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Święto wielkopolskiego rolnictwa 
Jubileusz 125 - lecia 
istnienia izb rolniczych 
i 25 lat działalności 
Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej świętowano 
20 czerwca w Gnieźnie. 
Podczas uroczystości 
z okazji tego podwójnego 
święta nie zabrało akcentu 
z naszego regionu.

 

Obchody rozpoczęły się w Archikate-
drze Gnieźnieńskiej mszą świętą w  in-
tencji wielkopolskich rolników, której 
przewodniczył Prymas Polski, Ksiądz 
Arcybiskup Wojciech Polak. Nabożeń-
stwo odprawione zostało z  udziałem 
pocztów sztandarowych Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej oraz organizacji rolni-
czych. Na placu katedralnym uroczysto-
ściom towarzyszyła również wystawa pt. 
„Aktywna wielkopolska wieś”, gdzie swój 
dorobek prezentowało kilkadziesiąt po-
wiatów z terenu Wielkopolski oraz prze-
gląd twórczości artystycznej wielkopol-
skich zespołów ludowych.

 W  jubileuszowych obchodach  swo-
ją obecność zaznaczył również Powiat 
Koniński, w którym działalność rolnicza 
prowadzona jest w  ponad 11 tysiącach 
gospodarstw. O  promocję naszego do-
robku i  potencjału rolniczego zadbała  
liczna delegacja na czele ze starostą 
Stanisławem Bielikiem i przewodniczą-
cą rady Żanettą Matlewską. Samorzą-
dowców wspierali pracownicy starostwa, 
koła gospodyń wiejskich z  Biskupic 
(gm. Grodziec) i  Szczepidła (gm. Krzy-
mów), przedstawiciele Lokalnych Grup 
Działania – „Solidarni w  Partnerstwie” 
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„Bezpieczna Wiosna” – pod taką nazwą pod koniec marca 
Starostwo Powiatowe w Koninie przy współudziale Komendy 
Miejskiej Policji w Koninie i Urzędu Miejskiego w Koninie, 
zorganizowało akcję, podczas której kierowcy z powiatu 
konińskiego oraz miasta Konina mogli nieodpłatnie 
sprawdzić elementy stanu technicznego swojego 
samochodu. W akcje włączyły się wszystkie stacje kontroli 
pojazdów z powiatu konińskiego oraz miasta Konina. 

 

Sprawdzali auta po zimie

W  ramach inicjatywy kierowcy mieli 
możliwość skorzystania z  bezpłatnego 
sprawdzenia ustawienia świateł, sku-
teczności hamulców oraz pomiaru i re-
gulacji ciśnienia w ogumieniu.

– Celem akcji była profilaktyka bez-
pieczeństwa ruchu drogowego w  za-
kresie stanu technicznego pojazdów 
dopuszczonych do ruchu, a  przede 
wszystkim wzbudzenie u kierowców po-

czucia odpowiedzialności za zachowanie 
bezpieczeństwa podczas poruszania się 
pojazdem oraz świadomości o  wpływie 
niewłaściwego stanu technicznego auta 
na bezpieczeństwo uczestników ruchu. 
– informuje Marcin Wietrzykowski – na-
czelnik wydziału komunikacji starostwa 
powiatowego w Koninie.

 
Organizacja przedsięwzięcia możliwa 

była dzięki życzliwości i  zaangażowaniu 
przedsiębiorców prowadzących stacje 
kontroli pojazdów na terenie powiatu 
konińskiego oraz miasta Konina, którzy 
podkreślają, że stan techniczny pojazdu 
jest jednym z najistotniejszych czynników 
mających bezpośredni wpływ na nasze 
bezpieczeństwo.

Sylwia Kudła 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Sukces ucznia ze szkoły 
w Kleczewie
Oskar Jakubowski, 
uczeń Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie 
został laureatem 
drugiego miejsca 
w międzynarodowym 
konkursie plastycznym 
„Radość i boleść św. 
Józefa”.  Młody artysta był 
jedynym nagrodzonym 
Polakiem  w kategorii 
powyżej 16 lat.

Na konkurs wpłynęło 1060 prac z po-
nad 300 szkół i  ośrodków kulturalno-
-edukacyjnych z  całego świata. W  kon-
kursie zaprezentowały się poza Polską  
także Indie, Sri Lanka, Białoruś, Ukraina, 
Zimbabwe, Uganda, Rwanda, Mauritius, 
Malta, Madagaskar, Syria, Kuwejt, Niem-
cy, Austria, Słowacja, Czechy, Rosja, Ka-
zachstan, Azerbejdżan, Kirgistan, Chor-
wacja, Litwa, Łotwa, Wielka Brytania, 
Irlandia, Argentyna, Brazylia, Czad, Wło-

chy, Francja, Portugalia, Luksemburg, 
Węgry, Etiopia czy USA.

