
ISSN 1731-8408 Czerwiec 2022, nr 2 (135)

21 sierpnia 2022 r.
w Rychwale

Starosta Koniński Stanisław Bielik
Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara

ks. kanonik Marek Molewski
zapraszają na

DOŻYNKI 
POWIATOWO-GMINN0-PARAFIALNE



Wsparcie powiatu dla WSZ w Koninie
Powiat Koniński 
przekazał 8 kwietnia 
dwie wielofunkcyjne 
drukarki laserowe 
dla Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego 
w Koninie. Urządzenia będą 
wspomagać pracę Zakładu 
Fizjoterapii.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie zwrócił się do 

Starosty Konińskiego z prośbą o pomoc 
w wyposażeniu Zakładu Fizjoterapii 
w drukarki niezbędne do realizacji obo-
wiązku prowadzenia elektronicznej do-
kumentacji medycznej.

„Szpital wyposażył 11 stanowisk pra-
cy w komputery w obydwu Zakładach 
Fizjoterapii, przy ul. Wyszyńskiego oraz 
przy ul. Szpitalnej. Niestety, kłopoty fi-
nansowe, z jakimi boryka się lecznica, 
powstrzymały sfinalizowanie zadania 
i wyposażenie stanowisk pracy w dru-
karki” – poinformowała Emilia Jóźwiak, 
kierownik Zakładu Fizjoterapii WSZ 
w Koninie. „Aby móc wdrożyć i urucho-

mić system w zakładzie postanowiliśmy 
pozyskać środki na zakup drukarek z ze-
wnątrz. Starosta koniński odpowiedział 
na naszą prośbę i otrzymaliśmy dwie 
wielofunkcyjne drukarki laserowe, za co 
serdecznie dziękuję” – dodała kierownik.

Do Zakładu Fizjoterapii w WSZ w Koni-
nie trafiły dwa kompaktowe, monochroma-
tyczne urządzenia laserowe MFC-L2712DN 
o łącznej wartości 2 124 złotych. Każde 
z nich stanowi połączenie tradycyjnej dru-
karki z funkcjami skanera, ksero i faksu.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

V Powiatowe Dni
Rodzicielstwa Zastępczego

Rodziny zastępcze z powiatu 
konińskiego spotkały się 
8 czerwca w Kazimierzu 
Biskupim, by wspólnie 
świętować z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ob-
chodzony jest w Polsce 30 maja. W tym 
wyjątkowym czasie szczególnie zwra-
camy uwagę na wysiłek, jaki podejmują 
rodzice zastępczy dla osamotnionych 
i odrzuconych dzieci. Dzięki ich zaanga-
żowaniu możliwe jest zapewnienie mło-
dym ludziom spokojnego dzieciństwa, 
wykształcenia oraz, co najważniejsze, 
miłości.

„Dla powiatu konińskiego to bardzo 
wyjątkowe święto, jako że całość zadania 
dotyczącego pieczy zastępczej realizowa-
na jest w stu procentach przy udziale ro-
dzin zastępczych, bez potrzeby korzysta-
nia z opieki instytucjonalnej, czyli domów 
dziecka” – mówi Dorota Kaźmierczak, 
kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie. 

„Ubiegły rok był wyjątkowo trudny, 
wykonaliśmy aż 59 nowych zabezpie-
czeń dzieci w pieczy zastępczej. Na 
koniec 2021 r. w 140 rodzinach zastęp-
czych przebywało 243 dzieci. Dlatego 
cieszymy się, że po dwóch latach prze-
rwy spowodowanej pandemią mogli-
śmy znów spotkać się w tak licznym 
gronie i podziękować w ten symbolicz-
ny sposób rodzicom zastępczym za ich 
codzienny trud” – dodaje Dorota Kaź-
mierczak.

W kaźmierskim Amfiteatrze, na pią-
tej już edycji imprezy, spotkali się przed-
stawiciele powiatu konińskiego, gminy 
Kazimierz Biskupi oraz ośrodków po-
mocy społecznej, dyrektorzy i pedago-
dzy szkolni, a także przede wszystkim 
rodziny zastępcze z powiatu konińskie-
go oraz dzieci i młodzież w nich przeby-
wające.

Zgromadzonych gości przywitała 
najstarsza stażem zawodowym ro-
dzina zastępcza zawodowa pełniąca 
funkcję pogotowia rodzinnego – pań-
stwo Zofia i Józef Walkowscy z gminy 
Golina. Na scenie występowali pod-
opieczni Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kazimierzu Biskupim i przyjaciele 

z Ukrainy. Uczestnicy imprezy, dzięki 
pomocy studentów II i III roku reso-
cjalizacji Akademii Nauk Stosowanych 
w Koninie, brali też udział w licznych 
grach i zabawach rodzinnych na świe-
żym powietrzu. Świętowanie zakoń-
czyło się przy ognisku i muzyce.

W organizacji V Powiatowych Dni 
Rodzicielstwa Zastępczego Powiat Ko-
niński wsparł Urząd Gminy Kazimierz 
Biskupi oraz Klasztor Misjonarzy Świętej 
Rodziny.

Agnieszka Rubczewska
PCPR w Koninie

Z Konwentu Powiatów Województwa 
Wielkopolskiego w Mikorzynie
Konwent Powiatów 
Województwa 
Wielkopolskiego 
obradował 13 i 14 czerwca 
w Mikorzynie. Dwudniowe 
posiedzenie poświęcone 
było bieżącym problemom 
samorządów związanym 
z finansowaniem domów 
pomocy społecznej 
i powiatowych szpitali.

