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Wsparcie dzieci
z rodzin zastępczych
w czasie epidemii
Powiat koniński pozyskał 
ponad 570 tysięcy złotych 
na zakup komputerów ze 
słuchawkami i mikrofonem 
dla dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej oraz na 
środki ochrony osobistej dla 
rodzin zastępczych. 

Samorząd rozpoczął w  wakacje re-
alizację projektu pn. „Wsparcie dzie-
ci umieszczonych w  pieczy zastępczej 
w  okresie epidemii COVID-19” współfi-
nansowanego przez Europejski Fundusz 
Społeczny. Realizatorem przedsięwzię-
cia było Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie. 

Na podstawie zawartej 29 lipca 2020 r. 
umowy pomiędzy Wojewodą Wielkopol-
skim a Powiatem Konińskim pozyskano 
środki finansowe w wysokości 573 351,81 
zł (w tym 483 220,90 zł ze środków eu-
ropejskich oraz 90 130,91 zł ze środków 
krajowych) przeznaczone na zakup 173 

komputerów z akcesoriami, 11 700 ma-
seczek ochronnych, 3 300 rękawiczek, 
a także 456 litrów płynu dezynfekującego.  

Zakupiony sprzęt i  środki ochrony 
osobistej trafiły już do rodzin z powiatu 
konińskiego. Wszystkie dzieci (w  wieku 
od 6 lat) umieszczone w pieczy zastęp-

czej otrzymały do użytkowania laptopy, 
które przez najbliższe pięć lat posłużą im 
zarówno do edukacji szkolnej, jak rów-
nież do rozwijania zainteresowań, zaba-
wy czy relaksu. 

Warto dodać, że PCPR w Koninie za-
dbał o  to, by sprzęt komputerowy był 
wcześniej odpowiednio skonfigurowany, 
a  także, by zostały zainstalowane nie-
zbędne programy czy użyteczne platfor-
my edukacyjne tak, aby rodziny zastęp-
cze miały jak najmniej problemów z jego 
użytkowaniem.

Rodzinna piecza zastępcza jest rozwi-
jana i wspierana w powiecie konińskim 
już od dwudziestu lat. Aktualnie utwo-
rzonych jest 112 rodzin zastępczych dla 
183 dzieci (64 rodziny spokrewnione, 29 
rodzin niezawodowych, 12 zawodowych, 
1 rodzina zawodowa specjalistyczna, 
3 rodzinne pogotowia oraz 3 rodzinne 
domy dla dzieci). 

Elżbieta Sroczyńska
PCPR w Koninie

Posiedzenie Konwentu
Wójtów i Burmistrzów
Gmin Aglomeracji Konińskiej
Konwent Wójtów 
i Burmistrzów Gmin 
Aglomeracji Konińskiej, 
poświęcony zmianom 
w gospodarce 
subregionu konińskiego, 
odbył się 14 września 
w Starostwie Powiatowym 
w Koninie. 

Na zaproszenie przewodniczącego 
konwentu Pawła Szczepankiewicza, 
wójta gminy Wierzbinek, w  spotkaniu 
uczestniczył Wiceminister Aktywów 

Państwowych Janusz Kowalski, przed-
stawiciele Zarządów ZE PAK S.A. i PAK 
Górnictwo S.A., posłowie, radni Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, samo-
rządowcy, przedstawiciele Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. w Koninie oraz 
Konińskiej Izby Gospodarczej. 

Spotkanie było okazją do dyskusji 
na temat przyszłości naszego regionu, 
a  przede wszystkim nieuniknionych 
zmian gospodarczych. Minister mówił 
o  trudnościach związanych z  wysoki-
mi opłatami za emisję CO2, co wiąże 
się brakiem stabilności na rynku cen 
energii elektrycznej. Zapewnił, że rząd 
będzie aktywnie wspierał transforma-
cję gospodarczą w  kierunku energe-

tyki niskoemisyjnej, z wykorzystaniem 
środków zarówno krajowych, jak i po-
chodzących z  Unii Europejskiej w  ra-
mach Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji. 

Wójtowie i  burmistrzowie skupili się 
również na sprawach lokalnych. Zwraca-
li uwagę na kwestię uregulowania wła-
sności gruntów pokopalnianych i  pro- 

blemów z  przekazywaniem ich samo-
rządom, które mogłyby przeznaczyć je 
na tereny inwestycyjne. Została również 
poruszona kwestia osłon socjalnych 
dla osób zwalnianych z  górnictwa oraz 
kontynuacji wydobycia węgla w obecnie 
funkcjonujących odkrywkach i  ewentu-
alnego uruchamiania nowych. 

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe w Koninie
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LO w Kleczewie kształci piłkarzy
Od września ruszyły 
pierwsze lekcje w Oddziale 
Mistrzostwa Sportowego 
w Kleczewie. Klasa 
o nowym profilu piłkarskim 
powstała przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Adama Mickiewicza.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie oddziałów i szkół sportowych 
oraz oddziałów i szkół mistrzostwa spor-
towego, oddziały te realizują programy 
szkolenia m. in. z klubami sportowymi. 
Zasady ich współpracy precyzuje umowa 
zawierana pomiędzy organem prowa-
dzącym placówkę a klubem.

