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Nowy Rok 2023 niech przyniesie Państwu
wiele wspaniałych chwil, sukcesów w realizacji planów

i spełnienia najskrytszych marzeń.

Stanisław Bielik
Starosta Koniński

Ryszard Nawrocki
Przewodniczący

Rady Powiatu Konińskiego

Władysław Kocaj
Wicestarosta Koniński



Powiat Koniński stawia 
na cyfryzację
W konińskim starostwie 
podpisano umowę 
w ramach konkursu 
grantowego Cyfrowy 
Powiat. Dzięki niej do 
powiatu konińskiego trafiło 
prawie 350 tysięcy złotych 
na podniesienie poziomu 
cyfryzacji urzędu oraz 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.

Pozyskany przez powiat grant, w wy-
sokości 349 890,00 zł, zostanie wyko-
rzystany na zakup sprzętu, oprogra-

mowania i urządzeń zwiększających 
bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej 
oraz systemów informatycznych w staro-
stwie oraz Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Środki te pozwolą na zmo-
dernizowanie Elektronicznego Systemu 
Zarządzania Dokumentacją w urzędzie 
oraz wdrożenie takiego systemu (wraz 
z integracją ePUAP) w PCPR. Zostaną 
zakupione nowe serwery, a także zaktu-
alizowany będzie program niezbędny do 
zapewnienia bezpieczeństwa przetwa-
rzanych w urzędzie baz danych. Wpro-
wadzenie nowych rozwiązań technolo-
gicznych w urzędzie i jednostce powiatu 
usprawni pracę urzędnikom, a miesz-
kańcom powiatu umożliwi załatwienie 
kolejnych spraw urzędowych bez wycho-
dzenia z domu.

Wpisując się w tematykę spotkania, 
umowa pomiędzy Powiatem Koniń-
skim reprezentowanym przez starostę 
Stanisława Bielika i wicestarostę Wła-
dysława Kocaja oraz Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa reprezentowanym 
przez Maję Wolnik została podpisana 
elektronicznie.

Inicjatorem i organizatorem spotkania 
w starostwie był poseł Witold Czarnecki 
– zastępca przewodniczącego Sejmo-

wej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności 
i Nowoczesnych Technologii. W spotka-
niu wzięli udział także przedstawiciele 
samorządów: powiatowego i gminnych 
oraz pracownicy Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa. Gościem specjalnym 
uroczystości był Janusz Cieszyński, se-
kretarz stanu ds. cyfryzacji i pełnomoc-
nik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Mikołajki – dzień jak z bajki
w powiecie konińskim

Kolejny raz dzieci, rodziny 
zastępcze i otoczenie 
społeczne spotkali się 
5 grudnia w auli Akademii 
Nauk Stosowanych w Koninie 
na imprezie integracyjno-
edukacyjnej promującej 
rodzicielstwo zastępcze. 
W świątecznych warsztatach 
„Mikołajki – dzień jak z bajki” 
brało udział 300 osób.

Dzieci z rodzin zastępczych wspólnie 
tańczyły, bawiły się i malowały obrazki. 
Wystąpiła dziecięca grupa taneczna Le-
brio z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeź-
nie pod kierunkiem Izabeli Sroczyńskiej, 
a Patryk Dunaj poprowadził zumbę. Był 
słodki poczęstunek, przekąski i wata cu-
krowa. Wisienką na torcie była wizyta 
św. Mikołaja z workiem pełnym prezentów.

Szczególne podziękowania należą się 
dobroczyńcom, dzięki którym impreza 
mogła się odbyć: dr hab. Kindze Przyby-
szewskiej – prof. Akademii Nauk Stoso-
wanych w Koninie, Nadleśnictwu Konin, 

Kołu Gospodyń Wiejskich wsi Janowi-
ce, Andrzejowi Strużyńskiemu, a także 
pracownikom sklepu „BIEDRONKA” 
w Golinie.

Ogromnym wsparciem byli studenci 
I i III roku Resocjalizacji ANS w Koninie 
oraz wolontariusze szkół: 
• Szkoły Podstawowej im. prof. Zbignie-

wa Religi w Barczygłowie,
• Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romual-

da Traugutta w Koninie,
• Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana 

Marciniaka w Koninie,
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śle- 

sinie,
• I Liceum Ogólnokształcącego im. Ta-

deusza Kościuszki w Koninie,
• III Liceum Ogólnokształcącego im. Cy-

priana Kamila Norwida w Koninie,
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych nr 13 w Toruniu,
• Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika 

w Koninie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji projektu, w tym mikołajkowego 
obdarowywania dzieci, składamy ser-
deczne podziękowania.

