
ISSN 1731-8408 wrzesień 2012, nr 3 (97)Kurier

Do 30 września 2012 r. można składać wnioski o przyznanie Nagrody za dzia-
łalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu konińskiego. Aby to zrobić wy-
starczy wejść na stronę internetowa powiatu, zapoznać się z regulaminem 
i wypełnić odpowiedni formularz.

Powiat nagrodzi
najaktywniejszych

W numerze:
 Powiat nagrodzi 

najaktywniejszych,

 Podziękowali za dobry plon,

 Rozstrzygnięto jubileuszowy 
10. Konkurs „Powiatowy Rolnik 
Roku”,

 Ruszyli z niezwykłą energią,

 Powiatowa inauguracja roku 
szkolnego,

 Zakupy poza lokalem 
przedsiębiorstwa,

 Z końcem roku koniec zniżki.

Zarząd Powiatu Konińskiego podczas 
Gali Powiatu Konińskiego będzie nagra-
dzał instytucje, organizacje i osoby fi zycz-
ne za działania na rzecz rozwoju i pro-
mocji powiatu konińskiego. W sierpniu 
Uchwałą nr 218/2012 z dnia 22 sierpnia 
2012 r. w sprawie Nagrody za działalność 
na rzecz rozwoju powiatu konińskiego 
Zarząd przyjął regulamin, zgodnie z któ-
rym nagroda jest przyznawana w pięciu 
dziedzinach: „Gospodarka”, „Kultura”, 
„Sport”, „Turystyka” oraz „Działalność 
społeczna”. 

Celem przyjęcia przedmiotowych 
zasad jest uhonorowanie dorobku 
najlepszych i najefektywniejszych 
fi rm prowadzących swoją działalność 
w Powiecie Konińskim oraz wyróżnie-
nie osób i instytucji społecznych, które 
wykazują się szczególnym zaanga-

żowaniem w realizację postawionych 
przed sobą celów.

Władze Powiatu Konińskiego zachę-
cają do składania wniosków o uhonoro-
wanie najlepszych fi rm, instytucji, orga-
nizacji społecznych oraz osób fi zycznych 
nagrodą, która od tego roku staje się 
kluczową formą podziękowania władz 
powiatu za ich dotychczasowy dorobek.

Zgłoszenia do nagrody należy składać 
w terminie do 30 września 2012 r. w sie-
dzibie konińskiego Starostwa. Wniosek 
dostępny jest na stronie internetowej po-
wiatu www.powiat.konin.pl, w zakładce 
„Nagroda za działalność na rzecz roz-
woju powiatu konińskiego”.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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Rolnicy z diecezji włocławskiej, 
powiatu konińskiego i gminy 
Sompolno dziękowali w niedzie-
lę 26 sierpnia w Lubstówku za 
tegoroczne plony. Diecezjalno-
Powiatowo-Gminne Dożynki od-
były się w niezwykle malowni-
czym zakątku naszego powiatu 
i jak zawsze były okazją do po-
dziękowań, życzeń i wyróżnień.

Uroczystość rozpoczął długi, kolorowy i nie-
zwykle zdobny korowód, dożynkowy poprowa-
dzony przez Sompoleńską Orkiestrę Dętą, za 
którą podążały poczty sztandarowe, wieńce, 
kapele ludowe, starostowie dożynek, gospoda-
rze oraz kapłani pod przewodnictwem biskupa 
Wiesława A. Meringa. Dziękczynna Msza św. 
polowa sprawowana przez biskupa włocław-
skiego była pierwszym punktem Święta Plo-
nów w Lubstówku.

Zorganizowane – prawie dosłownie wśród pól 
– dożynki, były dziękczynieniem za tegoroczne 
zbiory. A były to plony wypracowane zazwy-
czaj z tegorocznego zasiewu, ponieważ sucha 
zima sprawiła, że wczesną wiosną o optymizm 
wśród rolników było trudno. Na szczęście wio-
sna i lato poprawiły humory mieszkańcom wsi 
i podczas dożynek dziękowano za dobre plony. 
Słowa podziękowania za trud pracy skierował 
do rolników przewodniczący Rady Powiatu Ko-
nińskiego Janusz Stankiewicz – Z ogromną ra-
dością spoglądam na ten wspaniały pachnący 
bochen chleba, upieczony z tegorocznego 
ziarna, które wzrastało i dojrzewało w naszej 
ukochanej powiatowej ziemi. Dziękuję bardzo 
za ten wymowny dar, który stanowi przypo-
mnienie, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy 
rolnika polski chleb trafi a codziennie na stoły 
w naszych domach.

Najbardziej tradycyjnym i charakterystycz-
nym znakiem dożynek był obrzęd przekaza-
nia chlebów. Dorodne bochny na ręce biskupa 
włocławskiego Wiesława Meringa, starosty 
konińskiego Małgorzaty Waszak oraz burmi-
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strza Sompolna Andrzeja Kossowskiego prze-
kazali starostowie dożynek: Dorota Grudzińska 
i Janusz Zieliński oraz ich asystenci Karolina 
Walczak i Kamil Banasiak.

Po odśpiewaniu „Roty” i wyprowadzeniu 
sztandarów przyszedł czas na odznaczenia 
„Za zasługi dla rolnictwa”, które 11 rolnikom 
z powiatu konińskiego przyznał Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

A potem dominowały już emocje związane 
z konkursami. Jako pierwszy rozstrzygnięto 
„Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy”. Komisja powołana przez organizato-
rów, której przewodniczyła Elżbieta Barszcz 
z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, oceniła 
prawie 30 wieńców. Spośród nich najpiękniej-
szym wieńcem okazało się dzieło zbudowane 
i wyplecione przez mieszkańców wsi Podgór 
w gminie Kramsk. Drugie miejsce przypadło 
dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sławsku (gm. 
Rzgów), a trzecie dla Koła Gospodyń Wiejskich 
z Półwioska Starego (gm. Ślesin). Wyróżnienia 
otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich z Sycewa 
(gm. Sompolno), parafi a Lubień Kujawski, pa-
rafi a Smólnik, Stowarzyszenie Aktywnych Ko-
biet z Sadlna (gm. Wierzbinek), Koło Gospodyń 
Wiejskich z Marcjanek (gm. Sompolno) oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z Buszkowa (gm. 
Skulsk).

Finałem konkursowych oczekiwań było 
zakończenie 10. Konkursu „Powiatowy Rol-
nik Roku”. Spośród dziesięciu nominowanych 
w konkursie wzorowych gospodarstw, po-
wołana przez starostę konińskiego Kapituła 
Konkursu, tytułem „Powiatowy Rolnik Roku” 
i statuetką siewcy nagrodziła: Teresę Dąbrow-
ską, Paulinę i Mariusza Lebiedzińskich, Halinę 
i Stanisława Muszyńskich, Agnieszkę i Leszka 
Piętka, Wandę i Stanisława Zych (szczegóły 
w tym numerze Kuriera str. 4).

