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Składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfi tości wszelkich dóbr.
Niech poczucie prywatnego
i zawodowego spełnienia,
towarzyszą Państwu przez cały
Nowy 2015 Rok.
 Stanisław Bielik Janusz Stankiewicz Władysław Kocaj
 Starosta Koniński Przewodniczący Rady Wicestarosta Koniński
  Powiatu Konińskiego 



2

Z Kroniki Powiatu

Wybrano władze 
powiatu konińskiego 
na lata 2014-2018. 
Funkcję starosty 
powierzono 
Stanisławowi Bielikowi, 
a przewodniczącego 
rady – Januszowi 
Stankiewiczowi.

Rada Powiatu Konińskiego ukonstytuowała 
się 28 listopada. Podczas sesji inaugurującej V ka-
dencję samorządu powiatu nowo wybrani radni 
złożyli ślubowanie oraz w tajnych głosowaniach 
wybrali przewodniczącego rady, wiceprzewod-
niczących, starostę i wicestarostę powiatu oraz 
trzech nieetatowych członków zarządu.

Zgodnie z ceremoniałem, uroczystą sesję 
rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu pań-
stwowego, a obrady otworzył radny najstarszy 
wiekiem. Już po raz drugi rola ta przypadła Tade-
uszowi Jaroszewskiemu. Następnie radni powia-
tu, wybrani podczas wyborów samorządowych 
16 listopada, otrzymali zaświadczenia o wyborze 
na radnego i kolejno złożyli ślubowanie.

Po przedstawieniu zasad tajnego głosowania 
i powołaniu komisji skrutacyjnej radni dokonali 
wyboru nowych władz. 

Przewodniczącym Rady Powiatu Konińskie-
go ponownie został Janusz Stankiewicz (SLD), 
który pokonał w głosowaniu tajnym swojego 
kontrkandydata Andrzeja Nowaka (TS) – stosun-
kiem głosów 17 do 8. W organizowaniu pracy 
organu stanowiącego wspierać go będą dwaj 
wiceprzewodniczący: Wiesław Bednarek z PSL 
oraz Andrzej Perkowski z Nowoczesnego Po-
wiatu, którzy uzyskali takie samo poparcie rad-
nych w ilości 22 głosów.

Punktem kulminacyjnym sesji był wybór sta-
rosty. Po raz trzeci w historii powiatu konińskie-
go funkcję tę powierzono Stanisławowi Bieliko-

wi (PSL), który kierował już zarządem powiatu 
w latach 2006 – 2011, a wcześniej przez osiem lat 
piastował stanowisko wicestarosty konińskiego. 
O wyborze na starostę w obecnej kadencji za-

decydowało poparcie 17 radnych. Na Waldema-
ra Marciniaka (PIS), kontrkandydata Stanisława 
Bielika do objęcia tej funkcji – oddano w tajnym 
głosowaniu 8 głosów.

Zgodnie z rekomendacją nowego starosty, 
rada powiatu powierzyła stanowisko wice-
starosty Władysławowi Kocajowi z PSL oraz 
uzupełniła skład zarządu powiatu wybierając 
na jego nieetatowych członków: Halinę Lenar-

towicz (PSL), Zenona Paszka (PSL) oraz Marka 
Górczaka (NP).

Przez najbliższe cztery lata w powiecie koniń-
skim rządzić będzie 15-osobowa koalicja zawią-
zana w radzie powiatu przez 11 radnych Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, 2 radnych Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej i 2 – reprezentujących 
komitet Nowoczesny Powiat.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie 

Stanisław Bielik starostą 
konińskim w V kadencji 
samorządu powiatu

Szanowni Państwo,
obejmując funkcję Starosty Konińskiego chciałbym wszystkim miesz-
kańcom Powiatu Konińskiego podziękować za tak wysokie poparcie list 
kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu Koniń-
skiego. Wierzę, że oddając głos na te listy zrobiliście to z wiary, że jeste-
śmy i będziemy dobrymi gospodarzami w powiecie. 

Zapewniam Państwa, że ja osobiście i cały samorząd Powiatu uczyni-
my wszystko, aby Waszego zaufania nie zawieść. 

Wykorzystamy jak najefektowniej wszystkie szanse i możliwości po-
wiatu dla jego efektywnego rozwoju, dla poprawy życia mieszkańców. 
Czujemy się za to w pełni odpowiedzialni.

Stanisław Bielik
Starosta Koniński

▲Zarząd Powiatu Konińskiego V kadencji. 
Pierwszy rząd od lewej: Marek Górczak 
– członek zarządu, Halina Lenartowicz 
– członek zarządu; drugi rząd od lewej: 
Władysław Kocaj – wicestarosta koniński, 
Stanisław Bielik – Starosta Koniński, 
Zenon Paszek – członek zarządu.
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str. 4  

Radni powiatu 
konińskiego obradowali 
po raz ostatni 
30 października. 
Czterdziesta piąta 
sesja odbyła się 
w atmosferze 
podsumowań 
i podziękowań. 
Nie zabrakło też 
pamiątkowej fotografii.

Posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego mia-
ło wyjątkowy przebieg. Rozpoczęło się od po-
dziękowań, kwiatów oraz życzeń dla radnych 
i zarządu powiatu, które w imieniu dyrektorów 
jednostek organizacyjnych, złożyła Halina Wój-
cik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Śle-
sinie. 

Uroczysty charakter miało też wystąpienie 
starosty Małgorzaty Waszak, która podczas 
sprawozdania z działalności zarządu powiatu 
i realizacji uchwał rady w okresie międzyse-
syjnym, dokonała podsumowania kończącej 
się kadencji pod względem jakości i efektów 
współpracy organów powiatu.