Dorota Kaźmierczak
PCPR w Koninie

Studenckie Koło Naukowe „PEGAZ”
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Powiat zakończył szesnastą edycję 
Programu usuwania azbestu

Starostwo Powiatowe 
w Koninie zakończyło 
realizację tegorocznej 
edycji programu usuwania 
azbestu. Skorzystało z niego 
406 mieszkańców.

Samorząd powiatowy od 16 lat po-
maga właścicielom nieruchomości po-
łożonych na terenie 14 gmin powiatu 
w realizacji kosztownej wymiany płyt 
cementowo-azbestowych, finansując ich 
demontaż z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych, transport oraz uniesz-
kodliwienie. Od początku przedsięwzię-
cie dotowane jest ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

„Dzięki pracom prowadzonym od 
kwietnia do października 2022 roku, zli-
kwidowaliśmy kolejne 980 ton odpadu 
azbestowego z 406 nieruchomości. Te-
goroczna realizacja Programu koszto-
wała ok. 500 tysięcy złotych i została sfi-
nansowana ze środków zabezpieczonych 
w budżecie powiatu oraz pozyskanych 

z Wojewódzkiego i Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 40% całkowitych 
kosztów kwalifikowanych zadania” – in-
formuje Agnieszka Rączka, inspektor 
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa.

Szesnastoletnia realizacja Programu 
przyczyniła się do unieszkodliwienia z te-
renu powiatu ponad 14,1 tysięcy ton wy-
robów zawierających azbest. Samorząd 
przeznaczył na ten cel ponad 8 mln 350 
tys. zł, w tym ponad 5 mln 630 tys. stano-
wiły środki własne powiatu, a pozostałe 
2 mln 720 tys. zł dotacje z funduszy 
ochrony środowiska.

Działania związane z unieszkodli-
wianiem wyrobów zawierających azbest 
stanowią najbardziej znaczący dorobek 
samorządu powiatu konińskiego w za-
kresie gospodarki odpadami i ochrony 
powierzchni ziemi. Program będzie 
nadal kontynuowany w 2023 r. Na jego 
realizację powiat otrzyma dotację w wy-
sokości do 185 200,00 zł. Umowa gwa-
rantująca dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej została podpisana 

przez przedstawicieli powiatu 27 paź-
dziernika br.

Wnioski mieszkańców o dofinanso-
wanie usunięcia azbestu realizowane 
są według kolejności daty wpływu do 
urzędu oraz możliwości finansowych 
powiatu. Jeśli wniosek nie zakwalifikuje 
się do realizacji w danym roku z powodu 
wyczerpania środków zabezpieczonych 
na ten cel w budżecie powiatu, zostanie 
sfinalizowany w roku następnym, jeżeli 
wnioskodawca ponowi wniosek podczas 
nowego naboru.

Przedsięwzięcie pn. „Realizacja Pro-
gramu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu powiatu konińskie-
go w roku 2021 i 2022” dofinansowano 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Nie od dziś wiadomo, że w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie uczą nauczyciele z pasją 
i powołaniem. Tą, która ma wszystko, czego od nauczyciela 
oczekują uczniowie i ich rodzice jest dr inż. Katarzyna 
Hryciuk.

„Klucz do zamkniętych drzwi jest 
zawsze w Twojej głowie”. Słowa pani 
Katarzyny znają jej uczniowie i współ-
pracownicy. To ona motywuje nauczy-

cieli do działania, to dzięki niej uczniowie 
znajdują swoją drogę. Zawsze podkreśla, 
że sukces nauczyciela to sukces szkoły 
i jest efektem współpracy uczniów, ro-

Katarzyna Hryciuk z ZSEU w Żychlinie 
wśród najlepszych nauczycieli w Wielkopolsce

dziców, nauczycieli, dyrekcji oraz organu 
prowadzącego.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Na-
rodowej w Sali Ziemi w Poznaniu, które 
odbyły się 21 października, to moment 
na wyróżnienie najlepszych nauczycieli 
w naszym województwie. W tym roku ka-
pituła konkursu Wielkopolski Nauczyciel 
Roku wyróżniła panią Katarzynę za ener-
gię, kreatywność i zaangażowanie.

Serdecznie gratulujemy!

ZSEU
w Żychlinie

Uroczystość nadania 
sztandaru ZSOT w Kleczewie
Dzień 9 grudnia 
niewątpliwie przejdzie 
do historii Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i 
Technicznych w Kleczewie. 
To właśnie tego dnia odbyło 
się podniosłe wydarzenie, 
jakim było nadanie 
sztandaru.