Starostwie z Wielkopolski spotkali się, 
aby wypracować rozwiązania, które mo-
głyby pomóc w trudnej sytuacji domów 
pomocy społecznej i publicznej służby 
zdrowia.

Pierwszego dnia obrad, podczas dys-
kusji o dps-ach, samorządowcy zwracali 
uwagę na wzrost kosztów utrzymania 
placówek, które znacznie przekraczają 
możliwości budżetowe powiatów. W kon-
tekście zapowiadanych przez rząd zmian 
i reform w działalności domów pomocy 
społecznej starostowie rozmawiali m.in. 
o wprowadzeniu w placówkach podzia-
łu usług na medyczne – finansowane 

z NFZ i pozamedyczne – finansowane 
we własnym zakresie. Według samorzą-
dowców, takie rozwiązanie (na przykład 
przejęcie przez NFZ finansowania pielę-
gniarek) pozwoliłoby w znacznym stop-
niu odciążyć budżety jednostek. 

Kolejnym, wskazanym przez staro-
stów, sposobem na poprawienie sytuacji 

finansowej dps-ów byłoby rozszerzenie 
zakresu świadczonych przez nie usług 
o działalność komercyjną. Starostowie 
podkreślali też konieczność poprawy 
warunków wynagradzania pracowników 
dps-ów, których zarobki są zbyt niskie 
i nieadekwatne do skali trudności wyko-
nywanych przez nich obowiązków w tych 
jednostkach.

W dyskusji o problemach domów po-
mocy społecznej wzięły również udział: 
Justyna Pawlak, dyrektor Departamen-
tu Pomocy i Integracji Społecznej Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
oraz Monika Donke-Cieślewicz dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w urzędzie 
wojewódzkim.

Drugi dzień obrad Konwentu zdomi-
nował temat publicznej służby zdrowia. 

O kłopotach, z jakimi borykają się po-
wiatowe szpitale oraz możliwościach 
uzdrowienia ich sytuacji starostowie roz-
mawiali z wojewodą wielkopolskim Mi-
chałem Zielińskim, prezesem Zarządu 
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców 
Szpitali Powiatowych Waldemarem Ma-
linowskim oraz Agnieszką Pachciarz, 
dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Samorządowcy zasygnalizowali, że 
zła sytuacja powiatowych podmiotów 
leczniczych skutkować będzie ograni-
czeniem oddziałów, a nawet likwidacją 
szpitali, co spotka się z dużym nieza-
dowoleniem społecznym. Lecznice 
powiatowe świadczą, bowiem stacjo-
narną opiekę medyczną dla mieszkań-
ców wsi i miasteczek i z tego względu 

stanowią ważne ogniwo systemu opie-
ki zdrowotnej. 

Starostowie odnieśli się także do pro-
blemu niewystarczających środków na 
pokrycie świadczeń oraz braków kadro-
wych w lecznicach. Nawiązali również do 
zasad dotyczących kształcenia lekarzy 
oraz pielęgniarek i zaapelowali o pod-

jęcie działań służących zwiększeniu li-
czebności kadr medycznych.

Obradom Konwentu Powiatów Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Mikorzynie 
przewodniczył starosta ostrzeszowski 
Lech Janicki. Gospodarzem spotkania 
był starosta koniński Stanisław Bielik. 

Dwudniowemu posiedzeniu towarzy-
szyła wystawa prac plastycznych autor-
stwa mieszkańców Domu Pomocy Spo-
łecznej w Ślesinie. 

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Zakończono kwalifikację 
wojskową w powiecie konińskim

Powiat koniński podsumował 
tegoroczną kwalifikację 
wojskową. Stawiło się na nią 
674 poborowych.

Celem kwalifikacji wojskowej jest 
zebranie informacji o stanie zdrowia fi-
zycznego i psychicznego młodych ludzi 
pod kątem ich predyspozycji do służby 
w polskim wojsku. Każdego roku armia 
wzywa do stawienia się przed komisjami 
lekarskimi, aby sprawdzić, kto w razie 
zagrożenia byłby zdolny podjąć służbę 
i w jakich formach obrony.

W powiecie konińskim, wezwanie takie 
otrzymało w tym roku 686 osób z roczni-
ka podstawowego, tj. urodzonych w 2003 
roku. Wojsko upomniało się też o 22 kobie-
ty, które ukończyły lub kontynuują naukę 
na preferowanych przez armię kierun-

kach, a także o 50 mężczyzn z roczników 
starszych, którzy zostali wcześniej uznani 
za czasowo niezdolnych do czynnej służby 
wojskowej lub nie posiadali w ogóle orze-
czenia ustalającego zdolność do służby.

„Tegoroczna kwalifikacja wojsko-
wa przebiegała bez zakłóceń. Zarówno 
w grupie 19-latków, jak i wśród kobiet 
frekwencja wyniosła 96%. Gorzej wy-
glądało stawiennictwo osób z roczników 
starszych, które osiągnęło poziom 32%. 
Jako najczęstszą przyczynę usprawie-
dliwionej nieobecności podawano pobyt 
poza granicami kraju. Złożono tylko je-
den wniosek o doprowadzenie kwali-
fikowanego przez policję” – informuje 
Adrianna Głąbicka z Biura Spraw Obron-
nych w konińskim starostwie.

