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Niech zbliżające się Święta Wielkanocne 
będą pełne spokoju, miłości i życzliwości.

Składamy serdeczne życzenia
pogody ducha, zdrowia, wszelkiej pomyślności 

oraz odpoczynku w rodzinnym gronie

Stanisław Bielik
Starosta Koniński

Janusz Stankiewicz
Przewodniczący

Rady Powiatu Konińskiego

Władysław Kocaj
Wicestarosta Koniński



Powiat koniński doceniony w I edycji 
konkursu Innowacyjny Samorząd
Powiat koniński otrzymał 
wyróżnienie za projekt 
„Wzmacnianie zastosowania 
TIK w Powiecie 
Konińskim – Integracja 
i harmonizacja baz danych 
oraz udostępnianie 
elektronicznych usług 
publicznych”. Podczas Gali, 
która odbyła się 26 lutego 
w siedzibie Ministerstwa 
Rozwoju, nagrodę odebrał 
starosta koniński Stanisław 
Bielik wraz z dyrektorem 
PODGiK Zofią Maślak oraz 
naczelnikiem wydziału 
rozwoju i promocji Eweliną 
Rapełą.

Projekt „Wzmacnianie zastosowania 
TIK w Powiecie Konińskim…” dofinanso-
wany z WRPO realizowany jest w dwóch 
obszarach – organizacyjnym i  inwesty-
cyjnym. Podejmowane działania służą 
podniesieniu jakości posiadanych zbio-
rów danych przestrzennych i wdrożeniu 
rozwiązań informatycznych zwiększa-
jących dostęp do elektronicznych usług 
publicznych w  powiecie i  14 gminach 
– partnerach projektu, a  tym samym 
usprawniających obsługę klienta.

Obecnie wszystkie rejestry zarządza-
ne przez Powiatowy Ośrodek Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ko-
ninie prowadzone są z  wykorzystaniem 
zintegrowanych ze sobą programów. 
Praca na tak zgromadzonych danych 
jest zdecydowanie łatwiejsza, a  przede 
wszystkim szybsza. Wymiernym efek-
tem projektu jest Geoportal Powiatu 
Konińskiego obejmujący dane związane 
z szeroko pojętą geodezją oraz planowa-
niem i zagospodarowaniem przestrzen-
nym dla całego obszaru powiatu.

Dzięki ciągłej, bieżącej aktualizacji 
posiadanych danych, materiały, na wnio-

sek poszczególnych klientów, są udo-
stępniane i  wydawane w  zdecydowanie 
krótszym czasie. Wiele czynności ad-
ministracyjnych zostało zniwelowanych 
do minimum. Poprzez zastosowane 
technologie, wniosek może zostać roz-
patrzony nawet bez konieczności wizyty 
w urzędzie. Uruchomiony system umoż-
liwia wykonywanie płatności interneto-
wych bezpośrednio z  konta bankowego 
klienta bądź za pomocą kodu BLIK.

Na szczególną uwagę zasługuje usłu-
ga obsługi wykonawców prac geodezyj-
nych i  kartograficznych. W  ciągu roku 
do PODGiK wpływa przeciętnie ponad 
5 tys. zgłoszeń prac. Oczekiwanie na 
opracowanie takiego zgłoszenia przed 
wprowadzeniem e-usług, trwało ok. 7 
dni roboczych, a w przypadku szczególnie 
skomplikowanego – nawet 14 dni. Obec-
nie dla jednostkowych robót z danego za-
kresu, zgłoszonych drogą elektroniczną, 
oczekiwanie na materiały skróciło się do 
30 minut. Natychmiast po otrzymaniu in-
formacji o płatności, wygenerowane au-
tomatycznie dane są gotowe do pobrania 
przez zgłaszającego pracę geodetę.

Konkurs „Innowacyjny Samorząd”, 
zorganizowany przez Serwis Samorzą-
dowy Polskiej Agencji Prasowej, miał na 
celu promocję wszelkiego rodzaju inno-
wacji wdrażanych przez samorządy tery-
torialne zarówno w zakresie funkcjono-
wania urzędów, jak i transportu, ochrony 

środowiska, edukacji czy spraw społecz-
nych. Do pierwszej edycji 181 jednostek 
samorządu terytorialnego zgłosiło aż 
304 projekty.

Konkurs przeprowadzono w  pięciu 
kategoriach: duże miasta (powyżej 200 
tys. mieszkańców), gminy miejskie, 
gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie 
oraz powiaty. W  każdej z  nich wyłonio-
no jednego zwycięzcę, a kilka projektów 
zostało wyróżnionych. Dyplomy za za-
kwalifikowanie do finału otrzymały te 
samorządy, których projekty otrzymały 
co najmniej dwa głosy kapituły (każda 
inicjatywa oceniana była osobno).

Laureatami w  poszczególnych kate-
goriach zostali: miasto Gdynia, gmina 
miejska Ciechanów, gmina miejsko-
-wiejska Grodzisk Mazowiecki, gmina 
wiejska Klembów oraz Powiat Toruński. 
W  kategorii gminy miejsko-wiejskie fi-
nalistą została także Gmina Rychwał za 
projekt „Instalacja systemów odnawial-
nych źródeł energii na terenie gmin Go-
lina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”.

