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Stanisław Bielik
Starosta Koniński

Janusz Stankiewicz
Przewodniczący Rady 
Powiatu Konińskiego

Władysław Kocaj
Wicestarosta Koniński

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech w Waszych sercach, rodzinach i domach 
zagości radość, spokój oraz wiosenny optymizm.



Promowaliśmy turystykę  
na TOUR SALON w Poznaniu
Podróż jest sztuką – pod 
tym hasłem odbywała się 
tegoroczna, jubileuszowa 
30. edycja Targów 
Regionów i Produktów 
Turystycznych TOUR 
SALON w Poznaniu.

Tradycyjnie, Powiat Koniński pre-
zentował atrakcje turystyczne wspól-
nie z  Wielkopolską Organizacją Tury-
styczną, Miastem Konin oraz Lokalną 
Organizacją Turystyczną MARINA. Na 
konińskim stoisku nie zabrakło publi-

kacji o  turystyce rowerowej, wodnej 
oraz kulturowej regionu, a także oferty 
ośrodków wypoczynkowych zarówno 
dla osób aktywnych, rodzin z  dziećmi, 
jak i seniorów. Ponadto, swoją premie-
rę miała najnowsza edycja mapy tury-
stycznej powiatu konińskiego. 

Targi, choć wydawałoby się, że to 
już nieco przestarzała forma promocji 
turystycznej, wciąż cieszą się zaintere-
sowaniem wśród turystów i organiza-
torów wypoczynku preferujących bez-
pośredni kontakt z  przedstawicielem 
danego regionu oraz drukowane mapy 
czy przewodniki. 

Oprócz Powiatu Konińskiego i Miasta 
Konina, partnerzy tegorocznej prezen-
tacji turystycznej Wielkopolski to: Powiat 
Gnieźnieński, Organizacja Turystyczna 
Leszno Region, Unia Gospodarcza Re-
gionu Śremskiego – Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej Przedsiębiorczości 
(reprezentujący Region Śremski, Krobię 
i  Krzywiń) oraz region partnerski Wiel-
kopolski w Niemczech – Hesja (Hessen 
Tourist Board). 

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego nagrodził 
najlepszych rolników z Regionu. Dziewięciu najbardziej 
przedsiębiorczych gospodarzy otrzymało statuetki 
siewcy, nagrody finansowe i pamiątkowe dyplomy. Powiat 
koniński zaznaczył swoją obecność w konkursie nominacją 
do tytułu „Wielkopolski Rolnik Roku”, którą otrzymali 
Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy. 

Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy w finale 
konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”

Blisko dwa tysiące gości wzięło udział 
w  gali finałowej konkursu Wielkopolski 
Rolnik Roku 2018, która odbyła się 17 
marca w Sali Ziemi na terenie Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich. Podczas 
uroczystości wyróżnionym rolnikom z po-
wiatu konińskiego towarzyszyli: starosta 
Stanisław Bielik, Julia Stasińska - naczel-
nik wydziału ochrony środowiska, rolnic-
twa i leśnictwa w starostwie oraz główny 
specjalista w ww. wydziale - Bożena Fran-
kowska, a także przedstawiciele instytucji 
działających na rzecz rolnictwa.

Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku od 
18 lat wspiera i promuje nowoczesne go-
spodarstwa w naszym regionie. Na 1100 
rolników biorących udział w dotychcza-
sowych edycjach, statuetką nagrodzono 
175 gospodarzy wyróżniających się kon-
kurencyjnością, innowacyjnością oraz 
stosowaniem nowoczesnych technologii. 

Do tytułu „Wielkopolski Rolnik Roku 
2018” pretendowało 35 gospodarzy 
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Nowa jakość kształcenia 
w ZSP w KleczewieZespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie stawia na 
nową jakość kształcenia. 
Dzieje się tak za sprawą 
udziału w projekcie Cyfrowa 
Szkoła Wielkopolsk@2020. 
Placówka otrzymała 
1 marca certyfikat 
potwierdzający 
jej uczestnictwo 
w przedsięwzięciu.

Celem największego w Polsce projek-
tu edukacyjnego współfinansowanego 
z funduszy unijnych pn. „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020” jest rozwój kompe-
tencji cyfrowych wielkopolskich nauczy-
cieli i uczniów. Przedsięwzięciem, reali-
zowanym przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego oraz Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w  Poznaniu, objętych 
zostało ponad 11 000 uczniów oraz 5 000 
nauczycieli z 600 szkół w województwie, 
w tym także młodzież i nauczyciele z ZSP 
w Kleczewie.

Dzięki udziałowi w  projekcie szko-
ła skorzysta z  innowacji technologicz-
nych, a  także nowatorskich metod dy-
daktycznych i  procesów uczenia się. 
Doposażenie placówki w  nowoczesny 
sprzęt informatyczny pozwoli na wyko-
rzystywanie Internetu i  informatyki na 
niespotykanym dotychczas w  polskich 
szkołach poziomie. Projekt zakłada 
szeroki wachlarz zajęć merytorycznych 
obejmujący, zarówno proces szkolenia 
nauczycieli, jak i  bogatą ofertę eduka-
cyjną dla uczniów. 

