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„Kierunek – Dziecko”
w powiecie konińskim
Prawie 180 osób, 
organizatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz 
samorządowców z 15 
województw, przyjechało 
w dniach 10-11 kwietnia do 
Wielkopolskiego Centrum 
Konferencyjnego Hotelu 
Atut w Licheniu Starym.

Gospodarzem tegorocznego II Ogól-
nopolskiego Spotkania Organizatorów 

Radzisław Kozłowski – 
Skarbnikiem Samorządu 2019
Skarbnik powiatu 
konińskiego został doceniony 
w rankingu Gazety Prawnej 
„Perły Samorządu 2019”. 
Radzisław Kozłowski zajął 
III miejsce w kategorii 
Skarbnik Samorządu dla 
powiatów powyżej 120 tysięcy 
mieszkańców.

Ogólnopolski ranking „Perły Samo-
rządu” został zorganizowany po raz siód-
my przez „Dziennik Gazeta Prawna” przy 
współpracy merytorycznej firmy Deloitte. 
Od początku jego celem jest wyłonienie 
i  docenienie samorządów, które wyróż-
niają się w  sposób szczególny jakością 
zarządzania oraz jakością życia miesz-
kańców. Nie tylko doskonale wywiązują 
się z  zadań powierzonych prawem, ale 
podejmując się realizacji nowych przed-
sięwzięć i  osiągając dodatkowe cele, 
tworzą dla swoich społeczności lepszą 
rzeczywistość i przyszłość.

W  tegorocznej edycji rankingu pre-
miowani byli liderzy innowacyjnych, 

skarbnicy. Ocenie podlegały m.in.: ich 
kompetencje, opinie o budżecie wydane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
oraz zadłużenie gminy czy powiatu.

Dla skarbnika powiatu konińskiego to 
nagroda podsumowująca ponad 20-letni 
okres pracy na tym stanowisku. Radzi-
sław Kozłowski kieruje finansami powia-
tu od początku jego funkcjonowania, czyli 
od 1 stycznia 1999 r. 

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Rodzinnej Pieczy Zastępczej i  Jednostek 
Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek – 
Dziecko” był Powiat Koniński. Dokładając 
wszelkich starań, aby zachować jak naj-
wyższy poziom merytoryczny konferencji, 
jak również zapewnić uczestnikom zjazdu 
możliwość spędzenia czasu w  pięknym 
miejscu, Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na 
rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Poznaniu w tym roku połączyły siły. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem ob-
jęli: Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziec-
ka oraz Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Otwarcia konferencji dokonali: staro-
sta koniński Stanisław Bielik, przewod-
niczący Rady Powiatu Konińskiego Ja-
nusz Stankiewicz oraz Beata Danielczuk, 
członek Zarządu Koalicji na Rzecz Ro-

dzinnej Opieki Zastępczej. O sposobach 
realizacji pieczy zastępczej w  powiecie 
konińskim, a także o efektach tej pracy 
mówiły: Elżbieta Sroczyńska, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koninie oraz Dorota Kaźmierczak, kie-
rownik działającego w PCPR Zespołu ds. 
Pieczy Zastępczej. 

Konferencja była próbą odpowiedzi 
na pytanie, w  jaki sposób części samo-
rządów udaje się dobrze realizować 
– wyznaczone przez prawo krajowe 
i międzynarodowe – kierunki w obszarze 
wsparcia dzieci oraz pieczy zastępczej. 
Dwudniowy program spotkania wypeł-
niły wystąpienia prelegentów, warsztaty 
i panele dyskusyjne. 

Uczestnicy mieli też możliwość zwie-
dzenia Bazyliki w Licheniu, wysłuchania 
koncertu Konińskiego Kameralnego 

Zespołu Smyczkowego AD-LIBITUM, 
a  także obejrzenia spektaklu taneczne-
go w wykonaniu dzieci ze Szkoły Tańca 
RYTMIX.

Warto zaznaczyć, iż wybór miejsca 
konferencji – powiat koniński – nie był 
przypadkowy. W 2018 roku na Kongresie 
Rodzicielstwa Zastępczego to właśnie 
powiat koniński znalazł się w gronie czte-
rech samorządów w  kraju uhonorowa-
nych przez Koalicję na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej „za powierzanie dzieci 
wyłącznie do rodzinnych form pieczy za-
stępczej”. Na terenie powiatu udaje się 
z sukcesem rozwijać rodzinną pieczę za-
stępczą, dzięki czemu żadne dziecko, bez 
względu na wiek, nie przebywa w pieczy 
instytucjonalnej.

Marta J. Bagrowska
Janina Szczepaniak

Starostwo Powiatowe w Koninie

nowatorskich rozwiązań w zakresie go-
spodarki, oświaty, ochrony środowiska, 
a także polityki senioralnej. Jego wyniki 
ogłoszono na kongresie „Perły Samo-
rządu 2019”, który odbył się 23 i 24 maja 
w Pomorskim Parku Naukowo-Techno-
logicznym w Gdyni.

Samorządy oceniano w kilku katego-
riach, rywalizowały ze sobą gminy, miasta 
oraz powiaty. Po raz drugi w historii wyda-
rzenia uhonorowani zostali też odpowie-
dzialni za budżet i finanse w samorządzie 

Targi Pracy w Rychwale
Targi Pracy odbyły się 
22 maja w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Rychwale. Tym 
razem Powiatowy Urząd 
Pracy w Koninie podjął się 
przeprowadzenia ich w nowej 
formule, tj. na terenie jednej 
z gmin powiatu konińskiego, 
a nie jak dotychczas 
w siedzibie placówki.

Oprócz Powiatowego Urzędu Pracy 
w Koninie, w organizację przedsięwzię-
cia włączyły się: Miasto i Gmina Rychwał, 
Gmina Grodziec, Gmina Rzgów oraz 
Gmina Stare Miasto. Burmistrz Rychwa-
ła oraz wójtowie trzech gmin zadbali też 
o  bezpłatny dowóz autokarami swoich 
mieszkańców na Targi, co zdecydowa-
nie przełożyło się na wysoką frekwencję 
uczestników.