Patronaty honorowe nad konkursem 
Innowacyjny Samorząd 2020 objęli: Mini-
sterstwo Rozwoju, Ministerstwo Fundu-
szy i  Polityki Regionalnej, Ministerstwo 
Cyfryzacji.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Starostwo uczciło Dzień Nauki Polskiej 
wręczając stypendia
Stypendia Starosty 
Konińskiego motywują 
młodzież do pracy. 
Potwierdza to kolejny rekord. 
W tym roku pieniądze za 
wyniki w nauce pobierać 
będzie stu dziesięciu uczniów.

Z  uzdolnioną młodzieżą spotkali się 
19 lutego w urzędzie starosta Stanisław 
Bielik i  wicestarosta Władysław Kocaj. 
W  uroczystości wręczenia stypendiów 
nagrodzonym uczniom towarzyszyli ro-
dzice, dyrektorzy szkół i wychowawcy.

Wręczenie stypendiów to szczególny 
moment, podsumowujący waszą co-
dzienną pracę i  trud. Wierzę, że te wy-
różnienia jeszcze bardziej zmobilizują 
was do podejmowania kolejnych działań 
i wyzwań, a także pomogą w rozwijaniu 
pasji. Nasza uroczystość świetnie się 
wpisała w obchodzony, po raz pierwszy, 
Dzień Nauki Polskiej, nowe święto pań-
stwowe, które ma stanowić inspirację do 
pójścia w ślady wybitnych polskich bada-
czy i  wzmocnić zainteresowanie nauką 
– powiedział na spotkaniu wicestarosta 
Władysław Kocaj.

O  stypendium Starosty Konińskie-
go mogą ubiegać się wszyscy ucznio-
wie szkół prowadzonych przez powiat. 
Warunkiem koniecznym do uzyskania 

gratyfikacji finansowej jest osiągnięcie 
w poprzednim roku nauki średniej ocen 
na poziomie co najmniej 4,75.

Młodzieży z  wyróżniającymi się wy-
nikami w  nauce przybywa z  każdym 
rokiem. Systematycznie też powiększa 
się grono uczniów spełniających kryte-
ria przyznawania stypendium. W  2018 
r. gratyfikacje finansowe otrzymało 
80 uczniów, a  w  roku ubiegłym – 101. 

W 2020 roku listy gratulacyjne potwier-
dzające decyzję o przyznaniu stypendiów 
odebrało 110 osób. O  ich wyróżnieniu 
zadecydowały indywidualne osiągnięcia 
w szkołach oraz na konkursach i olim-
piadach.

To dla mnie ogromna radość i satys-
fakcja, że każdego roku wśród uczniów 
naszych szkół przybywa stypendystów. 
Świadczy to o  wysokim poziomie na-
uczania w  placówkach prowadzonych 
przez powiat, a także o zaangażowaniu 

pracujących w  nich nauczycieli oraz 
dojrzałości i  odpowiedzialności na-
szych uczniów – dodał starosta Stani-
sław Bielik.

Na tegoroczną pomoc stypen-
dialną powiat koniński przeznaczył 
180 800,00 zł. Skorzysta z  niej 44 
uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-

-Usługowych w  Żychlinie, 38 uczniów 
z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Sompolnie, 20 uczniów 
z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie oraz 8 pod-
opiecznych Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. Piotra Janasz-
ka w Rychwale. 

Stypendium, w wysokości 200 zł mie-
sięcznie, wypłacane będzie przez 10 
miesięcy, a  w  przypadku uczniów klas 
maturalnych przez pół roku. Jak mówią 
stypendyści, przyznane pieniądze prze-
znaczą na dalszy rozwój i  pogłębianie 
wiedzy oraz na przyjemności.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Rozbudowane i doskonale 
wyposażone Dydaktyczne 
Centrum Gastronomiczne 
zostało uroczyście otwarte 
15 stycznia w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie. Inwestycja 
kosztowała ponad milion 
złotych.

Wydarzenie to zasługa władz powiatu 
konińskiego, które doceniając sukcesy  
uczniów na olimpiadach i  konkursach 
gastronomicznych, przeznaczyła środki 
z  budżetu powiatu oraz pozyskała do-
datkowe fundusze na ten cel. Jak pod-
kreślają nauczyciele, taka decyzja sa-

morządu, umożliwi młodzieży doskonałe 
przygotowanie do zawodu.

Rozbudowa obiektu rozpoczęła się 
w maju 2019 roku. W ramach moderni-
zacji powstały nowe pracownie: żywienia 
z  zapleczem magazynowym i  obsługi 
klienta, a także trzy szatnie, dwie łazien-
ki, pomieszczenie magazynowe oraz 
hol. Dzięki przebudowie holu i  pokoju 
nauczycielskiego, a także pojawieniu się 
dodatkowego magazynu, nowy wygląd 
zyskała także stara część budynku. In-
westycja zakończyła się 31 październi-
ka 2019 roku i kosztowała łącznie 1 058 
345,79 zł, z czego 1 015 985,79 zł stano-
wiły środki powiatu konińskiego, a 42 360 
zł udało się pozyskać z WRPO w ramach 
projektu „Centrum Mistrzostwa Gastro-
nomicznego w  Zespole Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie”.

Podczas uroczystości otwarcia za-
prezentowano przybyłym gościom nowo 
wybudowane sale z  nowoczesną infra-

Gmina Golina Mistrzem Powiatu 
w Zimowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi
Za nami pierwszy powiatowy 
finał spartakiady w 2020 
roku. Puchar Starosty dla 
Mistrza Powiatu wywalczyła 
Golina.