W części artystycznej dożynek podziwiać 
można było zespoły ludowe i taneczne: z Po-
znania, Sompolna i Kramska. Swoje umiejętno-
ści zaprezentował jako pierwszy Zespół Tańca 
Ludowego „Poligrodzianie”. Nie zabrakło także 
tańców współczesnych w wykonaniu Grupy 
Tanecznej „Karo”. Niezwykle ciepło przyjęto – 
bardzo uzdolnionych – najmłodszych artystów, 
czyli Zespół Wokalno-Instrumentalny „Dzieci 
Kujaw” z Kramska. Wśród występujących nie 
mogło też zabraknąć gospodarzy, czyli zespo-
łu wokalnego „Kwiaciarki” z Sompolna.

Dożynki zakończyła zabawa pod gołym nie-
bem z zespołem „Equator” z Piotrkowa Kujaw-
skiego.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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Każdego roku do grona najlepszych 
i przedsiębiorczych rolników dołącza-
ją kolejne osoby. Nazwiska laureatów 
roku 2012 poznaliśmy podczas Doży-
nek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych 
w Lubstówku. Kapituła tytułu powoła-
na Zarządzeniem Starosty Konińskiego 
spośród 10 nominowanych gospodarstw 
wyłoniła pięć najlepszych. 

 Ocenie jubileuszowej kapituły, repre-
zentowanej przez: Bogumiła Leszczaka 
– przewodniczącego Komisji Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska; Jolantę Na-
wrocką – przewodniczącą Izby Rolniczej 
w Koninie; Józefa Gęziaka – kierownika 
Powiatowego Ośrodka Rolniczego; Ewę 
Jakubowską – kierownika Samodziel-

nego Referatu Prewencji, Rehabilitacji 
i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS 
w Koninie; Halinę Kaczmarek z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa; Grzegorza Dutkiewicza z Państwo-
wej Inspekcji Pracy w Koninie; Boże-
nę Frankowską pracownika Wydziału 
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnic-
twa konińskiego Starostwa, podlegało 
18 gospodarstw. 

 Wizytowane przez kapitułę gospodar-
stwa oceniane były według następują-
cych kryteriów:
• Poziom produkcji i nowoczesność 

technologii,
• Organizacja gospodarstwa i racjonal-

ność wyposażenia,

• Możliwe do oceny efekty ekonomiczne,
• Stosowanie zwykłej dobrej praktyki 

rolniczej,
• Przestrzeganie zasad BHP właści-

wych dla gospodarstw rolnych,
• Dobrostan zwierząt,
• Ogólna ocena sposobu prowadzenia 

działalności uwzględniającej estetykę 
gospodarstwa i kwestie ekologiczne.
Spośród zgłoszonych gospodarstw 

Akty Nominacji do tytułu Powiatowy Rol-
nik Roku otrzymali: Piotr Czajczyński 
z Łagiewnik (gm. Grodziec); Teresa Dą-
browska z Ranny (gm. Kramsk); Paulina 
i Mariusz Lebiedzińscy z Liśca Małego 
(gm. Stare Miasto), Halina i Stanisław 
Muszyńscy z Koszar (gm. Sompolno); 
Adam Nowakowski z Wturka (gm. Wil-
czyn); Marzena i Marek Pietrzak z Zie-
mięcina (gm. Wierzbinek); Agnieszka 
i Leszek Piętka z Błonic (gm. Rzgów); 
Norbert Sieczka z Kawnic Koloni (gm. 
Golina); Henryka i Janusz Zielińscy 
z Młynka (gm. Sompolno); Wanda i Sta-
nisław Zych z Sokółki (gm. Kazimierz 
Biskupi). Miano najlepszych rolników 
10. Konkursu Powiatowy Rolnik Roku 
oraz statuetki Siewcy otrzymali – Teresa 
Dąbrowska; Paulina i Mariusz Lebie-
dzińscy, Halina i Stanisław Muszyńscy, 
Agnieszka i Leszek Piętka oraz Wanda 
i Stanisław Zych.

 Mając na względzie rolniczy charakter 
powiatu konińskiego, codzienne zaanga-
żowanie i trud pracy rolnika zachęcamy 
władze Gmin, Izby Rolniczych oraz Po-
wiatowego Zespołu Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego do zgłaszania prężnie działa-
jących gospodarstw do tytułu Powiatowy 
Rolnik Roku.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Rozstrzygnięto 
jubileuszowy 10. Konkurs 
„Powiatowy Rolnik Roku”

XIX posiedzenie Rady Powiatu Koniń-
skiego odbyło się 2 sierpnia 2012 r.. O jego 
szczególnym przebiegu zadecydował 
punkt 6 porządku obrad, dotyczący roz-
patrzenia wniosku o odwołanie Starosty 
Konińskiego. Z wnioskiem takim wy-
stąpili na czerwcowej sesji radni opo-
zycyjnego klubu PSL, zarzucając w nim 

staroście Małgorzacie Waszak m.in. nie-
gospodarność, brak przejrzystej polityki 
kierowania powiatem, czy niekompeten-
cję w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Postawionym we wniosku zarzutom 
przyjrzała się komisja rewizyjna rady 
powiatu, która nie dopatrzyła się w nich 
podstaw do odwołania Starosty. Na se-
sji, w obronie Małgorzaty Waszak zabrali 
głos radni powiatu reprezentujący kluby 
Platformy Obywatelskiej i Towarzystwa 
Samorządowego. Wcześniej, na specjal-
nie zwołanej konferencji prasowej, o swo-
im poparciu dla Starosty zapewniali też 

koalicjanci z Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej oraz klubu „Przyjazny Powiat”. 

Do zarzutów odniosła się również 
sama Starosta Małgorzata Waszak, 
składając wyjaśnienia w tej sprawie 
przed komisją rewizyjną. Na sierpniowej 
sesji wysłuchała ich cała rada oraz po-
zostali uczestnicy posiedzenia.

– Obejmując funkcję Starosty Koniń-
skiego 2 maja 2011 roku byłam przeko-
nana, że wyzwania jakie przede mną sta-
ną, będę realizować zgodnie z prawem, 
z dużą odpowiedzialnością i rzetelnością. 
Deklarowałam również jawną i przejrzy-

 Teresa Dąbrowska, Paulina i Mariusz Lebiedzińscy, Halina i Stanisław Muszyńscy, 
Agnieszka i Leszek Piętka oraz Wanda i Stanisław Zych to Rolnicy nagrodzeni sta-
tuetką Siewcy podczas 10. Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”.

Z XIX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Starosta Koniński Małgorzata Waszak 
pozostała na stanowisku. Przy osiem-
nastu głosach „przeciw” i sześciu „za” 
radni powiatu konińskiego odrzucili 
wniosek o odwołanie starosty z pełnio-
nej funkcji.



