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Z KRONIKI POWIATU 

Mistrzostwo na talerzu w Hotelu ATUT 

Jesiotr na gratine z brukwi, puree 
z ziemniaka truflowego i fioleto
wej marchwi na palonym maśle 
z sosem estragonowym ujął sma
kiem i estetyką jury konkursowe 
Ili Mistrzostw Polski w Potrawach 
i Kawiorze z Jesiotra, które odbyły 
się 11 marca 2017 r. w Licheniu. 

W drugł weekend marca, na sto
łach Hotelu Atut, królowały potrawy 
z jesiotra, a kunszt kulinarny naj
lepszych kucharzy oceniło zna
młentte grono jurorów - Robert Sowa, 
Adam Dmyterko, Adam Chrząstowski, 
Krzysztof Gradzewicz, Grzegorz 
Parczewski, Przemysław Langowski, 
Wojciech Harapldewtcz. Mistrzom 
sztuki kulinarnej przewodniczyła Ewa 
Wachowicz, zaproszona jako gość 
specjalny. 

W Ili Mistrzostwach Polski w Po
trawach i Kawiorze z Jesiotra ry
walizowało osiem dwuosobowych 
drużyn, reprezentujących hotele 
i restauracje z całej Polski, które 
w swołch kartach dań oferują za
chwycające wyrazistym i zarazem 
delikatnym smakiem dania z jesiotra. 

Przygotowane potrawy zachwy
cały nie tylko aromatem, smakiem, 
ale i wyglądem. Podniebienła ju
rorówzachwycity dania, perfekcyjnie 
wykonane przez tegorocznych lau
reatów - Pawła Brzeskiego i Adama 
Kowalewskiego z Hotelu Zamek 
Gniew. Panowie zaserwowali jesiotra 
na gratine z brukwi, puree z ziem
nłaka truflowego t fłoletowej mar
chwi na palonym maśle z sosem 
estragonowym. Na deser podali mus 
z białej czekolady, coulis z czerwonej 
porzeczki, crunch z cłasta kruchego 
i nutelli. Nieodbiegające od mis
trzowskiego kunsztu danie wykonali 
Przemysław Gościniak i Bartłomiej 
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Kornacki z Restauracji Warszaw
skiej Sosnowiec, którzy zaserwo
wali filet z jesiotra kompresowany 
w oliwie dyniowej, policzek z je
siotra w tempurze podany na placku 
z czarnej soczewicy, mini warzy
wami i sosem Galiano z kawiorem 
z jesiotra. Na deser była pianka 
z marakuji otulona panna cotta, 
podana ze zmrożonym kremem an
gielskim z zielonym tabasco i żelem 
malinowym. Równłe atrakcyjną po
trawą zachwycili Marcin Nieznaj 
i Michał Kulpiński z kawiarni 
„Musicafe0 w Kraśniku. Ich daniem 
stównym byt jesiotr z sosem 
muślinowym, kawiorem i warzy
wami, natomiast na słodko podali 
„semifreddo0 borówkowe z chałwą 
pistacjową ł mal1namf. 

Nagrodę Specjalną w kategorii 
„Najlepiej dobrane przyprawy do 
poszczególnych dań" otrzymali: Ra
dosław Gierałtowski oraz Mateusz 
Janusz z restauracji „Szafarnia 10° 

z Gdańska, którzy przygotowali: 
Danie główne: Jesiotr/ka
wior/fermentowane jabłko/ ciasto 
parzone/algł morskie 
Deser: topinambur I rokitnik/ czarny 
bez/ młode pędy sosny. 

Patronat honorowy objęli m. in. 
marszałek województwa włelko
polskiego Marek Woźniak oraz sta
rosta koniński Stanisław Bielik. 

Lidfa Cf chocka 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Promowaliśmy turystykę w powiecie konińskim 

Na czterech imprezach 
targowych Powiat 
Koniński z Miastem 
Konin, Lokalną 
Organizacją Turystyczną 

MARINA promował lo· 
kalną turystykę, wodne 
atrakcje oraz wszelkie 
zakątki naszego regionu. 
Stoiska odwiedzali 
zafnteresowanf tu
rystyką indywidualną, 

grupową, czy rodzinną 
planując wakacje, pod· 
róże, wycieczki 
i inne sposoby spędzania 
wolnego czasu. 

Powiat Koniński rozpoczął swoją 
promocję od udziału w Targach 
Regionów i Produktów Turystycznych 
TOUR SALON oraz targach BOATEX 
w Poznaniu, które odbyty się w dniach 
od 17 do 19 lutego 2017 r. Motywem 
przewodnim tegorocznej prezentacji 
Wielkopolski byla turystyka kultu· 
rowa, głównie Szlak Piastowski oraz 
Wielka Pętla Wielkopolski. Swój de
biut wydawniczy mial wydany przez 
konińskie Starostwo pod koniec 
ubiegłego roku przewodnik „Śladami 
histońi i tradycji kulturowych Po· 
wiatu Konińskiego0• 

Kolejną opcją dla pasjonatów 
turystyki byty Międzynarodowe Targi 
Turystyczne we Wrocławiu, które 
miały miejsce w Hali Stulecia 24 lu· 
tego 2017 r. W trakcie targów można 
byto zapoznać się z ofertą ponad 200 
wystawców z Polski i zagranicy. Naj • 
większą atrakcją wydarzenia skie· 
rowaną głównie dla dzieci byto 
spotkanie z dziesięcioletnim łowcą 
przygód, który podróżuje po naj· 
dzikszych zakątkach świata, pisze 
bloga, a do tego wydat właśnie swoją 
pierwszą książkę, czyli z Szymonem 

Radzimierskim. Kolejną niespo
dzianką dla pasjonatów turystyki 
była możliwość skosztowania po
traw kuchni japońskiej, amerykań
skiej i francuskiej. 

