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Kolejne środki
dla DPS w Ślesinie

Powiat koniński 
pozyskał środki na 
zadania remontowe 
w Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie. 
Dodatkowe 58 tysięcy 
złotych przeznaczone 
zostanie na poprawę 
warunków sanitarnych 
w trzech łazienkach oraz 
remont tarasu i balkonu 
w placówce.

Pod koniec lipca, w  Poznaniu sta-
rosta Stanisław Bielik i  wicestarosta 
Władysław Kocaj podpisali z  wojewo-
dą wielkopolskim umowę na dofinan-
sowanie dwóch zadań remontowych 
w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. 

Realizowane w jednostce prace koszto-
wać będą łącznie 126.277,26 zł. Wkład 
własny powiatu (zabezpieczony w  bu-
dżecie DPS) wyniesie 68.189,72 zł, a po-
zostałą kwotę – 58.087,54 zł – stanowić 
będą środki wnioskowane z  budżetu 
państwa.

Remonty prowadzone będą w trzech 
łazienkach, a także na tarasie i na bal-
konie znajdującym się na I piętrze starej 
części Domu. Prace wewnątrz budynku 
służyć mają poprawie warunków sa-
nitarnych i  polegać będą na wymianie 
podłączeń hydraulicznych, glazury, te-
rakoty oraz armatury łazienkowej. 

Zakres prac na tarasie i na balkonie 
obejmie likwidację przecieków, skucie 
starej i wylanie nowej posadzki, wyko-
nanie instalacji zapobiegającej wilgoci 
i  malowanie balustrad. Dzięki temu 
poprawi się stan techniczny remonto-
wanych części budynku, co przyczyni 

się do zwiększenia bezpieczeństwa ich 
użytkowania.

– Umowa została podpisana, kolejnym 
krokiem będzie wyłonienie wykonawcy. 
Chcemy zrealizować to zadanie jeszcze 
w  tym roku – mówi Joanna Wołyńska 
dyrektor DPS w  Ślesinie – Poza tym, 
w  placówce jak zawsze dużo się dzie-
je. Obecnie realizujemy nowy, autorski 
projekt „Naucz się pomagać, będziesz 
mógł pracować”. Jest on skierowany 
do najbardziej aktywnych mieszkańców 
i  ma stworzyć im możliwości rozwoju 
oraz ewentualnego usamodzielnienia 
się w  przyszłości. Do projektu zgłosiło 
się 12 podopiecznych chętnych do wy-
konywania prac pomocowych na rzecz 
Domu. 19 lipca przeszli szkolenie BHP. 
Przebieg akcji relacjonujemy na bieżąco 
na naszym FB – informuje dyrektor.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

100 kajakarzy na tropie 
Wielkiej Pętli Wielkopolski
22 kilometrową trasę 
rzeką Wartą pokonało 
100 uczestników podczas 
spływu kajakowego 
szlakiem Wielkiej Pętli 
Wielkopolski. To już XII 
edycja największego 
wydarzenia kajakowego 
w regionie, nad którym 
patronat honorowy objął 
Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego.  

„Z niepokojem obserwowaliśmy pro-
gnozę pogody na 17 lipca – dzień spływu. 
Trwające od kilku dni burze w regionie 
nie napawały optymizmem. Do samego 
momentu rozpoczęcia spływu – jako or-
ganizatorzy – musieliśmy upewniać się, 
że warunki atmosferyczne pozwolą na 
bezpieczne przeprowadzenie impre-
zy na wodzie. Bezpieczeństwo przede 
wszystkim! Na szczęście pogoda dopi-
sała a kajakarzom poza wspomnienia-
mi pozostała piękna opalenizna” – mówi 
Marek Zawidzki Prezes Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej MARINA.

 
Kajakarze biorący udział w  spływie 

mieli zapewniony transport zarówno na 
miejsce rozpoczęcia spływu jak i z mety 
do Konina, pakiety startowe w  postaci 

worków wodoodpornych oraz suchego 
prowiantu od firmy Kupiec, ubezpiecze-
nie a  także sprzęt kajakowy. Najstar-
sza 68-letnia kajakarka oraz najmłodsi 

10-letni kajakarze odebrali nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe 

w Koninie, miasto Konin oraz gminę Lą-
dek. W spływie uczestniczyło dziesięcio-
ro dzieci, które otrzymały czapki Wielkiej 
Pętli Wielkopolski oraz bandamki Powia-
tu Konińskiego.

 
Nad bezpieczeństwem uczestników 

spływu czuwała Ochotnicza Straż Pożar-
na z  Lichenia Starego, których wsparli 
strażacy z  Wąsosz, ratownicy medyczni 
i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we z Konina.

