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Niezwykła energia młodych 
tancerzy w Kleczewie

Po kilkuletniej przerwie, 
8 czerwca 2015 r., do 
kalendarza wydarzeń 
kulturalnych powiatu 
konińskiego powrócił 
Międzypowiatowy 
Przegląd Szkolnych 
Zespołów Tanecznych. 
I od razu zgromadził 
prawie 400 tancerzy 
z Wielkopolski!

Międzypowiatowy Przegląd odbył 
się w  tym roku pod hasłem „Taniec 
piękny, taniec zdrowy” a  swojej go-
ściny – zresztą zgodnie z hasłem pro-
mocyjnym gminy – „Energia gościn-
ności” udzielił tancerzom Kleczew.

W  tym roku do Przeglądu zapro-
szono grupy taneczne działające 
w  szkołach, ośrodkach kultury oraz 
w stowarzyszeniach z gmin i powia-
tów: Wielkopolski i  Kujaw. Przegląd 
był skierowany przede wszystkim do 
dzieci ze środowisk małych miaste-
czek i wsi. Zespoły prezentowały się 
w wybranych przez siebie kategoriach 
tanecznych: taniec ludowy, taniec no-
woczesny oraz inne formy tańca.

Występujących na kleczewskiej 
scenie oceniała Komisja Artystyczna 

w  składzie: dr Dariusz Skrzydlewski 
z  Warszawy – choreograf zespołu 
„Warszawianka”, Sylwia Michalak 
– instruktorka tańca z  Konińskiego 
Domu Kultury oraz Agnieszka Łapaj 
– instruktorka tańca z  Młodzieżo-
wego Domu Kultury w  Koninie. Po 
obejrzeniu prezentacji tanecznych 
Jury postanowiło przyznać nagrody 
i wyróżnienia w poszczególnych ka-
tegoriach: 

Taniec nowoczesny:
• I miejsce – zespół „Takt” Sompol-

no za prezentację „Dziki szał”,
• II miejsce – zespół „Alchemia” 

z  Wrześni za prezentację „Taniec 
nowoczesny z  elementami klasy-
ki”,

• III miejsce – zespół ”DANCE AVE-
NUE” z  Brzeźna za prezentację 
„Taneczny Mix”.
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Inne formy tańca:
• I  miejsce – Mażoretki „Charme” 

z  Konina w  prezentacji „Marszo-
wym krokiem w przyszłość”,

• II miejsce – Mażoretki „Sigma” 
Stare Miasto,

• III miejsce – Mażoretki „CHARME” 
Rychwał w  pokazie „Rytmiczne 
fantazje”.

Taniec ludowy:
• I miejsce – zespół Tańca Ludowego 

„Uśmiech” w  prezentacji tańców 
żywieckich,

• II miejsce – zespół Regionalny 
„Mały Babiak” w wiązance zabaw 
i tańców kujawskich,

• III miejsce – zespół „Chlebowiaki” 
z Chlebowa (pow. turecki) w tańcu 
„Polka warszawska”.
 

Wyróżnienia otrzymały zespoły:
• Zespół „EL-DANCE z  Brudzewa 

z  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
z Brudzewa,

• Przedszkole „Bajka” z Konina,
• Zespół „Perełki” z  Zespołu Szkol-

no-Gimnazjalnego z Brudzewa,
• Zespół „Smerfy” z  Przedszkola 

Miejskiego w Witkowie,
• Zespół „Skowroneczki” ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w  Międzycho-
dzie,

• Zespół „Przyjaciele Pszczółki Mai” 
z Przedszkola Miejskiego w Witko-
wie

Przyznano również dwie nagrody 
specjalne ufundowane przez sponso-
rów dla: Zespołu „Gumisie” z  Som-
polna oraz zespołu „OD NOWA” 
z Sulmierzyc.

Nagrodzenie doskonałych mło-
dych tancerzy za ich umiejętności 
taneczne i  kreatywność było możli-
we dzięki: Starostwu Powiatowemu 
w Koninie, Urzędowi Gminy i Miasta 
w Kleczewie oraz posłowi na Sejm RP 
Tadeuszowi Tomaszewskiemu, Kazi-
mierzowi Pałaszowi – radnemu sej-
miku woj. wielkopolskiego, przedsię-
biorcy Zbigniewowi Witkowskiemu, 
Józefowi Woźniakowi z  firmy „Hy-
drostal” w  Koninie, Piotrowi Maty-
bie i Zbigniewowi Klauze s.c SOLVED 
w Kleczewie.

Dyplomy specjalne za promowa-
nie tańca zespoły otrzymały od re-
dakcji ”Przeglądu Konińskiego, który 
objął patronatem medialnym to roz-
tańczone wydarzenie artystyczne.

Danuta Plucińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

KURIER POWIATOWY



4

Z KRONIKI POWIATU

„Bezpieczeństwo i rozwaga – 
tego od Ciebie każdy wymaga”

Sandra Kobojek, Jakub 
Kwieryng i Monika 
Pawlak, zostali laureatami 
konkursu plastycznego 
„Bezpieczeństwo 
i rozwaga – tego od 
Ciebie każdy wymaga”. 