5

Z Kroniki Powiatu

stą politykę ukierunkowaną na rozwój po-
wiatu konińskiego – powiedziała Starosta. 
– Z takiego działania nie zrezygnowałam, 
wręcz przeciwnie każde kolejne zada-
nie, jakie przede mną stawało, starałam 
się realizować lepiej od poprzedniego. 
Przedstawione we wniosku o odwołanie 
Starosty Konińskiego zarzuty, nie znaj-
dują żadnego potwierdzenia w faktach – 
podkreśliła Małgorzata Waszak.

Po wystąpieniu Starosty i powołaniu 
komisji skrutacyjnej odbyło się głoso-
wanie. Wzięło w nim udział 24 radnych. 
Przy 18 głosach „przeciw” i 6 „za” radni 
powiatu konińskiego odrzucili wniosek 
o odwołanie starosty z pełnionej funkcji.

Po wznowieniu posiedzenia, radni po-
wiatu kontynuowali pracę zgodnie z jego 
porządkiem. Tę część obrad zdominowały 
sprawy oświatowe, w których rada podjęła 

aż 10 uchwał, w tym o założeniu pierwsze-
go w powiecie przedszkola specjalnego. 
Placówka dla dzieci upośledzonych umy-
słowo w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym oraz dzieci z autyzmem i niepełno-
sprawnościami sprzężonymi działać bę-
dzie w strukturach Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. 

Radni postanowili także przyznać do-
tację celową w wysokości 15.000 zł dla 
Związku Międzygminnego „Koniński 
Region Komunalny”. Pomoc fi nansowa 
przeznaczona zostanie na przeprowa-
dzenie konkursu na najbardziej uporząd-
kowaną wieś oraz najbardziej zadbaną 
zagrodę w gminie, a także edukację eko-
logiczną środowisk lokalnych.

Rada zdecydowała też o nieuwzględ-
nieniu wezwania Rektora PWSZ w Koni-
nie do zmiany uchwały w sprawie niewy-
rażenia zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy z radnym powiatu.

Podczas XIX sesji Rada Powiatu Koniń-
skiego zrealizowała 23 punkty porządku 
obrad, w tym podjęła 14 uchwał.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Po raz siódmy mieszkańcy Goliny świę-
towali dni swojego miasta. Tegoroczne 
święto było wyjątkowe, bowiem od-
było się w rocznicę 650-lecia nadania 
małemu grodowi znad Warty praw 
miejskich, przez króla Kazimierza
III Wielkiego.

Rocznicowe obchody zainicjował uro-
czysty pochód mieszkańców, którzy 
ubrani w średniowieczne stroje towa-
rzyszyli ostatniemu z dynastii Piastów 
do Parku Miejskiego, bowiem jak wieść 
gminna niosła, miały się zdarzyć rzeczy 
niebywałe. Król nie zawiódł oczekiwań 
mieszczan i ze sceny gromkim głosem 
odczytał akt erekcyjny, potwierdzając 
tym samym lokację grodu znad Warty. 
Inscenizacja w wykonaniu wojów z grupy 
rekonstrukcyjnej „JANTAR” była na tyle 
sugestywna, że na chwilę wszyscy prze-
nieśli się w czasie.

Część artystyczną zainaugurowała 
Orkiestra Dęta OSP z Goliny, następnie 
swój repertuar zaprezentował zespół 
„SIEKIERAKI”. Niezwykle pozytywne 
recenzje zebrał belgijski zespół folklo-
rystyczny „Rentje Vos z Kemzeke”, za 
piękny taneczny spektakl. Święto mia-

sta uświetnił także kabaretowy występ 
Tadeusza Drozdy, który „satyrycznym 
okiem” opisywał polską rzeczywi-
stość.

Kulminacyjnym punktem wieczoru 
był koncert Halinki Młynkowej. Solistka 
zaśpiewała utwory nagrane wspólnie 
z Brathankami oraz z pierwszej swo-
jej solowej płyty. Na scenie pojawiła się 
również mieszkanka naszego miasta, 
fi nalistka VII edycji programu YOU CAN 
DANCE – Ania Matlewska. Pełen wrażeń 
dzień zakończyła zabawa z DJ-em.

Niedzielne popołudnie organizatorzy 
zaplanowali z myślą o dzieciach, które 

dokazywały w wesołym miasteczku, 
jeździły na kucyku, a także obejrzały 
specjalnie dla nich przygotowany pro-
gram artystyczny. Starszej widowni 
dzień umiliły występy Zespołu Pieśni 
i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” oraz grup 
„Video Stars” i „EduArt Orchestra”. Pu-
bliczność z niecierpliwością oczekiwała 
na koncert gwiazdy wieczoru zespołu 
„Żuki”. Artyści nie zawiedli, a golinianie 
usłyszeli przeboje „The Beatles” oraz 
„Czerwonych Gitar”. Dźwięki starych 
szlagierów sprawiły, że nogi same „rwa-
ły się do tańca”.

 Karolina Kasprzak

„Królewskie”
Dni Goliny
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Spoglądając na warunki pogodowe 
dwa dni przed Wielkim Ruszeniem i dwa 
dni po jego zakończeniu można śmiało 
powiedzieć – trzeba ogromu szczęścia, 
by mieć idealną pogodę na jedną z waż-
niejszych powiatowych imprez roku. Ale 
nawet nie to sprawiło, że 13. Wielkie Ru-
szenie Gmin Powiatu Konińskiego moż-
na uznać za udane. Przesądziła pogoda 
ducha i energia, jakie za każdym razem 
przywożą ze sobą przedstawiciele gmin 
powiatu konińskiego biorący udział 
w spotkaniu. Widać to było zarówno na 
pięknie udekorowanych stoiskach, jak 
i na scenie, gdzie występowali młodzi 
i nieco starsi artyści. Potrawy regionalne 
przygotowane przez koła gospodyń wiej-
skich, czy zmagania drużyn na „Między-
pokoleniowych potyczkach gminnych” 
były uzupełnieniem pełnego pozytywnej 
energii festynu w Sławsku.

