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Do konkursu przystąpiło 21 zespo-
łów ze szkół ponadgimnazjalnych 
z województwa Wielkopolskiego. 
Stoły przygotowane przez uczniów 
okazały się bardzo oryginalne, jed-
nak każdy miał swój indywidualny 
charakter. Nie zabrakło na nich, wy-
maganych regulaminem konkursu, 
tradycyjnych elementów z kultury 
polskiej (sianka, gałązek świerku, 

opłatka, świec czy otwartej księgi Bi-
blii). W trakcie trwania konkursu mło-
dzież samodzielnie przygotowywała 
dekoracje, którymi przystrajała stoły. 
Zaproszeni goście mogli podziwiać 
efekty pracy zespołów. Podczas oce-
ny jury pod przewodnictwem Elżbiety 
Barszcz – dyrektora Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie, zwracało szcze-
gólną uwagę na estetykę stołu, pra-
widłowość nakrycia, inwencję i wspo-
mniane już elementy polskiej trady-
cji. Ostatecznie pięcioosobowe jury 
wybrało 3 laureatów oraz przyznało
3 wyróżnienia:

I miejsce – Martyna Jąkalska i Jan 
Słowiński (Zespół Szkół Ekonomicz-
nych im. M. Jackowskiego w Słupcy)

II miejsce – Joanna Bartkowiak i Pa-
trycja Stachnik (Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących im. gen. dr. 
Romana Abrahama we Wrześni).

III miejsce – Magdalena Dudek i Da-
ria Szwankowska (Zespół Szkół Tech-

nicznych im. Sylwestra Kaliskiego 
w Turku).

Wyróżnienie – Olga Przybysz i Seba-
stian Dzierzgwa (Zespół Szkół Rolni-
cze Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go im. S. Staszica w Kościelcu)

Wyróżnienie – Natalia Sobczyk 
i Marta Pretkowska (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa 
w Strzałkowie)

Wyróżnienie – Emilia Wiśniewska 
i Ewa Michalak (Zespół Szkół Ekono-
miczno-Usługowych im. F. Chopina 
w Żychlinie).

Rozstrzygnięto również szkol-
ny konkurs kulinarny na naj-
smaczniejszy wypiek świąteczny. 
Uczniowie klas żywieniowych i ho-
telarskich zaprezentowali swoje 
umiejętności kulinarne przygoto-
wując m.in. ciasta z makiem, pier-

niki oraz orzechowce. Spośród
28 osób jury wybrało najsmaczniej-
sze i najbardziej kreatywne w swojej 
formie wypieki. Zwycięzcą została 
Joanna Pęcherzewska z III kl. Tech-
nikum Żywienia i Gospodarstwa Do-
mowego za wykonanie orzechowej 
choinki. Drugie miejsce przypadło 
Adriannie Banaszak i Michałowi Tra-
wińskiemu z III kl. Technikum Ży-
wienia i Gospodarstwa Domowego, 
a trzecie Emilii Wiśniewskiej II kl. 
Technikum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych.

 Honorowy patronat nad organizo-
wanym przez Klub Młodego Gastrono-
ma przy ZSEU w Żychlinie konkursem 
objęła Małgorzata Waszak - Staro-
sta Koniński, a Starostwo Powiatowe 
w Koninie było współorganizatorem 
tego szczególnego konkursu.

Marika Leśniewicz
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu
Wybrano „Najpiękniejszy 
Stół Świąteczny” 
w Żychlinie
„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta 
rodzinne. I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu…”

Antoine de Saint-Exupéry

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas rodzinnych 
spotkań, czas zgody, przyjaźni i zadumy. We wtorek
(17 grudnia) przy blasku świec, przy wigilijnie udekoro-
wanych stołach w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych im. F. Chopina w Żychlinie odbył się I Wielkopolski 
Konkurs na „Najpiękniejszy Stół Świąteczny” pod ha-
słem „Rodzinne święta”.
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11 listopada w Święto Niepodległości 
w Pałacu Prezydenckim rozstrzygnię-
to ogólnopolski konkurs na najciekaw-
sze Obchody 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego.

Prezydent RP podczas spotkania 
wręczył trzy nagrody główne, któ-
re trafi ły do Starostwa Bialskiego, 
Muzeum Narodowego w Kielcach 

i Nadleśnictwa Waliły, dwie specjalne 
(dla Łukasza Wrony i Piotra Krzystka 
i dla Zespołu Placówek Specjalnych 
w Olsztynie) oraz dwadzieścia dwa 
wyróżnienia.

Wyróżnienie z rąk Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego odebrali: 
Starosta Koniński – Małgorzata Wa-
szak, Zastępca Prezydenta Miasta Ko-

nina – Sławomir Lorek oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Ślesin – Mariusz Zabo-
rowski.

Wśród wyróżnionych znaleźli się 
także Miasto Słupca oraz Polskie To-
warzystwo Historyczne Oddział w Ka-
liszu.

Po wręczeniu nagród w Pałacu Pre-
zydenckim, nagrodzeni i wyróżnieni 
uczestniczyli w uroczystych obcho-
dach Święta Niepodległości na Placu 
Marszałka Piłsudskiego, a następnie 
wzięli udział w Marszu „Razem dla 
Niepodległej”.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu
Wyróżnieni przez 
Prezydenta RP
Powiat Koniński, Miasto Konin oraz Gmina Ślesin otrzy-
mały wyróżnienie za czerwcowe Obchody 150. rocznicy 
Powstania Styczniowego na Ziemi Konińskiej połączone 
z rekonstrukcją bitwy pod Ignacewem.

Słowa autorstwa Janusza Korczaka 
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich 
stał się tym, kim stać się może” stały 
się mottem spotkania poświęconego 
problemom dzieci z niepełnospraw-
nością słuchową.

Z inicjatywy Starosty Konińskiego 
i Dyrektor Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Ślesi-
nie, 26 listopada w Żychlinie odbyła 
się konferencja „Moje dziecko nie sły-
szy – problemy dzieci z wadą słuchu”. 
Jej celem było przybliżenie zagadnień 
związanych z rozwojem dzieci niedo-
słyszących oraz ich funkcjonowaniem 
w rodzinie i szkole.