„Czas naszej pracy samorządowej przypa-
dający na lata 2010-2014 był okresem trudnych 
wyzwań. Niezależnie jednak od problemów, 
z jakimi przyszło nam się w tym czasie zmierzyć 
– a było ich niemało, z pełną odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć, że jako samorząd spełniliśmy 
nasze zadanie inspirując, kreując i budując lepszą 
rzeczywistość powiatu konińskiego” – mówiła 
starosta Małgorzata Waszak - „Nie sposób wy-
mienić wszystkiego, co wydarzyło się w powie-
cie za sprawą naszego samorządu. Z konieczno-
ści więc ograniczę się do przypomnienia tych 
przedsięwzięć, które realnie wpłynęły na rozwój 
powiatu w wymiarze gospodarczym, społecz-
nym, infrastrukturalnym i fi nansowym”.

Przewodnicząca zarządu podkreśliła, że dzięki 
racjonalizacji fi nansów powiatu, a przede wszyst-
kim ograniczeniu wydatków bieżących udało się 
utrzymać wysoki poziom inwestycji w powie-
cie. Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych 
samorząd przeznaczył w tej kadencji prawie
43 mln 400 tys. zł, z czego ponad 20 mln stano-
wiły środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

Na drogach powiatu zrealizowanych zostało 
ponad 100 zadań za prawie 58,5 mln zł, w tym 
ich budowa i remonty pochłonęły prawie
48 mln zł. W efekcie intensywnych prac moderni-
zacyjnych do użytku oddane zostało 71 km no-
wej nawierzchni dróg oraz 18,4 km chodników.

Samorząd przekazał też ponad pół miliona 
złotych gminom powiatu na dofi nansowanie 
prac termomodernizacyjnych w strażnicach 
89 jednostek OSP, a także przeprowadził ter-
momodernizację budynków Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie i stołówki Zespołu Szkół 
Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie. Wyko-
nał prace budowlano – remontowe w budynku 
przy ul. Benesza, które umożliwiły przeniesienie 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartografi cznej do nowoczesnego, funk-
cjonalnego, a przede wszystkim przyjaznego 
dla klientów, obiektu użyteczności publicznej. 
Podjął też działania na rzecz rozbudowy i ada-
ptacji budynku przy ul. Świętojańskiej na cele 
poradnictwa, usług społecznych i edukacji.

Starosta podkreśliła, że działalność inwesty-
cyjna nie odbywała się kosztem innych zadań 
powiatu. Równolegle prowadzona była re-

forma systemu powiatowej oświaty, a także 
wielowymiarowa pomoc dla potrzebujących 
mieszkańców powiatu. Samorząd wspierał ro-
dziny, a także osoby wykluczone lub zagrożone 
marginalizacją społeczną i zawodową. Na zada-
nia z obszaru pomocy społecznej przeznaczył 
ponad 38,5 mln zł, z czego prawie połowę po-
zyskał ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu, ze 
wsparcia powiatu mogło skorzystać ok. 15 200 
potrzebujących. Spójne działania w zakresie 
polityki pracy i ożywienia gospodarczego przy-
niosły w tym roku najniższy poziom bezrobocia 
na przestrzeni czterech ostatnich lat. W sierpniu 
poziom wskaźnika stopy bezrobocia na terenie 
powiatu konińskiego wyniósł 16,6%. Na akty-
wizację bezrobotnych mieszkańców samorząd 
wydał 56,3 mln zł. Ponad 4 mln 300 tys. zł. prze-
kazał natomiast organizacjom pozarządowym.

Starosta przypomniała także o innych waż-
nych na rozwoju powiatu działaniach, m.in.: 
uchwaleniu strategii komunikacji marketingo-
wej Powiatu Konińskiego, powołaniu obszaru 
funkcjonalnego Aglomeracja Konińska, czy też 
przystąpieniu powiatu do projektu „Komplek-
sowa promocja markowego produktu turystyki 
wodnej – Wielka Pętla Wielkopolski”.

Zdaniem starosty, zrealizowanie tak wielu 
ważnych zadań w tej kadencji było możliwe tyl-

Ostatnia sesja Rady 
Powiatu Konińskiego 
IV kadencji

▲Zarząd i Rada Powiatu Konińskiego 
IV kadencji  2010 - 2014
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jących różne środowiska.

„W imieniu własnym dziękuję Państwu Rad-
nym za głębokie oddanie sprawom naszych 
mieszkańców, aktywność w projektowaniu 
wizji rozwoju Powiatu Konińskiego oraz zgod-
ne działanie na rzecz jej urzeczywistnienia. 
Panu Wicestaroście, Skarbnikowi, Sekretarzowi, 
a także pracownikom Starostwa Powiatowego 
w Koninie oraz jednostek organizacyjnych po-
wiatu, którzy stanowią niezbędny mechanizm 
samorządu – dziękuję za codzienną pracę, pro-
fesjonalizm działania oraz zaangażowanie we 
wdrażanie rozwiązań innowacyjnych służących 
podniesieniu jakości naszych zadań” – mówiła 
starosta Małgorzata Waszak.

Za wszelkie przejawy współpracy z samorzą-
dem powiatu IV kadencji przewodnicząca za-
rządu podziękowała też wójtom i burmistrzom 
z powiatu konińskiego, wojewodzie i marszał-
kowi województwa wielkopolskiego, a także 
służbom, inspekcjom, przedstawicielom lokal-
nego biznesu i sektora pozarządowego oraz 
lokalnym mediom.

Szczególna atmosfera obrad nie zakłóciła 
ich porządku. Radni przyjęli trzy informacje 
oraz podjęli osiem uchwał. Zadecydowali m.in. 
o przyjęciu przyszłorocznego programu współ-
pracy powiatu z organizacjami pozarządowymi 
oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie 
i wieloletniej prognozie fi nansowej. Byli też jed-
nomyślni w sprawie przyjęcia strategii rozwoju 
oraz studium rozwoju gospodarczego wraz 
z programem promocji terenów inwestycyjnych 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska 
- dwóch dokumentów będących podstawą do 
aplikowania o fundusze unijne w latach 2014 - 
2020 (dokumenty znaleźć można w zakładce 
Aglomeracja Konińska).