W  Targach wzięło udział aż 35 wy-
stawców – pracodawców oraz instytu-
cji wspierających rynek pracy. Kilkuset 
uczestników mogło dokonywać wyboru 
spośród ponad 200 ofert pracy w takich 
branżach jak np. handel, produkcja, 
telemarketing, usługi opiekuńcze czy 
bankowość. Nie zabrakło również przed-

stawicieli służb mundurowych, którzy 
poszukiwali kandydatów do Straży Gra-
nicznej, Wojska Polskiego oraz Policji.

Oferty zatrudnienia proponowane 
przez zaproszonych wystawców spotka-
ły się z dużym zainteresowaniem wśród 
bezrobotnych. Warto przytoczyć historię 
pewnego bezrobotnego, który bardzo 
chciał podjąć pracę, a warunki, jakie pro-
ponowała jedna z firm, tak mu odpowia-
dały, że poprosił o kontakt do kierownika 
produkcji i od razu pojechał do zakładu, 
aby zapoznać się ze szczegółowymi wa-
runkami pracy.

Targi stwarzają pracodawcom moż-
liwość prezentacji posiadanych ofert 
zatrudnienia oraz pozyskania odpo-
wiednich kandydatów. Natomiast oso-
by bezrobotne mogą w  jednym miejscu 
i w krótkim czasie zapoznać się z aktu-
alnym zapotrzebowaniem na konkretne 
kwalifikacje i umiejętności. Duże zainte-
resowanie oraz bardzo pozytywne opinie 
uczestników wydarzenia utwierdzają 
w przekonaniu, że Targi Pracy to przed-
sięwzięcie, które z pewnością warto nadal 
kontynuować.

Anna Biegasiewicz
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
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Podsumowanie Roku Sportowego 2018 
 w Powiecie Konińskim
Powiat koniński 
podsumował osiągnięcia 
sportowe minionego roku. 
Uroczystość z udziałem 
władz powiatu oraz 
najbardziej wyróżniających 
się zawodników, trenerów 
i działaczy odbyła się 29 
marca w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie.

Rok 2018 obfitował w  wiele wyda-
rzeń sportowych realizowanych przez 
samorząd – odbyło się ponad 150 im-
prez w  różnych dyscyplinach i  na róż-
nych szczeblach współzawodnictwa. 
Powiat koniński zalicza się do ścisłej 
czołówki sportowej województwa wiel-
kopolskiego, o  czym świadczy między 
innymi zajęcie III miejsca przez repre-
zentację powiatu w  ubiegłym roku we 
współzawodnictwie sportowo-turystycz-
nym o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego organizowanym w  ra-
mach Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludo-
we Zespoły Sportowe.

Podczas uroczystego spotkania w Ży-
chlinie władze powiatu konińskiego 
uhonorowały nagrodami finansowymi, 
statuetkami oraz upominkami najlep-
szych sportowców, trenerów i  działaczy 
sportowych. 

Za wybitne sukcesy sportowe osią-
gnięte w  2018 roku zarówno na arenie 
krajowej, jak i  międzynarodowej nagro-
dy finansowe otrzymali: Karolina Skitek 
– lekkoatletka, tegoroczna olimpijka; 
Martyna Albanowska i Justyna Szmajd-
ka – zawodniczki karate; Adrian i Damian 
Dzwoniarscy oraz Adrian Stanisławski – 
szermierze; Natalia Sobiech, Konrad Wa-
liniak i Kamil Kudliński – kolarze; Damian 
Wiśniewski i Robert Brazdys – pięściarze, 
a także Artur Graczyk w kolarstwie szo-
sowym osób niepełnosprawnych. 

Sukcesy zawodników stanowią naj-
lepsze świadectwo pracy ich trenerów. 
Gratyfikacje finansowe odebrali również 

trenerzy: Zdzisław Nowak (trener kara-
teków Sokoła Kleczew), Tomasz Piguła 
(Koniński Klub Szermierczy), Kamil Go-
iński (Klub Bokserski „Zagłębie Konin”), 
Józef Gronostaj i Kazimierz Zajączkow-
ski (Konińskie Ludowe Towarzystwo Cy-
klistów).

Nagrody rzeczowe za osiągnięcia 
sportowe trafiły natomiast do 9 uczniów 
odnoszących sukcesy w  badmintonie, 
kolarstwie, hokeju halowym, biegach 
przełajowych czy lekkoatletyce (Damian 
Kotarski, Kamil Stasiak, Łukasz Papier-
ski, Alicja Szeflińska, Sabina Grobelska, 
Kewin Olejniczak, Justyna Krawczyk, 
Sebastian Borowiak, Tomasz Bajer) oraz 
ich dwóch trenerów (Jarosław Drewni-

kowski i Sławomir Woźniak) ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Rychwale.

Uroczystość w  Żychlinie stanowi-
ła także okazję do wyróżnienia klubów 
sportowych, szkół oraz gmin, które 
wspierały samorząd we współzawodnic-
twie sportowo-turystycznym o  Puchar 
Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go organizowanym w  ramach Wielko-
polskiego Zrzeszenia – Ludowe Zespoły 
Sportowe. 

Puchary zostały wręczone wójtom 
i  burmistrzom gminy: Rychwał, Golina, 
Wilczyn, Stare Miasto, Rzgów i Grodziec 
oraz klubom: KS GÓRNIK KONIN, KKPK 

MEDYK KONIN, LUKS WILKI WILCZYN, 
LZS POLONIA GOLINA, UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY TRÓJKA, Uczniow-
ski Klub Sportowy SMECZ Konin, Klub 
Szachowy GAMBIT Ślesin i  Akademia 
Piłkarska Reissa. Podziękowania i oko-
licznościowe statuetki trafiły też do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. Piotra Janaszka w  Ry-
chwale, a  także szkół podstawowych: 
SP im. Juliusza Słowackiego w Golinie, 
SP im. Arkadego Fiedlera w Rychwale, 
SP im. Pierwszej Kadrowej w  Mąkol-
nie, SP im. Kornela Makuszyńskiego 
w Sławsku. 