W tym roku Powiatowa Komisja Lekar-
ska nr 1 w Koninie przebadała łącznie 674 
mieszkańców powiatu. Za zdolnych do od-

bywania służby wojskowej oraz pełnienia 
takiej służby poza granicami kraju, komisja 
uznała 555 mężczyzn z rocznika podstawo-
wego i 11 z roczników starszych. Kategorię 
„A” otrzymało też 19 kobiet. Za całkowicie 
niezdolnych do służby wojskowej uznano 26 
badanych, jedną osobę zakwalifikowano jako 
czasowo niezdolną do czynnej służby woj-
skowej, a 59 – jako niezdolne do odbywania 
służby w czasie pokoju. Na dodatkowe bada-
nia skierowano 70 osób. W 49 przypadkach 
dotyczyły one konsultacji okulistycznej, a w 4 
– internistycznej. Kolejnych 16 osób skiero-
wanych zostało do poradni zdrowia psychicz-
nego oraz jedna – do laryngologicznej.

Koordynatorem kwalifikacji wojsko-
wej w powiecie konińskim było Biuro 
Spraw Obronnych Starostwa Powiatowe-
go w Koninie.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Wędrówka po świecie malarskich 
pasji mieszkańców DPS w Ślesinie
Wernisaż 22. Wystawy Prac 
Plastycznych Mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej 
odbył się 19 maja 
w sali wystawowej Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ślesinie. Przez prawie dwa 
tygodnie ekspozycja była 
dostępna dla zwiedzających.

„Wśród mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie nie brakuje osób 
utalentowanych plastycznie. Wspieramy 
talenty naszych podopiecznych, poma-
gamy im realizować twórcze pasje i po-
mysły, a także angażujemy się w różne 

artystyczne projekty. Jednym z nich była 
właśnie ta wystawa. Organizowaliśmy ją 
już po raz dwudziesty drugi. Tak jak w la-
tach ubiegłych, ekspozycję tworzył rocz-
ny dorobek artystyczny mieszkańców 
placówki. Wszystkie dzieła zostały wy-

konane pod czujnym okiem terapeutów 
w ramach zajęć z arteterapii” – mówi Jo-
anna Wołyńska, dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie.

Na tegoroczną ekspozycję składało 
się ponad sto dzieł wykonanych za po-
mocą różnorodnych technik i środków 
warsztatowych. Prace trzydziestu pod-
opiecznych stanowiły zapis ich emocji 
oraz indywidualnego postrzegania ota-
czającej rzeczywistości. Ich wyjątkowość 
sprawia, że od lat zdobywają prestiżowe 
nagrody w ogólnopolskich i wojewódz-
kich konkursach plastycznych, a także 
cieszą się zainteresowaniem kolekcjo-
nerów i koneserów sztuki.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Powiatowy finał XVI Wielkopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej
Powiatowy finał 
XVI Wielkopolskiej 
Olimpiady Wiedzy 
Konsumenckiej imienia 
Elżbiety Połczyńskiej odbył 
się 31 maja. 
Na podium stanęło troje 
uczniów z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Technicznych 
w Sompolnie.

W konkursie wzięło udział sie-
demnastu uczniów z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych 
w Kleczewie, Zespołu Szkół Ekonomicz-

no-Usługowych w Żychlinie oraz Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
w Sompolnie.

Olimpiadę rozpoczął pisemny test ze 
znajomości podstawowych aktów prawa 
konsumenckiego. Uczestnicy odpowie-
dzieli na 40 pytań z zakresu sprzedaży 
konsumenckiej, prawa ochrony konku-
rencji i konsumentów, pozasądowego 
rozstrzygania sporów konsumenckich, 
a także z przepisów prawa m.in.: banko-
wego, turystycznego, telekomunikacyj-
nego czy ubezpieczeniowego.

Sześcioro uczestników z największą 
liczbą punktów otrzymało dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
starostę konińskiego. Laureatami zostali:
1. Wiktoria Pilarska – ZSOT w Sompolnie.
2. Weronika Michel – ZSOT w Sompolnie.

3. Natalia Wysocka – ZSOT w Sompolnie.
4. Jakub Blim – ZSEU w Żychlinie.
5. Aleksandra Berger – ZSEU w Żychli-

nie.
6. Nikola Wysocka – ZSOT w Sompolnie.

Serdecznie gratulujemy laureatom.

Joanna Fabisiak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Sukces uczniów
ZSEU w Żychlinie
Uczniowie z Technikum 
Reklamy w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie zdobyli nagrodę 
główną i wyróżnienia 
w ogólnopolskim konkursie 
ekologicznym „Eko-
reakcje”.

Pierwsze miejsce zajęła uczennica 
klasy III Kinga Dziurdzińska. W nagro-
dę otrzymała rower miejski o wartości 
dwóch tysięcy złotych. Wyróżnienia tra-
fiły do Aleksandry Owczarek z klasy III 
TR oraz Aleksandry Kazimierskiej i Filipa 
Jesiołowskiego z klasy I TR.

Uczestnicy konkursu mieli za zada-
nie przygotować tekst opisujący sposoby 

oszczędzania zużycia prądu i wody lub 
nagrać krótki film dotyczący ekologicz-
nego podróżowania.

Organizatorem konkursu była Fun-
dacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
w Warszawie. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli, m.in. Minister Edu-
kacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska, Uniwersytet Warszawski czy 
Politechnika Warszawska.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie
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Rolnicy z powiatu konińskiego 
laureatami konkursu

Państwo Krystyna 
i Piotr Mizerni z Nowego 
Czarkowa, gm. Kramsk 
zostali laureatami konkursu 
Wielkopolski Rolnik 
Roku 2021, otrzymując 
z rąk Wicemarszałka 
Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego – statuetkę 
Siewcy.

Wśród nominowanych z naszego po-
wiatu znaleźli się również rolnicy: Maria 
i Sebastian Staszakowie z Biskupic, gm. 
Grodziec oraz Ilona i Marek Michalako-
wie z Kuchar Borowych, gm. Rychwał.

