
misji konkursowej w liczbie równej 
co najmniej połowie składu komisji 
dokonującej wyboru kandydata na 
stanowisko dyrektora powiatowego 
urzędu pracy;

7) opiniowanie wniosków o odwołanie 
lub wnioskowanie o odwołanie dyrek-
tora powiatowego urzędu pracy;

8) delegowanie przedstawiciela do woje-
wódzkiej rady zatrudnienia;

9) opiniowanie wojewódzkich kryteriów 
wydawania zezwoleń na pracę cudzo-
ziemców;

10) opiniowanie programów specjalnych, 
w tym:
a) celowości ich realizacji w ramach 

posiadanych środków Funduszu 
Pracy ustalonych według algorytmu 
na finansowanie zadań przez samo-
rząd powiatu, biorąc pod uwagę 
w szczególności:

– liczbę osób objętych programem, 
kryteria doboru tych osób,

– zakładane rezultaty programu spe-
cjalnego, z podaniem mierników 
i trybu dokonania oceny,

– koszty realizacji programu specjal-
nego, w tym poszczególnych przed-
sięwzięć,

b) proponowane przez starostę zmia-
ny realizacji programów specjal-
nych.

 Anna Subda 
Zastępca Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy 
w Koninie

Nowa kadencja 
Powiatowej Rady Zatrudnienia

Giełda 
Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 
zawiadamia, że 18 marca br., od godz. 
9.00 do 12.00  odbędą się TARGI PRA-
CY w  Klubie „Eneregetyk”, ul. Przemy-
słowa 3 D w Koninie. Podczas Giełdy 
Urząd planuje poszukiwać pracowni-
ków na następujące stanowiska:

- mechanik pojazdów osobowych
- mechanik pojazdów ciężarowych
- elektromechanik pojazdów samocho-

dowych
- lakiernik samochodowy
- robotnik budowlany
- ślusarz
- spawacz
- mechanik elektronik
- pracownik produkcyjny
- kierownik zmiany
- kierownik produkcji masztów stalo-

wych
- specjalista ds. płac i kadr
- specjalista ds. controllingu
- konstruktor

Małgorzata Sroczyńska
Kierownik Wydziału
Pośrednictwa Pracy 

i Promocji Zatrudnienia
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13 lutego odbyła się uroczystość 
wręczenia Stypendiów Starosty Koniń-
skiego. Starosta Stanisław Bielik i Wi-
cestarosta Małgorzata Waszak spotkali 
się w siedzibie urzędu z najzdolniejszą 
młodzieżą z powiatu, ich rodzicami oraz 
nauczycielami.

Stypendia przyznawane są przez Za-
rząd Powiatu Konińskiego od 7 lat. Z każ-
dym rokiem wzrasta ilość uczniów korzy-
stających z tej formy pomocy.

W tegorocznym budżecie powiatu za-
bezpieczono na ten cel ponad 45 tys. zł., 
co pozwoliło objąć wsparciem stypendial-
nym 32 uczących się. Wzrosła też wyso-
kość stypendiów, do 200 zł miesięcznie 
dla ucznia oraz do 250 zł miesięcznie – 
dla studenta.

Uprawnionymi do otrzymania Sty-
pendium Starosty są uczniowie, któ-
rych średnia ocen w roku poprzedza-
jącym złożenie wniosku wyniosła 4,75 
a także laureaci ogólnopolskich olim-
piad 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 materialnej, tj. do-
chód brutto na jednego członka rodziny 
nie przekracza 30% najniższego wyna-
grodzenia.

Starosta 
wręczył 
stypendia

W gronie tegorocznych stypendystów 
znaleźli się: 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleczewie:

- Przemysław Działak, 
- Justyna Goińska,
- Małgorzata Klauze, 
- Katarzyna Woźniak,
- Joanna Tabaczka, 
- Kinga Karnafel, 
- Anita Skowrońska;

uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sompolnie:

- Emil Wełnicki, 
- Patrycja Milwicz, 
- Jakub Prętnicki,
- Eligiusz Idczak, 
- Kamila Wiśniewska, 
- Paulina Hanczewska, 
 Monika Kordylewska, 
- Klaudia Mularska,
- Natalia Plichta;

uczniowie Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych im. F. Chopina 
w Żychlinie:

- Ewelina Ćwiek, 
- Marta Jankowska,
- Wioleta Michalska,
- Aneta Matuszak,
- Anna Dutkiewicz,
- Magdalena Kujawińska,
- Bartosz Macudziński,
- Danuta Batorska,
- Julita Zawierucha,
- Joanna Drożdżyńska,
- Partycja Targalska,
- Natalia Ignasiak,
- Joanna Mączka,
- Maciej Dunaj,
- Elżbieta Piasecka
oraz student Wydziału Humanistyczne-

go na Uniwersytecie im. Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, Łukasz Gemziak - absol-
went Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Z życia szkoły…/Sport
X Zimowa 
Powiatowa 
Spartakiada 
Mieszkańców 
Wsi 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
Mieszkańców Powiatu Konińskie-
go do udziału w X Zimowej Powia-
towej Spartakiadzie Mieszkańców 
Wsi, która w tym roku odbędzie się 
8 marca br. w Starym Mieście.