W  uznaniu dla wysokich wyników 
sportowych w  ramach współzawod-
nictwa Szkolnego Związku Sportowego 
Wielkopolska wyróżnienia wręczono 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Żychlinie, Szkole Podstawowej im. 
Pierwszej Kadrowej w  Mąkolnie, Ze-
społowi Szkolno-Przedszkolnemu im. 
Tadeusza Kościuszki w Ślesinie, Szkole 
Podstawowej im. Juliusza Słowackiego 
w Golinie, Szkole Podstawowej im. Kor-

Rozmawiali o roli i znaczeniu 
ojca w wychowaniu dziecka

Więzi emocjonalne 
w rodzinie, kryzys ojcostwa, 
samotne tacierzyństwo, 
prawa i obowiązki rodziców 
w sytuacjach kryzysowych 
rodziny – to główne tematy 
poruszone podczas 
konferencji „Ważność ojca 
w strukturze wychowawczej 
rodziny”, która odbyła się 2 
kwietnia w Kleczewie.

 
Organizacja konferencji problemo-

wych wpisała się na stałe w  plan dzia-
łań podejmowanych przez Powiatową 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Ślesinie. Celem tegorocznego spotka-
nia była odpowiedź na pytanie, jakie jest 
znaczenie ojca w życiu dziecka.

Tematyka wykładów poprowadzo-
nych przez specjalistów podczas kon-
ferencji koncentrowała się na takich 
zagadnieniach jak: więzi emocjonalne 
w  rodzinie, kryzys ojcostwa, samotne 
tacierzyństwo, a także prawa i obowiązki 
rodziców w sytuacjach kryzysowych ro-
dziny. Niezwykle cennymi w swej treści 
były wystąpienia ojców dzielących się ro-
dzicielskim doświadczeniem. W ramach 
tematu „Ja tato – co dałem, co otrzy-
muję” wystąpili ojcowie: przedstawiciel 
ojców młodszego pokolenia, tato dwójki 
dzieci; ojciec dwojga dorastających dzie-
ci, łączący rolę taty zaangażowanego 
w  towarzyszenie dzieciom w  ich wzra-
staniu z pełnieniem funkcji publicznych; 
głowa rodziny wielodzietnej. Bardzo 
osobiste świadectwa ojców uruchomiły 
pokłady emocji wśród odbiorców konfe-
rencji.

Organizatorom zależało, aby głos 
w dyskusji o ważnej roli ojca w rodzinie 
zabrały same dzieci, których potrzeby 
również wyraźnie wybrzmiały w wykła-
dach specjalistów. Taka była idea zor-
ganizowanego w  ramach konferencji 
konkursu plastycznego pt. Mój tato… 
W  odpowiedzi wpłynęło 271 przepeł-
nionych emocjami prac plastycznych 

dzieci z przedszkoli oraz klas I-IV szkół 
podstawowych z 23 placówek z powiatu 
konińskiego. Dzięki sponsorom wspie-
rającym organizację konferencji, każde 
dziecko otrzymało dyplom uznania i na-
grodę.

Konferencja została objęta patro-
natem honorowym przez Stanisława 
Bielika Starostę Konińskiego. Wzięło 
w niej udział około 100 osób – rodziców, 
nauczycieli, wychowawców z  powiato-
wych placówek oświatowych, co stanowi 
przejaw dużego zainteresowania śro-
dowiska poruszonym tematem. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło przed-
stawicieli konińskiej Delegatury Kurato-
rium Oświaty w  Poznaniu, samorządu, 
Sądu Rejonowego w  Koninie, Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Ko-
ninie czy Ośrodka Adopcyjnego przy TPD 
w Koninie.

W  przerwie, uczestnicy spotkania 
mieli możliwość zaopatrzenia się w po-
moce dydaktyczne i  literaturę związaną 
z poruszaną tematyką.

Konferencja odbyła się w  Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama Mickie-
wicza w  Kleczewie, którego dyrekcja 
i  społeczność szkolna wykazała duże 
zaangażowanie podczas realizacji przed-
sięwzięcia. Wsparcia w  różnej formie 
udzieliły również instytucje, firmy oraz 
środowiska Gminy i Miasta Kleczew.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

nela Makuszyńskiego w Sławsku oraz 
Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie.

Uroczystość stanowiła również oka-
zję do podziękowania za działalność 
społeczną na rzecz rozwoju sportu 
w powiecie konińskim Annie Matczak-
-Gaj, Jolancie Okupnej, Marcinowi 
Turskiemu, Robertowi Iwińskiemu, 
Piotrowi Nuszkiewiczowi, Tomaszo-
wi Zielińskiemu, Grzegorzowi Adam-
czewskiemu, Tadeuszowi Piotrowi No-
wickiemu i  Piotrowi Szymańskiemu. 
Nagrodzono również koordynatorów 
sportu działających w powiecie koniń-
skim za ich wkład w rozwój oraz pro-
mocję sportu.

Sebastian Tołoczko
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Gmina Rychwał Mistrzem Powiatu Letniej 
Spartakiady Mieszkańców Wsi
XXI Letnia Spartakiada 
Mieszkańców Wsi Powiatu 
Konińskiego odbyła się 25 
i 26 maja w kompleksie 
sportowo-dydaktycznym 
Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie.

W rozgrywkach wzięli udział sportowcy 
– amatorzy z pięciu gmin powiatu koniń-

skiego: Goliny, Rychwała, Starego Miasta, 
Rzgowa oraz Krzymowa. Reprezentacje 
gmin, już po raz dwudziesty pierwszy, ry-
walizowały w letniej spartakiadzie o Pu-
char Starosty Konińskiego, a także udział 
w finale wojewódzkim imprezy.

Sportowych emocji dostarczyły pierw-
szego dnia zawodów gry zespołowe, 
w  których prym wiodły reprezentacje 
gminy Golina, zdobywając pierwsze 
miejsca: w  piłce nożnej kobiet i  męż-
czyzn, w  koszykówce kobiet oraz siat-
kówce mężczyzn.

Niedzielne przedpołudnie zdomino-
wały konkurencje rekreacyjne i rodzinne, 
jak np.: podnoszenie odważnika, wędko-
wanie na sucho, tor przeszkód z atrakcja-
mi czy rzuty piłką lekarską. Jak zawsze 
rywalizacji towarzyszyła dobra zabawa.