Uroczysta gala odbyła się 5 czerwca 
w Sali Ziemi Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. Krzysztof Grabowski, 
Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego wręczył statuetki Siewcy zwy-
cięzcom konkursu Wielkopolski Rolnik 
Roku 2021. Do konkursu organizowane-

go przez Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego, rolników zgłaszają m.in. 
Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, jak również samorządy po-
wiatowe i gminne z terenu województwa. 
To wyjątkowe w skali kraju i największe 
w regionie przedsięwzięcie promujące 
wielkopolskie rolnictwo.

W konkursie mogli uczestniczyć rolni-
cy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne 
od co najmniej 7 lat i są producentami: 
rolniczych surowców i żywności nieprze-
tworzonej oraz przetworzonej, warzyw, 
owoców i roślin ozdobnych, materiału 
hodowlanego i zarodowego, materia-
łu siewnego i szkółkarskiego, wikliny, 
trzciny, roślin leczniczych i innych. W tym 
roku do rywalizacji przystąpiło 45 gospo-
darstw. Laureaci otrzymali tytuł Wiel-
kopolskiego Rolnika Roku, statuetkę 
Siewcy, a także nagrodę finansową w wy-
sokości 15 tysięcy złotych.

Zadanie wyłonienia najlepszych wiel-
kopolskich rolników powierzone zostało 
Kapitule Konkursu, której przewodniczy 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak repre-
zentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu. Kapituła zakwalifikowała do kon-

kursu 20 rolników, którzy prezentowali 
wyjątkowo wysoki poziom produkcji rolni-
czej, stosowali nowoczesne technologie, 
odznaczali się dobrą organizacją pracy, 
wysoką estetyką gospodarstw, uzyskiwali 
wysokie efekty ekonomiczne, przejawiali 
troskę o środowisko naturalne.

W tym roku po raz pierwszy przyznano 
osobne wyróżnienie w postaci Nagrody 
Specjalnej dla rolnika za szczególne osią-
gnięcia, wkład i zaangażowanie w rozwój 
działalności rolniczej na terenie Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Laureatami 
zostali Bronisława i Jan Chlastowie z No-
wych Skalmierzyc (powiat ostrowski).

W ciągu 20 lat w konkursie wzięło udział 
ponad 1300 rolników, natomiast statuetkę 
Siewcy otrzymało łącznie 195 osób. Na-
grodzone gospodarstwa są wizytówką 
wielkopolskiego rolnictwa – reprezentu-
ją szeroki wachlarz kierunków produkcji 
rolnej, odznaczają się wysokim poziomem 
produkcji rolniczej, stosowaniem nowo-
czesnych technologii oraz dobrą organiza-
cją pracy i estetyką gospodarstw.

Agnieszka Rączka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Wyśpiewali życzenia dla mam
pracujących w starostwie
Cudowną niespodziankę 
przygotowały dla pracujących 
mam w starostwie dzieci 
z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Koninie.

26 maja rano, mali artyści z MDK-u przy-
byli do urzędu, by wyśpiewać i wytańczyć 
najlepsze życzenia. Występ dedykowany 
był oczywiście wszystkim pracującym ma-
mom.

Każda z pań otrzymała też pięknego 
tulipana. Dochodzące z parteru budynku 
śpiew i muzyka przyciągnęły również pra-
cujących w starostwie panów. Występom 
towarzyszyły radość i wzruszenie. Nie za-
brakło gromkich braw oraz występu na bis.
Dziękujemy uroczym dzieciom i dyrektor 
MDK w Koninie, p. Lucynie Lenard-Woź-
niak za wspaniałą inicjatywę. Dzięki Wam 
zapamiętamy ten dzień na długo.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Studenci pomagają dzieciom 
z rodzin zastępczych
Studenci z konińskiej 
Akademii Nauk 
Stosowanych wspierają 
dzieci z rodzin zastępczych. 
Zorganizowali dla nich 
warsztaty jak radzić sobie 
z emocjami. 

Studenci III roku Resocjalizacji 
z Akademii Nauk Stosowanych w Koni-
nie napisali pracę dyplomową z obsza-
ru wsparcia rodziny i systemów pieczy 
zastępczej. Zaproponowany przez nich 
projekt adresowany był do dzieci z rodzin 
zastępczych z powiatu konińskiego i po-
legał na zorganizowaniu dla nich warsz-
tatów służących poznaniu emocji oraz 
sposobów radzenia sobie z ich negatyw-
nymi formami.

Pomoc w realizacji projektu zaofero-
wali pracownicy Zespołu ds. Pieczy Za-
stępczej Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie: kierownik Dorota 
Kaźmierczak oraz koordynatorzy rodzin-
nej pieczy zastępczej – Anna Wojtyra, 
Marta Sosińska i Szymon Nowak.

Z warsztatów, które odbyły się w ro-
dzinie zastępczej zawodowej u państwa 
Emilii i Andrzeja Strużyńskich, skorzy-
stali najmłodsi: z rodziny zastępczej 
zawodowej w gminie Stare Miasto, 
z dwóch rodzinnych domów dziecka 
w gminach Wierzbinek i Stare Miasto 
oraz z dwóch rodzin pełniących funk-
cję pogotowia rodzinnego w gminach 
Golina i Skulsk. Łącznie czternaścioro 
dzieci.

