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Czterystu młodych tancerzy z kilku powiatów 
Wielkopolski wzięło udział w Międzypowiatowym 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych, który 
odbył się 6 czerwca 2016 r. w Miejskim Centrum 
Kultury w Kleczewie. Patronat nad wydarzeniem 
sprawował Wielkopolski Kurator Oświaty.



Trzydzieści różnych 
formacji tanecznych 
i ok. 400 uczestników 
przez niemal cztery 
godziny prezentowało 
swoje układy taneczne 
w kleczewskim Centrum 
Kultury.

 

Kleczew. Dzieci i młodzież 
w tańcu

sny. Dzieci i młodzież w strojach lu-
dowych wyraźnie odróżniała się od 
błyszczących zdobień pozostałych 
uczestników. Wszyscy jednak z  du-
żym uznaniem oklaskiwali zarówno 
jednych jak i  drugich. Aplauz był 
pierwszą nagrodą dla uczestników, 
nad rozstrzygnięciem i  wręczeniem 
statuetek i  nagród czuwała profe-
sjonalna komisja oceniająca zespoły 
w  składzie: dr Dariusz Skrzydlewski 
(Ośrodek Kultury w Wieliszewie koło 
Warszawy), Sylwia Michalak (Koniń-
ski Dom Kultury), Agnieszka Łapaj 
(Młodzieżowy Dom Kultury w  Ko-
ninie). Ich werdykt i  wręczenie sta-
tuetek i  nagród był kulminacyjnym 
momentem Międzypowiatowego 
Przeglądu w  Kleczewie. W  katego-
rii „Taniec ludowy” zwyciężył zespół 
UŚMIECH z  Liśca Wielkiego, który 
otrzymał nagrodę starosty koniń-
skiego Stanisława Bielika, a pierwsza 
nagroda w  kategorii „Taniec nowo-
czesny” trafiła do zespołu ALCHEMIA 

Uczniowie – tancerze ubrani w ko-
lorowe stroje, byli wyraźnie podeks-
cytowani występem na tak dużej 
sali przed kolegami i  koleżankami 
z  innych gmin Wielkopolski. Trema 
znikała jednak w  momencie wyjścia 
na parkiet. Wtedy taneczne układy 
wyglądały profesjonalnie, a na twa-
rzach pojawiał się uśmiech. Zespoły, 
które przyjechały na Przegląd, pre-
zentowały się w dwóch kategoriach: 
taniec ludowy oraz taniec nowocze-
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Hip-Hop z  Wrześni. W  tej kategorii 
pierwszą nagrodę ufundował bur-
mistrz Miasta i Gminy Kleczew – Ma-
rek Wesołowski.

 
Organizatorami Międzypowiato-

wego Przeglądu Szkolnych Zespołów 
Tanecznych było Starostwo Powiato-
we w  Koninie oraz Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w Kleczewie.

 
Sponsorzy, którzy wsparli wyda-

rzenie to: Piekarnia DALEN w  Ko-
ninie, POLOMARKET, Hydrostal Sp. 
z o.o. w Koninie, Kazimierz Pałasz – 
radny Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego, Krystyna Łybacka – poseł 
do Parlamentu Europejskiego oraz 
Zbigniew Witkowski.

 
Wyniki:

KATEGORIA TANIEC LUDOWY:
• I miejsce – Zespół Tańca Ludowe-

go UŚMIECH „Tańce kurpiowskie” 
(Zespół szkół w Liścu Wielkim),

• III miejsce – Zespół Regionalny 
MAŁY BABIAK „Wiązanka tańców 
szamotulskich” (Gminny Ośro-
dek Kultury i  Biblioteka Publiczna 
w Babiaku).

KATEGORIA RÓŻNE FORMY TAŃCA:
• I  miejsce – Zespół Alchemia HIP-

-HOP „Summer in the winter” 
(Szkoła tańca Alchemia we Wrze-
śni),

• II miejsce – Zespół TAKT „Dziki 
szał” (Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Sompolnie),

• II miejsce – Zespół DANCE AVENUE 
II „Morze” (Gminny Ośrodek Kul-
tury w Brzeźnie),

• III miejsce – Mażoretki CHARME 
„W słońcu Hiszpanii” (Szkoła Pod-
stawowa nr 12 w Koninie),

Wyróżnienia:
• Zespół SMERFERKI „4 utworki” 

(Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleczewie),

• Zespół DANCE AVENUE „Mario-
netki” (Gminny Ośrodek Kultury 
w Brzeźnie),

• Zespół 3 in 1 „Krok po kroku” (Ze-
spół Szkół Ekonomicznych w Słup-
cy),

• Mażoretki SIGMA „Mażoretkowe 
party” (Urząd Gminy Stare Mia-
sto).

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Agnieszka Hyży laureatką 
Olimpiady
Agnieszka Hyży, 
uczennica technikum 
żywienia i usług 
gastronomicznych 
Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie, 
została laureatką XL 
Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych 
w bloku tematycznym 
gastronomia.

 
Najważniejsza i  najbardziej pre-

stiżowa impreza, w  której rywalizo-
wali najlepsi uczniowie z całej Polski 
w  11 wybranych blokach konkurso-
wych, odbyła się Zespole Szkół RCKU 
w  Trzciance w  dniach 3-4 czerwca 
2016 r. W finale olimpiady uczennica 
ZSE–U w Żychlinie po raz kolejny wy-
kazała się wysoką wiedzą i  umiejęt-
nościami z zakresu gastronomi.