Sztandar został poświęcony podczas 
mszy św. odprawionej w miejscowym 
kościele. Następnie goście przeszli do 
budynku liceum. Tu rozpoczęła się ko-
lejna część uroczystości, podczas której 
uczniowie klas pierwszych złożyli ślubo-
wanie na nowy sztandar szkoły. 

Sztandar jest symbolem oraz najwyż-
szym dobrem szkoły. Dla społeczności 
szkolnej to symbol Małej Ojczyzny, jaką 
jest szkoła i jej najbliższe środowisko. 

Sztandar motywuje do działania oraz 
dodaje prestiżu każdej placówce. Będzie 
odtąd towarzyszył wszystkim ważnym 
chwilom szkoły, i jak podkreśliła w swo-
im przemówieniu dyrektor szkoły Aneta 
Kalina Szczepaniak: „Będzie pamięcią 
pokoleń, łącznikiem przeszłości z teraź-
niejszością oraz atrybutem wszelkich 
wartości”. 

Po części oficjalnej przyszedł czas, 
aby młodzież z ZSOT w Kleczewie zapre-

zentowała się w przygotowanym progra-
mie artystycznym. Wystąpił niezawodny 
chór szkolny, można było również podzi-
wiać uczniów w przedstawieniu „Romeo 
i Julia”. Po uroczystości był czas na po-
częstunek oraz wspólne rozmowy.

Wszystkim przybyłym Gościom dzię-
kujemy za obecność, miłe słowa i wspól-
ną celebrację tego wyjątkowego dnia. 
W tym miejscu pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do urze-
czywistnienia marzenia o sztandarze 
szkoły. Jesteśmy również wdzięczni tym, 
którzy okazali nam pomoc i wsparcie 
przy organizacji tego dnia. Będzie to nie-
zapomniany dzień dla całej społeczności 
szkolnej, pełen cudownych emocji.

Agnieszka Czapla
ZSOT w Kleczewie
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Dwudniowe szkolenie 
w ramach nagrody

Szkolenie na temat 
„Sytuacja dziecka w rodzinie 
z problemem przemocy” 
odbyło się 11 i 12 października 
w Starostwie Powiatowym 
w Koninie. Organizatorem 
wydarzenia był Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu.

 
Szkolenie zorganizowano w ramach 

nagrody dla Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Koninie/Ośrodka Po-
radnictwa Rodzinnego i Interwencji Kry-
zysowej w Ślesinie – laureata inicjatywy 
„Wielkopolska Otwarta na Kadrę Socjal-
ną” edycja 2021.

 
Tematem przewodnim inicjaty-

wy było przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie w okresie pandemii. PCPR 
w Koninie zostało wyróżnione przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu za inicjatywę powstania Ko-
nińskiej Grupy Wsparcia Psychicznego 
„Jesteśmy”, w której specjaliści – wo-
lontariusze oferowali w czasie pandemii 
bezpłatną pomoc psychologiczną i tera-

Sześć umów
w jedno przedpołudnie
W konińskim starostwie 
podpisano dokumenty 
w sprawie prowadzenia 
trzech punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz wykonania 
termomodernizacji w trzech 
powiatowych jednostkach. 

W obecności mediów, przedstawiciele 
samorządu powiatu podpisali dziś trzy 
umowy o udzielenie dotacji Towarzystwu 
Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na 
prowadzenie w przyszłym roku w po-
wiecie dwóch punktów Nieodpłatnych 
Porad Obywatelskich oraz punktu Nie-
odpłatnych Porad Prawnych wraz z Me-
diacją. Zadanie kosztować będzie łącznie 
190.080,00 zł, a każda z przekazanych 
dotacji wyniesie  63.360,00 zł. 

„Na terenie powiatu konińskiego 
funkcjonuje pięć punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą, 
prowadzenie trzech spośród nich po-
wierzane jest organizacji pozarządowej, 
wyłanianej każdego roku w otwartym 
konkursie ofert. Cieszę się, że ponow-
nie będziemy realizować te zadania we 
współpracy z Towarzystwem Inicjatyw 
Obywatelskich. Jest to sprawdzony 

partner, który uczestniczy w powiato-
wym systemie bezpłatnych porad praw-
nych i obywatelskich od 2016 roku” – 
powiedział starosta koniński Stanisław 
Bielik.

