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Powiat koniński wspiera 
Hospicjum w Licheniu

Hospicjum działające od 
14 lat w Sanktuarium 
Matki Bożej Licheńskiej 
po raz kolejny otrzymało 
wsparcie od Starostwa 
Powiatowego w Koninie. 
Uprzednio chorzy dzięki 
pomocy Starosty Stanisława 
Bielika uzyskali możliwość 
korzystania z koncentratora 
tlenu. W lipcu tego roku do 
licheńskiego hospicjum trafił 
zmiennociśnieniowy materac.

Ten specjalistyczny sprzęt wspoma-
ga leczenie rozległych ran odleżynowych, 
z jakimi do placówki trafiają chorzy. Jak 
podkreślają pracownicy hospicjum, sta-
nowią dla nich jeden z najważniejszych 
elementów wyposażenia medycznego. 
Długotrwała choroba i pobyt w domu lub 
w szpitalu związany z chorobą nowotwo-

rową przyczyniają się do powstawania 
głębokich, bolesnych ran, szczególnie 
w okolicach krzyżowych, na pośladkach 
i na piętach chorych.

 
Materac przeciwodleżynowy, zmien-

nociśnieniowy to sprzęt, w którym elek-
tryczna pompa zmienia ciśnienie powie-
trza w komorach materaca, powodując, 
że nacisk na poszczególne partie ciała 
ulega ciągłym zmianom, co poprawia 
krążenie krwi oraz pracę tkanek ciała 
chorego. Efekty takiej terapii połączonej 
z zastosowaniem specjalistycznych opa-
trunków i chirurgicznym oczyszczaniem 
rany przynoszą ulgę w cierpieniu, elimi-
nując ból związany z ranami na ciele.

 
Hospicjum św. Stanisława Papczyń-

skiego w Licheniu Starym otacza opieką 
pacjentów nieuleczalnie chorych, niero-
kujących nadziei na wyleczenie w schył-
kowym okresie życia. Za opiekę nad ciężko 
chorymi nie pobiera od pacjentów żadnych 
opłat. Placówka utrzymuje się z kontraktu 
z NFZ, który jednak ledwo pokrywa koszty 
opieki. Nie starcza na wymianę zużytego 

sprzętu medycznego. Biorąc pod uwagę 
ciągle rosnące koszty, placówka zmuszo-
na jest szukać wsparcia u ludzi dobrej 
woli. Potrzebne jest doposażenie oddzia-
łu w 12 materacy przeciwodleżynowych. 
Koszt zakupu jednego specjalistycznego 
materaca to kwota ok. 2000 zł.

 
Placówkę można wspomóc, odliczając 1% 

podatku (od 2023 r. – 1,5%) lub wpłacając da-
rowiznę na konto Fundacji Spem Donare.

 
Justyna Zacharek

Biuro Prasowe Sanktuarium Maryjnego 
w Licheniu Starym

Pobiegli na Złotą Górę
Trzecia edycja półmaratonu 
pod nazwą „Festiwal 
Biegowy Złota Góra” 
odbyła się w Brzeźnie (gm. 
Krzymów). Organizatorzy 
imprezy to: Fundacja im. 
dr Erazma Pietrygi, Adam 
Gapski i Beata Pieczyńska-
Bielewska. Partnerem 
wydarzenia był powiat 
koniński.

Na starcie zawodów stanęło blisko pół 
tysiąca biegaczy. Tegoroczna edycja da-
wała możliwość udziału w biegu na kil-

ku dystansach. Zawodnicy mogli wziąć 
udział w wyścigu na 3 km, 10 km oraz 
w półmaratonie. Dodatkowo, oddzielną 
kategorię stanowili chodziarze nordic 
walking oraz leśnicy. W oddzielnych star-
tach wzięły udział również dzieci. 