Konferencję rozpoczął wicestarosta 
Andrzej Nowak odnosząc się do istoty 
problemu rozwoju i funkcjonowania 

dziecka z wadą słuchu w aspekcie me-
dycznym, psychologicznym, edukacyj-
nym i społecznym.

W części merytorycznej głos zabrali 
specjaliści audiolodzy, foniatrzy, pe-
dagodzy, surdopedagodzy oraz psy-
cholodzy, którzy szerzej omówili za-
gadnienia związane z postępowaniem 
diagnostycznym, leczeniem i rehabili-
tacją dzieci z wadami słuchu. Prawne 
aspekty orzekania o potrzebie kształ-
cenia specjalnego dla dzieci omówiła 
Małgorzata Sobieraj Dyrektor Powia-
towej Poradni Psychologiczno -Peda-
gogicznej w Ślesinie.

Istotnym elementem spotkania były 
wystąpienia rodziców dzieci z niepeł-
nosprawnością słuchową. Dzieląc się 
swoimi doświadczeniami z uczest-

nikami konferencji zaakcentowali 
znaczenie wczesnej rehabilitacji oraz 
wyboru właściwej szkoły, jako waż-
nych czynników wspierających rozwój 
dzieci.

Pozytywne słowa padły również 
z ust zaproszonych gości, którzy bar-
dzo dobrze ocenili spotkanie pod kątem 
przydatności poruszanych zagadnień 
w bezpośredniej pracy z dzieckiem 
niedosłyszącym. Zaproszeni nauczy-
ciele, wychowawcy i rodzice zapewni-
li, że spotkanie wzbogaciło ich wiedzę 
w tej dziedzinie, a także zainspirowało 
do poszukiwania nowych form wspie-
rania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

 Konferencja, z uwagi na obecność 
osób słabo słyszących i niesłyszących, 
odbywała się z udziałem tłumacza ję-
zyka migowego Kariny Akseńczuk – 
Dyrektor Centrum Języka Migowego 
CODA w Koninie.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe

w Koninie

„Moje dziecko nie słyszy – 
problemy dzieci z wadą słuchu”
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– Zdecydowanie chcę oświadczyć, że 
Wielkopolska nie kończy się na Strzał-
kowie jak mi to ktoś przypisał (…) i nie 
jest prawdą, że w jakikolwiek sposób 
preferuję Poznań i obszar podpoznański 
– tymi słowami Marek Woźniak roz-
począł spotkanie w Koninie, w którym 
na zaproszenie starosty konińskiego 
Małgorzaty Waszak wzięli udział sze-
fowie samorządów tworzących obszar 
funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej, 
radni miasta i powiatu oraz przedsta-

wiciele Konińskiej Izby Gospodarczej, 
Agencji Rozwoju Regionalnego w Ko-
ninie i Centrum Transferu Technologii 
Nuvarro.

 Po zaprezentowaniu przez gospo-
darzy spotkania dotychczasowych 
dokonań Aglomeracji Konińskiej oraz 
jej dalszych planów Marek Woźniak 
przedstawił propozycję podziału 
środków z WRPO 2014+ na kilka czę-
ści. Jedną z nich – dedykowaną dla 
Aglomeracji Konińskiej byłby zapis 

o Obszarze Strategicznej Interwencji 
ośrodków subregionalnych i ich obsza-
rów funkcjonalnych. W takim obszarze 
znalazłaby się większa część Aglome-
racji Konińskiej skupiona wokół Ko-
nina zgodnie z wytycznymi Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030. Pozostała część gmin 
mogłaby korzystać z OSI dla obszarów 
wiejskich, a dodatkowo wielkopolskie 
miasta powyżej 10 tys. mogłyby starać 
się o środki z OSI dla miast i dzielnic 
wymagających rewitalizacji. – Łącznie 
dla obszaru Aglomeracji Konińskiej ze 
wszystkich trzech OSI rezerwujemy 
ok. 30 mln euro – powiedział Marek 
Woźniak.

– To jest konkretna propozycja i bę-
dziemy o niej dyskutować na najbliższym 
Konwencie Aglomeracyjnym – mówiła 
po spotkaniu starosta koniński Mał-
gorzata Waszak. Ofertę marszałka za 
bardzo interesującą uznał też Marek 
Waszkowiak – zastępca prezydenta 
Konina.

 Aglomerację Konińską utworzoną 
w czerwcu 2012 r. tworzy 16 samorzą-
dów: Miasto Konin, Powiat Koniński 
oraz 14 gmin wchodzących w skład 
Powiatu Konińskiego. Sygnatariusza-
mi Listu Intencyjnego Aglomeracji są 
też Konińska Izba Gospodarcza oraz 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Ko-
ninie. Na przygotowanie dokumentów 
strategicznych Aglomeracja Konińska 
pozyskała wiosną tego roku z Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
ponad 700 tys. złotych.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu 
Trwają konsultacje nowego 
programu operacyjnego
dla Wielkopolski
Jest odpowiedź na postulaty Aglomeracji Konińskiej do-
tyczące zapisów w Wielkopolskim Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym 2014+. Propozycję uwzględniającą głos 
samorządowców z naszego regionu przedstawił 3 grud-
nia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie Marek 
Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Powiat 
koniński 
aktualizuje 
Plan Rozwoju 
Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego to strate-
giczny dokument planistyczny wyzna-
czający cele i kierunki rozwoju powia-
tu na lata 2014-2015. Dokument, który 
opracowuje Agencja Rozwoju Regio-
nalnego w Koninie składa się z czterech 

części. Pierwszy stanowi diagnoza sta-
nu społeczno-gospodarczego powiatu. 
Kolejny monitoring celów i wskaźników 
rozwojowych wpisanych w uchwalony 
w 2009 roku Plan Rozwoju. Trzecią czę-
ścią Planu jest analiza słabych i moc-
nych stron i czynników rozwojowych 
naszego samorządu. W niej analizuje 
się atuty, umiejętności, walory, zasoby 
pozwalające konkurować organizacji 
(w tym przypadku samorządowi) na 
danym rynku. Podsumowaniem PRL
-u jest wyznaczenie kierunków i celów 
rozwoju Powiatu Konińskiego na naj-
bliższe dwa lata. W tej części strategii 
zapisuje się również kluczowe dla roz-
woju samorządu projekty.