O dotychczasowej współpracy z sa- 
morządem powiatu pozytywnie wy-
powiedziała się również Anna Lewan-
dowska, Prezes Towarzystwa Inicjatyw 
Obywatelskich w Koninie. Podzieliła się 
również z dziennikarzami wiedzą i wie-
loletnim doświadczeniem w zakresie 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 „W tym roku z usług punktów pro-
wadzonych przez Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich skorzystało ponad pię-
ciuset mieszkańców powiatu konińskie-
go. W większości przypadków porady 
dotyczyły problemów mieszkaniowych, 
zadłużeń, a także spraw z zakresu pra-
wa rodzinnego, np. spraw spadkowych. 
Osobami potrzebującymi pomocy praw-
nej były też osoby starsze, które stały 
się ofiarami oszustw” – poinformowała 
Anna Lewandowska. – „Wszystkie tego-
roczne porady, ale również i te udzielone 
wcześniej, potwierdzają potrzebę istnie-
nia takiej formy pomocy osobom, które 
ze względu na warunki ekonomiczne są 
wykluczone z możliwości komercyjnego 
uzyskania pomocy prawnej” – dodała 
Prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatel-
skich w Koninie. 

Na zakończenie spotkania starosta 
Stanisław Bielik podkreślił, że w celu 
zapewnienia mieszkańcom powiatu ko-
nińskiego jak najlepszego dostępu do 
nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi te 
będą, tak jak w latach ubiegłych, świad-
czone na terenie wszystkich 14 gmin po-
wiatu. 

Kolejnym wydarzeniem, które odby-
ło się w tym dniu na sali konferencyjnej 
w starostwie, było podpisanie umów na 
realizację zadań inwestycyjnych w trzech 

jednostkach organizacyjnych powiatu 
w ramach projektu „Termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej 
położonych w powiecie konińskim”. Ob-
jęte umowami prace prowadzone będą 
w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie 
oraz Zespołach Szkół Ogólnokształ-
cących i Technicznych w Kleczewie 
i w Sompolnie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wy-
niesie 12 250 800,00 zł. Dzięki zakwa-
lifikowaniu zadania do dofinansowania 
z Programu Inwestycji Strategicznych 
w ramach Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład, powiat koniński otrzymał na 
jego realizację wsparcie w wysokości 
10 871 847,00 zł. 

Projekt „Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej położonych 
w powiecie konińskim” realizowany bę-
dzie w trzech częściach (dla każdej jed-
nostki powiatowej osobno) w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”, czyli od opraco-
wania dokumentacji projektowej po re-
alizację robót polegających głównie na: 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 

ociepleniu ścian i dachów, wymianie źró-
deł ciepła oraz montażu paneli fotowol-
taicznych.

W postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego (prowadzonym 
w trybie podstawowym na podstawie art. 
275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych) dla wszystkich trzech części 
zamówienia wybrany został jeden wy-
konawca – Usługi Ogólno-Budowlane 
Damian Pieszak, Lisiec Mały 62, 62-571 
Stare Miasto.

„Jestem szczęśliwy, że udało nam 
się pozyskać prawie 11 milionów na in-
westycje w tak ważnych społecznie pla-
cówkach, jakimi są nasze szkoły w Kle-
czewie i w Sompolnie oraz Dom Pomocy 
Społecznej w Ślesinie. Do tej pory, na 
tak wysokie dofinansowanie mogliśmy 
liczyć tylko przy realizacji zadań na dro-
gach. Środki te, oraz niewielki wkład 
własny powiatu, pozwolą wykonać w na-
szych jednostkach prace, które wpłyną 
na znaczną poprawę ich funkcjonalności. 
Ponadto, dzięki modernizacji nieefek-
tywnych źródeł ogrzewania i zastosowa-

niu w budynkach odnawialnych źródeł 
energii przyczynią się do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i innych zanie-
czyszczeń” – powiedział starosta Stani-
sław Bielik. – „Jestem bardzo zadowolo-
ny, że wykonawcą tych prac będzie firma 
Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pie-
szak z Liśca Małego, która już przy reali-
zacji wcześniejszych inwestycji powiatu 
dała się poznać, jako rzetelny i solidny 
wykonawca”.

„Chciałbym podkreślić, że zrealizo-
wane inwestycje poprawią efektywność 
energetyczną placówek prowadzonych 
przez powiat oraz umożliwią ograniczenie 
zużycia energii, co wpłynie na obniżenie 
kosztów eksploatacji budynków” – dodał 
wicestarosta koniński Władysław Kocaj.

Realizacja projektu „Termomoderni-
zacja budynków użyteczności publicz-
nej położonych w powiecie konińskim” 
potrwa od stycznia 2023 r. do listopada 
2024 r. 

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

peutyczną dla mieszkańców powiatu 
konińskiego. 