Gmina Golina, która od czterech lat 
z rzędu zdobywała w letniej edycji spar-
takiady najwyższe trofea, straciła tytuł 
Mistrza Powiatu na rzecz Gminy Ry-
chwał. Tegoroczny zwycięzca zawodów 
z  dorobkiem 758 pkt. pokonał faworyta 
imprezy – Gminę Golina (743 pkt., II miej-
sce) oraz Gminę Stare Miasto (672 pkt., 
III miejsce). Warto przypomnieć, że Gmi-
na Rychwał triumfowała też w lutym br., 
zdobywając tytuł Mistrza Powiatu w  zi-
mowej edycji Spartakiady Mieszkańców 
Wsi Powiatu Konińskiego.

Najlepszym sportowcom letnich rozgry-
wek Puchary Starosty Konińskiego, meda-
le oraz dyplomy wręczyli Sekretarz Powiatu 
Konińskiego – Mirosław Kruszyński i Dy-
rektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie – Anna Matczak-Gaj.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Powiatowe obchody Światowego 
Dnia Ziemi w Żychlinie
Powiat Koniński po raz 
czternasty uczcił Światowy 
Dzień Ziemi. Ekologiczne 
święto pod hasłem „Protect 
our species”, czyli „Chrońmy 
nasze gatunki” odbyło 
się 20 maja tradycyjnie 
już w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem 
objęli Starosta Koniński 
oraz Wielkopolski Kurator 
Oświaty, a w organizację 
obchodów włączyło się 
Nadleśnictwo Konin.

Powiatowa uroczystość z okazji Świę-
ta Ziemi skupiła się w  tym roku wo-
kół zagadnień związanych szczególnie 
z ochroną różnorodności biologicznej. Do 
zatrzymania istniejącego trendu wymie-
rania wielu gatunków roślin i  zwierząt 
potrzebne są głębokie zmiany w  świa-
domości każdego człowieka. Aby przy-
bliżyć te kwestie w środowisku lokalnym, 
młodzież z ZSEU zaprosiła uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i  ponad-
gimnazjalnych z  powiatu konińskiego 
oraz miasta Konina do wzięcia udziału 
w pięciu ekologicznych konkursach, tj.: 
plastycznym na plakat pn. „Gatunki za-
grożone wyginięciem w Polsce i na świe-
cie”; technicznym: „Domki i  budki dla 
owadów, ptaków i  nietoperzy”; na film 
lub prezentację multimedialną pt. „Spo-
soby ochrony bogactwa przyrodniczego 
w  Polsce i  na świecie”; florystycznym 
„Las i ogród zamknięty w szkle”, a także 
na album pn. „Ginące plemiona i kultury 
świata”. Ponadto, nauczyciele edukacji 
ekologicznej mogli uczestniczyć w kon-
kursie, który polegał na opracowaniu 
scenariusza zajęć na temat: „Przyczyny 
i skutki wymierania gatunków”.

Zainteresowanie udziałem w  kon-
kursach, jak co roku, było bardzo duże. 
W przygotowanie prac zaangażowali się 
uczniowie i nauczyciele z takich placówek 
jak: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w  Żychlinie, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w  Kleczewie, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Ry-
chwale, Szkoła Podstawowa w Żychlinie, 
Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim czy 
Szkoła Podstawowa Nr 11 w  Koninie. 
Podczas powiatowych obchodów Świa-
towego Dnia Ziemi nastąpiło rozstrzy-
gnięcie wszystkich konkursów, a  także 
uhonorowanie autorów najlepszych prac. Rok Zofii Urbanowskiej w Kowalewku

Uroczystość z okazji 170. 
rocznicy urodzin i 80. 
rocznicy śmierci Zofii 
Urbanowskiej – publicystki 
i pisarki, autorki powieści 
„Księżniczka”, „Gucio 
zaczarowany”, „Róża bez 
kolców” – odbyła się 
15 maja w Domu Kultury 
w Kowalewku (gm. Rzgów).

Spotkanie poświęcone życiu i twór-
czości pisarki rozpoczęło się od złożenia 
kwiatów przez delegacje pod tablicą pa-
miątkową wmurowaną w ścianę Domu 
Kultury.

Wydarzeniu towarzyszyło także roz-
strzygnięcie konkursów literackich na 
recenzję oraz opowiadanie inspirowane 
twórczością Zofii Urbanowskiej, a  także 
konkursu na spot reklamowy populary-
zujący wiedzę o życiu i dorobku pisarki.

Podczas spotkania Starostwo Po-
wiatowe w Koninie przekazało do księ-
gozbioru Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w  Rzgowie szczególny egzemplarz 
powieści – oryginalne wydanie „Gucia 
zaczarowanego” z  1908 roku autor-
stwa Zofii Urbanowskiej. Uroczystość 
zakończona została pokazem filmu 
animowanego opowiadającego o  przy-
godach wspomnianego, tytułowego 
Gucia.

Danuta Plucińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Podczas uroczystości w Kowalewku za-
brała głos Barbara Kosmowska, pisarka, 
poetka, bardzo blisko związana z  dorob-
kiem Urbanowskiej. „Wokół twórczości Zo-
fii Urbanowskiej” – to temat refleksji, którą 
podzieliła się z uczestnikami spotkania.

Nagrody dla laureatów oraz osób wyróż-
nionych ufundowało Starostwo Powiato-
we w Koninie i Nadleśnictwo Konin.

Gościem specjalnym tegorocznych ob-
chodów Dnia Ziemi w ZSEU był Grzegorz 
Bąk, specjalista ds. ochrony lasu i przy-
rody, który wygłosił wykład nt: „Formy 
ochrony przyrody na terenie Nadleśnic-
twa Konin”. Uroczystość uświetnił także 
program artystyczny przygotowany przez 
młodzież z Żychlina, w tym projekcja fil-
mu ich autorstwa pt. „Człowiek w świecie 
zwierząt. Czy to brzmi dumnie?”.

Dużym zainteresowaniem uczestni-
ków cieszyły się również wystawy przy-
rodnicze oraz prac konkursowych (pla-
katy, budki dla ptaków czy nietoperzy 
oraz mini-ogrody i lasy w szkle).