Laureatów 17. edycji konkursu 
plastycznego dla dzieci i  młodzieży 
pt „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego 
od Ciebie każdy wymaga”, spośród 
57 nadesłanych prac, wyłoniło jury 
konkursowe w  składzie: Witold No-
wak – naczelnik Wydziału Rozwoju 

i  Promocji, Paweł Figurski – Kierow-
nik Biura Spraw Obronnych i  Kami-
la Grobelska – specjalista ds. zarzą-
dzania kryzysowego w Biurze Spraw 
Obronnych. W  poszczególnych gru-
pach wiekowych zwyciężyli:
• Sandra Kobojek, Szkoła Podsta-

wowa im. Juliusza Słowackiego 
w  Golinie (kat. wiekowa; Klasy I-
-III),

• Jakub Kwieryng, Szkoła Podsta-
wowa im. Majora Henryka Suchar-
skiego w Licheniu Starym, gm. Śle-
sin (kat. wiekowa; Klasy IV-VI),

• Monika Pawlak, Zespół Gimnazjal-
no–Szkolny w  Morzyczynie, gm. 
Wierzbinek (kat. wiekowa – Gim-
nazja).

Komisja oceniająca wyróżniła także 
prace:
• Katarzyny Sosnowskiej, Szko-

ła Podstawowa w  Zaryniu, gm. 
Wierzbinek (kat. wiekowa; Klasy 
I-III),

• Julii Budkiewicz, Zespół Gimnazjal-
no–Szkolny w  Morzyczynie, gm. 
Wierzbinek (kat. wiekowa; Klasy 
IV-VI),

• Patrycji Skowrońskiej, Zespół Gim-
nazjum im. Polskich Olimpijczy-
ków w Lubstowie, gm. Sompolno 
(kat. wiekowa – Gimnazja).

Uczestnicy konkursu w  swo-
ich pracach ukazali różnorodność 
i  wszechstronność działań podej-

KURIER POWIATOWY



Z KRONIKI POWIATU

5

„Bezpieczeństwo i rozwaga – 
tego od Ciebie każdy wymaga”

mowanych przez służby zajmujące 
się bezpieczeństwem oraz przykłady 
poprawnych i niepoprawnych zacho-
wań, które mają wpływ na własne 
bezpieczeństwo.

Celem konkurs było zainteresowa-
nie tematyką bezpieczeństwa, gdyż 

właściwa postawa oraz świadomość 
występowania różnorodnych zagro-
żeń może uratować życie lub zdrowie. 
Poprzez przekaz artystyczny można 

zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sy-
tuacje, jakie mogą pojawić się w  co-
dziennym życiu oraz nauczyć właści-
wego zachowania i  prawidłowego 
postępowania już od najmłodszych lat. 

Organizatorem konkursu była Ko-
menda Główna Państwowej Straży 

Pożarnej we współpracy z  komór-
kami zajmującymi się zarządzaniem 
kryzysowym w jednostkach samorzą-
du terytorialnego.

Nagrody ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Koninie zwycięz-
cy odebrali 23 czerwca 2015 r. z rąk 
st. bryg. mgr inż. Błażeja Rakowskie-
go, komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w  Koninie oraz Pawła Fi-
gurskiego, kierownika Biura Spraw 
Obronnych. 

Paweł Figurski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Aglomeracja pracuje dalej
Gospodarka, energia, 
transport i turystyka 
to cztery tematyczne 
grupy samorządowe, 
które wdrażać będą 
zapisy rozwojowych 
Aglomeracji Konińskiej. 
Zespoły wyłoniły się 
podczas spotkania 
zorganizowanego
22 maja 2015 r.
w Starostwie 
Powiatowym w Koninie.

Aglomeracja Konińska to samo-
rządowe partnerstwo 14 gmin, mia-
sta Konina i  Powiatu Konińskiego. 
Partnerstwo powstało w 2012 r. re-
alizując wspólny projekt „Aglomera-
cja konińska – współpraca jednostek 
samorządu terytorialnego kluczem 
do nowoczesnego rozwoju gospo-
darczego”. Efektem zakończonego 
30 marca 2015 r.projektu są nie tylko 
trwałe relacje partnerów samorządo-

wych, czy świadomość wspólnego 
podejścia do problemów rozwojo-
wych Obszaru Funkcjonalnego Aglo-
meracji konińskiej. Są nim także do-
kumenty strategiczne wyznaczające 
kierunki rozwoju i  pozwalające po-
zyskiwać środki unijne z  nowej per-
spektywy fi nansowej 2014-2020.

Wprowadzona za zgodą liderów 
partnerskich samorządów koncepcja 
systemu wdrażania Aglo-
meracji Konińskiej będzie 
opierała się na następują-
cych działaniach: 
• informacyjnym poprzez 

przebudowanie za-
kładki Aglomeracja Ko-
nińska (www.powiat.
konin.pl) gdzie moż-
na znaleźć informację 
o  aktualnych konkur-
sach, programach ope-
racyjnych, kierunkach 
rozwoju naszego regionu i obsza-
rach funkcjonalnych.

