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 ZSE-U w Żychlinie nagrodzony

za działalność proekologiczną, 

 Nagrodzeni przez gminę Rzgów, 

 Stypendia dla uczniów 

i studentów,

 Drzewko za butelkę, 

 Niech 1% zostanie w regionie..., 

 Nie bądź jeleń, weź paragon.

Przedsiębiorcy i gminy z powiatu 
konińskiego po raz kolejny zostali 
nagrodzeni w Konkursie Gospodar-
czo-Samorządowy HIT Wielkopol-
ski. Uroczysta Gala podsumowują-
ca konkurs w Wielkopolsce odbyła 
się 12 lutego w auli uniwersyteckiej 
w Poznaniu.

Tytuł Gospodarczo-Samorządowy Hit 
Wielkopolski w kategorii Organizacja 
i Zarządzanie otrzymała Agencja Roz-
woju Regionalnego S.A. w Koninie za 
wspieranie polityki rozwoju regionalne-
go na obszarze Wielkopolski poprzez 
działania na rzecz fi rm, samorządów 
i instytucji. Kryształowy Hit w kategorii 
Samorządność otrzymała gmina Ry-
chwał za termomodernizację budynku 
przedszkola w Rychwale oraz utworze-
nie punktu przedszkolnego. W kategorii 
Handel i Usługi nagrodzono fi rmę MEL-
BUD – Przedsiębiorstwo Melioracyjno-

Budowlane D & S Pilarczyk ze Starego 
Miasta za wysoką jakość usług w zakre-
sie budowania dróg, systemów wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych oraz boisk 
sportowych. W kategorii Ekologia sta-
tuetkę Kryształowego Hita otrzymała 
gmina Kleczew za inwestycje proekolo-
giczne. W poznańskiej Gali wzięła udział 
Małgorzata Waszak – Starosta Koniński, 
która w kategorii produkcja wręczyła 
statuetkę Rubinowego HIT-a z gwiazdą 
fi rmie KON-PLAST Group sp. z o. o .- 
Henryk Kamiński ze Starego Miasta.

Starostwo Powiatowe w Koninie za 
wsparcie przy organizacji konkursu 
w naszym regionie oraz udział w pra-
cach kapituły oceniającej zgłoszenia fi rm 
i samorządów zostało wyróżnione tytu-
łem HIT Promocji Regionu 2011.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Wręczono
Wielkopolskie HITY
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych im. Fryderyka Chopina został 
ponownie nagrodzony za swoją dzia-
łalność proekologiczną. 

Narodowa Rada Ekologiczna wyłoniła 
tegorocznych laureatów i wyróżnionych 
w XIII Edycji Konkursu Ekologicznego 
„Przyjaźni Środowisku”, nad którym 
honorowy patronat sprawuje Prezydent 
RP Bronisław Komorowski.

Uroczysta Gala, podczas której wrę-
czone zostały statuetki i certyfi katy, od-

była się 10 lutego w hotelu Sofi tel Victoria 
w Warszawie. Wśród nagrodzonych zna-
lazł się Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych im. Fryderyka Chopina w Żychli-
nie. Dyrektor szkoły Anna Matczak-Gaj, 
odebrała certyfi kat przedłużenia prawa 
używania znaku na kolejny rok. W ubie-
głym roku, szkoła, jako jedyna ponad-
gimnazjalna w Wielkopolsce, została lau-
reatem w kategorii „Promotor Ekologii”.

Organizatorem Głównym Konkursu 
jest Centrum Wspierania Inicjatyw Po-

zarządowych – Stowarzyszenie Europa 
Nasz Dom. Celem konkursu jest promo-
wanie obywatelskich postaw proekolo-
gicznych i wdrażanie przyjaznych środo-
wisku technologii. 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych od lat znany jest z promowania 
działań proekologicznych. Poprzez 
swoje działania edukacyjne, m.in.: 
poszerza wiedzę uczniów z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska, a tak-
że botaniki i zoologii, rozwija postawy 
badawcze, wyrabia szacunek wobec 
przyrody, pobudza do aktywnego 
działania na rzecz środowiska, two-
rzy postawy proekologiczne itp. Swoje 
działania kieruje nie tylko do swo-
ich uczniów. Jest inicjatorem działań 
skierowanych do innych szkół powiatu 
konińskiego i Konina, m.in.: corocz-
nie, pod patronatem Starostwa Po-
wiatowego w Koninie, organizuje ob-
chody Światowego Dnia Ziemi, Sesję 
Ekologiczną, uroczystości i imprezy 
o tematyce ekologicznej, wycieczki 
edukacyjne o tematyce ekologicznej. 
Uczniowie uczestniczą w konkursach, 
np. Powiatowym Konkursie Ochrony 
Środowiska, Olimpiadzie Ekologicz-
nej, Konkursie Literackim „Mój las” 
– organizowanym przez Ligę Ochrony 
Przyrody, a także angażują się w akcje 
ekologiczne.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

ZSE-U w Żychlinie 
nagrodzony za działalność 
proekologiczną

Prawie 30 wykonawców – indy-
widualnie i grupowo rywalizowało
w 5. Festiwalu Ogólnopolskim Piosenki 
Artystycznej w Ślesinie, który odbył się 
11 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury. O niezwykły fi nał tego dnia 
zadbał też Jarosław Wasik, którego 
koncert zakończył festiwal.

Ślesińska FOPA cieszy się z każdym 
rokiem większym zainteresowanie arty-
stów. Na festiwal przyjeżdżają zarówno 
debiutanci, jak i artyści znani już w śro-
dowisku. Nie inaczej było w tym roku, 
dlatego jurorzy mieli trudny orzech do 
zgryzienia. Poziom ślesińskiego festiwalu 
jest wysoki, bo bierze w nim udział wielu 
artystów, którzy występowali już podczas 
studenckiego festiwalu w Krakowie – 
mówił Jan Poprawa, jeden z jurorów.

Spośród 28 podmiotów wykonawczych 
do koncertu finałowego jury awansowa-
ło 9. Pierwsze miejsce przyznano grupie 
„Alter Etno”, w składzie którego występu-
je znana w regionie Miruna Chybś z Turku. 
Nagrodę starosty konińskiego, czyli dru-
gie miejsce wywalczył dolnośląski zespół 

„Bieguni”, który oprócz gratyfikacji finan-
sowej otrzymał od Małgorzaty Waszak 
powiatowe upominki. Konkursowe jury 
uznało, że do Krakowa, na 48. Studencki 
Festiwal Piosenki, pojadą Paweł Wójcik 
i Tomasz Sarniak oraz zespół „Tatarak”.

Koncert laureatów zakończył występ 
jednego z jurorów – Jarosława Wasika, 
uznanego w Polsce artysty związanego 
z piosenką literacką.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

5. Festiwal Ogólnopolski 
Piosenki Artystycznej w Ślesinie
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Czy i komu potrzebne są powiaty? Od 
tego pytania rozpoczął się 17 stycznia 
w Starostwie panel z udziałem Staro-
stów Subregionu Konińskiego. Do dys-
kusji o możliwościach powiatów, ich roli 
oraz przydatności w polskim systemie 
ustrojowym, Ryszard Sławiński redak-
tor Wielkopolskiej Telewizji Informa-
cyjnej zaprosił Małgorzatę Waszak sta-
rostę konińskiego, starostę kolskiego 
Wieńczysława Oblizajka, starostę słu-
peckiego Marisza Rogę oraz starostę 
tureckiego Zbigniewa Bartosika. Tym 
razem uczestnicy „Forum Samorządo-
wego” gościli w konińskim Starostwie.