Promocji Powiatu Konińskiego 
nie zabrakło również w stolicy 
podczas 29 edycji Targów Sportów 
Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA. 
W ciągu trzech dni (16-18 marca 
2017 r.) można było podziwiać 
najszybsze skutery, największe 

jachty, luksusowe łodzie motorowe, 
nowoczesny sprzęt żeglarski i mo
torowodny. Obok promocji Wielkiej 
Pętli Wielkopolski, przyciągającym 
elementem wystawy był konkurs, 
w którym głównymi nagrodami byty 
dwuosobowe vouchery pobytowe 
w Ośrodku Szkoleniowo • Wypo-

czynkowym GWAREK w Ślesinie 
oraz Ośrodku Szkoleniowo - Wypo· 
czynkowym Hotel Wltyng w Miko· 
rzynie. Odwiedzający konińskie sto· 
isko właściciele łódek motorowych, 
czy amatorzy żeglarstwa pytali zaz. 
wyczaj o mariny, atrakcje, godziny 
otwarcia śluz, czy głębokość Warty 
i innych zbiornik.ów na szlaku Wiel • 
kiej Pętli. 

Przedwiośnie to ostatni moment, 
aby przygotować się na nadchodzący 
sezon, zorganizować niezapomniany 
weekend majowy oraz zaplanować 
niepowtarzalne wakacje. Zapoznanie 
się z ofertą turystyczną regionu może 
sprawić, że będzie to niezmiernie 
łatwe. 

Katarzyna Skąpska, Witold Nowak 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

Fotografia Marka Nfezabłtowskfego, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostwa Powiatoweso w Koninie, wyróżniona w 35. Ogólnopolskim Konkursie 
Llteracko·Fotograflano-Plastyanym „Konfrontacje 2016n w Leszn1e. 

KURIER POWIATOWY 
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Z KRONIKI POWIATU 

Stypendium Starosty Konińskiego wręczone 

Najlepsi uczniowie 
i studentka z po
wiatu konińskiego 
odebrali stypendia 
z rąk Starosty 
Konińskiego. 
Tegoroczne grono 
uzdolnionych osób 
powiększyło się 

o 63 uczniów 
i jedną studentkę. 
Uroczystość wrę

czenia odbyła się 
22 lutego 2017 r. 

Zarząd Powiatu Konfńsktego, 
zgodnie z uchwałą Rady Powiatu 
Konińskiego w sprawie zasad udzie· 
lania stypendiów dla uczniów i stu· 
dentów z powiatu, przyznał stypen· 
dia szczególnie uzdolnionej mto· 
dzieży za wysokie osiągnięcia 

w nauce. 

O stypendium starosty mogli 
wnioskować uczniowie, którzy uzy
skali średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz studenci uczący się w trybie 
dziennym, pozostający w trudnej 
sytuacji materialnej i uzyskujący 

średnią ocen nie niższą niż 4,50. 

Miesięczne wsparcie stypen
dialne wyniesie 200 zł dla ucznia 
i 250 zt dla studenta. Powiat prze
znaczy na ten cel 107 .500zł. 

Z uzdolnioną młodzieżą z powla· 
tu, rodzicami i nauczycielami oraz 
dyrektorami szkól spotkali się: 

Stanisław Bielik - starosta koniński, 
Władysław Kocaj - wicestarosta 
koniński oraz Jan Bartczak - naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecz· 
nych. • 

Powiat Koniński zdobył Ili miejsce na 
Spartakiadzie Wojewódzkiej 

Reprezentacja powiatu koniń· 
skiego zajęła Ili miejsce w kolejnej 
edycji Zimowej Wielkopolskiej 
Spartakiady LZS Mieszkańców 
Wst Województwa Wtelkopolskiego 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludo· 
wych Zespołów Sportowych, która 
odbyła się 5 marca 2017 r. 
w Przygodzicach. 

W rywalizacji braty udział dru· 
żyny z 17 powiatów województwa 
wielkopolskiego. Powiat Koniński 
reprezentowali przedstawiciele 
gmin: Rychwał, Kleczew, Golina, 
Wilczyn i Stare Miasto. Zawodniczki 
i zawodnfcy rywalizowali w 8 kon· 
kurencjach sportowych: w pfłce 

nożnej, siatkówce, przeciąganiu 
liny, rzutach karnych do bramki, 
rzutach lotkami do tarczy, wielo· 
boju rekreacyjnym, podnoszeniu 
ciężarka o wadze 17,5 kgi konkursie 
wiedzy o LZS. 

KURIER POWIATOWY 

Po podliczeniu punktacji ze 
wszystkich konkurencji i gier 
zespołowych okazało się, że powiat 
koniński wywalczył Ili miejsce 
podczas Spartakiady Wojewódzkiej 
zdobywając 21 O pkt. Pierwsze 
miejsce zajął powiat wągrowiecki 
(214 pkt.), natomiast drugie mfejsce 
powiat ostrowski (212,5 pkt). 

Puchar Europosła Andrzeja Grzy· 
ba za zajęcie Ili miejsca w XIX Zi· 
mowej Wielkopolski ej Spartakiadzie 
LZS Mieszkańców Wsi Województwa 
Wielkopolskiego odebrali zawodnicy 
reprezentujący powiat koniński. 