• doradczo-strategicznym polegają-
cym na inicjowaniu i  koordynacji 
wdrażania zintegrowanych pro-
jektów strategicznych, współpracy 

z  instytucjami otoczenia biznesu, 
organizacjami pozarządowymi 
i  uczelniami oraz monitoringu 
i  ewaluacji przyjętych dokumen-
tów strategicznych. 

Pierwszym poziomem w strukturze 
jest poziom strategiczny, czyli Aglo-
meracyjny Konwent Samorządowy 
skupiający przedstawicieli wszystkich 
16 JST tworzących Obszar Funkcjo-
nalny Aglomeracji Konińskiej. Drugim 
poziomem jest poziom wykonawczy, 
czyli wspomniane wyżej zespoły mię-
dzysektorowe ds. gospodarki, ener-

gii, transportu i  turystyki. 
W  skład zespołów wcho-
dzą przedstawiciele jedno-
stek samorządu terytorial-
nego, instytucji otoczenia 
biznesu, organizacji poza-
rządowych, Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Koninie, 
PKS Konin, MZK Konin 
i NUVARRO Sp. z o.o. Ce-
lem poszczególnych ze-
społów jest realizacja zło-
żeń danego dokumentu 

strategicznego pod względem inicjo-
wania działań, pozyskiwania środków 
unijnych oraz przeprowadzania moni-
toringu i ewaluacji.

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe w Koninie

gii, transportu i  turystyki. 
W  skład zespołów wcho-
dzą przedstawiciele jedno-
stek samorządu terytorial-
nego, instytucji otoczenia 
biznesu, organizacji poza-
rządowych, Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Koninie, 
PKS Konin, MZK Konin 
i NUVARRO Sp. z o.o. Ce-
lem poszczególnych ze-
społów jest realizacja zło-
żeń danego dokumentu 

„AGLOMERACJA KONIŃSKA
– WSPÓŁPRACA JST

KLUCZEM DO NOWOCZESNEGO
ROZWOJU GOSPODARCZEGO”

ROZWÓJ

TRANSPORT
ZRÓWNOWAŻONY

INWESTYCJE

TURYSTYKA  

INNOWACJE   
AGLOMERACJA 

KONIŃSKA

INFRASTRUKTURA

GOSPODARKA 
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Samorządy „Otwarte dla 
Niepełnosprawnych”

Gmina Kramsk
oraz Miasto Konin 
laureatami konkursu 
„Wielkopolska Otwarta 
dla Niepełnosprawnych”.

 
Kapituła konkursu „Wielkopolska 

Otwarta dla Niepełnosprawnych” 
doceniła Gminę Kramsk” w  kate-
gorii innowacyjność i  modelowość 
wdrażanych rozwiązań w  zakresie 
edukacji. Równorzędną nagrodę za 
współpracę we włączeniu społecz-
nym osób z niepełnosprawnościami 

przyznano Miastu Konin. Gospo-
darze obu samorządów, podczas 
uroczystej Gali Laureatów, z  rąk 
Marzeny Wodzińskiej członka Za- 
rządu Województwa Wielkopolskie-
go, odebrali pamiątkowe statuetki 
oraz nagrody finansowe w wysoko-
ści 15 tys. złotych.

 
Ideą konkursu jest promowanie 

i  upowszechnianie „dobrych prak-
tyk” w  obszarze włączenia społecz-
nego osób z niepełnosprawnościami, 
kreowanych i wdrażanych przez wiel-
kopolskie powiaty i gminy, w obsza-
rach: edukacji, rynku pracy, kultury 
oraz społeczeństwa obywatelskiego, 
a  także inspirowanie samorządów 
do dalszego wdrażania systemo-
wych działań na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami w  kontekście ich 
włączenia społecznego we wszystkie 
nurty aktywności życia społecznego.

 
Warunkiem udziału w  konkursie 

było przygotowanie prezentacji mul-
timedialnej dokumentującej udogod-
nienia wdrożone w gminach na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Kolejna akcja „Drzewko
za butelkę” za nami
Powiat koniński uczcił 
obchody Światowego 
Dnia Ziemi i podsumował 
IX edycję akcji „Drzewko 
za butelkę”.

Powiatowe święto ekologii prze-
biegało w  tym roku pod hasłem 
„Z  energią zmieńmy źródła”. Skon-
centrowane wokół tematu odna-

wialnych źródeł energii uroczysto-
ści zgromadziły 20 kwietnia 2015 r. 
w  Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w  Żychlinie rzesze miłośni-
ków przyrody i ochrony środowiska. 
Wśród nich nie zabrakło uczestników 
IX powiatowej edycji akcji „Drzewko 
za butelkę”, której podsumowanie 
włączono w program obchodów.