We wrześniu tego roku zaczęliśmy 
od klasy piłki nożnej, ponieważ chęć 
współpracy wyraziły kluby i  gminy z  na-
szego regionu. Podpisaliśmy już umowę 
o współpracy z Klubem Sportowym Sokół 
Kleczew, który będzie realizował program 

szkolenia dla piłki nożnej w naszym Od-
dziale Mistrzostwa Sportowego – mówi 
Mikołaj Pingot, trener z ZSOT w Kleczewie.

Program zajęć został opracowany 
przez Polski Związek Piłki Nożnej i  za-
twierdzony przez Ministra Sportu. Chęt-
ni musieli złożyć zaświadczenia lekarza 

medycyny sportowej o  stanie zdrowia 
oraz przejść testy sprawności fizycz-
nej. Oczywiście przy naborze liczyły się 
również wyniki uzyskane przez uczniów 
w nauce. W tym roku klasa o profilu pił-
karskim liczy 10 osób.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Spływ kajakowy Wielką Pętlą
XI Spływ kajakowy 
„Szlakiem Wielkiej Pętli 
Wielkopolski” odbył się 
12 września. Wydarzenie 
zorganizowała Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
„MARINA”.

Osiemnastokilometrowa trasa wiodła 
od przeprawy promowej w miejscowości 
Ladorudz (gm. Krzymów), z  przystan-
kiem przy Bulwarze Nadwarciańskim 

w Koninie, do mety przy przeprawie pro-
mowej w Sławsku (gm. Rzgów).

Na starcie, wójt gminy Krzymów Da-
nuta Mazur powitała 120 kajakarzy, ży-
cząc im dobrej zabawy. W tym najwięk-
szym wydarzeniu kajakowym w regionie 
brali udział zarówno „weterani” spły-
wów, jak i osoby, które próbowały swoich 
sił na wodzie po raz pierwszy.

W  Sławsku czekał na wszystkich 
uczestników gorący posiłek. Zostały 
również wręczone nagrody dla najmłod-
szych i  najstarszych kajakarzy ufundo- wane przez Starostwo Powiatowe w Ko-

ninie oraz Urząd Miejski w Koninie. Na 
zakończenie imprezy prezes Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „MARINA” Ma-
rek Zawidzki podziękował za wspólną 
zabawę i wspaniałą atmosferę.

XI Spływ kajakowy „Szlakiem Wiel-
kiej Pętli Wielkopolski” dofinansowany 
został z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objął Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego. Patroni 
medialni imprezy to: Przegląd Koniński, 
Portal LM.PL, TVP3 Poznań, TV Wielko-
polska, MC Radio, Radio Poznań, Melo-
radio.

Eliza Kroczewska
LOT „MARINA”Powiat koniński w rankingach

Powiat koniński został 
sklasyfikowany na wysokim 
52. miejscu w Ogólnopolskim 
Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego 
oraz na 304. miejscu 
w rankingu dwutygodnika 
„Wspólnota”. Skąd wzięły się 
takie rozbieżności? 

W  tworzeniu każdego z  tych rankin-
gów brane były pod uwagę inne wskaź-
niki. W pierwszym – Rankingu Finanso-
wym – o bardzo dobrej lokacie powiatu 
konińskiego, czyli 52. miejscu wśród po-
wiatów ogółem i  zarazem wysokim 5. 
miejscu wśród powiatów wielkopolskich 
– zadecydowały takie wskaźniki, jak: 

udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem, udział wydatków in-
westycyjnych w wydatkach ogółem, ob-
ciążenie wydatków bieżących wydatkami 
na wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń, udział środków europejskich 
w  wydatkach ogółem - bez poręczeń, 
relacja zobowiązań do dochodów ogó-
łem i  udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach bieżących. 
Ranking ten pokazuje nie tylko wielkość 
dochodów własnych powiatu w  2019 r., 
ale również wymiar finansowy działań 
podejmowanych przez samorząd. 

Z kolei ranking dwutygodnika „Wspól-
nota”, w  którym powiat koniński został 
sklasyfikowany na 304. miejscu, ograni-
cza się do pokazania sytuacji finansowej 
jst na podstawie wielkości dochodów 
własnych i  otrzymywanych subwencji 

przez samorządy (bez dotacji celowych). 
Następnie ten dochód dzielony jest przez 
liczbę mieszkańców. Otrzymany wynik 
jest, więc jedynie obrazem, ile przecięt-
nie dochodu danego samorządu przypa-
da na jednego mieszkańca. 

Natomiast, w  corocznym rankin-
gu przygotowywanym przez Związek 
Powiatów Polskich, Powiat Koniński 
(z  wynikiem 29 580 punktów) zajął 13. 
miejsce. Największy dorobek punktowy 
przyniosły mu działania proinwestycyjne 
i  prorozwojowe w  zakresie ilości pozy-
skanych środków finansowych pocho-
dzących z funduszy krajowych, gdzie uzy-
skał maksymalną ilość 6 000 punktów. 
Ta wysoka lokata jest odzwierciedleniem 
osiągnięć samorządu, w tym jego aktyw-
ności w realizowaniu projektów w 2019 r.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Przyznaliśmy małe granty
Zarząd Powiatu Konińskiego 
17 sierpnia rozstrzygnął 
nabór ofert na małe granty 
w drodze tzw. krótkiej 
ścieżki (uproszczona 
oferta realizacji zadania 
publicznego). 

O dotacje w maksymalnej wysokości 
10 tys. zł ubiegały się organizacje po-
zarządowe chcące realizować projekty 
skierowane do mieszkańców naszego 
powiatu. Wnioski można było składać 
w pięciu rodzajach zadań: kultura, sztu-
ka, ochrona dóbr kultury i  dziedzictwa 

narodowego; oświata i  wychowanie; 
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochro-
na dziedzictwa przyrodniczego; wspiera-
nie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
a także ochrona i promocja zdrowia. 