„Stosując różne metody edukacyj-
ne, prowadzący warsztaty studenci za-
proponowali dzieciom bardzo ciekawe 
formy zajęć. Po zabawie „Iskierka”, 
dzięki której uczestnicy warsztatów 
mogli się lepiej poznać, Marta Paca-
nowska i Daria Starosta wprowadzi-
ły dzieci w główny temat spotkania, 
czyli emocje. Po wysłuchaniu krótkich 
opowiadań, wspólnie omawiane były 
uczucia i emocje towarzyszące ich bo-
haterom. Dzieci podzieliły się ze stu-
dentkami także swoimi doświadcze-
niami w radzeniu sobie z emocjami. 
Kolejne zajęcia, poprowadzone przez 
Klaudię Rzewską oraz Dominikę Pi-
gułę, dotykały obszaru wiedzy dzieci 
o uczuciach, sposobie ich nazywania 

i wyrażania. Warsztaty zakończyły za-
jęcia z muzykoterapii przygotowane 
przez Izabelę Tomaszewską oraz Au-
reliusza Wybrańskiego” – poinformo-
wała Dorota Kaźmierczak, kierownik 
Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie.

„Warsztaty zostały bardzo dobrze 
odebrane przez dzieci, które wykazały 
się podczas zajęć dużą aktywnością i za-
angażowaniem. Na pewno pozwoliły one 
rozwinąć umiejętności dzieci w zakresie 
doświadczania odczuwanych emocji” – 
dodała kierownik.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Kariatydy 2022 wręczone
Centrum Kultury
i Sztuki w Koninie 5 maja 
ogłosiło zwycięzców
22. Konkursu o statuetkę 
Kariatydy, wybranych przez 
Kapitułę spośród szesnastu 
zgłoszeń.

Wydarzenie to powstało z myślą 
o uhonorowaniu wyróżniających się 
animatorów kultury, osób tworzących 
i wspierających kulturę w naszym sub-
regionie.

Podczas uroczystości w Domu Kul-
tury Oskard, Kariatydę w kategorii 
„Samorząd lokalny” „za wykreowanie 
przyjaznego oblicza urzędu i niesza-
blonowe promowanie zarówno kultury, 
jak i wartości współpracy” odebra-
ła Sylwia Kudła z Wydziału Rozwoju 
i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Koninie. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy 
pani Sylwii za jej pozytywne nastawienie 
i energię o wielkiej mocy.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Uczennica z Żychlina
laureatką prestiżowej olimpiady
Pola Pyzdrowska z klasy 3 
technikum żywienia i usług 
gastronomicznych z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie 
została laureatką Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych w bloku 
technologia żywności. 

To wielki sukces również dla szko-
ły, ponieważ Pola jest już kolejną osobą 
z żychlińskiej placówki będącą w grupie 
najlepszych w Polsce w tej kategorii.

Olimpiada była wielopoziomowa – 
po szkolnych eliminacjach przyszedł 
czas na zmagania okręgowe w Pozna-
niu, gdzie uczennica z ZSEU wywalczy-
ła nominację do następnego szczebla. 
Podczas centralnego etapu, który odbył 
się w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, uczniowie roz-

wiązywali test składający się z 60 pytań 
oraz wykonywali trzy zadania praktyczne 
sprawdzające ich umiejętności.

Dla uczennicy sukces jest znaczący, bo 
oprócz tytułu Laureata będzie zwolniona 
z testów w kwalifikacjach zawodowych. 
Ma też przepustkę na wybrane kierunki 
na wyższe uczelnie. Ten fantastyczny efekt 
przyniosły wielomiesięczne przygotowania 
do olimpiady pod okiem nauczycielki przed-
miotów zawodowych Elżbiety Sell, która ma 
na swoim koncie już 10 olimpijczyków.

Katarzyna Hryciuk 
ZSEU w Żychlinie

O ortograficznych zmaganiach
1 kwietnia odbyła się II edycja konkursu ortograficznego 
pt. „AS ORTOGRAFII” dla uczniów klas II-III szkół 
podstawowych zorganizowana przez Powiatową Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie. Tym razem 
wydarzenie miało miejsce na terenie Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku.

Polska ortografia nie należy do 
łatwych, użycie odpowiednich liter 
w poszczególnych wyrazach bywa 
dla wielu z nas trudnością. Wydaje 
się jednak, że dla uczestników kon-
kursu, to raczej ciekawe wyzwanie 
niż poważny problem. Pod czujnym 
okiem jury, z ortograficznymi za-
daniami zmagało się dziewięcioro 
uczniów.

Ideą jaka przyświecała pomysło-
dawczyniom – pedagogowi Monice 
Łuczak i doradcy zawodowemu Edy-
cie Zielińskiej – wzbogacenia oferty 
PPPP w Ślesinie o organizację kon-
kursów ortograficznych dla uczniów 
szkół podstawowych było: krzewienie 
i propagowanie poprawnej polszczyzny, 
motywowanie uczniów do doskonale-
nia własnych umiejętności w zakresie 

Test wiedzy o wojnach napoleońskich –
II miejsce dla ucznia z ZSOT w Kleczewie

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Koninie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 
Urbanowskiej w Koninie 7 maja podsumowali powiatowy 
konkurs wiedzy historycznej pn. „Test wiedzy o wojnach 
napoleońskich 1796-1815”. 

Wśród laureatów znalazł się uczeń 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie.

Nagrody książkowe i wyróżnienie 
w konkursie otrzymali:
• I miejsce – Adam Dyc z I LO im. Tade-

usza Kościuszki w Koninie,
• II miejsce – Jan Banaszak z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Technicz-
nych w Kleczewie,

ortografii, rozbudzanie tzw. „czujności 
ortograficznej” oraz dobre przygoto-
wanie uczniów pod względem ortogra-
ficznym do kolejnych klas. W bieżącym 
roku szkolnym organizację wydarzenia 
aktywnie wspierała logopeda Poradni, 
Edyta Stasikowska-Janik.