 
Spływ zakończył się w urokliwej Ma-

rinie Ląd, gdzie na wodniaków czekała 
ciepła zupa oraz rozpalony grill z  kieł-
basą i kaszanką. Na mecie można było 
również dostać mapkę i przewodnik na-
wigacyjny po Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Na mecie kajakarzy powitał gospodarz 
gminy, wójt Lądku Artur Miętkiewicz, 
który pogratulował im szybkiego tempa, 
jaki narzucili podczas spływu.

 
Projekt został dofinansowany ze środ-

ków Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 
Partnerami wydarzenia byli: Powiat Ko-

niński, Miasto Konin, Gmina Rzgów, Gmina 
Lądek, Wielkopolska Organizacja Turystycz-
na, firma Kupiec, Kajaki Żerków, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Licheniu Starym.

Aneta Majewska
LOT  MARINA 

Narodowe Czytanie 2021
Po raz kolejny Starostwo 
Powiatowe w Koninie 
włączyło się w Narodowe 
Czytanie. Podczas 
tegorocznej odsłony 
ogólnopolskiej akcji 
Para Prezydencka 
zaproponowała do czytania 
„Moralność
pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej.

W  tym roku pracownicy starostwa 
mieli możliwość czytania utworu wraz 
z  Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li w  Koninie, które przygotowało na tę 

okazję specjalne nagrania w działającym 
w Centrum Greenstudio oraz z Miejską 
Biblioteką Publiczną im. Zofii Urbanow-
skiej w Koninie, gdzie razem z urzędni-
kami wybrane fragmenty czytał między 
innymi Prezydent Miasta Konina – Piotr 
Korytkowski oraz aktor filmowy i teatral-
ny – Andrzej Grabowski. Starostwo Po-
wiatowe w Koninie reprezentowali Ewe-

lina Rapeła, Sylwia Kudła oraz Wiktor 
Targoński.

Wydarzeniu miejskiej biblioteki towa-
rzyszyło spotkanie autorskie z  aktorem 
oraz wystawa poświęcona twórczości 
Gabrieli Zapolskiej, z  wykorzystaniem 
zbiorów własnych MBP w Koninie.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Zakończyła się druga edycja 
kursów w ZSEU w Żychlinie
„Centrum Mistrzostwa 
Gastronomicznego 
w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie” to projekt 
skierowany do uczniów 
i nauczycieli technikum 
żywienia i usług 
gastronomicznych oraz 
hotelarstwa.

 
Przedsięwzięcie ma na celu dosto-

sowanie szkolnego systemu kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy. Ma 
także ułatwić uczniom proces aktywizacji 
zawodowej oraz możliwość zatrudnienia 
u pracodawców z regionu konińskiego po 
zakończeniu nauki.

 Zgodnie z  założeniami projektu 
w  ramach jednej edycji każdy uczeń 
może skorzystać z  doradztwa zawo-
dowego oraz 4 kursów podnoszących 
swoją wiedzę i  umiejętności z  zakresu 
gastronomii, np. kurs barman/kelner, 
sommelier, kucharz, carving. Uczniowie 
mogą wziąć również udział w warszta-
tach tematycznych, a  dla chętnych or-

ganizowany jest płatny staż zawodowy 
u pracodawców z regionu konińskiego. 
W  projekcie biorą również udział na-
uczyciele przedmiotów zawodowych, 
dla których przewidziano studia pody-
plomowe, kursy oraz staże.

W drugiej edycji kursów wzięło udział 
63 uczniów. Kursy prowadzone były na 
bardzo wysokim poziomie pod okiem wy-
specjalizowanych instruktorów. Odbywa-
ły się w pracowni gastronomicznej, którą 
również w  ramach projektu udało się 

doposażyć w  nowoczesny sprzęt. Mło-
dzież uczestniczyła także w  doradztwie 
zawodowym oraz warsztatach z zakresu 
zaburzeń odżywiania oraz analizy i oceny 
jakości żywności i  jedzenia. Wszystkie 
zajęcia były bezpłatne.

 
Ponadto zrealizowane zostały płat-

ne staże zawodowe dla 21 uczniów oraz 
kursy zawodowe dla nauczycieli. Zebra-
ne w projekcie oszczędności umożliwią 
organizację dodatkowych kursów dla 
uczniów, które zaplanowano w ostatnim 
kwartale tego roku.

 
Realizacja zadania potrwa do końca 

grudnia 2021r.
 
Projekt jest dofinansowany ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020.

Magdalena Piasecka-Kaliszak 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Ważne zmiany
dla posiadaczy pojazdów

Wydłużenie do 60 dni 
terminu zgłaszania zbycia 
lub nabycia pojazdu 
oraz rejestracji pojazdu 
sprowadzonego z zagranicy.

Zgodnie z  ustawą z  dnia 24 czerwca 
2021 r. o  zmianie ustawy o  szczególnych 
rozwiązaniach związanych z  zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1192) z dniem 1 lipca 2021 r. do dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19: 1) wydłuża się do 60 dni terminy 
określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym; 2) art. 140 mb ustawy, 
o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględ-
nieniem terminu określonego w pkt 1.