Karol Baranowski 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Stypendium Starosty Konińskiego otrzymali uczniowie: 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

w Żychllnfe: 
1. Dominika Wojtyniak - kl. Ili 

liceum ogólnokształcącego, 
2. Natalia Rosiak - kl. Ili 

liceum ogólnokształcącego, 
3. Luiza Wfdelska - kl. Ili 

liceum ogólnokształcącego, 
4. Dominika Grabowska - kl. Ili 

liceum ogólnokształcącego, 
5. Kaja Kurtapska - kl. li 

liceum ogólnokształcącego, 
6. Nikola Kapela - kl. li 

liceum ogólnokształcącego, 
7. Kinia Swaclńska - kl. li 

liceum ogólnoksztatcącego, 
8. Klaudia Wolińska- kl. li 

liceum ogólnokształcącego, 
9. Norbert S1ałkowskl - kl. li 

liceum ogólnokształcącego, 
10. Oskar Wojtyniak - kl. li 

liceum ogólnokształcącego, 
11. Sandra Majewska - kl. IV technikum -

technik organizacji reklamy, 
12. Karina Pilarska - kl. IV technikum -

technik orpnizacji reklamy, 
13. Karina Szymczak - kl. IV technikum -

technik żywienia i usług gastronomicznych, 
14. Kamila Gradecka - kl. IV technikum -

technik żywienia i usłu11 gastronomicznych, 
15. Damian Grzeszczak - kl. IV technikum -

technik żywienia i usług gastronomicznych, 
16. Aneta Bocian - kl. IV technikum - technik 

iywfenla I ustug gastronomicznych, 
17. Cezary Wojciechowski - kl. Ili technikum -

technik ekonomista, 
18. Marcelina Małolepsza - kl. Ili technfkum -

technik ekonomista, 
19. Kasjan Owsianko - kl. Ili technikum -

technik ekonomista, 
20. Martyna Kotacka - kl. Ili technikum -

technik organizacji reklamy, 
21. Weronika Kropidłowska - kl. Ili technikum -

technik organizacji reklamy, 
22. Weronika Stasiak - kl. Ili technikum -

technik iywfenfa I ustug gastronomicznych, 
23. Manka Piotrowska - kl. li technikum -

technik organizacji reklamy, 
24. Anna Gałdyn - kl. li technikum -

technik spedytor, 
25 Katarzyna Krzosek - kl. li technikum -

technik spedytor. 

Ewa Gemziak - studentka trzeciego roku 
Państwowej ~j Szkoły Zawodowej 
w Kaninie. 

Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Sompolnie: 
1. Mateusz Sergiusz Jąkalak - uczeń kl. Ili liceum ogólnokształcącego, 
2. Michał Guźniczak - uczeń kl. Ili liceum ogólnokształcące10, 
3. Beata Karolina Mularska - uczennica kl. Ili liceum 01ólnoksztalcące10, 
4. Anna Krytier - uczennica kl. IV technikum, 
5. Aleksandra Soszyńska - uczennica kl. IV technikum, 
6. Sandra Kędzferska - uczennica kl. IV technikum, 
7. Krzysztof Dembowskf - uczeń kl. Ili technikum, 
8. Oliwia Weber - uczennica kl. Ili technfkum, 
9. Martyna Sałata - uczennica kl. li liceum ogólnokształcącego, 
10. Alicja Szafrańska - uczennica kl. li liceum og6lnokształcącego, 
11. Alicja Anna Polaszewska - uczennica kl. li liceum ogólnoksztatcącego, 
12. Weronika Kmieć - uczennica kl. li technikum, 
13. Andżelika Patrycja Ziółkowska - uczennica kl. li technikum, 
14. Monika Pawlak- uczennica kl. li technikum, 
15. Katarzyna walter - uczennica kl. IV technikum. 

Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Kleczewie: 
1. Aleksandra Grzeszczak - uczennica kl. Ili liceum ogólnokształcącego, 
2. Patrycja Banaszak - uczennica kl. li liceum ogólnokształcącego, 
3. Bartosz Jałoszyński - uczeń kl. Ili liceum otólnokształcącego, 
4. Jakub Mateusz Lukasiewicz - uczeń kl. Ili liceum ogólnokształcącego, 
5. Michał Brożyński - uczeń kl. li liceum ogólnokształcącego, 
6. Marcin Woźniak - uczeń kl. Ili liceum ogólnokształcącego, 
7. Hanna Wftkowska - uczennica kl. li liceum ogólnokształcącego, 
8. Domlnfka Dogada - uczennica kl. li liceum ogólnokształcącego, 
9. Michał Dz1ałakfewtcz- uczeń kl. li liceum ogólnokształcącego, 
10. Dawid Patryk Greflcz - uczeń kl. li liceum ogólnokształcącego, 
11. Weronika Kamińska - uczennica kl. li liceum og6lnoksztalcącego, 
12. Magdalena Marek - uczennica kl. li liceum og6lnokształcącego, 
13. Klaudiusz Piotr Kalisty- uczeń kl. li liceum ogólnokształcącego, 
14. Przemysław Przebieracz - uczeń kl. li liceum ogólnokształcącego, 
15. Paulina Strzelczyk - uczennica kl. li liceum ogólnokształcącego, 
16. Urszula Paszek- uczennica kl. li liceum otólnokształcącego, 
17. Jan Turowski - uczeń kl. li liceum 01ólnoksztalcącego, 
18. Dawid Szymański - uczeń kl. Ili zasadnkzej szkoły zawodowej. 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale: 
1. Kewln Olejniczak- uczeń kl. VI szkoły podstawowej specjalnej, 
2. Sabina Grobelska - uczennica kl. VI szkoły podstawowej specjalnej, 
3. Justyna Krawczyk - uczennica kl. Ili gimnazjum specjalnego, 
4. Małgorzata Darul - uczennica kl. I zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej. 
5. Klaudia Walczak - uczennica kl. li zasadniczej szkoty zawodowej specjalnej, 

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, rO<lztcom, nauczycielom, 
dyrektorom szk6l i ży(Xfmy wszystkim dalszych sukcesów. 