Grupa „Jesteśmy” powstała dzięki 
współpracy PCPR w Koninie/ Ośrodka 
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej w Ślesinie, a także Stowarzy-

szenia Centrum Wsparcia Przystań oraz 
Fundacji Konin Dzieciom.

dr Jacek Biskupski
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego

i Interwencji Kryzysowej 
w Ślesinie
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Obchody Dnia Zdrowia 
Psychicznego w ŚDS w Ślesinie

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Ślesinie 
20 października odwiedzili 
sołtysi z gminy Ślesin. 
Celem spotkania 
z uczestnikami 
i pracownikami placówki 
było wspólne świętowanie 
Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego.

Z inicjatywą zorganizowania Dnia 
Otwartego w placówce wyszedł jej kie-
rownik Marek Jegliński. Spotkanie słu-
żyło edukacji w zakresie zdrowia psy-
chicznego, zwiększeniu świadomości 
i wspieraniu walki ze stygmatyzacją spo-
łeczną osób chorych.

„Zjawisko stygmatyzacji społecznej, 
czyli naznaczania społecznego, nada-
wania negatywnych znaczeń osobom, 
grupom i zjawiskom szczególnie dotyka 
osoby, których doświadczeniem jest kry-
zys psychiczny. Powstające w ten spo-
sób stereotypy są dla nich krzywdzące, 
okrutne – wielokrotnie w przestrzeni pu-
blicznej można spotkać się z wyrażenia-
mi nacechowanymi negatywnie: osoba 
chorująca psychicznie bywa nazywana 

wariatem, psychopatą, jest postrzegana 
jako osoba niebezpieczna, którą należy 
izolować. Te okrutne stereotypy są wy-
razem obaw społeczeństwa, nieufności, 
podejrzliwości, a w osobach chorujących 
psychicznie wywołują obniżenie poczu-
cia własnej wartości, bezpieczeństwa, 
przyczyniają się do wzrostu poczucia 
zagrożenia, a także izolowania się, obni-
żenia nastroju i motywacji do zmian. To 
sprawia, że osoby potrzebujące pomocy 
i ich rodziny wstydzą się szukać pomo-
cy, zostają w domu, a kryzys psychiczny 
pogłębia się” – wyjaśnił Marek Jegliński, 
kierownik ŚDS w Ślesinie.

Według Światowej Organizacji Zdro-
wia, problemy ze zdrowiem psychicznym 
dotykają co czwartą osobę, skala tego 
zjawiska jest więc ogromna. Swoje cho-
roby ukrywają przed światem też sami 
pacjenci. Szansą na zmianę postrzega-
nia chorób psychicznych i osób, które 
na nie cierpią, jest ustawiczna edukacja 
społeczeństwa, umożliwianie dostępu 
do wiedzy, w tym temacie oraz ofero-
wanie pomocy i form wsparcia dla osób 
w kryzysie psychicznym. Dzień Otwarty 
w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Ślesinie właśnie miał spełnić taką rolę. 

Zaproszeni goście – sołtysi z gmi-
ny Ślesin zapoznali się z działalnością 
Ośrodka, obejrzeli pokaz prezentacji 
multimedialnej z życia jego uczestników, 
a także wzięli udział w krótkim wykładzie 
o wpływie stresu na zdrowie fizyczne 
i psychiczne oraz poznali zagadnienia 
udzielania pomocy osobie w kryzysie 
psychicznym. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa prac uczestników Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Ślesinie, 
przygotowany przez nich program arty-
styczny oraz kawa i słodkości.

Jak zapewnia kierownik Marek Jegliń-
ski, Dzień Otwarty w placówce na stałe wpi-
sze się w kalendarz imprez ŚDS w Ślesinie.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Anielskie pierniki w ZSEU
w Żychlinie
W Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie odbył się finał 
III ogólnopolskiego 
konkursu  artystycznego 
dekorowania pierników 
dla uczniów szkół o profilu 
gastronomicznym „dekor 
– PIERNIK – art”, który 
organizowany jest przez 
Klub Młodego Restauratora 
działającego przy szkole. 

Ten jedyny w Polsce konkurs dla 
uczniów szkół gastronomicznych na ar-
tystyczne dekorowanie pierników jest 
jednym z działań w ramach przed-
sięwzięcia „Szanujemy i kultywujemy 
polskie tradycje” realizowanego przez 
wspomniany Klub. 