Obrady przyniosły także rozstrzygnięcia 
w sprawie zmian w uchwałach dotyczących: 
określenia zadań powiatu i wysokości środ-
ków PFRON przeznaczonych na ich realizację, 
zatwierdzenia realizacji projektu „Komplekso-
wy system doskonalenia nauczycieli i wspo-
magania szkół w powiecie konińskim” oraz 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
położonej w miejscowości Żychlin, gm. Stare 
Miasto.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu 
Konińskiego w latach 2010-2014 złożył też jej 
przewodniczący, Janusz Stankiewicz. „Spotkali-
śmy się w tej kadencji 45 razy, podjęliśmy ponad 
400 uchwał, a naszą pracę wspierało 9 komisji 
stałych. Podjęliśmy wiele trafnych decyzji, które 
były owocem wypracowanego kompromisu. 
Dziękuję za zaangażowanie i mądre podejście 
do istotnych dla powiatu spraw” – mówił Janusz 
Stankiewicz. Szczególne podziękowania skie-
rował do Zarządu Powiatu podkreślając wkład 
starosty Małgorzaty Waszak w budowanie do-
brych relacji z radą oraz zgodną i efektywną 
pracę obu organów.

XLV posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego 
stało się też okazją do wręczenia radnym pa-
miątkowych dyplomów i upominków. Choć 
większość ubiega się o reelekcję, niektórzy 
z radą się wczoraj pożegnali. Na kolejnej sesji 
radni powiatowi spotkają się więc już w nowym 
składzie.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Żołnierze 
US Air Force 
w kleczewskim 
liceum
23 oficerów i żołnierzy 
amerykańskich pod dowództwem 
pułkownika Jacka F. Harmana 
gościło 21 października 2014 roku 
w Zespole szkół Ponadgimnazjalych 
w Kleczewie. Pododdziałowi 
towarzyszyła rzecznik, sierżant 
Lanora Guy.

Grupa żołnierzy goszcząca w kleczewskim liceum, to część oddziału US 
Air Force, Aviation Detachment, który stacjonuje na terenie 32 Bazy Lotnic-
twa Taktycznego w Łasku. Motyw przewodni współpracy USAF z polskim 
lotnictwem stanowią słowa: „Razem Silniejsi”. Wśród żołnierzy, którzy po-
jawili się w Kleczewie byli piloci nowoczesnych samolotów myśliwskich 
F-16, niezawodnych samolotów transportowych Hercules C – 130, a także 

inżynierowie , mechanicy odpowiadający za to, aby samoloty startowały 
i lądowały bezpiecznie. Amerykańscy wojskowi przyjechali do Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie w ramach współpracy jaka zo-
stała nawiązana z inicjatywy Dariusza Łukasiewicza, wicedyrektora szkoły, 
a także inicjatora funkcjonowania klas policyjno-wojskowych w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kleczewie. Współpraca zaczęła się od wyjazdu 
uczniów wraz z opiekunami do Łasku, gdzie zostaliśmy przyjęci z wielką 
serdecznością i życzliwością. Uczniowie mieli okazję podziwiać samoloty 
F-16 w hangarach, ale także podczas startów. Wizyta w Łasku zakończyła 
się zaproszeniem do rewizyty w kleczewskim liceum.

Harmonogram spotkania obejmował między innymi krótki występ 
uczniów szkoły, spotkania z żołnierzami w klasach, mecz siatkówki (nota 
bene wygrany przez uczniów 3-2). Wizyta zakończyła się typowo polskim 
poczęstunkiem: kiełbaska i bigos, który szczególnie przypadł do gustu na-
szym gościom.

Dowódca płk Jack Harman i pani dyrektor Agnieszka Domańska wyrazili 
szczerą chęć kontynuowania współpracy w różnych dziedzinach, nie tylko 
w sferze wojskowej.

Dariusz Łukaszewicz
ZSP w Kleczewie
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Najpiękniejsze 
stoły wigilijne są 
w Żychlinie
Święta Bożego Narodzenia
to czas rodzinnych spotkań, 
czas zgody, przyjaźni, zadumy. 
W piątek (12 grudnia) przy wigilijnie 
udekorowanych stołach w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
im. F. Chopina w Żychlinie odbył 
się II Wielkopolski Konkurs na 
„Najpiękniejszy Stół Świąteczny”.

Do konkursu przystąpiło 18 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych 
z całej Wielkopolski, bo właśnie taki – wojewódzki charakter – miała 
w tym roku ta rywalizacja. Stoły przygotowane przez uczniów okazały 
się jak zawsze oryginalne, a każdy miał przy tym swój niepowtarzalny 
charakter. Nie zabrakło na nich tradycyjnych elementów z kultury polskiej 
(sianka, gałązek świerku, opłatka, świec czy otwartej księgi Biblii), a także 
nowoczesnych akcentów.

W trakcie trwania konkursu młodzież samodzielnie przygotowywała 
dekoracje, którymi przystrajała stoły. Po zakończeniu prac nad stołami za-
proszeni goście mogli podziwiać efekty pracy zespołów. Podczas oceny 
jury zwracało szczególną uwagę na estetykę stołu, prawidłowość nakrycia, 
inwencję i – co najważniejsze – kultywowanie tradycji polskiej.

Ostatecznie pięcioosobowa komisja oceniająca wybrała 3 laureatów 
oraz przyznała 3 wyróżnienia:
I miejsce Karolina Jesionowska i Adrian Jaworski 

(Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu)

II miejsce Martyna Wróbel i Krzysztof Smarzyński (Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy)

III miejsce Alicja Grodzka i Agnieszka Perdziak (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie)

Wyróżnienie Dominika Dudek i Justyna Czaja (Zespół Szkół 
CKU im. Stefana Batorego w Koninie)

Wyróżnienie Patrycja Stachnik i Joanna Sylwestrzak (Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. 
Gen. Dr. Romana Abrahama we Wrześni)

Wyróżnienie Patrycja Wrotecka i Michał Trawiński (Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych
im. Fryderyka Chopina w Żychlinie).