XXII powiatowy finał zimowej edy-
cji spartakiady zakończył się niespo-
dzianką. Po czterech latach z  tytułem 
mistrzowskim rozstała się gmina Ry-
chwał, która w  zimowych zmaganiach 
nie miała sobie równych od 2016 r. Tym 
razem, Mistrzostwo i  Puchar Starosty 

Konińskiego zdobyła gmina Golina. 
W walce o najwyższe trofeum pokonała 
reprezentacje 7 gmin: Rychwała, Stare-
go Miasta, Rzgowa, Kazimierza Bisku-
piego, Wilczyna, Krzymowa i Wierzbin-
ka. Obok Goliny, na podium triumfowały 
także: Krzymów (II miejsce) i  Stare 
Miasto (III miejsce). Faworyt zawodów 

– gm. Rychwał, zakończyła zawody na 
czwartym miejscu.

Finał imprezy, który odbył się 16 lute-
go w  Żychlinie, poprzedziła rywalizacja 
w grach zespołowych. Jako pierwsze – 9 
lutego w hali w Golinie – rozegrane zo-
stały zawody w  piłce nożnej mężczyzn. 
Reprezentacja gospodarzy nie dała szans 
rywalom i zajęła u siebie pierwsze miej-
sce. Natomiast 15 lutego gmina Kazi-
mierz Biskupi gościła w swoim obiekcie 
sportowym siatkarzy. Wśród mężczyzn 
dominował zespół z  Wilczyna, w  roz-
grywkach kobiecych – ze Starego Miasta.

Powiatową rywalizację zakończyły 
zawody w  obiekcie sportowym Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w  Ży-
chlinie. Reprezentacje gmin walczyły 
tam o punkty w 6 dyscyplinach: podno-
szeniu ciężarków 16 i 17,5 kg, rzucie lot-
ką do tarczy, przeciąganiu liny, wieloboju 
rekreacyjnym, rzutach karnych do bram-
ki oraz konkursie wiedzy z historii sportu 
LZS województwa wielkopolskiego.

W konkurencjach rekreacyjnych, tak jak 
i w klasyfikacji ogólnej, najlepiej zaprezen-
towała się gmina Golina. Zwycięzca XXII Zi-
mowej Powiatowej Spartakiady Mieszkań-
ców Wsi Powiatu Konińskiego triumfował 
aż w czterech z nich: podnoszeniu ciężar-
ków, przeciąganiu liny, rzutach karnych do 
bramki i w halowej piłce nożnej mężczyzn.

Pamiątkowe puchary i  medale wrę-
czyli Mistrzowi Powiatu 2020, wicemi-
strzom oraz zwycięzcom poszczególnych 
konkurencji – starosta koniński Stani-
sław Bielik, członek Zarządu Powiatu 
Konińskiego – Ryszard Nawrocki, dyrek-
tor ZSE-U w Żychlinie – Anna Matczak-
-Gaj oraz naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych w starostwie – Jan 
Bartczak.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

strukturą, gdzie uczniowie klas gastro-
nomicznych i hotelarskich doskonalą nie 
tylko swoje umiejętności zawodowe, ale 
też rozwijają pasje kulinarne. Uczniowie 
pod okiem nauczycielek przedmiotów 
gastronomicznych przygotowali wspa-
niałą oprawę kulinarną. Młodzież za-
prezentowała swoje umiejętności pod-
czas sporządzania potraw i napojów na 
żywo, flambirowania deseru czy rzeźbie-
nia w  warzywach. Zostało to docenione 
przez gości, którzy wysoko ocenili pracę 
uczniów i ich profesjonalizm w wykony-
wanych zadaniach. Ten zmodernizowany 
obiekt i jego bogate wyposażenie pozwoli 
zmotywować  młodzież do jeszcze więk-
szego zainteresowania sztuką kulinar-
ną, a  w  przyszłości odnieść im sukces 
w swojej karierze zawodowej.

Dzięki projektowi „Centrum Mistrzo-
stwa Gastronomicznego w  ZSEU w  Ży-
chlinie” pomieszczenia mają nowocze-
sne urządzenia i  sprzęt, a  uczniowie 
będą brać udział w  różnych kursach, 
które zostaną przeprowadzone w  tych 
pracowniach. Każdy uczeń znajdzie dla 
siebie takie szkolenie, które go najbar-
dziej zainteresuje i pozwoli rozwijać ich 
predyspozycje zawodowe. Zostaną prze-
prowadzone szkolenia: barmańskie, 
kelnerskie, baristyczne, sommelierskie, 
carvingowe, kucharskie, cukiernicze 
i z aranżacji stołów. Należy mieć nadzie-
ję, że Centrum Gastronomiczne będzie 
tętnić kulinarnym życiem oraz cieszyć 
podniebienia wielu użytkowników nowy-
mi, wyrafinowanymi smakami.

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Powiat pozyskał dodatkowe 
pieniądze na usuwanie azbestu

Powiat koniński otrzymał 
dodatkowe środki na 
likwidację azbestu. 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu dofinansuje 40% 
kosztów kwalifikowanych 
zadania. Oznacza to, że 
dotacja może wynieść nawet 
261 800,00 zł.