Kleczewską  placówkę reprezento-
wali: Patrycja Burczyńska, Anastazja 
Jakubowska, Oskar Jakubowski, Paula 
Koc, Paulina Kuczyńska, Kornelia Mi-
chalak.  Jury oceniało pracę w siedmiu 
kategoriach.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Pan 
Janusz Kotański, Ambasador Rzeczypo-
spolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, 
Pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Za-
chodniopomorski Kurator Oświaty, Jego 
Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga, Me-
tropolita Szczecińsko-Kamieński.

ks. Rafał Budzyński, ZSOiT w Kleczewie

ze Starego Miasta, „Wielkopolska 
Wschodnia” z  Kramska oraz “Między 
ludźmi i jeziorami” z Kazimierza Bisku-
piego. Na stoisku powiatu nie zabrało 
produktów regionalnych, m.in: serów 
z „Serowni” Ilony Michalak z Kuchar Bo-
rowych oraz tradycyjnych wyrobów wę-
dliniarskich Tomasza Tomaszewskiego 
prowadzącego w Borkach sklep „Toma-
smak”. Ekspozycję wzbogaciły też rośli-
ny i dekoracje z „RJ Ogrody Kramsk” Ro-
mana Juszczyka oraz wyroby rękodzieła 
ludowego (Kosze Wiklinowe Jolanta Au-
gustyn ze Szczepidła) i obrazy autorstwa 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Ślesinie.

 
Rolnictwo jest jednym z  najważniej-

szych działów gospodarki województwa 
wielkopolskiego. Uroczyste  obchody 
jubileuszowe miały  więc na celu poka-
zanie oraz podkreślenie roli i  dokonań 
wielkopolskich rolników. 

Marta J. Bagrowska 
Sylwia Kudła

Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Rozmawiano o uzależnieniach 
wśród dzieci i młodzieży
Konferencję pt. 
„Uzależnienia wśród 
dzieci i młodzieży we 
współczesnym świecie” 
zorganizowała Powiatowa 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Ślesinie. 
Wydarzenie odbyło się 
7 maja w innej niż zwykle 
formie. Uczestnicy 
spotkali się online z uwagi 
na panującą sytuację 
epidemiczną.

Organizacja corocznych konferen-
cji problemowych wpisała się na stałe 
w  działania podejmowane przez Po-
wiatową Poradnię Psychologiczno-Pe-
dagogiczną w  Ślesinie. Tematyka tego-
rocznego sympozjum dotyczyła, jakże 
obecnego dziś, problemu społecznego 
– uzależnień, który nieustannie ewoluuje 
i przybiera coraz to nowe formy. Jest to 
jedno z  największych zagrożeń współ-
czesności i dotyka coraz większej liczby 
młodych osób.

 
Celem spotkania była odpowiedź na 

pytanie - co najczęściej popycha dzieci 
i młodzież do eksperymentowania z „no-
winkami” i  różnego rodzaju używkami 
i jaką rolę odgrywa w tym kontekście ich 
relacja z rodzicami?

 Tematyka prezentacji specjalistów 
Poradni – pedagogów: Aleksandry 
Woźniak, Renaty Lipskiej, Aleksandry 
Wierzbińskiej i psychologa Anny Dubo-
wicz-Zakrzewskiej, zabierających głos 
podczas konferencji koncentrowała 
się na takich zagadnieniach jak: uza-
leżnienia behawioralne wśród dzieci 
i  młodzieży, zaburzenia odżywiania, 
fonoholizm, siecioholizm, profilaktyka 
uzależnień. Natomiast gość specjal-
ny konferencji, psychoterapeuta Ewa 
Joachimczak, omówiła znaczenie re-
lacji terapeutycznej w pracy z osobami 
uzależnionymi zarówno w  kontekście 
naukowym, jak i własnych doświadczeń 
z pracy z pacjentami.

 
Zaspokojenie najważniejszych po-

trzeb dziecka takich jak: potrzeba 
kontaktu emocjonalnego, akceptacji, 
uznania, sukcesu czy bezpieczeństwa 
stanowią podstawę jego zdrowia psy-
chicznego, które może chronić przed 
ucieczką w świat wirtualny, sięganiem 
po substancje psychoaktywne, eks-
perymentowanie z  własnym ciałem, 
rozwiązania zastępcze, mające na celu 
niwelowanie bólu emocjonalnego, 
stresu, samotności, pustki. Badania 
pokazują, że już najmłodsze dzieci sta-
ją się konsumentami np. nowych tech-
nologii cyfrowych, a  problem uzależ-
nień coraz częściej dotyka właśnie ich.