Równolegle rozstrzygnięto też szkolny konkurs kulinarny na najsmacz-
niejszą potrawę świąteczną. Uczniowie klas żywieniowych i hotelarskich 
zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne przygotowując m.in. sałatkę 
śledziową, ciasta z makiem, pierniki oraz orzechowce. Spośród 21 osób 
jury wybrało najsmaczniejsze i najbardziej kreatywne w swojej formie po-
trawy. Zwycięzcą została Patrycja Turczyńska z II kl. Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych za wykonanie tradycyjnego makowca i Patry-
cja Wrotecka z IV kl. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego za 
wykonanie ciasteczek miodowych. Drugie miejsce przypadło Ewie Rusek
z III kl. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Michałowi 
Trawińskiemu z IV kl. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 
a trzecie Klaudii Segiet i Andżelice Włośkiewicz kl. IV Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych.

Honorowym patronem organizowanego przez Klub Młodego Gastro-
noma przy ZSEU w Żychlinie konkursu byli: Starosta Koniński i Wielkopolski 
Kurator Oświaty.

Starostwo Powiatowe w Koninie było współorganizatorem tego świą-
tecznego konkursu.

Marika Leśniewicz
Starostwo Powiatowe 

w Koninie
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600 nauczycieli ze 
szkół i przedszkoli 
z powiatu konińskiego 
uczestniczy w projekcie 
„Kompleksowy system 
doskonalenia nauczycieli 
i wspomagania szkół 
w powiecie konińskim” 
realizowanym 
ze środków Unii 
Europejskiej.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego Program 
Obywatelski Kapitał Ludzki, priorytet III Wysoka 
jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Komplek-
sowe Wspomaganie rozwoju szkół, od stycznia 
2014 r. 600 nauczycieli z powiatu konińskiego, 
w tym 31 z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usłu-
gowych w Żychlinie, dla którego organem pro-
wadzącym jest Powiat Koniński, podnosi kwali-
fikacje zawodowe.

Przedsięwzięcie, którego celem jest pod-
niesienie jakości funkcjonowania systemu do-
skonalenia nauczycieli w powiecie konińskim 
poprzez stworzenie planów wspomagania 
spójnych z rozwojem szkół w obszarach wyma-
gających szczególnego wsparcia wyłonionych 
po diagnozie szkoły wspólnie z opiekunami 
szkól (Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edu-
kacji), w imieniu powiatu realizuje Powiatowa 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śle-
sinie w partnerstwie z Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie. Projekt gwarantuje:
 Proces wspomagania 40 jednostek oświa-

towych z powiatu (25 szkół podstawowych, 
10 gimnazjów, 2 szkoły ponadgimnazjalne 
i 3 przedszkola) z powiatu konińskiego, który 
polega na przeprowadzeniu pełnego cyklu 
doskonalenia nauczycieli w ramach projek-
tu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji 

polegający na ogólnodostępnym komplek-
sowym wspomaganiu szkół.

 Lokalne sieci współpracy i samokształcenia 
– utworzenie siedmiu różnych tematycznie/
problemowo sieci współpracy i samokształ-
cenia, których założenia zostały wypracowa-
ne w ramach projektu systemowego ORE.

 Opracowanie Programu Kompleksowego 
Wspomagania Szkół i Placówek w Powiecie 
Konińskim w oparciu o diagnozę potrzeb 
przeprowadzoną w szkołach.

Od września realizowany jest Proces wspoma-
gania szkół w ramach projektu „Kompleksowy 
system doskonalenia nauczycieli i wspomaga-
nia szkół w powiecie konińskim”. Cykl wspoma-
gania w szkołach i placówkach zgłoszonych do 
Projektu realizowany będzie do czerwca 2015 r. 
W ramach tego zadania powołanych zostało 
dziesięciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju 
Edukacji – SORE. Każda z osób, pełniących tę 
funkcję, ma pod opieką po cztery placówki. 
We wrześniu i październiku odbyły się pierwsze 
spotkania SORE z dyrektorami oraz radami pe-
dagogicznymi szkół i przedszkoli.

W każdej jednostce powołane zostały ze-
społy zadaniowe oraz odbywały się warsztaty 
diagnostyczno-rozwojowe. Na podstawie po-
głębionej diagnozy zostały zidentyfikowane 
problemy szkół oraz potrzeby dyrektorów i na-
uczycieli, a także określono obszary szczególne-
go wsparcia. 

Wyłonione zostały następujące obszary wspo-
magania:
 Techniki uczenia się i metody motywujące do 

nauki,
 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces eduka-

cyjny?,
 Ocenianie kształtujące,
 Oferta edukacyjna drogą do właściwej reali-

zacji podstawy programowej,
 Współpraca nauczycieli w prowadzeniu pro-

cesów edukacyjnych,

 Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?,
 Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się,
 Rodzice są partnerami szkoły,
 Praca z uczniem zdolnym,
 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.

W zakresie wyłonionych obszarów powstały 
Roczne Plany Wspomagania, które w wybranych 
obszarach gwarantują przeprowadzenie wykła-
dów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i gru-
powych. Ponadto przygotowywane zostały ma-
teriały niezbędne do przeprowadzenia diagnozy 
potrzeb w zakresie samokształcenia uczestników 
procesu wspomagania w obszarach wskazanych 
w RPW w poszczególnych placówkach.

Drugie zadanie realizowane w projekcie – 
Lokalne sieci współpracy i samokształcenia po-
zwoliło na uruchomione siedmiu tematycznych 
sieci. Pierwsza oraz siódma adresowane są do 
dyrektorów, pozostałe nauczycielom: 
 Sieć I „Jak budować i doskonalić strategię roz-

woju szkoły”,
 Sieć II „ Edukacja filmowa”,
 Sieć III „Praca ze źródłem historycznym”,
 Sieć IV „Praca z uczniem młodszym”,
 Sieć V Jak budować własny program nauczania?,
 Sieć VI „Jak radzić sobie ze szkolną absencją - 

bezpieczeństwo w szkole,
 Sieć VII Sieć tematyczna „Rola dyrektora 

w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/
placówki” adresowana do dyrektorów szkól 
i przedszkoli.