Zarząd Powiatu Konińskiego, spośród 
44 złożonych ofert, za celowe do realiza-
cji uznał 31 wniosków o łącznej wartości 
blisko 338 tys. zł. Dzięki wsparciu finan-
sowemu z powiatu konińskiego w kwocie 
136 246,68 zł organizacje pozarządowe 
będą mogły zrealizować do końca roku 
swoje projekty.

Wśród małych grantów znalazły się 
zarówno przedsięwzięcia cykliczne, 
które samorząd dofinansowuje już od 

wielu lat, m.in.: „XVII Rychwalskie Im-
presje Muzyczne – Piknik Orkiestr”, 
„Wakacyjny Domowy Teatr On-Line”, 
„EKOLOGIKA – edukacja ekologiczna 
dzieci i młodzieży z powiatu konińskie-
go”, „Prowadzenie zajęć sportowych 
z zakresu piłki nożnej”, „Prozdrowotna 
postawa życiowa wśród dzieci i  mło-
dzieży”, jak również nowe inicjatywy, 
np.: „Festiwal Papieski”, „Mobilna Mię-
dzygminna wystawa edukacyjna pt. 80. 
Rocznica Bitwy o  Anglię. Poland1940.
pl”, „Międzypokoleniowo z  ekologią na 
wesoło”, „Cykl szkoleń dla dzieci i mło-
dzieży w  sporcie szybowcowym” czy 
„Zioła w domu i ogrodzie”.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

4 5

KURIER POWIATOWY KURIER POWIATOWY



Narodowe Czytanie
w MBP w Koninie
4 września w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Koninie odbyło się 
Narodowe Czytanie. 
Podczas tegorocznej 
odsłony tej ogólnopolskiej 
akcji Para Prezydencka 
zaproponowała „Balladynę” 
Juliusza Słowackiego.

Wybrane fragmenty dramatu odczyta-
li, m.in. Starosta Koniński Stanisław Bie-

lik, Zastępca Prezydenta Miasta Konina 
Witold Nowak czy rektor Wyższej Szkoły 
Kadr Menadżerskich w  Koninie Marek 
Waszkowiak. Ostatni fragment dzieła re-
cytował wybitny aktor filmowy i teatral-
ny Wiktor Zborowski, który był gościem 
specjalnym konińskiego czytania.

W programie tego literackiego święta 
znalazł się monodram Szantal Strze-
lińskiej – absolwentki Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w  Żychlinie. 
Wydarzeniu towarzyszyła też ekspozy-
cja przedstawiająca twórczość Juliusza 
Słowackiego, z wykorzystaniem zbiorów 
własnych MBP oraz wystawa prac ko-

nińskiej malarki Ireny Wawrzyniak. Go-
ście otrzymali pamiątkowe egzemplarze 
„Balladyny” z okolicznościową pieczęcią.

Ostatnim punktem wydarzenia było 
spotkanie autorskie z Wiktorem Zborow-
skim, które poprowadził dziennikarz Ma-
teusz Krzesiński. Aktor mówił o swoim 
zawodzie, o  swoich rolach, wspomniał 
jak książki wpłynęły na jego życie. Opo-
wiedział też o swoich największych pa-
sjach – koszykówce i golfie.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu 
„Konin lubi Książki 5” finansowanego 
z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Emilia Guźnik
MBP w Koninie

Ograniczenie obsługi bezpośredniej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie
Informujemy, że ze względów bez-

pieczeństwa klientów i  personelu od 
1 września 2020 r. obsługa spraw zwią-
zanych z rejestracją pojazdów, tj.: 

•	 rejestracja	pojazdów	nowych	i używa-
nych,

•	 wymiana	 dowodu	 rejestracyjnego	
z  powodu braku miejsca na badanie 
techniczne,

•	 zmiana	danych	technicznych	pojazdu,

•	 zmiana	własności	pojazdu
jest możliwa wyłącznie po wcześniej-
szej rezerwacji wizyty przez Internet na 
stronie www.bezkolejki.eu/spkonin lub 
umówieniu wizyty telefonicznie pod nu-
merem 63 240 32 74.

Obsługa pozostałych spraw w wydzia-
le w zakresie: 

•	 praw	jazdy,

•	 odbiorów	 stałych	 dowodów	 rejestra-
cyjnych,

•	 wyrejestrowania	 pojazdu	 z  powodu	
demontażu,

•	 czasowego	wycofania	pojazdów	z ru-
chu i ich przywracania do ruchu,

•	 zmiany	 w  dowodzie	 rejestracyjnym	
(hak, gaz, dopisanie współwłaścicie-
la),

•	 stacji	 kontroli	 pojazdów	 i  ośrodków	
szkolenia kierowców,

Ruszył system 
REJA24
Od 1 sierpnia funkcjonuje 
nowy proces rejestracji 
wszystkich jachtów oraz 
innych rekreacyjnych 
i komercyjnych jednostek 
pływających o długości 
do 24 m – ogólnopolski 
system REJA24. Rejestr 
obejmuje zarówno 
jednostki śródlądowe 
i morskie, jak też żaglowe 
oraz motorowe, w tym 
przeznaczone do połowu 
ryb.