 
Olimpiada odbywała się w  trzech 

etapach: szkolnym, okręgowym 
i centralnym. Na poziomie szkolnym 
Agnieszka zajęła I  miejsce, w  elimi-
nacjach okręgowych II miejsce, które 
dało jej przepustkę do finału. Pod-
czas finałowych zmagań, w  części 
teoretycznej uczniowie musieli roz-
wiązać test składający się z 60 pytań, 
natomiast w części „praktyczne” wy-
konać 3 zadania .

– Poziom olimpiady i  rywalizacja 
były na bardzo wysokim poziomie, 
a  efekty sumiennej i  systematycznej 
pracy Agnieszki znalazły odzwiercie-
dlenie w wynikach XL Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności Rolniczych w bloku 
gastronomia (żywienie i  technologia 
gastronomiczna). Dzięki temu osią-
gnięciu, Agnieszka jest zwolniona 
z egzaminu potwierdzającego kwali-
fikacje zawodowe w części pisemnej 
oraz ma możliwość wyboru studiów 
na uczelniach przyrodniczych z  po-
minięciem procesu kwalifikacyjnego. 
Ta konfrontacja z  najlepszymi z  ca-
łej Polski wypadła bardzo dobrze 

i potwierdziła, że ZSE-U w Żychlinie 
kształci swoich uczniów na najwyż-
szym poziomie – mówi Elżbieta Sell, 
nauczycielka przedmiotów zawodo-
wych ZSE-U w Żychlinie.

Agnieszka Hyży została docenio-
na również przez organ prowadzący 
szkołę. Starostwo Powiatowe w Ko-
ninie wyróżniło uczennicę jednorazo-
wym stypendium w kwocie 2.500 zł.

 
Patronat nad Olimpiadą objęli: Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi. Organizatorem zmagań był Ko-
mitet Główny OWiUR przy Uniwersy-
tecie Przyrodniczo-Humanistycznym 
w Siedlcach we współpracy z Uczel-
niami Przyrodniczymi z  Bydgoszczy, 
Krakowa, Olsztyna, Poznania, Lubli-
na, Szczecina, Wrocławia i Warszawy.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiat Koniński Mistrzem Letniej 
Spartakiady Wojewódzkiej
Reprezentacja powiatu 
konińskiego zajęła 
I miejsce w XVIII 
Letniej Wielkopolskiej 
Spartakiadzie Ludowych 
Zespołów Sportowych 
Mieszkańców Wsi 
Województwa 
Wielkopolskiego o Puchar 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, która 
odbyła się 19 czerwca 
2016 r. w Żerkowie.

W rywalizacji brały udział drużyny 
z  18 powiatów woj. wielkopolskie-
go. Powiat koniński reprezentowali 
przedstawiciele gmin: Golina, Stare 
Miasto, Krzymów, Kramsk, Kazimierz 

Biskupi, Rychwał, Rzgów i  Wilczyn. 
Zawodniczki i  zawodnicy z  naszego 
powiatu rywalizowali w grach zespo-
łowych, konkurencjach rekreacyjnych 
i konkurencjach rodzinnych zajmując 
następujące miejsca:
• 2 x I, IV, V, VI miejsce – rzut bere-

tem na odległość,
• VI/X, VI/XII, XIV/XIX miejsce – rzuty 

do kosza,
• II, IV, XIV miejsce – rowerowy tor 

przeszkód,
• IV/VI, IX/XIII, XIV/XVIII miejsce – 

strzały piłką nożną na bramkę,
• III, 2 x IV/VII, VIII/XII miejsce – węd-

kowanie na sucho,
• II, VIII/XI, XII/XIX miejsce – rzuty 

przedmiotami do celu,
• IV, V/VI, XI/XII miejsce – rzut lotka-

mi do tarczy,
• IV miejsce – podnoszenie odważnika,
• V/VI, VIII/IX miejsce – strzelanie 

z wiatrówki,
• I, II, IV, IX, X, XVI miejsce – tor prze-

szkód,

Powiat Koniński wyróżniony!
Powiat Koniński, został 
wyróżniony przez 
zarząd Koalicji na 
rzecz Rodzinnej Opieki 
Zastępczej za „wkład 
w rozwój rodzinnej 
opieki zastępczej 
oraz podejmowanie 
wysiłków, aby dobrze 
realizować zapisy 
Ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy 
zastępczej”, podczas IV 
Kongresu Rodzicielstwa 
Zastępczego. 

Wyróżnienie 22 czerwca br. ode-
brał starosta koniński Stanisław Bie-
lik, który przewodniczył konińskiej 
delegacji. Jej skład uzupełniali: Elż-

bieta Sroczyńska - dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie, Do-
rota Kaźmierczak - kierownik zespołu 
ds. pieczy zastępczej w PCPR, Marta 
Sosińska - koordynator rodzinnej pie-
czy zastępczej a także dwie rodziny 
zastępcze z powiatu konińskiego: 
Zofia i Józef Walkowscy - rodzina za-
stępcza zawodowa pełniąca funkcję 
pogotowia rodzinnego oraz Krystyna 
i Leszek Gralakowie - rodzina zastęp-
cza zawodowa.

IV Kongres Rodzicielstwa Zastęp-
czego w Warszawie odbył się w sali 
pod kopułą w Ministerstwie Rozwo-
ju Regionalnego. Na wniosek orga-
nizatora Kongresu, Koalicji na Rzecz 
Rodzinnej Opieki Zastępczej, Powiat 
Koniński oraz Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  jako organizator 
rodzinnej pieczy zastępczej, znaleźli 
się w gronie 13 samorządów, które  
otrzymali wyróżnienie „za wkład w 
rozwój rodzinnej opieki zastępczej 
oraz podejmowanie  wysiłków, aby 
dobrze realizować zapisy Ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej”. Dostrzeżenie dobrych 
efektów polityki powiatu konińskiego 
w zakresie wspierania rodzin z pro-
blemami, organizacji nowoczesnych, 
przyjaznych dziecku form zastępczej 
opieki, to wielkie wyróżnienie dla or-
ganizatora pieczy zastępczej.