Na sukces tegorocznej akcji pra-
cowało 12 placówek oświatowych 
z  powiatu konińskiego oraz Pogo-
towie Opiekuńcze w Koninie. Rekor-
dzistą zbiórki - z  wynikiem 46 888 
nakrętek i butelek PET – zostało Gim-
nazjum w  Kazimierzu Biskupim. Na 
drugim miejscu uplasowało się Gim-
nazjum w  Mąkolnie (30 421 sztuk), 
a  trzecie – zajął ZSEU w  Żychlinie, 
który przekazał do recyklingu 20 000 
sztuk plastików.

„W naszej akcji nie ma zwycięzców 
i  przegranych – podkreślał Marek 
Niezabitowski - inspektor w Wydzia-
le ochrony środowiska rolnictwa i le-
śnictwa konińskiego starostwa – bo 
poza dbałością o  środowisko, służy 
ona kształtowaniu świadomości eko-
logicznej młodzieży oraz pobudzaniu 

jej aktywności społecznej i obywatel-
skiej. W  tym roku udało się zebrać 
568 tys. butelek PET, a dzięki przeka-
zanym nakrętkom dołożyliśmy przy-
słowiowy grosik do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego dla potrzebujących 
– dodał koordynator akcji.

Liderom zbiórki, jak i  pozostałym 
jej uczestnikom, za zainteresowa-
nie konkursem oraz zaangażowanie 
w  działania proekologiczne podzię-
kował wicestarosta koniński Włady-
sław Kocaj wręczając pamiątkowe 
dyplomy i drobne upominki. Zgodnie 
z  ideą akcji młodzi ekolodzy otrzy-
mali też sadzonki drzew i ozdobnych 
krzewów, którymi zalesią swoje naj-
bliższe otoczenie.

Dla zobrazowania skali wielkości 
przedsięwzięcia, koordynowanego 
przez konińskie Starostwo od 2007 
roku, warto zaznaczyć, że podczas 
wszystkich dziewięciu edycji akcji, jej 
uczestnicy zebrali łącznie 5 mln bute-
lek PET i nakrętek oraz posadzili 7 tys. 
350 drzewek.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiat z dotacją
na inwentaryzację 
wyrobów azbestowych
Nasz samorząd, 
otrzymał dotację 
z ministerstwa gospodarki 
w tegorocznym „Konkursie 
ofert – Azbest 2015!”. 

Wsparcie fi nansowe w  wysokości 
123 tysięcy złotych udzielone zostało 
na przeprowadzenie inwentaryzacji 
wyrobów azbestowych w 13 gminach
(wniosek powiatu nie obejmował 

Wykonanie całości zadania po-
wiat powierzył fi rmie AM Trans Pro-
gres Sp. z o.o. w Poznaniu. Według 
ustalonego harmonogramu, prowa-
dzone w terenie prace inwetaryzacyj-
ne rozpoczęły się w czerwcu i będą 
trwać do końca lipca. Po zestawieniu 
danych i  dokonaniu ewentualnych 
korekt, na przełomie sierpnia i wrze-
śnia wyniki inwentaryzacji zostaną 
wprowadzone do Bazy Azbestowej. 
Firma przygotuje też kończące zada-
nie sprawozdanie do ministerstwa.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Nagroda za działalność 
na rzecz rozwoju 
powiatu konińskiego

Wzorem ubiegłych 
lat Zarząd Powiatu 
Konińskiego podczas 
Gali Powiatu 
Konińskiego będzie 
nagradzał instytucje, 
organizacje i osoby 
fi zyczne za działania 
na rzecz rozwoju 
i promocji powiatu 
konińskiego. Nagroda 
jest przyznawana 
w czterech dziedzinach: 
„Gospodarka”, 
„Kultura”, „Sport 
i Turystyka” oraz 
„Działalność społeczna”. 

Zgłoszenia do nagrody 
należy składać do Staro-
stwa Powiatowego w Ko-
ninie w  terminie do 30 
września 2015 r. na 
wnio-sku zamieszczonym 
na stronie internetowej po-

wiatu www.powiat.konin.
pl, w  zakładce „Nagroda 
za działalność na rzecz roz-
woju powiatu konińskiego”. 

Wnioski złożone po termi-
nie, bądź nie spełniające 
wymagań formalnych 
zapisanych w Regulami-
nie nie będą rozpatry-
wane.

Zachęcam do zgłaszania kandyda-
tur, których dotychczasowa działal-
ność miała znaczący wpływ na roz-
wój i promocję powiatu konińskiego. 

Krzysztof Czajkowski Starostwo 
Powiatowe w Koninie

gminy Kramsk, która indywidulanie 
złożyła ofertę na ten cel i także otrzy-
mała dofi nansowanie z  minister-
stwa). Realizacja zadania kosztować 
będzie prawie 154 tysiące, w  tym 
środki z  dotacji pokryją 80% jego 
wartości.

Zgodnie z porozumieniem, podpi-
sanym 19 czerwca 2015 r. pomiędzy 
Ministerstwem Gospodarki a Powia-
tem Konińskim, planowany termin 
zakończenia przedsięwzięcia ustalo-
ny został na 30 września br.
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Aktywni w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych
Zarząd Powiatu 
Konińskiego 
przyjął informację 
o ubiegłorocznych 
projektach zrealizowanych 
przez samorząd powiatu 
z udziałem zewnętrznych 
środków finansowych.