Poza sportową rywalizacją festiwalo-
wi towarzyszył również festyn promujący 
zdrowy i aktywny tryb życia. Uczestnicy 
mogli spróbować potraw przygotowa-
nych przez uczniów z Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Usłuchowych w Żychlinie, 
a na stoisku powiatu konińskiego oraz 
Lokalnej Organizacji Turystycznej MA- 
RINA promowano walory turystyczne 
regionu. Biegacze, którzy do Brzeźna 
zjechali z całej Polski mogli zapoznać 
się atrakcjami turystycznymi, poznać 

szlaki piesze, wodne czy rowerowe. 

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie

2

Z KRONIKI POWIATU Z KRONIKI POWIATU

3

KURIER POWIATOWY KURIER POWIATOWY



Za nami największy
spływ w regionie

Ponad stu uczestników 
spływu kajakowego 
szlakiem Wielkiej Pętli 
Wielkopolski pokonało 
16-kilometrową trasę 
z Mielnicy Dużej do Ślesina. 
Największy spływ w regionie 
pod patronatem honorowym 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego odbył się 
9 lipca, już po raz XIII.

„Podczas naszych marszałkowskich 
spływów pokonywaliśmy już trasy po-
nad 30-kilometrowe. Tegoroczny spływ 
nie należał do najdłuższych natomiast 
należy podkreślić, iż trasa była bardzo 
wymagająca. Kajakarze, z którymi (wio-
sło w wiosło) płynąłem musieli poko-
nać zarówno kanał, w którym woda stoi 
w miejscu, jak i jeziora, które utrudniają 
wiosłowanie szczególnie, gdy pojawiają 
się wiatr i fale. Tym bardziej, uczestni-
kom XIII spływu kajakowego należą się 
wyrazy uznania i gratulacje” – podsumo-
wał kierownik spływu Marek Zawidzki.

Kajakarze biorący udział w spływie 
mieli zapewniony transport, pakiety star-

Pomoc dla uchodźców wojennych w Ukrainie
LIONS Club Arnstadt-
Ilmenau włączyło się 
w pomoc dla uchodźców 
wojennych w Ukrainie 
organizowaną przez powiat 
koniński.

Powiat koniński od prawie 20 lat 
utrzymuje partnerstwo z powiatem Ilm 
w Niemczech. Od wybuchu wojny w wy-
niku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, powiat 
Ilm, w kilku akcjach wsparcia, dostarczył 
do Konina dary rzeczowe dla uchodźców 
wojennych. Starostwo Powiatowe w Ko-
ninie przekazało je do ukraińskich samo-
rządów, w tym do regionu partnerskiego 
powiatu konińskiego.

 
W sierpniu rozpoczęła się kolejna 

akcja pomocy prowadzona przez Klub 

LIONS Club w powiecie Ilm, bowiem or-
ganizacja ta prowadzi różne formy dzia-
łań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Za-
inspirowani akcjami dostarczania pilnie 
potrzebnych leków i bandaży przez przy-
jaciela LIONS, dr Stefana Mohra, człon-
kowie spontanicznie zebrali darowiznę 
w wysokości ponad 3000 euro. Suma 
ta została podwojona przez fundusze 
z ogólnoświatowego LIONS Club.

 
W efekcie, dzięki współpracy LIONS 

Club z byłym starostą powiatu Ilm – dr 
Benno Kaufholdem – środki te zostały 
wykorzystane na skompletowanie po-
ścieli, leków, bandaży i środków dezynfe-
kujących, jak również artykułów żywno-
ściowych i higienicznych, które zostaną 
dostarczone do ogarniętego wojną kraju.

 
Dary zostały przywiezione do koniń-

skiego Starostwa i stąd są dystrybuowa-

ne do regionu Chmilnickiego oraz (dzięki 
współpracy z CDN Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w Koninie) na Uniwersy-
tet Wołyński, który przekształcił jedną 
ze swoich burs w miejsca pobytu dla 
uchodźców ze wschodniej Ukrainy.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Muzyka, defilady
i śpiew
W drugi weekend września 
ulice Rychwała oraz 
wszystkie miejscowości 
w gminie wypełniała 
muzyka orkiestr dętych, 
które maszerowały wspólnie 
z mażoretkami. „Impresje 
Muzyczne – Piknik Orkiestr” 
to wydarzenie o dużym 
znaczeniu kulturalnym 
dla powiatu konińskiego. 
To już 19 lat tradycji, którą 
pielęgnują organizatorzy: 
Orkiestra Dęta Quantum 
OSP w Rychwale 
i Stowarzyszenie Vida Artis. 