Oznacza to, że od 1 lipca 2021 r., aby 
uniknąć kary za niedotrzymanie ww. 

terminów, należy zawiadomić właściwy 
urząd o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ter-
minie 60 dni od daty zmiany prawa wła-
sności, a  w  przypadku pojazdu sprowa-
dzonego z kraju Unii Europejskiej – należy 
zarejestrować pojazd w terminie 60 dni od 
daty jego sprowadzenia. W praktyce ozna-
cza to, że każdy podmiot, którego prawo 
własności pojazdu uległo zmianie po 30 
czerwca 2021 r. (kto nabył lub zbył pojazd 
lub częściowy udział w jego własności, np. 
na podstawie umowy sprzedaży, umo-
wy darowizny, umowy zamiany, faktury, 
przyjęcia spadku, postanowienia sądowe-
go o  nabyciu prawa własności, podziału 
majątku) ma obowiązek zgłosić ten fakt 
w terminie 60 dni od daty takiego zdarze-
nia prawnego.

Dla zdarzeń prawnych, o których mowa 
wyżej, zaistniałych od 1 stycznia 2021 r. do 
wprowadzenia nowelizacji przepisów, obo-
wiązujący termin wynosi 30 dni, zgodnie ze 
„starymi” obowiązującymi przepisami.

Jednakże, co ważne, jeżeli termin 30 
– dniowy upływa z dniem 1 lipca 2021 r. 

lub później, to ulega on przedłużeniu do 
60 dni, np.: dla umowy zawartej 1 czerw-
ca 2021 r. obowiązujący termin wg „sta-
rych” przepisów kończyłby się 1 lipca 
2021 r., ale ponieważ koniec tego terminu 
przypada już w  okresie obowiązywania 
„nowych” przepisów, termin ten jest wy-
dłużony do 60 dni, czyli upływa dopiero 31 
lipca 2021 r.

Zasady tej jednak nie można zastoso-
wać dla umów zawartych do dnia 31 maja, 
dla których 30 – dniowy termin na zgłosze-
nie upływał, 30 czerwca 2021r. tj. jeszcze 
w okresie obowiązywania „starych” prze-
pisów.

Niedotrzymanie terminu w  przedsta-
wionych przypadkach skutkuje nałoże-
niem kary od 200 zł do 1000 zł. Wysokości 
kar zależą od zakresu naruszeń, powta-
rzalności naruszeń oraz korzyści finan-
sowych uzyskanych z  tytułu naruszenia 
ustawy.

Marcin Wietrzykowski 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Święto Mażoretek
Jubileusz 5-lecia działalności 
obchodziły grupy 
mażoretkowe New Wave 
oraz Diamenciki z Sompolna. 
To szczególne wydarzenie 
nie tylko dla samych artystek, 
ale również dla wszystkich 
osób z nimi związanych.

 
Koncert jubileuszowy, który odbył się 

22 sierpnia, zaszczycili znamienici goście, 
a  „jubilatki” otrzymały mnóstwo życzeń 
i  upominków. Podczas okolicznościowego 
koncertu dziewczęta zaprezentowały między 
innymi mistrzowskie układy taneczne, dzięki 
którym zajęły miejsca na podium w mistrzo-
stwach Polski 2021 roku. Ich występom to-

warzyszyła Sompoleńska Orkiestra Dęta. 
W czasie pięciu lat istnienia Mażoretki zdo-
były uznanie i  sympatię szerokiego grona 
widzów naszego regionu, ale przede wszyst-
kim szczególne miejsce w sercach sompo-
leńskich odbiorców. Trudno wymienić w kil-
ku zdaniach ogrom wykonanej pracy, zliczyć 
wszystkie występy, zdobyte laury w konkur-
sach tanecznych oraz turniejach regional-
nych i  ogólnopolskich. Co najważniejsze, 
przez te pięć lat, Mażoretki utrzymują bardzo 
wysoki poziom artystyczny i są barwną wizy-
tówką, promującą gminę Sompolno.

Działalność zespołów to przede wszyst-
kim ciężka praca młodzieży i dzieci oraz 
twórcza energia opiekuna. Sompoleńskie 
Mażoretki nie odnosiłyby tak spektaku-
larnych sukcesów, gdyby nie serce, pasja 
instruktorki i trenerki pani Michaliny Tra-

wińskiej. To ona z głową pełną pomysłów 
prowadzi dziewczyny przez tajniki tańca, 
zawsze służąc radą i pomocą.

 
Na zakończenie koncertu wybrzmiało 

tradycyjne sto lat podczas, którego pojawił 
się na scenie jubileuszowy tort.

Danuta Plucińska 
Starostwo Powiatowe  w Koninie

4

Z KRONIKI POWIATU Z KRONIKI POWIATU

5

KURIER POWIATOWY KURIER POWIATOWY



Kacper Koszal – vice mistrz
z powiatu konińskiego

Pan Kacper Koszal, 
na co dzień nauczyciel 
wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie, zdobył vice 
mistrzostwo Polski 
w niebywale wymagającym 
IRON MAN, który odbył się 
na zamku w Malborku.