– Jego uczestnicy będą mogli zgłębić 
wiedzę w różnych jej dziedzinach z wy-
korzystaniem nowoczesnych narzędzi 
dydaktycznych oraz technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. Na przykład po-
przez badania i eksperymenty w szkol-
nych laboratoriach przyrodniczych 
będzie można dokonać oceny jakości 
powietrza czy czystości wód. Będziemy 
też poznawać dzieje swojego regionu 
oraz tworzyć hasła encyklopedyczne do-
tyczące wydarzeń, które zaznaczyły się 

w historii 35 powiatów wielkopolskich – 
mówi Aneta Kalina Szczepaniak – dyrek-
tor ZSP w Kleczewie – Na pewno dzięki 

temu projektowi uda się przeprowadzić 
wiele ciekawych zajęć, które przede 
wszystkim ze względu na sposób ich re-
alizacji, wykraczać będą ponad ogólno-
polskie standardy kształcenia – dodaje 
dyrektor.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

z 19 powiatów województwa. Zgłoszone 
gospodarstwa były wizytowane przez 
dwuosobowe zespoły kapituły. W ocenie 
brano pod uwagę takie elementy, jak: po-
ziom i nowoczesność stosowanych tech-
nologii, organizację gospodarstwa i jego 
wyposażenie, efekty ekonomiczne i dzia-
łania mające na celu ochronę środowi-
ska, a także estetykę całego obejścia. 

Pierwszy etap oceny zakończono 10 
września ubiegłego roku. Odwiedzono 
wtedy 29 gospodarstw, spośród których 
do tytułu Wielkopolskiego Rolnika Roku 

2018 nominowano 19. Do grona 19 fina-
listów konkursu awansowali także Mał-
gorzata i Tomasz Kwiecińscy z powiatu 
konińskiego.  

Państwo Małgorzata i Tomasz Kwie-
cińscy z  Liśca prowadzą gospodar-
stwo rolne o powierzchni ponad 130 ha 
w miejscowości Lisiec Wielki na terenie 
gminy Stare Miasto, powiat koniński. Go-
spodarstwo przejęte po rodzicach pana 
Tomasza specjalizuje się w hodowli by-
dła mlecznego i opasów, osiąga również 

bardzo dobre wyniki w produkcji roślin-
nej. W  2010 roku Państwo Kwiecińscy 
zakończyli budowę nowoczesnej obory 
przeznaczonej dla 65 sztuk opasów, 
a w 2016 wiatę na 60 szt. bydła oraz wia-
tę do zboża. W gospodarstwie utrzymu-
je się stado 35 krów dojnych o średniej 
wydajności 6.700 litrów mleka rocznie: 
100% pozyskiwanego mleka trafia do 
sprzedaży w kl. I ekstra. 

Serdecznie gratulujemy. 
Marta J. Bagrowska

Starostwo Powiatowe w Koninie
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Stypendia Starosty rozdane
Starosta Stanisław Bielik 
gościł w urzędzie 19 
lutego najzdolniejszą 
młodzież z powiatu. Dla 
stu uczniów oraz studentki 
przygotowano listy 
gratulacyjne potwierdzające 
decyzję Zarządu Powiatu 
o przyznaniu stypendium 
Starosty Konińskiego na 
2019 r.

Stypendia Starosty Konińskiego udzie-
lone zostały według kryteriów „Powia-
towego Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół powiatu 
konińskiego”. Warunkiem koniecznym 
uzyskania gratyfikacji finansowej były 
wyróżniające się wyniki w  nauce, czyli 
osiągnięcie w  poprzednim roku szkol-
nym średniej ocen na poziomie, co naj-
mniej 4,75. W myśl uchwały Rady Powiatu 
w  sprawie zasad przyznawania stypen-
dium dla studentów, o pomoc finansową 
mogli również ubiegać się studenci uczą-
cy się w trybie dziennym, którzy pozostają 
w trudnej sytuacji materialnej.

W  tym roku, powiat przeznaczył 
na pomoc stypendialną 167 100,00 zł. 
Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzie-
ży skorzysta rekordowa liczba – 100 
uczniów i  jedna studentka. Najwięcej 
stypendiów, bo aż 41, trafiło do uczą-
cych się w  Zespole Szkół Ekonomicz-

Tytuł „Brązowej Szkoły 2019” 
dla ZSEU w Żychlinie!
Magazyn „Perspektywy” 
opublikował ranking 
najlepszych szkół 
średnich w całej Polsce. 
Technikum z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
im. Fryderyka Chopina 
w Żychlinie znalazło się na 
301. miejscu w kraju i 25. 
w Wielkopolsce.

Każdego roku klasyfikacja magazynu 
„Perspektywy” wzbudza ogromne zain-
teresowanie wśród nauczycieli, uczniów 
i  rodziców. W  tegorocznym rankingu 
wzięto pod uwagę efekty prac 1000 
najlepszych liceów (spośród 2126 speł-
niających warunki uczestnictwa) i  500 
techników (spośród 1731 podlegających 
ocenie).

O pozycji liceów w rankingu decydu-
ją: wyniki z  przedmiotów dodatkowych 
na maturze (45%), wyniki z  przedmio-
tów obowiązkowych na maturze (25%) 
i wyniki w olimpiadach przedmiotowych 

(30%). W  rankingu techników kryte-
ria są cztery, tj.: wyniki z przedmiotów 
dodatkowych na maturze (30%), wyni-
ki z  przedmiotów obowiązkowych na 
maturze (20%), wyniki w  olimpiadach 
przedmiotowych (20%) oraz wyniki eg-
zaminów zawodowych (30%).