Projekt aktualizacji Planu będzie 
poddany konsultacjom społecznym, 
które rozpoczną się w styczniu 2014 r. 

Mieszkańcy powiatu będą mogli zgła-
szać swoje uwagi do projektu aktuali-
zacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 
2014-2015 za pośrednictwem formu-
larza dostępnego na stronie interneto-
wej www.powiat.konin.pl w zakładce 
Konsultacje Społeczne.

Ostateczny projekt dokumentu trafi  
pod obrady Rady Powiatu Konińskiego 
wiosną 2014 roku. Aktualizacja Pla-
nu realizowana jest ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w projekcie „Partnerzy dla rozwoju”, 
w którym oprócz Powiatu Konińskiego 
biorą udział gminy: Ryczywół, Dobra, 
Stryszów i Ryglice. 

Witold Nowak
Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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„Aglomeracja konińska – współ-
praca JST kluczem do nowoczesnego 
rozwoju gospodarczego”, to projekt 
realizowany wspólnie przez Powiat 
Koniński, Miasto Konin i gminy powia-
tu konińskiego. Przedsięwzięcie ma 
na celu integrację działań publicznych 
i utrwalenie potencjału rozwojowego 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomera-
cja Konińska (OFAK).

W środę (5 grudnia) w Starostwie 
Powiatowym w Koninie odbyła się 
konferencja prasowa dotycząca ba-
dań i diagnozy społecznej, która już 
w grudniu rozpocznie się w mieście 
Konin i powiecie konińskim. W spo-
tkaniu z przedstawicielami mediów 
wzięli udział Marek Zawidzki – se-
kretarz Miasta Konina, Witold Nowak 
– naczelnik Wydziału Promocji i Roz-
woju, przedstawiciele fi rmy BioStat 

z Rybnika: Rafał Piszczek i dr Monika 
Kurpanik oraz koordynator projektu – 
Katarzyna Rejniak.

Pierwszym działaniem realizowa-
nym w projekcie „Aglomeracja Koniń-
ska - współpraca JST kluczem do no-
woczesnego rozwoju gospodarczego” 
jest wykonanie diagnozy i przeprowa-
dzenie badań społecznych określają-
cych powiązania i wynikające z nich 
wyzwania stojące przed Obszarem 
Funkcjonalnym Aglomeracja Koniń-
ska.

– Zastosowanie tych instru-
mentów pozwoli nam rozsze-
rzyć wiedzę na temat: pozio-
mu przedsiębiorczości, zago-
spodarowania przestrzennego, 
bezrobocia, systemu eduka-
cji, ochrony zdrowia, turystyki 
i wypoczynku, rozwoju kultu-

ry i sztuki w regionie, systemu 
publicznego transportu zbioro-
wego, systemu ścieżek rowero-
wych, infrastruktury komunika-
cyjnej, systemu parkingowego 
oraz metod promocji terenów 
inwestycyjnych OFAK” – mówi-
ła podczas konferencji dr Monika 
Kurpanik z fi rmy BioStat.

Badania prowadzone będą od no-
wego roku w formie ilościowej (wy-
wiad kwestionariuszowy oraz ankietę 
internetową), jak i formie jakościowej 
(poprzez wywiady grupowe i pogłębio-
ne). Oznacza to, że wkrótce do miesz-
kańców Konina i powiatu konińskiego
(400 z powiatu konińskiego
i 400 – z miasta Konina) zapukają 
oznakowani w specjalne identyfi ka-
tory (patrz zdjęcie!) ankieterzy fi rmy 
BioStat i poproszą o odpowiedź na 
ok. 30 pytań na temat jakości usług 
medycznych, edukacji, poczucia 
bezpieczeństwa, polityki mieszka-
niowej, transportu zbiorowego itp. 
Innym sposobem badania będzie 
ankieta internetowa skierowana 
do 50 organizacji pozarządowych. 
Badania jakościowe rozpocznie
12 wywiadów grupowych przepro-
wadzonych wśród mieszkańców, 
przedsiębiorców i lokalnych liderów 
opinii, a zakończy 50 indywidualnych 
wywiadów pogłębionych z lokalny-
mi liderami opinii, pracodawcami, 
przedstawicielami NGO i władz sa-
morządowych, a także grupą eks-
pertów branżowych z różnych dzie-
dzin społeczno-gospodarczych.

Raport końcowy z badań posłuży 
do opracowania dokumentów stra-
tegicznych i sektorowych uwzględ-
niających potrzeby wszystkich 16 
partnerów projektu (Miasta Konina, 
Powiatu Konińskiego oraz 14 gmin). 
Na ich bazie powstaną m.in. Strate-
gia Rozwoju Obszaru Funkcjonalne-
go Aglomeracji Konińskiej, Studium 
Rozwoju Transportu Zrównoważone-
go oraz Studium Rozwoju Gospodar-
czego wraz z programem promocji 
terenów inwestycyjnych. Dokumen-
ty będą podstawą do aplikowania 
o środki z nowej perspektywy fi nan-
sowej Unii Europejskiej.

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu

Ankieterzy ruszają
do mieszkańców 
Aglomeracji Konińskiej
Kilkuset mieszkańców Konina i powiatu konińskiego, 
przedstawicieli organizacji, liderów opinii oraz przed-
siębiorców zbada fi rma BioStat z Rybnika. Badania są 
pierwszym etapem przygotowywania dokumentów stra-
tegicznych Aglomeracji Konińskiej.

„Aglomeracja konińska – współpraca
JST kluczem do nowoczesnego

rozwoju gospodarczego” 

   DANE ANKIETERA:         
                 Imię Nazwisko Ankietera                  

Koordynator badania: Imię Nazwisko 
tel.+48 000 000 000

e‐mail: nazwisko@biostat.com.pl

Badania przeprowadzone na zlecenie 
Starostwa Powiatowego w Koninie

Tel. +48/63 240 32 64

Miejsce
na zdjęcie

„Aglomeracja konińska – współpraca
JST kluczem do nowoczesnego

rozwoju gospodarczego” 

   DANE ANKIETERA:         
                 Imię Nazwisko Ankietera                  

Koordynator badania: Imię Nazwisko 
tel.+48 000 000 000

e‐mail: nazwisko@biostat.com.pl

Badania przeprowadzone na zlecenie 
Starostwa Powiatowego w Koninie

Tel. +48/63 240 32 64

Miejsce
na zdjęcie
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Z Kroniki Powiatu 
Działalność 
spółdzielni socjalnych 
i konsorcjów 

Wizyta 
studyjna 
we Włoszech

 Prezentacja dobrych praktyk, wy-
miana doświadczeń, spotkania z pod-
miotami ekonomii społecznej i analiza 
możliwości przeniesienia wypróbo-
wanych doświadczeń na grunt lokalny 
to główne cele wizyty studyjnej, która 
w dniach 27 listopada – 1 grudnia od-
była się we Włoszech. Ponadto wizyta 
dała możliwość zaprezentowania wło-
skich przykładów z zakresu rozwoju 
lokalnego z wykorzystaniem środków 
UE, rozwoju produktów i usług lokal-
nych oraz procesu tworzenia lokal-
nych przedsiębiorstw społecznych.

 W programie warsztatów znala-
zły się m. in.: wizyty w placówkach 
prowadzonych przez spółdzielnie so-
cjalne: domu opieki, żłobku, Centrum 
Welfare Italia, a także usługi para-
medyczne oraz inne przedsięwzięcia 
realizowane przez przedsiębiorstwa 
społeczne, m.in. projekt produkcji 
biomasy realizowany przez spółdziel-
nię socjalną Il Santo oraz interesujące 

spotkania z przedstawicielami samo-
rządów gminy Siena i samorządu po-
wiatowego Sieny.

 W dzisiejszych Włoszech spółdziel-
nie socjalne odgrywają kluczową rolę 
w planowaniu lokalnej polityki społecz-
nej, w procesie reintegracji zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym i świadczeniu różnych usług 
społecznych, opiekuńczo-leczniczych, 
zdrowotnych i edukacyjnych. Włoski 
model zaczął tworzyć się w latach sie-
demdziesiątych XX wieku, powstawał 
z autentycznej potrzeby zaspakajania 
potrzeb społecznych, szczególnie osób 
wykluczonych społecznie. W ten spo-
sób powstawały nowe miejsca pracy. 
W latach osiemdziesiątych, wraz ze 
wzrostem zapotrzebowania na usłu-
gi i świadczenia socjalne oraz wzro-
stem zainteresowania spółdzielniami 
ze strony samorządów, postrzega-
nych jako solidny partner w dziedzinie 
świadczenia usług społecznych, po-
wstało wiele nowych spółdzielni. Taka 
sytuacja doprowadziła do powołania 
konsorcjów, które zrzeszają spółdziel-
nie które je reprezentują, planują oraz 
dbają o ich stabilność i rozwój.

 Wizyta studyjna była okazją do 
zapoznania się z bogatymi doświad-
czeniami w zakresie przedsiębiorstw 
społecznych, których coraz więcej 
powstaje w Polsce, jak również w re-
gionie konińskim. W obecnej sytuacji 
społecznej w regionie bardzo zasad-
nym wydaje się poszukiwanie nowych, 

ale sprawdzonych i popartych dobrymi 
efektami wzorców i praktyk służących 
rozwiązywaniu problemów społecz-
nych, przed którymi stają samorządy. 
Rozwój spółdzielczości socjalnej sta-
nowić może nowy kierunek dla samo-
rządów w sferze usług społecznych, 
zwłaszcza, że w kolejnym okresie 
dostępności środków unijnych przewi-
dziano inwestowanie w rozwój lokal-
nych spółdzielni socjalnych.

W wizycie studyjnej we Włoszech 
udział wzięli przedstawiciele jedno-
stek samorządu terytorialnego z te-
renu Wielkopolski, w tym przedstawi-
ciele powiatu konińskiego i gmin: Mał-
gorzata Waszak - Starosta Koniński, 
Elżbieta Sroczyńska – dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Stefan Dziamara – Burmistrz Miasta 
i Gminy Rychwał, Mariusz Zaborowski 
– Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Ur-
szula Kucharska – dyrektorka Zespołu 
Szkół w Brzeźnie. Do udziału w wizycie 
zaproszonych zostało 25 osób z ca-
łej Wielkopolski, w tym starostowie, 
burmistrzowie, wójtowie oraz przed-
stawiciele ośrodków pomocy społecz-
nej. Organizatorem wizyty studyjnej 
we Włoszech było Stowarzyszenie na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzi-
bą w Poznaniu w ramach realizowane-
go projektu PWP WOES II z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Elżbieta Sroczyńska
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Koninie

O bezpieczeństwie w gminach i ewentualnych zagroże-
niach mieszkańcy powiatu rozmawiali z przedstawicielami 
Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz samorządowcami 
podczas ośmiu spotkań, które od 12 listopada do 19 grudnia 
odbywały się w gminach powiatu konińskiego.

Spotkania, poświęcone bezpieczeństwu w gminach po-
wiatu konińskiego, z przedstawicielami Komendy Miejskiej 
Policji w Koninie oraz samorządowcami cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu. Była to 
również okazja do zwrócenia uwagi na nurtujące mieszkań-
ców utrudnienia oraz związane z tym niedogodności. 

Zamierzeniem organizatorów debat była pomoc w zdia-
gnozowaniu problemów uciążliwych dla lokalnych społecz-

ności oraz ustaleniu ich realnych oczekiwań wobec instytu-
cji działających na rzecz bezpieczeństwa. Podczas spotkań 
zgłoszone przez mieszkańców problemy, prośby, a także 
opinie dotyczące pracy służb w gminach posłużą wypraco-
waniu modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w powiecie konińskim.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Debaty 
o bezpieczeństwie 
w gminach powiatu 
konińskiego
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Żeglarze 
zakończyli 
sezon 
zimowymi 
regatami 
i szantami

Klub Żeglarski Kotwica z Rogoź-
na został zwycięzcą w najliczniej ob-
sadzonej klasie Omega podczas XIX 
Zimowych Regatach Barbórkowych 
o puchar Prezesa PAK KWB Konin 
S.A., które odbyły się 23 listopada 
2013 r. To ostatnie zmagania żeglarzy 
i jedyne w Polsce odbywające się poza 
sezonem. W tym roku uczestnicy re-
gat wystartowali w 7 klasach.

Tegoroczne XIX Zimowe Regaty Bar-
bórkowe odbyły się przy mglistej i pra-
wie bezwietrznej pogodzie na przy-
stani Klubu Żeglarskiego przy KWB 
„Konin” nad Jeziorem Pątnowskim. 
Panująca aura nie przeszkodziła jed-
nak żeglarzom w zmaganiach, w któ-
rych uczestniczyły załogi z powiatu 
konińskiego oraz z innych regionów 
m.in.: z Gdańska, Włocławka, Pozna-
nia, Warszawy, Gniezna, Ostrzeszowa, 
Wrocławia, Bydgoszczy, Stalowej Woli, 

Trzcianki, Koronowa i Ostrowa Wiel-
kopolskiego.

Po dwóch rozegranych wyścigach 
spośród pięćdziesięciu jeden załóg 
wyłoniono zwycięzców w poszczegól-
nych klasach:
Omega Standard – Klub Żeglarski 
Kotwica z Rogoźna
Omega Sport – Zespół Gdańsk
Turystyczna T1 – BKŻ Bydgoszcz
Turystyczna T2 – Klub ze Stalowej 
Woli
Turystyczna T3 – załoga z jachtu 
LEGENDA
Open – UKS DRUCH Mikorzyn
Optimist – UKŻ TRAWERS Ostrów 
Wielkopolski

 Po 11 latach przerwy do Zimowych 
Regat Barbórkowych dołączył koncert 

„Złotej Szekli” na scenie Domu Kultury 
„Oskard” wybrzmiały żeglarskie pie-
śni i ballady w wykonaniu poznańskie-
go zespołu Mohadick, oraz Andrzeja 
Koryckiego z Dominiką Żukowską. 
Na scenie zaprezentował się również 
Dariusz Zbierski, który przed laty or-
ganizował w Koninie festiwal muzyki 
szanty „Złota Szekla”.

Zarówno w jednej, jak i drugiej czę-
ści żeglarskiego spotkania udział 
wziął przewodniczący Rady Powiatu 
Konińskiego – Janusz Stankiewicz, 
a Starostwo Powiatowe w Koninie było 
współorganizatorem tego wydarzenia.

Marika Leśniewicz
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Drugie miejsce w VI Samochodowym 
Rajdzie Nawigacyjnym Konin-Włady-
sławów, który odbył się 8 grudnia za-
jęła drużyna Starostwa Powiatowego 
w Koninie (Paweł Figurski i Karol Ba-
ranowski). 

Uczestnicy rajdu musieli wykazać 
się wiedzą z zakresu znajomości prze-
pisów ruchu drogowego oraz z historii 
motoryzacji. Po części teoretycznej 
dwuosobowe teamy miały do pokona-
nia 42 km trasę rajdu (Konin – Włady-
sławów pow. turecki) z trzema punk-

tami kontrolnymi w określonym limi-
cie czasu. Ten etap zmagań sukcesem 
zakończyli reprezentanci konińskiego 
Starostwa, którzy zgodnie uważają, 
iż najważniejsza była precyzyjna na-
wigacja, a nie prędkość, która w re-
gulaminie rajdu została określona na 
40 km/h. Po przejechaniu 42 km trasy 
zespoły zaprezentowały swoje umie-
jętności na placu manewrowym, gdzie 
na czas, z umieszczoną w misce pi-
łeczką na masce samochodu, musiały 
przejechać pomiędzy rozstawionymi 
pachołkami. W tej konkurencji o zwy-
cięstwie również decydował czas 
przejazdu.

W ostatecznej kwalifikacji po pod-
liczeniu punktów z poszczególnych 
dyscyplin, najlepszą drużyną zostali 
Michał Drewniacki i Marek Grabiński 
z Urzędu Gminy i Miasta w Rychwa-
le. Drużyna Starostwa Powiatowego 
w Koninie zajęła drugie miejsce.

Organizatorem rajdu byli: Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Koninie, Komenda Miejska Policji 
w Koninie oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Ślesinie.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Znowu podium 
dla nawigatorów 
ze Starostwa 
Powiatowego
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XIII 
Powiatowy 
Konkurs 
Ochrony 
Środowiska
Konińskie Starostwo już 
po raz trzynasty zorgani-
zowało fi nał Powiatowego 
Konkursu Ochrony Śro-
dowiska. Swoją wiedzę 
z dziedziny ekologii zapre-
zentowało na nim 13 gim-
nazjalistów i 9 uczniów ze 
szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy fi nału, który odbył się
23 listopada w urzędzie, wyłonieni zo-
stali spośród 289 uczniów biorących 
udział w eliminacjach szkolnych. Zma-
gania na etapie powiatowym konkursu 
obejmowały test pisemny oraz część 
ustną w formie prezentacji na wybrany 
temat.

Finaliści oceniani byli przez jury 
w składzie: Krystyna Podlasińska-
Szajkowska – wizytator Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu - delegatura w Ko-
ninie, Jadwiga Rachwalik – naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa Starostwa Powiatowe-
go w Koninie, Halina Dąbrowska – za-

stępca naczelnika ww. Wydziału, Lidia 
Kopińska – specjalista ds. edukacji 
leśnej w Nadleśnictwie Grodziec, Grze-
gorz Bąk – specjalista ds. ochrony lasu 
i przyrody w Nadleśnictwie Konin oraz 
Jan Pogodski – przewodniczący Zarzą-
du Związku Międzygminnego „Koniński 
Region Komunalny”.

Jury zakwalifi kowało do ustnego 
etapu Konkursu 6 osób. Zmagania 
uczestników ścisłego fi nału obserwo-
wali także zaproszeni goście: Andrzej 
Nowak – wicestarosta koniński, Bogu-
mił Leszczak – przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Powiatu Konińskiego oraz Józef Olczak 
– dyrektor biura Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Koninie.

Podczas obrad komisji, uczestni-
cy konkursu wysłuchali ciekawego 
wykładu Kingi Kijak – prezes Zarzą-
du Oddziału Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Koninie, która mówiła 
o działalności konińskiego schroniska 
dla bezdomnych zwierząt.

Największą wiedzą z dziedziny 
ekologii wśród gimnazjalistów wy-

kazał się Bartosz Zaradzki z Gimna-
zjum w Morzyczynie, który zapewnił 
sobie zwycięstwo w fi nale zdobywa-
jąc 18 punktów. W trójce najlepszych 
znaleźli się także: ubiegłoroczna 
zdobywczyni trzeciego miejsca – 
Andżelika Koziarska z Gimnazjum 
w Grodźcu (17 pkt.) oraz Krzysztof 
Fedorowicz z Gimnazjum w Klecze-
wie (16 pkt).

W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych najwyżej oceniona została Pa-
trycja Kamińska z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleczewie, która 
z dorobkiem 24 pkt. pokonała uczniów 
z Sompolna: Rafała Tulisza (23 pkt.) 
i Annę Michalską (17 pkt.)

Laureaci XIII edycji Powiatowego Kon-
kursu Ochrony Środowiska otrzymali 
bony towarowe o zróżnicowanej warto-
ści uprawniające do zakupów w sklepie 
sportowym TURYSTA. Drobnymi upo-
minkami obdarowani zostali także po-
zostali uczestnicy fi nału konkursu.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Ślubowanie uczniów 
klas I Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza 
w Kleczewie 
i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Wilczynie

Ślubowanie uczniów klas I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickie-
wicza w Kleczewie i Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej w Wilczynie odbyło się
21 listopada 2013 r. w siedzibie szkoły.

 W trakcie uroczystości, której ofi -
cjalną oprawę stanowił ceremoniał 
wojskowy wypracowany w programie 
edukacyjnym szkoły, zainaugurowano 

kształcenie akademickie, jakie roz-
poczną od przyszłego półrocza ucznio-
wie klas pierwszych, dzięki współpracy 
kleczewskiego liceum z PWSZ w Koni-
nie. Zapowiedzią kształcenia akade-
mickiego był wykład profesora dokto-
ra habilitowanego Wojciecha Nowiaka 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na temat „Bezpieczeństwo 
narodowe na przełomie XX i XXI wieku. 
Wymiar zbiorowy i jednostkowy”.

Dopełnieniem ceremoniału ślubowa-
nia była szkolna scena muzyczna stano-
wiąca wokalną i poetycką wizualizację 
wartości wypowiedzianych w rocie ślu-
bowania – mówi Marietta Putz dyrektor 
ZSP w Kleczewie. Ciekawym pomysłem 
uczniowskim okazała się kompozycja 
programu oparta na parafrazie wiersza 

„Zaproście mnie do stołu” Włodzimie-
rza Szymanowicza oraz wykonanie kla-
sycznych utworów polskiego rocka.

W uroczystości wzięli udział goście 
reprezentujący PWSZ w Koninie na 
czele z prorektor ds. rozwoju i promo-
cji uczelni dr Joanną Chojnacką–Gart-
ner oraz przedstawiciele jednostek 
mundurowych: Dowódca 33 Bazy Lot-
nictwa Transportowego w Powidzu płk 
dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk, szef re-
krutacji Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Koninie mjr Zbigniew Nizgorski, 
a także przedstawiciele policji, straży 
pożarnej i pracodawców, współpracu-
jących z Zasadniczą Szkołą Zawodową 
w Wilczynie.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Promocja miała miejsce na nowym 
stoisku zaprojektowanym dla kluczowe-
go produktu turystycznego naszego wo-
jewództwa – Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Prezentacja powiatu i jego atrak-
cji turystycznych ma ścisły związek 
z Wielką Pętlą Wielkopolski (WPW), 
której zakrojona na dużą skalę pro-
mocja właśnie się rozpoczęła. Częścią 
promocji WPW są także imprezy tar-
gowe wskazane przez lidera projek-
tu – Wielkopolską Organizację Tury-
styczną. Wśród nich jest listopadowe 
spotkanie miłośników sportów oraz 
turystyki wodnej w Łodzi.

Wśród publikacji przygotowanych 
przez Powiat Koniński znalazły się 

wydawnictwa dotyczące turystyki 
wodnej i kulturowej, a także materia-
ły promujące inne formy aktywności, 
które można uprawiać wokół Wiel-
kiej Pętli Wielkopolski. Nie zabrakło 
również ofert przygotowanych przez 
podmioty branży turystycznej leżące 
wzdłuż konińskiego fragmentu Wiel-
kiej Pętli. Na stoisku regionalnym 
można było również znaleźć mate-
riały przygotowane przez: Centrum 
Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN 
w Czerwonaku, Powiat Gnieźnieński, 
Leszno Region oraz Urząd Miejski 
w Obornikach.

Udział Wielkopolski na targach Że-
glarstwa i Sportów Wodnych BOAT-

SHOW w Łodzi to jeden z ele-
mentów projektu pn. „Kom-
pleksowa promocja mar-
kowego produktu turystyki 
wodnej Wielka Pętla Wielko-
polski” realizowanego przez 
Wielkopolską Organizację 
Turystyczną w partnerstwie
z 26 samorządami (w tym 
z powiatem konińskim, mia-
stem Konin, gminą Ślesin 
i gminą Skulsk) i 2 instytucja-
mi z terenu Wielkopolski.

Kolejnym działaniem tego projek-
tu było przygotowanie wydawnictw 
poświęconych Wielkiej Pętli Wielko-
polski: przewodnika nawigacyjnego, 
folderu prezentującego największe 
atrakcje na szlaku, mapy WPW, 6 skła-
danek prezentujących poszczególne 
odcinki Pętli oraz kolorowanki dla 
dzieci. Wszystkie te publikacje można 
otrzymać podczas odbywających się 
targów turystycznych.

Oprócz tych tradycyjnych przewod-
ników, informacje o Pętli można zna-
leźć na bezpłatnej aplikacji GPS na 
urządzenia mobilne wykonanej na zle-
cenie Wielkopolskiej Organizacji Tury-
stycznej. Jest to pierwszy komplekso-
wy nośnik informacji turystycznej po-
święcony Wielkiej Pętli Wielkopolski. 

Aplikacja jest bezpłatna i zawiera 
informacje o ok. 600 atrakcjach tury-
stycznych znajdujących się w pobliżu 
szlaku, w tym m.in. o obiektach zabyt-
kowych, szlakach rowerowych i pie-
szych czy obszarach przyrody chro-
nionej. Zamieszczone zostały również 
informacje praktyczne, m.in.: o bazie 
noclegowej, wypożyczalniach sprzętu 
wodnego, przystaniach czy aktualnie 
organizowanych wydarzeniach. Prze-
wodnik umożliwia także samodzielne 
planowanie wycieczek.