Joanna Gadomska
ZSEU w Żychlinie

Strażacki Oscar dla OSP Biskupice
Gala Finałowa 
podsumowująca III 
edycję Konkursu Floriany 
2019 odbyła się 18 maja 
w Europejskim Centrum 
Matecznik Mazowsze 
w Otrębusach koło Warszawy. 
Wśród laureatów Konkursu 
znalazła się Ochotnicza 
Straż Pożarna w Biskupicach 
(gm. Grodziec).

49 nominacji, a  ostatecznie zwycięskie 
statuetki trafiły do 17 jednostek OSP 
oraz trzech pracodawców, którzy zostali 
uznani przez strażaków ochotników za 
najbardziej zaangażowanych, włączają-
cych się w działania na rzecz społeczno-
ści lokalnych. 

Prestiżową nagrodę w  ramach I  ka-
tegorii (Infrastruktura) odebrała Ochot-
nicza Straż Pożarna w  Biskupicach za 
samodzielnie zrealizowany projekt pn. 
„Modernizacja obiektów OSP w Biskupi-
cach i stworzenie Centrum Małej Ojczy-
zny oraz Lokalnego Centrum Organizacji 
Pozarządowych”.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Podczas uroczystości wręczono łącz-
nie 20 prestiżowych statuetek Floriany 
2019 za najlepsze, kreatywne projekty 
zgłoszone i  nominowane w  11 katego-
riach: I Infrastruktura, II Bezpieczeństwo, 
III Ochrona środowiska i ekologia, IV Es-
tetyka przestrzeni publicznej, V Edukacja, 
VI Sport, rekreacja i turystyka, VII Kultura 
i  tradycja, VIII Aktywizowanie seniorów, 
współpraca pokoleń i integracja społecz-
na, IX Innowacje oraz integracja cyfrowa, 
X Współpraca zagraniczna, XI Najbardziej 
społecznie zaangażowany pracodawca.

Spośród 256 zgłoszonych przedsię-
wzięć, Kapituła Konkursu przyznała 
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O wizycie przyjaciół z Ilmenau
Dziesięcioro uczniów 
naszej szkoły – Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie – gościło 
w swoich domach od 7 
do 12 kwietnia młodzież 
z Gimnazjum Am 
Lindenberg w Ilmenau. 

Przygodę rozpoczęliśmy od ciepłego 
powitania uczniów z  Niemiec. Zależało 
nam, aby goście już od pierwszych chwil 
czuli się u nas jak w domu. Wieczorem 
zorganizowaliśmy spotkanie integracyj-
ne, dzięki któremu mogliśmy lepiej po-
znać siebie nawzajem. 

W  poniedziałek (8 kwietnia) byli-
śmy w  Centrum Handlowym „Posna-
nia”, gdzie wspólnie zrobiliśmy zakupy 
oraz spróbowaliśmy swoich sił w  grze 
w  kręgle. Kolejny dzień rozpoczęliśmy 
od zwiedzania Kopalni Soli w Kłodawie, 

a następnie wybraliśmy się do Ośrodka 
Termy Uniejów, gdzie miło spędziliśmy 
czas, korzystając z basenów i zjeżdżalni. 
W  międzyczasie udzieliliśmy gościom 
z Ilmenau lekcji języka polskiego. Dzięki 
naszej pomocy poznali podstawowe sło-
wa.

Środa (10 kwietnia) była dniem rów-
nież pełnym atrakcji. Wybraliśmy się 
na wycieczkę do Torunia, podczas któ-
rej wystąpiliśmy w  roli przewodników 
po mieście, a młodzież z Niemiec mia-
ła okazję spróbować polskich specja-
łów – pierogów. Wieczór spędziliśmy 
w  miłej atmosferze. Wspólne śpie-
wy i  tańce jeszcze bardziej zacieśniły 
więzi między nami. Następnego dnia 
zebraliśmy się w szkole, aby wspólnie 
przeżyć ostatnie chwile pobytu naszych 
przyjaciół w Polsce. Czas spędziliśmy 
na integracyjnych zabawach i  grach 
zespołowych. 

W  piątkowy poranek z  ogromnym 
wzruszeniem pożegnaliśmy naszych 

Termomodernizacja ZSEU w Żychlinie
Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek 
Woźniak i Starosta 
Koniński Stanisław 
Bielik podpisali 21 maja 
w sali balowej Pałacu 
Bronikowskich w Żychlinie 
umowę o dofinansowanie 
projektu „Edukacja 
z ekologią – kompleksowa 
termomodernizacja 
budynków Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie”. 
Przedsięwzięcie to ma 
na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej 
trzech należących do 
szkoły obiektów poprzez 
przeprowadzenie ich 
kompleksowej modernizacji 
energetycznej.

Obecny stan techniczny infrastruktury 
edukacyjnej żychlińskiej placówki wyma-
ga poprawy funkcjonalności pałacu oraz 
dwóch budynków edukacyjnych należą-
cych do zespołu pałacowo-parkowego. 
Mało efektywna energetycznie elewacja 
zewnętrzna, niewystarczająca izolacja 
termiczna stropodachu, nieefektywny 
system instalacji centralnego ogrzewa-
nia, zły stan techniczny okien czy drzwi 

zewnętrznych powodują, że budynki nie 
spełniają wymagań dotyczących maksy-
malnej wartości współczynników przeni-
kania ciepła dla przegród zewnętrznych. 
W  związku z  tym, w  2016 roku Zarząd 
Powiatu Konińskiego podjął decyzję 
o  przygotowaniu i  złożeniu wniosku na 
dofinansowanie prac termomoderniza-
cyjnych trzech obiektów należących do 
ZSEU w Żychlinie, które w efekcie przy-

czynią się do zmniejszenia energochłon-
ności budynków, a także wpłyną na po-
prawę warunków nauczania.