Podczas Kongresu Rodzicielstwa 
Zastępczego mówiono wiele o de-
instytualizacji opieki nad dziećmi, 

• II miejsce – zawody konne – skoki 
przez przeszkody,

• VIII miejsce - tenis ziemny męż-
czyzn,

• II, VII miejsce – konkurencje rodzinne,
• II miejsce – piłka nożna kobiet,
• V miejsce – piłka nożna mężczyzn,
• III miejsce – piłka siatkowa kobiet,
• III miejsce – piłka siatkowa męż-

czyzn,
• V miejsce – piłka koszykowa ko-

biet,
• III miejsce – piłka koszykowa męż-

czyzn.
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Plener Malarski Ślesin 
2016
Po raz siedemnasty 
Powiat Koniński gościł 
artystów 
na Ogólnopolskim Plenerze 
Malarskim Ślesin 2016. 

Dwunastu artystów z  całej Pol-
ski po raz siedemnasty spotkało się 
w Ślesinie na plenerze malarskim or-
ganizowanym przez Powiat Koniński, 
nieprzerwanie od 1999 roku. Inicja-
torką przedsięwzięcia oraz opiekunem 
i przewodnikiem dla odwiedzających 
powiat malarzy jest Halina Wójcik – na 
co dzień dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Ślesinie. Spotkania te służą 
rozwijaniu wyobraźni twórczej oraz 
wymianie doświadczeń artystycz-
nych i technicznych. Mają też na celu 
uwiecznienie za pomocą rozmaitych 
technik inspiracji płynących z przyro-
dy i architektury Ziemi Konińskiej.

W  tym roku, przez dziesięć dni 
w  powiecie gościli: Dorota Falkow-
ska – Adamiec, Cecylia Szerszeń, 
Krystyna Jasińska, Edyta Rutkowska, 
Anna Lampe, Ewa Winczewska, Da-
nuta Drzewiecka, Barbara Chowań-
ska – Najwer, Teresa Byczkowska, Jan 
Grabski, Zenon Korytowski i  Henryk 
Drzewiecki.

Danuta Plucińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Inżynierowie budownictwa 
w spotkali się w Koninie
Zmiany w przepisach 
prawa budowlanego, 
a także dyskusja 
dotycząca stosowania 
nowych regulacji 
zdominowały spotkanie 
Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa 
z Administracją 
Architektoniczno-
Budowlaną i Nadzorem 
Budowlanym. Spotkanie, 
które odbyło się 20 maja 
2016 r. w konińskim 
Starostwie Powiatowym 
było tez okazją do 
wręczenia odznaczeń.

 
Spotkania Okręgowej Izby z przed-

stawicielami administracji odbywają 
się dwa razy do roku. Podstawowym 
ich celem jest wymiana doświadczeń 
i dyskusja nad stosowaniem zapisów 
prawa budowlanego. Członkowie 
Izby spotkali się w Koninie z przed-
stawicielami administracji architekto-
niczo-budowlanej oraz inspektorami 
nadzoru budowlanego z  powiatów 
konińskiego, kolskiego, słupeckiego 
i tureckiego.

 
Spotkanie było też okazją do wrę-

czenia wyróżnienia. Odznakę hono-
rową Za zasługi dla budownictwa, 
z  rąk wicestarosty konińskiego Wła-
dysława Kocaja, przyznawaną przez 
Ministra Infrastruktury i  Rozwoju 
otrzymał mgr inż. Zbigniew Bryłka.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Po podliczeniu punktacji ze 
wszystkich konkurencji i  gier zespo-
łowych okazało się, że powiat ko-
niński wywalczył I  miejsce (667,24 
pkt.) na XVIII Letniej Wielkopolskiej 
Spartakiadzie LZS. Drugie miejsce 
(626,86 pkt.) zdobył powiat średz-
ki, natomiast trzecie miejsce (525,9 
pkt.) powiat ostrzeszowski.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

budowaniu więzi w rodzinach za-
stępczych, psychicznym wspieraniu 
dzieci oraz codziennej pracy. Zwra-
cano uwagę na  wartość rodzinnych 
form opieki nad dziećmi, które dają 
szansę na szczęście, miłość i rozwój 
dzieci. W części roboczej Kongresu 
wśród prelegentów znaleźli się m.in.: 
Joanna Liberadzka Gruca (Koalicja), 
Edyta Wojtasińska ( Koalicja), Niell 
Peter Rygaard (psycholog kliniczny z 
Danii), Chris Taylor (pisarz, terapeuta 
w opiece instytucjonalnej z Wielkiej 
Brytanii), Roma Ulasińska (psycholog 
kliniczny Polskie Towarzystwo Psy-
chologiczne).

W imieniu Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy w Kongresie udział wziął 
Andrzej Dera, sekretarz Kancelarii 
Prezydenta RP. Gratulacje dla rodzin 
zastępczych złożył również Bartosz 
Marczuk, Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Posłanka Małgorzata Ki-
dawa- Błońska oraz Rzecznik Praw 
Dziecka, Sekretarz Stanu Marek Mi-
chalak.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Inauguracja sezonu wodnego 
w Ślesinie
Dźwiękiem mosiężnego 
dzwonu żeglarskiego 
zainaugurowano 14 maja 
2016 r. w Ślesinie kolejny 
sezon na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski. Wydarzenie 
przy wsparciu partnerów 
samorządowych 
przygotowała Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
MARINA.