W konkursie na „Najsmaczniejszą po-
trawę regionalną” rozstrzygniętym pod-
czas Wielkiego Ruszenia wzięło udział
16 wystawców. Pierwszą nagrodę otrzy-

mał Klub Seniora w Kramsku za cało-
kształt przygotowanych potraw i ich pre-
zentację. Drugie miejsce za szynkę babuni 
grodzieckiej z sosem jabłkowo-chrzano-
wym przypadło dla Koła Gospodyń Wiej-
skich w Lądku (gm. Grodziec), a trzecie 
wywalczyło Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich z gminy Stare Miasto – za kluski 
ziemniaczane szare. Pozostałe Koła i sto-
warzyszenia otrzymały wyróżnienia:
• KGW w Dąbrowicach (gm. Rzgów) – za 

karpia pieczonego na chlebie,
• Kobiety Aktywne z Goliny Kolonia – za 

sernik goliński,
• KGW w Sławsku (gm. Rzgów) – za 

mięso wieprzowe z weka,
• KGW w Paprotni (gm. Krzymów) – za 

smalec z paprochami,
• Koło Gospodyń w Rychwale – za zielo-

ny przysmak,
• KGW w Nyklu (gm. Wierzbinek) – za 

pasztet z królika,
• Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiej-

skich w Wilczynie – za rybę w zalewie 
octowej,

• Gminna Rada Kobiet w Kleczewie – za 
łazanki,
• KGW w Marianowie (gm. Ślesin) – za 

gęś po ślesińsku,
• KGW we Władzimirowie (gm. Kazi-

mierz Biskupi) – za pączki,
• KGW w Mniszkach (gm. Skulsk) – za 

polewkę z serem, śmietaną i masłem
• KGW w Lipicach (gm. Grodziec) – za 

łabędziowe pałki,
• KGW w Szyszynku (gm. Ślesin) – za 

tzw. „dziady”.
Dzięki sponsorom Wielkiego Ruszenia, 

każdy startujący w Konkursie otrzymał 
nagrodę lub upominek.

Bardzo ciekawa rywalizacja odbyła się 
także podczas „Międzypokoleniowych 
potyczek gminnych”. Tu sześcioosobowe 
drużyny musiały wykazać się nie tyle siłą, 
co sprawnością i umiejętnością międzypo-
koleniowej współpracy. Z tych zadań najle-
piej wywiązała się gmina Golina, która wy-
przedziła drużyny z Rychwała i Rzgowa.

Uzupełnieniem wydarzeń kultural-
nych było zakończenie dwóch imprez 
towarzyszących Ruszeniu. Podczas fe-
stynu zaprezentowano po raz pierwszy 
drewnianą rzeźbę Marcina ze Sławska 
– rycerza, znaczącej postaci czasów śre-
dniowiecza na Ziemi Konińskiej, uczest-
nika bitwy pod Grunwaldem wykonaną 
przez Piotra Staszaka z Brudzewa.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było 
zakończenie III Spływu Kajakowego 
„Szlakiem śluz Wielkiej Pętli Wielko-
polski” organizowanego przez Lokalną 
Organizację Turystyczną MARINA. Ka-
jakarze zakończyli swoją przygodę nad 
brzegiem Warty w Sławsku, gdzie uro-
czyście otwarto też przystań – miejsce 
wypoczynku dla turystów.

Hasło tegorocznego Wielkiego Rusze-
nia Gmin Powiatu Konińskiego brzmiało 
„Powiat koniński – energia pokoleń”. Tę 
energię było w Sławsku widać niemal na 
każdym kroku. I za to wszystkim biorącym 
udział w Ruszeniu ogromnie dziękujemy!

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Ruszyli z niezwykłą energią
Powiat koniński to region o niezwykłej energii. Pokazali to dobitnie mieszkańcy 
gmin, które po raz 13 zaprezentowały się 23 czerwca 2012 r.  na Wielkim Ruszeniu 
Gmin Powiatu Konińskiego w Sławsku. Było smakowicie, radośnie i wszystkiemu 
sprzyjała znakomita pogoda.
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Przemówienie inauguracyjne wygło-
siła Starosta Koniński Małgorzata Wa-
szak, która przytaczając słowa polskiej 
poetki Wisławy Szymborskiej, „każdy 
przecież początek, to tylko ciąg dalszy” 
podkreśliła, że rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego jest w pewnym sensie 
kontynuacją czegoś, co już wszyscy za-
początkowaliśmy, jest kolejnym etapem 
naszego życia.

Starosta nawiązała także do wyda-
rzeń września 1939 r., podkreślając jego 
znaczenie w historii Naszej Ojczyzny, 
oraz to, abyśmy otaczali opieką i sza-
cunkiem miejsca pamięci narodowej, 
a także pamiętali o jego ofi arach i boha-
terach.

Powiatowa inauguracja roku szkol-
nego 2012/2013 stanowiła również uro-
czystą oprawę wydarzenia ważnego 
dla Liceum Ogólnokształcącego w Kle-
czewie, jakim było podpisanie porozu-
mienia o współpracy pomiędzy 33 Bazą 
Lotnictwa Transportowego w Powidzu 
a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie. W dalszej części spotka-
nia uczniowie z Kleczewa przedstawili 
impresję z pogranicza poezji i muzyki, 
dzięki której to, co wielokrotnie już wy-
powiedziane o wrześniu 1939 roku, było 
refl eksją o paradoksach polskiego losu.

W roku szkolnym 2012/2013 w szko-

łach prowadzonych przez powiat koniński 
rozpocznie naukę prawie 1300 uczniów, 
w tym blisko 400 uczniów w klasach 
pierwszych. To właśnie dla nich z dniem 
1 września 2012 r. została poszerzona 
oferta edukacyjna.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie uczniowie kształcić się 
będą w zasadniczej szkole zawodowej 
w zawodach: monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, mu-
rarz-tynkarz, elektromechanik pojazdów 
samochodowych oraz w liceum ogólno-
kształcącym dla dorosłych.

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie uczniowie podejmą 
naukę w zawodach: technik organizacji 
reklamy, technik żywienia i usług ga-
stronomicznych, a w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie nowy 
zawód to technik żywienia i usług gastro-
nomicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ro-
dziców, dzieci i środowiska w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ry-
chwale, powstało przedszkole specjalne 
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi.

Małgorzata Hopen
Starostwo Powiatowe w Koninie

Edukacja
Powiatowa inauguracja 
roku szkolnego
Nowi uczniowie, nowe kierunki kształcenia i nowe edukacyjne wyzwania – to 
najkrótszy opis początku roku szkolnego 2012/2013 w powiecie konińskim. Jego 
inauguracja odbyła się 3 września 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie.

Departament Edukacji i Nauki Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje 
program stypendialny dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakła-
dów kształcenia nauczycieli i kolegiów 
pracowników służb społecznych oraz 
studentów uczelni. Stypendium ma cha-
rakter pomocy socjalnej i jest wypłacane 
ze środków budżetowych Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.

Dokumenty, w tym Regulamin, wzory 
wniosków są dostępne na stronie inter-
netowej Urzędu pod adresem: www.
umww.pl w zakładce biuletyn informacji 
publicznej/ Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego/Uchwały/Uchwały Sejmiku 
– IV kadencja/Uchwały podjęte na XXIII 
Sesji Sejmiku w dniu 25 czerwca 2012 r./
poz.16.XXIII/400./12.

Wnioski wraz z dokumentacją nale-
ży składać w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Koninie w nieprzekraczalnym termi-
nie:
• uczniowie do 25 września 2012 r.;
• studenci do 20 października 2012 r.