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w  Żychlinie decyzją Fundacji 
Edukacyjnej „Perspektywy” otrzymał 
tytuł „Brązowej Szkoły 2019” i  nale-
ży do elitarnego grona najlepszych 
szkół w Polsce. Kapituła rankingu za 
główne kryteria klasyfikacyjne przy-
jęła wyniki egzaminów maturalnych 
i  zawodowych oraz sukcesy szkoły 
w olimpiadach.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie
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no-Usługowych w  Żychlinie, kolejne 
34 – do młodzieży z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w  Sompolnie, 18 
– do uczniów z  Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleczewie oraz 7 – do 
wychowanków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w  Rychwale. 
Finansowe wsparcie powiatu otrzymała 
także studentka trzeciego roku pedago-
giki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.

Stypendium w wysokości 200 zł mie-
sięcznie dla ucznia oraz 250 zł dla stu-
denta wypłacane będzie przez cały rok 

z  wyłączeniem okresu wakacyjnego, 
a w przypadku uczniów klas programo-
wo najwyższych – przez sześć miesięcy.

Suma, na jaką miesięcznie mogą li-
czyć stypendyści ze szkół powiatu ko-
nińskiego, to największe wsparcie, jakie 
przyznawane jest uczniom przez jednost-
ki samorządu terytorialnego w Polsce.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Sukces uczennicy Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie
Uczennica ZSEU 
w Żychlinie zwyciężyła 
w okręgowych eliminacjach 
XXIII Olimpiady Wiedzy 
o Żywieniu i Żywności, 
które odbyły się 11 stycznia 
2019 r. w Zespole Szkół 
Gastronomicznych im. 
Karola Libelta w Poznaniu. 

W  eliminacjach wzięło udział 50 
uczniów z całej Wielkopolski. Olimpiada 
obejmuje zagadnienia z  zakresu żywie-
nia, chemii oraz biologii rozszerzonej, 
a laureaci i finaliści otrzymują indeksy na 
wyższe uczelnie. Od wielu lat, z tego wła-
śnie względu, Olimpiada cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród uczniów.

W eliminacjach wzięła udział uczen-
nica klasy 3 technikum żywienia i usług 
gastronomicznych z  Żychlina – Aga-
ta Wieczorkiewicz, która dzięki swojej 

wiedzy oraz świetnemu przygotowaniu 
pokonała 49 uczestników i wygrała etap 
okręgowy. Do olimpiady uczennicę przy-
gotowywała Monika Izydorczyk, nauczy-
cielka chemii i żywienia człowieka.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie
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Rychwał zwycięzcą Zimowej Powiatowej 
Spartakiady Mieszkańców Wsi
Gmina Rychwał zwyciężyła 
XXI Zimową Spartakiadę 
Mieszkańców Wsi Powiatu 
Konińskiego. Kolejne 
miejsca na podium 
wywalczyły gminy Golina 
i gmina Stare Miasto.

W zimowej edycji spartakiady uczest-
niczyli sportowcy – amatorzy reprezen-
tujący gminy: Golina, Rychwał, Stare 
Miasto, Rzgów, Kazimierz Biskupi, Wil-
czyn, Kleczew, Grodziec, Skulsk oraz 
Krzymów. Rywalizacja trwała trzy dni. Po 
kwalifikacjach w grach zespołowych – 10 

lutego w hali sportowej OSiR w Klecze-
wie, 16 lutego w hali widowiskowo-spor-
towej w Golinie oraz 17 lutego w kom-
pleksie sportowo-dydaktycznym Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w  Ży-
chlinie rozegrane zostały zawody w dys-
cyplinach rekreacyjnych.

 
Przedstawiciele drużyn współzawod-

niczyli w  ośmiu konkurencjach: podno-
szenie ciężarka 17,5 kg, rzut lotką do 
tarczy, przeciąganie liny, konkurs wie-
dzy o  Ludowych Zespołach Sportowych 
w  Wielkopolsce, wielobój rekreacyjny, 
rzuty karne do bramki, halowa piłka noż-
na mężczyzn oraz piłka siatkowa kobiet 
i mężczyzn.

 
W  poszczególnych konkurencjach 

najlepiej zaprezentowały się:
•	 Gmina Golina – podnoszenie ciężarka 

17,5 kg (kat. powyżej 80 kg),
•	 Gmina Golina – podnoszenie ciężarka 

17,5 kg (kat. do 80 kg),
•	 Gmina Grodziec i  Gmina Rychwał – 

wielobój rekreacyjny,
•	 Gmina Rychwał – przeciąganie liny,
•	 Gmina Kazimierz Biskupi i Gmina Go-

lina – rzut lotką do tarczy,
•	 Gmina Rychwał i Gmina Kazimierz Bi-

skupi – rzuty karne do bramki,
•	 Gmina Rychwał – konkurs wiedzy 

LZS,
•	 Gmina Wilczyn – piłka siatkowa męż-

czyzn,
•	 Gmina Rzgów – piłka siatkowa kobiet,
•	 Gmina Stare Miasto – halowa piłka 

nożna mężczyzn.

W klasyfikacji ogólnej XXI Powiatowej 
Zimowej Spartakiady Mieszkańców Wsi 
zwyciężyła gmina Rychwał. Na drugim 
miejscu zakończyła rywalizację gmina 
Golina, a na najniższym stopniu podium 
– Stare Miasto. Najlepszym sportowcom 
spartakiady puchary i medale wręczyli: 
wicestarosta koniński Władysław Ko-
caj, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Jan Bartczak oraz Dyrektor 
ZSEU w Żychlinie – Anna Matczak-Gaj.