Zakres robót na obiekcie zabytkowym 
oraz budynkach pozostających w  jego 
otoczeniu był konsultowany z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków i uzyskał 
jego pozwolenie. Planowane prace ter-
momodernizacyjne obejmują: wymianę 
drzwi zewnętrznych i  stolarki okiennej, 
wymianę dotychczasowego kotła gazo-
wego na kocioł kondensacyjny jedno-
funkcyjny ze zbiornikiem na ciepłą wodę 
użytkową oraz grzejników na płytowe, 
docieplenie stropu oraz odnowienie ele-
wacji zewnętrznej. W budynkach sąsia-
dujących z pałacem zmodernizowany zo-
stanie przesył ciepła oraz zamontowane 
będą głowice termostatyczne, odnowio-
ne zostaną dachy, docieplone ściany oraz 
dobudowane wiatrołapy. Zastosowanie 
w  obiektach bardziej nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych pozwoli na 

redukcję rocznego zapotrzebowania na 
energię cieplną o ok. 70%, a dzięki temu 
wpłynie na poprawę jakości środowiska 
naturalnego.

Realizacja projektu „Edukacja z eko-
logią – kompleksowa termomoderniza-
cja budynków Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych w Żychlinie” kosztować 
będzie 1 505 816,33 zł. Dzięki zakwali-

fikowaniu zadania do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w  ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020, Powiat Koniński 
otrzyma wsparcie unijne w  wysokości 
1 028 760,03 zł

Prace termomodernizacyjne na 
obiektach rozpoczną się niezwłocznie po 
wyłonieniu w  postępowaniu przetargo-
wym wykonawcy zadania. Ich zakończe-
nie planowane jest na 31 sierpnia 2020 
roku.

Projekt dofinansowany jest z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie

kolegów. Dzięki wymianie, w której wzię-
liśmy udział poznaliśmy wartościowe 
osoby oraz odnieśliśmy korzyści płynące 

Pracują dwadzieścia cztery 
godziny na dobę, siedem 
dni w tygodniu. Miłością 
i opieką otaczają dzieci, 
których z różnych powodów 
nie mogą wychowywać 
biologiczni rodzice. Rodziny 
zastępcze z powiatu 
konińskiego obchodziły 
swoje święto 6 czerwca 
w Kazimierzu Biskupim.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
świętowany jest w Polsce 30 maja. W po-
wiecie konińskim, to ważny dzień dla po-
nad 100 rodzin oraz prawie 230 objętych 
pieczą dzieci. Z myślą o nich Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Koninie 
przygotowało szereg atrakcji. 

IV Dni Rodzicielstwa Zastępczego
w Powiecie Konińskim 

Wspólne świętowanie tradycyjnie 
odbyło się w  kazimierskim Parku Kul-
turowym oraz w  Klasztorze Misjonarzy 
Świętej Rodziny. Pierwszą część uroczy-
stości – w amfiteatrze – wypełniły wystę-
py uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II i przedszkolaków, a także poka-
zy pod hasłem „Bezpieczny i  sprawny” 
z udziałem strażaków, policjantów oraz 
motocyklistów.  

Następnie obchody przeniosły się 
na teren Klasztoru Misjonarzy Świętej 
Rodziny. Po wspólnej rodzinnej modli-
twie, ich uczestnicy integrowali się na 
przyklasztornym placu podczas licz-
nych zabaw i  grillowania. Najmłodsi 
uczestnicy spotkania otrzymali upo-
minki, których głównym sponsorem 
było Stowarzyszenie „Między Ludźmi 
i Jeziorami”. 

Tegoroczne obchody Dni Rodziciel-
stwa Zastępczego zgromadziły ok. 250 
osób. W  radosnej atmosferze integro-
wały się 64 rodziny zastępcze z powiatu, 
profesjonaliści pracujący na rzecz dziec-
ka i  rodziny, otoczenie społeczne oraz 
wolontariusze – studenci z  Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w  Koninie. 
Nie zbrakło też przedstawicieli samorzą-
dów powiatu konińskiego i gminy Kazi-
mierz Biskupi. 

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

z  nauki języków obcych. To wydarzenie 
na zawsze pozostanie w naszej pamięci! 

Maria Adamczyk
uczennica Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
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Z finału konkursu „Dbamy o czyste 
powietrze w powiecie konińskim”
Pomysłowe i kreatywne, 
o dużej wartości 
merytorycznej oraz 
walorach edukacyjnych 
– tak można określić 
spoty laureatów konkursu 
„Dbamy o czyste powietrze 
w powiecie konińskim”.

Konińskie starostwo zakończyło re-
alizację I edycji konkursu „Dbamy o czy-
ste powietrze w  powiecie konińskim”. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
finalistom odbyło się 10 maja w wiosce 
norweskiej Arendel we Włodzimirowie.

W konkursie, który miał zwrócić uwagę 
młodego pokolenia na jakość powietrza, 
jakim oddychamy, wzięły udział 22 szkoły 
podstawowe i  4 placówki oświatowe, dla 
których powiat jest organem prowadzącym.

Uczniowie przygotowali 24 spoty te-
matycznie związane z problemem zanie-
czyszczenia powietrza oraz sposobami 
jego ochrony. Po dokonaniu ich oceny 
pod kątem m.in. kreatywności, jakości 
wykonania nagrania czy walorów eduka-
cyjnych, komisja konkursowa postano-
wiła przyznać I miejsce w kategorii szkół 
podstawowych autorkom spotu repre-
zentującego szkołę im. Janusza Korcza-
ka w  Woli Podłężnej (Nikoli Adamczyk, 
Zuzannie Grabarze, Paulinie Koźmińskiej 
i Julii Kulik), a w kategorii szkół ponad-
podstawowych – uczniom Zespołu Szkół 

Najbardziej świadomi 
konsumenci w Wielkopolsce
Powtórzyli sukces 
z ubiegłego roku i zwyciężyli 
w klasyfikacji indywidualnej 
oraz drużynowej. Finał 
Wielkopolskiej Olimpiady 
Konsumenckiej znów 
należał do uczniów 
z powiatu konińskiego.

– Podwójne zwycięstwo powiatu ko-
nińskiego w  finale wojewódzkim olim-
piady konsumenckiej powoli staje się 
tradycją. Drugi rok z  rzędu wygraliśmy 
jako drużyna. Na ten sukces złożyły się 
oczywiście sukcesy indywidualne: Wero-
niki Kmieć, która zajęła I miejsce w kon-
kursie, Andżeliki Ziółkowskiej – laureat-
ki II miejsca oraz Natalii Malczyk, która 
zakończyła udział w  olimpiadzie na VIII 
miejscu – mówi Bernadeta Szmytka, Po-
wiatowy Rzecznik Konsumentów.