 
To niebywałe osiągnięcie z uwagi na 

fakt iż po pierwsze pan Kacper musiał 
pokonać dystans 3,8 km (160 długości 
basenów) płynąc w  Nogacie, następnie 
przesiadł się na rower, którym „wykręcił” 
180 km, a na koniec przebiegł maraton 
42 km i  200 m po zamku krzyżackim. 
W sumie zajęło mu to 9 h 21 min. 5 s, 
a złoto niestety przegrał o 4 min., co po-
kazuje ogromną klasę zawodnika i daje 
wielkie nadzieje na przyszłość.

 
Srebrny medalista IRON MAN starto-

wał w kategorii amatorów, gdzie zawod-
nicy uprawiają sport pracując jednocze-

śnie zawodowo. Pomysł wystartowania 
w  tak wymagających zawodach zrodził 
się w roku ubiegłym, jednak warto pod-
kreślić, że start w  Malborku to był 14 
start w tym sezonie naszego medalisty, 
a 13 start ukończony na podium. W su-
mie jest to efekt już 5 lat startów w tria-
tlonie. 

Treningi to średnio 12 h w  tygodniu, 
ale zdarzały się również tygodnie, gdzie 
treningi zajmowały po 25 godzin tygo-
dniowo, a  przygotowania to autorski 
program Kacpra, ponieważ nigdy nie 
miał trenera, który go prowadził. Dziś 
na podstawie własnych doświadczeń to 
on przygotowuje swoich podopiecznych 
do startów w triatlonie. Jednak jak po-
wtarza człowiek sukcesu – zawsze na 
drodze stają ludzie, którzy są ogrom-
nych wsparciem, m.in. Robert Szymań-
ski, wykładowca z PWSZ z Konina, któ-
ry jest dla Kacpra mentorem i wspiera 
go w  przygotowaniach na basenie, ale 
również najbliżsi, którzy zawsze są 
z nim podczas startów i grupa przyjaciół 
wspierających go na trasie, bez których 
jak podkreśla nie byłoby takiego wyniku 
i srebra. Pięknie potrafi podzielić to sre-
bro na wszystkich, którzy te ponad 9 h 

byli z nim podczas tych zawodów, dedy-
kując im swój sukces.

 
Z pewnością jest wspaniałym przykła-

dem dla swoich jako nauczyciel, a także 
dumą dla sportowego Konina.

Katarzyna Hryciuk 
ZSEUw Żychlinie

Uczniowie ZSEU w Żychlinie
na stażu w Hiszpanii
Wychowankowie Zespołu 
Szkół Ekonomiczno – 
Usługowych w Żychlinie 
podczas wakacji 
przebywali w Hiszpanii, 
gdzie realizowali projekt 
„Kształcenie zawodowe na 
europejskim poziomie”. 

Młodzież technikum żywienia, hote-
larstwa, reklamy oraz szkoły branżowej 
w zawodzie kucharz odbywała w Sevilli 
trzytygodniowe staże zgodnie z  kierun-
kiem kształcenia. Uczestnicy projektu 
poznali nowe środowisko pracy, współ-
pracowali z  obcojęzycznym zespołem, 
nabywali nowych umiejętności oraz 
przełamywali bariery komunikacyjne 
i kulturowe.

Staż zawodowy za granicą to nie tyl-
ko nauka i  podnoszenie kwalifikacji, 
ale również poznawanie Andaluzji z  jej 
atrakcjami turystycznymi i kulturowymi. 
Uczniowie na wycieczkach organizowa-
nych przez partnera przyjmującego „eu-
roMind” zwiedzili Rondę i Kadyks. Mieli 

również okazję kąpać się w oceanie na 
wybrzerzu w Portugalii. Podczas pobytu 
spędzili również miłe chwile poznając 
Sevillę i smakując potrawy kuchni hisz-
pańskiej. 

Na zakończenie pobytu w  Hiszpanii 
uczniowie otrzymali certyfikat potwier-
dzający udział w  stażu oraz certyfikaty 
Europass Mobilność, które w  przyszło-
ści wzbogacą ich CV. Kolejne dwie grupy 

wyjadą do Hiszpanii w  listopadzie 2021 
i marcu 2022. Młodzież na wyjeździe była 
pod opieką Jolanty Knapkiewicz i Elżbie-
ty Sell.