W przypadku składania kserokopii do-
kumentów do wniosku, oryginał należy 
przedstawić do wglądu w Starostwie 
Powiatowym w Koninie w Wydziale Edu-
kacji i Spraw Społecznych.

Małgorzata Hopen
Starostwo Powiatowe w Koninie

Stypendia
Marszałka 
Województwa 
Wielkopolskiego

1

   Załącznik nr 2 
do Regulaminu 

…………………. ..                                                     ………………………
pieczęć z datą wpływu      pieczęć z datą wpływu  
do Starostwa Powiatowego/     do Departamentu Edukacji i Nauki 
Urzędu Miasta na prawach powiatu     Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA SŁUCHACZA/STUDENTA 

Na podstawie Regulaminu stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
wnoszę o przyznanie stypendium: 

Część A 

1. …………………………………………………………  ……………………………………..…………
Nazwisko słuchacza/studenta      Imiona słuchacza/studenta 

2. ��.��.����……………………………
                Data i miejsce urodzenia 

3. �����������
                 PESEL 

4. …………………………………………………………………………………………………………..………... 

      ………………………………………………………………………………………………………………......... 
Adres stałego zameldowania (kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu/ mieszkania, miejscowość) 

5. …………………………………………………………………………………………………………..………... 

……………………………………………………………………………………………………………….........
Adres do korespondencji (kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość) 

6. ………………....……………………………
     Telefon kontaktowy słuchacza/studenta 

7. ………………...……………………………
         Adres e-mail słuchacza/studenta 

8. ………………………………………………………………………………………………………..…………... 
Pełna nazwa uczelni publicznej/kolegium słuŜb społecznych/nauczycielskiego kolegiów języków obcych 

9. ……………………………………………………………………  ……………………………….....
Adres uczelni publicznej/kolegium słuŜb społecznych/    Telefon uczelni 
nauczycielskiego kolegiów języków obcych 

10. Średnia ocen słuchacza/ studenta w roku akademickim ...................... wyniosła .................. 

11. Średnia ocen na świadectwie szkolnym za rok ...................... wyniosła ….....…….*
* wypełnia tylko słuchacz/student pierwszego roku studiów 
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Wizyta estońskich seniorów rozpo-
częła się od spotkania z wicestarostą 
konińskim Andrzejem Nowakiem, który 
w kilku słowach przybliżył gościom pro-
blematykę pomocy społecznej w powie-
cie konińskim i zaprosił do obejrzenia 
krótkiego fi lmu o powiecie.

Po spotkaniu w Starostwie Powiato-
wym seniorzy pojechali do Kramska. 
W tamtejszym Domu Strażaka seniorzy 
z Lääne Viru spotkali się z przedsta-
wicielkami Klubu Seniora z Kramska, 
które dla gości z północy przygotowały 
regionalne potrawy oraz zaprezentowa-
ły wykonywane przez siebie rękodzieła 
(m.in. rzeźby i szydełkowanie).

Swoje umiejętności wokalne zapre-
zentował także zespół „Sentymentalne 
Serca”. Na reakcję estońskich seniorów 
nie trzeba było długo czekać. Po kilku 
chwilach salę Domu Strażaka wypełnili 
tańczący wspólnie seniorzy z Polski i Es-
tonii. – Dziękujemy za niezwykle ciepłe 
przyjęcie i wspólny taniec, który z pew-
nością zbliżył nas wszystkich do siebie – 
powiedziała Eve Tamm, przewodnicząca 
Związku Emerytów z regionu Lääne Viru. 
Panie z Klubu Seniora już zadeklarowały, 
że w przyszłym roku odwiedzą Estonię.

Estońscy seniorzy odwiedzili także 
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. 
Zwiedzili bazylikę, kościół św. Doroty 

oraz podziwiali – z tarasu widokowego na 
wieży bazyliki – panoramę okolicy. Ostat-
nim punktem programu był spacer bul-
warem nad jeziorem Ślesińskim, gdzie 
estońscy goście sprawdzili także swoją 
kondycję na specjalnie zamontowanym 
tam placu aktywności dla seniorów.

Na trasie polskiej podróży estońskich 
emerytów znalazły się także Często-
chowa, Wieliczka, Kraków i Oświęcim. 
– Mamy nadzieję, że to polsko-estoń-
skie spotkanie pozwoliło nie tylko na 
wymianę doświadczeń pomiędzy śro-
dowiskami seniorów, ale zaowocuje 
w przyszłości wspólnymi przedsię-
wzięciami – powiedziała Ewelina Rape-
ła zastępca naczelnika Wydziału Pro-
mocji i Rozwoju konińskiego Starostwa.

Powiat Koniński z regionem Lääne Viru 
współpracuje od sześciu lat. Do tej pory 
realizowane były przedsięwzięcia w dzie-
dzinie kultury, edukacji, rolnictwa, pomo-
cy społecznej oraz wspierania przedsię-
biorczości.

Polsko-estońskie spotkanie seniorów 
wpisuje się w strategię komunikacji mar-
ketingowej Powiatu Konińskiego, a także 
nawiązuje do ustanowionych w 2012 
roku obchodów Europejskiego Roku Ak-
tywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Współpraca zagraniczna
Estońscy 50+ odwiedzili 
powiat koniński
Pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów z regionu Lääne Viru w Estonii odwiedziła 
20 lipca powiat koniński. Był to ich pierwszy przystanek podczas wizyty w Polsce.
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Nie dajmy się 
oszukać!
Przedsiębiorcy z naszego regionu od-
bierają telefony od przedstawicieli 
fi rm, którzy oferują im pomoc w uzy-
skaniu dofi nansowania unijnego za 
„niewielką opłatą”. Nie świadomi ni-
czego zamawiają „pakiet” publikacji 
po czym otrzymują płytę CD oraz bro-
szury zawierające dokumenty pobrane 
z rządowych serwisów internetowych. 
O dalszej pomocy w pozyskaniu dotacji 
nie ma mowy, a i zwrotów otrzymanych 
towarów fi rmy nie przewidują.

 Z tym procederem mamy do czy-
nienie od blisko dwóch lat. Zaczyna się 
od telefonu konsultanta, który oferuje 
przedsiębiorcy kompleksową pomoc 
w uzyskaniu dofi nansowania unijnego. 
Trzeba wyrazić zgodę na przesłanie 
płatnych publikacji, które są niezbęd-
ne, by takie dofi nansowanie otrzymać. 
Niestety nie odbywa się to za darmo, 
w związku z czym właściciel fi rmy musi 
dokonać opłaty, która najczęściej oscy-

luje w granicach od 100 do 300 złotych. 
Konsultant oferuje pomoc doradcy 
w przygotowaniu dokumentacji kon-
kursowej tzn. w wypełnieniu wniosku 
o dofi nansowanie oraz biznesplanu.