Komisja konkursowa wyłoniła nastę-
pujących laureatów: 
• I miejsce – tytuł ASA ORTOGRAFII – 

Julia Bubel, klasa III,
• II miejsce ex aequo – Dorota Sztuba, 

klasa III i Wiktor Sowa, klasa III,
• III miejsce – Michalina Migdalska, 

klasa III,
• Wyróżnienie – Kacper Fryska, klasa II.

Laureaci otrzymali nagrody książ-
kowe, a wszyscy uczestnicy konkursu – 
dyplomy oraz drobne upominki.

Małgorzata Mazurek
PPPP w Ślesinie

• III miejsce – Paweł Gray z I LO im. Ta-
deusza Kościuszki w Koninie,

• Wyróżnienie – Maksym Tomczak 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Koninie.

Konkurs został zorganizowany w ra-
mach zadania publicznego „Konin cza-
sów Napoleona – książka, wystawa, 
konkurs” współfinansowanego ze środ-

ków otrzymanych od Zleceniodawcy po-
chodzących z budżetu Miasta Konina.

Emila Guźnik
MBP w Koninie

Sukces ekologiczny 
uczennic z Żychlina

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie zdobył I Wyróż-
nienie oraz nagrodę w wysokości 
2500 zł w siódmej edycji konkursu 
„Nasz pomysł na ochronę środowi-
ska” organizowanego przez Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego.

Zwycięska drużyna uczennic w skła-
dzie: Natalia Samulczyk z klasy III TSG 
oraz Wiktoria Kubacka i Amelia Bana-
szak z klasy III LOP, przygotowała fotok-
siazkę ukazującą wpływ zanieczyszczeń 
na środowisko i nasze zdrowie.

Wręczenie nagród miało miejsce 
podczas gali w Sali Sesyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu. W tym 
uroczystym dniu uczennicom towarzy-
szyły Agnieszka Marciniak, nauczyciel-
ka geografii oraz Anna Matczak-Gaj, 
dyrektor szkoły.

Nagrodami w konkursie były lapto-
py dla każdego z wyróżnionych. To już 
kolejny sukces ekologiczny szkoły.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie

Powiat koniński Wicemistrzem 
Letniej Spartakiady Wojewódzkiej
Reprezentacja powiatu 
konińskiego zajęła 
II miejsce podczas XXIV 
Letniej Wielkopolskiej 
Spartakiady Ludowych 
Zespołów Sportowych 
Mieszkańców Wsi 
Województwa 
Wielkopolskiego o Puchar 
Marszałka, która odbyła się 
12 czerwca w Żerkowie.

W rywalizacji brały udział drużyny z 16 
powiatów woj. wielkopolskiego. Powiat 
koniński reprezentowali przedstawiciele 
gmin: Golina, Stare Miasto, Wilczyn oraz 
Kramsk. 

Zawodniczki i zawodnicy z naszego po-
wiatu rywalizowali w grach zespołowych, 
konkurencjach rekreacyjnych i konkuren-

cjach rodzinnych, takich jak: rzut beretem 
na odległość, rzuty do kosza, tor przeszkód, 
strzały piłką nożną na bramkę, wędkowa-
nie na sucho, rzuty przedmiotami do celu, 
rzut lotkami do tarczy, podnoszenie od-
ważnika, strzelanie z wiatrówki, rzut piłką 
lekarską, jeździectwo, tenis ziemny, piłka 
nożna kobiet, piłka nożna mężczyzn, piłka 
siatkowa mężczyzn, piłka koszykowa ko-
biet czy piłka koszykowa mężczyzn.

Po podliczeniu punktacji ze wszyst-
kich konkurencji i gier zespołowych oka-
zało się, że powiat koniński wywalczył II 
miejsce (506 pkt.). Pierwsze miejsce (553 
pkt.) zdobył powiat ostrzeszowski, nato-
miast trzecie miejsce (494,5 pkt.) – po-
wiat ostrowski.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Podziękowano tym, 
którzy wytyczają nowe szlaki
Po raz dwudziesty drugi, 21 kwietnia w Konińskim Domu 
Kultury, władze powiatu konińskiego podsumowały miniony rok, 
dziękując jednocześnie za wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.

 
„Państwo jesteście tymi, którzy nie po-

dążają wydeptanymi ścieżkami. To Pań-
stwo właśnie odważnie kroczycie drogami, 
często przedzierając się przez gąszcze 
trudności po to, by odkryć i wytyczyć nowe 
szlaki. To wielki zaszczyt stanąć przed 
niezwykłymi ludźmi o wielu talentach, od-
ważnymi w dążeniu do celów, wyznacza-
jącymi standardy i odkrywającymi niezna-
ne” – tymi słowami powitała gości Żanetta 
Matlewska, przewodnicząca Rady Powiatu 
Konińskiego, podkreślając, że jest jedno-
cześnie pierwszą kobietą w historii powiatu 
konińskiego pełniącą zaszczytną funkcję 
przewodniczącej rady.

„Mimo wielu trudności, z jakimi musie-
liśmy mierzyć się w samorządzie powia-
towym, to uważam, że miniony rok 2021, 
a sięgając wstecz również 2020, z punktu 
widzenia naszej samorządowej pracy mo-
żemy ocenić pozytywnie. (…) Efekty naszej 
pracy nie byłyby możliwe bez współpracy 
z wieloma podmiotami i organizacjami 
działającymi w powiecie. Za co wszystkim, 
którzy z nami współpracują dziękuję” – do-
dał starosta Stanisław Bielik. Podziękował 
także między innymi: wojewodzie wiel-
kopolskiemu, marszałkowi wojewódz-
twa wielkopolskiemu, samorządowcom, 
przedstawicielom organizacji pozarządo-
wych, firm, służb mundurowych, mediom 
lokalnym oraz pracownikom starostwa 
i jednostek organizacyjnych powiatu.