Zwycięzcy konkurencji rekreacyjnych 
reprezentowali powiat w  finale sparta-
kiady wojewódzkiej w  Golinie 3 marca 
2019 roku. Natomiast w grach zespoło-
wych najlepsze drużyny awansowały do 
półfinałów, które odbyły się 24 lutego 
2019 r. w Rychwale i w Golinie.

Sebastian Tołoczko
Starostwo Powiatowe w Koninie

Uczennica z ZSEU finalistką 
Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego

Laura Wieczorek, 
uczennica Technikum 
Spedycji z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie, zdobyła I miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym pt. „Polacy 
w świecie znani z działalności 
publicznej, misyjnej, 
naukowej, artystycznej 
i sportowej”. Organizatorem 
konkursu był Departament 
Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Wielkopolskiego.

Tegoroczna edycja dotyczyła działalno-
ści Polaków we Włoszech. Konkurs polegał 
na wykonaniu dowolną techniką plastycz-
ną strony z encyklopedii. Celem konkursu 
było wzbudzenie zainteresowania uczniów 
historią sławnych Polaków w świecie oraz 
historią, geografią i kulturą kraju.

Uroczyste wręczenie nagród i  wy-
różnień laureatom odbyło się 1 marca 
podczas XXII Targów Edukacyjnych w Po-
znaniu. Nagrody zostały wręczone przez 
Marzenę Wodzińską – Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego, Elżbietę 
Leszczyńską – Wielkopolskiego Kurato-

ra Oświaty oraz przedstawiciela Amba-
sady Włoch w Warszawie.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie
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Powiat koniński najlepszy 
w Wielkopolsce!
Powiat koniński zwyciężył 
w XXI Wielkopolskiej Zimowej 
Spartakiadzie Mieszkańców 
Wsi Województwa 
Wielkopolskiego. Nasza 
reprezentacja nie dała szans 
rywalom i 3 marca w Golinie 
wywalczyła I miejsce oraz 
Puchar Przewodniczącego 
Rady Wielkopolskiego 
Zrzeszenia LZS. 

W tym roku finał wojewódzki sparta-
kiady odbył się w  powiecie konińskim. 
Obiekt sportowy w  Golinie okazał się 
być szczęśliwy dla naszej reprezentacji. 
Zawodnicy pokazali na swoim terenie 
sportową ambicję i  siłę, odnosząc zde-
cydowane zwycięstwo nad rywalami. 
Tytuł Mistrza Spartakiady zapewniło im 
zdobycie 209 punktów i  wywalczenie aż 
25-punktowej przewagi nad drugim ze-
społem zawodów.

W  XXI zimowej edycji imprezy wzięło 
udział 16 drużyn z Wielkopolski. Kilkugo-
dzinne emocje sportowe zagwarantowała 
zacięta rywalizacja w konkurencjach dru-
żynowych i indywidualnych, m.in.: w halo-
wej piłce nożnej, siatkówce, rzucie lotką do 
tarczy, wieloboju rekreacyjnym, podnosze-
niu ciężarka (w dwóch kategoriach wago-
wych zawodników), przeciąganiu liny czy 
konkursie wiedzy o LZS. 

Po podliczeniu punktacji z  wszyst-
kich dyscyplin okazało się, że tytuł 
najlepszej drużyny trafi do powiatu ko-
nińskiego (209 pkt.) reprezentowanego 
przez zawodników z gmin Golina, Ry-
chwał, Kazimierz Biskupi, Stare Mia-
sto, Wilczyn i  Rzgów. Drugie miejsce 
na podium wywalczył powiat wągro-

wiecki (184 pkt.), a trzecie – ostrowski 
(178,5 pkt.). 

Zwycięski Puchar dla naszych zawod-
ników odebrał starosta koniński Stani-
sław Bielik.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Do stawiennictwa przed Powiatową Ko-
misję Lekarską Nr 1 w Koninie w 2019 roku 
wezwano 809 mężczyzn rocznika podstawo-
wego (ur. 2000 r.), 33 z roczników starszych i 
32 kobiety.

Komisja przebadała 774 mężczyzn z rocz-
nika podstawowego, 4 z roczników starszych 
i 31 kobiet. Stawiennictwo osób z rocznika 
podstawowego wyniosło ponad 98%, rocz-
nika starszego 12,1%, a w przypadku kobiet 
100%. W grupie osób wezwanych do kwali-

fikacji wojskowej z rocznika podstawowego: 
710 uznano za zdolnych do odbywania służby 
wojskowej (kategoria A), 44 za niezdolnych w 
czasie pokoju (kategoria D) oraz 21 całkowicie 
niezdolnych (kategoria E). Z rocznika starszeo 
4 osoby otrzymały kategorię A. Wśród 31 ko-
biet stawiających przed Komisją 29 otrzymało 
kategorię A i 2 kategorię D.

Wśród osób, które nie stawiły się do kwa-
lifikacji wojskowej jako najczęstszą przyczynę 
usprawiedliwionej nieobecności podawano 

Powiat koniński zakończył kwalifikację wojskową wyjazdy za granicę wraz z rodzicami lub pobyt 
poza granicami kraju. 

Komisja lekarska poza wywiadem i bada-
niem uwzględniała dokumentację medyczną, 
w przypadkach wątpliwych kierowała bada-
nych do specjalisty. W tym roku skierowano na 
nie 57 osób, w tym 52 do okulisty, 4 do inter-
nisty i jedną do poradni zdrowia psychicznego.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, podob-
nie jak poprzednie, przebiegła w spokojnej 
atmosferze. 