 
Zapobieganie i minimalizowanie skut-

ków występowania problemu uzależnień 
wśród dzieci i młodzieży wymaga współ-

pracy różnych jednostek – rodziców, na-
uczycieli, pedagogów szkolnych, specja-
listów. Niezwykle ważne są: codzienna 
uważność i wrażliwość dorosłych, dobra 
bezpośrednia relacja z  dzieckiem, bo 
wtedy mamy szansę, by nie przeoczyć 
ewentualnych niepokojących objawów 
w  jego funkcjonowaniu. Im szybciej za-
czniemy reagować na niepokojące nas 
sygnały, tym lepiej.

 
Ważne jest, by zwiększać świadomość 

dzieci i młodzieży na temat czyhających 
niebezpieczeństw w sieci, konsekwencji 
używania substancji odurzających, nad-
używania mediów cyfrowych oraz propa-
gować zdrowy styl życia. Podejmowanie 
działań profilaktycznych zapewne nie 
zlikwiduje problemu uzależnień, ale na 
pewno może ten problem ograniczyć. 
Działania profilaktyczne nie uchronią 
wszystkich, ale nawet jeśli uchronią choć 
jedną osobę, to znaczy, że są skuteczne 
i potrzebne.

W  konferencji wzięło udział około 
40 osób – rodziców, nauczycieli, wy-
chowawców z  powiatowych placówek 
oświatowych, co stanowi przejaw zain-
teresowania środowiska poruszonym 
tematem. Wśród  uczestników nie za-
brakło również przedstawicieli koniń-
skiej Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu.

Małgorzata Mazurek 
Powiatowa Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie

Siatkarze LZS Orzeł SuperGadżet Osiecza
z brązowym medalem Mistrzostw 
Wielkopolski
Rewanżowy mecz 
o brązowy medal 
Mistrzostw Wielkopolski był 
dla siatkarzy LZSu ostatnim 
spotkaniem w jakże długim 
i wyczerpującym sezonie 
2020/2021. Zawodnicy  
chcieli zrehabilitować się 
za słaby występ podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Półfinałowego o awans do 
II Ligi w Krakowie.

 
Już pierwszy set, w którym górą byli 

goście 25-23 pokazał, że będzie to nie-
zwykle wyrównane spotkanie. Druga par-
tia należała do zespołu z  Osieczy, który 
zrewanżował się rywalom do 23. Trzeci 
set wygrywali w identycznym stosunku do 
23. Ambitni goście z Piły w czwartej części 
meczu nie poddali się i  doprowadzili do 
tie-breaka wygrywając do 23! Tie-break 
miał niesamowicie emocjonujący prze-
bieg.  LZS Orzeł SuperGadżet przegry-
wał już 2 do 10, gdy na zagrywkę wszedł 
Adrian Żywanowski, który kilkoma po-
tężnymi serwisami wybił rywali z  rytmu 
doprowadzając do remisu! Po bardzo dra-
matycznej końcówce ostatecznie  udało 
się zwyciężyć 21-19 i w całym meczu 3-2!

Na zakończenie spotkania z  rąk 
Prezesa Wielkopolskiego Związku Pił-

ki Siatkowej Jacka Brońskiego, człon-
ka Komisji Rewizyjnej WZPS Ryszarda 
Błaszczyka oraz Prezesa LZS Orzeł 
Osiecza Michała Reka wszyscy zawod-
nicy LZS Orzeł SuperGadżet Osiecza 

oraz sztab szkoleniowy otrzymali brą-
zowe medale oraz pamiątkowy puchar 
Mistrzostw Wielkopolski. Tym samym 
udanie zakończyli sezon 2020/2021.

Zarząd LZS Orzeł Osiecza składa 
serdeczne podziękowania wszystkim 
zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu, 
sponsorom oraz osobom zaangażowa-
nym w  organizację meczów ligowych. 
Był to długi i intensywny sezon. Jednak 
mimo problemów spowodowanych pan-

demią koronawirusa, mocno ograniczo-
nym budżetem oraz brakiem kibiców  
wspólnie możemy się cieszyć z trzeciego 
medalu w trzecim sezonie gry na oficjal-
nych parkietach III ligi WZPS.

Skład LZS Orzeł SuperGadżet Osie- 
cza: Adam Kaczyński, Maciej Domi- 
niczak, Albert Michalski, Bartosz Ziół-
kowski, Szymon Adamski, Artur Pa-
cześny, Wiktor Marciniak, Adrian Ży-
wanowski, Daniel Iwański, Mateusz 
Kasperowicz, Nikolas Przybylski, Mi-
chał Muszyński, Kacper Pląskowski, 
Jakub Liebelt.

LZS Orzeł SuperGadżet
Osiecza

KGW Mniszki w II etapie konkursu
Etap ogólnopolski Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich 
o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP za nami. Celem 
Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach społecznym, 
kulturalnym oraz edukacyjnym.