Tegoroczny finał olimpiady konsu-
menckiej w  Poznaniu ponownie okazał 
się szczęśliwy dla laureatów eliminacji 
powiatowych organizowanych przez ko-
nińskie starostwo. Wszystkie trzy uczen-
nice reprezentujące powiat koniński 
w etapie wojewódzkim konkursu znala-
zły się w jego finałowej dziesiątce.

O miano najbardziej świadomych kon-
sumentów w Wielkopolsce rywalizowało 
w  tym roku 400 uczniów, a do ścisłego 
finału awansowało 48. Największą wie-

Dwunasta akcja usuwania 
azbestu w powiecie konińskim
Starostwo Powiatowe 
w Koninie już od dwunastu 
lat kontynuuje proces 
eliminacji szkodliwych 
materiałów azbestowych 
z terenu powiatu.

Od początku celem „Programu usuwa-
nia azbestu…” jest pomoc osobom fizycz-
nym posiadającym nieruchomość w  po-
wiecie konińskim w realizacji kosztownej 
wymiany płyt cementowo-azbestowych.

Finansowaniu podlegają koszty związa-
ne z unieszkodliwieniem odpadów zawie-
rających azbest powstałych przy wymia-
nie pokrycia dachowego, a  mianowicie: 
demontaż elementów budynku zawiera-
jących azbest oraz unieszkodliwianie, tj. 
przygotowanie do transportu – ułożenie 

na palecie, zabezpieczenie folią, załadu-
nek, transport i przekazanie na składowi-
sko lub samo unieszkodliwienie wcześniej 
zdemontowanych odpadów azbestowych.

Kontynuacja programu w  tym roku 
pozwoli unieszkodliwić ponad tysiąc ton 
odpadu azbestowego (na składowisku od-
padów niebezpiecznych na terenie Zakładu 
Utylizacji Odpadów w  Koninie). Zgodnie 
z przedmiotem zamówienia oraz zawartą 
umową, wyłoniona w przetargu firma AM 
Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w Złot-
nikach będzie realizować to zadanie do 29 
listopada br., a całkowita wartość usługi za-
mknie się w kwocie 450 tys. złotych brutto.

 
W ciągu 12 lat wykonywania programu 

unieszkodliwiono prawie 10 tys. ton wyro-
bów zawierających azbest i zrealizowano 
blisko 4 tys. wniosków. Powiat Koniński 
przeznaczył na ten cel ponad cztery mi-

liony złotych środków środków własnych, 
a także dwa miliony dwieście tysięcy zło-
tych dotacji dotacji pozyskanych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 
Realizacja programu wyzwala coraz to 

większą świadomość wśród społeczeń-
stwa powiatu konińskiego o szkodliwości 
wyrobów azbestowych. Świadczy o  tym 
między innymi systematycznie rosnąca 
liczba składanych wniosków. Od począt-
ku 2019 roku do konińskiego starostwa 
wpłynęło ponad 350 zgłoszeń. Nabór 
wniosków, które są sukcesywnie przeka-
zywane do Wykonawcy – firmy AM Trans 
Progres, nadal trwa. Zgłoszenia będą 
realizowane do momentu wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych 
na tegoroczną kontynuację programu.

Julia Stasińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

dzą z  zakresu prawa konsumenckiego 
wykazały się: Weronika Kmieć (62 pkt. 
– I  miejsce) i  Andżelika Ziółkowska (58 
pkt. – II miejsce) z Zespołu Szkół Ponad-
gminazjalnych w Sompolnie. Dobrze za-
prezentowała się także Natalia Malczyk 
z  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w  Żychlinie, która z  wynikiem 48 
pkt. zajęła VIII lokatę w konkursie.

Doskonałe przygotowanie naszych 
reprezentantek i  ich indywidualne osią-
gnięcia zadecydowały o  zwycięstwie 
powiatu konińskiego w klasyfikacji dru-
żynowej olimpiady. Kolejne miejsca na 
podium zajęły powiat gostyński i miasto 
Leszno.

Finał XV Wielkopolskiej Olimpiady 
Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej 
odbył się 11 kwietnia w  Poznaniu. Jej 
organizatorami byli: Delegatura UOKiK 
w  Poznaniu, samorząd województwa 
wielkopolskiego, poznański oddział Fe-
deracji Konsumentów, Wielkopolski Wo-
jewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, 
powiatowi i  miejscy rzecznicy konsu-
mentów oraz powiaty województwa wiel-
kopolskiego.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Ekonomiczno-Usługowych w  Żychlinie 
(Annie Korpas, Joannie Janiak, Huberto-
wi Pawlakowi oraz Patrykowi Mazurowi).

W trójce najlepszych znalazły się także 
drużyny ze szkół podstawowych im. Korne-
la Makuszyńskiego: w Ostrowążu (Martyna 
Szabelska, Damian Wiśniewski, Grzegorz 
Woźniak, Hubert Pieszak) oraz w  Białej 
Panieńskiej (Jakub Choderny, Bartłomiej 
Cichy, Marcin Cichy i Szymon Szofer).

W  kategorii szkół ponadpodstawowych 
laureatami II miejsca zostali uczniowie re-
prezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sompolnie (Jakub Adamczyk, Nata-
lia Kilichowska, Daria Drzewiecka, Patryk 
Dunaj), a miejsce III zajęła drużyna z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie 
(Wiktoria Natywo, Nadia Pieszak, Weronika 
Dranikowska i Mikołaj Mirecki).

Spot autorstwa uczniów ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Piotra Janaszka w  Rychwale (Wik-
tora Maćkowskiego, Jakuba Rzeczkow-
skiego, Małgorzaty Lisieckiej oraz Sabi-

ny Grobelskiej) został wyróżniony przez 
Nadleśnictwo Grodziec.