Działaniami Sieci współpracy i samokształce-
nia w wyniku przeprowadzonej rekrutacji obję-
tych zostało łącznie 158 nauczycieli.

Uczestnicy w/w sieci pracują głownie na plat-
formie edukacyjnej udostępnionej przez ORE 
(www.doskonaleniewsieci.pl) oraz uczestniczą 
w systematycznych spotkaniach raz w miesiącu.

Koordynatorzy ds. sieci przeprowadzili dia-
gnozę potrzeb uczestników sieci, testy kompe-
tencyjne oraz zapoznali się z oczekiwaniami na-
uczycieli i na tej podstawie opracowali Plany ich 
działania. W poszczególnych sieciach wskazano 
obszary, z których przeprowadzane są szkolenia 
i warsztaty.

W grudniu rozpoczęto pierwsze spotkania 
z ekspertami w szkołach, dzięki którym do koń-
ca roku ma powstać Powiatowy Plan Wspoma-
gania Szkół i Placówek w Powiecie Konińskim na 
rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu 
o powstałe Roczne Plany Wspomagania dla 40 
szkół biorących udział w projekcie. 

Magorzata Sobieraj 
PPPP w Ślesinie

Nowy system 
doskonalenia 
nauczycieli
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Z Finału XIV 
Powiatowego 
Konkursu 
Ochrony 
Środowiska
Młodzież z powiatu konińskiego 
po raz czternasty rywalizowała 
w Powiatowym Konkursie Ochrony 
Środowiska. Największą wiedzą 
z dziedziny ekologii wykazali 
się Oskar Kubasik z Gimnazjum 
w Sławsku oraz Martyna Biernacka 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie.

Konkurs od początku realizowany jest przez konińskie Starostwo i ma 
na celu popularyzację wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świa-
domości przyrodniczej i ekologicznej oraz wypracowanie wrażliwości 
społecznej wśród młodzieży szkolnej na otaczające środowisko naturalne. 
Do tegorocznego finału przystąpiło 8 gimnazjalistów i 5 uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych wyłonionych spośród 300 uczestników szkolnego 
etapu konkursu.

XIV Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska odbył się 6 grudnia w Sta-
rostwie. Tradycyjnie rozpoczął się od egzaminu pisemnego. Do drugiego 
etapu zakwalifikowano sześć osób. Po raz pierwszy uczestnicy ścisłego 
finału zaprezentowali filmy swojego autorstwa poświęcone środowisku 

i jego ochronie. Ocenie jury poddane zostały obrazy: „Czy moja miejsco-
wość jest przyjazna środowisku” Oskara Kubasika, „Działania proekologicz-
ne w Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym” 
Dawida Greficza, „Domowa ochrona środowiska” Krzysztofa Fedorowicza, 
„Odrzuć swoje przyzwyczajenia w trosce o środowiska i przyszłe poko-
lenia” Martyny Biernackiej, „Nawrócony” Rafała Tulisza oraz „Dlaczego tak 
wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem” Rafała Biernackiego.

Finaliści wzięli również udział w tematycznym guizie. O kolejności miejsc 
w konkursie ostatecznie zadecydowała łączna punktacja uzyskana z pre-
zentacji filmowej i odpowiedzi ustnej.

Spośród gimnazjalistów najwyżej oceniony został Oskar Kubasik z Gim-
nazjum w Sławsku, który zapewnił sobie zwycięstwo w finale zdobywając 
29 punktów. W trójce najlepszych znaleźli się także Dawid Greficz z Gimna-
zjum w Budzisławie Kościelnym (24 punkty) i Krzysztof Fedorowicz z Gim-
nazjum w Kleczewie (18 punktów).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjna okazała się 
Martyna Biernacka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie 
zdobywając 35 punktów. Dwa pozostałe miejsca wywalczyli: Rafał Tulisz 
z Zespołu Szkół w Sompolnie (26 punktów) oraz Rafał Biernacki z Zespołu 
Szkół w Kleczewie (17 punktów).

Laureaci Finału XIV Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska otrzy-
mali nagrody w formie bonów towarowych o zróżnicowanym nominale, 
a pozostali uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami. W imie-
niu samorządu powiatu konińskiego gratulacje i podziękowania za wiedzę 
oraz udział w konkursie wszystkim uczestnikom sobotniego finału złożył 
Władysław Kocaj wicestarosta koniński.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Konsultacje społeczne 
„Studium rozwoju transportu 
zrównoważonego Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracja 
Konińska” to ostatni etap 
prac przed przyjęciem 
dokumentu przez Radę 
Powiatu Konińskiego i Radę 
Miasta Konina.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Ko-
nińskiego wszczyna się procedurę konsultacji 
społecznych kolejnego dokumentu strate-
gicznego opracowanego w ramach projektu 
„Aglomeracja konińska – współpraca JST klu-
czem do nowoczesnego rozwoju gospodar-
czego”. 

Celem konsultacji jest zapewnienie miesz-
kańcom powiatu konińskiego i miasta Konina 
uczestnictwa w ważnych dla powiatu i miasta 
sprawach, w szczególności zbieranie opini i pro-

pozycji przy tworzeniu dokumentów strategicz-
nych ważnych dla rozwoju regionu konińskiego. 
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich 
wyniki nie wiążą organów opracowujących do-
kument. 

Konsultacje odbędą się w okresie od 29 grud-
nia 2014 roku do 16 stycznia 2015 roku poprzez 
wypełnienie formularza konsultacyjnego na 
stronie www.powiat.konin.pl w zakładce dialo-
gu społecznego.