Paweł Figurski
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Projekt „Stres a nasz mózg – 
walka do wygrania”
Projekt „Stres a nasz 
mózg – walka do wygrania” 
powstał w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
im. Fryderyka Chopina 
w Żychlinie, wyruszył 
w Polskę, zawojował 
Europę, a w końcu obiegł 
cały świat.

Nauczycielki z  ZSEU w  Żychli-
nie, Joanna Gadomska, Ewelina 
Jankowska, Monika Kieliszak, 
Agnieszka Marciniak, Agnieszka 
Rogalska i  Ewa Wallis, stworzyły 
projekt pt. „Stres a  nasz mózg – 
walka do wygrania”. Początkowo 
przedsięwzięcie miało obejmować 
tylko uczniów z Zespołu w Żychli-
nie. Projekt szybko jednak obiegł 
całą Polskę – dołączyło do niego 40 
szkół, od Śląska po Pomorze. 

Zakładał on wiele działań, m.in. 
wykłady i  warsztaty dla uczniów, 
ich rodziców, nauczycieli, a  także 
mieszkańców Konina oraz powiatu ko-
nińskiego z  zakresu zdrowych sposo-
bów walki ze stresem, które prowadzili 
nauczyciele z  ZSEU w  Żychlinie oraz 
licznie zaproszeni goście (m.in. wykła-
dowcy akademiccy, dietetyk, farmaceuta, 
lekarz, studenci medycyny, sportowcy, 
nauczyciele śpiewu, instruktorzy fitness, 
jogi, tańca czy samorządowcy). Część za-
jęć transmitowana była również online, 
aby mogła z nich skorzystać jak najwięk-
sza liczba osób.

Wykłady i  warsztaty skierowane do 
mieszkańców Konina oraz powiatu 
konińskiego prowadzono poza mura-
mi szkoły, w  ośrodkach edukacyjnych 
w  Koninie, które dołączyły do projektu 
i podjęły się zorganizowania bezpłatnych 
warsztatów antystresowych w  swoich 
siedzibach (Młodzieżowy Dom Kultury 
w Koninie, klub sportowy Górnik Konin, 
Szkoła Aktorsko-Wokalna Fama czy 
Brick 4 Kids z Konina). 

W  ramach projektu nauczycielki 
z  ZSEU w  Żychlinie przygotowały sce-

nariusz zajęć antystresowych. Został on 
przesłany do szkół, aby każdy nauczyciel 
mógł przeprowadzić zajęcia z  uczniami 
na temat zdrowych sposobów walki ze 
stresem. Scenariusz ten zamieszczono 
również na różnego rodzaju portalach 
dla nauczycieli.

Została także przeprowadzana 
ogólnopolska ankieta skierowana do 
uczniów, z  wszystkich typów szkół, na 
temat sytuacji stresujących dla młode-
go człowieka, a także sposobów, jakimi 
młodzi ludzie radzą sobie ze stresem. 

Chęć przeprowadzenia badania wśród 
uczniów zgłosiło ponad 80 nauczycieli. 
Wyniki ankiety zostały zaprezentowane 
15 marca w  ZSEU w  Żychlinie podczas 
podsumowania obchodów Światowego 
Tygodnia Mózgu, które na całym świecie 
trwają od 11 do 17 marca. 

 
W związku z realizacją projektu ogło-

szone zostały także dwa konkursy ogól-
nopolskie – pierwszy na plakat „Stop 
dla papierosów, alkoholu, narkotyków 
i dopalaczy”, a drugi na prezentację mul-
timedialną na temat „Zdrowe sposoby 
walki ze stresem”.

Ponadto, w  szkołach, które zgłosiły 
się do projektu prowadzono pogadanki 
o stresie, tworzono mapy myśli, prezen-
tacje i plakaty. Wszystkie te działania na 
bieżąco były publikowane na fb „Biologia 
z blondynką” oraz „Zdrowe sposoby wal-
ki ze stresem”.

Projekt „Stres a nasz mózg – walka do 
wygrania” otrzymał honorowy patronat 

Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go, Starosty Konińskiego, Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty, grupy SuperBelfrzy RP 
oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ko-
ninie. Medialny patronat sprawował „Głos 
Nauczycielski” oraz TV Wielkopolska.

Projekt został również doceniony i wy-
różniony przez Federację Europejskich 
Towarzystw Neuronauki (FENS) w Bruk-
seli – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w  Żychlinie, jako jedyna szkoła 
w  Europie, otrzymał grant od Fundacji 
DANA z Brukseli na organizację wydarzeń 
podczas Światowego Tygodnia Świado-
mości Mózgu 2019. Wszystkie zgłoszone 
wnioski podlegały bardzo rygorystycznej 
selekcji. Spośród 75 wniosków, złożonych 
głównie przez biologiczne i neurologiczne 
instytuty badawcze oraz uniwersytety bio-

logiczne i  medyczne, pochodzących 
z  20 różnych krajów europejskich, 
do finansowania wybrano, m.in. pro-
jekt wymyślony przez nauczycielki 
z ZSEU w Żychlinie.

„Stres a  nasz mózg – walka do 
wygrania” został również zarejestro-
wany na międzynarodowej platfor-
mie BAW (Brain Awareness Week), 
stając się częścią Światowego Ty-
godnia Świadomości Mózgu 2019. 
BAW to ogólnoświatowa kampania 
mająca na celu zwiększenie świa-
domości społeczeństwa na temat 
postępów oraz korzyści płynących 

z badań nad mózgiem.

Projekt ze szkoły w Żychlinie stanowił 
ciekawe edukacyjne przedsięwzięcie, po-
nieważ połączył wielu uczniów i nauczy-
cieli z całej Polski, którzy poprzez wspól-
ną naukę oraz zabawę zwiększyli swoją 
wiedzę odnośnie właściwych postaw wy-
chowawczych, społecznych czy prozdro-
wotnych. Zdobycie umiejętności walki 
ze stresem szczególnie cenne będzie 
w  najbliższym czasie dla uczniów klas 
ósmych szkoły podstawowej, a także klas 
trzecich gimnazjum, gdyż to oni w poło-
wie kwietnia zmierzą się z egzaminami, 
które mają stać się ich biletem wstępu 
do wymarzonej szkoły ponadpodstawo-
wej. W maju natomiast, to młodzież szkół 
licealnych i techników zmierzy się z eg-
zaminem dojrzałości – maturą. Projekt 
miał na celu wsparcie młodych ludzi, aby 
w sposób właściwy dla własnego zdrowia 
potrafili zapanować nad stresem w tym 
ważnym dla siebie czasie.

Joanna Gadomska
ZSEU w Żychlinie
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Sukces recytatorski uczennicy z ZSEU
Dziesiąta edycja 
Wielkopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego pod tytułem 
„Co piszczy w trawie, czyli 
wiersze o przyrodzie” odbyła 
się 27 lutego w IX LO im. 
Karola Libelta w Poznaniu. 
Reprezentantka Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie, 
Szantal Strzelińska 
(uczennica kl. II LO), 
wywalczyła w nim III miejsce. 

Licealistka pokonała ponad sześć-
dziesięciu uczestników – uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z  terenu Wielko-
polski. Młodzież oceniali wysokiej klasy 
profesjonaliści: poloniści, aktorzy oraz 
profesorowie wydziałów artystycznych 
UAM.

Szantal Strzelińska zachwyciła ju-
rorów recytacją fragmentów Ks. III 
„Pana Tadeusza” („Umizgi”), a  dokład-
niej opisami włoskiej i  polskiej natury. 
Uczennica szlifuje swoje umiejętno-
ści w  Szkolnym Teatrze Kreska, który 
od ponad 30 lat działa w Zespole Szkół 
w Żychlinie.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie

Powiat koniński zakończył 
realizację projektu 
„Bezpieczny powiat koniński 
– wsparcie systemu 
wczesnego ostrzegania”. 
Protokół potwierdzający 
odbiór końcowy wszystkich 
elementów projektu 
został podpisany 15 marca 
w urzędzie.

Powiat koniński, decyzją Rady Po-
wiatu podjętą na sesji 2 sierpnia 2018 
r., przystąpił do projektu „Bezpieczny 
Powiat Koniński – wsparcie systemu 
wczesnego ostrzegania” realizowanego 
z  dofinansowaniem z  Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Podpisanie umowy 
o przekazaniu dotacji (w wysokości po-
nad 580 tys. zł) odbyło się 12 września 
2018 r. w  starostwie. Przyznane przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
środki umożliwiły zakup specjalistycz-
nych urządzeń usprawniających system 
wczesnego ostrzegania mieszkańców 

We wszystkich gminach powiatu 
konińskiego działa system wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach
powiatu konińskiego o zagrożeniach na-
głymi i ekstremalnymi zjawiskami przy-
rodniczymi.

Dzięki temu, we wszystkich 14 gmi-
nach powiatu, uruchomione zostały 
punkty alarmowe wyposażone w  24 
elektroniczne syreny szczelinowe oraz 
terminale komputerowe wraz ze spe-
cjalistycznym oprogramowaniem. 
W  siedzibie konińskiego starostwa po-
wstało natomiast centrum zarządzania 
systemem. Warto podkreślić, że jest to 
pierwszy w powiecie konińskim system 

alarmowy umożliwiający przekazywanie 
komunikatów głosowych.

Całkowita wartość projektu „Bez-
pieczny Powiat Koniński – wsparcie sys-
temu wczesnego ostrzegania” wyniosła 
683.068,20 zł, a wkład własny (ponad 102 
tys.) pokryty został z  budżetu powiatu 
w części 6.700 zł oraz środków przeka-
zanych przez gminy w łącznej wysokości 
96.200 zł. 

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Weronika Kmieć, Andżelika 
Ziółkowska i Natalia 
Malczyk dołączyły 15 
marca do grona laureatów 
powiatowych eliminacji XV 
Wielkopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej 
im. Elżbiety Połczyńskiej. 
Zapewniły sobie tym samym 
udział w finale wojewódzkim 
konkursu, który odbędzie 
się 11 kwietnia w Poznaniu.

W Światowym Dniu Konsumenta - 15 
marca, 20 uczniów ze szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu konińskiego przystą-

piło do egzaminu sprawdzającego wie-
dzę konsumencką. Młodzież zmierzyła 
się z pisemnym testem zawierającym 40 
pytań ze znajomości podstawowych ak-
tów prawa konsumenckiego. Udzielenie 
prawidłowych odpowiedzi zapewniała 
gruntowna wiedza w zakresie: sprzedaży 
konsumenckiej, pozasądowego rozstrzy-

Z Powiatowego finału XV Wielkopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

gania sporów konsumenckich, prawa 
ochrony konkurencji i  konsumentów, 
a  także przepisów prawa: bankowego, 
turystycznego, ubezpieczeniowego oraz 
telekomunikacyjnego.

Po raz trzeci w historii konkursu po 
zwycięstwo w  jego finale powiatowym 
sięgnęła Weronika Kmieć z  Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w  Sompol-
nie, która w ubiegłym roku wygrała też 
olimpiadę wojewódzką. Z  sukcesem 
zakończyły również udział w  XV edycji 
konkursu: Andżelika Ziółkowska repre-
zentująca ZSP w Sompolnie (II miejsce) 
oraz Natalia Malczyk z  Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w  Żychlinie 
(III miejsce). Kolejne premiowane miej-
sca wywalczyły także uczennice z Som-
polna: Natalia Jastrzębska (miejsce IV), 
Izabela Sztejkowska i  Patrycja Graliń-
ska. 

Najlepsza szóstka etapu powiatowe-
go olimpiady otrzymała dyplomy oraz 
cenne nagrody rzeczowe: smartfony, 
smartwatche i  słuchawki bezprzewo-
dowe. Nagrody wręczyli laureatom: Se-
kretarz Powiatu - Mirosław Kruszyński 
oraz Bernadeta Szmytka, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów. Z upominkami 
zakończyli udział w konkursie także po-
zostali jego uczestnicy. 

Laureatki trzech pierwszych miejsc: 
Weronikę Kmieć, Andżelikę Ziółkowską 
i Natalię Malczyk czeka kolejny spraw-
dzian 11 kwietnia w Poznaniu podczas 

finału wojewódzkiego olimpiady. To już 
piętnasta edycja konkursu, który jest 
jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem 
w skali kraju. Tylko uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych naszego wojewódz-
twa mają możliwość rywalizowania na 
polu przepisów konsumenckich. W cią-
gu 14 lat, w  konkursie szczebla woje-
wódzkiego wzięło udział 42 uczniów 
z powiatu konińskiego. Natomiast w fi-
nałach powiatowych rywalizowało około 
400 uczniów wyłonionych w  elimina-
cjach szkolnych. 

Warto przypomnieć, że Wielkopolską 
Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej dwu-
krotnie wygrywały uczennice naszych 
szkół. W  2005 roku, I  miejsce w  finale 
wojewódzkim konkursu zajęła Urszula 
Strzelecka, a z kolei w 2018 r. – dzisiejsza 
laureatka finału powiatowego - Weroni-
ka Kmieć. Obydwie reprezentowały Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Som-
polnie.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Jubileuszowa Gala Powiatu Konińskiego
Uroczysta 20. Gala Powiatu 
Konińskiego odbyła 
się 25 stycznia 2019 r. 
w Konińskim Domu Kultury. 
Władze powiatu konińskiego 
podsumowały miniony rok, 
wyróżniając jednocześnie 
osoby i podmioty za 
najlepsze inicjatywy 
oraz samorządowe 
przedsięwzięcia.

Stoimy dzisiaj u progu rozpoczynają-
cej się pięcioletniej kadencji samorządu 
powiatowego. Jestem głęboko przeko-
nany, że to nowe otwarcie, będzie także 
czasem nowej energii w postaci nowych 
ludzi albo nowych ról do wypełnienia, 
nowych pomysłów i  inicjatyw, ale nie 
tylko; również w  postaci nowych szans 
i  niezmiennie wzajemnego szacunku. 

Wierzę, że w takiej atmosferze skompli-
kowane stanie się łatwym, niemożliwe 
możliwym, a wyczerpane znajdzie swoje 
nowe, bogate pokłady – powiedział prze-
wodniczący Rady Powiatu Konińskiego 
Janusz Stankiewicz.

Starosta Koniński Stanisław Bielik 
podsumował miniony rok, odnosząc 
się do zrealizowanych inwestycji ma-
jątkowych, drogowych, geodezyjnych 
czy społecznych, również z  wykorzy-
staniem środków unijnych, podkreśla-
jąc dobrą kondycję finansową powia-

tu – Rok 2018 był dobrym rokiem dla 
powiatu konińskiego. Jak zawsze, na-
szym priorytetowym zadaniem było in-
westowanie w majątek powiatu. Mimo 
niewielkich dochodów własnych, uda-
ło nam się wydatkować na inwestycje 
i  remonty ponad 29 mln zł. Stało się 
tak za sprawą, m.in. pozyskania prawie 
32 mln zł ze środków zewnętrznych. 
Dzięki temu, budżet powiatu zamknął 
się, bez mała, sumą 108 mln zł, prze-
kraczając po raz pierwszy w  historii, 
magiczną kwotę 100 mln zł, a wartość 
majątku powiatu wzrosła o  ponad 61 
mln zł brutto.

Starosta Koniński zaakcentował tak-
że znaczenie dobrej współpracy powiatu 
z różnymi podmiotami, dziękując jedno-
cześnie samorządowcom, przedstawi-
cielom organizacji pozarządowych i  in-
stytucji społecznych, małym i  średnim 
przedsiębiorcom, służbom munduro-
wym, strażom i  inspekcjom, pracowni-
kom starostwa i  jednostek organizacyj-

nych powiatu, mediom lokalnym oraz 
wszystkim obecnym na Gali.

Najważniejszym punktem Gali było 
jednak wręczenie statuetek „Nagrody 
za działalność na rzecz rozwoju Powiatu 
Konińskiego”. Przyznawane już od dwu-
dziestu lat wyróżnienia stanowią wyraz 
uznania i podziękowania samorządu po-
wiatu dla lokalnych liderów. Podczas XX 
Gali, za zasługi na rzecz rozwoju powiatu 
w  obszarze gospodarki, sportu i  tury-
styki, kultury oraz działalności społecz-
nej uhonorowanych zostało siedmioro 

przedstawicieli powiatowej społeczno-
ści, wyłonionych spośród 26 kandydatów 
zgłoszonych do nagrody za aktywność 
w 2018 r. 