Samorządowcy niemalże jednym 
głosem odpowiadali na pytania prowa-
dzącego. Zasadność istnienia powiatów 
argumentowali tym, że stanowiąc uzu-
pełnienie sfery władzy lokalnej, powiaty 
stały się ważnym i trwałym elementem 
podziału terytorialnego państwa. Dba-
jąc o rozwój lokalnych społeczności, od 
13 lat realizują wieloletnie strategie roz-
woju i podejmują perspektywiczne dzia-
łania wpływające na pozytywne zmiany 
społeczne i gospodarcze. W tym czasie, 
zdaniem starostów, udało się m.in.: zli-
kwidować zaniedbania w zakresie re-
montów i modernizacji obiektów oświa-
towych, dostosować je do wymaganych 
standardów i wyposażyć w nowoczesny 
sprzęt i pomoce naukowe. Poprawił się 
też stan dróg powiatowych, a Starostwa 
pełnią także rolę społecznego reprezen-
tanta mieszkańców powiatu. Z uwagi na 
wykonywanie zadań publicznych o cha-
rakterze lokalnym, są obok gmin, admi-
nistracją najbliższą mieszkańcom.

Odnosząc się do pytania dotyczą-
cego potrzeby regulacji ustawowych 
zwiększających możliwości powiatów, 
Starostowie uznali za konieczne zmia-
nę zasad fi nansowania samorządów. 
Głównego źródła problemów upatrywali 
w niekorzystnej dla powiatów ustawie 
o fi nansach publicznych. Zdaniem sa-
morządowców, niedofi nansowanie po-
wiatów ogranicza samorządy i znacznie 
wpływa na zmniejszenie skuteczności 
ich działań. Większość powiatów nie 
dysponuje żadną nadwyżką operacyjną, 
którą mogłyby przeznaczyć na działania 
prorozwojowe, inwestycje, ekologię czy 
spłatę zaciągniętych kredytów. Dla ich 
efektywnego funkcjonowania, konieczne 
jest zwiększenie dochodów powiatów na 
zadania własne oraz zlecone. Włodarze, 
zgodnie podkreślali, że niedofi nanso-
wane są zadania oświatowe, niestabilny 
jest sposób podziału środków subwencji 
oraz brak jest systemowego rozwiązania 
fi nansowania dróg. Na szczególną uwa-
gę zasługuje problem związany z niedo-
szacowaniem kosztów rządowych zadań 
zleconych. Władza centralna przydziela 
samorządom coraz więcej zadań, bez 
równoczesnego dofi nansowania ich 
wykonania. Nie ułatwia to realizacji za-

dań i nie sprzyja podejmowaniu wyzwań 
inwestycyjnych, które winny być plano-
wane z wieloletnią perspektywą. Aby 
zapewniać dalszy rozwój powiatów, sa-
morządy zmuszone są zaciągać kredy-
ty, zwłaszcza na zabezpieczenie wkładu 
własnego, gdy na realizacje inwestycji 
korzystają z dofi nansowania z progra-
mów unijnych i rządowych.

Samorządowcy podnieśli także kwe-
stię fi nansowania zadań z zakresu ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej. Jego 
głównym mankamentem jest usytu-
owanie dochodów z opłat ekologicznych 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, a zadań 
głównie w samorządach.

Starostowie zgodni byli też co do ko-
nieczności współpracy, zarówno w za-
kresie turystyki, jak i takich zadań jak: 
zagospodarowanie przestrzenne, zarzą-
dzanie drogami, gospodarka odpadami 
czy oświata. Uznali również, że realizo-
wanie wspólnych działań pod szyldem 
Wielkopolski Wschodniej daje możliwość 
budowania konkurencyjności wobec in-
nych regionów.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Panel 
Starostów

Starostwo Powiatowe zostało
27 stycznia uhonorowane za promocję 
gminy Rzgów podczas II Gali Samorzą-
dowej, która odbyła się w Modle.

Statuetki przyznano w 11 katego-
riach. Oprócz Starostwa Powiatowe-
go w Koninie nagrody otrzymali: Kata-
rzyna Szymkiewicz z Zarzewa, która 

została Spo-
łec zn ik iem 
Roku 2011; 
Sponsorem 
Roku został 
Ludowy Bank 
Spółdzielczy 
w Rzgowie, 

tytułem Rol-
nika Roku 
wyróżnio-
no Błażeja 

i Honoratę Janickich z Osieczy I. Na-
uczycielem Roku została Maria Janiak 
ze Szkoły Podstawowej w Osieczy; 
Inicjatywą Roku została Biesiada Za-
rzewska; Firmą Roku – PPHU Lidrex, 

Organizatorem Roku – OSP Osiecza I,
Marką Rzgowską wyróżniono pieczar-
kę hodowaną w gospodarstwie Maria-
na Dworzyńskiego z Zarzewka.

Ponadto tytułem Samorządowca 
Roku 2011 wyróżniono Kazimierza Ziół-
kowskiego, a Talentem Roku 12-letniego 
Eryka Brzęckiego z Grabienic.

Gala była okazją do promowania lokal-
nych młodych artystów – tancerzy, grupy 
fi tness i orkiestry dętej. Samorządow-
com i zaproszonym gościom zaprezen-
tował się chór „Misericordia” z Konina.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Nagrodzeni 
przez gminę 
Rzgów

została Spo-
łec zn ik iem 
Roku 2011; 
Sponsorem 
Roku został 
Ludowy Bank 
Spółdzielczy 
w Rzgowie, 

tytułem Rol-
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Jest jednym z najważniejszych 
źródeł komunikacji z mieszkańcami 
i wciąż ze względu na rosnący dostęp 
do Internetu ma przed sobą potencjał. 
Stronę internetową powiat.konin.pl 
odwiedziło w ubiegłym roku ponad 
100 tys. użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Koninie ob-
serwowało ruch użytkowników na po-
wiatowej stronie od początku 2011 r.
Obecnie może to robić także w cza-
sie rzeczywistym spoglądając m. in. 
skąd w danej chwili klikają użytkow-
nicy, czego szukają i jak długo prze-
bywają na stronie. Od 1 stycznia do
31 grudnia 2011 r. strona www.powiat.
konin.pl była odwiedzana 106.114 razy, 
w tym nowych odwiedzin odnotowano
68.092 (64,2%), natomiast powracają-
cych 38.022 (35,8%).

Najwięcej odwiedzin generowali 
użytkownicy z Polski (83.678). Wśród 
nich dominują Wielkopolanie (56.456) – 

mieszkańcy Konina, powiatu konińskie-
go oraz Poznania. Duże zainteresowanie 
stroną zauważamy wśród społeczności 
mazowieckiej, znacznie mniejszą uwa-
gę poświęcają nam mieszkańcy święto-
krzyskiego czy opolskiego.

W ciągu minionego roku gościliśmy 
internautów z: Niemiec (1.024), Wielkiej 
Brytanii (316), Stanów Zjednoczonych 
(197), Holandii (119), Francji (113), Belgii 
(59), Szwajcarii (54) oraz Irlandii (53).

W wyniku odwiedzin bezpośrednich 
odnotowujemy ruch o natężeniu 13,97% 
(12.128). Wskutek przekierowania z in-
nych stron internetowych 7,81% (6.777), 
natomiast 78,22 % (67.887), to odwiedziny 
w wyniku wyszukiwania.