I tu zaczyna się problem… w momen-
cie kiedy fi rma uiści opłatę otrzymuje 
często nieaktualne, a więc bezużytecz-
ne materiały, które są ogólnodostępne 
w Internecie. Kontakt z nadawcą staje się 
niemożliwy, telefony są wiecznie zajęte, 
a zwrotów towaru fi rma nie przewiduje. 
Co gorsza przedsiębiorca ponosi dodat-
kowe koszty związane z odesłaniem nie-
chcianej przesyłki.

Firmy oferujące fi kcyjną pomoc przed-
siębiorcom z naszego regionu mają 
siedzibę na południu Polski. To celowe 
działanie ma utrudnić bezpośredni kon-
takt z oszustami. Stosunkowo niewielkie 
opłaty za obiecaną usługę również znie-
chęcają do walki z naciągaczami.

Konsultanci pracujący w fi rmach ofe-
rujących pomoc w uzyskaniu dotacji 
niekiedy powołują się na współpracę 
z Urzędem Marszałkowskim, a nawet 
wskazują konsultantów Punktów Infor-
macyjnych Funduszy Europejskich, któ-

rzy rzekomo dojeżdżają do klientów i wy-
pełniają wnioski o przyznanie pomocy.

Jak wiadomo konsultanci Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich 
nie świadczą usług wypełniania wnio-
sków o dofi nansowanie ani biznespla-
nów, a wszystkie ich usługi wykonywane 
są nieodpłatnie.

 Najlepiej zatem najpierw sprawdzić 
z kim mamy do czynienia. Można to zrobić 
wpisując nazwę firmy w wyszukiwarce in-
ternetowej – na pierwszych stronach naj-
częściej pojawia się ostrzeżenie. Kiedy od-
bierzemy telefon i rozmówca zaproponuje 
nam pomoc w uzyskaniu dotacji możemy 
również zadzwonić do konsultanta Punk-
tu Informacyjnego Funduszy Europej-
skich i po rozmowie z nim podjąć decyzję 
o ewentualnym zamówieniu publikacji.

 Ważne jest by mieć świadomość tego, 
że za 200 lub 300 złotych nie ma możliwo-
ści uzyskania pełnej pomocy w przygoto-
waniu dokumentacji niezbędnej do uzy-
skania pomocy fi nansowej, gdyż usługa 
taka jest znacznie kosztowniejsza.

Joanna Rudyj
Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich

Fundusze europejskie

JEREMIE - fundusz dla 
przedsiębiorczych

Uruchomienie blisko dwa lata temu ze środków unijnych Fun-
duszu Powierniczego JEREMIE w Województwie Wielkopolskim, 
przyniosło efekty na dzień dzisiejszy w postaci 2 tys. podpisanych 
umów. Inicjatywa JEREMIE skierowana jest przede wszystkim dla 
firm, które rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredy-
towej, czy też zabezpieczeń o wystarczającej wartości. W ramach 
JEREMIE oferowane są pożyczki i poręczenia z których mogą sko-
rzystać osoby fizyczne i przedsiębiorcy z obszarów miejskich i wiej-
skich, wykluczenie dotyczy jedynie osób podlegających przepisom 
o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Wsparcie można przeznaczyć na finansowanie działalności go-
spodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia dzia-
łalności gospodarczej. Może to być np. zakup wyposażenia w ma-
szyny, urządzenia, zakup środków transportu, informatyzacja, 
wdrożenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
inne cele gospodarcze wpływające na rozwój firmy. 

JEREMIE cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród 
wielkopolskich przedsiębiorców i osób planujących założyć wła-
sną firmę, ponieważ oferuje łatwiej dostępne i tańsze niż na rynku 
komercyjnym środki na inwestycje. W kolejnej unijnej perspekty-
wie finansowej (po 2013 roku), preferowane będą zwrotne mecha-
nizmy finansowe, oparte na pożyczkach i poręczeniach, takie jak 
Jeremie.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Punktu Informa-
cyjnego Funduszy Europejskich w Koninie. Serwis informacyjny: 
www.jeremie.com.pl, www.wrpo.wielkopolskie.pl .

Dorota Jaśniewicz
Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich

Program „Równać 
Szanse” – regionalny 
konkurs grantowy
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję 
Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu 
„Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest 
wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie mło-
dzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) 
z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompeten-
cji i rozwój umiejętności społecznych. Organizatorzy konkur-
su chcą, by młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne 
działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, 
rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwa-
jące nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organi-
zacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki 
oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć orga-
nizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 
mieszkańców.

Termin składania wniosków mija 10 października 2012 r.
Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu 
Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.row-
nacszanse.pl

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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Konińska Izba Gospodarcza rozpoczyna 
realizację nowego projektu szkolenio-
wo – doradczego dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw z branży turystycznej, 
gastronomicznej i hotelarskiej.

We wrześniu rozpoczął się nabór do 
nowego projektu Konińskiej Izby Gospo-
darczej oraz Wyższej Szkoły Kadr Mene-
dżerskich w Koninie pt. „Teraz Ty obierz 
kurs na sukces!” realizowanego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie 
rozwoju kwalifi kacji zawodowych i do-
radztwo dla przedsiębiorstw. 

Usługi związane z turystyką, gastrono-
mią oraz hotelarstwem stanowią aktu-
alnie ważny dla subregionu konińskiego 
kierunek rozwoju mikro- i małych przed-
siębiorstw. Projekt ma na celu podnieść 
poziom umiejętności praktycznych oraz 
wiedzy specjalistycznej pracowników 
zatrudnionych w w/w usługach, co z ko-
lei przyczyni się do wzrostu potencjału 
rozwojowego przedsiębiorstw.

W projekcie mogą wziąć udział pra-
cownicy – także osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, właściciele oraz 
osoby samozatrudnione sektora MSP 
z wymienionych branż turystycznej, 
gastronomicznej i hotelarskiej. Projekt 

swoim zasięgiem obejmuje powiaty ko-
niński, słupecki, turecki, kolski oraz mia-
sto Konin. 

Zakres oraz tematyka szkoleń, kur-
sów oraz doradztwa została opraco-
wana m.in. poprzez przeprowadzone 
konsultacje z organizacjami działającymi 
w danym obszarze oraz samymi przed-
siębiorcami. Uczestnikom projektu pro-
ponujemy szeroki wachlarz szkoleń oraz 
kursów zarówno o charakterze ogólnym 
jaki i specjalistycznym:
• Kurs komputerowy I i II stopnia,
• Kurs nauki języka angielskiego na pozio-

mie podstawowym i zaawansowanym,
• Szkolenie z zakresu fi nansów i ra-

chunkowości w przedsiębiorstwie,
• Kurs na pilota wycieczek,
• Kurs przewodnika terenowego,
• Przygotowanie do zawodu kucharz 

małej gastronomi,
• Przygotowanie do zawodu kelner,
• Przygotowanie do zawodu hotelarz,
• Profesjonalna obsługa klienta,
• Skuteczny marketing usług turystycz-

nych,
• Zarządzanie personelem i organizacja 

zespołu.
Każdy uczestnik, który ukończy kurs 

otrzyma stosowne zaświadczenie lub 

w przypadku pilota wycieczek i przewod-
nika terenowego uzyska stosowną li-
cencję. Uzupełnieniem kursów i szkoleń 
będzie doradztwo dla MSP z dziedziny 
marketingu, rachunkowości oraz prawa 
pracy. Dzięki uzyskanemu dofi nanso-
waniu udział w projekcie jest całkowicie 
bezpłatny stanowić będzie pomoc de 
minimis dla poszczególnych przedsię-
biorstw.

Przedsiębiorców oraz pracowników 
zatrudnionych w w/w branżach zainte-
resowanych udziałem w projekcie pro-
simy o kontakt z biurem projektu – tel. 
(63) 245 88 00 w. 19, e-mail: szkolenia@
kig.konin.pl 

Szczegółowe informacje na temat za-
kresu szkoleń harmonogram oraz kry-
teria rekrutacji dostępne są na stronie 
www.kig.konin.pl 

Projekt będzie realizowany do końca 
stycznia 2014 r. Pierwsze zajęcia plano-
wane są na przełomie września i paź-
dziernika 2012 r. 

Decyzję taką podjęła Rada Powiatu Ko-
nińskiego, która na sesji 6 września 2012 r.  
uchyliła uchwałę z dnia 20 marca 2007 r.

 

obniżającą o 30% opłaty za wydanie 
dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy 
z tego tytułu. 

Odstąpienie od zniżki spowodowane 
jest tym, iż obowiązujące od 2010 r. opła-
ty za wydanie dowodu rejestracyjnego – 
54 zł, prawa jazdy – 84 zł do chwili obec-
nej nie zostały zmienione przez ministra 
właściwego ds. transportu. Natomiast 
Polska Wytwórnia Papierów Warto-
ściowych S.A. z siedzibą w Warszawie 
– jedyny w Polsce producent i dostawca 
dokumentów komunikacyjnych corocz-
nie wprowadza wzrost cen ich zakupu. 
Dlatego też dalsze utrzymanie obniżki za 
wydanie ww. dokumentów w związku ze 
zmianami administracyjnymi wprowa-
dzanymi prawem lokalnym przez 14 Rad 
Gmin znacznie uszczupla budżet Powiatu 
Konińskiego, a nawet prowadzi do tego, 
że Powiat ze swoich środków musiałby 
pokrywać różnicę pomiędzy ceną zaku-
pu dokumentu a opłatą, którą uiszcza 
właściciel pojazdu czy też kierowca.

Jadwiga Kasprzyk
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Teraz Ty obierz kurs
na sukces!

Z końcem roku koniec zniżki
Od 2 stycznia 2013 r. mieszkańcy Powiatu Konińskiego wymieniający dowód re-
jestracyjny lub prawo jazdy z powodu zmiany adresu właściciela pojazdu czy też 
adresu kierowcy, który spowodowany został zmianami administracyjnymi, nie 
będą mogli już liczyć na zniżki opłat za wydanie tych dokumentów (np. wprowa-
dzenie w miejscowości, w której zamieszkują nazw ulic).
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Porady

Dynamicznie zmieniający się rynek 
spowodował, że coraz częściej kupuje-
my towary czy też podpisujemy umowy 
poza lokalem przedsiębiorstwa, tj. od 
domokrążców, na pokazach w restau-
racjach lub podczas specjalnie w tym 
celu organizowanych wycieczek. Pa-
miętajmy, że każda osoba składająca 
nam ofertę w ten sposób, ma obowią-
zek okazania (koniecznie przed zawar-
ciem umowy):
• dokumentu tożsamości,
• dokumentu potwierdzającego pro-

wadzenie działalności gospodarczej 
przez fi rmę, którą reprezentuje,

• dokumentu potwierdzającego, iż jest 
on pracownikiem tej fi rmy.
Co szczególnie istotne, akwizytor 

przed zawarciem umowy powinien po-
informować nas na piśmie o prawie 
odstąpienia od niej i wręczyć nam wzór 
oświadczenia o odstąpieniu, z oznacze-
niem swojego imienia i nazwiska (nazwy) 
oraz adresem zamieszkania (siedziby); 
zobowiązany jest także wręczyć nam pi-
semne potwierdzenie zawarcia umowy, 
stwierdzające jej datę i rodzaj, czego do-
tyczy oraz cenę.

 Nie zawsze zdajemy sobie sprawę 
z konsekwencji wynikających ze złożo-
nego pod wpływem impulsu podpisu. 
Bardzo często do rzecznika konsumen-
tów zgłaszają się klienci, którzy zawarli 
umowy bez wcześniejszego zapoznania 
się z ich treścią. Należy pamiętać, że 
nie zawsze zapewnienia sympatycznego 
reprezentanta przedsiębiorcy znajdują 
potwierdzenie w umowie. Tego rodzaju 
problemy dotyczą m. in. umów o świad-
czenie usług telekomunikacyjnych. Zda-
rza się, że do domu przychodzi osoba, 
która proponuje zmianę dotychczasowej 
umowy i co za tym idzie, znaczne obni-
żenie rachunków za telefon. Atmosfera 
pośpiechu kreowana przez przedsię-
biorcę skłania do podpisania umowy bez 
wcześniejszego jej przeczytania. Nie-
stety takie postępowanie może rodzić 
niekorzystne skutki. Bywa, że dopiero 
po otrzymaniu pierwszego rachunku 
klient orientuje się, że: zmienił operato-
ra telekomunikacyjnego, mimo że wcale 
nie miał takiego zamiaru, wystawiona 
faktura opiewa na kwotę zdecydowanie 
wyższą od dotychczasowej, a ponad-
to odstąpienie od umowy jest możliwe 
dopiero po zapłaceniu operatorowi ulg 

przyznanych w momencie podpisywania 
zobowiązania (kary umownej). Kwoty te 
sięgają nawet kilku tysięcy złotych.

 Do rzecznika od wielu miesięcy docie-
rają także sygnały dotyczące podobnych 
praktyk stosowanych przez przedsię-
biorstwa energetyczne, gazowe, dostar-
czające sygnał telewizji cyfrowej. Bywa, 
że klienci podejmują takie decyzje pod 
wpływem strachu. Jako przykład mogą 
posłużyć praktyki stosowane przez fi r-
mę, której pracownicy, wchodząc do 
mieszkań starszych osób, zarzucali im 
użytkowanie niezgodnych z przepisami 
kuchenek gazowych lub brak czujników 
gazu. Nieświadomi oszustwa konsu-

menci godzili się na zakup zbędnych to-
warów, obawiając się rzekomych sankcji 
karnych. Podobnie postępowali przed-
stawiciele jednej z telewizji cyfrowych 
– informowali klientów, że w związku ze 
zmianą systemu kodowania sygnału te-
lewizyjnego zostaną pozbawieni możli-
wości jego odbierania, jeżeli nie nabędą 
specjalistycznych urządzeń. Nietrudno 
się domyślić, że ceny towarów kupowa-
nych w takich okolicznościach były zde-
cydowanie wyższe od dostępnych w lo-
kalnych sklepach. 