 

W  ubiegłym roku budżet powia-
tu zasiliło z  programów rządowych 
i unijnych prawie 21 mln 60 tys. zł. 
Samorząd zrealizował z ich udziałem 
47 zadań, głównie związanych z ak-
tywizacją osób bezrobotnych, po-
mocą społeczną, drogami, edukacją 
i ochroną środowiska.

Największą skutecznością w pozy-
skiwaniu środków pozabudżetowych 
wykazał się Powiatowy Urząd Pracy 

w Koninie. Dzięki zaangażowaniu się 
w  realizację wielu projektów, m.in. 
„Nie zmarnuj szansy” i  „Mamy dla 
ciebie czas”, jednostka pozyskała 
na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu ponad 14 mln 560 tys. 
złotych. Prawie 11 mln 900 tys. sta-
nowiło dofinansowanie z  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a  po-
nad 2 mln 700 tys. pochodziło z Fun-
duszu Pracy oraz z rezerwy Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

Samorząd pozyskał w  tym czasie 
także 2 mln 683 tys. zł na poprawę 
infrastruktury drogowej. Dzięki dota-
cji z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych - NPPDL (po-
nad 1 mln 573 tys. zł) oraz wsparciu 

Powiat Koniński
znów na podium

Reprezentacja powiatu koniń-
skiego zajęła III miejsce w  XVII Let-
niej Wielkopolskiej Spartakiadzie 
Ludowych Zespołów Sportowych 
Mieszkańców Wsi Województwa 
Wielkopolskiego o  Puchar Marszał-

ka Województwa Wielkopolskiego, 
która odbyła się 14 czerwca 2015 r. 
w Żerkowie.

W rywalizacji brały udział drużyny 
z  22 powiatów woj. wielkopolskie-

KURIER POWIATOWY



Z KRONIKI POWIATU

9

finansowemu gmin (1 mln 110 tys. zł) 
powiat wykonał na drogach 10 zadań 
inwestycyjno – remontowych. Naj-
większym ubiegłorocznym projektem 
był, przeprowadzony z udziałem do-
finansowania z NPPDL, II etap inwe-
stycji na drodze powiatowej nr 3240P 
obejmujący odcinek Rozalin – Trójka.

O  dodatkowe środki z  sukcesem 
aplikowało też Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Koninie. Pozy-
skane w  ubiegłym roku na pomoc 
społeczną ponad 2 mln 214 tys. zł 
pozwoliły zrealizować, oprócz zadań 
wynikających z  ustawy, także inne 
ważne społecznie cele. Dofinanso-
wane zostały m.in. zadania z  zakre-
su wspierania rodziny i  pieczy za-

stępczej, przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, a także działania służące 
aktywizacji osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym doświadczają-
cych szczególnych trudności na ryn-
ku pracy.

Zaangażowanie placówek oświa-
towych w pozyskiwaniu środków po-
zabudżetowych zaowocowało nato-
miast udziałem uczniów i nauczycieli 
w kilku projektach, które umożliwiły 
im zdobycie dodatkowych kompe-
tencji i umiejętności, a  także pomo-
gły wyposażyć w  pomoce naukowe 
klasy, pracownie i warsztaty.

Do uzupełnienia brakujących fun-
duszy na przedsięwzięcia służące 

ekologii, rozwojowi i  promocji oraz 
realizacji zadań obronnych przyczyni-
ła się aktywność pracowników Staro-
stwa. Za ich sprawą w ubiegłym roku 
pozyskano prawie 665 tys. zł.

Dzięki dotacjom rządowym oraz 
unijnym, a  także dobrej współpracy 
i  zaangażowaniu finansowym po-
szczególnych samorządów gminnych 
udało się zrealizować wiele zadań, 
które bezpośrednio wpłynęły na 
poprawę jakości życia lokalnej spo-
łeczności oraz perspektyw rozwoju 
regionu.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

go. Powiat koniński reprezentowali 
przedstawiciele gmin: Golina, Stare 
Miasto, Krzymów, Kramsk, Kazimierz 
Biskupi, Rychwał i  Wilczyn. Zawod-
niczki i zawodnicy z naszego powiatu 
rywalizowali w  grach zespołowych, 
konkurencjach rekreacyjnych i  kon-
kurencjach rodzinnych zajmując na-
stępujące miejsca:
• I  miejsce – piłka siatkowa męż-

czyzn,
• I i V miejsce – rzuty przedmiotami 

do celu,
• II miejsce – rowerowy tor prze-

szkód,
• II miejsce – jeździectwo,

• III miejsce – konkurencje rodzinne,
• III miejsce – piłka nożna kobiet,
• III miejsce – piłka nożna mężczyzn,
• III, IV, V i VIII miejsce – wędkowa-