żaneta Staszak 
Starostwo Powiatowe w Konin;e 

KURIER POWIATOWY 
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Najlepsi w Wielkopolsce 

Państwo 
Anna i Tomasz 
Szczepankiewiczowie 
z Myśliborza (gm. 
Golina) zostali lau
reatami XVI edycji 
konkursu 
Wielkopolski Rolnik 
Roku. Uroczystość 
wręczenia statuetki 
Siewcy odbyła się 
19 marca 2017 r. 
w Poznaniu. 

Aż trzy gospodarstwa z powiatu 
konińskiego pretendowały do tytułu 
Wielkopolski Rolnik Roku. Wśród 
nominowanych byli Monika i Piotr 
Czajczyńscy z Łagiewnik (gm. 
Grodziec) oraz Anna i Tomasz Szcze. 
pankiewiczowie z Myśliborza (gm. 
Golina), a także Leonard Sarnociński 
i Janusz Sarnowski z Żychlina (gm. 
Stare Miasto). W gronie 10 laureatów 
konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, 
znaleźli się Państwo Anna i Tomasz 
Szczepankiewfczowfe. 

- Katdego roku komisja kon· 
kursowa odwiedza kllkadzteslqt 
domostw zgłoszonych do konkursu. 
Spośród nich nominowanych jest 
tylko 20 najlepszych gospodarstw. 
Tym bardztej cieszy fakt, że rolnicy 
z naszego powiatu, podobnie jak 
w latach wcześnjejszych, byli no· 
minowani oraz zostali docen;eni 
I nagradzani tak prestiżowym ty· 
tulem, jakim jest w;etkopolski Rolnik 
Roku - mówi Stanjsław Bielik, sta· 
rasta Koniński. 

Gospodarstwa nominowanych wy
różniają się nowoczesnością sto
sowanych technologii, dobrą orga
nizacją pracy, dbałością o środo
wisko naturalne i wysoką estetyką. 

KURIER POWIATOWY 

Uroczysta Gala konkursu 
Wielkopolski Rolnik Roku odbyła się 
19 marca 2017 r. w Sali Ziemi na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Nominowanym rolni
kom towarzyszyła delegacja z po
wiatu konińskiego, na czele ze sta
rostą konińskim Stanisławem Bie
likiem oraz Bożeną Frankowską,, 

głównym specjalistą Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, a także przedstawi
ciele Izb Rolniczych. 

Organizatorem konkursu jest Sa
morząd Województwa Wielkopol· 
skiego. 

Charakterystyka nominowanych gospodarstw 
• Anna i Tomasz Szczepanklewf • 

czowie - prowadzą gospodarstwo 
o pow. 98 ha. Dominującym kierun
kiem produkcji jest hodowla bydła 
mlecznego w ilości 95 szt. Wydaj
ność mleka od krowy to 9.000 li· 
trów/rok, natomiast rocznie sprze
dają 855.000 l. mleka. Przewa
żającą uprawą są zboża i ku
kurydza oraz trawa polowa i lu
cerna - przeznaczone głównie na 
kiszonkę dla zwierząt gospo
darskich. Gospodarstwo jest dobrze 
wyposażone w nowoczesne maszy
ny i urządzenia oraz spełnia wszyst
kie wymogi stawiane przez Unię 

Europejską. W 2016 r. Państwo 

Szczepankiewiczowie zostali lau· 
reatem konkursu Powiatowy Rolnik 
Roku. 

• Monika i Piotr Czajczyńscy -
prowadzą gospodarstwo o pow. 112,5 
ha. Głównym kierunkiem produkcji 
jest bydło mleczne i opasowe, na· 
stawione na produkcję mleka. Obec· 
nie w gospodarstwie znajduje stę 

90 krów dojnych, wytwarzających 

765.000 l. mleka na rok w klasie 
ekstra. Dodatkowo na areale 112,5 ha 
uprawiane są zboża wykorzystywane 
na paszę dla zwierząt gospodarskich 
oraz łąki, na których wypasa się 



zwierzęta. Gospodarze pozyskali fun
dusze unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w latach 2007 • 
2013 r., które przeznaczyli na zmo
dernizowanie i doposażenie gospo
darstwa. Środki wydatkowali na za
kup ciągnika, pługa, deszczowni 
i kombajnu zbożowego. Państwo 

Czajczyńscy w 2014 r. otrzymali 
Odznakę Honorową Ministra Rolnic· 
twa „Zasłużony dla Rolnictwa" 
w 2016 r. zostali laureatem konkursu 
„ Powiatowy Rolnik Roku". 

• Leonard Sarnociński i Janusz 
Sarnowski - prowadzą gospodarstwo 
o pow. ponad 176 ha. Drzewa 
owocowe - jabłonfe, wiśnie i aronia -
zajmują pow. ponad 100 ha, na 
pozostałym obszarze uprawiane jest 
zboże oraz łąka. Rolnicy posfadają 
niezbędne urządzenia oraz maszyny 
do upraw sadowniczych, a sady 
doposażono w specjalistyczne urzą
dzenia nawadniające oraz zbiornik 
retencyjny służący do nawodnień. 
Producenci dbają o jakość swoich 
wyrobów, stawiając na produkty 
ekologiczne. Odbiorcą 60% produkcji 
sadowniczej jest włoska firma 
FRUBELI.A. Pozostała część owoców 
trafia na rynek krajowy orazwysytana 
jest do Egiptu. Rolnicy rozważają 
utworzenie własnej przetwórni i eks
portowanie produktów. W tym celu 
wybudowali dwie chłodnie ULO 
o pojemności 3000 i 2000 t. Wy
twórcom, w 2009 r. gminna kapituła 
przyznała statuetkę Rolnik Roku. 
W 201 O r. zostali odznaczeni 
odznakami honorowymi „Zasłużony 

dla rolnictwa" nadanymi przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Rolnicy zrzeszeni są w grupach 
producenckich - Leonard Samociński 
należy do Grupy Producentów 
Owoców Royal, natomiast Janusz 
Sarnowski do Wielkopolskiej Grupy 
Producentów Owoców Fructis. 