Dzięki nowym przepisom rejestracja 
– prowadzona wyłącznie w formie elek-
tronicznej – jest szybsza, są ujednolicone 
wymogi dla jednostek morskich i śród-
lądowych. Dokument rejestracyjny ma 
jeden wzór. Formą takiego dokumentu 
jest plastikowa karta zawierająca pod-
stawowe informacje dotyczące jednostki 
pływającej, która stanowi jednocześnie 
dowód polskiej przynależności państwo-
wej i  dowód własności jednostki – in-
formuje Julia Stasińska, naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa w konińskim starostwie.

Aby zarejestrować jacht należy zło-
żyć wniosek w  dowolnym starostwie 
lub urzędzie miasta (na prawach po-
wiatu), w Polskim Związku Żeglarskim 
bądź Polskim Związku Motorowodnym 
i  Narciarstwa Wodnego. Nowe przepi-
sy nie przewidują rejestracji w  formie 
korespondencyjnej. Wniosek można 
dostarczyć do organu rejestrującego 
osobiście lub drogą elektroniczną za po-
średnictwem konta interesanta w syste-
mie REJA24.

Sam rejestr, również prowadzony 
w  formie elektronicznej, jest rejestrem 
jawnym. Oznacza to, że każda zainte-
resowana osoba, która posiada np. nu-
mer rejestracyjny, korzystając z  syste-
mu Reja24 będzie mogła zapoznać się 
z podstawowymi informacjami zawarty-
mi w bazie danych na temat danej jed-
nostki i dane te zweryfikować.

Należy podkreślić, że z  obowiązku 
rejestracji wyłączone zostały jednostki 
pływające przeznaczone tylko do regat 
i zawodów sportowych, a także te napę-
dzane jedynie siłą ludzkich mięśni oraz 
deski surfingowe, z żaglem i im podob-
ne. Natomiast osoby, które posiadają już 
zarejestrowane jednostki i  w  myśl no-
wych przepisów podlegają obowiązkowi 
rejestracji, muszą dokonać powtórnej 
rejestracji na nowych zasadach. Wcze-

•	 przedsiębiorców	prowadzących	prze-
wóz rzeczy lub osób

odbywa się bez ograniczeń, po pobraniu 
biletu do kolejki w urzędzie lub po wcze-
śniejszej rezerwacji wizyty przez Internet 
na stronie www.bezkolejki.eu/spkonin.

Zachęcamy do korzystania z elektro-
nicznych form obsługi klienta w sprawie 
zgłoszeń sprzedaży, nabycia pojazdów 
poprzez e-PUAP lub w  formie papiero-

wej w Kancelarii Starostwa Powiatowe-
go (pok. 168). Wnioski i korespondencja 
niewymagająca obecności osobistej (bez 
potwierdzenia wpływu) może zostać 
również złożona w  skrzynce podawczej 
(urnie) znajdującej się w  przedsionku 
głównego wejścia do urzędu.

Informacje w zakresie pracy wydziału 
i załatwianych spraw można uzyskać od 
poniedziałku do piątku w  godzinach od 

8.00 do 15.00 pod poniższymi numerami 
telefonów: 
•	 Prawa	jazdy	–	63	240	32	62,
•	 Transport,	Ośrodki	Szkolenia	Kierow-

ców, Stacje kontroli Pojazdów – 63 240 
32 56,

•	 Odbiór	dowodów	rejestracyjnych	–	63	
240 32 54, 63 240 32 69,

•	 Rejestracja	pojazdów	–	63	240	32	74.
Marcin Wietrzykowski

Starostwo Powiatowe w Koninie

śniej wydane dokumenty zachowują 
ważność jedynie przez okres 12, 18 lub 
30 miesięcy w  zależności od daty po-
przedniej rejestracji. Z kolei właściciele 
jednostek, które zgodnie z dotychczaso-
wymi przepisami nie podlegały obowiąz-
kowi rejestracji (a od 1 sierpnia już pod-
legają) zobowiązani są je zarejestrować 

w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku 
– wyjaśnia Julia Stasińska.

Rejestr zapewnia stały dostęp do da-
nych dla służb ratowniczych, organów 
ścigania i  administracji państwowej, 
a  wprowadzone do systemu mecha-
nizmy utrudniają powtórną legalizację 
skradzionego sprzętu.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiat koniński stawia
na kształcenie zawodowe
W maju tego roku w dwóch 
szkołach prowadzonych 
przez Powiat – Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Sompolnie 
oraz Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie – rozpoczęła 
się realizacja kolejnych 
projektów unijnych 
wzmacniających proces 
kształcenia zawodowego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem zawodów 
deficytowych na konińskim 
rynku pracy.

W  Sompolnie ze wsparcia skorzysta-
ją uczniowie i  nauczyciele z  kierunków 
technik ekonomista i  technik organizacji 
reklamy. To z myślą o nich, w czasie waka-
cji, w ramach projektu „Sprzedaj pomysł 
- wsparcie kształcenia zawodowego w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i  Tech-
nicznych w Sompolnie”, wyremontowano 
i  wyposażono w  nowoczesny sprzęt pra-
cownię techniki biurowo-multimedialnej. 
A  od września rozpoczęła się rekrutacja 
wśród młodzieży i  nauczycieli chcących 
wziąć udział w  poszczególnych formach 
podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji. 