Program Spartakiady:

8.30 Przyjazd reprezentacji (hala 
sportowa przy Gimnazjum 
w Starym Mieście);

9.00 Oficjalne otwarcie Sparta-
kiady;

9.10 Przejście uczestników do 
miejsca rozgrywek, omówie-
nie regulaminów i zapisy za-
wodników;

9.15 Rozpoczęcie konkurencji:
• Szachy 
• Warcaby 
• Wielobój rekreacyjny
• Wielobój rodzinny
• Tenis stołowy
• Rzuty karne do bramki na 

punkty

11.00 Przeciąganie liny;

13.00 Zakończenie - wręczenie pu-
charów; 

W Spartakiadzie uczestniczą re-
prezentacje gmin złożone z zawod-
ników zameldowanych na terenie 
danej gminy. Należy podkreślić, iż 
Mistrzowie Spartakiady będą repre-
zentować Powiat Koniński w finale 
wielkopolskim, który odbędzie się 
15 marca br. w Wolsztynie.

Jeszcze raz zapraszamy i życzymy 
wielu sportowych wrażeń.
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5 lutego odbyło się uroczyste podsu-
mowanie osiągnięć sportowych Powiatu 
Konińskiego w 2008 r. A było co podsu-
mować i czym się pochwalić.

W ubiegłym roku, powiat koniński 
przeprowadził ponad 130 zawodów 
sportowych z udziałem dzieci, młodzie-
ży oraz osób dorosłych. Zadania służące 
popularyzacji sportu realizował wspól-
nie z Ludowym Związkiem Sportowym, 
Szkolnym Związkiem Sportowym a także 
z klubami sportowymi działającymi na te-
renie miasta i powiatu.

Za duży sukces należy uznać wzrost 
zainteresowania mieszkańców udzia-
łem w powiatowych imprezach, reali-
zowanych w ramach programu „Sport 
dla wszystkich” oraz „Sport wszystkich 
dzieci”.

Jak podkreśliła wicestarosta Małgo-
rzata Waszak, osiągnięcia sportowców 
z powiatu są zasługą wielu zaangażowa-
nych ludzi, którzy wpisują się w proces 
upowszechniania kultury fizycznej swoją 
codzienną pracą. Podczas uroczystości, 
nie zabrakło więc podziękowań a hono-
rowe odznaczenia i nagrody otrzymało aż 
16 osób, 7 szkół i warsztat terapii zaję-
ciowej.

Za bezinteresowny trud włożony w roz-
wój sportu na terenie powiatu, tytułem 
„Zasłużony dla Powiatu Konińskiego” 
uhonorowani zostali Daniel Bednarek 
i Janusz Kwieciński. Z kolei, Mariusz Bud-
ny, Maciej Bieniaszczyk, Bartosz Drew-

niacki, Jacek Duniecki i Piotr Szymański 
wyróżnieni zostali Odznaką Honorową 
Szkolnego Związku Sportowego „Zasłu-
żony dla sportu szkolnego”.

Ubiegły rok obfitował także w sukce-
sy naszych reprezentantów w zawodach 
ogólnopolskich i na arenie międzynaro-
dowej. Za wybitne osiągnięcia sportowe, 
utytułowani zawodnicy: Artur Roztropiń-
ski, Martyna Albanowska, Michał Adam-
czyk, Tomasz Szczepaniak, Justyna Woź-
niak i Krystian Krygier oraz współtwórcy 
ich sukcesów, trenerzy i działacze: Stani-
sław Kamocki, Marian Kulesa i Zdzisław 
Nowak otrzymali nagrody pieniężne Sta-
rosty Konińskiego.

Dobry wynik osiągnął powiat także 
we współzawodnictwie zespołowym, 

m.in. wśród 31 powiatów rywalizujących 
o Puchar Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego, zajęliśmy 5 miejsce w wo-
jewódzkich zawodach sportowo – tury-
stycznych.

Na podkreślenie zasługują także ubie-
głoroczne wyniki naszych szkół w Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej SZS „Wielkopol-
ska”. Wyróżnienia za współzawodnictwo 
sportowe w ramach Szkolnego Związku 
Sportowego „Wielkopolska” otrzymały 
szkoły podstawowe w: Kawnicach, Som-
polnie i Królikowie, gimnazja: w Mąkol-
nie, Kazimierzu Biskupim i Brzeźnie oraz 
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych 
w Żychlinie. Po raz pierwszy, za wyróż-
niające się wyniki sportowe nagrodzony 
został także Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Paprotni.