Dofinansowanie z  budżetu państwa 
na ten cel ostatnio malało. Udzielanie 
dotacji przez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska (którym są udostęp-
niane środki z  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska) w ogóle stało pod 
znakiem zapytania. Jesteśmy, więc bar-
dzo zadowoleni, że doszło w grudniu do 
podpisania tej umowy – mówi Julia Sta-
sińska naczelnik Wydziału Ochrony Śro-

dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – dzięki 
dodatkowym środkom będziemy mogli 
zrealizować więcej wniosków, a tym sa-
mym, usunąć z  terenu powiatu więcej 
szkodliwych materiałów azbestowych – 
dodaje naczelnik.

Podpisana przez samorząd i fundusz 
umowa zakłada, że wsparcie finansowe 
dla działań powiatu związanych z  usu-

waniem azbestu będzie realizowane 
w trzech etapach. Dofinansowanie w wy-
sokości 61 tys. 800 zł powiat otrzymał już 
w  grudniu jako refundację kosztów po-
niesionych na realizację zadania w 2019 r. 
Druga i trzecia transza – łącznie 200 ty-
sięcy zł – zostaną wypłacone w tym roku 
zgodnie z harmonogramem prac.

W 2020 r., czyli w czternastym roku 
realizacji programu usuwania azbestu, 
z  terenu powiatu powinno zniknąć ko-
lejne 1,6 tys. ton odpadu azbestowego. 
Do tej pory działania naszego samorzą-
du przyczyniły się do unieszkodliwienia 
ponad 10,5 tys. ton wyrobów zawiera-

jących azbest. Prace przeprowadzone 
na 4322 nieruchomościach kosztowały 
prawie 6 mln 800 tys. zł, z czego ok. 4 
mln 400 tys. zł pochodziło z  budżetu 
powiatu konińskiego, a  ponad 2 mln 
400 tys. stanowiły dotacje pozyskane 
ma ten cel z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu.

Likwidacja odpadu azbestowego 
w  2020 r. będzie trwała do momentu 
wyczerpania przeznaczonych na ten cel 
środków. Osoby zainteresowane udzia-
łem w tegorocznej edycji programu mogą 
kontaktować się z  Wydziałem Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w ko-
nińskim starostwie (tel. 63 240 32 44).

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Przedsięwzięcie pn. „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 
konińskiego – kontynuacja” dofinansowano ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl

Nowoczesne centrum 
gastronomiczne już otwarte
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HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
W POWIECIE KONIŃSKIM W 2020 ROKU

Rejestracja telefoniczna poniedziałek-piątek 8.00-15.00: (63) 240 32 24 
lub e-mail: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl 

/ dorota.szkudlarek@powiat.konin.pl
Lokalizacja i zasięg Godziny otwarcia

Punkty obsługiwane przez Adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu
I Gmina Ślesin

Nieodpłatna pomoc prawna
Gmina Ślesin
Przychodnia Lekarska,
ul. Targowa 23, 62-561 Ślesin

Pon.-Wt. 1000-1400

Gmina Skulsk
Urząd Gminy, pok. 3, 
ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

Śr. 1000-1400

Gmina Wilczyn
Urząd Gminy
ul. Strzelińska 12 D, p. 23, 62-550 Wilczyn

Czw.-Pt. 1000-1400

Punkty obsługiwane przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu
II Gmina Rychwał

Nieodpłatna pomoc prawna 
Gmina Rychwał
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, pok. 2, 
ul. Tuliszkowska 1, 62-570 Rychwał

Pon.-Wt. 900-1300

Gmina Grodziec
Urząd Gminy, ul. Główna 17, 
62-580 Grodziec

Śr. 1000-1400

Gmina Rzgów 
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Plac Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów

Czw.-Pt. 1000-1400

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie
III Gmina Kleczew

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Gmina Kleczew 
Budynek Wielofunkcyjny
ul. Strażacka 2, 62-540 Kleczew
Porad udziela: Adwokat

Pon. 1000-1400

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Gmina Kazimierz Biskupi
Budynek Hali Sportowej, p. 43
ul. Węglewska 12, 
62-530 Kazimierz Biskupi
Porad udziela: Adwokat

Wt.-Śr. 1000-1400

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Gmina Golina 
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Golinie, 
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina
Porad udziela: Adwokat

Czw.-Pt. 1000-1400

IV Gmina Kramsk
Nieodpłatna pomoc prawna

Gmina Kramsk
Urząd Gminy
ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
Porad udziela: Adwokat

Pon.-Wt. 1000-1400

Nieodpłatna mediacja/
Nieodpłatna pomoc prawna

Gmina Stare Miasto
Urząd Gminy,
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Porad udziela: Radca prawny/Adwokat/mediator

Śr.-Czw. 1000-1400

Gmina Krzymów
Urząd Gminy, 
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
Porad udziela: Adwokat

Pt. 1000-1400

V Gmina Sompolno
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Gmina Wierzbinek
Urząd Gminy, p. 209 
pl. Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno
Porad udziela: Adwokat

Pon.-Wt. 1000-1400

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Gmina Sompolno
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno
Porad udziela: Adwokat

Śr.- Pt. 1000-1400

           – lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Seniorzy z powiatu uczcili Dzień 
Babci i Dziadka w Królikowie

Powiatowe obchody Dnia 
Babci i Dziadka odbyły 
się po raz siódmy. Tym 
razem seniorzy z powiatu 
konińskiego świętowali 
25 lutego w restauracji 
„Madera” w Królikowie.

Uroczystości z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka na stałe wpisały się w kalen-
darz wydarzeń powiatu konińskiego. Go-
spodarzem tegorocznych obchodów była 
gmina Grodziec. Do wspólnego święto-
wania zaprosili seniorów Starosta Ko-
niński, Wójt Gminy Grodziec, Powiatowa 
Rada Seniorów oraz Stowarzyszenie „Ale 
Babki Grodzieszczanki”.

Na ponad dwustu gości przybyłych 
do restauracji „Madera” czekało wie-

Powiat koniński zakończył 
kwalifikację wojskową

Do stawiennictwa przed 
Powiatową Komisją 
Lekarską Nr 1 w Koninie 
w 2020 roku wezwano 
748 mężczyzn rocznika 
podstawowego (ur. 2001 r.), 
32 z roczników starszych 
i 16 kobiet.

 
Komisja przebadała 736 mężczyzn 

z  rocznika podstawowego, 4 z  roczni-
ków starszych i 16 kobiet. Stawiennictwo 
osób z rocznika podstawowego wyniosło 
ponad 98%, rocznika starszego ponad 
12%, a w przypadku kobiet 100%.

 W grupie osób wezwanych do kwalifi-
kacji wojskowej z rocznika podstawowego: 
662 uznano za zdolne do odbywania służby 
wojskowej (kategoria A), 48 za niezdolnych 

w czasie pokoju (kategoria D) oraz 21 cał-
kowicie niezdolnych (kategoria E). Z rocz-
nika starszego 4 osoby otrzymały katego-
rię A. Wśród 16 kobiet stawiających przed 
Komisją 16 otrzymało kategorię A.

Wśród osób, które nie stawiły się do 
kwalifikacji wojskowej jako najczęstszą 
przyczynę usprawiedliwionej nieobecności 
podawano wyjazdy za granicę wraz z ro-
dzicami lub pobyt poza granicami kraju. 

Komisja lekarska, oprócz wywiadu 
i badań, uwzględniała również dokumen-
tację medyczną przedstawioną przez oso-
by badane, a w razie podejrzenia choroby 

lub ułomności w przypadkach wątpliwych 
kierowała kwalifikowanych na dodatkowe 
badania specjalistyczne. W bieżącym roku 
na badania dodatkowe skierowano 74 
osoby. W 66 przypadkach były to skiero-
wania do okulisty, 5 do internisty i 3 skie-
rowania do poradni zdrowia psychicznego.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, 
podobnie jak poprzednie, przebiegła 
w spokojnej atmosferze. Nie stwierdzo-
no przypadków zakłócania porządku 
przez osoby oczekujące na badanie.

Adrianna Głąbicka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Bieżące informacje o pracy punktów można znaleźć na www.powiat.konin.pl.

3 lutego br. zmarł Zenon Paszek – nasz kolega, doświad-
czony samorządowiec, radny powiatu konińskiego od po-
czątku jego istnienia, a więc od 1998 roku. Przez ponad 20 
lat zajmował ważne funkcje w Radzie Powiatu Konińskiego 
(był wiceprzewodniczącym Rady, przewodniczącym Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska) oraz aktywnie uczestniczył 
w pracach Zarządu Powiatu, będąc członkiem tego organu 
przez ponad 10 lat. Środowisko samorządowe straciło nie-
zwykłego człowieka, społecznika z natury, rolnika, pasjonata 
historii. 

W pamięci wielu z nas pozostanie nie tylko osobą o dużym 
doświadczeniu, pochłoniętą sprawami lokalnych społeczno-
ści, a szczególnie wsi i rolnictwa, ale także, a może przede 
wszystkim dobrym kolegą, człowiekiem dostrzegającym po-
trzeby innych, zawsze uśmiechniętym. Samorządowa spo-
łeczność powiatu jest przekonana, że Zenon Paszek pozosta-
nie w naszej pamięci, stanowiąc jednocześnie trwałą część 
historii powiatu konińskiego. 

Stanisław Bielik
Starosta Koniński

le atrakcji. Spotkanie rozpoczęło się od 
ciepłego powitania i serdecznych życzeń 
złożonych przez starostę, wójta, radnych 
i przedstawicieli rady seniorów.

O uśmiech na twarzach gości oraz łzy 
wzruszenia zadbały też panie z  zespołu 
„Ale Babki Grodzieszczanki” oraz młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu, która 
przypomniała złote przeboje lat 60. i  70. 
Dzień ten pozostanie w pamięci gości rów-
nież za sprawą Grodzieckiego Chóru Mę-
skiego, który poderwał seniorów do tańca.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiat koniński na Spartakiadzie 
Wojewódzkiej
Reprezentacja powiatu 
konińskiego zajęła 
czwarte miejsce 
w XXII edycji Zimowej 
Wielkopolskiej Spartakiady 
LZS Mieszkańców 
Wsi Województwa 
Wielkopolskiego o Puchar 
Przewodniczącego 
Rady Wielkopolskiego 
Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych. 
Impreza odbyła się 1 marca 
w Wągrowcu.

W rywalizacji brały udział drużyny z 16 
powiatów woj. wielkopolskiego. Powiat 
koniński reprezentowali przedstawicie-
le gmin: Golina, Krzymów, Stare Miasto 
oraz Wilczyn. Zawodniczki i  zawodnicy 
rywalizowali w  ośmiu konkurencjach 
sportowych, zdobywając następujące 
miejsca:
– II miejsce w siatkówce mężczyzn,
– III miejsce w półfinałach siatkówki ko-

biet,
– V miejsce w  półfinałach piłki nożnej 

mężczyzn,
– VI miejsce w przeciąganiu liny,

– III miejsce w  wieloboju rekreacyjnym 
kobiet,

– VII miejsce w  wieloboju rekreacyjnym 
mężczyzn,

– VIII miejsce w rzutach lotkami do tarczy 
mężczyzn,

– VI miejsce w rzutach lotkami do tarczy 
kobiet,

– II miejsce w  podnoszeniu ciężarka 
mężczyzn kat. wagowa powyżej 85 kg,

– I miejsce w podnoszeniu ciężarka męż-
czyzn kat. wagowa do 85 kg,

– VI miejsce w podnoszeniu ciężarka kobiet,
– VII miejsce w rzutach karnych do bram-

ki mężczyzn,
– IV miejsce w rzutach karnych do bramki 

kobiet,

– III miejsce w konkursie wiedzy o LZS.
 
Po podliczeniu punktacji ze wszyst-

kich konkurencji i gier zespołowych oka-
zało się, że powiat koniński wywalczył IV 
miejsce, zdobywając 166,5 pkt. Pierwsze 
miejsce przypadło powiatowi wągro-
wieckiemu (217 pkt), drugie powiatowi 
ostrowskiemu (183 pkt), natomiast trze-
cie miejsce powiatowi pilskiemu (178 
pkt).

Wszystkim reprezentantom powiatu 
konińskiego gratulujemy i dziękujemy!

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Młodzież z Żychlina wróciła 
ze staży w Hiszpanii

Aż 54 uczniów z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie 
uczestniczyło 
w czterotygodniowych 
stażach zawodowych 
w Hiszpanii. Trzecia – 
ostatnia grupa uczniów 
wróciła z Sevilli w lutym.

Młodzież podnosiła swoje kompeten-
cje zawodowe podczas wakacji w 2019 r. 
oraz w  czasie tegorocznych ferii zimo-
wych w  ramach Programu Erasmus+ 
w projekcie „Bilet do przyszłości w karie-
rze zawodowej”. Projekt skierowany był 
do uczniów technikum: żywienia i usług 
gastronomicznych, hotelarstwa, spedy-
cyjnego, agrobiznesu, ekonomicznego, 
leśnictwa oraz organizacji reklamy.

Celem przedsięwzięcia było zwięk-
szenie kompetencji zawodowych ucz- 
niów, a  także wdrażanie europejskich 
standardów w kształceniu zawodowym.  
Dzięki stażom w  hiszpańskich firmach 
młodzież z  ZSEU zdobyła nowe kwali-
fikacje, poznała organizację i specyfikę 

pracy w  międzynarodowych zespołach 
oraz doskonaliła umiejętności językowe.

Uczniowie chętnie dzielili się swoimi 
zagranicznymi wrażeniami: Stałam się 
pewniejsza, odważniejsza, nawiązałam 
nowe przyjaźnie, polepszyłam umiejęt-
ności zawodowe, poznałam nową kuch-

nię, kulturę i  język hiszpański – Karina, 
technik ekonomista; Cały pobyt bardzo 
mi się podobał, jestem zachwycona 
Hiszpanią, zobaczyłam piękne miejsca: 
Cordobę, Rondę, Cadiz, Jerez oraz Se-

willę. Pracowałam w fajnej hiszpańskiej 
firmie i chciałabym tu wrócić – Ola, tech-
nik spedytor.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w  Żychlinie dzięki udziałowi 
w programie Erasmus+ pozyskał  prawie 
150 tys. euro na organizację (we współ-

pracy z  firmą euroMind) atrakcyjnych 
praktyk dla swoich uczniów. 

Elżbieta Sell
ZSEU w Żychlinie

Sara Kowalska z Kleczewa 
mistrzynią Wielkopolski 
w sprincie
Uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie zanotowała świetny występ 
na zawodach lekkoatletycznych. W zorganizowanych 
18 stycznia Halowych Mistrzostwach Wielkopolski 
w Kaliszu Sara Kowalska okazała się bezkonkurencyjna 
w biegu na dystansie 60 metrów.

Żychlin w górę!
Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych im. Fryderyka 
Chopina w Żychlinie 
górą!  W Rankingu Liceów 
i Techników „Perspektywy 
2020” pion klas technikum 
uplasował się na 12 
miejscu w Wielkopolsce 
i 121 w kraju. Uzyskał tym 
samym tzw. Srebrną Tarczę.

 
Warto dodać, że w  roku 2019 ZSEU 

zajął w Wielkopolsce 25 miejsce, w Pol-

sce zaś uzyskał 301 lokatę. To wspaniały 
awans potwierdzający profesjonalizm 
nauczycieli i pasję uczniów. Dodatkowym 
powodem satysfakcji jest znalezie-
nie się w  gronie 200 Szkół 
Olimpijskich w  Polsce, któ-
rych Ranking opracowała 
Fundacja.

W  skład Kapituły Ran-
kingu wchodzą: profesorowie 
wyższych uczelni, reprezentanci 
komitetów olimpiad przedmiotowych, 
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, dyrektorzy OKE, a także pre-
zes Fundacji „Perspektywy”. Ustalając 
miejsca w tabelach rankingowych, brali 

Młoda sportsmenka wystartowa-
ła najpierw w  eliminacjach, zajmując 
pierwsze miejsce w swojej kategorii – do 
20 lat, a tym samym, awansując pewnie 
do biegu finałowego. W nim również oka-
zała się najlepsza, pokonując Kaję We-
sołowską z  MKS Juvenia Puszczykowo 
oraz Kalinę Olgę z KS Stal Ostów Wiel-
kopolski, które zajęły odpowiednio drugą 
i trzecią pozycję na podium.

Gratulujemy Sarze sukcesu i życzymy 
kolejnych świetnych startów!

Tomasz Drzewiecki
ZSOiT w Kleczewie

oni pod uwagę: sukcesy szkoły w olim-
piadach, wyniki matur z  przedmiotów 
obowiązkowych i  zawodowych, a  także 

wyniki egzaminów zawodowych.

Sukces pionu techników 
to efekt nowatorskiej pracy 
dydaktycznej i  wychowaw-
czej. Nauczyciele rozbudzają 

aktywność uczniów oraz poka-
zują, że szkole zależy na znako-

mitym wykształceniu uczniów. Tym 
samym, inspirują  młodych ludzi do wy-

tężonej pracy zwieńczonej laurami. 

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie
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grody za aktywność w 2019 r. Statuetki za 
zasługi dla powiatu w  obszarze gospo-
darki, kultury, sportu oraz działalności 
społecznej trafiły w tym roku do czterech 
osób i trzech podmiotów.

Laureatem nagrody w  dziedzinie „go-
spodarka” została firma VIN-KON S.A. 
z  Konina. Statuetki za działania w  ob-
szarze kultury otrzymały: Zespół Ludo-
wy „Świętojanki” z  gminy Kramsk oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku. Za 
„działalność społeczną” nagrodzone zo-
stały Alina Byczyk, przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bielawach (gmina 
Kazimierz Biskupi) oraz Beata Stepanow – 

pielęgniarka i prezes Stowarzyszenia Edu-
kacji Diabetologicznej w Kleczewie. Nato-
miast, za osiągnięcia w dziedzinie  „sport” 
wyróżniono Marka Juszczaka  – współza-
łożyciela i  prezesa Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Trójka (gmina Stare Miasto) 
oraz Weronikę Żabierek – pochodzącą 
z Kramska złotą medalistkę w kolarstwie 
na 500 metrów oraz brązową medalistkę 
na 1000 metrów podczas ubiegłorocznych, 
XV Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w Abu Dhabi.

Rychwalskie Impresje 
Muzyczne HITem Regionów
Coroczne Rychwalskie 
Impresje Muzyczne – Piknik 
Orkiestr Dętych otrzymały 
tytuł PLATYNOWEGO HITU 
ROKU 2019. 

Gmina Rychwał i Orkiestra Quantum 
odebrały zaszczytne wyróżnienie w kate-
gorii działania kulturalne roku podczas 
uroczystej gali projektu „Gospodarczo-
-Samorządowy HIT Wielkopolski i Ziemi 
Lubuskiej”, która odbyła się 28 lutego 
w Wielkopolskim Centrum Biznesu An-
dersia Tower w Poznaniu.

Tytuły HIT roku 2019 zostały wręczone 
podmiotom samorządowym i  gospodar-
czym, które w sposób szczególny wyróżni-
ły się swoimi dokonaniami w różnych ob-

szarach społecznych czy ekonomicznych. 
Kapituły województwa lubuskiego i wiel-
kopolskiego po zapoznaniu się z opisem 
zgłoszeń (aż 285 w siedmiu kategoriach) 

oraz przeanalizowaniu sprawozdań komi-
sji audytowych, które wizytowały uczestni-
ków konkursu, doceniły 88 kandydatur.

Podczas gali Orkiestra Dęta z  Ry-
chwała dała popis umiejętności muzycz-
nych, prezentując gościom swój reper-
tuar. Muzykom towarzyszyły wokalistki 
i grupa mażoretek. 

Impresje Muzyczne w  Rychwale to 
znakomite wydarzenie kulturalne, które 
przyciąga orkiestry dęte z  całej Polski. 
Impreza jest realizowana dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Powiatu Koniń-
skiego i Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Agnieszka Krawczyńska
Orkiestra Dęta Quantum OSP

w Rychwale

Zakończyła się 13. edycja szkolenia PRIDE 
dla kandydatów na rodziców zastępczych
Powiat koniński przygotował 
piętnastu nowych 
kandydatów do pełnienia 
roli rodziców zastępczych. 
Starosta Stanisław Bielik 
wręczył im 8 stycznia 
zaświadczenia ukończenia 
szkolenia, podziękował za 
gotowość niesienia pomocy 
i zaprosił do współpracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie przeprowadziło kolejną edycję 
szkolenia grupowego programem PRIDE, 
podstawą którego jest zdobycie konkret-
nych kompetencji potrzebnych do sku-
tecznego wypełniania zadań związanych 
z opieką zastępczą. W warsztatach, które 
trwały sześć miesięcy wzięło udział osiem 
rodzin, łącznie piętnaście osób. Cały cykl 
przygotowawczy obejmował sesje warsz-

tatowe, wizyty domowe oraz wielogodzin-
ną praktykę w rodzinach zastępczych za-
wodowych. Ich tematyka służyła przede 
wszystkim przekazaniu kandydatom 
wiedzy i  ćwiczeniu umiejętności, które 
pomogą im w  przyszłości odpowiedzieć 
na specjalne potrzeby dzieci. Zajęcia po-
prowadziły licencjonowane trenerki pro-
gramu PRIDE, pracownicy PCPR: Dorota 
Kaźmierczak i Anna Wojtyra.

Aby zapewnić bezpieczne środowisko 
zastępcze dla dziecka, stawiamy wysokie 
wymagania kandydatom na ich opie-
kunów. Przygotowując do roli rodziców 
zastępczych, poznajemy cechy, potencjał 
oraz umiejętności kandydatów. Później 
natomiast, dzięki ścisłej współpracy 
z opiekunami, dysponujemy wiedzą, któ-
ra pozwala nam dokonać oceny rodziny 
zastępczej pod względem predyspozycji 
do pełnienia powierzonej im funkcji oraz 
jakości wykonywanej pracy - mówi Doro-
ta Kaźmierczak, kierownik Zespołu ds. 
pieczy zastępczej PCPR w Koninie. 

Trzynasta edycja szkolenia PRIDE 
zakończyła się uroczystym panelem 
z  udziałem przedstawicieli instytucji 
współpracujących z  PCPR w  Koninie 
w obszarze dziecka i rodziny oraz rodzin 
zastępczych zawodowych. W ich obecno-
ści, starosta koniński wręczył piętnastu 
kandydatom zaświadczenia o  ukończe-
niu szkolenia, które jest niezbędne do 
tego, by ubiegać się o  kwalifikacje do 
pełnienia roli rodziny zastępczej. Kandy-
daci pochodzą z czterech gmin naszego 
powiatu: Kramska, Starego Miasta, Śle-
sina i Goliny.

Spotkanie stało się też okazją do 
swobodnej dyskusji na temat sposobów 
radzenia sobie z  problemami, wymiany 
dobrych praktyk w  obszarze rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz poszukiwania 
sposobów wspierania rodzin natural-
nych.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Samorząd powiatu podziękował 
lokalnym liderom
Podziękowania, życzenia, 
statuetki i kwiaty… – tak 
nagradzając aktywność 
przedsiębiorców, 
społeczników, ludzi kultury 
oraz sportu – władze 
powiatu konińskiego 
podsumowały mijający rok 
w samorządzie.

Organizowana po raz 21. Gala Powiatu 
Konińskiego odbyła się 24 stycznia w Ko-
nińskim Domu Kultury. 
Najważniejszym punktem 
programu była ceremo-
nia wręczenia statuetek 
„Nagrody za działalność 
na rzecz rozwoju powiatu 
konińskiego”. Nie zabrakło 
też akcentów muzycznych. 
Uroczystość uświetniły wy- 
stępy Zespołu Taneczne-
go Dance Avenue z  GOK 
w Brzeźnie, duetu wokalne-
go Aleksandry Piechockiej 
i Klaudii Hejman z MGOK 
w Ślesinie oraz Orkiestry 
Dętej PAK KWB Konin. 
Zwieńczeniem galowego 
wieczoru był koncert Haliny 
Frąckowiak, która oczaro-
wała publiczność, przypo-
minając swoje największe 
przeboje sprzed lat.

Przyznawane na Gali 
od ponad dwóch dekad 
wyróżnienia są wyrazem 
uznania i  podziękowania 
samorządu powiatu dla 
lokalnych liderów. Służą też promocji 
przedsiębiorczości oraz postaw spo-
łecznych, by stały się one inspiracją do 
aktywności dla innych mieszkańców po-
wiatu.

Podczas tegorocznych uroczystości 
„Nagrodą za działalność na rzecz roz-
woju powiatu konińskiego” wyróżniono 
siedmioro przedstawicieli powiatowej 
społeczności wyłonionych spośród pięt-
nastu kandydatów zgłoszonych do na-

Uroczystość stała się także okazją do 
wręczenia odznaki Primus In Agendo 
nadawanej przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Na wniosek starosty 
konińskiego Stanisława Bielika w uzna-
niu szczególnych przedsięwzięć oraz za-
sług na rzecz polityki społecznej i rodziny 
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odznaką „Pierwszy w działaniu” uhono-
rowana została Krystyna Chowańska –  
Prezes Zarządu Powiatowego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, Członek 
Zarządu Regionalnego TPD w Poznaniu, 
Członek Zarządu Głównego TPD w War-
szawie, pedagog rodzinny, harcmistrz 
ZHP i Kawaler Orderu Uśmiechu.

Wielkim potencjałem tej ziemi są 
mieszkający tu ludzie. Samorząd to prze-
cież społeczność, która poprzez wzajem-
ną pomoc i współpracę realizuje wspólne 
cele – mówił starosta koniński – Połączmy 
więc wysiłki, by razem jeszcze skuteczniej 
działać na rzecz dalszego rozwoju naszego 
powiatu. Wszystkim gościom 21. Gali Po-
wiatu Stanisław Bielik życzył, by 2020 rok 
okazał się szczęśliwy i pomyślny, zarówno 
w życiu prywatnym, jak i publicznym.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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