19 maja br. odbyły się obrady Komisji 
Konkursowej pod przewodnictwem dr 
Barbary Fedyszak-Radziejowskiej, Do-
radcy Prezydenta RP.

Decyzją Komisji do finału Konkursu 
zostało zakwalifikowanych 16 Kół repre-
zentujących każde z 16 województw.

Zwycięzcami etapu wojewódzkiego, 
reprezentującymi województwo wiel-
kopolskie, zostało Koło Gospodyń Wiej-
skich w Mniszkach (gmina Skulsk).

Finał Konkursu, którego tematem 
przewodnim były regionalne zwyczaje 
oraz obrzędy ślubne i weselne, odbył się 
19 czerwca br. w siedzibie Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego 
w Otrębusach.

To wyjątkowe wydarzenie pozwoliło 
na zaprezentowanie i  przybliżenie Po-
lakom aktywnej działalności, osiągnięć 
oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich.

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręcze-
nie głównych nagród nastąpi podczas 
Dożynek Prezydenckich w  Warszawie 
w dniach 18-19 września br.

Danuta Plucińska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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PCPR w Koninie uruchomiło punkt 
potwierdzający profil zaufany
W konińskim starostwie 
można potwierdzić profil 
zaufany. Punkt świadczący 
tego typu usługi uruchomiło 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie prowadzi punkt potwierdzają-
cy profil zaufany od 10 maja br. Z usługi 
może skorzystać każda osoba posiada-
jąca ważny dowód osobisty, paszport lub 
inny dokument, jeżeli umożliwia on jed-
noznaczne potwierdzenie jej tożsamości.

Założenie profilu zaufanego jest bez-
płatne i pociąga za sobą szereg korzyści. 
Szczególnie w czasach, gdy zdalne zała-
twianie spraw urzędowych jest wskaza-
ne bardziej niż kiedykolwiek.

Dysponując takim profilem zyskujemy 
dostęp do szerokiego wachlarza usług 
urzędowych online. – Dzięki tej usłudze 
możemy załatwić sprawy administracyj-
ne drogą elektroniczną, bez konieczności 
wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 
z  dowolnego miejsca. Przykładowo, mo-
żemy zalogować do Internetowego Konta 
Pacjenta (IKP), złożyć wniosek o rejestrację 
działalności gospodarczej, zgłosić utratę 
dokumentu tożsamości, wystąpić o Euro-
pejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotne-
go, załatwić sprawy urzędowe dla swojej 
rodziny: becikowe, świadczenia rodziciel-
skie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie 
o Funduszu Alimentacyjnym, uzyskać od-
pis aktu stanu cywilnego, złożyć wniosek 
o  uzyskanie dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych PFRON, a  także za-
łatwić dziesiątki innych spraw, dla których 
katalog usług jest bezustannie poszerzany 

– informuje Tomasz Kubalak koordynator 
zespołu ds. rehabilitacji w PCPR w Koninie.

Pełnienie funkcji punktu potwierdzają-
cego profil zaufany (poza podmiotami, wy-
mienionymi w ustawie) wymaga uzyska-
nia zgody Ministra Cyfryzacji. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jest 
jedyną jednostką powiatową w subregio-
nie konińskim, która taką usługę urucho-
miła. Punkt zlokalizowany jest w budynku 
Starostwa Powiatowego w  Koninie, na 
III piętrze, w pokoju 468. Przed zgłosze-
niem się do punktu, termin wizyty należy 
umówić dzwoniąc pod nr tel.: 63 243 03 
10. Usługa realizowana jest przez pra-
cowników uprawnionych do zarządzania 
profilami zaufanymi osób wnioskujących: 
Tomasza Kubalaka i Karolinę Pawłowską.

Elżbieta Sroczyńska
PCPR  w Koninie

I posiedzenie Rady Seniorów 
Powiatu Konińskiego

Rada Seniorów Powiatu Konińskie-
go rozpoczęła prace w ramach kadencji 
2021-2025. Do Rady zgodnie z regulami-
nem wchodzi 14 animatorów, wyznaczo-

nych przez wójtów i  burmistrzów gmin 
powiatu konińskiego oraz dwóch przed-
stawicieli Rady Powiatu Konińskiego. 
Podczas spotkania, które odbyło się 27 

maja w  Starostwie Powiatowym w  Ko-
ninie, akty powołania seniorom wręczył 
starosta koniński Stanisław Bielik.