Wszyscy laureaci konkursu otrzyma-
li nagrody ufundowane przez konińskie 
starostwo, a  pozostali finaliści – upo-
minki przygotowane przez nadleśnictwa 
Konin i Grodziec. Szkoły otrzymały czuj-
niki SmogTok do pomiaru pyłów zawie-
szonych PM2,5, PM10 oraz temperatury 
i wilgotności powietrza. Gratulacje oraz 
podziękowania za wiedzę ekologicz-
ną i udział w konkursie wszystkim jego 
uczestnikom złożyli starosta koniński 
Stanisław Bielik oraz Henryk Kryk, prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Konińskiego. 

Emocjom związanym z  rozstrzygnię-
ciem konkursu towarzyszyła również 
dobra zabawa podczas dodatkowych 
atrakcji zagwarantowanych przez jego 
organizatorów: gry terenowej, konkur-
sów oraz kończącego pobyt w  wiosce 
norweskiej Arendel wspólnego ogniska.

Julia Stasińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Geoportal Powiatu Konińskiego
W ramach realizacji projektu 

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Po-
wiecie Konińskim – Integracja i harmo-
nizacja baz danych oraz  udostępnienie 
elektronicznych usług publicznych” zo-
stały uruchomione e-usługi na Geopor-
talu Powiatu Konińskiego. 

Dzięki aplikacji, interesanci mogą 
między innymi złożyć oraz opłacić wnio-
sek bez wychodzenia z domu, a po jego 
realizacji odebrać dokumenty w Powia-
towym Ośrodku Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej w Koninie. Aplikacja 
umożliwia też internetowe składanie 

wniosków dotyczących wypisu lub wy-
rysu z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego danej gminy. 

Z geoportalu mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy powiatu, geodeci, rzeczo-
znawcy, komornicy, projektanci, inwe-
storzy, pracownicy urzędów gmin czy 
turyści. Zachęcamy do zapoznania się z 
wszystkimi udogodnieniami, jakie oferu-
je Geoportal  – konin.geoportal2.pl.
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Kleczew powiatową stolicą tańca
Prawie sześciuset młodych 
tancerzy prezentowało 
swoje umiejętności na 
XI Międzypowiatowym 
Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Tanecznych, 
który odbył się 3 czerwca 
w Centrum Kultury 
w Kleczewie.

Po raz kolejny na kleczewskim rynku 
pojawili się młodzi artyści, by oficjalnie 
rozpocząć taneczne zmagania. Tworząc 
wielobarwny korowód, przemaszero-
wali ulicami miasta do Centrum Kultu-
ry, gdzie przez kilka następnych godzin 
prezentowali swoje umiejętności. Na 
scenie wystąpiły 42 zespoły z trzech wo-
jewództw – wielkopolskiego, mazowiec-
kiego i łódzkiego.

Prezentacje oceniało profesjonalne 
jury w  składzie: Piotr Skawski, sędzia, 
aktywny choreograf, pracownik Zespołu 
Pieśni i  Tańca Uniwersytetu Warszaw-

skiego „Warszawianka”, Marta Merdziń-
ska, instruktorka tańca w  Konińskim 
Domu Kultury oraz Agnieszka Łapaj, in-
struktorka tańca w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Koninie.

W czasie obrad jury na młodych arty-
stów czekała miła niespodzianka. Zapro-

szenie na spotkanie z uczestnikami Prze-
glądu przyjął Jeremi Sikorski – piosenkarz 
i tancerz, uczeń szkoły muzycznej w kla-
sie skrzypiec, altówki i  fortepianu, który 
w 2015 roku wystąpił w koncercie DEBIU-
TY w  Opolu. Wizyta Jeremiego sprawiła 
wiele radości dzieciom oraz młodzieży, 
które aktywnie włączyły się w rozmowę, 
wspólne śpiewanie, a na koniec z niecier-
pliwością czekały na autograf.

Organizatorami wydarzenia było Sta-
rostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd 
Gminy i Miasta Kleczew. Patronat objął 
Wielkopolski Kurator Oświaty.

Nagrody dla laureatów Międzypowia-
towego Przeglądu ufundowali: starosta 
koniński Stanisław Bielik oraz burmistrz 
Kleczewa Mariusz Musiałowski. Wyda-
rzenie wsparli również sponsorzy: Kopal-
nia Soli Kłodawa, Zakład Remontowo-Bu-
dowlany „DANBUD”, Krówki Golińskie 
P.P.H. „FORTIS”, firma „MAK” z Konina, 
Piekarnia DALEN, Wielopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w  Poznaniu, fir-
ma ELECTRIC Roman Byczyk z  Konina, 

a także politycy i samorządowcy: poseł do 
PE Krystyna Łybacka, poseł Tomasz Piotr 
Nowak, poseł Leszek Galemba oraz radni 
powiatowi: Bogdan Kołodziejczak, Maciej 
Kwiryng i Jerzy Rzepecki.

Laureaci Międzypowiatowego Prze-
glądu Szkolnych Zespołów Tanecznych 
KLECZEW 2019

Kategoria: Taniec ludowy
I miejsce – Zespół Tańca Ludowego 

„Kościelec” za suitę tańców – górali 
żywieckich

Kategoria: Różne formy tańca
I miejsce – „Dance Avenue I” z Brzeźna 

za układ pt. „Dwa serduszka”
II miejsce – „SPEED” ze Ślesina
 za show – układ taneczny na ruszto-

waniu budowlanym
III miejsce – Grupa Tańca Nowoczesne-

go „Małe KIE” z  Łęczycy za modern 
jazz „Wiatr”
Kategoria: Mażoretki

I miejsce – „Lazuria” z Kramska
 za układ pt. „Women”
II miejsce – „New Wave” z Sompolna
 za taniec nowoczesny „R.E.S.P.E.C.T.”

Wyróżnienia:
1. „Dance Avenue II” z Brzeźna
2. Zespół taneczno-marszowy
 „Diamenciki” z Sompolna
3. Mażoretki „Charme” z Rychwała
4. Zespół „KEEP JUNIOR” z Wągrowca
5. Zespół „KEEP” z Wągrowca
6. Zespół „Twister Mini” z Pniew

Dodatkowo, jury przyznało w  tym 
roku wyróżnienie Annie Kucharskiej – 
instruktorce ZTL „Kościelec”, docenia-
jąc jej zaangażowanie w  przygotowanie 
młodych tancerzy.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie