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Konsultacje społeczne
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Premierą filmu 
etnograficznego 
w reżyserii Macieja 
Cuske Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie 
podsumowano projekt 
„U trepiorza – portrety 
ginących zawodów”, 
którego partnerem był 
Powiat Koniński.

Podsumowanie projektu odbyło się 19 li-
stopada. Przedsięwzięcie „U trepiorza – por-
trety ginących zawodów” dofi nansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego. Wydarzenia zaplanowane w ra-
mach zadania miały na celu upowszechnia-
nie wiedzy na temat dawnych zawodów oraz 
przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci 
w wieku szkolnym.

Aby przybliżyć odchodzący świat wpisano 
w projekt realizację fi lmu edukacyjno-etno-
grafi cznego, który opowieda o specyfi ce pra-
cy dawnych rzemieślników, pokazał materiały 
i narzędzia wykorzystywane w kolejnych eta-
pach twórczego procesu. Do stworzenia fi lmu 
zaproszono Macieja Cuske – jednego z najcie-
kawszych dokumentalistów młodego pokole-
nia, absolwenta Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii 
Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie.

Maciej Cuske odwiedził w pracowniach: Jó-
zefa Dzieciątkowskiego – garncarza, Mariannę 
Dobrowolską – hafciarkę, Janusza Wiśniewskie-
go – wikliniarza. Pracę zduna Józefa Wroteckie-
go sfi lmował podczas stawiania pieca chlebo-

wego. Reżyser spotkał się także z Wiesławem 
Adamczykiem wytwórcą chodaków (trepia-
rzem) oraz z gospodyniami Pelagią Olejniczak 
i Izabelą Antecką, które zarobiły ciasto na chleb, 
stosując receptury swoich mam. Każda z osób 
opowiadała o pracy, omawiając jej poszczegól-
ne etapy, używane narzędzia oraz materiały. Za-
prezentowała również, jak powstają tworzone 
przez nią wyroby.

Dodatkowo na potrzeby fi lmu zarejestrowane 
zostały fragmenty spektaklu „U trepiorza” w wy-
konaniu Teatru Obrzędowego „Świętojanki” ze 
Święćca. W fi lmie można również zobaczyć, jak 
przebiegały spotkania warsztatowe „Zręczne 
ręce” zorganizowane dla dzieci ze szkoły pod-
stawowej w Koninie z rzemieślnikami z regionu 
wschodniej Wielkopolski.

Film stanowi część wydawnictwa, które uzu-
pełnione jest książeczką zawierającą tekst prof. 
Katarzyny Marciniak z UAM w Poznaniu oraz 
krótką charakterystyką twórców i rzemieślników 
biorących udział w projekcie. Powstały pakiet 
może być wykorzystywany również w szkołach, 
na lekcjach poświęconych kulturze regionu, 
przyczyniając się do wzbogacenia wiedzy na 
temat dziedzictwa Wielkopolski Wschodniej.

Koordynatorkami projektu „U trepiorza – por-
trety ginących zawodów” są: Elżbieta Barszcz 
i Beata Mazurek. Organizatorem Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Koninie, partnerem Powiat Koniń-
ski, natomiast współorganizatorami: Muzeum 
Okręgowe w Koninie, Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kramsku.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe  w Koninie

Podsumowanie 
projektu 
etnograficznego 
„U trepiorza – portrety 
ginących zawodów”

Przyjęto pierwsze 
dokumenty strategiczne 
dla Aglomeracji Konińskiej

Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej 
i Studium rozwoju gospodarczego OFAK wraz z programem promo-
cji terenów inwestycyjnych to dwa dokumenty strategiczne przyjęte 
w czwartek (30 października) na sesji Rady Powiatu Konińskiego.

 
Dokumenty powstały w projekcie „Aglomeracja konińska – 

współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarcze-
go”, który realizowany jest przez Powiat Koniński, Miasto Konin i 14 
gmin powiatu konińskiego. Projekt trwa od września 2013 r. i będzie 
realizowany do marca 2015 r. Jego łączna wartość wynosi 794.420,40 

zł, w tym 707 375,40 zł stanowi dofi nansowanie z Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju.

Zgodnie z głównym założeniami, projekt służyć ma identyfi kacji wspól-
nych celów rozwojowych Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnieniu istnieją-
cej współpracy partnerów samorządowych, a także określeniu kierunków 
rozwoju oraz stworzeniu strategii rozwoju i programów sektorowych.

W projekcie do końca grudnia 2014 roku zostaną opracowane jeszcze
4 dokumenty:
 Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK,
 Plan zrównoważonego gospodarowania energią,
 Strategia rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komuni-

kacji rowerowej,
 Analiza dotycząca tworzenia klastrów i innych powiązań przedsię-

biorstw na terenie OFAK
Katarzyna Rejniak

Starostwo Powiatowe w Koninie
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Historyczne 
zwycięstwo 
Powiatu 
Konińskiego
Powiat Koniński sięgnął 
po najwyższe miejsce 
na podium w XVI edycji 
Współzawodnictwa 
Sportowo-
Turystycznego Powiatów 
Województwa 
Wielkopolskiego 
o Puchar Marszałka.

Udział zawodników z powiatu konińskiego 
w ponad 20 różnych imprezach sportowo-tury-
stycznych, a także bardzo dobre przygotowanie 
i zacięta rywalizacja, przyczyniły się do zdobycia 
Pucharu Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego. Powiat Koniński pokonał 27 reprezenta-
cji z całej Wielkopolski.

Puchar wywalczony w całorocznym współ-
zawodnictwie sportowo-turystycznym powia-
tów województwa wielkopolskiego z rąk Ta-
deusza Tomaszewskiego – przewodniczącego 

Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Poznaniu odebrał Stanisław Bielik – 
starosta koniński. Uroczystość odbyła się 8 grud-
nia w Klubie Sportowym SOBIESKI Poznań.

Podczas uroczystości wręczenia pucharów 
swoje umiejętności zaprezentowali w poka-
zowych walkach zawodnicy sumo i zapaśnicy, 
natomiast kolarze przedstawili możliwości tre-
ningu halowego.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Nowe zapisy 
ustawy o prawach 
konsumenta, które 
ujednolicą prawa 
kupujących i obowiązki 
sprzedających z tymi, 
które istnieją w całej 
Unii Europejskiej, 
obowiązują od
25 grudnia 2014 roku.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdą 
Państwo na specjalnie przygotowanej stronie 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
która stanowi kompendium wiedzy na temat 
praw i obowiązków przedsiębiorców oraz kon-
sumentów.

 Źródłem wiadomości na temat wprowadza-
nych zmian jest również broszura Przepisy kon-
sumenckie dla przedsiębiorców, która zawiera 
między innymi informacje na temat rodzajów 
umów oraz wynikających z nich zobowiązań 
stron, a także procesu reklamacyjnego.

 
Lista najważniejszych zmian, które wprowadza 
ustawa:
 Obowiązek przedsiębiorców do udzielania 

pełnych informacji na temat oferowanych 
towarów i usług;

 Prawo konsumentów do żądania od samego 
początku procesu reklamacji jednego z czte-
rech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rze-
czy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umo-
wy (w przypadku, gdy wada jest istotna);

 Domniemanie istnienia wady w chwili wyda-
nia towaru – wydłużenie terminu z 6 miesięcy 
do 1 roku;

 Konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę 
wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie do-
datkowe płatności wykraczające poza uzgod-
nione wynagrodzenie wynikające z umowy 
sprzedaży;

 Wydłużenie prawa do odstąpienia od umo-
wy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony 
UOKiK i zapoznania się z nowymi regulacjami 
prawnymi i konsekwencjami, jakie wynikają 
z ich wprowadzenia. Strona będzie sukcesywnie 
aktualizowana o sekcję odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane pytania oraz multimedia.

Bernadeta Szmytka
Starostwo Powiatowe  w Koninie

Nowa ustawa o prawach 
konsumenta
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Powiat koniński dostał 
szansę na realizację 
kolejnej „schetynówki”. 
Prawdopodobnie 
w przyszłym roku 
zmodernizowane 
zostanie 2,9 kilometra 
drogi na odcinku Licheń 
Stary – Grąblin.

Wojewoda Wielkopolski ogłosił listę ran-
kingową wniosków o dofi nansowanie zadań 
przewidzianych do realizacji w 2015 r. w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój”.

 Na 45 wniosków zgłoszonych w kategorii 
„drogi powiatowe” realne szanse otrzymania 
dofi nansowania w wysokości 50% kosztów 
inwestycji ma 20 wniosków. Powiat Koniński, 
z zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa drogi 
Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna na od-
cinku o dł. 2,9 km łączącym miejscowości Licheń 
Stary – Grąblin”, znalazł się na wysokim 9 miej-
scu listy uzyskując wysoką ocenę merytoryczną 
wniosku.

Wartość projektu wynosi 5 mln 20 tys. zł
i obejmuje wykonanie prac polegających mię-
dzy innymi na ułożeniu nowej nawierzchni jezd-
ni, a także budowie ok. 1000 mb chodnika oraz 

oświetlenia. Inwestycja jest kontynuacją wcze-
śniejszych etapów przebudowy drogi, a w szcze-
gólności wykonanej w tym roku jej moderniza-
cji w miejscowościach Licheń Stary i Grąblin 
za ponad 1,8 mln zł. W realizacji przyszłorocz-
nego zadania udział fi nansowy zadeklarowa-
ły gminy Ślesin i Kramsk, każda po 260 tys. zł.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy przystąpili 
do konkursu Narodowego Programu Przebu-

dowy Dróg Lokalnych, mają 14 dni na ewen-
tualne wnoszenie zastrzeżeń do opubliko-
wanej listy rankingowej. Jeśli po rozpatrzeniu 
zgłoszonych uwag, Powiat Koniński utrzyma 
pozycję na liście, w przyszłym roku zrealizuje 
zadanie pn. „Przebudowa drogi Różopole – 
Licheń Stary – Wola Podłężna. Będzie to już 
ósme zadanie inwestycyjne powiatu dofi nan-
sowane z budżetu państwa w ramach tzw. 
„schetynówek”.

Warto dodać, że w latach 2010 – 2014, sa-
morząd powiatu konińskiego przeznaczył na 
realizację projektów inwestycyjnych w drogo-
wnictwie 58,5 mln zł, w tym budowa i remonty 
dróg pochłonęły prawie 48 mln zł. W efekcie 
intensywnych prac modernizacyjnych oddano 
do użytku 71 km nowej nawierzchni dróg oraz 
18,4 km.

O zrealizowaniu ambitnego planu inwesty-
cyjnego na powiatowych drogach zadecydo-
wała aktywność samorządu w zakresie pozy-
skiwania środków ze źródeł pozabudżetowych. 
Wykonanie prawie 100 zadań modernizacyj-
nych i remontowych było możliwe dzięki za-
angażowaniu dodatkowych 20 mln 264 tys. zł
pochodzących z dotacji Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych - NPPDL
(6 318 392 zł) wsparcia fi nansowego gmin (6 
227 117 zł) oraz środków przekazanych przez 
Kopalnię Węgla Brunatnego KONIN na usuwa-
nie szkód górniczych (7 718 751 zł). Największe 
projekty tej kadencji, to przeprowadzone wła-
śnie z udziałem dofi nansowania z NPPDL inwe-
stycje na drogach „Golina – Kazimierz Biskupi”, 
„Brzeźno – Smólnik” oraz „Rozalin – Trójka” pole-
gające na przebudowie w pełnym standardzie 
odcinków o łącznej długości 14,6 km za ponad
14 mln zł.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Szansa na ósmą 
„schetynówkę” 
w powiecie konińskim

▲Droga nr 3221P po remoncie.