Konkurs składał się z eliminacji, 
w których wzięło udział kilkudziesięciu 
uczniów z całej Polski oraz finału, do 
którego zakwalifikowano najlepszych. 
W Żychlinie spotkało się 8 uczniów ze 
szkół w Lublinie, Cieszynie, Tarnowie, 
Gorzowie Wlkp., Turku, Opolu i Żychli-
nie. Tematem przewodnim były ANIOŁY, 
które na swoich piernikach przedstawili 
młodzi adepci sztuki cukierniczej. Zada-
niem uczniów było przygotowanie i przy-
wiezienie siedmiu gotowych pierników 
i wyeksponowanie ich na stanowisku, 
a także lukrowanie na żywo piernika 
przygotowanego przez organizatorów.

Konkurs oceniało profesjonalne jury: 
przewodnicząca Agata Kubacka z Koni-
na, założycielka cukierni Słodkolandia, 
obecnie właścicielka firmy Zdrofit food, 
kreatorka cukiernictwa alternatywnego. 
Prowadzi szkolenia dla cukierni i restau-
racji oraz warsztaty dla młodzieży. Juror 
ogólnopolskich konkursów z cukiernic-
twa artystycznego dla młodzieży;
Katarzyna Gliniecka – na co dzień na-
uczycielka w Zespole Szkół Gospodar-
czych w Elblągu, pasjonatka dekoro-
wania pierników oraz tortów, ukończyła 
Food Design na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Łodzi. Od wielu lat działa w szta-
bie WOŚP, gdzie wypieka setki wośpo-
wych serc na aukcje, współorganizator 
ogólnopolskiego konkursu Black Box 
dla uczniów;
Łukasz Roguski Mistrz Europy w Deko-
racji Tortów Artystycznych Expo 2020. 
Od dziecka związany z rodzinną firmą 
„Cukiernia Małgosia”. Od 10 lat kształ-
tuje umiejętności w swojej pracowni, 
którą prowadzi wraz z bratem. Zainte-
resowanie sugarcraftingiem wzrosło 
po ukończonych kursach z tworzenia 
tortów, modelowania figurek i z same-
go cukiernictwa nowoczesnego. Oprócz 
mistrzostw Europy zdobył również wice-
mistrzostwo Polski na Expo Sweet 2022 
w Przygotowaniu Deseru;
Jarosław Zbaliszyn obecny w branży 
cukierniczej od roku 1993, gdzie przez 
pierwsze 5 lat pracował jako technolog 
dla głównego importera surowców cu-
kierniczych i piekarskich z 18 krajów, 
był jurorem na Mistrzostwach Świata 
Cukierników: w Stanach Zjednoczonych  
w World Chocolate Master w Paryżu. 
Od roku 2009 jest członkiem Zarządu 
Expo Sweet EZIG, gdzie odpowiada za 
organizację i przebieg Mistrzostw Pol-

ski Uczniów Szkół Cukierniczych Expo 
Sweet. 

Nagrody w konkursie ufundowało 
Starostwo Powiatowe w Koninie, targi 
EXPO Sweet, Food Colours, Callebaut, 
hafciarnia Cheman oraz wydawnictwo 
Publicat. Uczniowie zachwycili jurorów 
bardzo wysokim poziomem, pomysłowo-
ścią, oryginalnością oraz pracowitością.

W konkursie przyznano 3 pierwsze 
nagrody oraz 5 wyróżnień:
1 miejsce – Wiktoria Skowrońska – Ze-

spół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
im. F. Chopina w Żychlinie.

2 miejsce – Dawid Rymanowski – Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz-
nych im. Józefa Piłsudskiego w Tarno-
wie.

3 miejsce – Aleksandra Rzepka – Pu-
bliczne Technikum nr 2 w Opolu.

Piotr Krasoń z EXPO Sweet wręczył 
zwycięzcom nagrody – vouchery o war-
tości 1000 zł każdy na profesjonalne kur-
sy cukiernicze, a zwyciężczyni otrzymała 
również ufundowaną przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie spersonalizowaną 
bluzę kucharską. 

Patronat honorowy nad konkursem 
objęli: Marszałek Województwa Wielko-
polskiego Marek Woźniak, Wielkopolski 
Kurator Oświaty Robert Gaweł oraz Sta-
rosta Koniński Stanisław Bielik.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie
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szkolenie z obsługi najnowszego sprzę-
tu, którym mogą pochwalić się najlepsze 
technika leśne w Polsce.

Uczniowie przygotowujący się do 
zawodu leśnika, oprócz nowoczesnych 

technologii, mają okazję obcować 
z naturą, która będzie w przyszłości ich 
„miejscem pracy”. Nauczycielki przed-
miotów zawodowych zorganizowały 
lekcję otwartą, pt. „Ptaki drapieżne 
w Polsce”. Jej gośćmi specjalnymi byli 
Mateusz Moszczyński i Łukasz Bud-
ner z firmy „Ptasznik” wraz z pięknymi 
przedstawicielami ptaków drapieżnych. 