nie na sucho,
• III, V i XVI miejsce – rzut lotkami 

do tarczy,
• III, XII i XV miejsce – rzut beretem 

na odległość,
• IV miejsce – piłka koszykowa ko-

biet,
• IV miejsce – piłka koszykowa męż-

czyzn,
• IV miejsce - tenis ziemny męż-

czyzn,
• IV i VI miejsce – tor przeszkód,
• V miejsce – rzuty do kosza,

• V miejsce – piłka siatkowa kobiet,
• VII miejsce – podnoszenie odważ-

nika,
• VIII i  XVI miejsce – strzały piłką 

nożną na bramkę,
• XI, XII i  XV miejsce – strzelanie 

z wiatrówki,

Po podliczeniu punktów ze wszyst-
kich konkurencji i gier zespołowych, 
powiat koniński zdobył III miejsce na 
XVII Letniej Wielkopolskiej Spartakia-
dzie LZS. Mistrzostwo wywalczył po-
wiat średzki, natomiast drugie miej-
sce powiat wągrowiecki.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Podsumowanie Roku 
Sportowego 2014 
w Powiecie Konińskim
Powiat koniński 
podsumował 
wyniki sportowe 
minionego roku. 
Uroczystości z udziałem 
samorządowców oraz 
zawodników, trenerów 
i działaczy odbyły się 
17 kwietnia 2015 r., 
w sali balowej Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych im. F. 
Chopina w Żychlinie.

 
Spotkanie podsumowujące zada-

nia sportowe realizowane przez po-
wiat w 2014 r., zainaugurował Miro-
sław Kruszyński – sekretarz powiatu 
konińskiego, który gratulując do-
tychczasowych osiągnięć zawodni-
kom z powiatu konińskiego, podkre-
ślił rolę trenerów, działaczy klubów 
sportowych, koordynatorów sportu, 
a także dyrektorów szkół i nauczycie-

wództwa wielkopolskiego świadczy 
też zajęcie I miejsca we współzawod-
nictwie sportowo-turystycznym po-
wiatów woj. wielkopolskiego o  Pu-
char Marszałka.

 
Zaproszeni goście wysłuchali wy-

kładu prof. Maciej Tomczaka – wy-
kładowcy Wydziału Kultury Fizycznej 
i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Koninie, na 
temat: „Międzypokoleniowe zmiany 
w poziomie wykonania czynności ru-
chowych”.

 
Spotkanie stało się okazją do wrę-

czenia nagród. W imieniu samorządu 
powiatu, Mirosław Kruszyński – se-
kretarz powiatu oraz Jan Bartczak 
– p.o. naczelnika Wydziału edukacji 
i  spraw społecznych, a  także radni 
powiatu konińskiego – Elżbieta Raź-
na, Waldemar Marciniak i  Andrzej 
Nowak uhonorowali najlepszych 
sportowców i  trenerów nagrodami 
finansowymi, okolicznościowymi sta-
tuetkami, odznaczeniami Ludowych 
Zespołów Sportowych oraz upomin-
kami.

Za wybitne osiągnięcia sporto-
we w  2014 roku, które przysłużyły 
się promocji powiatu konińskiego 
w  kraju i  na arenie międzynarodo-
wej, nagrody finansowe starosty 
konińskiego otrzymali: zawodniczki 

karate Martyna Albanowska i Natalia 
Nowak, szermierze Damian Dzwo-
niarski i Adrian Stanisławski oraz pię-
ściarz Igor Jakubowski.

 
Sukcesy zawodników są najlep-

szym świadectwem pracy ich trene-
rów. Nagrodę starosty odebrali też 
szkoleniowcy: Zdzisław Nowak (kara-
te), Arkadiusz Roszak i Tadeusz Piguła 
(szermierka) i Andrzej Goiński (boks).

 
Nagrody rzeczowe trafiły nato-

miast do Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego WILKI Wilczyn, 
a także odnoszących sukcesy w bad-
mintonie, lekkoatletyce i narciarstwie 
zjazdowym uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w  Rychwale: Artura Andrzejewskie-
go, Roberta Michalaka, Krystiana 
Krupczyka, Ewy Bajer, Mateusza Ma-
leszy, Mateusza Matuszaka, Kamila 
Kubisiaka, Doroty Wojciechowskiej, 
Michała Błaszczyńskiego oraz ich tre-
nerów: Jarosława Drewnikowskiego 
i Sławomira Woźniaka.

 
Uroczystość w  Żychlinie stała się 

także okazją do wyróżnienia szkół 
i  klubów sportowych, których za-

li wychowania fizycznego w krzewie-
niu sportowego ducha wśród dzieci 
oraz młodzieży.

Zdaniem władz powiatu, rok 2014 
był pomyślny dla sportowców. Ponad 
150 imprez w  różnych dyscyplinach 
zapewniło kibicom wiele emocji. 
O tym, że powiat koniński zalicza się 
do ścisłej czołówki sportowej woje-
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Żychlin podbija Ślesin
Wykwintny smak 
potraw, sposób ich 
podania oraz stylizację 
modową docenili 
jurorzy Festiwalu Kuchni 
Ochweśnickiej przyznając 
uczniom Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie 
zaszczytne II miejsce.