W  dziedzinie „Gospodarka” Zarząd 
Powiatu nominował 4 przedsiębiorstwa: 
Zakład Remontowo-Budowlany DAN-

BUD Tadeusz Bąkowski z Kleczewa, Ho-
tel i Restauracja BIAŁY DWÓR s.c. Paweł 
Bednarek, Mariusz Bednarek z  Białej 
Panieńskiej, BIOPROTEN Przemysław 
Sobczak sp. z o.o. z Brzeźna, Biuro Ra-
chunkowe DEBET Usługi Transportowe 
Małgorzata Lebioda z  Modły Kolonii. 
Statuetkę otrzymał Hotel i  Restauracja 
BIAŁY DWÓR s.c. za dynamiczny rozwój 
firmy, umiejętność szybkiej adaptacji 
swojej oferty do potrzeb klientów, wspie-
ranie działalności prospołecznej i  cha-
rytatywnej oraz przedsięwzięć inicjowa-
nych przez samorząd lokalny.

Za osiągnięcia w  dziedzinie „Sport 
i  turystyka” do nagrody nominowano: 
Adriana Antoniaka, prezesa klubu pił-
karskiego „GÓRNIK WIERZBINEK”; Fi-
lipa Michalskiego, lekkoatletę z  gminy 
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Sompolno; Jarosława Wadelskiego, na-
uczyciela i działacza sportowego z gminy 
Stare Miasto oraz Karolinę Skitek, złotą 
medalistkę spartakiad i igrzysk z gminy 
Grodziec. Statuetkami zostali wyróż-
nieni: Karolina Skitek za upór i  deter-
minację w  rozwoju talentu sportowego 
zwieńczony kwalifikacją na XV Światowe 
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 

w  AbuDhabi 2019 oraz Filip Michalski 
– uczeń, niespełna 18-letni lekkoatleta 
z pasji i zamiłowania, który osiągnął licz-
ne sukcesy w  biegach indywidualnych 
i  w  sztafetach potwierdzone czołowymi 
miejscami w mistrzostwach Polski LZS 
na dystansie 3000 m i 4 x 800.

W  kategorii „Kultura”, nominację 
otrzymali: Krzysztof Kędziora, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie; 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kleczewie; Tomasz Olszewski, akwa-
relista ze Starego Miasta oraz Zespół 
Taneczny Mażoretek NEW WAVE z Som-
polna. Statuetki trafiły do: Krzysztofa 
Kędziory za inicjowanie i  realizowanie 
artystycznych działań edukacyjno-po-
znawczych – głównie teatralnych, a po-
przez to promowanie potencjału kultu-

Żanetta Matlewska, animator kultury 
i działaczka społeczna z Goliny. W tej ka-
tegorii Zarząd Powiatu uhonorował sta-
tuetkami: Marcina Janiaka za inicjowa-
nie i współorganizowanie akcji mających 
na celu nie tylko popularyzację sportu, 
ale przede wszystkim mających wymiar 
charytatywny, których celem jest pomoc 
potrzebującym – zwłaszcza osobom nie-
pełnosprawnym oraz Stowarzyszenie 

Samorządowe A2 Wielkopolska ze Sta-
rego Miasta za podejmowanie inicjatyw 
mających wpływ na rozwój lokalny po-
wiatu konińskiego, w  tym za skuteczne 
reprezentowanie interesów samorządów 
poprzez uczestnictwo w  konsultacjach 
ustaw dot. funkcjonowania samorządów, 
wspieranie samorządów w realizacji za-
dań.

 
Podczas Gali nie zabrakło również 

akcentów muzycznych. Uroczystość 
uświetniły występy rodzimych artystów: 
Oliwii Stanisławskiej z gminy Stare Mia-
sto (ze Szkoły Wokalno-Aktorskiej FAMA) 
i zespołu Quiet Voices (działającego przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Ślesinie), a także gwiazda wieczoru – 
Warszawska Orkiestra Sentymentalna, 
która zabrała gości w muzyczną podróż 
do czasów dwudziestolecia międzywo-
jennego.

Po Gali można było skosztować po-
traw przygotowanych na tę okazję przez 
Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa 
Morzyczyn w gminie Wierzbinek, a także 
koła gospodyń wiejskich: z  Jaroszewic 
Rychwalskich, ze Starego Miasta oraz 
Rożkowianki z gminy Krzymów.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie

 str. 11 ralnego powiatu, za udowadnianie, że 
„teatr można tworzyć wszędzie” oraz 
Zespołu Tanecznego Mażoretek NEW 
WAVE z Sompolna popularyzującego ta-
niec mażoretkowy i odnoszącego sukce-
sy na przeglądach i festiwalach w kraju 
oraz poza jego granicami.

W  dziedzinie „Działalność społecz-
na” nominację otrzymali: Koło Pała-

cowe Posada z  gm. Kazimierz Bisku-
pi; Marcin Janiak, pomysłodawca oraz 
współorganizator kampanii i  akcji spo-
łecznej „Prawnik w  biegu” ze Starego 
Miasta; Stowarzyszenie Samorządowe 
A2 Wielkopolska ze Starego Miasta oraz 