Po krótkim wprowadzeniu do tema-
tu przez uczniów III klasy TL, sokolnicy 
szczegółowo omówili, czym jest sokol-
nictwo i jak hodować ptaki drapieżne 
zgodnie z etyką i prawem. Największe 

zainteresowanie jednak wzbudziły same 
ptaki, do których każdy z uczniów mógł 
podejść i zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cie. Wydarzenie odbyło się dzięki uprzej-
mości Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego w Koninie, który 
tradycyjnie wspiera edukację żychliń-
skich klas leśnych.

Tego typu praktyki na stałe wpisane 
są w edukację w technikum leśnym ży-
chlińskiej placówki.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie

Słoń leśny przewodnikiem
po ziemi konińskiej
„Dziennik młodego 
odkrywcy” to najnowsze 
turystyczne wydawnictwo 
Lokalnej Organizacji 
Turystycznej MARINA. 
Folder powstał z myślą 
o najmłodszych turystach, 
a także mieszkańcach 
regionu konińskiego.

 Głównym bohaterem przewodnika 
jest bajkowa postać słonia leśnego Go-
sława, który wierszowanym tekstem 
oprowadza dzieci po atrakcjach Konina 
i regionu konińskiego. Gosław prezen-
tuje 5 tematycznych wycieczek: śladami 
historii Konina, wzdłuż Kanału Ślesiń-
skiego, szlakiem górnictwa, a także et-
nograficzną i na wyżyny. Każda z propo-
nowanych tras zaczyna się w Muzeum 
Okręgowym w Gosławicach, które za-
mieszkuje nasz bohater. Kolorowy prze-
wodnik jest jednocześnie dziennikiem 
aktywności, w którym podróż dziecka 
jest dokumentowana, przez co staje się 
dla niego bardziej emocjonalna i ciekaw-
sza. Młody turysta może zaznaczać, któ-
re miejsca już odwiedził, wklejać swoje 
zdjęcia, opisywać wrażenia, a także roz-
wiązywać zadania.

 
Ile schodów prowadzi na szczyt wie-

ży na Złotej Górze? Jak wysoki jest słoń 
leśny? Na czyją cześć wzniesiono Łuk 
Triumfalny? Na te pytania znajdą odpo-
wiedzi młodzi odkrywcy, którzy wyruszą 
w podróż wraz z Gosławem. Podczas po-
szczególnych wycieczek można zdobyć 
pieczątki. Szczęśliwcy, którzy zdobędą 
ich komplet, uzyskają Dyplom młodego 
odkrywcy oraz upominek od Centrum 
Informacji Turystycznej w Koninie.

Lokalna Organizacja Turystyczna MARI-
NA przygotowała dla posiadaczy przewod-
nika wyjątkową niespodziankę. W „Dzien-
niku młodego odkrywcy” znajdują się 
talony zniżkowe do popularnych w regionie 
miejsc rekreacji dla dzieci. Ponadto rodzice 
mogą liczyć na polecaną bazę noclegową 
z udogodnieniami dla ich pociech.

„Prosta forma przewodnika, z bajkową 
postacią słonia leśnego to nieszablonowa 
propozycja dotarcia do najmłodszego tu-
rysty, którego potrzeby są priorytetem dla 
podróżującej rodziny. Nie dziwi zatem fakt, 
że najczęściej to dziecko i jego potrzeby 
wyznaczają wybór turystycznych desty-
nacji. Wychodząc z powyższego założenia, 
oczekujemy z niecierpliwością na efekty 
tego projektu, a przede wszystkim na re-
cenzje dzieci. Mamy nadzieję, że przewod-
nik będzie stanowił inspirację i mobilizację 
do spędzania czasu razem i odkrywania 
regionu konińskiego na nowo” – powie-
dział Marek Zawidzki Prezes Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej MARINA.

 
Projekt współfinansowany przez Sa-

morząd Województwa Wielkopolskiego 
i powiat koniński.

Aneta Majewska
LOT Marina

Integracyjny
Festiwal Piosenki „Razem”

Aż dwadzieścia jeden 
duetów zaprezentowało 
się 21 listopada w Domu 
Kultury Oskard w Koninie 
podczas koncertu „Razem 
być – duety”. Występy 
były zwieńczeniem II 
Integracyjnego Festiwalu 
Piosenki „Razem”.