Dania kuchni ochweśnickie – zupy, 
mięsa, sałatki, desery, nalewki – przy-
gotowane przez Agnieszkę Hyży, 
Dominikę Grabowską, Sylwię Ma-
łowskiej, Patryka Durskiego i Adriana 
Grzemskiego, uczniów ZSEU w  Ży-
chlinie stanowiły nieodzowny ele-
ment IX Festiwalu Kuchni Ochweśnic-
kiej, który odbył się 20 czerwca 2015 
roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym Leśna Polana w Ślesinie. 
Na bogato zastawianych stołach zna-
mienicie wyglądały również potrawy 
wykonane przez innych uczestników 
festiwalu: Koła Gospodyń Wiejskich 
i szkoły gastronomiczne z okolic Śle-
sina i Konina.

Smakowicie i  oryginalnie przygo-
towane przez uczniów klasy pierw-
szej i  trzeciej technikum żywienia 
ZSEU w Żychlinie potrawy, ich nieba-
nalne nazwy, sposób zaprezentowa-
nia i  podania, dostrzegło jury przy-
znając zaszczytne II miejsce. Komisję 
oceniającą urzekły warkocze Melanii 
– warkocze z  polędwicy wieprzowej 
w  sosie kurkowym na jarzynce ze 
szpinaku i  marchewkowym puree. 
Apetyt wzmagał tatar ze świeżej gę-
siny, a dolce vita przypomniały flaczki 
z  boczniaków i  karmelizowane bu-
raczki na jogurcie. Ponadto ślinka cie-
kła na widok pysznego ciasta Żychliń-
ska dama oraz tajemniczego deseru 
Gruszkowy sekret. Te wszystkie spe-
cjały można było popić Nalewką Bro-
nikowskich z aronii, imbiru i śliwek.

Nad przygotowaniem konkurso-
wych przysmaków czuwała Jolanta 
Knapkiewicz – nauczyciel dyplomo-
wany ZSEU w  Żychlinie, natomiast 
o  aranżację stołu zadbała Ewa Wil-
czewska – nauczyciel dyplomowany 
ZSEU w Żychlinie. Uczniowie prezen-
towali swe oszałamiające smakiem 
wytwory w strojach z XVIII wieku.

– Festiwal Kuchni Ochweśnickiej 
w  Ślesinie daje wiele możliwości 

i  jest okazją do zaprezentowania 
niebanalnych potraw zarówno przez 
naszych uczniów, jak i innych uczest-
ników. Współgra również z modą na 
fascynację kulturą ludową. O potrze-
bie organizowania takich przedsię-
wzięć świadczy ilość zgromadzonych 
wystawców oraz osób zainteresowa-

wodnicy z sukcesami reprezentowali 
powiat koniński we współzawod-
nictwie LZS. Puchary za osiągnięcia 
w  rywalizacji sportowo-turystycznej 
powiatów województwa wielkopol-
skiego o Puchar Marszałka otrzymali: 
KS GÓRNIK KONIN, UKS SMECZ KO-
NIN, KKPK MEDYK KONIN, LUKS WIL-
KI WILCZYN, LZS POLONIA GOLINA 

oraz WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIO-
WEJ nr 12 w  Koninie. Podziękowa-
nia w formie pucharów trafiły także 
do wójtów i  burmistrzów: do gmi-
ny Rychwał, Wilczyn, Kleczew, Stare 
Miasto, Kazimierz Biskupi, Rzgów, 
Golina, Ślesin, Sompolno, Kramsk 
i Krzymów.

 
Puchary za wspieranie powiatu ko-

nińskiego w organizowaniu współza-
wodnictwa sportowo – turystyczne-
go powiatu konińskiego otrzymały 
również szkoły: Zespół Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w  Żychlinie, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie, Gimnazjum im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Starym 
Mieście, Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w  Wysokiem, Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w  Mąkolnie, 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
w Golinie i Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Rychwale.

 
Wyróżnienia za wysokie osiągnię-

cia sportowe trafiły do Gimnazjum 
w  Żychlinie oraz Gimnazjum w  Mą-
kolnie za zdobycie medali we współ-
zawodnictwie Szkolnego Związku 
Sportowego „Wielkopolska”. Nato-
miast za osiągnięcia w  klasyfikacji 
punktowej wyróżnienia otrzymały: 
Szkoła Podstawowa w  Sompolnie, 
Gimnazjum w Kleczewie oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Klecze-
wie.

 
Za wkład w  rozwój i  promocję 

sportu nagrodzono również działa-
czy sportowych. Złotą odznaką LZS 
uhonorowano Henryka Działaka – 
dyrektora OSiR w Wilczynie. Srebrną 
odznakę otrzymał Andrzej Sieradzki – 
wychowawca z WTZ nr 12 w Koninie.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

nych imprezą. A jego wysoki poziom 
świadczył o  tym, że kultura ludowa 
współtworzy kulturę wysoką. Tym 
bardziej z wielką satysfakcją uczest-
niczymy w  takich wydarzeniach, 
mówi Jolanta Knapkiewicz. 