Podczas tego muzycznego święta pre-
zentują się orkiestry z naszego regionu, 
jak również zespoły z całego kraju. W tym 

roku organizatorzy gościli orkiestry dęte 
z: Woli (woj. śląskie), Janowca Wlkp. 
(woj. zachodniopomorskie), Wschowy 
(woj. lubuskie), a także Kamienia, Stare-
go Miasta, Dobrej oraz Skalmierzyc (woj. 
wielkopolskie). Na scenie i w paradach 
wystąpiła również rychwalska orkiestra 
Quantum. Uczestniczącym w pikniku 
zespołom towarzyszyły mażoretki, któ-
re prezentowały układy choreograficzne 
w paradach i podczas koncertów muzyki 
marszowej, filmowej, rozrywkowej czy 
etnicznej. 

W tym roku muzyczne święto rozpo-
częło się już 7 września, gdy do Rychwa-
ła zawitała grupa ukraińskiej młodzieży 
z Łucka współpracująca od trzech lat 
z Orkiestrą Quantum oraz lokalną szkołą 
podstawową. W sobotnie popołudnie, 10 
września, niemal 250 muzyków i tancerek 
odwiedzało kolejne miejscowości gminy 
Rychwał, wykonując koncerty oraz parady 
dla mieszkańców. W niedzielę, 11 wrze-
śnia, odbyła się gala XIX Impresji Muzycz-
nych, czyli korowód zespołów oraz kon-
certy w parku miejskim w Rychwale. Tego 
dnia do występujących orkiestr dołączyły 
lokalne organizacje społeczne, grupy re-
konstrukcyjne, sportowe i strażackie.

Zaplanowane przez organizatorów 
atrakcje pozwoliły wykazać się również 

najmłodszym, którzy mogli wziąć udział 
między innymi w plenerze malarskim. 
Jedna z uczestniczek pleneru – młoda 
artystka z grupy ukraińskiej – otrzy-
mała od burmistrza Rychwała Stefana 
Dziamary nagrodę finansową w wyso-
kości 700 zł. Piękna praca artystki zo-
stała przekazana do biblioteki publicznej 
w Rychwale.

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego było realizowane dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Powiatu Koniń-
skiego.

Zbigniew Osajda
Orkiestra Dęta Quantum OSP

w Rychwale

towe w postaci worków wodoodpornych 
oraz suchego prowiantu od firmy Kupiec, 
ubezpieczenie, a także sprzęt kajakowy.

Najmłodsi 8-letni kajakarze odebrali 
nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie oraz Miasto Ko-
nin. W spływie uczestniczyło łącznie 15 
dzieci, które otrzymały również drobne 
upominki.

Nad bezpieczeństwem uczestników 
spływu czuwała Ochotnicza Straż Pożar-
na z Lichenia Starego – wielokrotni mi-
strzowie Polski w ratownictwie wodnym. 
Spływ zakończył się na Przystani Wodnej 
w Ślesinie, gdzie wodniacy mogli posilić 
się ciepłą zupą oraz grillowaną kiełbaską 
i kaszanką.

Organizatorem imprezy była Lokal-
na Organizacja Turystyczna MARINA 
w Koninie. Projekt został dofinansowany 
przez Samorząd Województwa Wielko-

polskiego. Partnerami wydarzenia byli: 
Powiat Koniński, Miasto Konin, Gmina 
Skulsk, Miasto i Gmina Ślesin, Wielko-
polska Organizacja Turystyczna, firma 
Kupiec, Kajaki Żerków.