Koncert poprzedziły warsztaty wo-
kalno-logopedyczne, które prowadzili 
w październiku i listopadzie Mariusz 
Urbaniak i Małgorzata Prządka. Miesz-

Leśne wrażenia
w ZSEU w Żychlinie
Technikum Leśne w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie to jeden z najnowszych profili 
szkoły, ale rozwijający się w bardzo szybkim tempie. 
W październiku dla jego uczniów miało miejsce wiele 
ważnych wydarzeń.

W ramach projektu „Nauka (nie) idzie 
w las – wsparcie kształcenia zawodo-

wego w ZSEU w Żychlinie”, dofinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, szkoła została wyposa-
żona w najnowocześniejszy symulator 
stanowiskowy John Deere Timberskills 
WCTL. Dzięki symulatorowi uczniowie 
Technikum Leśnego będą mogli szlifo-
wać swoje umiejętności podczas zajęć 
z przedmiotów zawodowych, takich jak 
użytkowanie lasu oraz maszynoznaw-
stwo leśne, a także przygotować się do 
kursu na operatora maszyn leśnych, któ-
ry jest również częścią projektu.

Firma Forex Polska, oprócz dostawy 
symulatora, dopełniła wystrój pracowni 
gadżetami reklamowymi oraz przygo-
towała dla uczniów drobne upominki. 
Również przy wsparciu przedstawicieli 
firmy Forex Polska odbyło się pierwsze  str. 11

kańcy Konina i powiatu konińskiego wy-
bierali repertuar, a następnie pracowali 
nad swoim głosem. 

W samym koncercie wzięło udział 21 
osób z niepełnosprawnością, którzy ra-
zem z wokalistami Studia Piosenki Es-
tradowej HIT stworzyli wyjątkowe duety. 
Wykonawcom towarzyszył zespół mu-
zyczny Artur Grudziński BAND. Podczas 
koncertu wystąpili też artyści z Zespołu 
Tańca Coda działającego w Konińskim 
Domu Kultury.

Festiwal otworzyła zaprzyjaźniona 
z Fundacją Barwy Kultury wokalistka 
Danuta Błażejczyk, która zaśpiewała
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wspólnie z Mariuszem Urbaniakiem 
utwór „Nie zamykajmy się od środ-
ka”. Piosenkarka przewodniczyła jury, 
w którym znaleźli się również Krzysztof 
Gwiazda i Rafał Supiński. 

Jury nagrodziło sześć duetów:
1. Kaję Pawłowską i Karinę Gradomską 

za piosenkę „Aleją Gwiazd”.
2. Antoniego Głaczyńskiego i Lenę Grze-

lewską za piosenkę  „Wszyscy braćmi 
być powinni”. 

3. Daniela Wawrzyniaka i Igora Biniewi-
cza za piosenkę „Jedno życie”. 

4. Justynę Woźniak i Gustawa Konat za 
piosenkę „Trudno tak”.

5. Julię Borowiec i Alicję Sękowską za 
piosenkę „Słodki strach”.

6. Annę Nowakowską i  Klaudię Ra-
chubiński za piosenkę „Dmuchaw-
ce latawce”.

Gościem specjalnym koncertu 
„Razem Być – duety” była 11-letnia 
koninianka, podopieczna Studia 
Piosenki Estradowej HIT, finalistka 
5. edycji The Voice Kids, zdobywczy-
ni „Złotego biletu” podczas Szansy 
na Sukces Eurowizja Junior i w koń-
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cu reprezentantka Polski podczas 20. 
Konkursu Piosenki Eurowizja Junior 

2022 – Laura Bączkiewicz, która za-
śpiewała utwór „To The Moon”. 

Wszyscy uczestnicy koncertu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki. W tym roku specjalnie 

dla artystów przygotowane zostały 
„Troskliwe skrzaty” wykonane przez 

podopiecznych i instruktorów Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Michalinowie Oleśnickim.

Organizatorem warsztatów, festiwa-
lu oraz koncertu była Fundacja „Barwy 
Kultury”, a projekt koordynował Mariusz 
Urbaniak.

Mecenasami wydarzenia byli: Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko-
ninie, Centrum Kultury i Sztuki w Ko-
ninie, Fabryka Diamentów, Kutnowska 
Hodowla Buraka Cukrowego, Studio 
Piosenki Estradowej HIT, Koniński Dom 
Kultury, Zespół Tańca CODA. 

Projekt sfinansowany został przez Po-
wiat Koniński ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz przez Miasto Konin.

Mariusz Urbaniak
Fundacja Barwy Kultury