Projekt jest finansowany ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach Programu 
POWER.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie

Pozyskując środki,
aktywizują bezrobotnych
 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w Powiecie Konińskim (V)” (przeznaczony dla osób 
bezrobotnych do 30 roku życia) oraz „Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
w Powiecie Konińskim (V)” (przeznaczony dla osób 
bezrobotnych powyżej 30 roku życia) to projekty 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, które w chwili obecnej realizuje Powiatowy 
Urząd Pracy w Koninie 

W ramach ww. projektów Powiatowy 
Urząd Pracy w Koninie posiada jeszcze 
środki i prowadzi nabory na następujące 
formy:
1) Staż dla osób bezrobotnych powyżej 30 

roku życia. Wniosek o zorganizowanie 
stażu składa pracodawca, może on 
wskazać osobę, którą proponuje przy-
jąć na staż – informacje tel. 63 247 78 38

2) Wyposażenie/doposażenie stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego 
do 30 roku życia. Wniosek składa pra-
codawca – informacje tel. 63 247 78 45

3) Bon na zasiedlenie dla osoby bezro-
botnej do 30 roku życia. Wniosek skła-
da osoba bezrobotna – informacje tel. 
63 247 78 34

4) Szkolenia grupowe dla osób bezro-
botnych, zarówno tych do 30 roku ży-
cia jak i powyżej 30 roku życia – infor-
macje tel. 63 247 78 43

Osoba bezrobotna może złożyć kartę 
kandydata na następujące szkolenia:
•	 Operator	wózków	jezdniowych	podno-

śnikowych z mechanicznym napędem 
podnoszenia z wyłączeniem specjali-
zowanych (II WJO)

•	 Kurs	 przygotowujący	 do	 egzaminu	
ECDL PROFILE: Moduł B-1 Podstawy 
pracy z komputerem, Moduł B-2 Pod-
stawy pracy w sieci, Moduł B-3 Prze-
twarzanie tekstów (wyjątkowo tylko dla 
osób, które mają ukończone 30 lat)

•	 Kurs	 przygotowujący	 do	 egzaminu	
ECDL PROFILE – Moduł B-4 Arkusze 

kalkulacyjne (dla osób, które znają 
obsługę komputera)

•	 Szkolenie	w zakresie	eksploatacji	urzą-
dzeń elektroenergetycznych do 1KV

5) Szkolenia indywidualne dla osób do 30 
roku życia jak i powyżej 30 roku życia. 
Wniosek składa osoba bezrobotna, 
a wskazane przez nią szkolenie musi 
kończyć się uzyskaniem kwalifikacji 
oraz dotyczyć zawodu deficytowego 
w  powiecie konińskim – informacje 
tel. 63 247 78 43

6) Jednorazowe środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej dla osób do 30 
roku życia jak i powyżej 30 roku. Wnio-
sek składa osoba bezrobotna – infor-
macje tel. 63 247 78 40.

Dokładne informacje można uzyskać 
pod nr tel. 63 247 78 43 lub na stronie 
internetowej urzędu www.konin.praca.
gov.pl

Anna Subda
PUP Konin
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Powiat koniński 
wspiera oświatę

Nowa pracownia w szkole
Pod koniec sierpnia uczniowie ze szkoły w Sompolnie 
zakończyli udział w stażach zawodowych, a tym samym 
dobiegła końca I edycja projektu dofinansowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sprzedaj pomysł 
– wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”.

Z  otrzymanych środków przekształ-
cono salę lekcyjną w pracownię techniki 
biurowo – multimedialnej, którą wypo-
sażono w nowoczesny sprzęt kompute-
rowy, oprogramowania oraz urządzenia 

biurowe. W  ramach projektu ucznio-
wie klas II i  III Technikum wzięli udział 
w  kursach zawodowych, stażach oraz 
zajęciach z doradztwa edukacyjno – za-
wodowego. 

Nowozelandzki Biały – najlepszy 
podczas wystawy w Żychlinie

Ponad sześćdziesięciu 
hodowców z całej Polski 
wzięło udział 
w II Regionalnej Wystawie 
Królików Młodych 
i Dorosłych w Żychlinie. 
Ekspozycja stała się okazją 
do poznania czterdziestu 
dwóch ras królików 
hodowlanych. 

 
II Regionalna Wystawa Królików Mło-

dych i Dorosłych odbyła się 11 i 12 wrze-
śnia w obiekcie dydaktyczno-sportowym 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie. Patronat nad wydarze-
niem objął Starosta Koniński.

Na zaproszenie organizatora – Kra-
jowego Związku Hodowców Królików 
w Gnieźnie – wzięło w niej udział 63 ho-
dowców i  miłośników królików z  całe-
go kraju, którzy przywieźli do Żychlina 
prawie 600 okazów reprezentujących 42 

rasy królików hodowlanych. Wydarzenie 
zgromadziło też producentów z  bran-
ży i  instytucje wspierające hodowców. 
Przede wszystkim jednak przyciągnęło 
rzesze zwiedzających, i to nie tylko z Ko-
nina i powiatu konińskiego. 