Aneta Majewska
LOT MARINA w Koninie
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Ruszył projekt
„Akcja-AKTYWIZACJA”
Powiat koniński 
w partnerstwie z Fundacją 
„Mielnica” realizuje 
od 1 września projekt 
„Akcja-AKTYWIZACJA”. 
Przedsięwzięcie potrwa do 
31.08.2023 r.

Powiat koniński w celu realizacji 
projektu nawiązał partnerstwo z Fun-
dacją „Mielnica” z uwagi na jej bogate 
doświadczenie oraz dorobek w zakresie 
pracy na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. Fundacja od wielu lat wspiera 

osoby najbardziej potrzebujące z powia-
tu, oferując im wiele działań rehabilita-
cyjnych i aktywizacyjnych.

Celem projektu jest aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób z niepełno-
sprawnościami, zagrożonych wyklucze-
niem społecznym i ich otoczenia poprzez 
wykorzystanie instrumentów aktywizacji 
społecznej, zawodowej oraz edukacyjnej. 
Wsparciem zostanie objętych 80 osób 
zamieszkujących na terenie subregionu 
konińskiego.

Projekt przewiduje realizację in-
dywidualnej pomocy psychologicznej 

oraz prawno-obywatelskiej, rozwijanie 
umiejętności społecznych, szkolenia 
zawodowe, a także staże dla części be-
neficjentów.

Nr projektu: RPWP.07.01.02-30-
0140/22. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach WRPO 2014+, 
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 
Działanie 7.1 Aktywna integracja, Pod-
działanie 7.1.2 Aktywna integracja - pro-
jekty konkursowe.

Elżbieta Sroczyńska
PCPR w Koninie

Narodowe Czytanie 
2022 
Starostwo Powiatowe w Koninie znów włączyło się 
w ogólnopolskie przedsięwzięcie Narodowego Czytania. 
Podczas tegorocznej odsłony akcji Para Prezydencka 
zaproponowała do czytania „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza.

W tym roku pracownice starostwa 
miały możliwość czytania utworu wraz 

Przewodnicząca Rady Powiatu Koniń-
skiego Żanetta Matlewska, Wiceprze-
wodniczący Rady Sławomir Ławniczak, 
pracownik Wydziału Rozwoju i Promo-
cji Danuta Plucińska, a także polska 
aktorka filmowa i teatralna – Teresa 
Lipowska.

Wydarzeniu miejskiej biblioteki towa-
rzyszyło spotkanie autorskie z aktorką 
oraz wystawa ilustracji do „Ballad i Ro-
mansów” Adama Mickiewicza.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie

z Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Koninie, które przygotowało na tę oka-
zję specjalne nagrania w działającym przy 
centrum greenstudio. Wybrane fragmen-
ty dzieła zaprezentowały Ewelina Rapeła 
i Sylwia Kudła z Wydziału Rozwoju i Pro-
mocji.

Przedstawiciele powiatu konińskie-
go oraz Miasta Konina spotkali się 2 
września na wspólne czytanie w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Koninie. 
Fragmenty „Ballad i Romansów” czy-
tali między innymi: Zastępca Prezy-
denta Miasta Konina Witold Nowak, 

Zmiany we władzach
powiatu

Radni powiatowi dokonali 
zmian w składzie prezydium 
rady oraz zarządu powiatu.

15 września  o godz. 12.00 wznowio-
no sesję Rady Powiatu Konińskiego, po 
tym, jak dwa tygodnie wcześniej, decyzją 
przewodniczącej rady posiedzenie zosta-
ło odroczone. Początkowo miało dotyczyć 
tylko rozpatrzenia wniosku o odwołanie 
Zarządu Powiatu Konińskiego w związ-
ku z nieudzieleniem wotum zaufania, ale 
radni większością głosów zdecydowali 
o rozszerzeniu porządku obrad.

 

Wznowione posiedzenie, zgodnie 
z planem, rozpoczęło się od procedowa-
nia wniosku o odwołanie zarządu powia-
tu. W głosowaniu jawnym, stosunkiem 
głosów 12 do 4, przy 8 wstrzymujących 
się, radni opowiedzieli się za nieodwoła-
niem zarządu.