Na to wydarzenie Ślesin i  wod-
niacy, którzy właśnie w  tej gminie 
spędzają najwięcej czasu szkoląc 
młodych adeptów sztuki, czekali kil-
ka miesięcy. Po zimie i zakończonym 
regatami barbórkowymi sezonie, 
łódki wyciągnięto na brzeg, by wraz 
z pierwszymi ciepłymi dniami wiosny 
znów można było zwodować je na 
najpiękniejszym i  najbardziej uroz-
maiconym odcinku prawie 700-kilo-
metrowej Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Inauguracja pokazała, że może 
nie cała brać żeglarska jest już goto-
wa na pływanie, ale kilkanaście za-
łóg postanowiło spróbować swoich 
sił na wodach Jeziora Ślesińskiego. 
I było to zadanie ambitne, bo wiatr 
tego dnia potrafił zaskoczyć także 
wprawionych żeglarzy. To właśnie 
oni jeszcze przed południem zaczęli 
swoje regaty, by o 13.00 na brzegu 
usłyszeć brzmiący ze sceny dźwięk 
dzwonu inaugurującego sezon 

wodny na Wielkiej Pętli. Rozpoczę-
cia, w  towarzystwie władz samo-
rządowych powiatu, miasta Konina 
i gminy Ślesin dokonał Tomasz Wik-
tor – dyrektor departamentu Spor-
tu i  Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu. Obserwowali to 
również kajakarze, którzy nie zawie-
dli i  pomimo sinego, przeciwnego 
wiatru dopłynęli  z przystani w Go-
sławicach.

Wodniacka impreza odbywała się 
zarówno na wspomnianym już Je-
ziorze Ślesińskim, jak i na lądzie. To 
tutaj na scenie zabrzmiała premie-
rowo Szanta o Wielkiej Pętli Wielko-
polski, tu wręczano nagrody dla pań 
z kół gospodyń wiejskich, które - jak 
zwykle wyśmienicie - przygotowa-
ły tym razem rybne potrawy. O  ich 
smaku najlepiej świadczył moment 
poczęstunku. Trwał kilka minut, 
mimo iż potrawy przyrządziło aż 
7 kół gospodyń zużywając kilkana-
ście kilogramów różnych ryb prze-
kazanych przez sponsorów – koniń-
skie gospodarstwa rybackie: ACIPOL 
i GOSŁAWICE.
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Jury, któremu przewodniczył szef 
kuchni Yesiotr w  Hotelu ATUT z  Li-
chenia Starego - Tomasz Bobrowski 
- zdecydowało przyznać nagrody 
wszystkim kołom. Wśród nich wy-
różniło jednak cztery, których ryb-
ne dania zrobiły na Jury największe 
wrażenie smakowe. Były to kotlety 
z  dorsza przygotowane przez KGW 
w Marianowie, śledź w cieście - KGW 
w  Licheniu Starym, karp w  galare-
cie ze szpinakiem - KGW w Kijowcu 
i pstrąg - KGW w Wąsoszach.

Na odwiedzających Ślesin czekały 
również stoiska o  tematyce kajako-
wej i nurkowej, produkty oferowane 
przez producentów lokalnych – firmy 
KUPIEC i  AQUAKON. A  Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna „Marina” oraz 

Wielkopolska Organizacja Turystycz-
na promowały walory turystyczne 
regionu konińskiego i województwa 
wielkopolskiego.

Pod hasłem bezpieczeństwa nad 
wodą, oprócz stoiska przedstawicieli 

służb medycznych i  policji, zorgani-
zowano pokaz ratownictwa wod-
nego w  wykonaniu strażaków OSP 
w Licheniu Starym - mistrzów Polski 
w ratownictwie wodnym.

 
Swoje atrakcje miały też dzie-

ci, które budowały zamki z  piasku, 
szukały ukrytego skarbu i z pomocą 
rodziców ścigały się na lądzie łodzia-
mi na kółkach. Było też puszczanie 
mega baniek mydlanych i  zawsze 
ciesząca się popularnością fotobudka 
z żeglarskimi przebraniami.

Dorośli ze swoimi pociechami 
chętnie korzystali z rejsów statkami, 
jachtami i  barkami, które tego dnia 
pływały za darmo. Zarówno Dzi-
wożona, jak i  katamaran Pociejewo 
1 nie narzekały na brak chętnych. 
Wodniacką imprezę zakończyło wrę-
czenie pucharów dla żeglarzy, które 
dokonało się  w  obecności wice-
marszałka Województwa Wielkopol-

skiego Marzeny Wodzińskiej. Po niej 
scenę zajęli już muzycy, a dokładnie 
zespół Folk Street.

Wielka Pętla Wielkopolski to pra-
wie 700-kilometrowa droga wodna, 
którą tworzą rzeki Warta i Noteć, Ka-
nał Notecki, Jezioro Gopło oraz Kanał 
Ślesiński wraz z  pięknymi polodow-
cowymi jeziorami leżącymi w  jego 
ciągu. Od kilku lat Wielka Pętla jest 
markowym produktem turystycznym 
Wielkopolski.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Podsumowanie Roku 
Sportowego 2015 
w Powiecie Konińskim

Powiat Koniński 
podsumował 
wyniki sportowe 
minionego roku. 
Uroczystość z udziałem 
samorządowców oraz 
zawodników, trenerów 
i działaczy odbyła się 
27 kwietnia 2016 r., 
w sali balowej Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych 
im. F. Chopina w Żychlinie.