Istotnym punktem posiedzenia aktu-
alnego składu Rady był wybór nowych 
władz. Decyzją przedstawicieli seniorów 
przewodniczącą ponownie wybrana zosta-
ła Pani Halina Rogowska z gminy Kramsk, 
wiceprzewodniczącą – Pani Teresa Igna- 
szczak z  gminy Rzgów, a  sekretarzem 
Pani Teresa Mazurek reprezentująca gmi-
nę Wierzbinek. Ponadto Rada przyjęła 
wstępny plan działania na rok 2021. Opie-
kę nad Radą Seniorów Powiatu Konińskie-
go z ramienia Starosty Konińskiego po raz 
kolejny pełnić będzie Krzysztof Czajkowski 
– pełnomocnik ds. współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Rower za niepotrzebną 
odzież – zakończenie zbiórki
„Zrób porządek w szafie” w Rychwale

Pomimo pandemii, 
ogromnym sukcesem 
zakończyła się akcja 
„Zrób porządek w szafie” 
organizowana przez 
Fundację Eco Textil we 
współpracy ze Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno 
– Wychowawczym 
w Rychwale. W placówce 
udało się zebrać aż kilka 
kontenerów tekstyliów! 
Efektem całego projektu 
było przekazanie roweru 
trójkołowego dla Błażeja – 
ucznia szkoły.

Uczniowie, ich rodzice oraz pracow-
nicy szkoły wrzucali niepotrzebną odzież 
do specjalnego kontenera, ustawione-
go na terenie ośrodka. Po zakończonej 
zbiórce, Fundacja Eco Textil odebrała 
zebraną odzież, która trafiła do sortow-
ni – skąd niepotrzebne ubrania trafią do 
recyklingu lub dostaną drugie życie.

– Celem akcji było zwrócenie uwagi 
najmłodszego pokolenia na sprawę re-
cyklingu odzieży, kształtowanie postaw 
ekologicznych wśród dzieci i ich rodziców 
oraz, oczywiście zbiórka niepotrzebnych 
ubrań, które otrzymają teraz „drugie ży-
cie” – wyjaśnia Monika Lipnicka, prezes 
Fundacji Eco Textil.

W  zamian za zebraną odzież, Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy 
w  Rychwale otrzymał trójkołowy rower 
rehabilitacyjny dla ucznia z  niepełno-
sprawnością.

Przez cały czas do specjalnie ozna-
czonych pojemników można wrzucać 
niepotrzebną odzież, obuwie, dodatki, 
a  także inne tekstylia. Wszystkie rzeczy 
są poddawane w  100% recyklingowi. 
Oddając odzież do odpowiednich konte-
nerów, dbamy o  środowisko naturalne, 
gdyż mamy pewność, że ubrania nie tra-
fią na wysypisko śmieci. Co ważne, część 
środków pochodzących z przetworzonej 
odzieży zasila konto Fundacji Eco Textil, 
która pomaga osobom z różnymi niepeł-
nosprawnościami.

Dzięki środkom pozyskanym z  recy-
klingu odzieży, Fundacja Eco Textil razem 

z  partnerami prowadzi sieć ogólnopol-
skich wypożyczalni sprzętu rehabilita-
cyjnego – w całej Polsce takich punktów 
jest już ponad 200. Lista placówek do-
stępna jest na stronie Fundacji: ecotextil.
pl. Można w nich wypożyczać rowery trój-
kołowe, wózki, chodziki oraz kule.

Jeśli ktoś nie może pozwolić sobie na 
wizytę w  punkcie stacjonarnym, sprzęt 
można wypożyczyć przez Internet po-
przez stronę ecotextil.pl/wypozyczalnia/.

W  wypożyczalni online dostępne są 
również łóżka rehabilitacyjne, osoba wy-

pożyczająca pokrywa jedynie koszt prze-
syłki kurierskiej.

 
– Wypożyczalnia sprzętu jest formą 

pomocy osobom niepełnosprawnym, ale 
również sposobem na podziękowanie 
wszystkim ludziom, którzy oddają niepo-
trzebną odzież do specjalnych pojemni-
ków. To dzięki środkom pochodzącym z re-
cyklingu tekstyliów możemy udostępniać 
osobom niepełnosprawnym trójkołowe 
rowery, wózki, łóżka, kule i chodziki – do-
daje Monika Lipnicka z Fundacji Eco Textil.

Paulina Fajtek, Fundacja Eco Textil
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HARMONOGRAM PRACY
PUNKTÓW NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W POWIECIE KONIŃSKIM W 2021 ROKU

Rejestracja telefoniczna poniedziałek-piątek 8.00-15.00:  063 240 32 24 
lub e-mail: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl  lub dorota.szkudlarek@powiat.konin.pl

Punkty obsługiwane przez Adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu

I Gmina Ślesin
Nieodpłatna pomoc prawna

Gmina Ślesin
Przychodnia Lekarska, ul. Targowa 23, 62-561 Ślesin

Pon.-Wt. 1000-1400

Gmina Skulsk
Urząd Gminy, pok. 3, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

Śr. 1000-1400

Gmina Wilczyn
Urząd Gminy, ul. Strzelińska 12 D, p. 23, 62-550 Wilczyn

Czw.-Pt. 1000-1400

Punkty obsługiwane przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu

II Gmina Rychwał
Nieodpłatna pomoc prawna 

Gmina Rychwał
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, pok. 2, 
ul. Tuliszkowska 1, 62-570 Rychwał

Pon.-Wt. 900-1300

Gmina Grodziec
Urząd Gminy, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

Śr. 1000-1400

Gmina Rzgów 
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Plac Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów

Czw.-Pt. 1000-1400

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie
III Gmina Kleczew

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Gmina Kleczew 
Budynek Wielofunkcyjny
ul. Strażacka 2, 62-540 Kleczew
Porad udziela: Adwokat

Pon. 1000-1400

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Gmina Kazimierz Biskupi
Urząd Gminy
pl. Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Porad udziela: Adwokat

Wt.-Śr. 1000-1400

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Gmina Golina 
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Golinie, 
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina
Porad udziela: Adwokat

Czw.-Pt. 1000-1400

IV Gmina Kramsk
Nieodpłatna pomoc prawna

Gmina Kramsk
Urząd Gminy
ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
Porad udziela: Adwokat

Pon. 1400-1800

Wt. 1000-1400

Nieodpłatna mediacja/
Nieodpłatna pomoc prawna

Gmina Stare Miasto
Urząd Gminy
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Porad udziela: Radca prawny/Adwokat/mediator

Śr.-Czw. 1000-1400

Gmina Krzymów
Urząd Gminy
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
Porad udziela: Adwokat

Pt. 1000-1400

V Gmina Sompolno
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Gmina Wierzbinek
Urząd Gminy, p. 209 
pl. Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno
Porad udziela: Adwokat

Pon.-Wt. 1000-1400

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Gmina Sompolno
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno
Porad udziela: Adwokat

Śr.- Pt. 1000-1400

 lokal dostosowany
 do potrzeb osób
 niepełnosprawnych

Promowaliśmy turystykę 
rowerową w regionie
Rowerem przez powiat – 
pod takim hasłem 
12 czerwca w Centrum 
Handlowym Ferio w Starym 
Mieście  odbyło się 
wydarzenie poświęcone 
turystyce rowerowej 
w powiecie konińskim.  
W ramach akcji na 
terenie parkingu centrum 
handlowego ulokowane 
zostało miasteczko 
rowerowe. 

W  programie przewidziano wiele 
atrakcji, takich jak dystrybucja wyjątko-
wego wydania mapy tras rowerowych, 
znakowanie jednośladów przez policjan-
tów z Komendy Miejskiej Policji w Koni-
nie  czy  darmowy serwis rowerowy. 

– Promocja aktywnego wypoczynku 
i  zachęcanie mieszkańców do pozna-
wania walorów turystycznych naszego 
powiatu, to główne cele jakie przyświe-
cają organizowanej akcji – mówił Henryk 
Grabowski Dyrektor Ferio Konin. Cieszy 
nas fakt, że możemy temat potraktować 

kompleksowo. Sprawny rower to pod-
stawa, dlatego też oferowaliśmy naszym 
klientom m.in. możliwość bezpłatnego 
serwisu. Z kolei wydanie mapy, które jest 
owocem współpracy centrum handlo-
wego z powiatem konińskim i PTTK, to 
gotowy przepis na udane rodzinne wy-
cieczki rowerowe.

Profesjonalny serwis rowerowy to 
bezpłatna usługa jaką Ferio Konin przy-
gotowało dla swoich klientów Zakres 
usług obejmował zarówno przegląd jak 
i wymianę części eksploatacyjnych. 

Wszyscy chętni mieli również możli-
wość oznakować swój rower. Konińscy 
policjanci zadbali o zabezpieczenie jed-
nośladów. Każdy rower został oznako-
wany unikalnym numerem, który trafił 
następnie do bazy policyjnej. To istotne 
w  przypadku kradzieży roweru. Dzię-
ki znakowaniu policjanci będą mogli 
sprawnie odnaleźć właściciela skradzio-
nego roweru.

 
Dodatkowo, w  dniu wydarzenia od-

wiedzający Ferio Konin mieli możli-
wość otrzymania bezpłatnej mapy re-
kreacyjnych tras rowerowych. Wydanie 
uwzględnia opracowanie 8 rowerowych 
tras rekreacyjnych – łącznie niemalże 
300 km dystansu, wszystkie na terenie 
powiatu konińskiego. Przygotowane tra-

sy to odcinki o różnej długości, a każda 
z  towarzyszącymi atrakcjami ulokowa-
nymi po drodze. Mapa będzie z  pew-
nością przydatna zarówno dla bardziej 
wprawionych rowerzystów jak i tych do-
piero zaczynających przygodę na dwóch 
kółkach. Dodatkowo co tydzień, przez 
okres wakacyjny, na profilu FB powiatu 
zamieszczane będą filmiki prezentujące 
trasy umieszczone na mapie.