Szkolenia dla rolnikówWielkopolska Izba 
Rolnicza we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym 
w Koninie zaprosili 
lokalnych rolników na 
szkolenia dotyczące 
integrowanej produkcji 
roślin. 

Spotkania odbyły się w dniach 20 i 21 
września w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „Przy źródełku” w Kucharach Boro-
wych (gm. Rychwał) oraz w dniach 28 i 29 
września w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „Miraś” w Rannej (gm. Kramsk). 

Szkolenia zorganizowano w związku 
z planowanymi zmianami we Wspólnej 
Polityce Rolnej na lata 2023-2027, a ich 

celem jest poszerzenie wiedzy rolników 
powiatu konińskiego na temat możliwo-
ści skorzystania z funduszy nowego Planu 
Strategicznego w zakresie ekoschematu: 
„Prowadzenie produkcji roślinnej w sys-
temie Integrowanej Produkcji Roślin”.

Integrowana produkcja roślin polega 
na produkcji żywności metodami bez-
piecznymi dla środowiska, m.in.: sto-
sowanie odpowiedniego płodozmianu, 
przestrzeganie zasad ochrony roślin, 
wykorzystywanie odmian odpornych 
na choroby, szkodniki czy też niedobory 
wody, prowadzenie nawożenia według 
potrzeb pokarmowych roślin przy wy-
korzystaniu aktualnych badań gleby na 
składniki pokarmowe i odczynu pH gle-

by itp. Dzięki udziałowi w szkoleniach 
sześćdziesięciu rolników z powiatu ko-
nińskiego otrzymało certyfikaty niezbęd-
ne do prowadzenia takiej produkcji.

Szkolenia współfinansowane są ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej „Kra-
jowa Sieć Obszarów Wiejskich” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Instytucja Zarządzająca Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Elżbieta Bryl
Kierownik Biura Powiatowego WIR

w Koninie

Na tej decyzji jednak nie poprzestali. 
Złożenie, podpisanego przez 17 radnych, 
wniosku o odwołanie przewodniczącej 
rady rozpoczęło cykl zmian.

 
Z woli radnych (18 głosów za, 4 prze-

ciw, 2 wstrzymujące) Żanetta Matlewska 
utraciła stanowisko przewodniczącego. 
Chwilę później rada powierzyła je Ry-
szardowi Nawrockiemu  (18  głosów za, 
5 przeciw, 1 głos nieważny).

 
Podczas wielogodzinnych obrad, radni 

jeszcze pięciokrotnie podchodzili do urny 
wyborczej. Po odwołaniu Sławomira Ław-
niczaka, funkcję drugiego wiceprzewodni-
czącego powierzyli radnej Annie Wożniak.  

Na wniosek starosty konińskiego, zagło-
sowali za odwołaniem radnego Tadeusza 
Słodkiewicza z funkcji członka zarządu 
powiatu. Przyjęli też rezygnację z pracy 
w zarządzie radnej Elżbiety Raźnej.

 Następnie przeprowadzone zostały 
wybory uzupełniające skład organu wy-
konawczego powiatu. Zgodnie z reko-
mendacją starosty Stanisława Bielika, 
rada powiatu powierzyła stanowiska 
członków zarządu: Radosławowi Kelmo-
wi oraz Zbigniewowi Rogowskiemu. 

 
Marta J.Bagrowska

Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Oferta Środowiskowego Centrum
Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

Fundacja Mielnica oraz powiat ko-
niński zapraszają mieszkańców do sko-
rzystania z bezpłatnej pomocy psycho-
logicznej, psychoterapeutycznej oraz 
psychiatrycznej w Środowiskowym Cen-
trum Zdrowia Psychicznego dla dzieci 
i młodzieży w Koninie, przy ul. Szpitalnej 
43. Uroczyste otwarcie placówki miało 
miejsce 15 czerwca br.