Bożena Frankowska 
Lidia Cf chocka 

Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Nauki ścisłe w gastronomii 
Michalina Banaszak i Wiktoria Przybył, 
uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno
Usługowych w Żychlinie, najlepiej rozwią
zały test interdyscyplinarny „Nauki ścisłe 
w gastronomii". 

Wfelkf test interdyscyplinarny 
„Nauki ścisłe w gastronomii", to 
efekt wprowadzonych w ZSE-U 
w !ychlfnie innowacji pedagogicz· 
nych. Uczestniczą w nim uczniowie 
klas pierwszych: technikum żywie
nia i usług gastronomicznych oraz 
technikum hotelarstwa. Młodzież 

rozwiązywała test 9 marca 2017 r. 

Celem przedsięwzięcia jest 
rozbudzanfe i rozwijanie myślenia 
naukowo - badawczego, doskonale
nie logicznego myślenia oraz prze
łamywanie u uczniów bariery w na
uce przedmiotów ścisłych. Młodzież 
pogłębia swoją wiedzę na temat 
wykorzystywania fizyki w przed
miotach gastronomicznych i ota· 
czającej ich rzeczywistości. 

Do testu przystąpili uczniowie, 
którzy w parach odpowiadali na 
pytania dotyczące procesów fi
zycznych w gastronomii. Wzorując 
się na Wielkim Teście przeprowa
dzanym w TVP przygotowano trzy 
części po osiem pytań. Do finału 
przeszły dwie pary w składzie Mi· 
chalina Banaszak i Wiktońa Pr.zybyt 

oraz Erika Świętanowska i Wiktońa 
Wojtaś. Uczennice musiały udzielić 
odpowiedzi na sześć pytań. Rywa
lizacja byta bardzo wyrównana i je
dnym punktem zwyciężyły Michalina 
Banaszak i Wiktoria Przybył. 

Dzięki wdrażanym innowacjom 
uczniowie dowiedzieli stę m. In. jak 
fizyk piecze ciasto i jak sprawdza 
wiek jajka, jak drukuje drukarka 30 
i jak można ją wykorzystać w ga
stronomii oraz jaka jest różnica 

między przypalaniem i przywiera
niem. Lekcje poprowadzili studenci 
z Państwowej Wyższej Szkoty Za· 
wodowej wKoninie. 

Uczni owie brali również udział 
w warsztatach na temat „Co ma 
piernik do fizyki". Zakres i tematykę 
przeprowadzonych w projekcie zajęć 
opracowały Marła Romańczuk oraz 
Elżbieta Sell. 

Elżbf eta Sell 
ZSE·U w Żychlinie 

KURIER POWIATOWY 
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Dyrektor GOK w Brzeźnie laureatem 
~8 ogólnopolskiego konkursu 

Sukces Krzysztofa Kędziory 
w 5. Ogólnopolskim Konkursie 
„Komediopisanie" organizowa
nym przez Polskie Centrum 
Komedii działającym przy 
Teatrze Powszechnym w lodzi. 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Brzeźnie został jed
nym z laureatów ogólno
polskiego konkursu na naj lep
szy tekst komediowy. Jego farsa 
„ Wykapany zięć" zajęła drugie 
miejsce na 250 zgłoszonych 
prac. 

Panie Krzysztofie, serdecznie 
gratulujemy sukcesu, który stał się 
Pana udziałem. Jak można nazwać 
kotoś, kto pisze sztuki teatralne? 

- To nie jest tak, że pfszę. Ja po 
prostu rok temu napisałem sztukę, 
która nazywa się „Wykapany zięć". 
Jest to komedia, a właściwie farsa. 
Postanowiłem zgłosić ją do tego 
konkursu, żeby się sprawdzić. To był 
mój pisarski debiut, dlatego uznałem 
za nobilitację to, że ktoś to pr.ze
c:zyta. A prace w tym konkursie ocenia 
znakomite jury złożone z dyrektorów 
teatrów, teatrologów 1 trzynastego 
lutego okazało się, że zdobyłem 

drugą nagrodę. Nieskromnie powiem, 
że kilka lat temu w tym samym 
konkursie również drugą nagrodę 

zdobył Juliusz Machulski za później 
głośną sztukę „Next-Ex". 

Jakle są Pana odczucia po 
oatoszeniu werdyktu Jury? 

- Konkurs naprawdę jest presti
żowy, ponieważ dotąd wypromował 

wielu znanych dramatopisarzy, którzy 
świetnie sobie radzą, współpracują 
z teatrami w Polsce i za granicą. W tej 
edycji wpłynęło na niego dwieście 
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pięćdziesiąt prac z kraju i zagra
nicy. Jest to jedyny w Polsce kon
kurs skupiający komediopisarzy. 
Oczywiście, zgłaszając swój tekst, 
kołatała mi z tyłu głowy nadzf eja, 
że mam jakąś szansę, ale była ona 
nikła. I udało się. Bycie laureatem 
tego konkursu otwiera pr.zed auto
rem szerokie możliwości i, szczerze 
mówiąc, nawet nie wiem, jak mam 
sł ę cieszyć... Zwłaszcza, że jury 
podkreślało, że tegoroczny werdykt 
byt niemal jednogłośny. 