Aplikacja jest przeznaczona na urzą-
dzenia mobilne korzystające z syste-
mów Android i iOS. I można ją pobrać 
za pośrednictwem platform App Store 
(użytkownicy iPhonów i iPadów) oraz 
Google Play (użytkownicy systemu 
Android). Więcej informacji na stronie 
www.wielka-petla.pl.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Z Kroniki Powiatu
Powiat Koniński
po raz pierwszy na targach 
BOATSHOW w Łodzi
Powiat Koniński wspólnie z Miastem Konin prezentował 
atuty naszego regionu na stoisku Wielkopolski podczas 
trwających od 15 do 17 listopada Targów Żeglarstwa 
i Sportów Wodnych BOATSHOW w Łodzi. 
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Zupełnie 
nowy BIP
Nowa szata grafi czna Biu-
letynu Informacji Publicz-
nej Starostwa Powiatowego 
w Koninie, to rezultat audy-
tu wewnętrznego z zakresu 
przejrzystości informacji 
publicznych udostępnia-
nych w BIP przez Powiat Ko-
niński. Analiza urzędowego 
publikatora możliwa była 
dzięki udziałowi powiatu 
w projekcie „Partnerzy dla 
rozwoju” w ramach Progra-
mu Operacyjnemu Kapitał 
Ludzki. Audyt przeprowa-
dził Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Sa-
morządowych w Poznaniu.

Aby powiatowy BIP był jak najbar-
dziej użyteczny, przeprowadziliśmy 
analizę prawną zakresu i przejrzysto-
ści informacji publicznych udostępnia-
nych przez konińskie Starostwo Po-
wiatowe. Tezy raportu posłużyły nam 
jako wytyczne do modernizacji strony, 
która w nowej odsłonie działa już od 
października 2013 r. Stworzyliśmy nie 
tylko bardziej przyjazną dla oka szatę 
grafi czną nowego BIP, ale także doko-
naliśmy zmiany merytorycznej zawar-
tości strony. Aby użytkownikom BIP 

łatwiej było odnaleźć interesujące ich 
zagadnienia, zmniejszyliśmy ilość za-
kładek z 33 do 11.

Aktualnie na głównej stronie infor-
matora wszyscy zainteresowani klien-
ci znajdą informacje publiczne na te-
mat funkcjonowania organów władzy 
publicznej. Zostały one pogrupowane 
w następujące działy: 
• Powiat i władze powiatu,
• Starostwo Powiatowe i jednostki or-

ganizacyjne powiatu,
• Finanse i mienie,
• Rozwój powiatu – strategie i plany,
• Środowisko naturalne,
• Współpraca z organizacjami poza-

rządowymi,
• Oświadczenia majątkowe,
• Kontrole,
• Dostęp do informacji nieudostępnio-

nej na stronie BIP,
• Ogłoszenia,
• Wybory samorządowe.

Powyższe działania spowodowały, 
że strona BIP Starostwa Powiatowego 
zawiera wszystkie informacje wyma-
gane przepisami prawa, jest przej-
rzysta, a zamieszczone informacje są 
czytelne. Dodatkowym atutem nowe-
go rozwiązania jest swobodny dostęp 

do umieszczonych informacji, a co za 
tym idzie, brak konieczności składania 
indywidualnego wniosku o ich pozy-
skanie.

Biuletyn Informacji Publicznej to dla 
instytucji publicznych jedno z najbar-
dziej efektywnych narzędzi realizowa-
nia zasady jawności i przejrzystości 
działania. Strona ta wspiera także bie-
żącą komunikację urzędu z jego klien-
tami.

Krystyna Grabowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Kwalifi kacja 
wojskowa 
w powiecie 
konińskim

Kwalifi kacja wojskowa w powiecie 
konińskim rozpocznie się 3 lutego 2014 
roku i potrwa do 24 marca 2014 r. Obo-
wiązek stawienia się przed Powiatową 
Komisją Lekarską mają osoby z rocznika 
1995 i starsze mężczyźni oraz kobiety.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopol-
skiego, powołano Powiatową Komisją 
Lekarską Nr 1 z siedzibą w Wielko-
polskim Samorządowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego – Zespołu Szkół Medycznych 
w Koninie przy ul. Przemysłowej 4. 

Kwalifi kacja przebiegać będzie zgod-
nie z poniższym harmonogramem:

Data Gmina
3 lutego Kleczew
4 lutego Kleczew
5 lutego Kleczew i Skulsk
6 lutego Skulsk
7 lutego Golina

10 lutego Golina
11 lutego Golina
12 lutego Golina i Grodziec
13 lutego Grodziec
14 lutego Rzgów
17 lutego Rzgów i Ślesin
18 lutego Ślesin
19 lutego Ślesin
20 lutego Ślesin
21 lutego Ślesin
24 lutego Wilczyn
25 lutego Wilczyn i Krzymów
26 lutego Krzymów
27 lutego Krzymów
28 lutego Kobiety wg wykazu WKU
3 marca Sompolno
4 marca Sompolno
5 marca Sompolno i Wierzbinek 
6 marca Wierzbinek
7 marca Kazimierz Biskupi

10 marca Kazimierz Biskupi
11 marca Kazimierz Biskupi
12 marca Rychwał
13 marca Rychwał + Stare Miasto
14 marca Stare Miasto
17 marca Stare Miasto
18 marca Stare Miasto
19 marca Kramsk
20 marca Kramsk

21 marca
Kramsk i inne osoby 
wskazane przez WKU 
i doprowadzeni przez Policję

24 marca Powroty z badań 
specjalistycznych
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Dyplomy i wyróżnienia uczestni-
czącym w projekcie studentom za-
rządzania PWSZ w Koninie wręczyli 
prof. dr hab. Mirosław Pawlak – Rek-
tor PWSZ w Koninie oraz Grzegorz 
Wasilewski – Prezes Konińskiej Izby 
Gospodarczej.

Nie zabrakło również podziękowań 
dla partnerów II edycji Akademii, bez 

których jego realizacja nie byłaby 
możliwa. Byli to:
• Meritum Bank – Sponsor Akademii,
• Urząd Miejski w Koninie,
• Starostwo Powiatowe w Koninie,
• Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
• Urząd Skarbowy w Koninie, 
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Delegatura w Koninie,

• Miejski Rzecznik Praw Konsumen-
tów w Koninie,

• Regionalny Ośrodek EFS w Koninie,
• Firma Insurance For Business,
• Firma CN Public Relations,
• Firma WR Consulting.