Po przemówieniach gospodarzy uro-
czystości wręczono odznaki tytułu hono-
rowego „Zasłużony dla Powiatu Koniń-
skiego”, które otrzymali: Elżbieta Barszcz 
– dyrektor Muzeum Okręgowego w Ko-
ninie oraz Stowarzyszenie na rzecz Spół-
dzielni Socjalnych.

Najważniejszym jednak punktem pro-
gramu było wręczenie statuetek „Na-
grody za działalność na rzecz rozwoju 
Powiatu Konińskiego”. W dziedzinie „Go-
spodarka” Zarząd Powiatu nominował 4 
przedsiębiorstwa: ABC – PAK sp. z o.o. 

Otwarto Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

dla dzieci i młodzieży z powiatu 
konińskiego i miasta Konina

Otwarto pierwsze 
Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla 
dzieci i młodzieży w Koninie. 
Z placówki bezpłatnie mogą 
korzystać mieszkańcy 
powiatu konińskiego i Konina 
w wieku od 7 do 18 lat. 

Placówka została zlokalizowana przy 
ulicy Szpitalnej niedaleko Wojewódzkie-
go Szpitala Zespolonego w Koninie. Znaj-
dują się tam m.in. gabinety do konsultacji 
i terapii oraz tzw. oddział dzienny – dla 
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 
wymagających szczególnej pomocy. 

Uroczystego otwarcia Centrum, które 
odbyło się 15 czerwca, dokonali: starosta 
koniński Stanisław Bielik, przewodni-
cząca rady powiatu Żanetta Matlewska, 
członek zarządu Fundacji „Mielnica” 
Nikola Juzala-Grabowska oraz fundator 
Andrzej Obalski.

„Jestem głęboko przekonany co do 
zasadności i ważności dla mieszkańców 
powiatu konińskiego oferty pomocowej, 
jaką wnosi ta nowo powstała instytucja. 
Powiat Koniński docenia i wpiera wszel-
kie inicjatywy, które służą poprawie ży-
cia mieszkańców powiatu w różnych 
jego sferach. Życzę wszystkim zaan-
gażowanym w realizację tego projektu 
powodzenia i satysfakcji z efektów pra-
cy Centrum” – powiedział podczas uro-
czystości otwarcia starosta Stanisław 
Bielik. 

„Wierzę, że miejsce to zapew-
ni dostępność i powszechność usług 
zdrowotnych w zakresie zdrowia psy-
chicznego dzieci i młodzieży, i co waż-
ne, umożliwi natychmiastową pomoc 
w trudnych sytuacjach” – dodała prze-
wodnicząca Rady Powiatu Konińskiego 
Żanetta Matlewska.

„Istotne w tym przedsięwzięciu jest to, 
że ten nowoczesny, środowiskowy model 
spełni też funkcje profilaktyczne, wes-
prze i wyedukuje rodziców, opiekunów 

i oczywiście samych młodych benefi-
cjentów. Stworzy sieć pomocy w całej lo-
kalnej społeczności, w otoczeniu i insty-
tucjach publicznych na terenie powiatu” 
– podkreślił Andrzej Obalski, Fundator 
Fundacji Mielnica.

Uczestniczący w otwarciu Centrum 
goście wysłuchali też wykładu Karoliny 
Drożdżal-Kolubczyńskiej, lekarz psychia-
try, specjalistki w zakresie psychiatrii dzie-
ci i młodzieży. W swoim krótkim wystąpie-
niu psychiatra wyjaśniła, czym jest model 
środowiskowej psychiatrii i jak ogromne 
ma znaczenie w przypadku diagnozowa-
nia oraz leczenia dzieci i młodzieży. 

„Realizowany dotąd przestarzały mo-
del pomocy psychiatrycznej dla dzieci 
i młodzieży nie spełniał warunku dostęp-
ności i stopniowalności pomocy. Naj-
częściej zakładał, bowiem konieczność 
pobytu w szpitalu psychiatrycznym, w ode-
rwaniu od opiekunów i środowiska życia 
dziecka, co często pogłębiało problem. 
Dużym utrudnieniem jest to, że pomoc 
specjalistyczna nie jest dostępna w miej-
scu zamieszkania dziecka. Uruchamianie 
takich instytucji jest przykładem na zasad-
niczą zmianę podejścia do psychiatrii dzie-
cięcej, bowiem Centrum daje możliwość 
diagnozowania dziecka jak najbliżej miej-
sca zamieszkania, psycholog i psychote-

rapeuta ma być dostępny bezpośrednio 
w środowisku dziecka” – podsumowała 
swoje wystąpienie lekarz psychiatra Karo-
lina Drożdżal-Kolubczyńska.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psy-
chicznego dla dzieci i młodzieży powstało 
w ramach projektu realizowanego przez 
Fundację „Mielnica” w partnerstwie 
z Powiatem Konińskim. Przedsięwzię-
cie kosztowało 4 360 697,55 zł, z czego 
4 142 662,67 zł stanowiło dofinansowa-
nie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego – WRPO 2014 +.

W Centrum pracuje blisko 20 osób: 
psychiatrzy, psycholodzy, psychotera-
peuci, terapeuci środowiskowi i zajęcio-
wi, pedagodzy, pielęgniarze i inni specja-
liści dobierani do potrzeb beneficjentów. 
Zgodnie z projektem, wsparciem wykwa-
lifikowanej kadry objętych zostanie po-
nad 300 osób z zaburzeniami psychicz-
nymi w wieku od 7 do 18 lat oraz ok. 200 
osób z ich otoczenia.

Informacje o możliwości skorzystania 
z usług Środowiskowego Centrum Zdro-
wia Psychicznego dla dzieci i młodzieży 
z powiatu konińskiego i miasta Konia 
można uzyskać, dzwoniąc pod numery 
telefonu: 570168808 (Case Manager) lub 
690880816, 884081688 (rejestracja) albo 
za pomocą poczty mailowej: fundacja-
mielnica@onet.pl.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

styczny „Dębowiacy” z Sompolna. Statuetki 
trafiły do: Danuty Pydyńskiej zaangażowa-
nej w kultywowanie lokalnego dziedzictwa 
i realizującej przedsięwzięcia odkrywające 
tożsamość kulturową regionu, pozwalają-
ce rozbudzać pasje oraz wspierać talenty 
młodych, a także do Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Ratowania Pamięci 
FRYDHOF prowadzącego niełatwą walkę 
z upływającym czasem, skupiając swoje 
działania nie tylko na ratowaniu cmentarzy, 
ale także na prowadzeniu wśród miesz-
kańców powiatu edukacji historycznej.

Za osiągnięcia w dziedzinie „Sport i tu-
rystyka” do nagrody nominowano: Adriana 
Stanisławskiego – nauczyciela i szermierza 
ze Starego Miasta, Janusza Kwiecińskie-
go – prezesa Klubu Tenisowego „Wicher” 
w Liścu Wielkim oraz Gminę Grodziec. Sta-
tuetką wyróżniono Janusza Kwiecińskiego 
– trenera i działacza sportowego wyróż-
niającego się szczególną aktywnością 
w nauce tenisa stołowego, szkoląc przede 
wszystkim dzieci i młodzież. Najlepszym 
dowodem na skuteczność tych treningów 
są wyniki osiągane przez zawodników klu-
bu w mistrzostwach Wielkopolski i wygra-
na w Grand Prix Wielkopolski we wszyst-
kich kategoriach wiekowych.

Podczas wydarzenia nie zabrakło tak-
że akcentów muzycznych. W części arty-
stycznej można było usłyszeć w autorskich 
piosenkach Violettę Kozłowską-Zając wraz 
z towarzyszącymi jej muzykami: Sławomi-
rem Kluczewskim i Mariuszem Stawickim 
oraz młodych artystów z powiatu koniń-
skiego: zespół Quintet Brass, złożony z mu-
zyków Sompoleńskiej Orkiestry Dętej oraz 
Gustawa Konata ze Studia Piosenki Estra-
dowej HIT w Koninie. Taneczne umiejętności 
zaprezentowali z kolei soliści zespołu FART.

Zwieńczeniem galowego wieczoru był 
koncert zespołu SOYKA Kwartet, który 
oczarował publiczność muzyką, śpiewem 
i historiami opowiadanymi przez Stanisła-
wa Soykę. Po koncercie na uczestników Gali 
czekał słodki poczęstunek oraz degustacja 
win produkowanych w firmie VIN KON.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie

sp.k. z Sompolna, Gebhardt Stahl Polska 
sp. z o.o. z Modły Królewskiej (gmina Sta-
re Miasto), PHU TOMBIG Tomasz Goździk 
z Brzeźna (gmina Krzymów) oraz Spół-
dzielnię Socjalną „Komunalka Rzgów”. 
Statuetki otrzymali: ABC – PAK sp. z o.o. 
sp.k. z Sompolna oraz Spółdzielnia So-
cjalna „Komunalka Rzgów” za rozwój 
firm i zwiększenie zatrudnienia (mimo 
okresu pandemii) oraz za współpracę 
z lokalną społecznością i samorządami, 
wspierając liczne wydarzenia społeczne.

Za „Działalność społeczną” nominację 
otrzymali: Andrzej Prętnicki, działacz spo-
łeczny z Sompolna, Fundacja im. Dokto-
ra Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Hanna 
Nawrocka, wiceprezes Fundacji Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym i Chorym 
„Tęczowa Gromada” ze Starego Miasta, 
Jadwiga Janiak, działaczka społeczna 
z gminy Stare Miasto, Katarzyna Hryciuk, 
działaczka społeczna z gminy Krzymów. 
W tej kategorii Zarząd Powiatu przyznał 
dwie statuetki. Pierwszą uhonorowano 
Andrzeja Prętnickiego, podkreślając jego 
zaangażowanie w wiele przedsięwzięć 
sportowych, społecznych i kulturalnych 
oraz niezwykłą umiejętność łączenia 
pokoleń we wspólnym działaniu. Druga 
statuetka trafiła do Fundacji im. Doktora 
Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w podzię-
kowaniu za podejmowanie inicjatyw ma-
jących istotny wpływ na rozwój lokalny, 
wyznaczanie standardów usług dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz za współ-
pracę z lokalnymi samorządami i przed-
siębiorcami, integrując środowisko lokal-
ne i w znaczący sposób przyczyniając się 
do promocji regionu konińskiego w kraju.

W kategorii „Kultura”, nominację otrzy-
mali: Danuta Pydyńska – instruktor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Jacek 
Matusiak – Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Stare Miasto, Parafia Ewangelicko 
– Reformowana w Żychlinie, Wielkopol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania 
Pamięci FRYDHOF oraz Zespół Folklory-
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