Dzieci i młodzież (od 7 do 18 r. ż.) mogą 
skorzystać ze wsparcia w zakresie:
• konsultacji psychologicznej i psychia-

trycznej,
• wsparcia medycznego i społecznego 

(wraz z rodzicami/opiekunami),
• dziennego oddziału psychiatrycznego,
• psychoterapii indywidualnej i grupo-

wej,
• wsparcia psychologicznego,
• psychoedukacji,
• profilaktyki zdrowotnej.

Specjaliści Centrum zajmują się sze-
roko rozumianym wsparciem psycho-
logicznym dla dzieci i młodzieży. W pro-
ces leczenia wdrażani są także rodzice, 
opiekunowie oraz osoby z najbliższego 
otoczenia dziecka. Opiekun pacjenta 
po wstępnym zdiagnozowaniu proble-
mu i przeprowadzeniu procedury tria-
żu (określenia, czy pacjent potrzebuje 
natychmiastowej pomocy, czy może 
otrzymać pomoc nieco później albo też 
interwencja może się odbyć w odroczo-
nym czasie), kieruje dziecko wraz z opie-
kunami do odpowiedniego specjalisty, 
z którym następnie ustalany jest plan 
leczenia oraz zakres udzielanej pomocy. 

Zespół specjalistów, do którego na-
leży również lekarz psychiatra specjali-
zujący się w psychiatrii dzieci i młodzie-
ży, udziela pomocy przede wszystkim 
w zakresie: diagnozy rozwoju dziecka, 

zaburzeń zachowania i zaburzeń emocji, 
problemów wychowawczych oraz uza-
leżnień behawioralnych i uzależnień od 
substancji psychoaktywnych. 

Centrum zajmuje się udzielaniem 
pomocy psychoterapeutycznej, między 
innymi w zaburzeniach odżywiania, za-
burzeniach osobowości, leczeniu traumy 
wczesnodziecięcej i pracy z zaburzenia-
mi lękowymi i nastroju. W ramach funk-
cjonowania oddziału dziennego oferowa-
ne są grupy wsparcia, zajęcia grupowe, 
psychoedukacja dla rodziców i treningi 
umiejętności społecznych. Dodatkowo 
są zajęcia uczące różnorodnych metod 
relaksacji, kładące nacisk na uwalnianie 
traumy z ciała.  

Celem działalności Centrum jest 
również szeroko rozumiana profilaktyka 
zdrowia psychicznego i uwrażliwienie 

dorosłych pracujących z dziećmi i mło-
dzieżą na ich trudności i pojawiające 
się kryzysy, szczególnie w okresie ado-
lescencji (czas między dzieciństwem 
a dorosłością charakteryzujący się prze-
obrażeniami w budowie i wyglądzie cia-
ła, psychice – kształtowaniu osobowości, 
postawach wobec płci, pełnieniu roli 
społecznej). Proponowane są szkolenia 
i psychoedukacja dla nauczycieli i peda-
gogów na terenie powiatu konińskiego. 

Obecnie z Centrum korzysta ponad 
140 dzieci z całego powiatu. Wsparciem 
objęci są także rodzice i opiekunowie bio-
rący aktywny udział w spotkaniach oraz 
zajęciach edukacyjnych. Do specjalistów 
trafiają młodzi ludzie borykający się 
z różnego rodzaju trudnościami wieku 
rozwojowego oraz z zaburzeniami psy-
chicznymi takimi jak, np. depresja, zabu-
rzenia odżywiania, czy zaburzenia emocji 
i zachowania. 