▲Droga nr 3221P przed remontem.
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Powiat koniński realizuje zadania oświatowe 
na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
w Zespołach Szkół w Kleczewie, Sompolnie i Ży-
chlinie, a także za pomocą Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Rychwale i Po-
wiatowej Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Ślesinie.

Podczas powiatowych obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej, gratulacje i uznanie dla aktyw-
nej i twórczej postawy nauczycieli pracujących 
w szkołach powiatu wyraziła starosta koniński 
Małgorzata Waszak. Podziękowała w imieniu 
organu prowadzącego za zaangażowanie szkół 
w życie społeczności powiatu, a także życzyła 
wszystkim pracownikom placówek oświato-
wych radości i satysfakcji z wykonywanej pracy 
oraz sukcesów zawodowych i osobistych. Uzu-
pełnieniem życzeń i gratulacji było wystąpienie 
wicestarosty Andrzeja Nowaka, który podzielił 
się z uczestnikami uroczystości rozważaniami 
na temat „Czy nauczyciel może być jeszcze mi-
strzem dla uczniów”.

Święto Edukacji Narodowej stało się też oka-
zją do uhonorowania nauczycieli wyróżniają-
cych się osiągnięciami zawodowymi.

Najwyższym odznaczeniem powiatu – 
tytułem honorowym „Zasłużony dla powia-
tu konińskiego” – w uznaniu za wieloletnią 
działalność na rzecz propagowania kultury 
wśród dzieci i młodzieży, w tym szczególnie 
za edukację teatralną oraz upowszechnianie 
nowatorskich rozwiązań służących integracji 

środowiska lokalnego uhonorowana została 
Anetta Janc z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie. Nauczycielka otrzy-
mała też Medal Srebrny za Długoletnią Służ-
bę oraz Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. Tą ostatnią uhonorowano również 
Annę Matczak-Gaj, dyrektor Zespołu w Ży-
chlinie.

Orderami i odznaczeniami państwowymi 
wyróżnieni zostali: Agnieszka Niezabitowska – 
Brązowym Krzyżem Zasługi; Piotr Karczewski 
i Iwona Smarż – Medalem Srebrnym za Długo-
letnią Służbę oraz Jolanta Knapkiewicz, Artur 
Rosiak i Ewa Wilczewska – Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.

Nagrody Starosty Konińskiego I i II stop-
nia otrzymali: Jadwiga Bartosik i Renata 

Burdzińska (ZSP w Sompolnie), Małgorzata 
Małolepsza i Elżbieta Sell (ZSE-U w Żychli-
nie), Maria Michnik (ZSP w Kleczewie), Mo-
nika Łuczak (PPP-P w Ślesinie) oraz Renata 
Glanc i Karina Woźniak (SOS-W w Rychwale). 
Dyrektorzy placówek oświatowych wręczyli 
też nagrody uznaniowe 85 nauczycielom ze 
swoich szkół.

W dniu swojego święta, wszyscy nagro-
dzeni nauczyciele odebrali życzenia i gratu-
lacje od Tomasza Piotra Nowaka – posła na 
sejm RP, Andrzeja Kossowskiego – burmistrza 
Sompolna, Waldemara Marciniaka – radnego 
powiatu konińskiego, Marzeny Banaszkiewicz 
– członka Zarządu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Sompolnie oraz Andrzeja Pręt-
nickiego – Przewodniczącego Rady Rodziców 
w Sompolnie.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej zakończyła część artystyczna w wykonaniu 
uczniów szkoły będącej gospodarzem uroczy-
stości oraz występ zespołu ludowego „Dębo-
wiacy” z Sompolna.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe  w Koninie

Powiatowe obchody 
Dnia Edukacji 
Narodowej
Nauczyciele świętowali z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Uroczystości dedykowane kadrze 
pedagogicznej szkół powiatu konińskiego odbyły 
się 14 października w ZSP w Sompolnie.
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Rocznicowa gala z okazji 95-lecia istnienia To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci była okazją do po-
dziękowań i oddania szacunku tym, którzy co-
dzienną postawą pokazują, że warto pomagać 
dzieciom. Wśród zaproszonych gości oprócz 
podopiecznych i działaczy TPD znaleźli się rów-
nież samorządowcy, przedstawiciele instytucji 
i placówek oświaty, kultury i sportu.

Na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ko-
ninie, w dowód uznania za skuteczne działania 
w obszarze ochrony praw dziecka, Oddział Wiel-
kopolski przyznał honorową odznakę „Przyjaciel 
Dziecka” Andrzejowi Nowakowi – wicestaroście 
konińskiemu. Odznaczenia wręczyli prezes Kry-
styna Chowańska oraz przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Zarządu Powiatowego TPD Euge-
niusz Figura.

Zarząd Powiatu Konińskiego na wniosek 
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie przy-
znał natomiast tytuł honorowy „Zasłużony dla 
Powiatu Konińskiego” działaczom wyróżniają-
cym się wieloletnią pracą na rzecz dobra dziec-
ka i rodziny. Z rąk Małgorzaty Waszak, starosty 
konińskiego i Janusza Stankiewicza, przewod-
niczącego Rady Powiatu Konińskiego odznaki 
otrzymali: Krystyna Pokora – kierownik Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Koninie, Renata Kopa-
czewska - kierownik Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego w Rychwale, Dorota Kubsik 
– kierownik Środowiskowego Ogniska Wycho-

wawczego w Kramsku, Lidia Witkowska-Zając 
- pedagog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostycz-
no-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym 
i Ośrodka Adopcyjnego TPD.

Po części ofi cjalnej przyszedł czas na gratula-
cje i życzenia. Gali towarzyszyły dwie wystawy 
– „Dziecko w obiektywie” Ryszarda Fórmanka 
oraz „Konińscy pisarze dzieciom” biblioteka pe-
dagogiczna, publiczna i PWSZ.

Krystyna Chowańska
TPD Oddział Powiatowy Konin

Gala z okazji 95-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci
Gala z okazji 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci odbyła się 22 października
w Konińskim Domu Kultury.