Czy znalezienie się w gronie 
laureatów skutkuje wymiernymi 
korzyściami? 

• Przystąpienie do konkursu 
wiąże się z pr.zekazaniem pr.zez 
autorów praw do utworów Teatrowi 
Powszechnemu w Łodzi. W mo
mencie zajęcia jednego z tr.zech 
pierwszych miejsc, automatycznie 
teatr ma prawo do przygotowania 
polskiej prapremiery sztuki. Poza 
tym jej tekst zostanie prze
tłumaczony na język angielski, 
niemiecki i, bodajże, czeski. Poza 
tym przyznawana jest nagroda pie
niężna. 

Czy według Pana, sztuka 
„ Wykapany zięć" zainteresuje 
widza i kiedy Teatr Powszechny ją 
wystawi? 

• Tego nie wiem. Praca nad sztuką 
może potrwać około dwóch miesięcy, 
a ponadto teatr ma wcześniej 
ustalone plany repertuarowe, więc 
nie wiem, czy to będzie jeszcze 
w tym sezonie. Tym bardziej, że 
pr.zede mną jest pr.zecież scenariusz, 
który zajął pierwsze miejsce. Dla 
mnie największą nagrodą będzie to, 
że postaci, które sobie wymyśliłem, 
będzie można zobaczyć na scenie. Że 
reżyser, scenograf i oczywiście 
aktorzy podejmą trud, aby przy· 
gotować spektakl. Chciałbym to 
zobaczyć, chociaż bardzo boję się 
reakcji publiczności. 

Czy w utworze „ Wykapany zięć" 
zawarta jest jakaś lekcja, którą 

chciałby Pan przekazatwtdzom7 
Sztuka rozpoczyna się w mo· 

mencie, gdy rodzina przygotowuje się 
do odwiedzin kolejnego kandydata na 
zięcia. Podkreślam - kolejnego, gdyż 
Marta, jedna z bohaterek, tych kan
dydatów miała już wielu i za każdym 



razem odświętnie ich przyjmuje. 
Zatem chce przedstawić rodzicom 
swojego kolejnego kandydata na 
męża, którego zna dwa tygodnie. 
W tym czasie okazuje się, że tata 
Marty, Bogdan, ma problemy w pracy, 
ponieważ bank, w którym pracuje, 
łączy się z jakimś innym i jest skon
fliktowany ze swoim nowym szef em, 
młodym menadżerem. Później oka
zuje się, że wszyscy sfę spotykają 
i dochodzi do emocjonalno • oby
czajowego zderzenia. Pojawia się też 
babcia, mama Bogdana, która wy· 
sfadła na nieodpowiedniej stacji ko· 
lejowej i jak zwykle zamiast do córki 
trafia pod dach synowej. Moja 
rodzina, czytając tę sztukę, zas· 
tanawiała się, dla której postaci dana 
osoba była pierwowzorem. 

Będ:z:iemy oc:z:ekiwać nie· 
cierpliwie momentu wystawienia 
tej sztuki Ucząc, że nastąpi to 
jeszcze w roku bieżącym. 

Miejmy taką nadzieję, aczkolwiek 
mam już następną komedtę napisaną 
w jednej czwartej, więc być może też 
się komuś spodoba. 

Wc:ześnf ej laureatami konkursu 
byli m.in. Juliusz Machulski, Paweł 
Mossakowski, Dominik W. Rettlnger, 
Jarosław Jakubowski, Fred Apke, 
Przemysław Jurek, Michał Kmiecik 
i Radosław Paczocha. To :z:nakomite 
nazwiska I tyczymy, aby nazwisko 
Krzysztof Kędziora już niebawem 
ukazywało się w najznakomitszych 
konkursach s:z:tuki, nie tylko 
teatralnej. 

Rozmawiała: 
Danuta Plucińska 

Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Weronika Kmieć laureatką finału 
XIII Wielkopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej 

Weronika Kmieć, 
Damian Czerbachowski 
i Krzysztof Dembowski, 
uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie, repre
zentować będą powiat 
koniński w Finale 
Wielkopolskiej 
Olimpiady Wf edzy 
Konsumenckiej. 

Do tegorocznej edycji Olimpiady 
zakwalifikowało się 20 uczniów ze 
szkół ponadgf mnazjalnych powiatu. 
Młodzież rozwiązywała test zawie
rający 40 zróżnicowanych pod 
względem zakresu jak i stopnia 
trudności pytań. Udzfelenie pra
widłowych odpowiedzi gwaranto
wała dobra znajomość między inny
mi ustaw o: prawach konsumenta, 
szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej, usługach turystycz
nych, ochronie konkurencji i konsu
mentów, przedwdz1atanfu nie· 
uczciwym praktykom rynkowym, 
czy też kredycie konsumenckim. 

Laureatami zostali: 
• Weronika Kmieć, 
• Damian Czerbachowski, 
• KrzysztofDembowski, 
• Andżelika Ziółkowska, 
• Jakublukasiewicz, 
• Oliwia Szymczak. 