Oferta obejmuje nie tylko wsparcie 
indywidualne i konsultacje, ale także 
zajęcia grupowe, czyli treningi umiejęt-
ności społecznych. Rozpoczęły się rów-
nież dodatkowe zajęcia wykorzystujące 
elementy terapii manualnej, sensorycz-
nej, opierające się na zasadach pracy na 
mocnych stronach. Co ważne, pacjenci 
tworzą także system wsparcia dla siebie 
nawzajem poprzez uczestniczenie w za-
jęciach grupowych w roli osoby prowa-
dzącej, trenera, co jest także elementem 
prowadzonej terapii. Stopniowo wpro-
wadzane są sesje wsparcia bazujące 
na holistycznym podejściu do pacjenta, 
czyli wieczorki tematyczne z panelem 
dyskusyjnym. W pracy istotne jest indy-
widualne podejście do pacjenta, skupie-
nie się także na pracy z ciałem – zajęcia 
relaksacyjne, które są również niezbęd-
nym elementem w terapii traumy wcze-
snodziecięcej. 

Celem Centrum jest też szerzenie wie-
dzy na temat zaburzeń psychicznych dzie-
ci i młodzieży, i w związku z tym, od końca 
września rozpoczął się cykl spotkań z pe-
dagogami, nauczycielami i specjalistami 
pracującymi z młodymi ludźmi w szko-
łach na terenie całego powiatu. W naj-
bliższej przyszłości zaplanowano również 
dla beneficjentów całościową diagnozę 
zaburzeń ze spektrum autyzmu, ponie-
waż taka bezpłatna usługa dotychczas 
w naszym powiecie nie była dostępna, 
a jej koszt często przekraczał możliwości 
finansowe rodziców i opiekunów.

Zapraszamy do korzystania z bezpłat-
nej pomocy i wsparcia, kontakt tel.: 63 
244 22 55, kom. 690 880 816, kom. 884 
081 688.

Nikola Juzala-Grabowska
Fundacja Mielnica

Fundacja „Mielnica”
Biuro projektu: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin, Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0031/21, „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży  
na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” 
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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 Stanisław Bielik, 
Burmistrz Rychwała 
Stefan Dziamara oraz 
Proboszcz Parafii pw. 
Trójcy Świętej w Rychwale 
ks. kanonik Marek 
Molewski. To właśnie 
gmina Rychwał była 
gospodarzem dożynek 
powiatowo-gminno-
parafialnych, które odbyły 
się 21 sierpnia.

Zaszczytną funkcję starostów pełnili 
Iwona Małolepsza oraz Michał Chole-
wicki. Asystowali im Natalia Wrotecka 
i Wiktor Roszak.

Uroczystość zainaugurowała o godz. 
14.00 msza święta dziękczynna w ko-
ściele pw. Trójcy Świętej w Rychwale. 
Po jej zakończeniu uczestnicy wyda-
rzenia przemaszerowali barwnym 
korowodem prowadzonym przez Or-
kiestrę Dętą „Quantum” Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rychwale wraz 
z mażoretkami do Parku Miejskiego, 
gdzie kontynuowana była oficjalna 
część imprezy.

Po odśpiewaniu hymnu państwowe-
go wręczono zaszczytne odznaczenia 
i wyróżnienia. Odznaki Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi przyznano: Ilonie Mi-
chalak, Konradowi Durkiewiczowi oraz 
Przemysławowi Małolepszemu, którzy 
pracują na rzecz rolnictwa. Odznaka 
honorowa „Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego” przypadła Markowi 
Mizerskiemu z Dąbroszyna. Tytuł ho-
norowy „Zasłużony dla powiatu koniń-
skiego” otrzymał Chór DOMINIUM ze 

Sławska, który w szczególny sposób 
przyczynia się do rozwoju i promocji 
powiatu. Odznaki „Zasłużony dla Gminy 
i Miasta Rychwał” odebrali natomiast 
Karol Balcerzak i Marek Świderski za 
kreowanie pozytywnego wizerunku rol-
nika polskiej wsi, a także zaangażowa-
nie w życie społeczności lokalnej i roz-
wój gminy. Ponadto, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grochowach wręczono ze-
staw ratownictwa przedmedycznego 
R-1 ufundowany przez Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego.