Utalentowanych sportowców oraz peł-
nych oddania trenerów i działaczy spor-
towych, w powiecie konińskim nie bra-
kuje. Jednak trudno byłoby oczekiwać 
sukcesów, gdyby nie dbałość samorzą-
dów o rozwój bazy sportowej na terenie 
powiatu. Dzięki temu, każda gmina po-
siada obiekt sportowy, w którym można 
przeprowadzać zawody rangi mistrzostw. 
Z kolei, rok 2009 wydaje się być rekor-
dowym pod względem budowy boisk 
w powiecie. Do projektu „Moje Boisko – 
Orlik 2012” przystąpią gminy: Wilczyn, 
Kleczew, Kazimierz Biskupi, Ślesin, 
Krzymów i Rychwał. Natomiast, koniń-
skie Starostwo zakończy budowę boiska 
przy ZSP w Kleczewie oraz rozpocznie 
prace związane z budową kompleksu 
boisk przy ZSP w Sompolnie. Kalendarz 
imprez na rok bieżący przewiduje także 
zdecydowanie bogatszą ofertę sportową, 
adresowaną do wszystkich mieszkańców 
powiatu.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Sport
Podsumowano osiągnięcia 
sportowe Powiatu 
Konińskiego w 2008r.
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Turystyka

Chociaż za oknem zimowa aura, to dla 
podmiotów działających w sferze turysty-
ki jest to jeden z najgorętszych okresów 
w roku. Dzieje się tak za sprawą imprez 
targowych. Na przełomie lutego i marca 
odbywają się bowiem największe, a zara-
zem najważniejsze z nich. Dla mieszkań-
ców wielkich aglomeracji są one dosko-
nałą okazją do zapoznania się w jednym 
miejscu z ofertą wakacyjnych wyjazdów 
oraz zaplanowania swojego letniego wy-
poczynku.

Dostrzegając zainteresowanie samych 
turystów, jaki również potrzeby lokal-
nej branży turystycznej rozszerzyliśmy 
tegoroczny zakres promocji targowej. 
W 2009 r. Powiat Koniński będzie promo-
wał swoje walory i atrakcje turystyczne aż 
na 6 imprezach branżowych. Będziemy 
obecni w regionach, których mieszkań-
cy mogą być szczególnie zainteresowani 
ofertami wypoczynku nad konińskimi je-
ziorami. 

Jak do tej pory uczestniczyliśmy już 
w dwóch imprezach targowych. Były to 

Międzynarodowe Targi Turystyczne we 
Wrocławiu (6-8 lutego br.) oraz Międzyna-
rodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wy-
poczynku „INTOUREX”, w Sosnowcu 
(20-22 lutego br.). Pod wspólnym szyldem 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
z Poznania (WOT), zaprezentowały się: 
Powiat Koniński, miasta: Konin i Ka-
lisz, Międzygminny Związek Turystyczny 
„Wielkopolska Gościnna” oraz Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Leszno Re-
gion”. Celem ekspozycji było przedsta-
wienie atrakcji turystycznych całego 
województwa, a zarazem podkreślenie 
unikatowości jego poszczególnych regio-
nów. Jest to kolejny przejaw współpracy 
samorządów i organizacji z Wielkopolski 
na rzecz wspólnej promocji turystycznej. 
Każdy odwiedzający nasze stoisko wy-
stawiennicze otrzymywał wyczerpujące 
informacje o regionie wraz z kompletem 
specjalnie przygotowanych wydawnictw 
promocyjnych: mapa turystyczna powia-
tu konińskiego, płyty multimedialne, dwa 
foldery („Powiat Koniński” oraz „Szlak 
Wodny Warta-Gopło”), siedem wieloję-
zycznych minifolderów („Na Bursztyno-
wym Szlaku”, „Szlak Pięciu Braci Mę-

czenników”, „Bieniszew - Klasztor Kame-
dułów”, „Zabytki Powiatu Konińskiego”, 
„Szlaki piesze i rowerowe powiatu koniń-
skiego”, „Szlak Szkocki”, „Droga Romań-
ska”). Całość uzupełniały materiały re-
klamowe przygotowane przez podmioty 
branży turystycznej, działające na terenie 
naszego powiatu.

Warto podkreślić, że znajomość ko-
nińskiego regionu wśród odwiedzających 
stoisko turystów była olbrzymia. Nasi po-
łudniowi sąsiedzi chętnie pytali o oferty 
wypoczynku nad konińskimi jeziorami 
czy też w pobliżu licheńskiej Bazyliki. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
oferty gospodarstw agroturystycznych 
oraz ośrodków wypoczynkowych. Wielu 
ciekawiły również możliwości aktywnych 
form spędzania czasu w naszym regionie. 
Wierzymy, że nasza obecność na kolej-
nych imprezach targowych (Międzyna-
rodowe Targi - Regiony Turystyczne „Na 
Styku Kultur” w Łodzi, Międzynarodowa 
Giełda Turystyczna w Berlinie, Targi Tu-
rystyki i Wypoczynku „Lato” w Warsza-
wie oraz Targi Regionów i Produktów 
Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu) 
będzie równie udana i zaowocuje jeszcze 
większym zainteresowaniem turystów re-
gionem konińskim.

     
  Krzysztof Piechocki 

Wydział Promocji i Rozwoju

Powiat koniński 
na targach turystycznych