Magdalena Baranek
Zespół Szkół Ekonomiczno-

Usługowych w Żychlinie
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Mistrzowie Polski z Lichenia
Drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Lichenia 
Starego zwycięzcą 
IX Mistrzostw Polski 
Strażaków Ochotników 
w Ratownictwie 
Wodnym i Powodziowym 
w Sierakowie 
Wielkopolskim.

Druhowie i druhny z OSP w Liche-
niu Starym zdominowali IX Mistrzo-
stwa Polski Strażaków Ochotników 
w  Ratownictwie Wodnym i  Powo-
dziowym. Do Sierakowa Wielkopol-
skiego nad jeziorem Jaroszewskim 
zjechało prawie 200 strażaków – ra-
towników z 14 województw, którzy 
w 49 załogach, w tym w 7 kobiecych, 
walczyło o zwycięskie laury – medale 
i Puchar Prezesa Zarządu Głównego 

Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej Wal-
demara Pawlaka.

Mistrzem Polski 2015 w Klasyfika-
cji Generalnej (czwarty raz z rzędu!) 

zostali strażacy z  OSP Licheń Stary 
I  z  województwa wielkopolskiego. 
W  nowej klasyfikacji Mistrzostw - 
„Najlepsza Załoga Kobieca” – zwy-
ciężyły również strażaczki – ratow-
niczki z OSP Licheń Stary. 

Mistrzostwa rozegrano w  7 kon-
kurencjach podstawowych: budowa 
wału przeciwpowodziowego, rzuty 
ratownicze kołem i  rzutką, ratowa-
nie zagrożonego przez powódź przy 
użyciu łodzi motorowej, ratowanie 
tonącego przy użyciu łodzi wiosłowej 
i spektakularny slalom łodzi motoro-
wych. Zwycięzcy Klasyfikacji General-
nej oraz w  poszczególnych konku-
rencjach otrzymali puchary, dyplomy 
i  nagrody w postaci specjalistyczne-
go sprzętu ratowniczego, umundu-
rowania i  odzieży ochronnej o  łącz-
nej wartości ponad 179 tys. złotych.

Mistrzostwa Polski Strażaków 
Ochotników w  Ratownictwie Wod-

nym i  Powodziowym, w  których 
uczestniczą załogi OSP specjalizujące 
się w  ratownictwie wodnym i  po-
wodziowym, są doskonałą okazją 
do sprawdzenia umiejętności stra-
żaków–ratowników i  formą bardzo 

intensywnego treningu. W tym roku 
zawodnicy uczestniczyli w szkoleniu 
doskonalenia umiejętności w  zakre-
sie udzielania pomocy osobom nie-
pełnosprawnym przeprowadzonym 
przez Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych.

Radości ze zwycięstwa nie kryli 
druhowie z Lichenia, którzy nie mają 
sobie równych już od 4 lat. Podkre-
ślają także rosnący poziom sportowy 
zawodów oraz coraz lepsze przygo-
towanie poszczególnych załóg:

– „Poziom mistrzostw w tym roku 
był naprawdę bardzo wysoki i  naj-
drobniejszy błąd kosztował spadek 
o kilka miejsc. Taka sytuacja przyda-
rzyła się i nam, ale finalnie udało się 
utrzymać tytuł najlepszej w  Polsce 
załogi w  klasyfikacji generalnej” – 
powiedział Piotr Maciejewski, Prezes 
OSP Licheń Stary i  reprezentant za-
łogi. – „Jestem bardzo dumny z na-
szych strażaków–ratowników, tym 
bardziej, że zdobywamy tytuł Mistrza 
Polski po raz piąty w ogóle, a czwarty 
z kolei. Sprawdzenie się w zawodach 
o  takiej randze jest dla nas bardzo 
ważne, ponieważ wygrana potwier-
dza wysoki poziom umiejętności. A to 
służy tylko jednemu – być sprawnym 
i skutecznym w akcjach” – dodał. 

Mistrz Polski 2015 w Ratownictwie 
Wodnym i  Powodziowym otrzymał 
w tym roku, oprócz Pucharu Prezesa 
Zarządu Głównego Związku OSP RP, 
medali i  dyplomu, nagrodę pienięż-
ną na zakup sprzętu i umundurowa-
nia, hełmy do ratownictwa TYTAN 
HOT oraz nagrodę główną – silnik 
zaburtowy Honda BF 30 – ufundo-
waną przez Partnera Strategicznego 
Mistrzostw Aries Power Equipment/
Honda Marine.

W  IX Mistrzostwach Polski Stra-
żaków Ochotników w  Ratownictwie 
Wodnym i Powodziowym wystartowa-
ło aż 7 załóg kobiecych – trzy z woje-
wództwa wielkopolskiego – OSP Siera-
ków, OSP Licheń Stary i OSP Ostrowite 
oraz OSP Stare Skoszewy (woj. łódz-
kie), OSP Augustów–Lipowiec (woj. 
podlaskie), OSP Bratian i  Spytkowo 
(woj. warmińsko-mazurskie). Zwy-
cięsko z  rywalizacji wyszły strażacki–
ochotniczki z Lichenia Starego. 

Robert Adamczyk
Ochotnicza Straż Pożarna

w Licheniu Starym