Przez dwa lata, 40 uczniów może 
wziąć udział w 5 kursach (Corel DRAW, 
cyfrowej obróbki zdjęć, obsługi progra-
mu kadrowo-płacowego, obsługi pro-
gramu księgowo-finansowego i  Excel 
dla księgowych), skorzystać z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego oraz odbyć 
płatne staże zawodowe u przedsiębior-
ców. Z  kolei, zgodnie ze zgłoszonymi 
potrzebami, 6 nauczycieli ze szkoły weź-
mie udział w  kursach doskonalących 

ich kompetencje z  grafiki komputero-
wej oraz zastosowania systemu INSERT 
w  zadaniach kadrowych i  finansowo-
-księgowych.

Całkowita wartość projektu to 374 388,14 
zł, w tym dofinansowanie 336 949,32 zł.

Projekt „Kieruj się na wiedzę - wspar-
cie kształcenia zawodowego w  Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w  Ży-
chlinie” to już trzecie przedsięwzięcie 
finansowane ze środków europejskich 
z  zakresu podnoszenia kwalifikacji 
i  kompetencji uczniów techników i  na-
uczycieli kształcenia zawodowego. Tym 
razem wsparcie skierowane jest do mło-
dzieży uczącej się na kierunkach spedy-
cja oraz organizacja reklamy.  

Podobnie jak w Sompolnie, w czasie 
wakacji w  Żychlinie wyremontowano 
i  wyposażono pracownie kształcenia 
zawodowego do nauki w  technikum 
spedycji oraz organizacji reklamy, a  od 
września uruchomiono nabór do udziału 
w projekcie. 

Do września 2022 r. 60 uczniów tech-
ników może skorzystać z  doradztwa 
edukacyjno-zawodowego, płatnych staży 
zawodowych oraz 5 kursów kwalifikacyj-
nych i kompetencyjnych: grafiki kompu-
terowej, profesjonalnych umiejętności 
sprzedaży, umiejętności skutecznej pre-
zentacji, magazyniera z obsługą wózków 
widłowych czy negocjacji. Nowością jest 
uruchomienie kursów języka angielskie-
go zawodowego dla spedytora. To dzia-
łanie jest odpowiedzią na potrzeby zgła-
szane przez potencjalnych pracodawców 
współpracujących ze szkołą. 

Z  kolei nauczyciele mogą zdobywać 
kwalifikacje i  kompetencje na studiach 
podyplomowych z doradztwa z coachin-
giem, zarządzania procesami logistycz-
nymi i  grafiki komputerowej oraz na 
kursie z kompetencji zawodowych prze-
woźnika CPC.

Wartość tego projektu to 481 600,81 zł, 
w tym dofinansowanie 433 440,72 zł.

Oba projekty realizowane są w  ra-
mach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, 
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dosto-
sowanie kształcenia i  szkolenia zawo-
dowego do potrzeb rynku pracy, Pod-
działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe 
młodzieży – tryb konkursowy Wielkopol-

skiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Święto orkiestr dętych 
w Rychwale
XVII Rychwalskie Impresje 
Muzyczne odbyły się 
12 i 13 września. W całej 
gminie królowała muzyka 
marszowa, przy której 
przepięknie prezentowały 
się zespoły mażoretek, 
a w Parku Miejskim można 
było usłyszeć melodie 
taneczne, filmowe, jazzowe 
czy nawet big-beatowe. 

W tym roku na Impresje przyjecha-
ło dziewięć orkiestr z  różnych części 
kraju wraz z utalentowanymi mażoret-
kami. W  sobotnie popołudnie (12.09) 
w niemal każdym zakątku gminy odby-
ły się muzyczne przemarsze, a miesz-
kańcy z entuzjazmem witali paradujące 
zespoły.

Z  kolei w  niedzielę (13.09) wszystkie 
orkiestry z  towarzyszącymi im grupami 
mażoretek oraz kluby motocyklowe z po-
wiatu konińskiego, które każdego roku 
chętnie uczestniczą w imprezie, przeszły 
w  głośnym i  barwnym korowodzie uli-
cami Rychwała. Zwieńczeniem Impresji 
były koncerty plenerowe w Parku Miej-
skim.

Dla najmłodszej publiczności przygo-
towano też różne atrakcje, np. konkurs 
malarski z nagrodami. 

Organizatorzy XVII Impresji Muzycz-
nych to Stowarzyszenie Vida Artis, które 
zrzesza rychwalską młodzież oraz Or-
kiestra Dęta Quantum OSP w Rychwale. 
Przedsięwzięcie było współfinansowane 
ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, Powiatu Konińskiego 
i Gminy Rychwał.

Zbigniew Osajda
Orkiestra Dęta Quantum OSP

w Rychwale
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Pięknieją wsie  powiatu  konińskiego.  Podpisali  umowy na dotacje od Marszałka
Do pięciu gmin powiatu konińskiego trafiło ponad 
170 tysięcy złotych z programu Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020. 17 lipca w Starostwie Powiatowym w Koninie 
odbyło się podpisanie umów z beneficjentami konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Kolorowe pocztówki 
dla mieszkańców DPS w Ślesinie
Z inicjatywy Joanny 
Wołyńskiej, dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej 
w Ślesinie oraz 
ks. Lecha Rybki, proboszcza 
ślesińskiej parafii w połowie 
lipca ruszyła szlachetna 
akcja „Pozdrawiam Cię 
z wakacji”.

Z  powodu pandemii mieszkańcy 
placówki w  znaczący i  dotkliwy spo-
sób byli pozbawieni możliwości zwy-
kłych, codziennych kontaktów spo-
łecznych, a przysłowiowa brama DPS 
została zamknięta. Aby podarować 
radość podopiecznym, pomysłodaw-
cy akcji gorąco apelowali o wysyłanie 
widokówek z wakacji na adres Domu 
Pomocy w Ślesinie.

Dzięki inicjatywie do placówki wpły-
nęły aż 183 kartki z różnych części kra-
ju i świata. Wakacyjne pozdrowienia dla 
mieszkańców docierały między innymi 
z: Lichenia, Poznania, Krotoszyna, Łodzi, 
Pruszcza Gdańskiego, Karkonoszy, Helu, 
Kołobrzegu, Piwnicznej Zdrój, Siedlec, 
Berlina czy Monachium.

Te kartki sprawiają naszym mieszkań-
com codzienną radość, są namiastką nor-
malności. Nadawcy pocztówek, którym 
pragnę bardzo podziękować za tak chęt-
ne włączenie się w  akcję, mogą 
być pewni, że przy-
czynili się 

do większego dzieła niż wysłanie pozdro-
wień. Dzięki nim drugi człowiek otrzymał 
informację, że jest ważny i kochany, a to 
jest bezcenne – mówi Joanna Wołyńska 
dyrektor DPS w Ślesinie.

Akcja zaplanowana była do końca 
sierpnia, jednak nadal pocztówki docie-
rają do mieszkańców.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Zespół z Wierzbinka na Festiwalu 
w Kazimierzu Dolnym
Zespół „Na swojską nutę” 
z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wierzbinku 
w dniach 27-29 sierpnia 
wziął udział w 54. 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą.

Artyści z  Wierzbinka wystąpili w  ka-
tegorii zespołów śpiewaczych prezentu-
jących tradycyjne pieśni ludowe. Kapela 
„Na swojską nutę” wykonała trzy utwo-
ry: „Kosiarze”, „Pod borem lipka” oraz 
„Poszła do gościńca”. W imprezie wzięło 
udział blisko 500 artystów ludowych z 14 
województw.

Zespół z Wierzbinka powstał w 2002 
roku. W  repertuarze naszych lokalnych 
artystów możemy usłyszeć utwory ludo-
we, szczególnie z regionu Kujaw i Wiel-

kopolski. Grupa uczestniczy w przeglą-
dach ludowo-folklorystycznych, a  także 
w imprezach związanych z regionalnymi 
obrzędami. Instruktorem zespołu jest 
Marek Kaczalski.

Zespół „Na swojską nutę” może po-
chwalić się wieloma nagrodami i  wy-
różnieniami. Do najważniejszych zalicza 
się pięć nagród Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. W  ubiegłym roku 
zespół wyśpiewał Grand Prix podczas 
Festiwalu Kultury „W  stronę tradycji” 
w  Kramsku, otrzymując nominację do 
Ogólnopolskiego Festiwalu w  Kazimie-
rzu Dolnym.

Małgorzata Kozicka
GOK w Wierzbinku

odtwarzaniem dziedzictwa kulturowego 
i kultywowaniem tradycji lokalnych.

W tegorocznej edycji konkursu „Pięk-
nieje wielkopolska wieś” dotacje uzy-
skało pięć gmin z powiatu konińskiego 
na realizację siedmiu przedsięwzięć:
•	 „Tu	 jest	 moje	 miejsce,	 tu	 jest	 mój	

dom - Klub Integracji Społecznej” 
(sołectwo Kawnice, gm. Golina, dota-
cja: 18 291 zł);

•	 „Integracja	lokalna	mieszkańców	Wę-

glewa - odnowiona świetlica wiejska 
i ogród jak sprzed lat” (sołectwo Wę-
glew, gm. Golina, dotacja: 19 500 zł);

•	 „Zagospodarowanie	 terenu	 w  miej-
scowości Grodziec” (sołectwo Gro-
dziec, gm. Grodziec, 30 000 zł);

•	 „Rekreacja	na	Grabowej	-	zagospoda-
rowanie terenu na plac zabaw i doposa-
żenie altany sołeckiej” (sołectwo Grabo-
wa, gm. Rychwał, dotacja: 13 400 zł);

•	 „Zagospodarowanie	 centrum	 wsi	
Rozalin poprzez remont dachu na 

świetlicy wiejskie” (sołectwo Rozalin, 
gm. Rychwał, dotacja: 30 000 zł);

•	 „Budowa	placu	zabaw	i rekreacji”	(so-
łectwo Barłogi, gm. Rzgów, 29 897 zł);

•	 „Modernizacja	 boiska	 sportowego	
jako skuteczny sposób promocji ak-
tywnego i  zdrowego spędzania cza-
su wolnego mieszkańców sołectwa 
Mniszki” (sołectwo Mniszki, gm. 
Skulsk, dotacja: 30 000 zł).

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Podpisy na dokumentach złożyli: 
Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego Krzysztof Grabowski oraz 
burmistrzowie, wójtowie i  skarbnicy 

z  gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, 
Rzgów i  Skulsk. W  spotkaniu wziął 
udział także starosta koniński Stani-
sław Bielik.

Konkurs organizuje Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w  ramach 
programu Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020. W  tym roku przypada jego 
dziesiąta edycja. Inicjatywa ma na celu 
aktywizację mieszkańców obszarów 
wiejskich na poziomie sołectw, w  kie-
runku ich zaangażowania na rzecz roz-
woju własnej miejscowości. Wnioski 
dotyczą przede wszystkim niewielkich 
projektów, związanych z  zagospodaro-
waniem przestrzeni publicznej na wsi, 
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców 
i wychowanków, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale w dniach 
13-24 lipca zorganizował półkolonie dla swoich uczniów.

Wypoczynek letni w SOSW 
w Rychwale

Trzydzieścioro wychowanków uczest-
niczyło w edukacji ekologicznej, sportowej 

czy filmowej. W ramach półkolonii odbyły 
się wycieczki terenowe, zabawy i gry spor-

towe, seanse filmowe w Kinie „Za rogiem” 
w Rychwale, a także zajęcia z dogoterapii.

Ośrodek, organizując wypoczynek dla 
uczniów, dostosował się oczywiście do 
obowiązujących w dobie pandemii zale-
ceń, by zajęcia były nie tylko ciekawe, ale 
przede wszystkim bezpieczne.

Katarzyna Witkowska
SOSW w Rychwale

KGW ze Sławska 
w Bralinie
Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Sławska (gm. Rzgów) 
reprezentowało powiat 
koniński podczas III 
Ogólnopolskiego Święta 
„Wdzięczni Polskiej Wsi” 
w Bralinie (pow. kępiński). 
Gospodarzem uroczystości 
był wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk.

W  wydarzeniu wzięli udział między 
innymi: przedstawiciele rządu na czele 
z premierem Mateuszem Morawieckim, 
parlamentarzyści, samorządowcy i wła-
dze kościelne. W uroczystości uczestni-
czył starosta koniński Stanisław Bielik.

Obchody Święta „Wdzięczni Polskiej 
Wsi” rozpoczęła msza święta, którą odpra-
wił arcybiskup Stanisław Gądecki. W trak-
cie wydarzenia w  Bralinie nie zabrakło 
tradycyjnego korowodu, a koła gospodyń 
i  regionalni wytwórcy zaprezentowali lo-
kalną żywność oraz ludowe rękodzieło.

Goście mogli też podziwiać maszyny 
rolnicze czy stoiska związane z działal-

VI edycja programu dla sprawców 
Chcieli dokonać zmian 
w swoim życiu i nauczyć 
się radzenia sobie z własną 
agresją. 15 września 
sześć osób ukończyło 
trzymiesięczny program 
korekcyjno-edukacyjny dla 
sprawców przemocy.

Powiat koniński przystąpił po raz 6. 
do realizacji Programu oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w  rodzinie. Zada-
nie koordynował Ośrodek Poradnictwa 
Rodzinnego i  Interwencji Kryzysowej 
w  Ślesinie działający przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Problem przemocy domowej znacz-
nie nasilił się podczas pandemii koro-
nawirusa. Potwierdza to również rekor-
dowa liczba 40 sprawców zgłoszonych 
do udziału w  tegorocznym programie. 
To ponad dwukrotnie więcej niż w każ-
dej z pięciu poprzednich edycji. Uczest-

nictwo w  zajęciach (realizowanych 
przez 3 miesiące w  wymiarze 64 go-
dzin zajęć grupowych i 10 godzin sesji 
indywidualnych) zadeklarowało trzyna-
ście osób stosujących przemoc wobec 
swoich najbliższych, kobieta i dwunastu 
mężczyzn. Sześć z nich ukończyło cały 
program – informuje dr Jacek Biskup-
ski, kierownik Ośrodka Poradnictwa 
Rodzinnego i  Interwencji Kryzysowej 
w Ślesinie.

Zajęcia były prowadzone przez dwóch 
wykwalifikowanych trenerów w Ośrodku 

Kultury w Ślesinie. Poza częścią eduka-
cyjną, odnoszącą się do samego zjawiska 
przemocy domowej i rozpoznawania sy-
gnałów ostrzegawczych, odbyły się zaję-
cia korekcyjne ukierunkowane m.in. na 
uczenie się samokontroli agresywnych 
zachowań, radzenie sobie z problemami 
i konstruktywne rozwiązywanie konflik-
tów, a także kształtowanie postawy part-
nerstwa i szacunku wobec innych osób 
oraz odpowiedzialności za popełnione 
czyny. Celem tych wszystkich działań 
było wyeliminowanie u sprawców zacho-
wań przemocowych i przywrócenie pra-
widłowych relacji pomiędzy członkami 

rodzin. Po ukończeniu terapii, uczestnicy 
zostali włączeni na trzy lata do systemu 
monitorowania zachowań związanych 
z przemocą.

Nasze doświadczenia pokazują, 
że w wielu przypadkach praca z osoba-
mi stosującymi przemoc wobec najbliż-
szych pomogła doprowadzić do całko-
witego ustania przemocy domowej. Na 
47 uczestników wcześniejszych edycji 
programu, 24 spełniło warunki jego 
ukończenia, a 80% z nich nie powróciło 
do zachowań przemocowych. Warto jed-
nak zaznaczyć, że działania realizowane 

w  ramach programów korekcyjno-edu-
kacyjnych dla sprawców pełnią jedynie 
rolę pomocniczą i  są uzupełnieniem 
różnych form interwencji prawnych i ad-
ministracyjnych podejmowanych wobec 
tych osób. Efektywne przeciwdziałanie 
przemocy w  rodzinie wymaga stwo-
rzenia planu pomocy dostosowanego 
do potrzeb rodziny i udzielenia rodzinie 
wszechstronnego wsparcia w jego reali-
zacji – dodaje kierownik Ośrodka Porad-
nictwa Rodzinnego i  Interwencji Kryzy-
sowej w Ślesinie.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

przemocy

nością leśną. Nie zabrakło także atrakcji 
dla najmłodszych. Obchody wzbogaciły 
występy Zespołu Tańca Ludowego „Po-
ligrodzianie”, który zaprezentował trady-
cyjny obrzęd żniwny.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Tradycyjnie już rolnicy 
z powiatu konińskiego 
uczcili zakończenie 
żniw. W tym roku 
dożynki powiatowo-
gminne zorganizowano 
6 września w Licheniu 
Starym, w gminie Ślesin.  
Uroczystość odbyła się 
w Bazylice Najświętszej 
Marii Panny Licheńskiej.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Św., 
której przewodniczył kustosz sanktu-
arium - ks. Janusz Kumala. Tuż po niej, 
chleb z tegorocznych zbóż na ręce Staro-
sty Konińskiego Stanisława Bielika oraz 
Burmistrza Miasta i  Gminy Ślesin Ma-
riusza Zaborowskiego przekazali staro-
stowie dożynek – Aleksandra Kowalska 
oraz Jan Szmidt.

Następnie rozstrzygnięto konkurs 
„Na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy”. Do konkursu stanęło 13 wieńców 
wykonanych przez delegacje z  powiatu 
konińskiego. Za najpiękniejszą uznano 

kompozycję przygotowaną przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w  Sławsku (gm. 
Rzgów). Drugie miejsce w konkursie za-
jęło sołectwo Podgór z  gminy Kramsk, 
a  trzecią lokatę przyznano przedstawi-
cielom sołectw Pólwiosek Stary i Półwio-
sek Nowy (gm. Ślesin). 

Dalsza część dożynek odbyła się 
w Sali Całunu Turyńskiego, gdzie po uro-
czystym powitaniu gości przez starostę 
oraz burmistrza, nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu „Powiatowy Rolnik Roku 
2020”. Do konkursu zostało zgłoszonych 
łącznie 9 gospodarstw. Wśród nomino-
wanych znaleźli się: 
•	 Krystian	 Jakubiak	 prowadzący	

w miejscowości Ranna (gm. Kramsk) 
60-hektarowe gospodarstwo specjali-
zujące się w hodowli bydła mlecznego; 

•	 Iwona	 i  Dariusz	 Jaroszewscy	 posia-
dający w Lichnowie (gm. Kramsk) no-
woczesne, w  pełni zmechanizowane 
gospodarstwo o  powierzchni 30 ha, 
którego głównym profilem działalno-
ści jest produkcja roślinna;

•	 Iwona	 i  Przemysław	 Małolepsi	 pro-
wadzący w  miejscowości Kuchary 
Borowe (gm. Rychwał) 79-hektaro-
we gospodarstwo specjalizujące się 
w hodowli bydła rzeźnego oraz trzody 
chlewnej; 

•	 Urszula	i Michał	Michalscy	posiadają-
cy w Woli Spławieckiej (gm. Kleczew) 
gospodarstwo o powierzchni 120 hek-
tarów, w  którym dominującym kie-
runkiem produkcji jest hodowla bydła 
mlecznego; 

•	 Grażyna	 i  Jerzy	 Miedzińscy	 z  miej-
scowości Franki (gm. Rychwał), któ-
rzy są właścicielami 45-hektarowego 
gospodarstwa specjalizującego się 
w  hodowli bydła mlecznego, bydła 
rzeźnego oraz trzody chlewnej; 

•	 Marcin	Muszyński	z miejscowości	Ko-
szary (gm. Sompolno), prowadzący 
6-hektarową szkółkę drzew ozdob-
nych oraz 7-hektarową szkółkę krze-
wów ozdobnych; 

•	 Arkadiusz	 i  Krzysztofa	 Naworscy	
z  Honoratki (gm. Ślesin), którzy są 
właścicielami 170-hektarowego go-
spodarstwa specjalizującego się 
w hodowli bydła mlecznego; 

•	 Magdalena	 Skąpska	 prowadząca	
w  miejscowości Nieświastów (gm. 
Kazimierz Biskupi) gospodarstwo 
o  powierzchni 30 ha nastawione na 
hodowlę bydła mlecznego;

•	 Maria	 i  Sebastian	 Staszakowie	 z Bi-
skupic (gm. Grodziec) prowadzący 
w  pełni zmechanizowane 28-hekta-
rowe gospodarstwo rolne, którego 
głównym kierunkiem produkcji jest 
bydło rzeźne.

Po prezentacji i wręczeniu aktów no-
minacji oraz nagród wyróżnionym go-
spodarzom nastąpił moment odczytania 
laureatów. Tegorocznymi zwycięzcami, 
którzy otrzymali statuetkę Żniwiarza 
zostali: Iwona i  Dariusz Jaroszewscy 
z  gminy Kramsk, Urszula i  Michał Mi-
chalscy z  gminy Kleczew, Marcin Mu-
szyński z  gminy Sompolno, Krzysztofa 
i  Arkadiusz Naworscy z  gminy Ślesin 
oraz Maria i Sebastian Staszak z gminy 
Grodziec.

Podczas dożynek nie zabrakło rów-
nież akcentu muzycznego. Na scenie 
pojawił się zespół „Na Swojską Nutę” 
z Wierzbinka oraz kwintet Bazyliki Naj-
świętszej Marii Panny Licheńskiej. 

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Rolnicy podziękowali
za tegoroczne plony14
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