– Zainteresowanie wydarzeniem prze-
szło oczekiwania organizatorów. Króliki 
skradły serca głównie najmłodszej pu-
bliczności. Wśród wizytujących wystawę 
przeważały bowiem dzieci. Miłym zasko-
czeniem była liczna obecność osób przy-
jezdnych z odległych zakątków kraju. Dla 
zwiedzających dostępne były katalogi, 
a wystawcy chętnie prezentowali swoich 
podopiecznych. Część królików została 
udostępniona na sprzedaż – mówi wice-
starosta koniński Władysław Kocaj.

Zaprezentowane w  Żychlinie okazy 
poddane zostały także ocenie profe-
sjonalnych sędziów. Tytuł Championa 
Wystawy przyznano królikowi rasy No-
wozelandzki Biały z hodowli pana Mar-
ka Grosmana, do którego trafił Puchar 
Starosty Konińskiego. Udział w wystawie 
zakończyło z pucharem także 24 innych 

hodowców, których króliki odznaczały 
się wysokimi walorami. Ze szczególnym 
uznaniem sędziów spotkała się kolek-
cja królików Wiedeńskich Niebieskich 
z hodowli p. Krzysztofa Kocięby oraz Ol-
brzymy Belgijskie z hodowli p. Zbigniewa 
Krupy.

Marta J. Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Nowa pracownia 
dla uczniów
Nowoczesna pracownia 
graficzno-projektowa 
do szkolenia w zawodzie 
krawiec została oficjalnie 
otwarta 7 września br. 
podczas Inauguracji 
Powiatowego Roku 
Szkolnego w Branżowej 
Szkole I stopnia 
w Wilczogórze. Jej 
uruchomienie było 
możliwe dzięki środkom 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Branżowa Szkoła I  stopnia w  Wil-
czogórze jest oddziałem zamiejsco-
wym Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i  Technicznych w  Kleczewie. Od 
kilku lat działa tam pracownia kra-
wiecka, która cieszy się sporym zain-
teresowaniem.

W  ramach projektu „Poprawa jako-
ści edukacji zawodowej w  Aglomeracji 
Konińskiej – dostosowanie infrastruk-
tury edukacyjnej do potrzeb regional-
nego rynku pracy” w Szkole Branżowej 
I  stopnia w  Wilczogórze wyremontowa-
no pomieszczenie pod pracownię gra-
ficzno-projektową z  14 stanowiskami 
komputerowymi. Urządzenia zostały 
wyposażone w  nowoczesny program 
komputerowy, który umożliwia projekto-
wanie w sieci i ułatwia pracę przyszłym 
krawcom.

„Mamy nadzieję, że nauka w tak przy-
gotowanej pracowni będzie nie tylko 
obowiązkiem, ale również przyjemno-
ścią, a zdobyta na stażach i kursach wie-
dza zaowocują w przyszłości. A już teraz 
serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych uczniów klas II i  III Technikum do 
udziału w kolejnej edycji projektu. Szcze-
gółowe informacje w  gablocie szkolnej 
oraz w  biurze projektu i  sekretariacie” 
– informuje Jacek Żerkowski – dyrektor 
placówki.

Ewa Lisowska 
ZSOiT w Sompolnie 

10 zestawów komputerowych trafiło do Szkoły 
Podstawowej w Anielewie (gm.Kramsk). 

stanowisk do nauki informatyki. W imie-
niu powiatu sprzęt przekazał Krzysztof 
Czajkowski – Zastępca Naczelnika Wy-
działu Edukacji i Spraw Społecznych.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Sprzęt został przekazany na wniosek 
Emilii Chmielewskiej-Kazuś – dyrektor 
szkoły, która podkreśliła, że dzięki po-
mocy ze strony powiatu szkoła uzupełni 
bazę komputerową w  pracowni infor-
matycznej. Powstanie pięć dodatkowych 

– Za tym sukcesem stoją ludzie. Dzię-
ki bardzo dobrej współpracy, zaufania 
z Państwa strony dzisiaj możemy cieszyć 
się z  realizacji kolejnego projektu. Pra-
gnę podziękować za nieocenioną pomoc, 
za wsparcie organowi prowadzącemu 
szkołę: panom starostom, pani przewod-
niczącej, paniom radnym, panu naczelni-
kowi Wydziału Edukacji, pani naczelnik 
Wydziału Rozwoju i  Promocji, bez Was 
nasze szkoły powiatowe nie wyglądałyby 
tak pięknie i nie byłyby bogato wyposa-
żone – podkreśliła podczas uroczystości 
– Aneta Szczepaniak, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i  Technicz-
nych w Kleczewie.

Liderem całego projektu, który uzy-
skał dofinansowanie z WRPO jest miasto 
Konin. Zrealizowane przez powiat ko-
niński zadanie kosztowało 99 993,79 zł. 
Dofinansowanie wyniosło 84 994,72 zł, 
a wkład własny powiatu – 14 999,07 zł.