Jak należy postąpić, aby uniknąć 
przedstawionych błędów? Przede 
wszystkim nie można podpisywać do-
kumentów przed dokładnym ich prze-
czytaniem i zrozumieniem. Jeżeli jednak 
zorientujemy się, że podjęliśmy nieko-
rzystną decyzję, pamiętajmy, że zgodnie 
z art. 2 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochro-
nie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności wyrządzonej przez 

produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 
271) mamy prawo odstąpić od takiej 
umowy w ciągu 10 dni. Jeżeli natomiast 
nie zostaliśmy poinformowani na piśmie 
o prawie odstąpienia od umowy, wów-
czas możemy od niej odstąpić w terminie 
dziesięciu dni liczonych od uzyskania in-
formacji o prawie odstąpienia, nie później 
jednak niż przed upływem 3 miesięcy. 
W razie odstąpienia od ww. umowy jest 
ona uważana za niezawartą, a my zwol-
nieni jesteśmy ze wszelkich zobowiązań. 
To, co ewentualnie otrzymaliśmy musimy 
oddać w stanie niezmienionym, a jeżeli 
dokonaliśmy jakichkolwiek przedpłat, 
należą nam się od nich odsetki ustawo-
we liczone od daty dokonania przedpłaty. 
Aby działanie to było skuteczne, oświad-
czenie o odstąpieniu musi być złożone na 
piśmie. Dla ułatwienia wzór takiego do-
kumentu został przedstawiony poniżej.

Pamiętajmy, że w razie jakichkolwiek 
wątpliwości możemy zasięgnąć nieod-
płatnej porady właściwego miejscowo 
powiatowego rzecznika konsumentów. 
Mieszkańcom powiatu konińskiego pomoc 
świadczą pracownicy Biura Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów, które mieści się 
w Starostwie Powiatowym w Koninie przy 
Al. 1 Maja 9, tel. 63 240 32 67.

Bernadeta Szmytka
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Koninie

Imię, nazwisko i adres konsumenta                                  miejscowość, data ...........................

Nazwa i adres przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez-
pieczny odstępuję od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr …………. zawar-
tej poza lokalem przedsiębiorstwa ……………2012 r. – w moim mieszkaniu, a dot. nr telefonu 
……………………. Kopia umowy jest załącznikiem do niniejszego oświadczenia.

 .....................................
(podpis konsumenta)

      
Załącznik:
1. Kopia umowy nr ………………… z dnia ………………….

Zakupy poza lokalem 
przedsiębiorstwa
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Fundusze europejskie  / Komunikaty

Projekt edukacyjny „eSzkoła – Moja 
Wielkopolska” wprowadza do 105 szkół 
z całego województwa naukę metodą 
projektów z wykorzystaniem nowocze-
snych narzędzi – komputerów, tabletów 
i tablic interaktywnych.

 Podczas zajęć pozalekcyjnych ucznio-
wie z Gimnazjów im. Mikołaja Kopernika 
w Golinie i Ślesinie, Gimnazjum nr 4 im. 
Noblistów Polskich w Koninie, Gimna-
zjum nr 6 im. J. Kusocińskiego w Koni-
nie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ży-
chlinie, Gimnazjum w Liścu Wielkim, III 
Liceum Ogólnokształcącego im C. K. 
Norwida w Koninie oraz Liceum Ogól-
nokształcącego w Żychlinie pracowali 
nad projektami matematyczno-przy-
rodniczymi. Ich tematyka była dowolna 
– wszystko zależało od pomysłowości 

uczniów. Gimnazjaliści z Goliny opowie-
dzieli m.in. miejscowym przedszkola-
kom o ich małej ojczyźnie, a uczniowie ze 
Ślesina stwierdzili, że nadszedł czas, aby 
pójść w las. Ich koledzy z Konina prześle-
dzili drogę mleka od krowy do kartonika, 
a gimnazjaliści z „szóstki” badali rezer-
waty przyrody w okolicy Konina. A nad 
czym pracowali uczniowie z Żychlina? 
Zastanawiali się m.in. czy wystarczy 
nam prądu oraz ruszyli tropem węgla. 
Młodzież z Liśca Wielkiego przedstawi-
ła co kryją w sobie mokradła w Krągoli, 
natomiast licealiści poznali prawdziwą 
historię ziemniaka i wypowiedzieli się nt. 
żywności modyfi kowanej genetycznie. 
Teraz wszystkie projekty możemy po-
dziwiać w Internecie, a co najważniejsze 
– zagłosować na nie!

Głosy można oddać zarówno na pro-
jekty z Konina i okolic, jak i z 97 pozosta-
łych szkół. Wystarczy wejść na stronę 
www.eszkola-wielkopolska.pl, kliknąć 
w mapkę Wielkopolski po prawej stro-
nie ekranu, wybrać powiat, szkołę i pro-
jekt, który najbardziej nam się spodobał 
i zagłosować. Dzięki naszym głosom 
uczniowie pracujący nad projektami 
mają szansę na wartościowe nagrody – 
m.in. laptopy i aparaty cyfrowe. Ogłosze-
nie wyników i nagrodzenie najlepszych 
prac odbędzie się podczas październiko-
wej gali. My oczywiście trzymamy kciuki 
za projekty z powiatu konińskiego i… gło-
sujemy!

 Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopol-
ska” realizowany jest przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego wraz 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją 
Edukacji Komputerowej, zaś współfi -
nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Agnieszka Linke

Zagłosuj na uczniów 
z powiatu konińskiego!
 Chcesz, aby laptopy i aparaty cyfrowe powędrowały do uczniów z powiatu koniń-
skiego? Zagłosuj! Wraz z rozpoczęciem wakacji zakończyła się pierwsza edycja 
innowacyjnego projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”, w której uczestniczyli 
uczniowie z konińskich szkół oraz okolic. Teraz czas na nagrody dla najlepszych.

Konsultacje społeczne 
w sprawie strategii 

rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2020 r.

 Zgodnie z uchwałą Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego w sprawie 
określenia zasad, trybu i harmono-
gramu prac nad aktualizacją „Strategii 
rozwoju województwa wielkopolskie-
go do 2020 roku” mieszkańcy powiatu 
konińskiego mają możliwość zgłaszać 
swoje uwagi do projektu Strategii za 
pomocą specjalnego formularza za-
mieszczonego na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego w zakład-
ce „Aktualizacja Strategii rozwoju wo-
jewództwa wielkopolskiego do 2020 
roku”. Swoją opinię wyrazić można do 
1 października 2012 roku włącznie.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie


