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Rolnicy z powiatu konińskiego 
uczcili zakończenie żniw
Po raz dwudziesty pierwszy rolnicy z powiatu 
konińskiego wspólnie obchodzili święto plonów. 
Powiatowo-gminno-parafialne uroczystości dożynkowe 
odbyły się w niedzielę 18 sierpnia w Wierzbinku.



Ze względu na nieprzychylną aurę, 
tegorocznych zbiorów nie można za-
liczyć do udanych. Rolnicy z  powiatu 
konińskiego ponieśli duże starty, susza 
dotknęła ok. 70% gospodarstw z  na-
szego terenu.

Pomimo tak trudnego roku, tra-
dycji stało się zadość. Święto Plonów 
– czas dziękczynienia i  dzielenia się 
tym, co powstało z owoców Ziemi – rol-
nicy z  powiatu konińskiego obchodzili 
18 sierpnia w  Wierzbinku. Gospoda-
rzami powiatowo-gminno-parafialnych 
dożynek byli: starosta koniński Sta-
nisław Bielik, wójt gminy Wierzbinek 
Paweł Szczepankiewicz oraz proboszcz 
parafii św. Mikołaja Biskupa w Sadlnie 
ks. Krzysztof Antczak.

Uroczystości zainaugurował prze-
marsz korowodu dożynkowego sprzed 
budynku urzędu gminy do amfiteatru 
znajdującego się na terenie zabytko-
wego zespołu parkowo-pałacowego 
w  Wierzbinku. Tam, o  godzinie 14.00, 
rozpoczęła się msza św. polowa spra-
wowana w  intencji rolników powiatu 
konińskiego. Podczas mszy koncele-
browanej przez ks. prał. dr Zbigniewa 
Cabańskiego (proboszcza parafii Naj-
świętszej Marii Panny w Koninie) oraz 
ks. Krzysztofa Antczaka poświęcone 
zostały wieńce i  chleby wypieczone 
z tegorocznego ziarna.

Po nabożeństwie na dożynkowej 
scenie pojawili się gospodarze uroczy-
stości: starosta koniński i  wójt gminy 
Wierzbinek, którzy rozpoczęli część ofi-
cjalną święta plonów i powitali wszyst-
kich jego uczestników. Szczególne sło-
wa, obaj przedstawiciele samorządu, 
skierowali do rolników z powiatu koniń-
skiego, wyrażając szacunek i podzięko-
wanie za ich ciężką i ofiarną pracę oraz 
życząc im na nowy rok gospodarczy 
zdrowia i pomyślności. 

Po odśpiewaniu hymnu państwowe-
go przy akompaniamencie Gminnej Or-
kiestry Dętej w Wierzbinku, dopełniono 
zwyczajowego obrzędu chleba. Zgodnie 
z  ceremoniałem starostowie dożynek 
Wioletta Słowińska i  Marek Pietrzak  
w towarzystwie asystentów – Justyny 
Licheniak i Michała Liśkiewicza prze-
kazali na ręce starosty, wójta i probosz-
cza bochny chleba upieczonego z mąki 
pochodzącej z ostatnich zbiorów, a go-
spodarze podzielili się nimi z  gośćmi. 
O oprawę części obrzędowej uroczysto-
ści zadbał zespół „Echo Kujaw”.

Następnie na scenie zaprezentowało 
się ośmioro gospodarzy z gminy Wierz-
binek wyróżnionych odznaczeniem 
nadawanym przez Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi. W  uznaniu szczegól-
nych zasług w  dziedzinie rolnictwa, 
rozwoju wsi i  rynków rolnych oraz za 
wyróżniające się prowadzenie swoich 
gospodarstw – odznaczenie „Zasłużo-
ny dla rolnictwa” otrzymali: Jadwiga 
Adamiak, Tomasz Bort, Grzegorz Go-
łębiowski, Stanisław Grzelak, Dariusz 
Malcer, Arleta Mazurkiewicz, Wioletta 
Słowińska i Roman Walter.

Kolejnym doniosłym wydarzeniem 
uroczystości dożynkowej było ogłosze-
nie wyników XVII edycji Konkursu „Po-
wiatowy Rolnik Roku” i  uhonorowanie 
jego laureatów. Po prezentacji i  wrę-
czeniu aktów nominacji właścicielom 
sześciu wyróżnionych gospodarstw na-
stąpił najbardziej oczekiwany moment 
– ogłoszenie zwycięzców tegorocznego 
konkursu. Decyzją kapituły, pracującej 
pod kierownictwem Zenona Paszka – 
członka Zarządu Powiatu Konińskiego, 
do grona 77 gospodarzy (uhonorowa-
nych prestiżowym tytułem „Powiatowy 
Rolnik Roku” w  poprzednich edycjach 
konkursu) dołączyli: Sławomir i Arleta 
Feknerowie z  miejscowości Miłaczew 
w gminie Kleczew, Mateusz i Sylwia Ja-
worscy z Patrzykowa w gminie Kramsk, 
Ilona i  Marek Michalakowie z  Kuchar 
Borowych w gminie Rychwał oraz Mag-
dalena i Krzysztof Piaseccy z Lubstowa 
w gminie Sompolno.

Emocji dostarczył też wybór najpięk-
niejszego wieńca dożynkowego. Czter-
naście zgłoszonych na konkurs wień-
ców stanowiło prawdziwą ozdobę święta 
plonów w Wierzbinku. Za najpiękniejsze 
i  najbardziej okazałe uznano symbole 
żniw wykonane przez sołectwa: Podgór, 
gm. Kramsk (I miejsce), Marcjanki, gm. 
Sompolno (II miejsce) oraz Wilczyn, gm. 
Wilczyn (III miejsce).

Następnie scenę wypełnili artyści: 
Gminna Orkiestra Dęta w  Wierzbinku, 
„Kalinianki” i  „Na swojską nutę” oraz 
zespół z  Ukrainy – “Rest’art”.  Uro-
czystości dożynkowe zakończył występ 
gwiazdy – zespołu De Mono oraz zaba-
wa taneczna.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Kolejna zmiana
w DPS w Ślesinie

Od lipca w Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie 
obowiązują zasady 
segregacji śmieci. Na 
terenie obiektu wystawiono 
specjalne pojemniki. 
Korzystają z nich 
zarówno pracownicy, jak 
i podopieczni.

Dom Pomocy Społecznej w  Ślesi-
nie, to kolejna jednostka powiatu, która 
zdecydowała się przejść na korzystną 
finansowo i  ekologicznie segregację 
odpadów. Na terenie całego obiektu 
stanęło osiem selektywnych koszy na: 
papier, szkło, tworzywa i  metale oraz 
na śmieci zmieszane. Z  tyłu budynku 
w  ogrodzonej przestrzeni ustawiono 
kontenery do segregacji selektywnej 
i  śmieci zmieszanych oraz dodatkowo 
– specjalny pojemnik na tekstylia. Ten 
ostatni trafił do placówki dzięki współ-
pracy z  Fundacją EcoTextil, która nie-
odpłatnie go wypożyczyła i  zapewniła 
odbiór składowanych w nim tekstyliów.

Przystąpienie do segregacji to duże 
przedsięwzięcie wiążące się ze zmia-
ną dotychczasowych przyzwyczajeń, 
a  dla mieszkańców naszego Domu, 
czyli osób z  niepełnosprawnością in-
telektualną, to podwójny wysiłek, żeby 
wszystko zapamiętać. Już w  czerwcu 
podopieczni zostali zapoznani z  zasa-
dami segregacji śmieci, nadal przy-
swajają tą wiedzę podczas codziennych 
treningów umiejętności społecznych 
i zajęć terapeutycznych. Powoli zaczy-
nają zwracać uwagę na to, co wyrzucają 
i gdzie – mówi Joanna Wołyńska dyrek-
tor placówki.

Poza względami ekologicznymi, 
podjęcie decyzji o sortowaniu odpadów 
w  ślesińskim DPS podyktowane było 
czynnikami ekonomicznymi. Odbiór se-
gregowanych śmieci będzie kosztować 
placówkę dużo mniej, co w konsekwen-
cji pozwoli zaoszczędzić ponad dwa-
dzieścia tysięcy złotych rocznie.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiat koniński wspiera szpital
Powiat koniński przekazał 
70 tysięcy złotych dla 
Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie. 
Dotacja w całości 
przeznaczona zostanie na 
podłączenie systemu poczty 
pneumatycznej do kolejnych 
oddziałów w budynku 
lecznicy przy ul. Szpitalnej.

Podpisanie umowy o udzielenie dota-
cji odbyło się 12 lipca podczas briefingu 
prasowego w  starostwie. W  spotkaniu 
z  dziennikarzami wzięli udział: starosta 
koniński Stanisław Bielik, dyrektor Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego w Koni-
nie Leszek Sobieski oraz radna powiatu 
konińskiego Maria Wróbel – pełniąca 
funkcję Naczelnej Pielęgniarki w  WSZ 
w Koninie.

W marcu br. dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w  Koninie zwró-
cił się do starosty konińskiego z prośbą 
o  dofinansowanie kolejnego etapu roz-
budowy poczty pneumatycznej w leczni-
cy przy ul. Szpitalnej. Dotychczas dzięki 
pomocy finansowej samorządu powia-
towego udało się ten system zakupić 
i  podłączyć do niego Szpitalny Oddział 
Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i  In-
tensywnej Terapii (odcinki na parterze 

i  na pierwszym piętrze) oraz Oddział 
Udarowy i Oddział Neurologii. Na sesji 27 
czerwca br. Rada Powiatu Konińskiego 
wyraziła zgodę na przekazanie szpitalowi 
na ten cel kolejnej dotacji – w wysokości 
70 tysięcy złotych.

Bardzo nas cieszy, że możemy wes-
przeć inwestycję tak potrzebną dla szpi-
tala, w którym leczą się mieszkańcy na-
szego powiatu. Wiem od pana dyrektora 
oraz od pani radnej Wróbel, że prawie 
dwuletnia praktyka funkcjonowania 
w  szpitalu poczty pneumatycznej po-
kazała jak bardzo jest to trafiona inwe-
stycja. Głównie ze względu na znaczne 
przyspieszenie i  ułatwienie pracy per-
sonelu szpitala. Mam nadzieję, że dzięki 
przekazanym środkom nastąpi dalsza 

rozbudowa systemu – mówił po podpi-
saniu umowy starosta Stanisław Bielik.

W  latach ubiegłych samorząd dwu-
krotnie przekazywał dotacje na zakup 
i  rozbudowę poczty pneumatycznej. Na 
realizację tej inwestycji Wojewódzki Szpi-
tal Zespolony w  Koninie otrzymał z  bu-
dżetu powiatu łącznie ponad 226 tysięcy 
złotych.

Nie ma ani pół słowa przesady 
w tym, co powiedziałem, że dzięki sta-
rostwu i  panu staroście osobiście ta 
inwestycja mogła być zrealizowana. 
Wszystkie jej etapy –  teraz już trzeci – 
zostały sfinansowane z pieniędzy prze-
kazanych przez Starostwo Powiatowe 
w Koninie. W ramach ciekawostki do-
dam, że do czasu zakończenia budowy 
Szpitala Dziecięcego w Poznaniu lecz-
nica w Koninie będzie jedyną w regio-
nie, która ma i rozwija pocztę pneuma-
tyczną. W chwili obecnej dysponujemy 
siecią, która łączy SOR, laboratorium, 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii oraz neurologię. Przygotowane są 
też odprowadzenia na dalsze oddziały 
– mówił Leszek Sobieski dyrektor WSZ 
w Koninie.

Na zakończenie spotkania przedsta-
wiciele szpitala zaprosili starostę ko-
nińskiego oraz dziennikarzy na oficjalny 
odbiór zakończenia III etapu inwestycji, 
który planowany jest na koniec tego 
roku.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Rodzinne wiosłowanie 
na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski

Kajakarze przepłynęli 
łącznie 31 kilometrów 
podczas X Spływu 
kajakowego szlakiem 
Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
To największe wydarzenie 
kajakowe w regionie 
konińskim odbyło się 6 lipca 
na rzece Warta i Kanale 
Ślesińskim.

Dwie grupy, każda licząca 98 osób, 
wypłynęły z  dwóch różnych miejsc do 
jednej mety – Bulwaru Nadwarciańskie-
go. Podczas jubileuszowego spływu Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej MARINA 
padły kolejne rekordy. Niemalże podwo-
iliśmy liczbę uczestników i w spływie po-
płynęło 196 osób, a w tym aż 26 dzieci 
– powiedział Marek Zawidzki Prezes Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej MARINA.

Kajakarze popłynęli dwiema trasami 
jednocześnie. Pierwszy, 17-kilometrowy 
odcinek prowadził z  miejscowości Bie-
chowy (gmina Krzymów) rzeką Wartą. 
Drugi, 14-kilometrowy spływ ruszył z 
Przystani Gosławice na Jeziorze Pątnow-
skim, a następnie Kanałem Ślesińskim, 
pokonując dwie śluzy: Pątnów i Morzy-

sław. Wszyscy kajakarze, niezależnie 
od trasy, zakończyli spływ na Bulwarze 
Nadwarciańskim w  Koninie, gdzie przy 
szantowej muzyce podsumowali wyda-
rzenie wielkim grillowaniem.

Spływ kajakowy odbył się w  bardzo 
rodzinnej atmosferze. Jego najmłodszy 
6-letni uczestnik był jednocześnie wnu-
kiem najstarszego kajakarza (66 lat). Za-
tem w spływie brało udział kilka pokoleń, 
które wzajemnie się wspierały i  dopin-
gowały – powiedział Andrzej Łącki kie-
rujący jednym ze spływów. Tradycyjnie 
najmłodszego i najstarszego kajakarza 
nagrodzili: Starosta Koniński Stanisław 
Bielik oraz Prezydent Miasta Konina 
Piotr Korytkowski. Ponadto wszyscy nie-
pełnoletni kajakarze otrzymali dodatko-
we upominki.

X Spływ kajakowy „Szlakiem Wielkiej 
Pętli Wielkopolski” dofinansowany zo-

stał z budżetu Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. Patronat Honorowy nad 
wydarzeniem objął Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Aneta Majewska
Lokalna Organizacja Turystyczna 

MARINA 
Centrum Informacji Turystycznej *** 

w Koninie

Wraz z  rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego, w  placówkach prowadzo-
nych przez powiat koniński realizowa-
ne są kolejne projekty edukacyjne. Ich 
wsparciem zostali objęci uczniowie i na-
uczyciele z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
-Usługowych w  Żychlinie oraz Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Rychwale. 

Już w marcu tego roku rozpoczęła się 
realizacja projektu „Kompetencje klu-
czowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”, 
którego wartość wynosi 570 786,45 zł. 
Przedsięwzięcie skierowane jest do 237 
uczniów i  nauczycieli kształcenia ogól-
nego z ZSEU w Żychlinie, a także trzech 
szkół z  miasta Konina (ZSGE, ZSCKU, 
ZS im. Mikołaja Kopernika). W  ramach 
projektu przewidziano organizację zajęć 
specjalistycznych, wyrównawczych i roz-
wijających kompetencje kluczowe, dopo-

Projekty edukacyjne w powiecie konińskim
sażenie placówek w pracownie przyrod-
nicze, doradztwo edukacyjno-zawodowe 
oraz studia i szkolenia dla nauczycieli. 

Kolejny projekt to „Mistrz zawo-
du – rozwój kształcenia zawodowego 
w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Rychwale”. Celem tego 
przedsięwzięcia jest uzyskanie kwalifi-
kacji oraz kompetencji przez 5 nauczy-
cieli i  22 uczniów niepełnosprawnych. 
Wartość projektu wynosi 161 466,65 zł, 
a środki przeznaczone są na zakup wy-
posażenia do pracowni gastronomicznej, 
utworzenie Punktu Informacji i  Kariery 
dla uczniów, organizację kursów i szko-
leń dla uczniów, a także szkoleń i studiów 
podyplomowych dla nauczycieli.

Ostatnim projektem edukacyjnym jest 
„Centrum Mistrzostwa Gastronomiczne-
go w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w  Żychlinie”, którego wartość 
wynosi 603 069,70 zł. Główne założenie 
przedsięwzięcia to poprawa konkuren-
cyjności na rynku pracy i  zdolności do 
wejścia na rynek pracy 70 uczniów (po-
przez udział w stażach, kursach, warsz-
tatach i  doradztwie zawodowym) oraz 
zwiększenie kwalifikacji 6 nauczycieli 
(dzięki stażom, kursom i studiom pody-
plomowym), a  także doposażenie pra-
cowni gastronomicznej – Centrum Mi-
strzostwa Gastronomicznego.

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiat otrzymał 
dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych

Wicewojewoda Aneta 
Niestrawska wspólnie 
ze starostą Stanisławem 
Bielikiem podpisali 26 lipca 
w Starostwie Powiatowym 
w Koninie umowy na 
dofinansowanie dwóch 
inwestycji drogowych. 
Łącznie na konto powiatu 
konińskiego trafi blisko
7 mln zł.

Wicewojewoda przekazała powiatowi 
konińskiemu 3,7 mln zł na przebudowę 
drogi pomiędzy miejscowościami Ró-
żopole – Piotrkowice oraz 3,2 mln zł na 
przebudowę drogi powiatowej pomiędzy 
Koninem a Rudzicą. Umowy zostały pod-
pisane w ramach rządowego programu 
Fundusz Dróg Samorządowych.

Naszym celem jest, aby środki z Fun-
duszu Dróg Samorządowych sprawiły, 
by większość wielkopolskich gmin i po-
wiatów mogła podnosić bezpieczeństwo 
i  standard życia mieszkańców. Jestem 
przekonana, że samorządowcy z powiatu 
konińskiego bardzo dobrze poradzą so-
bie z przeprowadzeniem inwestycji. Gra-
tuluję i życzę powodzenia w ich realizacji. 
Niech służą mieszkańcom – mówiła wi-
cewojewoda Aneta Niestrawska.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na 
celu poprawę bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i parametrów technicznych lokal-
nej sieci drogowej, a także poprawę oraz 
zwiększenie atrakcyjności i  dostępności 
terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej 
infrastruktury drogowej stanowi przy tym 
działanie komplementarne do inicjatyw 
podejmowanych na szczeblu krajowym 

zadań społecznych. Jak dotychczas 
udaje nam się to robić z  sukcesem – 
powiedział starosta.

Inwestycje, na dofinansowanie któ-
rych podpisano w  starostwie umowy, 
polegać będą na przebudowie: prawie 
trzech kilometrów drogi nr 3212P wio-
dącej z Konina do Rudzicy oraz niespeł-
na trzykilometrowego odcinka drogi nr 
3210P łączącego miejscowości Różopole 
i Piotrkowice w gminie Ślesin. Oba zada-
nia kosztować będą powiat ponad 14,6 
mln zł. Zakres przewidywanych prac 
obejmie wymianę nawierzchni i wzmoc-
nienie ich konstrukcji, ale także budowę 
chodników, zatok autobusowych wraz 
z  peronami dla pasażerów, przebudo-
wanie skrzyżowań z drogami gminnymi 
oraz wykonanie aktywnego oznakowania 
na przejściach dla pieszych. Przy drodze 
z  Konina do Rudzicy powstanie także 
prawie trzykilometrowa droga pieszo-
-rowerowa.

Zrealizowanie przez samorząd powia-
tu zadań inwestycyjnych na tych drogach 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
oraz mobilności mieszkańców powiatu 
konińskiego i Konina, a  także usprawni 
ruch turystyczny, zwłaszcza w   kierun-
ku Lichenia. Zakończenie obu zadań in-
westycyjnych zaplanowano na czerwiec 
2020 r.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

w odniesieniu do budowy systemu auto-
strad i dróg ekspresowych, przyczyniając 
się do stworzenia spójnego i zintegrowa-
nego systemu transportowego.

Zadowolenie z możliwości realizacji 
kolejnych inwestycji na drogach powia-
tu z  udziałem środków zewnętrznych 
wyraził także starosta koniński Stani-
sław Bielik. Przy tak skromnym budże-
cie, jaki ma nasz powiat, pozyskiwanie 
funduszy ze źródeł pozabudżetowych 
(krajowych i  unijnych) jest podstawo-
wą szansą na inwestowanie w  rozwój 
powiatu. Dlatego też, nasz samorząd 
systematycznie aplikuje o  dodatkowe 
środki, składając różne wnioski, głów-
nie o  dofinansowanie realizacji zadań 
inwestycyjnych, ale również z  zakresu 

Sukces powiatu konińskiego
na 21. Wojewódzko-Archidiecezjalnych 
Dożynkach Wielkopolskich

Tradycyjne zakończenie czasu zbiorów oraz ukoronowanie 
całorocznego trudu i pracy rolników z województwa 
wielkopolskiego odbyło się 25 sierpnia w Siedlcu (powiat 
wolsztyński). Powiat koniński reprezentowali mieszkańcy 
sołectwa Podgór (gm. Kramsk), których wieniec zdobył 
pierwsze miejsce na tegorocznych dożynkach powiatowych 
w Wierzbinku.

Od przyszłego roku 47 elektronicz-
nych syren będzie ostrzegać miesz-
kańców powiatu konińskiego i  miasta 
Konina przed zagrożeniami. To efekt 
realizacji dwóch partnerskich projektów: 
„Bezpieczny powiat koniński – wsparcie 
systemu wczesnego ostrzegania”, który 
zakończył się w tym roku i „Bezpieczna 
aglomeracja konińska – rozbudowa sys-
temu wczesnego ostrzegania”, realizo-
wanego do jesieni przyszłego roku.

Sukces, jakim było pozyskanie środ-
ków na realizację i  wdrożenie projektu 
„Bezpieczny powiat koniński – wsparcie 
systemu wczesnego ostrzegania” tylko 
wzmogło apetyt na rozbudowę nowocze-
snych rozwiązań w zakresie bezpieczeń-
stwa. Do drugiego realizowanego przez 
powiat koniński projektu oprócz 14 gmin 
powiatu konińskiego dołączyło Miasto 
Konin.  

Tym razem zakupione i zamontowane 
zostaną 23 nowoczesne elektroniczne 

Rozbudowa systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach

Święto Plonów zainaugurowało 
otwarcie wystawy rolniczej. Następnie 
uroczystą mszę św. dziękczynną celebro-
wał ks. Abp Stanisław Gądecki. W części 
oficjalnej nie zabrakło tradycyjnego ob-
rzędu dożynkowego oraz dzielenia chle-
ba wypieczonego z tegorocznej mąki. 

Zwyczajem wojewódzkiego Świę-

ta Plonów jest marszałkowski konkurs 
na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. 
Pierwsze miejsce w konkursie zajął po-
wiat kolski, drugie powiat chodzieski, 
a trzecie powiat koniński.

Gospodarzami wojewódzkiego świę-
ta plonów byli: Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak, Metro-

syreny szczelinowe, które pozwolą na bu-
dowanie nowoczesnego systemu ostrze-
gania w  całej aglomeracji. Dodatkowo 
w  ramach projektu zakupione zostaną 
pulpity sterujące radiowo syrenami, sta-
cje pogodowe, czujniki jakości powietrza 
oraz radarowy miernik poziomu wody na 
rzece Warcie. Dane z ww. czujników i sta-
cji będą udostępnione mieszkańcom na 
stronach internetowych powiatu i  part-
nerów: gmin i miasta Konin. 

Ponadto, dzięki środkom od Woje-
wody Wielkopolskiego zakupiony został 
i zamontowany analogowy radiowy punkt 
dostępowy, dzięki któremu do systemu 
włączonych zostanie 12 syren wirniko-
wych systemu Obrony Cywilnej. 

Te wszystkie elementy pozwolą na 
rozbudowę, udoskonalenie i  integra-

cję systemu wczesnego ostrzegania 
w aglomeracji konińskiej. A taki system 
to przede wszystkim o wiele większa nie-
zawodność (brak części ruchomych, wy-
korzystanie wytrzymałych materiałów), 
oszczędność (możliwość pracy na zwy-
kłym zasilaniu sieciowym lub w razie ko-
nieczności na zintegrowanym zasilaniu 
akumulatorowym), a także wszechstron-
ność działania (możliwość generowania 
sygnałów akustycznych oraz komunika-
tów głosowych). 

Wartość projektu to: 1 127 787,20 zł 
w  tym dofinansowanie z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach WRPO na lata 2014-2020 wynosi 
957 573,62 zł.

Paweł Figurski
Starostwo Powiatowe w Koninie

polita Poznański Arcybiskup Stanisław 
Gądecki, Starosta Wolsztyński Jacek 
Skrobisz oraz Wójt Gminy Siedlec Jacek 
Kolesiński.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Konopnickiej, Katarynka Bolesława Pru-
sa, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze 
zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) Bru-
no Schulza, Orka Władysława Stanisława 
Reymonta, Rozdziobią nas kruki, wrony… 
Stefana Żeromskiego i Sawa (z cyklu: Pa-
miątki Soplicy) Henryka Rzewuskiego.

Gościem specjalnym wydarzenia zor-
ganizowanego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Koninie był Daniel Olbrych-

ski. Podczas spotkania autorskiego aktor 
opowiadał o swojej pracy oraz rozmawiał 
z zebranymi gośćmi. Wszyscy uczestnicy 
Narodowego Czytania otrzymali egzem-
plarze noweli „Sachem” z okolicznościo-
wą pieczęcią. Współorganizatorami wyda-
rzenia byli: Koniński Dom Kultury, Miasto 
Konin i Starostwo Powiatowe w Koninie.

Emilia Guźnik
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie

Narodowe Czytanie 2019 
z Danielem Olbrychskim
Przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorcy, reprezentanci 
instytucji kultury, nauczyciele 
oraz uczniowie, a także 
wybitny polski aktor 
filmowy i teatralny Daniel 
Olbrychski wzięli udział 7 
września w konińskiej edycji 
Narodowego Czytania.

Podczas tegorocznej odsłony ogólno-
polskiej akcji Narodowego Czytania Para 
Prezydencka zaproponowała do czytania 
Nowele polskie. Prezydent RP Andrzej 
Duda z Małżonką dokonali wyboru ośmiu 
nowel z  ponad stu propozycji tytułów 
przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

W Konińskim Domu Kultury odczytano 
nowelę Sachem Henryka Sienkiewicza 
oraz wybrane fragmenty takich dzieł jak: 
Dobra pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii 

Uczniowie z Żychlina na stażu
w Hiszpanii 
Osiemnaścioro uczniów 
z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie przez cztery 
tygodnie odbywało staż 
w Sewilli w ramach 
projektu Erasmus+ „Bilet 
do przyszłości w karierze 
zawodowej”. 

Wychowankowie z  technikum żywie-
nia, hotelarstwa oraz organizacji rekla-
my doskonalili umiejętności zawodowe 
na europejskim rynku pracy od 6 lipca do 
3 sierpnia. Dzięki stażom uczniowie z Ży-
chlina zwiększyli swoje kompetencje za-
wodowe, a poprzez uczestnictwo w kur-
sach języka hiszpańskiego i angielskiego 
poznali branżowe słownictwo.

Oprócz pracy w hiszpańskich firmach, 
uczestnicy projektu Erasmus+ obcowali 
z kulturą tego kraju. Uczniowie zwiedzi-
li, m.in. Malagę i Kordobę, wzięli udział 

w pokazie tańca flamenco oraz w warsz-
tatach z  krojenia słynnej szynki jamon 
iberico. 

Stażyści zdobyli cenne doświadcze-
nie, które będą mogli wykorzystać w dal-
szym rozwoju zawodowym i osobistym. 
W  Hiszpanii uczniowie byli pod opieką 

nauczycielek z ZSEU w Żychlinie i jedno-
cześnie autorek projektu Jolanty Knap-
kiewicz i Elżbiety Sell. Pobyt młodzieży 
w Sewilli zorganizowała firma euroMind 
(hiszpańska instytucja edukacyjna). 

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie

Rychwał powiatową stolicą orkiestr dętych
Wystrzałem z muszkietów 
grupy rekonstrukcji 
historycznej „Rebel 
Regiment” rozpoczęły 
się oficjalne obchody 
muzycznego święta orkiestr 
dętych – XVI Rychwalskich 
Impresji Muzycznych. 
Podczas Powiatowego 
Pikniku Orkiestr 7-8 
września w Rychwale 
gościło aż dziesięć zespołów 
z różnych stron kraju.

Organizatorami imprezy byli: Stowa-
rzyszenie Vida Artis, Orkiestra Dęta Qu-

antum OSP w Rychwale, Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Koninie oraz Urząd Gminy 
i Miasta Rychwał. 

W tegorocznej edycji Impresji Muzycz-
nych zaprezentowały się orkiestry dęte 
z  Woli (woj. śląskie), Łososiny Dolnej 
(woj. małopolskie), Wschowy (woj. lubu-
skie), Aleksandrowa Kujawskiego (woj. 
kujawsko-pomorskie), Janowca Wlkp. 

(woj. zachodniopomorskie), a  także ze-
społy z  województwa wielkopolskiego: 
ze Rzgowa, Mycielina, Rajska, Czajkowa 
oraz gospodarze wydarzenia – Orkiestra 
Quantum z Rychwała. 

Już w sobotę, 7 września, muzycy pię-
ciu orkiestr gościli z paradami i krótkimi 
koncertami w  każdym zakątku gminy. 
Następnego dnia wszystkie orkiestry 
wraz z  zespołami mażoretek przeszły 
w barwnym korowodzie ulicami Rychwa-
ła, wykonując wspólnie kilka utworów 
marszowych. Zwieńczeniem imprezy były 
koncerty plenerowe w Parku Miejskim. 

Organizatorzy zadbali również o  naj-
młodszych uczestników imprezy, dla 
których zorganizowano konkursy i  Holi 
Festival (Festiwal Kolorów). W wydarze-
niu wzięły także udział lokalne grupy ar-
tystyczne, kluby motocyklowe z powiatu 

konińskiego czy Oddział Specjalny 33 
Bazy Lotnictwa Transportowego w  Po-
widzu.

Do naszego małego Rychwała za-
praszamy orkiestry od wielu lat. Coraz 
częściej spotykamy się z sytuacjami, że 
zespoły same się zgłaszają i oferują swój 
udział w Pikniku. Jest nam niezmiernie 
miło z  tego powodu, bo to oznacza, że 
Rychwalskie Impresje Muzyczne, to im-
preza ciesząca się uznaniem w muzycz-
nym świecie orkiestr dętych, a  udział 
w  niej staje się naprawdę wyjątkowy. 
Niektóre z orkiestr to już nasi muzyczni 
przyjaciele – powiedział Zbigniew Osajda 
kapelmistrz Orkiestry Dętej Quantum 
OSP w Rychwale. 

XVI Impresje Muzyczne pozostawią 
wspomnienia nie tylko w kronikach or-
ganizatorów. To naprawdę niesamowity 
festiwal! Mimo, że wróciliśmy do Wscho-
wy zmęczeni to zdecydowanie była to 
jedna z  ciekawszych przygód w  naszej 
dotychczasowej historii i  jeszcze długo 

będziemy wracać myślami do Rychwała. 
Tak się organizuje festiwale na najwyż-
szym poziomie. Dziękujemy za wszyst-
ko – mówił Remigiusz Kuropka kapel-
mistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej we 
Wschowie.

XVI Piknik Orkiestr w  Rychwale był 
współfinansowany ze środków Samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego, 
Powiatu Konińskiego i Gminy Rychwał.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiat koniński, 
wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, 
uruchomił e-usługi na 
geoportalu utworzonym 
dzięki realizacji projektu 
„Wzmacnianie zastosowania 
TIK w Powiecie 
Konińskim – Integracja 
i harmonizacja baz danych 
oraz udostępnienie 
elektronicznych usług 
publicznych”.

Geoportal, który jest oparty na kom-
pleksowej informatyzacji zasobów geo-
dezyjnych wspiera wymianę informacji 
w relacjach obywatel – urząd oraz urząd 
– urząd, a także zwiększa dostęp miesz-
kańców do informacji publicznej. 

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 wyry-
su 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 ofe-
ruje Geoportal – konin.geoportal2.pl.

Uruchamiając okno geoportalu po-
wiatu konińskiego, na stronie startowej 
pojawiają się usługi świadczone przez 
geoportal, pogrupowane w  „kafelkach” 
dla poszczególnych odbiorców.

Wykonawcy prac geodezyjnych mogą:
•	 zgłaszać	prace	geodezyjne,
•	 uzgadniać	listy	materiałów,

Geoportal powiatu konińskiego
– komunikacja z urzędem

wybrać przycisk: „Nowe zamówienie”. Po 
jego wyborze w środkowej części ekranu 
pojawi się lista materiałów do pobrania. 
Chcąc pobrać dane, należy najpierw roz-
winąć dostępne opcje poprzez kliknięcie: 
„Pokaż wszystkie”.

Po kliknięciu w  wybrany zakres, au-
tomatycznie zostajemy przekierowani do 
okna formularza, na którym składamy 
zlecienie. W  formularzu automatycznie 
generują się dane osobowe zalogowanego 
użytkownika. Pozostałe pola należy wypeł-
nić ręcznie. Podczas wypełniania wniosku, 

oprócz wskazania podstawowych para-
metrów, należy również zdefiniować prze-
strzenną lokalizację zbiorów EGIB (pkt. 7 
wniosku). Można to zrobić poprzez opiso-
we podanie jednostki podziału terytorial-
nego, podanie jednostki podziału kraju sto-
sowanej w EGiB bądź wskazanie na mapie. 
Po uzupełnieniu kliknięciu przycisku „Wy-
ślij wniosek” pojawia się informacja o jego 
zarejestrowaniu. W szczegółach aktualne-
go wniosku pojawiają się dwa pola: „Doku-
menty do pobrania” i „Komunikaty”. 

Po odebraniu komunikatu o wpłynięciu 
wniosku pracownik PODGiK przeprowa-
dza jego weryfikację i generuje Dokument 

•	 przeglądać	prace	zgłoszone	i zakoń-
czone,

•	 generować	dokumenty	opłaty	z moż-
liwością elektronicznej płatności,

•	 pobierać	materiały	i dane	z bazy	EGiB,	
GESUT, BDOT500 i BDSOG w obsza-
rze zgłoszonej pracy,

•	 przekazywać	wykonane	prace	geode-
zyjne.

Rzeczoznawcy majątkowi mają moż-
liwość:
•	 przeglądania	danych	z bazy	RCiWN,
•	 zamawiania	danych	wraz	z płatnością	

elektroniczną. 

Komornicy sądowi mogą:
•	 wyszukiwać	osoby	i instytucje	w bazie	

EGiB,
•	 	 zamawiać	 wypisy	 dla	 wyszukanych	

osób i instytucji.

Z kolei, inwestorzy i projektanci mogą 
skorzystać z takich funkcjonalności, jak:
•	 przyjmowanie	 wniosków	 o  skoordy-

nowanie usytuowania projektowanej 
sieci uzbrojenia terenu,

•	 przeprowadzanie	 narady	 koordyna-
cyjnej. 

Uprawnieni użytkownicy mają 
możliwość:
•	 geokodowania	podmiotów	ewiden-

cyjnych,
•	 geokodowania	 numeru	 punktu	

osnowy,
•	 wyszukiwania	 i  przeglądania	 atry-

butów z bazy EGiB,
•	 wyszukiwania	 i  przeglądania	 atry-

butów z bazy GESUT,
•	 wyszukiwania	 i  przeglądania	 atry-

butów z bazy BDOT500,
•	 wyszukiwania	 i  przeglądania	 atry-

butów z bazy BDSOG. 

Dla mieszkańców powiatu konińskie-
go przewidziano takie funkcjonalności, jak:
•	 usługa	 przeglądania	 mapy	 powiatu	

konińskiego,
•	 udostępnianie	 zbiorów	 danych	 EGiB,	

GESUT, BDSOG, BDOT500,
•	 udostępnienie	 rejestrów,	 kartotek,	

wykazów, skorowidzów i  zestawień 
z bazy EGiB,

•	 udostępnienie	mapy	 ewidencji	 grun-
tów i mapy zasadniczej,

•	 wydawanie	wypisów	z rejestru	grun-
tów i wyrysów z mapy ewidencyjnej,

•	 zamówienie	wyrysu	 i wypisu	 z miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Udostępnianie materiałów zasobu 
– usługa dla każdego

Aby pobrać materiały pochodzące z baz 
EGIB, w oknie głównym geoportalu należy 
wybrać kafelek „Udostępnianie materia-
łów zasobu”. Następnie pojawi się okno 
logowania do profilu użytkownika. Umoż-
liwia ono zalogowanie do utworzonego 
już wcześniej konta lub założenie nowego. 
Celem jak najlepszego zabezpieczenia 
udostępnianych danych, do informacji za-
wartych w ewidencji gruntów mają dostęp 
wyłącznie autoryzowani użytkownicy. Pod-
czas zakładania profilu niezbędne jest po-
danie danych osobowych, które będą wyko-
rzystywane przy generowaniu formularzy. 

Dostęp do danych EGiB jest możliwy 
wyłącznie z pełną autoryzacją, co ozna-
cza, że może zamówić je wyłącznie użyt-
kownik zautoryzowany przez pracownika 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie 
lub użytkownik, który zautoryzuje konto 
profilem zaufanym ePUAP. Po zalogowa-
niu się użytkownik zostaje przekierowany 
do imiennego panelu użytkownika. Aby 
wykonać zamówienie materiałów, należy 

Obliczenia Opłaty. Zamówienie otrzymu-
je status Oczekiwanie na wpłatę. Istnieje 
możliwość przeglądania zaawansowania 
prac w każdym złożonym wniosku poprzez 
zakładkę „Zobacz szczegóły złożonego 
wniosku”, tam również można dołączyć 
potwierdzenie dokonania opłaty bądź wy-
konać opłatę elektronicznie (zapłać online). 

Po opracowaniu wniosku przez pracow-
nika PODGiK oraz potwierdzeniu wniesie-
nia opłaty, również w  tej samej zakładce 
„Zobacz szczegóły złożonego wniosku” 
można pobrać przygotowane materiały. 

Dzięki tego rodzaju funkcjonalno-
ściom Geoportalu, załatwianie spraw 
urzędowych staje się proste i przyjemne. 
Zachęcamy do korzystania!

Zofia Maślak
PODGiK w Koninie
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