Wielkopolska Olfmpfada Wiedzy 
Konsumenckiej jest jedyną tego 
rodzaju inicjatywą w skali kraju. 
Tylko uczniowie szkól ponadgim
nazjalnych naszego województwa 
mają możliwość rywalizowania na 
polu przepisów konsumenckich. Jest 
to doskonałe narzędzie edukacyjne 
propagujące wfedzę na temat 
mechanizmów rynkowych. Nie do 
przecenienia jest wkład nauczycieli, 
którzy z tym samym zapałem i de
termf nacją od wielu lat kształcą 

kolejne pokolenia młodych, świa
domych konsumentów. Kolejny 
sprawdzian ze znajomości aktów pra· 
wa konsumenckiego dla laureatów 
trzech pierwszych miejsc odbędzie 
się 5 kwietnia 2017 r. w Poznaniu. 

Najlepsza szóstka etapu powia· 
towego Olimpiady otrzymała dyplo
my oraz ufundowane przez starostę 
konińskiego cenne nagrody rzeczo
we. Pozostalf uczestnicy konkursu 
otrzymali drobne upominki promu
jące powiat. 

Honorowy patronat nad po
wiatowym finałem XIII Wfelkopolskfej 
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. 
Elżbiety Połczyńskiej objął Starosta 
Koniński, a nad jego przebiegiem 
czuwała komisja pod przewodnfc· 
twem Powiatowego Rzecznika Konsu
mentów w Koninie. 

Bernadeta Szmytka 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Gmina Rychwał zwycięzcą XIX Powiatowej 
~10 Zimowej Spartakiady Mieszkańców 

Wsi Powiatu Konińskiego 
XIX Zimowa 
Powiatowa 
Spartakiada 
Mieszkańców Wsi 
Powiatu Konińskiego 
• • • 
JUZ za nam1. 
Tegoroczne zmagania 
sportowe zakończyły 
się zwycięstwem 
gminy Rychwał. Na 
podium znalazły się 
także gminy: 
Golina i Kleczew 

Powiatowe eliminacje spartakia
dy trwały trzy dni. Zawody rozegra
ne zostały 12 lutego w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kazi
mierzu Biskupim, 18 lutego w hali 
wtdowtskowo - sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kleczewie oraz 
19 lutego w kompleksie sportowo -
dydaktycznym Zespołu Szkół Eko
nomiczno- Usługowych w Żychlinie. 

Podczas dwóch pierwszych dni 
imprezy dominowały gry zespołowe: 
piłka siatkowa i nożna. W niedzielę 
(19 lutego) reprezentacje gmin 
walczyły o punkty w 6 konkurencjach 
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rekreacyjnych: w podnoszeniu cię
żarka, wieloboju rekreacyjnym, 
przeciąganiu liny, rzutach lotkami 
do tarczy oraz celności strzałów 
piłką do bramki. Poza rywalizacją 
sprawnościową, na dorobek pun
ktowy gmin, miały wpływ wyniki 
konkursu wiedzy z historii sportu 
LZS województwa wielkopolskiego. 
W przeciąganiu liny najlepiej za
prezentowała się drużyna z gminy 
Kleczew. 

W klasyfikacji ogólnej XIX 
Powiatowej Zimowej Spartakiady 
Mieszkańców Wsi zwyciężyta Gmina 

Rychwał. Na drugim miejscu zakoń
czyła rywalizację Gmina Golina, a na 
trzecim Gmina Kleczew. 

We wszystkich konkurencjach 
rywalfzowal1 przedstawiciele czte
rech gmin: Rychwał, Golina, Kle
CZl!:W i Krzymów. Stare Miasto nie 
wystawiło swojej reprezentacji 
w przeciąganiu liny, natomiast Kazi
mierz Biskupi i Grodziec zrezyg
nowały ze startu w dwóch dyscyp
linach. Z kolei Gmina Wilczyn za
prezentowała się tylko w grach zes
połowych, a Rzgów i Skulsk w piłce 
siatkowej. 

Najlepszym sportowcom spar
takiady puchary i medale wręczyli: 
starosta Koniński - Stanisław Bielik, 
dyrektor ZSE-U w Żychlinie - Anna 
Matczak-Gaj i naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych - Jan 
Bartczak. 

Karol Baranowski 
Starostwo Powiatowe w Koninie 



18 Gala Powiatu Konińskiego 

Tegoroczna Gala Powiatu 
Konińskiego, podobnie 
jak powiaty, wkroczyła 
w dorosłość. Po raz 
osiemnasty, 27 stycznia 
2017 r. w Konińskim 
Domu Kultury, władze 
powiatu końskiego pod
sumowały miniony rok~ 
dziękując za wspólne 
inicjatywy i przedsię
wzięcia. 

„Osiemnaście lat Istni enta 
samorządu powiatowego udowod
niło, że powiaty wpisały się w lo
kalną rzeczywistość i wypracowały 
sabie pozycję ważnego partnera 
w real#za.cjl wfelu przedslęwzlętn -
powiedział przewodniczący Rady 
Powiatu Konińskiego Janusz Stan
kiewicz. „Rozumiemy, że tylko 
zgodna współpraca I wzajemna 
pomoc może przynieść pożądane 

i wymierne efekty dla społeczeń
stwa" - dodał starosta Stanisław 
Bielik dziękując samorządowcom, 

przedstawicielom organizacji poza
rządowych, służb mundurowych, me
diom lokalnym, pracownikom sta
rostwa f jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz wszystkim obecnym na 
Gali. 

Najważniejszym jej punktem było 
wręczenie statuetek „Nagrody za 
działalność na rzecz rozwoju Powiatu 
Konińskiego0• 

W dzfedzfn1e „Gospodarka" Za
rząd Powiatu nominował 4 przedsię
biorstwa: Grupę Producentów Owo
ców ROYAL sp. z o.o. z siedzibą 
w Sompolinku, PHRB R&R Emilia 
Plodńska z siedzibą w Lisewie, EdDar 
sp. z o.o. z siedzibą w Grodźcu oraz 
BOOKS sp. z o.o. sp. komandytowa 

z siedzibą w Żychlinie. Statuetkę 
otrzymała Grupa Producentów 
Owoców ROYAL sp. z o.o. - za 
aktywne wspieranie marki „Sady 
Sompolna'', zaangażowanie w życie 
lokalnej spotecznoścf, wspferanfe 
wydarzeń kulturalnych w gminie 
i otwartość na współpracę w pro
mocji samorządu gminnego i po
wiatowego. 

W kategorii „Kultura", no
minację otrzymali: Sompoleńska 
Orkiestra Dęta, przemysław Doma
galski - dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kramsku, Amelia Nowak -
tancerka z zespołu RYTMIX oraz 
Orkiestra Dęta Miejsko - Gminnego 
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Ośrodka Kultury w Kleczewie. 
Statuetki trafiły do Przemysława 
Domqalskleso - aktywnego organi
zatora życia kulturalnego lokalnej 
społeczności w Kramsku, oraz do 
Sompoleńskiej Orltiestry Dętej, 

która poprzez angażowanie w swo
ich szeregach dzieci, dorosłych f se
niorów znakomicie wypełnia hasto 
promocyjne powiatu konińskiego 

„Energia Pokoleń". 

za osiC\Qnięcia w dziedzinie 
„Sport i turystyka" do nagrody no
minowano: Justynę Szmajdkę - za
wodniczkę karate z gminy Skulsk, 
Roberta Majdeckiego - działacza • 
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sportowe10 z aminy Ślesin, Michała 
Reka - prezesa Ludowego Zespołu 

Sportowego ORZEŁ Osfecza oraz Klub 
Sportowy TEAM ze Starego Miasta. 
Statuetką wyr6żnfono Roberta 
Majdeckieao, instruktora, populary
zatora szachów, prowadzącego 
zajęcia w Klubie Szachowym Gambit 
w Ślesinie. 

Za „Działalność społeczną" no
minację otrzymali: Irena Arend -
sołtys Janowa, przewodnicząca Kola 
Gospodyń W1ejsk1ch w Dankowie, 
Tadeusz Jelinek - proboszcz Parafff 
Ewan1elicko • Reformowanej w Ży
chlinie oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
Marcjanki. W tej kategorii Zarąd 
Powiatu uhonorował statuetq Ire
nę Arend, podkreślając aktywność 
i upór w realizacji przedsięwzięć 
aktywizujących lokalną społeczność 
gminy Kleczew. 

Odznaki honorowe "Zasłużony dla 
Powiatu Konińskiego„ otrzymali: Bo
lesław Pyrdat (działacz społeczny, 

weteran w uznaniu za szerzenie 
patriotycznej postawy wśród mło
dych mieszkańców powiatu koniń
skiego oraz za zaangażowanie w kul
tywowanie tradycji i rozwój kultury 
lokalnej w iminie Skulsk) i Paweł 
Domański (rolnik, działacz społeczny, 
delegat do Wielkopolskiej Izby Rol
niczej, w uznaniu za wieloletnią 

działalność na rzecz rozwoju rolnic
twa, w szczególności za tworzenie 
i rozwój grup producenckich oraz 
współpracę z samorządami lokal
nymi). Tytuł "Wolontariusza Roku" 
w powiecie konińskim wyróżniono 
Beatę Łuczyńską działającą w To
warzystwie Przyjaciół Dzieci w Kle
czewie. 

Do gmin najmocme1 zaanga
żowanych we współzawodnictwo 
sportowe mieszkańców trafiły me-

dale 70·lecia Ludowych Zespołów 
Sportowych, które uchwalą Rady 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS 
nadano burmistrzom 1min i miast 
Kleczew i Rychwał, wójtowi Starego 
Miasta oraz Tadeuszowi Nowickie
mu, byłemu burmistrzowi miasta 
i gminy Golina. 

Nie zabrakło też akcentów mu
zycznych. Uroczystość uświetniły 
występy uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno • Wychowawczego 
im. Piotra Janaszka w Rychwale: 
Klaudff Walczak i Madej Bajera, 
Agaty Sieczkowsldej z Gimnazjum 

Kurier Redakcja: Wydział Rozwoju I Prarnocjl 

POWIATOWY 

62-510 l(anln, Al. 1 Maja 9, tel. 63 2'40 ll 68 
e-mall: lldla.ctchocka&lpowfat.kontn.pl 

Wydawa: Starostwo Powiatowe w Koninie 
62-510 Konin, Al. 1 Maja 9, 
tel. 63 2'40 32 42, tel.lfax 63 2'40 32 01 
www.powleUcanfn.pl 
~mall: powlat@powlat.kanln.pl 

ZdJecta: archiwum Sta~. Hotel Atut, PPPP w Ślesinie, 
ZSE-U w ~Linie, GOK w Brzńnte 

Nakład: 2500 epemplany 
Opracowanie graficzne: Konin PRO, 62-51 o Konin ul. Paderewskieeo 2, 

pm: +48730137 373 
Druk: Sauf Sp. z o.o. 

w Golinie oraz Wiktorii Adamczyk 
z gminy Wierzbinek. 

Zwieńczeniem galowego wieczoru 
byt koncert, przy akompaniamencie 
skrzypiec i fortepianu, wszech
stronnie uzdolnionego krakowskiego 
aktora i piosenkarza Jacka Wójcic
kiego. Po Gall można było skosztować 
potraw przygotowanych na tę okazję 
przez Kota Gospodyń Wiejskich 
z Rudzicy, Mniszek, Biskupic i Dan
kowa. 

Ewelina Rapeta 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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