 

do ścisłej czołówki sportowej woje-
wództwa wielkopolskiego świadczy 
też zajęcie III miejsca we współza-
wodnictwie sportowo-turystycznym 
powiatów woj. wielkopolskiego 
o Puchar Marszałka organizowanym 
w  ramach Wielkopolskiego Zrzesze-
nia – Ludowe Zespoły Sportowe.

 
Zaproszeni goście wysłuchali także 

wykładu dr Bartosza Chmielewskie-
go - wykładowcy Wydziału Kultury 
Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ko-
ninie, na temat: „Wpływ złego przy-
gotowania do treningu na urazy”.

 
Spotkanie stało się okazją do wrę-

czenia nagród. W imieniu samorządu 
powiatu, Stanisław Bielik – starosta 
koniński, Mirosław Kruszyński – se-
kretarz powiatu, Janusz Stankiewicz 
– przewodniczący Rady Powiatu Ko-
nińskiego, Andrzej Perkowski – wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Ko-
nińskiego oraz członkowie zarządu 
powiatu konińskiego – Halina Lenar-
towicz i  Zenon Paszek, a  także rad-
ni powiatu konińskiego – Waldemar 
Marciniak i  Bogdan Kołodziejczak 
uhonorowali najlepszych sportow-
ców i  trenerów nagrodami finanso-

wymi, okolicznościowymi statuetka-
mi oraz upominkami.

 
Za wybitne osiągnięcia sporto-

we w  2015 roku, które przysłużyły 
się promocji powiatu konińskiego 
w  kraju i  na arenie międzynarodo-
wej, nagrody finansowe Starosty 
Konińskiego otrzymali: zawodniczki 
karate Maria Stranc i Natalia Nowak, 
szermierz Damian Dzwoniarski, ko-
larz Eryk Sobiech oraz pięściarz Igor 
Jakubowski. Sukcesy zawodników są 
najlepszym świadectwem pracy ich 
trenerów. Nagrodę starosty odebrali 
też szkoleniowcy: Zdzisław Nowak 

(karate), Tadeusz Piguła (szermierka) 
Andrzej Goiński (boks) i  Sebastian 
Gensch (kolarstwo).

 
Nagrody rzeczowe trafiły nato-

miast do Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego WILKI Wilczyn, 
a także odnoszących sukcesy w bad-
mintonie, lekkoatletyce i  jeździe 
szybkiej na wrotkach uczniów Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rychwale: Karoliny Ski-
tek, Mariusza Kotarskiego, Damiana 

Spotkanie podsumowujące za-
dania sportowe realizowane przez 
powiat w  2015 r., zainaugurował 
Stanisław Bielik – starosta koniński, 
który gratulując dotychczasowych 
osiągnięć zawodnikom z powiatu ko-
nińskiego, podkreślił rolę trenerów, 
działaczy klubów sportowych, koor-
dynatorów sportu, a  także dyrekto-
rów szkół i  nauczycieli wychowania 
fizycznego w krzewieniu sportowego 
ducha wśród dzieci oraz młodzieży.

Zdaniem władz powiatu, rok 2015 
był pomyślny dla sportowców. Ponad 
150 imprez w  różnych dyscyplinach 
zapewniło kibicom wiele emocji. 
O tym, że powiat koniński zalicza się 
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Ukazał się 19. numer 
Rocznika Konińskiego

Dziesięć artykułów 
zawiera nowy, 
dziewiętnasty w historii 
numer Rocznika 
Konińskiego, którego 
prezentacja odbyła 
się 10 maja 2016 r. 
w konińskiej delegaturze 
Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
Starostwo Powiatowe 
w Koninie jest 
współwydawcą tego 
periodyku.

Rocznik zdominowały tym razem 
materiały dotyczące odległej prze-
szłości. Historycy, wśród których 
przewodzi Zbigniew Chodyła, któ-
ry swój obszerny artykuł poświęcił 
osadnictwu i  zaludnieniu powiatu 
konińskiego w  latach 1789-1791. 
Jeszcze późniejsze czasy ówczesnego 
powiatu konińskiego opisuje Jerzy 
Łojko i Paulina Wojtyniak w artykule 
Powiat koniński od XVI do XVIII w. 

Część I. Konińskie w świetle najstar-
szego rejestru poborowego, księgi 
uposażeń Arcybiskupstwa Gnieźnień-
skiego oraz wizytacji archidiakona 
Wincentego A Seve. Rocznik zawiera 
też materiał dotyczący bitwy pod Do-
brosołowem z 1863 r. (Robert Tom-
czak) oraz lustracji starostwa koniń-
skiego z 1765 r. (Zbigniew Górski).

Tematy związane z  miastem Konin 
są już w  swojej tematyce bardziej 
współczesne. Jeden z artykułów, au-
torstwa Piotra Rybczyńskiego, nawią-
zuje do historii szpitalnego kościoła 
p.w. św. Ducha i św. Katarzyny. Andrzej 
Dusza wspomina natomiast w roczniku 
35 lat Międzynarodowego Dziecięcego 
Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.

19. numer Rocznika był okazją 
do kolejnego studenckiego debiutu. 
O  roli organizacji pozarządowych 
miasta Konina w  realizacji zasady 
subsydiarności w wymiarze lokalnym 
pisze w Roczniku absolwentka PWSZ 
w  Koninie. Rocznik zamyka sylwet-
ka Ewy Grętkiewicz, przygotowana 
przez Izabelę Bobrowską.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Kotarskiego, Krystiana Krupczyka, 
Artura Andrzejewskiego, Ewy Bajer 
oraz ich trenerów: Jarosława Drew-
nikowskiego i Sławomira Woźniaka.

 
Uroczystość w  Żychlinie stała się 

także okazją do wyróżnienia szkół 
i  klubów sportowych, których za-
wodnicy z sukcesami reprezentowali 
powiat koniński we współzawod-
nictwie LZS. Puchary za osiągnięcia 
w  rywalizacji sportowo-turystycznej 
powiatów województwa wielkopol-
skiego o Puchar Marszałka otrzyma-
li: KS GÓRNIK KONIN, KKPK MEDYK 
POLOmarket KONIN, LUKS WILKI 
WILCZYN, LZS POLONIA GOLINA oraz 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRÓJ-
KA. Podziękowania w formie pucha-
rów trafiły także do wójtów i burmi-
strzów: do gminy Rychwał, Wilczyn, 
Kleczew, Stare Miasto, Kazimierz 
Biskupi, Rzgów, Golina, Ślesin, Som-
polno, Kramsk i Krzymów.

 
Puchary za wspieranie powia-

tu konińskiego w  organizowaniu 
współzawodnictwa sportowo – tu-
rystycznego powiatu konińskiego 
otrzymały również szkoły: Zespół 
Szkół w  Brzeźnie, Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w  Wysokiem, 
Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Mąkolnie, Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Golinie, Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Rychwale i Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Piotra Janaszka w Rychwale.

 
Wyróżnienia za wysokie osiągnięcia 

sportowe trafiły do dla Gimnazjum 
im. Wisławy Szymborskiej w  Liścu 
Wielkim za zajęcie II miejsca w  Mi-
strzostwach Województwa Wielkopol-
skiego w Aerobiku Grupowym w  ra-
mach SZS Wielkopolska. Natomiast za 
osiągnięcia w  klasyfikacji punktowej 
wyróżnienia otrzymały: Szkoła Pod-
stawowa w  Sompolnie, Gimnazjum 
w Mąkolnie oraz Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleczewie.

 
Za wkład w  rozwój i  promocję 

sportu nagrodzono również dzia-
łaczy sportowych. Podziękowania 
otrzymali: Marcin Turski, Marek 
Urban, Robert Majdecki, Robert Iwiń-
ski, Piotr Nuszkiewicz, Jolanta Okup-
na, Tomasz Zieliński, Piotr Czarczyń-
ski i Ann Matczak-Gaj.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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„Metody pracy z dzieckiem 
z nadpobudliwością 
psychoruchową, zaburzeniami 
zachowania”

Słowa autorstwa Janusza 
Korczaka „Dziecko chce 
być dobre. Jeśli nie umie 
- naucz. Jeśli nie może - 
pomóż” stanowiły motto 
konferencji pt. „Metody 
pracy z dzieckiem 
z nadpobudliwością 
psychoruchową, 
zaburzeniami 
zachowania”. Spotkanie 
zorganizowane przez 
Powiatową Poradnię 
Psychologiczno-
Pedagogiczną w Ślesinie 
odbyło się 26 kwietnia 
2016 r. w Miejskim 
Centrum Kultury 
w Kleczewie.

 
Przybliżenie specyfiki zaburzeń 

nadpobudliwości psychoruchowej 
i  zaburzeń zachowania oraz metod 
i  form pracy z dziećmi zmagającymi 
się z  tymi problemami było celem 
konferencji. Prawie 120 uczestni-
ków spotkania wysłuchało referatów 
poświęconym takim tematom, jak: 
„Zaburzenia hiperkinetyczne i  za-
burzenia zachowania - kryteria dia-
gnostyczne oraz formy pomocy dla 
dzieci i młodzieży w ramach oddzia-
ływania PPP-P w Ślesinie”, „Jak radzić 
sobie z niepożądanymi zachowania-
mi u dzieci”, „Motywowanie dziecka 
do pracy”, „Praca z dzieckiem orygi-
nalnym - ADHD i Zespół Aspergera”, 
„Praca z  dzieckiem sprawiającym 
trudności wychowawcze w  szkole”, 
czy też „Dziecko z zaburzeniami za-
chowania w domu”.

– Zaburzenia nadpobudliwości 
psychoruchowej oraz zaburzenia 
zachowania u dzieci są często poja-

wiającym się problemem, wzbudza-
jącym jednocześnie wiele kontro-
wersji. W  dalszym ciągu, przyczyny 
takich zachowań nie znajdują zro-
zumienia w  otoczeniu. Wywołują 
konflikty, wpływają na osiągnięcia 
edukacyjne. Objawy nierozpozna-
ne, nieleczone, mogą prowadzić do 
ograniczenia perspektyw życiowych, 
zaburzenia relacji środowiskowych 
i  rodzinnych. Stąd niezwykle ważne 
są, zarówno działania wpływające na 
wzrost świadomości społeczeństwa 
na ten temat, jak i zwrócenie uwagi 
na problem rodzinom dzieci zaburzo-
nych, aby mogły one jak najszybciej 
zostać zdiagnozowane oraz poddane 
stosownemu leczeniu i terapii – pod-
kreśla Małgorzata Sobieraj, dyrektor 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Ślesinie.

Zgodnie z założonym celem, kon-
ferencja stała się platformą do dys-
kusji oraz wymiany poglądów i  do-
świadczeń wynikających z codziennej 
pracy wychowawczo-dydaktyczno-
-terapeutycznej z  dzieckiem z  zabu-
rzeniami.

 
Zaproszenie na spotkanie przyję-

li min.: Anna Zawadzka – kierownik 
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
Sądu Rejonowego w Koninie, dyrek-
torzy poradni psychologiczno-peda-
gogicznych w  Kole, Słupcy i  Turku, 
kuratorzy sądowi i  społeczni oraz 
przedstawiciele szkół i  placówek 
oświatowych powiatu konińskiego.

 
Wśród gości nie zabrakło też 

przedstawicieli samorządu reprezen-
towanych przez: Halinę Lenartowicz 
– radną powiatową i członka Zarzą-
du Powiatu Konińskiego, Elżbietę 
Marię Raźną – przewodniczącą Komi-
sji Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki Rady Powiatu Konińskiego, a także 
Marka Wesołowskiego, burmistrza 
Gminy i Miasta Kleczew.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

 „Palący temat – niska 
emisja”, to hasło 
Światowego Dnia 
Ziemi, wokół którego 
koncentrowały się 
tegoroczne
powiatowe obchody 
w Żychlinie. 
W przedsięwzięciu 
wzięło udział ponad 
400 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 
i gimnazjów.

 
Decyzją Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ, Święto Ziemi 2016 upłynęło 
na całym świecie na propagowaniu 
wiedzy związanej z  ochroną powie-
trza i przeciwdziałaniem emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery.

 
Powiatowe obchody przygoto-

wane zostały przez Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych i  odbyły 
się 22 kwietnia 2016 r. w Żychlinie. 
Ich program obejmował zagadnie-
nia służące przybliżeniu problemu 
jakości powietrza w  Polsce, a  także 
uświadomieniu, jakie są skutki za-
nieczyszczeń powietrza dla środo-
wiska i zdrowia człowieka oraz jakie 
działania należy podjąć, aby nastą-

Alicja Szafrańska, 
uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Sompolnie, 
została wyróżniona 
w Powiatowym Konkursie 
Poetyckim na wiersz 
o tematyce przyrodniczo-
ekologicznej „Zielone 
Rymy”.

Prezentacja nagrodzonych, wyróż-
nionych i  zauważonych wierszy od-
była się 10 czerwca 2016 r. w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Koninie. 
Dokonali jej sami laureaci konkursu – 
autorzy utworów poetyckich, którzy 
inspiracje zaczerpnięte z piękna ota-
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„Palący temat – niska emisja” – 
Światowy Dzień Ziemi

piła pozytywna zmiana. W tym celu, 
uczniowie Zespołu Szkół w Żychlinie 
zaprosili swoich kolegów z  gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych do 
udziału w czterech konkursach tema-
tycznych. Ponad 400 uczniów (z Go-
liny, Kleczewa, Konina, Kramska, Li-
śca Wielkiego, Rychwała, Rzgowa, 
Starego Miasta, Wysokiego i  Żychli-
na) podjęło ekologiczne wyzwanie 
i zaangażowało się w przygotowanie 
prezentacji multimedialnych poświę-
conych spalarniom odpadów w Pol-
sce i na świecie, makiet nt. „Miejsce, 
w  którym mogę oddychać czystym 
powietrzem”, czy albumów prezen-
tujących ekologiczne środki trans-
portu. Nie zabrakło też wspaniałych 
prac plastycznych obrazujących te-
mat „Skażone powietrze a  zdrowie 
człowieka”.

 
Po raz szósty rozstrzygnięty zo-

stał także konkurs dla nauczycieli, 
opiekunów kółek biologicznych oraz 
animatorów edukacji ekologicznej na 
najlepszy scenariusz zajęć poświęco-
nych sposobom ochrony powietrza 
przed zanieczyszczeniami.

 
Laureaci wszystkich konkursów 

otrzymali nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Koninie.

 
Gościem specjalnym powiatowego 

Święta Ziemi był Andrzej Drewniak 
z  Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Koninie. 
Pełnomocnik Unii Europejskiej ds. 
budowy Spalarni oraz ds. Realizacji 
Projektu „Uporządkowanie gospo-
darki odpadami na terenie subregio-
nu konińskiego” wygłosił wykład na 
temat: „Emisja niska i wysoka gazów 
do atmosfery”. Uczestnicy obcho-
dów obejrzeli także program arty-
styczny złożony z piosenek i wierszy 
o  tematyce ekologicznej oraz urzą-
dzenia energetyki odnawialnej, któ-
rymi dysponuje szkoła.

 
Powiatowe obchody Dnia Ziemi 

odbyły się po raz jedenasty. Honoro-
wy patronat nad przedsięwzięciem 
sprawowali Wielkopolski Kurator 
Oświaty i Starosta Koniński.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

„Zielone Rymy”
czającej przyrody prezentują w  ry-
mach swoich wierszy. 

– Obok głośnych kampanii mówią-
cych o pracy proekologicznej równie 
bardzo ważna okazuje się bardziej 
dyskretna, literacka ochrona natury. 
Autorzy i  autorki wierszy zdają się 
dobrze rozumieć, że poezja i natura 
najlepiej spotykają się w  obszarze 
tego, co dyskretne. Jest nim świat 
widziany przez tych, którzy patrzą 
uważnie, z  wyczuleniem, czasem 
nadwrażliwością, wtedy zaczynają 
rozumieć, że właściwym środowi-
skiem życia człowieka bywają jakości 
ulotne i  zmienne. I  właśnie natura 

współtworzy owo wrażliwe, dyskret-
ne środowisko naszego życia, nasyca 
je nastrojami, porami dnia i roku, po-
budza nieoczekiwanymi widokami, 
zapachami i głosami – twierdzi prof. 
dr hab. Tomasz Mizerkiewicz. W oce-
nie jurora zgłoszone do tegoroczne-
go konkursu ZIELONE RYMY wiersze 
pokazały, że natura i człowiek wymy-
ślają każdego dnia sposoby na poro-
zumienie, które buduje ich dyskret-
ny i najmocniejszy sojusz w obronie 
przyrody i poezji.

– Zainteresowanie młodzieży Po-
wiatowym Konkursem Poetyckim 
ZIELONE RYMY, z roku na rok jest co-

raz większe. Udział w nim, pozwala 
młodym wieszczom zaprezentować 
na kartach wydawanego corocznie 
tomiku wierszy, swoją wrażliwość 
oraz dorobek twórczy inspirowany 
świadomością ekologiczną – dodaje 
Halina Dąbrowska, naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i  Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Koninie. str. 12 
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Konkursowej ocenie poddano 59 
wierszy nadesłanych przez 35 au-
torów z  13 szkół z  powiatów: ko-
nińskiego, słupeckiego i  tureckiego. 
Dokonał jej prof. dr hab. Tomasz Mi-
zerkiewicz, historyk i  teoretyk litera-
tury, krytyk literacki, pracownik Wy-
działu Filologii Polskiej i  Klasycznej 
UAM w  Poznaniu. Dzięki wnikliwej 
analizie nadesłanych dzieł, do grona 
mistrzów pióra dołączyli uczniowie 
Gimnazjum w  Słodkowie (Powiat 
Turecki): Dominik Bilkowski, Patrycja 
Resel i Julia Lament, Wśród wyróżnio-
nych znaleźli się: Katarzyna Bojarska 
(Liceum Ogólnokształcące w  Słup-
cy), Klaudia Jasiakiewicz (gimnazjum 
w Słodkowie), Julia Kochańska (Gim-
nazjum nr 1 w  Koninie), Alicja Sza-
frańska (Liceum Ogólnokształcące 
w Sompolnie) i Brygida Urbaniak (Ze-
spół Szkół Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w  Koninie). Według eks-
perta, godne zauważenia były także 
wiersze gimnazjalistów z  powiatu 
konińskiego: Wiktorii Budzińskiej, 

 str. 11 Weroniki Dąbrowskiej i  Szymona 
Korcza (Kramsk), Jacka Dobrzyckiego 
(Kleczew), Dominiki Grobelnej (Go-
lina), Olgi Książczak (Rychwał), Julii 
Lament i Patrycji Resel (Słodków), Ju-
styny Lorenckiej (Wilczyn), Dominika 
Pietrzaka (Sławsk), Alicji Szafrańskiej 
(Sompolno) oraz Mariusza Wieczor-
ka (Rychwał).

Podczas uroczystości zaprezento-
wano film przyrodniczy „Wielkopol-
skie Rezerwaty Przyrody – Rezerwaty 
Leśne” nawiązujący swym przeka-
zem do tematyki konkursu łączącego 
twórczość poetycką z  wrażliwością 
ekologiczną. Obejrzeli go zaprosze-
ni goście: Magdalena Kowalczyk, 
kierownik Działu Ochrony Środowi-
ska Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Koninie, 
Halina Dąbrowska naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i  Leśnictwa Starostwa Powiatowe-
go w  Koninie, Izydora Smakulska 
asystentka Posłanki do Parlamentu 
Europejskiego Krystyny Łybackiej, 

autorzy wierszy, ich nauczycie i opie-
kunowie, a  także najbliżsi towarzy-
szący uczniom. 

Organizatorami konkursu poetyc-
kiego byli: MZGOK w  Koninie, Sta-
rostwo Powiatowe w  Koninie, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w  Koninie. 
Nagrody książkowe dla wszystkich 
nagrodzonych i wyróżnionych ufun-
dowało konińskie Starostwo. Wyda-
nie tomiku z wierszami sfinansował 
MZGOK w Koninie.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Powiatowy Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego 
w powiecie konińskim 
obchodzony był 9 czerwca 
2016 r. w Kazimierzu 
Biskupim. Założeniem, 
zorganizowanego na 
tę okoliczność festynu, 
było promowanie 
i propagowanie idei 
rodzinnej opieki zastępczej 
jako alternatywy dla 
umieszczania dzieci 
w domach dziecka. 

Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego

Wspólne świętowanie Rodzin Za-
stępczych, decydujących się wycho-
wania dzieci osieroconych oraz za-
pewnianiający im prawidłowy rozwój 
emocjonalny i społeczny, stało się oka-
zją do podziękowania i uhonorowania 
ich wytrwałości w  pokonywaniu co-
dziennych trudności. – Rodzicielstwo 
zastępcze, to misja, której podjęło się 
wiele rodzin z  powiatu konińskiego. 
Dzięki zaangażowaniu takich osób, 
możliwe jest zapewnianie młodym 
ludziom spokojnego dzieciństwa, wy-
kształcenia, a  co najważniejsze – mi-
łości i  ciepła rodzinnego – podkreślił 
Stanisław Bielik, starosta koniński.

Uczestników festynu powitały 
dwie najstarsze stażem zawodowym 
rodziny zastępcze pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego Państwo Zo-
fia i  Józef Walkowscy (gm. Golina) 
oraz Elżbieta i  Zygmunt Jarka (gm. 
Ślesin). Na kazimierskiej scenie za-
prezentowały się grupy taneczne 
z  Gminnego Ośrodka Kultury w  Ka-
zimierzu Biskupim. Ponadto studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Koninie, uczący się na kierun-
ku praca socjalna, zorganizowali licz-
ne gry i zabawy rodzinne na świeżym 
powietrzu. Zwieńczeniem dnia była 
zabawa przy ognisku.

Organizatorem wydarzenia było 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Koninie oraz Gmina Kazimierz 
Biskupi przy wsparciu banku Credit 
Agricole i  zaangażowaniu Klasztoru 
Misjonarzy Świętej Rodziny w  Kazi-
mierzu Biskupim.

Agnieszka Rubczewska
Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Koninie


