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Niech Nowy 2022 Rok
przyniesie Państwu wiele spokoju i zdrowia.

Niech to będzie rok obfity w wiele radosnych chwil 
oraz czas realizacji marzeń.

Życzymy Państwu również wszelkiej pomyślności 
w realizacji osobistych i zawodowych planów.



Powiat Koniński podsumował 
tegoroczną kwalifikację wojskową
Powiat Koniński ocenił 
przydatność do zadań 
bojowych 711 młodych 
mieszkańców. Tegoroczna 
kwalifikacja wojskowa 
miała na celu uregulować 
stosunek do służby 
wojskowej mężczyzn 
urodzonych w 2002 roku, 
a także z roczników 
starszych oraz kobiet.

Jak podaje Kamila Grobelska kierow-
nik Biura Spraw Obronnych konińskiego 
starostwa, stawiennictwo osób z roczni-
ka podstawowego wyniosło ponad 96%, 
rocznika starszego ponad 38%, a w przy-
padku kobiet 100%. Najczęstszą przyczy-
ną usprawiedliwionej nieobecności był 
pobyt poza granicami kraju lub trwająca 
kwarantanna. Na 5 wystawionych wnio-
sków o doprowadzenie kwalifikowanego 

przez policję, dzięki interwencji służb 
przed komisję stawiły się 2 osoby.

W grupie osób wezwanych do kwalifi-
kacji wojskowej z rocznika podstawowe-
go, 597 badanych otrzymało najwyższą 
wojskową kategorię zdrowia „A”. Za cza-
sowo niezdolną do czynnej służby wojsko-
wej (kategoria „B”) uznano jedną osobę, 
za niezdolnych do odbywania służby woj-
skowej w  czasie pokoju (kategoria „D”) 
– 51 osób, a  29 zakończyło kwalifikację 
z kategorią „E” (całkowicie niezdolny do 
odbywania służby wojskowej).

Z rocznika starszego, 12 mężczyznom 
przyznano kategorię „A”, a 2 osobom – ka-
tegorię „D”. Za zdolne do odbywania służ-
by wojskowej oraz pełnienia takiej służby 
poza granicami kraju, komisja uznała 15 
kobiet, a 3 – otrzymały kategorię „D”.

Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 
w  Koninie skierowała 57 osób na do-
datkowe badania specjalistyczne. W  43 
przypadkach dotyczyły one konsultacji 

okulistycznej, w 3 – internistycznej, a w 2 
– laryngologicznej. Kolejnych 9 osób skie-
rowanych zostało do poradni zdrowia psy-
chicznego oraz jedna – do kardiologicznej.

Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną, tegoroczna kwalifikacja woj-
skowa przeprowadzona została z  za- 
chowaniem obostrzeń sanitarno-epide-
miologicznych. Zapewniono odpowiednią 
ilość środków dezynfekcyjnych, mase-
czek oraz rękawiczek. Pomieszczenia 
były wietrzone, a  powierzchnie użytko-
we oraz wykorzystywane wyposażenie 
i sprzęty regularnie dezynfekowane.

Koordynatorem kwalifikacji wojsko-
wej w  powiecie konińskim było Biuro 
Spraw Obronnych starostwa. Nad jej 
sprawnym przebiegiem czuwali także 
członkowie Powiatowej Komisji Lekar-
skiej nr 1, przedstawiciele Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w Koninie oraz 
pracownicy urzędów gminnych.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Podwójny sukces Joanny 
Gadomskiej z ZSEU w Żychlinie
Joanna Gadomska 
została laureatką dwóch 
wielkopolskich konkursów.  
Swój imponujący dorobek 
zawodowy powiększyła 
o tytuł „Wielkopolski 
Nauczyciel Roku” oraz 
statuetkę „Wawrzyn Pracy 
Organicznej 2021”.

 
Joanna Gadomska jest wieloletnim 

pracownikiem Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w  Żychlinie. I  choć 

głównie dzieli się z uczniami swoją wiedzą 
z biologii, jest inicjatorką i współautorką 
wielu projektów oraz przedsięwzięć edu-
kacyjnych, które swym zasięgiem objęły 

nie tylko uczniów Zespołu, ale były realizo-
wane w szkołach na terenie całego kraju.
Imponująca jest różnorodność pasji i wy-
zwań, z którymi zmierzyła się w swojej 
pedagogicznej karierze. Duże wrażenie 
robi również lista osiągnięć młodej na-
uczycielki.

 
Wyjątkowe zaangażowanie pedago-

giczne oraz doniosłe osiągnięcia w pracy 
z uczniami zostały wielokrotnie docenio-
ne przez samorządy powiatu konińskiego 
i  województwa wielkopolskiego, a  także 
władze państwowe. Joanna Gadomska 
jest zdobywcą wielu prestiżowych tytułów, 
w  tym „Edukatora Roku 2020” i  „Belfra 
Roku 2007/2008 w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych miasta Konina i  Powiatu 
Konińskiego”. W bogatym dorobku osią-
gnięć nauczycielki nie brakuje też odzna-
czeń państwowych, m.in.: przyznanego 
przez Prezydenta RP Brązowego Medalu 
za Długoletnią Służbę, czy Medalu Komi-
sji Edukacji Narodowej.

 
Podczas uroczystej gali z okazji wiel-

kopolskich obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej, Joanna Gadomska odebra-
ła w  Poznaniu, z  rąk marszałka woje-
wództwa statuetkę, dyplom oraz nagrodę 
finansową za zdobycie tytułu „Wielkopol-
ski Nauczyciel Roku”.

Wkład nauczycielki w  rozwój wiel-
kopolskiej edukacji doceniło również 
Stowarzyszenie „Unia Wielkopolan”. 
W  uznaniu dla pracy „nad kształtowa-
niem umysłów i serc młodzieży”, inicjo-
wanie licznych akcji i realizację projektów 
o charakterze edukacyjnym, wychowaw-
czym i  socjalnym – Joanna Gadomska 
została uhonorowana statuetką „Waw-
rzyn Pracy Organicznej 2021” w kategorii 
„Edukacja”, którą odebrała 14 paździer-
nika w  Poznaniu podczas uroczystości 
jubileuszowych z okazji X Dni Pracy Or-
ganicznej.

 
Serdecznie pani Joannie gratulujemy 

i życzymy nieustającej satysfakcji z reali-
zacji kolejnych przedsięwzięć zawodo-
wych, społecznych i prywatnych.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Uczennica drugiej klasy technikum 
reklamy nagrodzona w konkursie
Nikola Dembowska 
z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Technicznych w Sompolnie 
wygrała etap powiatowy 
i jej praca reprezentowała 
powiat koniński w etapie 
wojewódzkim konkursu 
na infografikę pod hasłem 
,,Nie daj szansy AIDS”.

Organizatorem konkursu była Wo-
jewódzka Stacja Sanitarno-Epidemio-

logiczna w  Poznaniu, Oddział Higieny 
Dzieci, Młodzieży i  Promocji Zdrowia. 
Etap powiatowy konkursu organizował 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w  Koninie, a  partnerami działań 
byli Urząd Miejski w  Koninie oraz Sta-
rostwo Powiatowe w  Koninie. Przed-
miotem konkursu było samodzielne 
wykonanie infografiki pod hasłem „Nie 
daj szansy AIDS”, która ma propagować 
wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach 
przenoszonych drogą płciową. Konkurs 
był skierowany do uczniów szkół ponad-
podstawowych województwa wielkopol-
skiego. Uczennica klasy II technikum re-
klamy Nikola Dembowska wygrała etap 

powiatowy konkursu i  jej praca repre-
zentowała powiat koniński w etapie wo-
jewódzkim. Uczniowie: Julia Faryńska, 
Wiktor Piasecki i Ola Wojciechowska za 
swoje prace uzyskali wyróżnienia. Nad 
poprawnością prac czuwała pani Jolanta 
Staszak, technicznie wspierał uczniów 
pan Artur Smaga. 

Nagrody uczniom wręczyły panie Ane-
ta Moralewska-Bembenek i Alina Kozioł 
z PSSE w Koninie. Panie również prze-
prowadziły krótką prelekcję dla młodzie-
ży na temat: Profilaktyka HIV i AIDS

Jolanta Staszak
ZSOiT w Sompolnie

Blisko 100 osób
zaszczepiło się w mobilnym 
punkcie szczepień,
który został uruchomiony 
w budynku Starostwa 
Powiatowego w Koninie
12 grudnia.

Akcję szczepień przeciwko COVID-19 
zorganizowały wspólnie samorządy 
Miasta Konina i  Powiatu Konińskiego. 
Obsługę punktu zapewnił Zakład Opieki 

Za nami akcja szczepień
Zdrowotnej i Medycyny Pracy „MED-AL-
KO” Sp. z o.o w Koninie.

Z  możliwości zaszczepienia się jed-
nym z  dwóch preparatów: Johnson& 
Johnson oraz Pfizer skorzystać mogła 
każda osoba pełnoletnia oraz nieletni, 
którzy ukończyli 16 rok życia w obecno-
ści opiekuna prawnego bez koniecz-
ności wcześniejszego umówienia się 
na wizytę, można  było przyjść prosto 
z ulicy.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Zakończyła się druga 
edycja „Ogólnopolskiego 
konkursu na artystyczne 
dekorowanie pierników 
dekorPIERNIKart”  
dla uczniów szkół 
gastronomicznych, którego 
organizatorem jest Zespół 
Szkół Ekonomiczno – 
Usługowych w Żychlinie.  

W tym roku do eliminacji zgłosiło się 
35 uczniów ze szkół w całej Polsce i jak 
podkreśla Katarzyna Hryciuk pomysło-
dawczyni konkursu poziom prac był zde-
cydowanie wyższy od ubiegłorocznych. 
Po wstępnej ocenie piernikowych prac 
podjęto decyzję o  zaproszeniu na finał 
9 najlepszych młodych cukierników.

Finał zmagań odbył się 10 grudnia 2021r. 
i  uczestniczyli w  nim uczniowie ze szkół 
z Tarnowa, Wisły, Opola, Grodziska Mazo-
wieckiego, Poznania, Turku i Żychlina.

Do jury w tym roku udało zaprosić się 
Mistrzynię Świata w sugarcraftingu Jowi-

tę Woszczyńską, Agatę Kubacką (Zdrofit) 
specjalizującą się w zdrowych wyrobach 
cukierniczych oraz dekoracjach tortów, 
Annę Dziedzic złotą medalistkę EXPO 
Sweet w dekoracji pierników, Beatę Pru-
sak – juror Expo Sweet i Annę Pietrzak – 
Gryc, właścicielkę AniPasje – piernikarni 
w Białymstoku, której pierniki znane są 
nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Zadaniem najlepszych uczniów było 
wyeksponowanie swoich prac elimina-
cyjnych oraz finałowych. Jurorów zasko-
czył bardzo wysoki poziom, różnorod-
ność prac i mnogość technik.

Po burzliwych obradach okazało się, 
że I  miejsce zajęła Monika Konieczny 
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opo-
lu, II miejsce Małgorzata Skupio z Zespo-
łu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, 
a  III miejsce Marcin Magosz  z Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.

Jury, ze względu na zaskakująco wy-
soki i  wyrównany poziom postanowiło, 
że pozostali finaliści zostali wyróżnieni. 
Przyznano również dwie nagrody spe-
cjalne dla Magdaleny Gucwy z Tarnowa 
oraz Marcina Magosza z Opola. Dla fina-
listów EXPO Sweet przygotowało również 

wyjątkowe nagrody w postaci voucherów 
o wartości 1000zl na kurs cukierniczy.

Konkurs cieszy się tak dużą popu-
larnością, że został również zauważo-
ny przez stację telewizyjną TVN i  przed 
wielkim finałem piernikowych zmagań, 
2 grudnia w  żychlińskiej placówce go-
ściła ekipa programu Dzień Dobry TVN.  
Podczas kilku wejść antenowych „na 
żywo” uczniowie klas gastronomicznych 
mieli możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności oraz wypromowania 
piernikowego konkursu. W  programie 
zaprezentował się również Wojtek Oliński 
uczeń ZSEU, gitarzysta – który właśnie 
wydał  swoją autorską debiutancką płytę.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Wsparcie finansowe dla powiatu
na likwidację wyrobów zawierających azbest

Powiat koniński 
podpisał umowę dotacji 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na pokrycie 
kosztów kwalifikowanych 
związanych z realizacją 
przedsięwzięcia pn.: 
„Realizacja Programu 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest 
z terenu powiatu 
konińskiego w roku 2021 
i 2022”.

 
Umowa zakłada, że samorząd po-

wiatu otrzyma na likwidację wyrobów 
azbestowych dofinansowanie z  Woje-
wódzkiego Funduszu do kwoty ogółem 
299.200 zł netto, co stanowi 40% cał-
kowitych kosztów kwalifikowanych za-
dania. Dofinansowanie udzielane jest 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
oraz Narodowego Funduszu, w ramach 
ogólnopolskiego programu finansowa-
nia usuwania wyrobów zawierających 
azbest.

 
Pierwsza transza – 79.200 zł netto 

zostanie wypłacona w  2021 r. jako re-
fundacja kosztów poniesionych przez 

azbest. Wartość całego przedsięwzięcia 
to  500 tys. zł.

 
Piętnastoletnia realizacja Programu 

przyczyniła się do unieszkodliwienia po-
nad 13 tys. ton wyrobów zawierających 
azbest. Powiat Koniński przeznaczył na 
ten cel kwotę ponad 7 mln 800 tys. zł, 
z  czego środki własne to ponad 5 mln 
350 tys. zł. Pomoc finansową w wysoko-
ści ponad 2 mln 600 tys.  zł powiat pozy-
skał z WFOŚiGW.

 
Jednocześnie przypominamy, iż ma-

teriały zawierające azbest to odpady nie-
bezpieczne, które powinny być uniesz-
kodliwione poprzez umieszczenie ich 

na wyznaczonym składowisku, upraw-
nionym do przyjmowania tego rodzaju 
odpadów.

Julia Stasińska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Powiat, natomiast druga i trzecia – łącz-
nie 220.000 zł netto zostaną wypłacone 
zgodnie z harmonogramem w roku 2022.

 
We wrześniu 2021 roku została za-

kończona już piętnasta edycja „Progra-
mu usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z  terenu Powiatu Konińskiego 
– kontynuacja”. W  ramach tegorocznej 
edycji programu udało się usunąć ponad 
960 ton wyrobów zawierających azbest. 
Prace były prowadzone na 386 nierucho-
mościach należących do osób fizycznych, 
zlokalizowanych na terenie powiatu.

 
Na montaż finansowy przedsięwzięcia 

złożyły się środki finansowe pochodzące 

z  budżetu powiatu oraz z  Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Poznaniu oraz 
Narodowego Funduszu w ramach Ogól-
nopolskiego programu finansowa-
nia usuwania wyrobów zawierających 

Uczennice z Żychlina na podium 
ogólnopolskiego konkursu kulinarnego

Karina Dreszer i Natalia 
Makowska, uczennice klasy 
3 technikum żywienia i usług 
gastronomicznych z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie, 
zdobyły 2 miejsce 
w X ogólnopolskim konkursie 
kulinarnym organizowanym 
przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Przygotowaniem dziewcząt do kon-
kursu zajęła się pani Katarzyna Hryciuk. 
Za 2 miejsce laureatki otrzymały dyplo-
my oraz nagrodę pieniężną.

Magdalena Janicka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Zmagania  dotyczyły polskich produk-
tów z  europejskimi certyfikatami jako-
ści ChNP, ChOG, GTS. Wykonany przez 
uczennice sernik z  białym makiem na 
buraczanym brownie z  sosem śliwko-
wym na miodzie pitnym oraz kruszonką 
z kiełbasy jałowcowej podbił serca juro-
rów, a Karina i Natalia zostały bardzo wy-
soko ocenione technicznie. Wykorzysta-
nie produktów obowiązkowych, z których 
uczennice wybrały śliwkę szydłowską, 
miód pitny, miód z Sejnszczyzny, olej ry-
dzowy oraz kiełbasę jałowcową dopełnił 
ser ricotta z Serowni pani Ilony Michalak 
z Kuchar Borowych.

Najpiękniejsze świąteczne pierniczki

Przedsięwzięcie pn. „Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021 i 2022” dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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Sukces
Karoliny Skitek

Karolina Skitek 
ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Rychwale zakwalifikowała 
się do Mistrzostw Świata 
Związku Stowarzyszeń 
Sportowych ,,Sprawni 
Razem’’ ,,Global Games’’. 
W zawodach, które 
odbędą się w przyszłym 
roku w Krakowie 
będzie reprezentowała 
Wielkopolskę 
w badmintonie. 

 
XVI Ogólnopolski Turniej Badmin-

tona Związku Stowarzyszeń Sporto-

wych ,,Sprawni Razem’’ odbył się 22-24 
października w  Obiekcie Rekreacyjno-
-Sportowym ,,Rondo’’ w Koninie. Zawo-
dy zostały zorganizowane dzięki wspar-
ciu: Związku Stowarzyszeń Sportowych 
,,Sprawni Razem’’ w  Warszawie, Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-
-Sportowego ,,Sprawni Razem’’  w Lesz-
nie, z  oddziałem w  Koninie, Starostwa 
Powiatowego w  Koninie, Urzędu Mia-
sta w  Koninie. Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Koninie oraz przy 
wsparciu firm: Aluminium Konin – Impe-
xmetal SA, Granges Konin SA i Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Koninie.

 
W Turnieju wzięły udział reprezenta-

cje z siedmiu województw. Wielkopolskę 
reprezentowali uczniowie ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w  Koninie oraz 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego im. Piotra Janaszka w Ry-
chwale.

 Zawodnicy rywalizowali w kilku kate-
goriach: gry pojedynczej dziewcząt, kobiet, 
chłopców i mężczyzn, kategorii absolwent, 
a także w grach podwójnych i mikstach.

 
Nad prawidłowym przebiegiem gier 

czuwali licencjonowani sędziowie Pol-
skiego Związku Badmintona.

 
Turniej koniński był przepustką dla 

zwycięzców w grach pojedynczych do Mi-
strzostw Świata Związku Stowarzyszeń 
Sportowych ,,Sprawni Razem’’, ,,Global 
Games’’, które zaplanowano na lipiec 
2022 r. w Krakowie, gdzie badminton ma 
być dyscypliną pokazową. Z naszego re-
gionu do mistrzostw zakwalifikowała się 
Karolina Skitek z SOSW w Rychwale.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Nauczyciele z powiatu konińskiego Mistrzami w Piłce
Reprezentacja nauczycieli z powiatu konińskiego 
zdobyła I miejsce podczas XVII Mistrzostwa Wielkopolski 
Nauczycieli Reprezentacji Powiatów w Piłce Siatkowej 
o Puchar Posła na Sejm RP Jakuba Rutnickiego, które 
odbyły się  23 października w Opalenicy.

Adamiak. Rozgrywki zostały przepro-
wadzone systemem „każdy z  każdym”. 
Wszystkie drużyny stoczyły po pięć po-
jedynków, plasując się na następujących 
miejscach:

I miejsce POWIAT KONIŃSKI
II miejsce POWIAT NOWOTOMYSKI
III miejsce POWIAT ŚREMSKI
IV miejsce POWIAT KOŚCIAŃSKI

 Już po raz siedemnasty gospodarzem 
mistrzostw był Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Opalenicy. Impreza cieszy się niesłabną-
cą popularnością wśród zawodników z ca-

łej Wielkopolski i jest doskonałą okazją do 
integracji środowiska nauczycielskiego.

 W  tegorocznych rozgrywkach udział 
wzięły reprezentacje nauczycieli z 6 po-
wiatów. Powiat koniński reprezentowali 
nauczyciele w  składzie: Justyna Frasz-
-Ignaczak, Eliza Moczyńska, Błażej Ma-
lanowski, Tomasz Marcinek, Sławomir 
Woźniak, Michał Brodecki i  Bartosz 

V miejsce POWIAT GRODZISKI
VI miejsce POWIAT SZAMOTULSKI

Na zakończenie wszystkie drużyny otrzy-
mały upominki oraz nagrody, a także pamiąt-
kowy puchar. Zawodnicy trzech najlepszych 
zespołów odebrali również medale. Uroczy-
stego wręczenia dokonał prezes Szkolnego 
Związku Sportowego Zbigniew Urbańczyk, 
dyrektor OSiRu Grzegorz Sterczak oraz Do-
rota Kaczmarek z Rady Powiatu.

 Karol Baranowski 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Grudzień i styczeń
to miesiące wzmożonych 
zakupów, zarówno 
w sklepach stacjonarnych 
jak i internetowych.
Na co powinniśmy
zwróć uwagę i jakie
prawa nam przysługują 
wyjaśnia Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów.

Zawierając umowę sprzedaży towa-
ru w sklepie stacjonarnym musimy pa-
miętać, że co do zasady ustawodawca 
nie przewidział uprawnienia do odstą-
pienia od niej. Tym samym konsument 
nie będzie mógł liczyć na przyjęcie 
zwrotu nieprzemyślanego zakupu. Zda-
rzają się jednak przedsiębiorcy, którzy 
godzą się na przyjmowanie zwrotów. 
Jednak pamiętać należy, że będą się 
one odbywały na zasadach przez nich 
określonych.

Inaczej kształtują się uprawnienia 
konsumenta zawierającego umowę poza 
lokalem przedsiębiorstwa (np. na poka-
zie w  restauracji, we własnym miesz-
kaniu) i na odległość (np. w sklepie in-
ternetowym, przez telefon). Wówczas 
pamiętać należy, że konsument, który 
zawarł umowę w  wyżej wymienionych 
okolicznościach, może odstąpić od niej 
w  terminie 14 dni bez podawania przy-

czyny. Bieg terminu do odstąpienia od 
umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której przed-

siębiorca wydaje rzecz, będąc zobo-
wiązany do przeniesienia jej własności 
– od objęcia rzeczy w posiadanie przez 
konsumenta lub wskazaną przez niego 
osobę trzecią inną niż przewoźnik; 

- dla umowy, która obejmuje wiele rze-
czy, które są dostarczane osobno, 
partiami lub w częściach – od objęcia 
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub 
części;

- dla umowy, która polega na regular-
nym dostarczaniu rzeczy przez czas 
oznaczony – od objęcia w  posiadanie 
pierwszej z rzeczy;

- dla pozostałych umów (np. zlecenia) – 
od dnia zawarcia umowy.

Przy czym, jeżeli początkiem terminu 
oznaczonego w dniach jest pewne zda-
rzenie, nie uwzględnia się przy oblicza-
niu terminu dnia, w którym to zdarzenie 
nastąpiło. Oznacza to, że w  przypadku 
zakupu rzeczy, termin na odstąpienie od 
umowy biegnie od dnia następującego 
po dniu, w którym rzecz została dostar-
czona, natomiast w  przypadku umowy 
o świadczenie usług – od dnia następują-
cego po dniu, w którym doszło do zawar-
cia umowy. Ponadto, jeżeli ostatni dzień 
terminu na odstąpienie od umowy przy-
pada w dzień ustawowo wolny od pracy 
(sobota, niedziela lub święto), to termin 
ten wygasa wraz z  upływem ostatniej 
godziny następnego dnia roboczego. 
Pamiętać też należy, że konsument od 

części umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa niestety nie będzie 
mógł odstąpić.  

Zostały one szczegółowo wskazane 
w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 
o  prawach konsumenta i  dotyczą mię-
dzy  innymi rzeczy wyprodukowanych 
według specyfikacji konsumenta lub 
służących zaspokojeniu jego zindywidu-
alizowanych potrzeb, rzeczy ulegających 
szybkiemu zepsuciu, dostarczanych 
w  zapieczętowanym opakowaniu, któ-
rych po otwarciu opakowania nie można 
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia 
lub ze względów higienicznych, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostar-
czeniu; nagrań dźwiękowych lub wizu-
alnych albo programów komputerowych 
dostarczanych w  zapieczętowanym 
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu.

Pamiętać jednak należy, że zgodnie 
z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsu-
menta uważa się tylko osobę fizyczną 
dokonującą z  przedsiębiorcą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodo-
wą. Tym samym nie będziemy posiadali 
uprawnień do odstąpienia od umowy 
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
lub na odległość, jeżeli zawrzemy ją 
z osoba fizyczną, która nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej.

Bernadeta Szmytka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Rozważne zakupy – ostrzega 
rzecznik praw konsumenta

Siatkowej
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Codzienność mieszkańców DPS 
w Ślesinie zatrzymana w kadrze
„Codzienność mieszkańców DPS w Ślesinie zatrzymana 
w kadrze” to tytuł wystawy fotograficznej dokumentującej 
życie podopiecznych placówki.  Można ją było obejrzeć 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie 
od 20 października do 2 listopada br.

20 lat rodzin
zastępczych

Nagrodzeni za wzorową pracę
Srebrny Krzyż Zasługi 
oraz Złote Medale za 
Długoletnią Służbę trafiły do 
Pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie.

Na uroczystości zorganizowanej 
w dniu 28 września br. w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, 
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński 
wręczył w imieniu Prezydenta RP odzna-
czenia. 

Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi 
w działalności społecznej i charytatywnej 
otrzymała Elżbieta Sroczyńska – dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Koninie, natomiast Dorota Kaź-

mierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy 
Zastępczej oraz Małgorzata Pęczkowska 
– kierownik Zespołu ds. Świadczeń i Po-
mocy Instytucjonalnej otrzymały Złote 
Medale za wzorowe, wyjątkowo sumien-
ne wykonywanie obowiązków wynikają-
cych z pracy zawodowej.

Wojewoda Wielkopolski wręczając 
odznaczenia powiedział: „Nagrodzone 
dzisiaj osoby, to grono ludzi uzdolnio-
nych, pracowitych, którzy przez wiele 
lat wytrwałej pracy, pokonywali każde-
go dnia niemałe trudności, zachowali 
się tak, jak na Wielkopolan przystało. 
Zawsze podkreślamy swój etos pracy, 
przywiązanie do rzetelności i solidności. 
Wyróżnieni są tego żywym dowodem 
oraz potwierdzeniem tych słów. Za oby-
watelską postawę, za ogromny wkład 
w  tworzenie pomyślności i  dobrobytu 

regionu należą się Państwu najszczer-
sze podziękowania. Zasłużyliście na nie 
ofiarnością, inicjatywami i wytrwałością 
w ich realizacji. Dziękuję Wam za pracę 
i służbę dla Polski”.

Wszystkie odznaczone panie związa-
ne są z pracą w pomocy społecznej od 
ponad 30 lat. Od 1990 r. tworzyły pod-
stawy nowoczesnej pomocy społecznej 
w  Wojewódzkim Zespole Pomocy Spo-
łecznej w województwie konińskim, oraz 
zaangażowane są w działalność na rzecz 
drugiego człowieka w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie.

Listy gratulacyjne w imieniu Zarządu 
Powiatu Konińskiego na ręce odznaczo-
nych złożył Starosta Koniński.

Sylwia Kudła 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Jubileusz 20-lecia pracy w charakterze rodziny zastępczej 
zawodowej, pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego  
obchodzili państwo Zofia i Józef Walkowscy oraz Elżbieta 
i Zygmunt Jarkowie. Gratulacje z tej okazji złożył im 
Starosta Koniński Stanisław Bielik.  

Ekspozycję przygotowali terapeuci 
zajęciowi pracujący w  Domu Pomocy 
Społecznej w  Ślesinie. Składa się na 

nią osiemdziesiąt zdjęć ich autorstwa, 
przedstawiających mieszkańców Domu 
w codziennych sytuacjach. Fotografie zo-
stały wykonane w różnym czasie i przed-
stawiają podopiecznych podczas zajęć 
terapeutycznych, imprez okolicznościo-
wych, wyjazdów, wycieczek, a także wy-
stępów teatralnych z ich udziałem.