Otwarcie pracowni graficzno-projek-
towej  do szkolenia w zawodzie krawiec 
nastąpiło podczas Inauguracji Powiato-
wego Roku Szkolnego. Z uwagi na sytu-
ację epidemiologiczną była to skromna 
uroczystość, w  trakcie której uczniowie 
zaprezentowali swoje umiejętności w po-
kazie uszytych przez siebie strojów.

Justyna Szeflińska 
ZSOiT w Kleczewie 
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Rolnicy z powiatu konińskiego 
podziękowali za tegoroczne plony

W tym roku do wspólnego świętowania zakończenia żniw, 
rolników oraz wszystkich mieszkańców powiatu zaprosili – 
Starosta Koniński, Wójt Gminy Skulsk oraz Proboszcz Parafii 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skulsku. To właśnie 
gmina Skulsk była gospodarzem dożynek powiatowo – 
gminno – parafialnych, które odbyły się 5 września.

Zaszczytną funkcję starostów pełnili 
Agnieszka Zwolska oraz Sławomir Króli-
kowski. Asystowali im Katarzyna Kubac-
ka oraz Krzysztof Kowalski.

Uroczystość zainaugurowała Msza 
Święta dziękczynna w kościele Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Skulsku. 
Po jej zakończeniu uczestnicy wydarze-
nia przemaszerowali barwnym koro-
wodem na plażę nad jeziorem Skulska 
Wieś, gdzie kontynuowana była oficjalna 
część imprezy.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
przy akompaniamencie Gminnej Orkie-
stry Dętej ze Skulska, dopełniono zwy-
czajowego obrzędu przekazania chleba. 
Zgodnie z  ceremoniałem starostowie 
dożynek wraz z  asystentami przekaza-
li na ręce starosty, wójta i  proboszcza 
bochny chleba upieczone z mąki pocho-
dzącej z ostatnich zbiorów, a gospodarze 
podzielili się nimi z  gośćmi. O  oprawę 
części obrzędowej uroczystości zadbał 
zespół „Echo Kujaw”.

Kolejnym, istotnym punktem progra-
mu było ogłoszenie wyników XIX edy-
cji Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku” 
i  uhonorowanie jego laureatów. W  tym 
roku do konkursu nominowano go-

Część artystyczną dożynek rozpoczęło 
rozstrzygnięcie konkursu „Na Najpięk-
niejszy Wieniec Dożynkowy”. Do kon-
kursu stanęło 14 wieńców ze wszystkich 
gmin powiatu konińskiego. Komisja kon-
kursowa uznała, iż najpiękniejszy wie-
niec wykonało sołectwo Broniki z gminy 
Rychwał. Drugie miejsce przypadło dla 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzeź-
na w gminie Krzymów, a trzecie należało 
do Koła Gospodyń Wiejskich z Miłaczewa 
z gminy Kleczew. 
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Ćwiczenia 
„WODA 2021”
W dniach 14-16 września 
2021 r. na terenie 
miasta Konina i powiatu 
konińskiego odbyły 
się krajowe ćwiczenia 
ratownicze pod 
kryptonimem „WODA 2021”.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środ-
ki z  centralnego odwodu operacyjnego 
z czterech województw: wielkopolskiego, 
zachodnio – pomorskiego, dolnośląskie-
go, lubuskiego oraz Szkoły Aspirantów 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło ok. 
300 strażaków oraz 100 pojazdów (m.in. 
samochody ratowniczo – gaśnicze, pom-
py wysokiej wydajności, sprzęt pływający, 
quady oraz zaplecze logistyczne).

W  ramach prowadzonych ćwiczeń 
został powołany Sztab Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP. Dzia-
łaniami kierował zastępca wielkopol-
skiego komendanta wojewódzkiego PSP 
st. bryg. Jarosław Zemelczyk. Sztab oraz 
miejsce koncentracji sił i środków znaj-
dowało się przy stadionie miejskim przy 
ul. Podwale w Koninie.

Zadania z jakimi musieli poradzić so-
bie strażacy to: awaria pompowni Grójec, 
awaria na śluzie wrót przeciwpowodzio-
wych Morzysław, gdzie Specjalistyczna 

rozlewiska. Działania strażaków polegały 
na przepompowaniu wody z zalanych te-
renów. Kolejne zdarzenie to wypadnięcie 
beczek i zbiorników do koryta rzeki Warty 
podczas gwałtownego opuszczania pro-
mu. W  miejscowości Ladorudz, gmina 
Krzymów na uszkodzonym promie znaj-
dowała się potrzebująca pomocy kilku 

osobowa grupa młodych ludzi. Do tego 
zdarzenia zadysponowano samochody 
ratowniczo – gaśnicze z łodziami.

Ponadto strażacy musieli poradzić so-
bie z ewakuacją dwóch spadochroniarzy, 
którzy zawiśli na drzewie na wysokości 
powyżej 10 m przy Oczyszczalni Ście-
ków w Koninie przy ul. Nadrzecznej oraz 
z grupą kajakarzy, która utknęła w śluzie 
na zbiorniku Powa.