Akademia to cykl bezpłatnych szko-
leń pozwalających nabyć praktyczne 
umiejętności zakładania i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej.

Istotnym elementem projektu był 
zorganizowany po raz pierwszy dla 
uczestników AMP konkurs dot. inno-
wacyjnych sposobów walki z bezrobo-
ciem, możliwych do wdrożenia w sub-
regionie konińskim. Najlepsza okazała 
się koncepcja Weronki Wiśniewskiej, 
studentki politologii PWSZ w Koninie. 
Za racjonalizatorski pomysł laureatka 
otrzymała pamiątkowy dyplom oraz 
tablet ufundowany przez Meritum 
Bank – sponsora AMP.

Organizatorzy – Konińska Izba Go-
spodarcza, Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa w Koninie oraz partne-
rzy projektu – już dziś zapraszają do 
udziału w III edycji projekty, która roz-
pocznie się w marcu 2013.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Młodzi z innowacjami
Jedenaścioro uczestników II edycji projektu Akademii 
Młodej Przedsiębiorczości odebrało dyplomy jej ukończe-
nia podczas uroczystości, która odbyła się 18 grudnia br. 
w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ko-
ninie.

Ruszył 
portal 
ezakupy.
uokik.gov.pl

Konsumencie, czy robiąc zakupy 
w sieci zastanawiasz się jaki jest ter-
min na oddanie pełnowartościowego 
towaru? A może nie wiesz kto ponosi 
koszty przesyłki w przypadku rekla-
macji? Odpowiedzi na te oraz wiele in-
nych pytań związanych z transakcjami 
internetowymi znajdziesz na nowym 
portalu ezakupy.uokik.gov.pl stwo-
rzonym z inicjatywy Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Serwis ezakupy.uokik.gov.pl po-
wstał z myślą o konsumentach chcą-
cych bezpiecznie i świadomie kupo-

wać w sieci. Jego celem jest przybli-
żenie praw oraz obowiązków związa-
nych z e-transakcjami, które różnią 
się znacznie od tych obowiązujących 
w tradycyjnych sklepach.

Portal zawiera m.in. obszerny 
zbiór pytań i odpowiedzi dotyczą-
cych najbardziej nurtujących kwestii 
związanych z handlem w interne-
cie. Uwzględniono przy tym zmia-
ny, jakie wniesie Dyrektywa o pra-
wach konsumentów, która zostanie 
wprowadzona 13 czerwca 2014 r. 
Ponadto w serwi-
sie zamieszczono 
liczne przykłady 
klauzul niedo-
zwolonych, wzory 
przydatnych pism 
oraz wskazówki 
gdzie i jak można 
uzyskać pomoc 
w przypadku za-
warcia transak-
cji z nieuczciwym 
e-przedsiębiorcą.

Konsumencie, dzięki portalowi 
ezakupy.uokik.gov.pl dowiesz się 
np. czy do oddania towaru potrzeb-
ne jest oryginalne opakowanie i pa-
ragon; jak należy postępować, gdy 
przesyłka z towarem jest uszkodzo-
na oraz kto w przypadku zakupów 
grupowych odpowiada za nienależy-
te wykonanie umowy.

Ezakupy.uokik.gov.pl to źródło wie-
lu praktycznych informacji dla kupu-
jących w sieci. Wejdź i przekonaj się 
sam!
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Powiat
dostępny
dla każdego
Powiat koniński dostrzegając potrzeby osób 
niepełnosprawnych otwiera się na ludzi 
z różnymi dysfunkcjami i od wielu lat stara 
się odpowiadać na ich potrzeby. Wychodząc 
naprzeciw ich oczekiwaniom złamaliśmy 
kolejną jedną z barier komunikacyjnych 
i dostosowaliśmy nasz serwis internetowy 
– www.powiat.konin.pl do ich potrzeb.

Potrzeba dostosowania naszej strony zrodziła się po 
audycie dokonanym w 2011 r. wspólnie przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół Integracji w ramach projektu pn. 
„Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostę-
pie do informacji i usług zamieszczanych w Internecie”. 
Wówczas to w raporcie poaudytowym wskazano na tech-
niczne mankamenty, które osobom niepełnosprawnym 
przeszkadzały w swobodnym przeglądaniu treści powiato-
wego serwisu.

Chcąc być bliżej tych osób, dostosowaliśmy się do wytycz-
nych audytorów i zgodnie z zaleceniami zawartymi w do-
kumencie Web Accessibility Initiaive’s (WAI) Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), złamaliśmy barierę 
komunikacyjną poprawiając jej dostępność.

Zachowując wcześniejszy układ oraz mapę strony, serwis 
www.powiat.konin.pl jest kompatybilny ze specjalistycznym 
oprogramowaniem pozwalającym przeglądać stronę oso-
bom niewidomym (np. czytnikiem ekranu Window-Eyes). Nie 

zapomnieliśmy również o oso-
bach niedowidzących dla któ-
rych stworzyliśmy alternatywną 
wersję serwisu z podwyższonym 
kontrastem i regulacją wielkości 
czcionek.

Całe działanie unowocześnia-
jące naszą stronę było możliwe 
dzięki udziałowi Powiatu Koniń-
skiego w projekcie „Partnerzy 
dla rozwoju” fi nansowanego ze 
środków Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki.

To nie koniec zmian w obszarze 
informacyjnym naszego powiatu. 
Wychodząc naprzeciw mieszkań-
com oraz wszystkim zaintere-
sowanym wiedzą o nadchodzą-
cych wydarzeniach utworzyliśmy 
Newsletter Powiatu Konińskiego. 
Aby móc otrzymywać co tydzień 
bieżące informacje należy zareje-
strować się używając formularza 
umieszczonego na naszej stronie 
internetowej – www.powiat.ko-
nin.pl dodając tylko adres e-mail. 
Mamy nadzieję, że taka, nowocze-
sna forma komunikacji zyskiwać 
będzie z miesiąca na miesiąc no-
wych odbiorców.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe

w Koninie