 
– Zorganizowana przez nas wystawa 

jest próbą pokazania osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, których co-
dzienność wyznacza specyfika miejsca, 
w którym mieszkają. Bohaterami zdjęć 
są nasi podopieczni, a  zatrzymane 
w kadrze wydarzenia i sytuacje obrazu-
ją różne formy ich aktywności służące 

ograniczeniu deficytów i  przejawów 
niedostosowania społecznego. Cieszę 
się, że udało nam się przygotować tak 
wyjątkową ekspozycję. Z  wielu wzglę-
dów warto ją było zobaczyć – mówi Jo-
anna Wołyńska, dyrektor Domu Pomo-
cy Społecznej w Ślesinie.

 Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Piotra 
Janaszka w Rychwale 
wzbogacił się o nowy plac 
zabaw. Inwestycja powstała 
z inicjatywy pani Renaty 
Szczepaniak dyrektora 
SOSW oraz dzięki pomocy 
i wsparciu wielu życzliwych 
instytucji i osób.

Pomysł utworzenia placu zabaw zro-
dził się gdy placówka otrzymała darowi-
znę w  wysokości 64 122 zł od Fundacji 
Energa. Pieniądze te zostały zebrane 
w  ramach akcji Aktywni Charytatywni 

Nowy plac zabaw
2020 zainicjowanej przez Radną Powiatu 
Konińskiego panią Annę Juszczak. 

Zarząd Powiatu Konińskiego przychy-
lił się do koncepcji budowy placu zabaw 
na gruncie przyległym do działki placów-
ki przekazanym przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Rychwał Stefana Dziamary oraz 
Radnych Gminy i Miasta Rychwał.

Otrzymano wtedy zielone światło od 
organu prowadzącego Starostwa Powia-
towego w Koninie oraz Radnych Powiatu 
na realizację projektu. Placówka zyskała 
niebagatelne wsparcie finansowe na za-
danie pn. „Przebudowa parkingu i ogro-
dzenia oraz przygotowanie terenu pod 
budowę naukowo-sensorycznego placu 
zabaw do symulacji sensorycznej i tera-
pii zabawą w wysokości 129 543,82 zł.

Plac został wyposażony w szereg urzą-
dzeń dostosowanych do potrzeb wycho-
wanków ośrodka: bujaki, tory przeszkód, 
huśtawkę dla osób niepełnosprawnych ru-
chowo, panele dydaktyczne, gry plenero-
we, altankę. Na wiosnę planuje się  wzbo-
gacenie terenu zieloną infrastrukturą.

Będzie to miejsce relaksu, odpoczyn-
ku i aktywności ruchowej dla wychowan-
ków ośrodka.

Renata Szczepaniak
SOSW w Rychwale

Od ponad 20 lat tworzyliście rodzinę 
zastępczą, która pełniła funkcje pogo-
towia rodzinnego. W  tym czasie przy-
jęliście pod swój dach i do swoich serc  
dzieci  oraz troską i uwagą  otoczyliście  
ich rodziców. Wasza mądrość życiowa, 

Państwo Walkowscy i  Jarkowie od 
roku 2000 podjęli współpracę z Powia-
tem Konińskim i  stali się pierwszymi 
zawodowymi rodzinami zastępczymi.  
Przyjęli do swoich rodzin ponad 100 
dzieci i  ich trudnych historii, wspiera-
li rodziny biologiczne, pomogli wielu 
z  nich  odzyskać  wiarę i  integralność 
rodziny. 

W  listach gratulacyjnych  Starosta 
Koniński napisał: „Rodzicielstwo zastęp-
cze jest jedną z  najpiękniejszych misji, 
jaką może podjąć każdy z nas, podzielić 
się miłością, przyjąć do własnej rodziny 
dziecko, ofiarować mu serce, troskę, ra-
dość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpie-
czeństwo.

otwartość na drugiego człowieka, cier-
pliwość i wyrozumiałość przez wszyst-
kie te lata przyniosły jak najlepsze owo-
ce, bo pomogły wielu dzieciom, wielu 
rodzinom. Zarówno ja, jak i  samorzą-
dowcy Powiatu Konińskiego jesteśmy 
pełni podziwu dla prezentowanej przez 
Was odwagi i poświęcenia w podejmo-
waniu tych  wyzwań, a także wyjątkowej 
mądrości i  empatii, jaką otaczaliście 
rodziny będące na życiowych zakrętach. 
Składam serdeczne podziękowania za 
wszystkie lata owocnej współpracy”. 

Dla Państwa Elżbiety i Zygmunta Jar-
ków  spotkanie to kończy ich pracę za-
wodową  rodziny zastępczej, zdecydowali 
bowiem o   przejściu w  stan spoczynku. 
Natomiast przed państwem Zofią i  Jó-
zefem  Walkowskimi kolejne wyzwania 
w zawodowej pracy rodziny zastępczej. 

Elżbieta Sroczyńska
PCPR w Koninie
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„Dobroć powraca” – koncert 
charytatywny dla Bartka w Żychlinie

Charytatywny koncert 
dla  swojego ucznia 
zorganizował Zespół 
Szkól Ekonomiczno 
– Usługowych 
w Żychlinie. W połowie 
września Bartek uległ 
poważnemu wypadkowi 
komunikacyjnemu  
i w związku z tym 
potrzebuje intensywnej 
rehabilitacji. Dzięki 
zaangażowaniu 
społeczności szkolnej 
udało się zebrać sporą 
kwotę właśnie na ten cel. 
Pieniądze przekazano 
rodzicom chłopca.

Jak podkreślają organizatorzy dawno 
nie było w  ich placówce takiego kon-
certu i  takich gości. Podczas imprezy 
zaprezentowali się  wokaliści, tancerze, 
instrumentaliści, soliści, zespoły oraz 
orkiestra dęta. Wystąpili  także ucznio-
wie, absolwenci, nauczyciele i  kadra 
kierownicza. Wszystkich połączyła pięk-
na idea dobra i  chęć pomocy chłopcu. 
Dla uczniów była to również możliwość 

uczestniczenia w  koncercie na wyso-
kim poziomie artystycznym, a  przede 
wszystkim dobra zabawa. Chęć zapre-
zentowania się podczas imprezy wy-
razili: Orkiestra Dęta Parafii Królików, 
Zespół Tańca Ludowego Uśmiech, 
Studio Tańca Rytmix Konin – Rytmix 
Dance Studio, Zespół tańca CODA z Ko-
nińskiego Domu Kultury KDK Konin, 
Zespół Gold Roses i Paulina Banasza-
k,Soliści @My Voice Studio: Anastazja 
Adaszak, Zuzanna Juszczak, Mikołaj 
Kurtas, Solistka Szkoły Wokalno-Ak-
torskiej Fama Gabriela Kraska oraz 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II st. w Koninie: Iga Lewandowska, 
Wojciech Oliński.

O akustykę, oświetlenie i scenę zadba-
li pan Radosław Witkowski, właściciel 
firmy Gastro Music, pan Michał Gałecki 
i pan Piotr Marciniak z Gastro Music, pan 
Zbigniew Wrzesiński, właściciel firmy 
Z.U.H. Zbigniew Wrzesiński, pan Zbi-
gniew Kubicki, właściciel firmy West Live 
oraz pan Marcin Słowiński z West Live.

Nie zabrakło również słodkości. Prze-
pyszne pączki, serwowały uczestnikom 
imprezy  szkolne kucharki z panią Hanną 
Ciesielczyk na czele, a uczniowie 2 kla-
sy Technikum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych profesjonalnie obsługiwali 
kawiarenkę.

Koncert uwieczniali fotografowie – 
pani Lidia Maj-Pyzdrowska i pan Andrzej 
Midor.

Głównym celem inicjatywy było rów-
nież wsparcie dla ucznia, które ma 
utwierdzić go w  przekonaniu, że nadal 
jest częścią społeczności ZSEU. Nie-
zwykle wzruszającym dla wszystkich 
momentem były podziękowania od 
cioci Bartka za organizację wydarze-
nia, a  akwarelowy obraz, podarowany 
uczniowi, autorstwa Pani Katarzyny Hry-
ciuk opatrzony napisem „Nigdy się nie 
poddawaj” stał się pięknym dopełnie-
niem całości.

Sylwia Kudła 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Sukcesy kobiet 
z Kół Gospodyń Wiejskich
Rok 2021 obfitował 
w osiągniecia pań 
zrzeszonych w kołach 
gospodyń wiejskich 
w powiecie konińskim, 
tworząc obraz nowoczesnej 
kobiety wiejskiej, aktywnej 
liderki, ale i kobiety 
przedsiębiorczej, która 
jednocześnie kultywuje 
lokalne tradycje.

W  14 gminach powiatu konińskiego 
obecnie działa blisko 160 KGW wyka-
zujących się różnorodnym stopniem 
zaangażowania i  realizacji założeń wy-
nikających z  ich zadań programowych. 
Większość KGW ukierunkowało się na 
wytwarzanie potraw regionalnych i  ich 
prezentacje. Wiele z  nich prowadzi ak-
tywną działalność artystyczną skupiając 
się w  grupach śpiewaczych, zespołach 
muzycznych, bądź też wytwarzając ręko-
dzieła artystyczne, organizując przy tym 
wystawy i  sprzedaż własnych produk-
tów. Większość z  działających aktywnie 
KGW ma zarejestrowaną prawną formę 
stowarzyszenia lub zarejestrowało się 
w ARiMR zgodnie z nowa ustawą o KGW.

Członkinie kół gospodyń wiejskich 
uczą, że aktywność społeczna oraz bez-
interesowna praca na rzecz swojego 
środowiska, dają prawdziwą satysfakcję. 
Najbardziej znaczące osiągniecia KGW 
z powiatu konińskiego w ostatnim kwar-
tale to:

III miejsce Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Sławska (gmina Rzgów) w Konkursie 
na Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię. 
Wyróżnienie w konkursie otrzymały tak-
że Gospodynie z  KGW Mniszki z  gminy 
Skulsk.

Tytuł laureata w konkursie „Aktywne 
Koła Gospodyń w  Wielkopolsce” i  na-
groda finansowa dla Koła Gospodyń 
Wiejskich Rudzica (gmina Kramsk). To 
inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu, której celem jest wyróżnie-
nie i wspieranie działań podejmowanych 
przez KGW w Wielkopolsce oraz promo-
cja dziedzictwa kulturowego i kulinarne-
go. Zakwalifikowane do finału gospody-
nie miały za zadanie przygotować wypiek 
– słodki lub słony – nawiązujący swoim 
wyglądem do logo Sieci Dziedzictwa Ku-
linarnego Wielkopolska. Oceniający brali 
pod uwagę wierność wizerunku logo, 
oryginalność pomysłu, dokładność wy-
konania, a także smak, bo komisja degu-
stowała konkursowe dzieła. Gospodynie 

z Rudzicy przedstawiły do konkursu tort 
migdałowy nazwany „niebieskie migda-
ły”, ponieważ biszkoptowe ciasto było 
w kolorze bladego błękitu. Warto dodać, 
że wśród 11 nominowanych kół znalazło 
się KGW Szczepidło w gminie Krzymów.

Prezentacja działań i produktów lokal-
nych przez KGW Mniszki z gminy Skulsk 
(laureatek konkursu „Polska Wieś sma-
kuje”) podczas konferencji „Tradycje Ku-
linarne Polskiej Wsi”, która odbyła się 25 
listopada w Narodowym Instytucie Kul-
tury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Wy-
darzenie zorganizowane zostało przez 
Instytut we współpracy z  Polską Izbą 
Produktu Regionalnego i Lokalnego. 

W działania na rzecz promocji i rozwo-
ju obszarów wiejskich są zaangażowane 
nie tylko koła gospodyń. W  konkursie 
„Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej 
zagrodzie” zorganizowanym przez Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu laureatem trzeciego miejsca 
został Wojciech Bryl,  prowadzący  agro-
turystyczną  „Zagrodę Borowo” w gminie 
Krzymów, a  wyróżnienie otrzymał Łu-
kasz Dzieciątkowski, który na co dzień 
prowadzi pracownię ceramiczną w Czar-
nymbrodzie w gminie Grodziec. 

Danuta Plucińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Powiat koniński zaktualizował do-
kument, który wyznacza kierunki jego 
rozwoju. Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
przyjęto Strategię Rozwoju Powiatu Ko-
nińskiego na lata 2021-2030.

Powiat koniński czekają dynamiczne 
przemiany społeczno-gospodarcze zwią-
zane ze zmianą profilu gospodarczego. 
Przeobrażenie gospodarki oznacza dużą 
zmianę w  zakresie źródeł dochodów 
mieszkańców, jak też lokalnych samorzą-
dów oraz konieczność większego inwe-
stowania w  ochronę środowiska. Z  kolei 
wyzwaniem w zakresie demografii, oprócz 

zatrzymania młodych, będzie dostosowa-
nie się do potrzeb starzejącego się społe-
czeństwa.

Prace nad Strategią umożliwiły wypra-
cowanie czterech celów:

- cel 1. Transformacja gospodarcza zwią-
zany jest z edukacją, turystyką, rolnic-
twem, wspieraniem rozwoju przedsię-
biorczości, rozwijaniem innowacji oraz 
infrastruktury na rzecz gospodarki.

- cel 2. Transformacja środowiskowa to 
rozwój i wspieranie odnawialnych źró-
deł energii, wzmacnianie potencjału 

Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego przyjęta retencyjnego i  dostępu do wody oraz 
kształtowanie świadomości ekologicz-
nej mieszkańców.

- cel 3. Aktywni mieszkańcy dotyczy dzia-
łań związanych z kształtowaniem czasu 
wolnego, rozwijaniem pomocy społecz-
nej oraz opieki zdrowotnej.

- cel 4. Profesjonalne instytucje to wspie-
ranie rozwoju e-usług, doskonale-
nia kadr instytucji powiatowych oraz 
kształtowanie wymiaru dostępności 
oraz moderowanie rozwoju lokalnego.

Dokument znajduje się na stronie 
www.bip.powiat.konin.pl w zakładce Roz- 
wój powiatu – strategie i plany.

Magdalena Piasecka-Kaliszak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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I Powiatowy Integracyjny
Festiwal Piosenki „Razem” za nami

W koncercie zaśpiewały osoby niepeł-
nosprawne z powiatu konińskiego, które 
zostały połączone w duety z wokalistami 
Studia Piosenki Estradowej HIT. Na sce-
nie zaprezentowali się: Julia Borowiec 
i   Justyna Gradomska; Kamil Brzozow-
ski i Alicja Zielińska; Karolina Jaszczak 
i Oliwa Sobocińska; Igor Poplewski i An-

Niesamowite emocje, wiele wzruszeń i pozytywnej 
energii – takie uczucia towarzyszyły artystom oraz 
widzom koncertu finałowego I-ego Powiatowego 
Integracyjnego Festiwalu Piosenki „Razem”, który 
odbył się 17 listopada 2021 r. w Centrum Kultury 
i Sztuki DK Oskard w Koninie. 

Jury w  składzie: Danuta Błażejczyk, 
Małgorzata Prządka i Aleksandra Wasie-
lewska doceniło wszystkie prezentacje 
przyznając każdemu uczestnikowi festi-
walu pluszowego słonia na szczęście, 
dyplomy oraz nagrody.

Przed koncertem finałowym uczest-
nicy wzięli udział w warsztatach wokal-
nych z  Mariuszem Urbaniakiem oraz 
warsztatach logopedycznych z  Małgo-
rzatą Prządką. 

Organizatorami festiwalu byli:Funda-
cja „Barwy Kultury”, Powiat Koniński, 
Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Koninie, CKiS 
Konin, Fabryka Diamentów, Kutnowska 
Hodowla Buraka Cukrowego, Studio 
Piosenki Estradowej HIT, Studio Nagrań 
MEGAFON.

Justyna Urbaniak
Fundacja Barwy Kultury

tek Łyskawa; Maja Gaj i Areta Pawlicka; 
Oliwier Lament  i Maja Bartczak; Oliwia 
Rabe i Hania Potrzebowska;  Anna No-
wakowska i Marcelina Błaszczyk; Karoli-
na Maria Pordąb i Joanna Kabel.

Podczas obrad jury na scenie wystąpi-
ły: Kaja Pawłowska i Julia Wasielewska. 
Przed wręczeniem nagród swój mini 
recital zaśpiewała wspaniała artystka, 
przewodnicząca Jury, Danuta Błażejczyk.