Ostatnie założenie ćwiczeń „WODA 
2021” to pomoc grupie młodzieży, która 
spędziła noc na moście technologicznym 
na Jeziorze Gosławskim i potrzebuje po-
mocy w  bezpiecznym przedostaniu się 
na brzeg. 

Ćwiczenia zakończyły się podsumo-
waniem przez organizatorów – Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu.

Głównym celem ćwiczeń było ustale-
nie stopnia przygotowania sił i środków 
COO KSRG do zwalczania skutków zda-
rzeń długotrwałych i  o  dużych rozmia-
rach powstałych w  wyniku powodzi na 
znacznym obszarze. Ponadto ćwiczenia 
miały na celu sprawdzenie sprzętu, któ-
rym dysponujemy na wypadek powstania 
powodzi.

st. kpt. Sebastian Andrzejewski 
PSP w Koninie

Grupa Ratownictwa Wodno–Nurkowe-
go usuwała awarię poprzez wydobycie 
przeszkody, ewakuacja pracowników 
pompowni Morzysław, którzy próbując 
sprawdzić drożność urządzeń hydro-
technicznych opadli z  sił i  zawiśli ok. 3 
m nad lustrem wody przemokniętych 
podstaw wału oraz występujących prze-
cieków na prawym brzegu rzeki Warty 
pomiędzy miejscowościami Żerkie oraz 
Święte na gminie Kramsk. Strażacy 
przy wykorzystaniu worków z  piaskiem 
umacniali przemoknięte wały.

Natomiast w Koninie przy pompowni 
Nizina Konińska w  korycie rzeki Warty 
zaczęła zbierać się woda z  pobliskich 
rowów melioracyjnych tworząc ogromne 

Po wręczeniu nagród w  konkursie 
wieńcowym na scenie pojawili się lokalni 
artyści. Dla uczestników imprezy zagrali 
i zaśpiewali: Gminna Orkiestra Dęta ze 
Skulska, dzieci i młodzież z gminy Skulsk 
– podopieczni Filii Skulskiej Ogniska Mu-
zycznego z Radziejowa, zespół Złota Jesień 
oraz formacja G3. Gwiazdą wieczoru był 
zespół TOP ONE. Imprezę zakończyła za-
bawa z dj.

Dla wszystkich gości poczęstunek 
przygotowały panie z kół gospodyń wiej-

spodarstwa: Marcina Bocianowskiego 
z  gminy Rychwał, Żanety i  Krzysztofa 
Grochocińskich z  gminy Ślesin, Moniki 
i Tomasza Jakubowiczów z gminy Rzgów, 
Beaty i  Bartosza Janaczyków z  gmi-
ny Kleczew, Magdaleny Nawrockiej-
-Juszczyk i Romana Juszczyka z gminy 
Kramsk, Anity Piątkowskiej-Krzewic-
kiej i  Mateusza Krzewickiego z  gminy 
Sompolno, Elżbiety i  Macieja Nowaków 
z gminy Stare Miasto, Doroty i Konrada 
Zawadów z gminy Skulsk oraz Agnieszki 
i Mariusza Zwolskich z gminy Skulsk. Po 
prezentacji i wręczeniu aktów nominacji 
rolnikom prowadzącym wyróżnione go-
spodarstwa nastąpił najbardziej oczeki-
wany moment – ogłoszenie zwycięzców 
tegorocznego konkursu. Decyzją kapitu-
ły, pracującej pod kierownictwem Hen-
ryka Kryka – członka Zarządu Powiatu 
Konińskiego – Statuetkę Żniwiarza otrzy-
mali: Monika i Tomasz Jakubowiczowie, 
Magdalena Nawrocka-Juszczyk i Roman 
Juszczyk, Anita Piątkowska-Krzewicka 
i Mateusz Krzewicki, Dorota i Konrad Za-
wada oraz Agnieszka i Mariusz Zwolscy.
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skich z gminy Skulsk. O dekoracje, które 
podziwiać mogli uczestnicy imprezy, za-
dbali seniorzy z Dziennego Domu Senio-
ra w Mielnicy Dużej, uczestnicy Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej 
oraz pracownicy Biblioteki oraz Gminne-
go Ośrodka Kultury w Skulsku.

Dodatkowo podczas uroczystości do-
żynkowych Fundacja Ajak przeprowadziła 
zbiórkę publiczną na rzecz Kai Stankie-
wicz – rocznej dziewczynki, która po prze-
szczepieniu wątroby walczy o powrót do 
zdrowia. O bezpieczeństwo zdrowotne dla 
siebie, swojej rodziny i  przyjaciół można 
było zadbać szczepiąc się przeciw CO-
VID-19. Jednodawkową szczepionką fir-
my Johnson&Johnson, w uruchomionym 
na plaży plenerowym punkcie szczepień, 
zaszczepiły się 42 osoby.

 
Sylwia Kudła 

Starostwo Powiatowe w Koninie