Największą dzienną oglądalność ser-
wisu internetowego powiat.konin.pl od-
notowano w poniedziałek 18 lipca 2011 r., 
kiedy adres ten wybrało 513 internautów 
i liczba ta ma bezpośredni związek z in-
formacją o Wielkim Ruszeniu Gmin Po-
wiatu Konińskiego, które odbyło się kilka 
dni później.

Czego szukają internauci? Po pierwsze 
informacji o powiecie, a w szczególności 
o Starostwie Powiatowym lub poszcze-
gólnych gminach. Spora grupa wybiera 
zakładkę Turystyka. Ciekawostką jest 

też nadal chętnie odwiedzana podstrona 
związana z życiorysem Fryderyka Cho-
pina. Duża grupa internautów trafi a tak-
że do internetowej Bazy Firm.

Nowy rok przyniósł zwiększony ruch 
na witrynie powiatu. W dwóch pierw-
szych miesiącach 2012 roku odwiedziło 
nas ok. 20 tys. internautów, z czego nowi 
użytkownicy stanowili ok. 56 %. a po-
wracający 44%, natomiast średni czas 
odwiedzin utrzymuje się na poziomie po-
nad 2 min. Niezmiennie, najwięcej wejść 
odnotowujemy z Wielkopolski, Mazo-
wieckiego czy Kujawsko-Pomorskiego, 
natomiast z zagranicy z Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Powiatowa
strona
internetowa

I Powiatowy 
Konkurs 
Recytatorski

Blisko pięćdziesięciu uczniów z te-
renu powiatu konińskiego spotkało 
się na I Powiatowym Konkursie Recy-
tatorskim „Co mi w duszy gra…”. Im-
preza odbyła się 9 grudnia 2011 r., a jej 
gospodarzem była Szkoła Podstawo-
wa w Głodnie. 

Gościem honorowym była poetka Da-
nuta Olczak, która zaprezentowała swoją 
twórczość, warsztat pisarski oraz swoje 
zwyczaje. Ciekawy wykład pozwolił ode-
rwać się uczestnikom od stresującego 
oczekiwania na werdykt jury. 

Przesłuchania odbywały się w dwóch 
kategoriach: klasy I-III i IV-VI. Każdy 
z uczestników mógł zaprezentować je-
den wiersz. Dominowały utwory znanych 
polskich poetów, np. A. Mickiewicza,
J. Tuwima, J. Brzechwy, ale nie brako-
wało też świeżego powiewu zarówno 
z Polski jak i z zagranicy. 

Młodych recytatorów, pod względem 
doboru repertuaru, interpretacji i wyrazu 

artystycznego oraz 
poprawnej wymo-
wy, oceniała Hanna 
Kubacka-Kujawiń-
ska, instruktor ds. 
recytacji i teatru 
z Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie.

W kategorii klas 
I-III tytuł Mistrza 
Recytacji przypadł 
Milenie Dąbrow-
skiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Goli-
nie. Wicemistrzem 
natomiast został 
przedstawiciel go-
spodarzy –Mikołaj Czaja. Trzecie miej-
sce z tytułem Talentu Recytatorskiego 
powędrowało do Martyny Ratajczyk ze 
Szkoły Podstawowej w Przyjmie.

W grupie klas IV-VI najlepsza okaza-
ła się Natalia Frątczak ze Szkoły Pod-
stawowej w Głodnie, natomiast drugie 
miejsce przypadło Wiktorii Szczepaniak 
z Paprotni. Talentem Recytatorskim 
okazała się Milena Andrzejewska rów-
nież z Paprotni. 

Nagrodę Centrum Kultury i Sztuki 
w Koninie – 3 indywidualne spotkania 
warsztatowe z instruktorem recytacji – 

otrzymała Marcelina Wawrzyniak z SP 
w Borowie. 

Fundatorami nagród dla laureatów 
byli: Starostwo Powiatowe w Koninie, 
Gmina Krzymów, poetka Danuta Olczak 
oraz organizatorki imprezy - Małgorzata 
Pawłowska i Ewa Juszkiewicz.

Laureatom, w imieniu Starosty Ko-
nińskiego nagrody wręczył Witold No-
wak – Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju.

Małgorzata Pawłowska
Szkoła Podstawowa

w Głodnie
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„Przyjazny 
Pracodawca”

Promowanie pracodawców, którzy 
wdrażają w swoich fi rmach ideę fl e-
xicurity oraz oferują swoim pracow-
nikom satysfakcjonujące rozwiązania 
w zakresie godzenia pracy zawodowej 
z życiem rodzinnym to główny cel kon-
kursu „Przyjazny pracodawca” ogło-
szonego przez Wielkopolską Izbę Rze-
mieślniczą w Poznaniu.

Mimo nowego i obco brzmiącego 
słowa – fl exicurity, okazuje się że wie-
lu pracodawców już od dawna stosuje 
elastyczne formy zatrudnienia z po-
żytkiem dla swoich fi rm. Można tutaj 
wymienić: elastyczny czas pracy, moż-
liwość pracy w domu, możliwość pracy 
w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Pracodawcy wysyłają coraz częściej 
swoich pracowników m.in. na szkole-
nia podnoszące ich poziom kwalifi kacji 
zawodowych, szkolenia przekwalifi ko-
wujące, ogólnorozwojowe, czy też języ-

kowe. Wszelkie przejawy elastycznego 
podejścia do zatrudnienia łączącego się 
z bezpieczeństwem dla pracowników 
należy prezentować i rozpowszech-
niać mając na względzie korzyści jakie 
dzięki wprowadzaniu takich rozwiązań 
może uzyskać zarówno pracownik, jak 
i pracodawca.

Wielkopolska Izba realizuje projekt 
„Flexicurity szansa na zrównoważony 
rozwój rynku pracy”. Jedną z części pro-
jektu jest konkurs skierowany do pra-
codawców, którzy mają zarejestrowaną 
działalność gospodarczą w subregionie 
konińskim (powiaty: gnieźnieński, kolski, 
koniński, słupecki, turecki, wrzesiński) 
i kaliskiego (powiaty: jarociński, kali-
ski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, 
ostrzeszowski, pleszewski).

Zgłoszenia można przesyłać na adres 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Po-
znaniu do 31 lipca 2012 r. Laureaci zosta-
ną uhonorowani na konferencji kończą-
cej projekt w listopadzie 2012 roku.

Regulamin konkursu wraz z dekla-
racją i ankietą do pobrania ze strony:
http://fl exicurityirpoznan.pl/

Patronat honorowy objął Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego w Po-
znaniu – Marek Woźniak.

Monika Nowicka
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

w Poznaniu

Pod żaglami, na kajaku, a może 
z wędką. Takimi hasłami przyciągał 
turystów powiat koniński podczas
18. Targów „Na Styku Kultur” w Łodzi. 
Tym razem, wiodącym motywem pro-
mocji powiatu była turystyka wodna.

Międzynarodowe Targi Turystyczne 
w Łodzi to wydarzenie od lat zajmują-
ce ważne miejsce w kalendarzu krajo-
wych imprez turystycznych. To miejsce 
dla osób poszukujących pomysłów na 
spędzenie wakacji, długich weekendów, 
krótkich wypadów poza miasto czy inspi-
racji na podróż marzeń. 