Na stoiskach przygotowanych przez 
Starostwo Powiatowe w  Koninie oraz  
Lokalną Organizację Turystyczna Mari-
na można było uzyskać informacje na 
temat atrakcji turystycznych w  regionie 
czy otrzymać bezpłatne materiały infor-
macyjne. 

Partnerami wydarzenia był Powiat 
Koniński, Oddział PTTK w Koninie wraz 
z  Sekcją Turystyki Rowerowej CIKLO 
PTTK, Komenda Miejska Policji w Koni-
nie, WORD Konin oraz Lokalna Organiza-
cja Turystyczna Marina.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Uczniowie z Kleczewa na czwartym miejscu 
w ogólnopolskim konkursie ekonomicznym
Katarzyna Muszyńska, 
Oliwia Adamczyk oraz Oskar 
Jakubowski z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie 
pod opieką Marzeny 
Fedorowicz, brali udział 
w trzecim, ostatnim etapie 
Ogólnopolskiego Konkursu 
„Przedsiębiorczy na rynku 
finansowym”.

Do rywalizacji zgłosiło się ponad siedem 
tysięcy uczniów z 123 szkół ponadpodsta-
wowych z całej Polski. Uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą ekonomiczną, w szcze-

gólności dotyczącą rynku pracy – rozwiązy-
wali testy, wykonywali zadania, podejmo-
wali decyzje ekonomiczne, przygotowali 
film na temat: „Rozmowa kwalifikacyjna – 
nie taki diabeł straszny jak go malują”.

 Do ostatniego etapu zakwalifiko-
wały się zespoły z 8 szkół, które wzięły 
udział w debacie toczonej metodą Karla 
Poppera. Uczniowie debatowali na te-
mat: „Samozatrudnienie jest lepsze niż 
praca na etacie”. Po dwudniowych zma-
ganiach nasi uczniowie zajęli czwarte 
miejsce.

 
Organizatorem konkursu jest Fun-

dacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 
a partnerami są BNY Mellon, Nationale 
Nederlanden i Fundacja Warszawski In-
stytut Bankowości.

 Honorowy patronat nad konkursem 
objęło Ministerstwo Finansów.

Marzena Fedorowicz
ZSOiT w Kleczewie

 str. 8

XXI wystawa prac autorstwa 
mieszkańców DPS w Ślesinie
Kolejny raz na wystawę prac 
swojego autorstwa zaprosili 
mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie. 
Dwuletni dorobek 
artystyczny podopiecznych 
prezentowano 
w miejscowym ośrodku 
kultury oraz na stronie 
facebookowej DPS-u.

Wernisaż wystawy odbył się 19 maja 
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Ślesinie. Z powodu ograniczeń wynika-
jących z  pandemii wicestarosta Włady-
sław Kocaj otworzył wystawę bez udziału 
zwiedzających. Przez dwa tygodnie moż-
na ją było zobaczyć w  sali wystawowej 
ośrodka kultury. Zgodnie z obostrzenia-
mi sanitarnymi, zwiedzanie odbywało 
się  maksymalnie w  czteroosobowych 
grupach.

– Wszystkie prace udostępniliśmy 
też na stronie facebookowej DPS-u. Za-
praszam do obejrzenia dzieł naszych 
utalentowanych mieszkańców, a  także 
do udziału w konkursie. Wystarczy ozna-
czyć (zalajkować)  jedną z przedstawio-
nych w mediach społecznościwych prac, 
a wyróżniony autor otrzyma nagrodę nie-
spodziankę. Nagroda zostanie też roz-

losowana wśród osób, które „polubią” 
zwycięską pracę. Głosowanie trwać bę-
dzie do końca czerwca – zachęca Joanna 
Wołyńska dyrektor placówki.

Na tegoroczną ekspozycję składa 
się ponad 100 dzieł wykonanych za po-
mocą  różnorodnych technik i środków 
warsztatowych. Są to projekty arty-
styczne pięćdziesięciu podopiecznych 
przygotowane na zajęciach z artetera-
pii w ciągu dwóch ostatnich lat. Zapre-
zentowane obrazy, grafiki, hafty, kolaże, 
wyklejanki są bardzo emocjonalne i za-
chwycają kolorystyką oraz bogactwem 
motywów.

Prace mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie od lat cieszą się du-
żym zainteresowaniem koneserów, a tak-
że zdobywają prestiżowe nagrody w ogól-
nopolskich i  wojewódzkich konkursach 
plastycznych. Wystawy prezentujące do-
robek artystyczny podopiecznych orga-
nizowane są od 21 lat i mają na celu po-
pularyzowanie i  promowanie twórczości 
artystycznej osób niepełnosprawnych.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

100 tysięcy złotych 
dla konińskiego szpitala
Po raz kolejny  
Powiat Koniński 
przekazał  Wojewódzkiemu 
Szpitalowi Zespolonemu 
w Koninie  dotację na 
inwestycję związaną 
z instalacją poczty 
pneumatycznej. To już piąta 
dotacja przekazana przez 
starostwo. Łącznie 
na ten cel samorząd 
powiatowy przeznaczył 
430 tysięcy złotych. 

Poczta pneumatyczna to system rur 
służący do przesyłania dokumentów, 
leków czy materiału biologicznego. Po-
zwala ona na poprawę jakości pracy 
personelu medycznego, a co za tym idzie 

podnosi jakość usług w dbałości o zdro-
wie pacjentów. W tym roku z przekaza-
nych środków rozbudowana zostanie 
stacja do oddziału nefrologicznego, a być 
może do oddziału zakaźnego.

Umowę na dofinansowanie poczty 
pneumatycznej dla konińskiej lecznicy 
podpisano w starostwie powiatowym 22 
czerwca. Dyrektor szpitala – Leszek So-
bieski podkreślał, że to niezwykle istotna 
dla placówki inwestycja, a rok covidowy 
pokazał, że jest to też doskonały patent 
na ochronę epidemiologiczną persone-
lu i pacjentów w tym bardzo niedobrym 
czasie.

– Mogę tylko wyrazić swoje zado-
wolenie, że po raz kolejny znaleźliśmy 
środki w budżecie powiatu, by wesprzeć 
szpital. Zawsze ten rodzaj pomocy na 
konkretne zadanie jest doceniany, tym 
bardziej cieszy, kiedy spełnia on swój 
ważny cel, przede wszystkim społeczny. 

W czasie epidemii poczta pneumatyczna 
jest szczególnie potrzebna, bo pracow-
nicy nie muszą się już przemieszczać 
z  jednego miejsca w drugie. To w  jakiś 
sposób ogranicza kontakty i  możliwość 
zakażenia, a jednocześnie ułatwia pracę. 
Patrząc z  tego społecznego punktu wi-
dzenia, jest to bardzo ważne. Cieszę się, 
że taki cel uzyskujemy przez tę niewiel-
ką kwotę 100 tysięcy, biorąc pod uwagę 
jakie szpital ma koszty i potrzeby finan-
sowe – dodał Stanisław Bielik, starosta 
koniński.

W spotkaniu wzięli udział również wi-
cestarosta Władysław Kocaj, Radzisław 
Kozłowski – skarbnik oraz  Maria Wró-
bel – radna powiatowa oraz naczelna 
pielęgniarka, która od samego początku 
wspiera inicjatywę dofinansowywania 
poczty pneumatycznej dla konińskiego 
szpital.  

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Sportowy sukces radnych 
powiatu konińskiego
Powiat koniński odniósł 
podwójny sukces 
w regionalnych zawodach 
samorządowych w tenisie 
stołowym.

Radni, wójtowie, burmistrzowie i par-
lamentarzyści z  Wielkopolski rywalizo-
wali o zwycięstwo w turnieju tenisa sto-
łowego zorganizowanym w Witkowie. 

W tegorocznej edycji imprezy uczestni-
czyło ok. 50 samorządowców. Powiat Ko-

niński reprezentowali w zawodach radni: 
Piotr Maciejewski i  Zbigniew Rogowski. 
Występ naszych samorządowców należy 
uznać za bardzo udany. W kategorii „rad-
ny” Zbigniew Rogowski nie miał sobie 
równych i zajął I miejsce. Dzięki punktom 
zdobytym przez obu naszych reprezen-
tantów, w klasyfikacji zespołowej (w kate-
gorii powiaty) powiat koniński uplasował 
się na drugim miejscu ustępując pierw-
szeństwa jedynie samorządowcom z po-
wiatu gnieźnieńskiego. Gratulujemy!

XXII Regionalne Zawody Radnych, Wój-
tów, Burmistrzów, Prezydentów i  Sta-

rostów w Tenisie Stołowym (a zarazem 
VI Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka) 
odbyły się 19 czerwca na hali sportowej 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa 
Polskiego w  Witkowie. Organizatorem 
imprezy było Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan w Gnieźnie.

 
Marta J. Bagrowska

Starostwo Powiatowe w Koninie 

Dożynki 13.00 – Msza Św. w Kościele 
Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Skulsku 
15.00 – uroczystości dożynkowe 
na plaży przy jeziorze w Skulsku

Zapraszamy na

Powiatowo-Gminno-Parafialne

5 września 2021 r. 