 
Podczas uroczystości dopełnio-

no również zwyczajowego obrzędu 
przekazania chleba. Zgodnie z cere-
moniałem starostowie dożynek wraz 
z asystentami przekazali na ręce go-
spodarzy oraz posła na Sejm RP Ry-
szarda Bartosika – sekretarza stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – bochny chleba upieczone z mąki 
pochodzącej z ostatnich zbiorów, a go-
spodarze podzielili się nimi z gośćmi. 
O oprawę części obrzędowej uroczy-
stości zadbał Chór DOMINIUM ze 
Sławska.

Kolejnym, istotnym punktem pro-
gramu było ogłoszenie wyników 
jubileuszowej XX edycji Konkursu 
„Powiatowy Rolnik Roku”. Zanim uho-
norowano jego laureatów, starosta 
koniński skierował szczególne podzię-
kowania do członków kapituły, którzy 
przez dwadzieścia lat oceniali zgła-
szane do plebiscytu gospodarstwa. 
W tym roku do konkursu „Powiatowy 
Rolnik Roku” nominowano gospodar-
stwa: Wiolety i Pawła Bacherów z gmi-
ny Stare Miasto, Katarzyny i Waldema-
ra Budnych z gminy Krzymów, Anny 
i Tomasza Szczepankiewiczów z gminy 
Golina, Pauliny i Szymona Jakubowi-
czów z gminy Rzgów, Moniki i Piotra 
Czajczyńskich z gminy Grodziec, Do-
miniki i Michała Gulczyńskich z gminy 
Sompolno, Sylwii i Piotra Tomaszew-
skich z gminy Wierzbinek, Magdale-
ny i Adama Giszterów z gminy Ślesin, 
Bogumiły i Ireneusza Łaźnych z gmi-
ny Rychwał oraz Marioli i Sławomira 
Pawlaków z gminy Ślesin.

 Po prezentacji i wręczeniu aktów 
nominacji rolnikom prowadzącym 
wyróżnione gospodarstwa nastąpił 
najbardziej oczekiwany moment – 
ogłoszenie zwycięzców tegorocznego 
konkursu. Decyzją kapituły, pracującej 
pod kierownictwem Henryka Kryka – 
Członka Zarządu Powiatu Konińskie-
go – Statuetkę Żniwiarza przyznano: 
Annie i Tomaszowi Szczepankiewi-
czom, Monice i Piotrowi Czajczyńskim, 
Dominice i Michałowi Gulczyńskim, 
Katarzynie i Waldemarowi Budnym 
oraz Sylwii i Piotrowi Tomaszewskim. 
Wszyscy nominowani rolnicy zosta-
li uhonorowani różnymi nagrodami 
przez Starostwo Powiatowe, wój-
tów i burmistrzów z gmin, w których 
mieszkają wyróżnieni gospodarze, 
a także przedstawicieli instytucji i firm 
wspierających rolnictwo.

Część artystyczną dożynek rozpo-
częło rozstrzygnięcie konkursu „Na 
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. 
Do konkursu stanęło 13 wieńców 
z gmin powiatu konińskiego. Komisja 
konkursowa, którą kierowała Jolan-
ta Nawrocka, Przewodnicząca Rady 
Powiatowej WIR w Koninie oraz Czło-
nek zarządu Krajowej Rady Izb Rolni-
czych, uznała, iż najpiękniejszy wieniec 
wykonało Koło Gospodyń Wiejskich 
Broniczanki z gminy Rychwał. Drugie 
miejsce przypadło dla Klubu Seniora 
Mikorzyn z gminy Ślesin, a trzecie na-
leżało do Sołectwa Kawnice z gminy 
Golina.

 
Po wręczeniu nagród w konkursie 

wieńcowym na scenie pojawili się ar-
tyści. Dla uczestników Dożynek zaśpie-
wali: solistki z Klubu „Muzyczna Piwni-
ca” działającego w rychwalskiej szkole 
oraz Gminny Chór DOMINIUM ze Sław-
ska. Gwiazdą wieczoru był ANDRE. 
Imprezę zakończyła zabawa z dj. Dla 
wszystkich gości poczęstunek przygo-
towały panie z kół gospodyń wiejskich 
z gminy Rychwał.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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