W tym roku zaproszenie do udziału 
w nich przyjęło ok. 180 przedstawicie-
li branży turystycznej. Były wśród nich 
m.in. instytucje samorządowe i lokal-
ne z niemal wszystkich regionów Pol-
ski, właściciele obiektów turystycznych 
i noclegowych, organizatorzy turystki 
wiejskiej i agroturystyki oraz touropera-
torzy i biura podróży.

Podobnie jak i w latach ubiegłych, po-
wiat koniński promował swoje walory 
turystyczne na stoisku Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej wspólnie z mia-
stem Konin. W tym roku pod hasłem 
„Wielka Pętla Wielkopolski”. Stąd pre-
zentacji przygotowanej przez pracowni-
ków Starostwa towarzyszył kajak z wy-
pożyczalni E&T Marine ze Ślesina. 

Wśród materiałów informacyjno-pro-
mocyjnych dominowały oferty przygo-
towane przez ośrodki wypoczynkowe 
położone nad jeziorami. Swoją premierę 
miały również dwie publikacje poświęco-
ne turystyce wodnej: przewodnik „Wodna 
przygoda na Ziemi Konińskiej” wydany 
przez Starostwo Powiatowe w Koninie 
i mapa „Turystyka wodna na Ziemi Koniń-
skiej” opracowana przez LOT „Marina”. 

Nie zabrakło również publikacji po-
święconych pozostałym formom tury-

styki aktywnej (rowerowej, pieszej i kon-
nej), turystyce kulturowej czy agrotury-
styce.

Kolejną atrakcją dla zwiedzających 
były konkursy wiedzy o regionie koniń-
skim, w których można było wygrać m.in. 
weekend w Hotelu „Wityng” w Mikorzynie 
oraz voucher na całodzienne korzystanie 
z wypożyczalni sprzętu wodnego ufun-
dowany przez Ośrodek wypoczynkowy 
„Przystań Gosławice” w Koninie. 

Region Łódzki to miejsce, w którym od 
lat oferta turystyczna powiatu konińskie-
go spotyka się z bardzo dobrym przyję-
ciem. Także i w tym roku, nasza prezen-
tacja przyciągała uwagę tysięcy zwiedza-
jących, a także innych wystawców.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Powiat 
„Na Styku 
Kultur” 
w Łodzi
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Propozycja nawiązania współpracy 
z grecką „Siecią gmin” NEProM była te-
matem spotkania Krzysztofa Grabow-
skiego członka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego i Marka Beera dyrek-
tora Departamentu Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu z przedstawicielami sa-
morządów subregionu konińskiego, 
na terenie których działają kopalnie 
odkrywkowe. 

Podczas spotkania, którego odbyło się 
11 stycznia 2012 r. w Starostwie Powia-
towym w Koninie, rozmawiano o stwo-
rzeniu platformy wymiany doświadczeń 
i współpracy polsko-greckiej. 

„Sieć gmin” NEProM składa się z pięciu 
gmin należących do regionu Zachodniej 
Macedonii oraz Peloponezu. Podobnie 
jak nasz subregion, gminy te borykają się 
z problemami energetycznymi i wyzwa-
niami związanymi z funkcjonowaniem 
kopalni odkrywkowych węgla brunatne-
go i ich oddziaływaniem na środowisko.

Przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu zaprezentowali 
podczas spotkania propozycję udziału 
we wspólnym projekcie, jaką wysto-
sowały gminy greckie. „Sieć gmin” 
NEProM poszukuje w Wielkopolsce 
partnerów do przedsięwzięcia realizo-
wanego w ramach programu „Europa 
dla obywateli” fi nansowanego ze środ-
ków Komisji Europejskiej. Projekt ten 
miałby na celu wymianę doświadczeń 
m.in. w zakresie rekultywacji terenów 
pokopalnianych, budowy elektrowni 
wiatrowych czy produkcji biomasy na 
cele energetyczne. 

Część z uczestniczących w spotkaniu 
samorządowców z powiatu konińskiego 
i tureckiego (w tym Starosta Koniński 
Małgorzata Waszak i Starosta Turecki 
Zbigniew Bartosik) wyraziła już zaintere-
sowanie udziałem w tej inicjatywie. Osta-
teczna decyzja o przystąpieniu do opra-
cowania wspólnego wniosku o dofi nan-
sowanie zapadnie w I półroczu 2012 r.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Powiat koniński chce dobrze przy-
gotować się na nową perspektywę 
fi nansową Unii Europejskiej. W tym 
celu – wspólnie z innymi samorządami 
z regionu – zamierza podjąć dyskusję 
o obszarach funkcjonalnych.

Dyskusja o strategii obszarów funk-
cjonalnych, to pierwszy krok w procesie 
przygotowywania się do nowego wsparcia 
finansowego z Unii Europejskiej w latach 
2014 – 2020. Efektem finalnym może być 
dokument wskazujący na zasady i sposób 
koordynacji publicznych działań mających 
istotny wpływ terytorialny. Pozwoliłoby 
to na zbudowanie platformy współpracy 
w zakresie podejmowania decyzji związa-
nych z inicjatywami samorządowymi doty-
czącymi rozwoju gospodarczego i społecz-
nego obszaru, dla którego strategia będzie 
opracowana. Dotyczyłoby to np. wspólnych 
działań na rzecz rozwoju infrastruktury, 
gospodarki komunalnej, czy turystyki.

Przedsięwzięcie to nabiera tym więk-
szego znaczenia, że obecnie mamy do 
czynienia z kryzysem ekonomicznym 

oraz koniecznością likwidacji znacznego 
defi cytu, który dotyczy także niektórych 
samorządów terytorialnych. Warto więc 
zawczasu przygotować się fi nansowo 
i strategicznie do aplikowania o pienią-
dze z programów unijnych.

Dyskusja na ten temat stworzenia 
strategii obszarów funkcjonalnych, 
samorząd powiatu podjął też na Kon-
wencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu 
Konińskiego, który odbył się 26 stycznia 
2012 r. w hotelu „Atut” w Licheniu. Efek-
tem tego spotkania jest również wspólne 
stanowisko gmin powiatu konińskiego 
i samorządu powiatowego w sprawie 
podziału środków z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
w nowej perspektywie fi nansowej.

Strategia Obszaru Funkcjonalnego, 
pod warunkiem uzyskania dofi nansowa-
nia z Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go, byłaby wdrażana w latach 2013-2016.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Dyskusja o strategii
obszarów funkcjonalnych

Polsko –
grecka 
współpraca 
międzyregionalna

Fundusze Europejskie

PUNKT INFORMACYJNY 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH W KONINIE

Informacja w zasięgu ręki
Przyjdź i dowiedz się:
- jakie są możliwości dofi nansowania na rozwój lub założenie działalności 

gospodarczej,
- czy Twój pomysł ma szansę na uzyskanie wsparcia Unii Europejskiej,
- jak prawidłowo rozliczyć projekt współfi nansowany z Funduszy Europej-

skich.
Uwaga !!!
W marcu b.r. rusza konkurs dla przedsiębiorców w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 
„Wsparcie rozwoju MSP”. 
O szczegóły pytaj w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin

III piętro, pokój 456
tel. 63-240-32-76

konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl
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Najlepsi uczniowie i studenci z po-
wiatu konińskiego, 13 lutego 2012 r., 
w konińskim starostwie otrzymali 
stypendia z rąk Starosty Konińskiego. 
W tym roku fi nansowe wsparcie trafi ło 
do 27 młodych mieszkańców powiatu 
konińskiego.

Jak co roku, dyrektorzy szkół ponad-
gimnazjalnych, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Koniński, mogli 
składać wnioski o przyznanie uczniom Sty-
pendium Starosty Konińskiego, natomiast 
studenci składali wnioski indywidualnie.

Zarząd Powiatu, zgodnie 
z uchwałą Rady Powiatu 
Konińskiego w sprawie 
zasad udzielania stypen-
diów dla uczniów i stu-
dentów z terenu powia-
tu, przyznał stypendia, 
szczególnie uzdolnionej 
młodzieży, za wysokie 
osiągnięcia w nauce.

Wyróżniono 26 
uczniów i jedną student-
kę z powiatu konińskie-
go. Tegoroczne wsparcie stypendialne 
wynosi miesięcznie 200 zł dla ucznia
i 250 zł dla studenta.

O stypendium starosty – zgodnie 
z obowiązującym Regulaminem Stypen-
dium Starosty Konińskiego dla uczniów 
i studentów, mogą się ubiegać studenci 
(absolwenci szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Koniński), któ-
rzy studiują w trybie dziennym i pozosta-
ją w trudnych warunkach materialnych; 

uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce (średnia ocen od 4,75) 
lub uczniowie będący laureatami ogól-
nopolskiej olimpiady przedmiotowej lub 
ogólnopolskiego turnieju, laureatami 
konkursu na pracę naukową organizo-
wanego przez instytucję lub stowarzy-
szenie naukowe.

Małgorzata Hopen
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Edukacja

Stypendia 
dla uczniów 
i studentów

Rada Powiatu 16 lutego odrębnymi 
uchwałami przyjęła powiatowy pro-
gram wspierania edukacji uzdolnio-
nych uczniów szkół, dla których orga-
nem prowadzącym jest Powiat Koniń-
ski oraz określiła zasady przyznawania 
stypendium dla studentów. Uchwały 
wejdą w życie po upływie 14 od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Formą realizacji programu w szko-
łach, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Koniński będą: stypendium 
Starosty Konińskiego i nagroda Starosty 
Konińskiego.

Zarówno stypendium, jak i nagroda 
są świadczeniami pieniężnymi przyzna-
wanymi przez Zarząd Powiatu Koniń-
skiego w ramach środków fi nansowych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie 
Powiatu Konińskiego na dany rok bu-
dżetowy.

Stypendium mogą otrzymać uzdolnie-
ni uczniowie szkół, którzy w wyniku kla-
syfi kacji rocznej osiągnęli średnią ocen 
co najmniej 4,75.

Stypendium przyznawane będzie 
na okres roku kalendarzowego z wy-
łączeniem miesięcy wakacyjnych, 

a w przypadku uczniów klas programo-
wo najwyższych na okres 6 miesięcy,
tj. od 1 stycznia do 30 czerwca.

W tym roku termin składania wnio-
sków o przyznanie stypendium upły-
nie z 14 dniem od dnia wejścia w życie 
uchwały przyjmującej powiatowy pro-
gram wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Koniński. 
W przypadku uczniów, którzy otrzymali 
stypendium przed dniem wejścia w życie 
ww. uchwały, stosuje się dotychczasowe 
przepisy. 

Nagroda Starosty Konińskiego przy-
znawana będzie uczniowi, który spełnia 
łącznie następujące kryteria w danym 
roku szkolnym, tj.:
1) uzyskał z obowiązkowych zajęć dydak-

tycznych w wyniku klasyfi kacji rocznej 
średnią ocen co najmniej 5,0 i co naj-
mniej bardzo dobre zachowanie;

2) jest laureatem ogólnopolskiej olimpia-
dy przedmiotowej lub ogólnopolskiego 
konkursu przedmiotowego albo lau-
reatem konkursu na pracę naukową 
organizowanego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej lub podległe mu 
instytucje lub przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty.
Nagrody przyznawane będą dwa 

razy w roku, począwszy od 2013 r. Pod-
stawę do podjęcia uchwały w spra-
wie zasad przyznawania stypendium 
dla studentów stanowią zapisy ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym, które umożliwia-
ją przyznawanie studentom pomocy 
materialnej ze środków budżetowych 
Powiatu Konińskiego. W uchwale zo-
stał określony rodzaj pomocy mate-
rialnej, sposób i termin ubiegania się 
o pomoc, sposób wyłaniania studen-
tów, którym będzie przyznana pomoc 
materialna oraz maksymalna wyso-
kość pomocy. 

Do ubiegania się o stypendium upraw-
nieni są studenci, którzy spełniają łącz-
nie następujące kryteria:
1) studiują w publicznych lub niepublicz-

nych szkołach wyższych w systemie 
stacjonarnym;

2) są absolwentami szkół ponadgimna-
zjalnych prowadzonych przez Powiat 
Koniński;

3) posiadają stałe zameldowanie w po-
wiecie konińskim;

4) znajdują się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikającej z niskich docho-
dów na osobę w rodzinie;

5) osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, 
w tym średnią ocen w roku akademic-
kim, poprzedzającym rok, na który 
składany jest wniosek nie niższą niż 4,5.
Studenci składają wniosek o przyzna-

nie stypendium Starosty Konińskiego 
w Starostwie Powiatowym w Koninie lub 
za pośrednictwem poczty, w terminie do 
15 grudnia każdego roku.

Małgorzata Hopen
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Wręczenie 
stypendiów 
Starosty 
Konińskiego
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Edukacja ekologiczna, aktywne 
uczestnictwo w ochronie środowiska 
naturalnego, aktywizowanie społecz-
ności lokalnych w ochronę środowiska 
naturalnego, a także dbałość o własną 
gminę, to główne cele X ogólnopol-
skiej akcji ekologicznej „Drzewko za 
butelkę”.

Już po raz szósty weźmie w niej 
udział ponad 20 szkół z terenu 
powiatu konińskiego – szkoły 
ponadgimnazjalne, gim-
nazja oraz Pogotowie 
Opiekuńcze w Koninie. 
Jak co roku młodzież 
zbiera butelki PET 
i nakrętki otrzy-
mując w zamian 
sadzonki drzew, 
a także nagrody 
i upominki pod-
czas fi nału kon-
kursu, organizo-
wanego wiosną 
w Starostwie.

Inicjatorem akcji 
są fi rmy chemiczne 
skupione w Progra-
mie „Odpowiedzialność 
i Troska”, natomiast ko-
nińskie Starostwo jest lo-
kalnym koordynatorem przed-
sięwzięcia.

Szkoły zainteresowane udziałem 
w akcji ekologicznej, dokonują zgłosze-

nia wskazując reprezentanta szkoły (na-
uczyciela). Przedstawicielem starosty 
jest Marek Niezabitowski – pracownik 
Wydziału Ochrony Środowiska Rolnic-
twa i Leśnictwa - tel. 63/240 33 02, e-
mail: lesnictwo@powiat.konin.pl. 

W ubiegłym roku blisko 32 tys. mło-
dych ekologów z całego kraju zgroma-
dziło ponad 3,1 mln plastikowych butelek 
PET. W porównaniu z 2010 rokiem udało 
się zgromadzić i przekazać do recyklin-
guo 22,7 % butelek więcej.

Organizatorzy zapraszają również do 
odwiedzenia „drzewkowej” akcji na Face-
book’u - www.drzewkozabutelke.pl. Naj-
młodsi znajdą tu konkursy na szybkość, 

spostrzegawczość i wiedzę takie jak: 
„Memorki”, „Nie daj się nabić w bu-

telkę” oraz wkrótce „Kto szybszy, 
ten lepszy”. Oprócz fantastycz-

nej zabawy, dzieci będą mia-
ły okazję zaznajomić się 
z ideą Akcji, a także wy-
grać ciekawe nagrody!

Na Facebook’u
proszę zamieszczać 
wpisy, zdjęcia i filmiki 
o tematyce ekolo-
gicznej. Dzięki temu 
najmłodszym wsz-
czepiony zostanie na-
wyk „ekologicznego 
myślenia”, bo to prze-

cież w dużej mierze od 
nas zależy ich postawa 

w przyszłości – zgodnie 
z powiedzeniem „Czym sko-

rupka za młodu nasiąknie…”.
Finał tegorocznej akcji odbę-

dzie się w Starostwie Powiatowym 
w Koninie 17 kwietnia, o godz. 11.00.

Marek Niezabitowski
Starostwo Powiatowe  w Koninie

Ochrona Środowiska 
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Realizacja „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu powiatu konińskiego 
na lata 2007-2012” trwa od 2007 roku. 
Stanowi on integralną część Planu go-
spodarki odpadami dla powiatu koniń-
skiego na lata 2004-2007, z uwzględ-
nieniem perspektywy na lata 2008-
2012.

Powiat Koniński był drugim samo-
rządem w Wielkopolsce, który opra-
cował i rozpoczął realizację Programu 
usuwania azbestu. Dokument zawiera 
ogólne mechanizmy oraz zasady po-
mocy fi nansowej, której powiat udziela 
osobom decydującym się na usunię-
cie elementów zawierających azbest 
z budynków. Dofi nansowanie zachęca 
do podejmowania tego rodzaju działań 

oraz ma na celu zmniejszenie ryzy-
ka związanego z nieprawidłowym ich 
wykonaniem. Jest to przedsięwzięcie 
długoterminowe, którego zakończenie 
zaplanowano na ten rok.

Założenia „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu 
powiatu konińskiego na lata 2007-2012”:
1. oczyszczenie obszaru powiatu koniń-

skiego z azbestu oraz usunięcie stoso-
wanych od wielu lat wyrobów zawiera-
jących azbest,

2. spowodowanie sukcesywnej likwidacji 
oddziaływania azbestu na środowisko  
i doprowadzenie w określonym hory-
zoncie czasowym, do spełnienia wy-
mogów ochrony środowiska,

3. stworzenie odpowiednich warunków 
do wdrożenia przepisów prawnych 

oraz norm postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest,

4. pomoc mieszkańcom powiatu w reali-
zacji kosztownej wymiany płyt cemen-
towo-azbestowych zgodnie z przepi-
sami prawa.
Z dofinansowania może skorzystać 

mieszkaniec powiatu konińskiego (osoba 
fizyczna zameldowana na terenie jednej 
z miejscowości powiatu) lub właściciel 
nieruchomości położonej na terenie jed-
nej z 14 gmin powiatu (posiadający tytuł 
prawny do tej nieruchomości), który będzie 
dokonywał wymiany pokrycia dachowego 
zawierającego azbest lub wcześniej do-
konał takiej wymiany. Obejmie ono 100% 
kosztów demontażu, transportu i uniesz-
kodliwienia odpadów azbestowych lub 
sam transport i unieszkodliwianie. Prace 
demontażowe wykonuje firma wyłoniona 
przez Starostwo Powiatowe w Koninie, 
w trybie przetargu nieograniczonego. 

Realizacja zadania w latach 2007-2011 
przedstawia się następująco:

Program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest

„Drzewko za butelkę”
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str. 8  Demontaż elementów konstrukcyjnych zawierające azbest

Klasyfi kacja
wg kodu 17 06 05

Rok Ilość (t) Ogółem (t)
2007 410,53

2 762,72
2008 463,40
2009 525,52
2010 722,77
2011 640,50

W każdym roku realizacji, po uprzednim naborze wniosków, w drodze przetargu 
nieograniczonego Starostwo wyłaniało fi rmę, która wykonywała zadania. 

Przedsięwzięcie miało na celu demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt azbe-
stowo-cementowych z budynków mieszkalnych oraz  budynków gospodarczych 
(wariant I), a także transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych, które wcześniej 
zdemontowali właściciele nieruchomości (wariant II). Unieszkodliwianie materiałów 
azbestowych pochodzących z w/w źródeł odbywało się poprzez składowanie w Za-
kładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. – składowisko odpadów niebezpiecznych w Ko-
ninie, przy ul. Sulańskiej 11, czego potwierdzeniem są karty przekazania odpadu na 
składowisko.

Prace prowadzone były w 14 gminach powiatu konińskiego. Demontażu dokonano 
na terenie 1 131 posesji należących do osób fi zycznych. W poszczególnych gminach 
zrealizowano następującą liczbę wniosków:

Gmina Liczba zrealizowanych wniosków w danym roku
2007 2008 2009 2010 2011

Kazimierz Biskupi 16 18 21 25 16
Krzymów 6 5 4 16 13
Golina 15 26 31 32 31
Ślesin 23 19 30 38 23
Wierzbinek 2 6 4 8 8
Rychwał 13 15 12 23 20
Wilczyn 2 4 7 11 13
Rzgów 7 9 19 15 12
Kleczew 10 13 11 25 15
Sompolno 18 21 14 16 17
Stare Miasto 18 23 23 21 22
Grodziec 12 8 18 13 11
Kramsk 13 22 23 32 30
Skulsk 2 9 23 17 13
RAZEM 157 198 240 292 244
OGÓŁEM 1 131

Zainteresowanie mieszkańców powiatu udziałem w programie jest ogromne, 
czego dowodem jest ilości zrealizowanych wniosków. W bieżącym roku, do Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego starostwa wpłynęło już 
130 wniosków przewidzianych do realizacji w roku 2012. Osoby chcące usunąć płyty 
azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych 
mogą składać jeszcze wnioski. Przedsięwzięcie realizowane jest do końca 2012 r. 

W tym roku budżetowym zabezpieczono na ten cel ponad 600 tys. Ponadto złożono 
wniosek o dofi nansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Procedura przetargowa planowana jest na 
przełomie kwietnia i maja.

Zadanie w latach 2007-2011, sfi nansowano ze środków własnych (1 785 960,32 zł), 
oraz ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodne w Poznaniu (889 837,40 zł).

Wartość zadania na przestrzeni 5 lat przedstawia się następująco:

Rok Środki własne Środki WFOŚiGW (dotacja) Środki ogółem
2007 232 462,15 200 000,00 432 462,15
2008 335 497,69 178 000,00 513 497,69
2009 329 999,15 228 200,00 558 199,15
2010 503167,30 129 573,60 632 740,90
2011 384 834,03 154 063,80 538 897,83
RAZEM 1 785 960,32 889 837,40 2 675 797,72

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu potrwa do 
końca roku 2012. Radni mogą go jednak przedłużyć. Zgodnie z umowami z Unią Euro-
pejską, Polska ma czas na likwidację tego materiału niebezpiecznego do 2032 roku.

„Programu usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest z terenu 
powiatu konińskiego na lata 2007-2012”, 
został przyjęty przez Radę Powiatu Ko-
nińskiego uchwałą Nr IX/41/07 z dnia
29 czerwca 2007 r. W listopadzie tego sa-
mego roku nastąpiła zmiana załącznika 

do ww. uchwały, podjęta przez Radnych 
Powiatu w dniu 22 listopada 2007 r. uchwa-
łą Nr XIII/61/07. Druga zmiana Progra-
mu, która została uchwalona 30 marca
2010 r. (uchwała Nr XXXVII/194/10 Rady 
Powiatu Konińskiego), konieczna była 
z uwagi na likwidację Powiatowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Julia Stasińska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Ochrona Środowiska 
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Pomoc Społeczna / Fundusze Europejskie
Niech 1% zostanie 
w regionie ...

Przed nami w okres rozliczeń podatkowych za rok 2011. Dla organizacji pozarządo-
wych posiadających status organizacji pożytku publicznego jest to czas intensywnych 
starań o pozyskanie 1% od podatników.

Zachęcamy Państwa do jego przekazywania, na potrzeby organizacji pożytku pu-
blicznego działających w powiecie bądź współpracujących z powiatem

Wykaz organizacji:
Lp. Organizacja Adres KRS

1 Ochotnicza Straż Pożarna
w Starym Mieście

ul. Rychwalska 1
62-571 Stare Miasto 0000042147

2 Wilczyńskie Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju

ul. Strzelińska 12D
62-550 Wilczyn 0000192491

3 Wielkopolskie Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi w Kawnicach

Kawnice 37b
62-590 Kawnice 0000211872

4 Towarzystwo Promocji i Rozwoju
Ziemi Kleczewskiej

ul. Warszawska 31 lok. 215
62-540 Kleczew 0000015671

5 Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, 
Edukacja, Rozwój Wsi Centrum 
w Grodźcu

Grodziec-Tartak 4a
62-580 Grodziec-Tartak 0000174813

6 Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji 
w Brzeźnie

ul. Konińska 12
62-513 Brzeźno 0000252188

7 Fundacja Spem Donare Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary 0000300810

8 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ

ul. Południowa 2A
62-510 Konin 0000197058

9 Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. PCK 13
62-500 Konin 0000051072

10 Fundacji Mielnica ul. Szpitalna 43
62-504 Konin 00000 35780

11 Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży „Otwarcie”

ul. Kilińskiego 1
62-500 Konin 0000271226

12 Fundacja Przyjaciół Zdrowia ul. Wojska Polskiego 6
62-500 Konin 0000222401

13 Konińska Fundacja Kultury Plac Niepodległości 1
62-510 Konin 0000232242

14 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
w Koninie

ul. Zofi i Urbanowskiej 8
62-500 Konin 0000039470

15 Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża

ul. Staromorzysławska 1
62-510 Konin 0000225587

16 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Noskowskiego 1a
62-510 Konin 0000322302

W zeznaniu podatkowym za rok 2011 wystarczy wpisać tylko numer Krajowego Re-
jestru Sądowego wybranej organizacji i 1% trafi  na jej konto.

Romualda Nawrocka
Starostwo Powiatowe  w Koninie

Spotkanie 
grupy 
wsparcia

We wtorek (21 lutego) w Domu Kul-
tury, w Kazimierzu Biskupim odbyło się 
pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla 
osób doznających przemocy w rodzinie. 
Poprowadził je Jacek Biskupski – spe-
cjalista pracy z rodziną Ośrodka Porad-
nictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzy-
sowej w Ślesinie.

Spotkanie miało charakter wspiera-
jąco-edukacyjny. Uczestniczyło w nim 
osiem osób, które doznały lub doznają 
przemocy. Zajęcia mają na celu m.in.: 
zmianę przekonań i stereotypów doty-
czących przemocy w rodzinie, naukę ra-
dzenia sobie w sytuacji przemocy, zmniej-
szenie poczucia osamotnienia i nie rozu-
mienia swojej sytuacji oraz motywowanie 
uczestników do działań obronnych.

Wsparciem objęte są osoby doświadcza-
jące przemocy w rodzinie. Grupa powstała 
w ramach współpracy Ośrodka Poradnic-
twa Rodzinnego w Ślesinie z gminnym 
zespołem interdyscyplinarnym w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w Kazimierzu Biskupim.Zajęcia odbywają 
się co dwa tygodnie we wtorek w Domu 
Kultury, w Kazimierzu Biskupim, kolejne 
już 6 marca. Organizatorzy zaplanowali 
15, trzygodzinnych spotkań.

Osoby, chcące dołączyć do pierwszej 
Grupy wsparcia (max. 3 osoby), winny 
wcześniej zgłosić swój udział pracow-
nikowi Ośrodka Poradnictwa Rodzinne-
go i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. 
W przypadku większego zainteresowa-
nia istnieje możliwość zainicjowania dru-
giej grupy 10-12 osobowej. 

Jacek Biskupski
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie

Poradnik Konsumenta

Fundusze Unijne
dla najmłodszych

Pod takim hasłem 28 lutego odbyło 
się w Starostwie Powiatowym spotkanie 
informacyjne dla dzieci ze szkoły podsta-
wowej numer 5 w Koninie.

Celem lekcji europejskiej było przybli-
żenie najmłodszym tematyki Unii Euro-
pejskiej oraz Funduszy Unijnych.

Mali uczestnicy dowiedzieli się o pracy 
Punktu Informacyjnego Funduszy Eu-

ropejskich, który od 4 lat działa na rzecz 
mieszkańców powiatu oraz o zadaniach ja-
kie realizują pracujący w nim konsultanci.

Dzieci wykonały prace plastyczne z za-
kresu znajomości tematyki dotyczącej Unii 
Europejskiej. Spośród przygotowanych 
obrazków wybrano 3 najładniejsze i te po-
wieszono na tablicy informacyjnej Punktu.

Podczas spotkania uczniom przybliżo-
na została postać bohatera książki Małgo-
rzaty Węgrzeckiej – Maksa Europejskiego 
(konsultanta Funduszy Europejskich). Po-
znały również mechanizm sporządzania 

wniosków, na które można uzyskać do-
finansowanie z Unii Europejskiej. Chętni 
wzięli udział w quizie dotyczącym wiedzy 
o Unii Europejskiej. Zwycięzcom wręczo-
no nagrody – gadżety promocyjne pocho-
dzące z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Na zakończenie spotkania każde dziecko 
otrzymało nagrodę niespodziankę za uczest-
nictwo w niecodziennej lekcji europejskiej.

Joanna Rudyj
Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich
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Poradnik Konsumenta
Znajomość podstawowych praw 

konsumentów oraz dowód zakupu – to 
niezbędny zestaw podczas składania 
reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich 
praw, gdy mamy paragon. Warto o tym 
pamiętać, kupując nie tylko na zimo-
wych wyprzedażach.

Już po raz drugi akcję Ministerstwa Fi-
nansów pt. Nie bądź jeleń, weź paragon 
wspierają Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Wojewódzkie Inspekto-
raty Inspekcji Handlowej, Rzecznicy Kon-
sumentów, Federacja Konsumentów oraz 
Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich. Wspólnie będziemy 
przypominać o konieczności 
wystawiania i przechowywania 
paragonów.

[Warszawa, 12 stycznia 2012 r.]
Bez paragonu reklamacji nie 
uznaje się – to nie cytat z kul-
tow wej polskiej komedii, ale 
informacje, które można często 
usłyszeć od sprzedawców. Pa-
ragon jest jednym z najprost-
szych i najpowszechniejszych 
dowodów zakupu – dostajemy 
go zawsze, gdy kupujemy.

Dowód zakupu
Co łączy zakupy na wyprze-

daży, na bazarze, w restaura-
cji? – dowód zakupu. Musi nam 
go wydać każdy przedsiębiorca, 
ponieważ jest to potwierdzenie 
transakcji kupna-sprzedaży. 
Najczęściej dostajemy paragon. 
Ale dowodem może też być fak-
tura, potwierdzenie płatności 
kartą, czy wyciąg z konta. Przy-
dadzą się, gdy produkt będzie 
niezgodny z umową, czyli wa-
dliwy. Warto pamiętać o tym, 
aby zawsze upominać się o wy-
stawianie paragonów. W prze-
ciwnym wypadku, bardzo trud-
no będzie konsumentowi udowodnić, że 
produkt kupił w konkretnym miejscu.

Wadliwy produkt
Rzecz, która posiada wady można 

reklamować. Reklamację składamy 
u sprzedawcy na piśmie w dwóch egzem-
plarzach. Dołączamy do niej paragon. 
Mamy na to aż dwa lata od momentu 
zakupu. Takie same zasady dotyczą tak-
że tych konsumentów, którzy korzystają 
z kończących się już zimowych wyprze-
daży, czy kupują w internecie. Decydując 
się na towary używane (np. w komisie), 

musimy pamiętać, że czas reklamacji 
może wynieść minimum rok.

Krótsze terminy obowiązują wtedy, gdy 
reklamujemy produkty spożywcze – mo-
żemy to zrobić w ciągu trzech dni od mo-
mentu otwarcia opakowania lub zakupu 
towaru luzem.

Reklamacja tylko z paragonem?
Warto pamiętać, że sprzedawca nie 

może uzależniać przyjęcia reklamacji 
od przedstawienia wyłącznie paragonu. 
Jeżeli go nie mamy, a płaciliśmy kartą, 

powinniśmy dołączyć potwierdzenie ta-
kiej transakcji. Urząd zwraca uwagę na 
bezprawne postanowienia w regulami-
nach sklepów, które wyłączają możliwość 
przedstawienia innego dowodu zakupu 
niż paragon. Każdy konsument powinien 
mieć jasną, rzetelną i niewprowadzająca 
w błąd informację o przysługujących mu 
prawach. Cieszy jednak fakt, że nieprawi-
dłowości w tym zakresie jest niewiele.

Zwroty
Możliwość zwrotu lub wymiany produk-

tu, który po prostu nam się nie podoba za-

leży wyłącznie od dobrej woli sprzedaw-
cy. Jeżeli zgadza się na takie rozwiązanie, 
poprośmy o potwierdzenie tej możliwości 
na paragonie. Warto pamiętać, że sklep 
przyjmujący zwrot towaru może nałożyć 
na konsumenta dodatkowe obowiązki, 
np. oprócz towaru żądać oryginalnego 
opakowania, niezniszczonych metek, pa-
ragonu. Coraz więcej sklepów dopuszcza 
możliwość zwrotu we wskazanym przez 
siebie terminie.

Podatki
Otrzymanie paragonu to prawo kon-

sumenta i podatnika, ponieważ paragon 
to potwierdzenie, że kwota po-
datku naliczonego w cenie za-
kupionego towaru trafi  do bu-
dżetu państwa, czyli do naszej 
wspólnej kasy, a nie do kieszeni 
nieuczciwego przedsiębiorcy.

W wyniku ubiegłorocznej 
akcji Ministerstwa Finansów 
Weź paragon okazało się, że 
skontrolowani przedsiębiorcy 
w trzecim kwartale 2011 roku 
wpłacili aż o ponad 20 proc. 
więcej podatków niż w analo-
gicznym okresie poprzedniego 
roku. W przypadku przedsię-
biorców, u których nie zago-
ściły kontrole fi skusa wzrost 
wpłat z tytułu podatków wy-
niósł tylko około 5 proc. Z da-
nych zebranych przez Minister-
stwo Finansów tylko w jednym 
województwie w pojedynczym 
kwartale wynika, że te dodat-
kowe 20 proc. wpływów podat-
kowych w sumie dało ponad 
15 mln zł. A kontrolowany był 
tylko co pięćdziesiąty punkt 
handlowy.

Problem ze sprzedawcą?
Gdy nie otrzymaliśmy para-

gonu od sprzedawcy, powinni-
śmy zgłosić ten fakt Urzędo-

wi Kontroli Skarbowej. Natomiast, gdy 
mamy problem z zakupami, odrzuconą 
reklamacją możemy liczyć na bezpłatną 
pomoc miejskich lub powiatowych rzecz-
ników konsumentów. Ponadto poradę 
prawną można uzyskać dzwoniąc pod 
darmowy numer infolinii konsumenckiej 
800 007 707. Porad udziela także Fede-
racja Konsumentów w swoich oddziałach 
w całej Polsce, a w Warszawie Centrum 
Porad Konsumenckich SKP.

Małgorzata Cieloch
Rzecznik prasowy UOKiK

Nie bądź jeleń, weź paragon
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Sport

XIV Zimowa Powiatowa Spartakiada 
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskie-
go odbyła się 12 lutego w hali sportowej 
OSiR w Kleczewie oraz 18 i 19 lutego 
w kompleksie sportowo-dydaktycznym 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie. 

W zmaganiach rywalizowali sportow-
cy z 8 gmin Powiatu Konińskiego: Golina, 
Rychwał, Stare Miasto, Rzgów, Kazimierz 

Biskupi, Wilczyn, Kleczew i Wierzbinek. 
Przedstawiciele drużyn współzawodni-
czyli w 8 konkurencjach: podnoszenie cię-
żarka 17,5 kg, rzut lotką do tarczy, prze-
ciąganie liny, konkurs wiedzy o historii 
sportu Ludowych Zespołów Sportowych 
w Wielkopolsce, wielobój rekreacyjny, 
rzuty karne do bramki, halowa piłka noż-
na mężczyzn oraz piłka siatkowa kobiet 
i mężczyzn.

W klasyfikacji ogólnej najlepszą gmi-
ną XIV Zimowej Powiatowej Spartakiady 
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego 
została Gmina Rychwał, II miejsce przy-
padło dla Gminy Wilczyn, a III miejsce dla 
Gminy Golina. W poszczególnych konku-
rencjach najlepsi byli:
• Gmina Wilczyn – podnoszenie ciężarka 

17,5 kg,
• Gmina Stare Miasto – wielobój rekre-

acyjny,
• Gmina Rychwał – przeciąganie liny,
• Gmina Kleczew – rzut lotką do tarczy,

• Gmina Golina – rzuty karne do bramki,
• Gmina Golina – konkurs wiedzy LZS.

Najlepszym sportowcom Spartakiady 
puchary i medale wręczyła Starosta Ko-
niński – Małgorzata Waszak.

Zwycięzcy ww. konkurencjach będą 
reprezentować powiat w finale spar-
takiady wojewódzkiej w Wągrowcu
11 marca 2012 r. Natomiast reprezentanci 
powiatu konińskiego w grach zespoło-
wych w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn 
(Gmina Wilczyn) oraz w halowej piłce noż-
nej mężczyzn (Gmina Stare Miasto) będą 
walczyć o awans do finału, który odbę-
dzie się 4 marca 2012 roku w Kleczewie 
i w Budzisławiu Kościelnym.

Organizatorem XIV Zimowej Spartakia-
dy Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskie-
go, był Wydział Edukacji i Spraw Społecz-
nych konińskiego Starostwa.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe 

w Koninie             

Znamy zwycięzców
XIV Zimowej Powiatowej 
Spartakiady


