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Niech Nowy 2020 Rok
przyniesie Państwu wiele radosnych chwil,

spełnienie marzeń
oraz wszelką pomyślność w realizacji osobistych

i zawodowych planów.



Powiatowy Urząd 
Pracy w Koninie 
dwukrotnie otrzymał 
wyróżnienia od władz 
samorządu województwa 
wielkopolskiego.

Najpierw, podczas konferencji 21 li-
stopada w  Wojewódzkim Urzędzie Pra-
cy w Poznaniu z okazji 25-lecia EURES 
w Unii Europejskiej i 15-lecia w Polsce, 
koniński PUP został doceniony za szcze-
gólną aktywność oraz podejmowane 
działania w ramach sieci EURES w Wiel-
kopolsce w latach 2004-2019.

Europejskie Służby Zatrudnienia (EU-
RES) są formalną siecią współpracy pu-

PUP w Koninie z dwoma wyróżnieniami

Adam Kałduński z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
został zwycięzcą Ogólnopolskiego Festiwalu 
Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, 
który odbył się 15-16 listopada.

Chopin w blasku świec

i Szwajcarii, działającą pod egidą Komisji 
Europejskiej oraz mającą na celu wspie-
ranie mobilności pracowników w  pań-
stwach członkowskich sieci.

Sieć EURES, za pośrednictwem swo-
ich doradców i asystentów, a także inne-
go personelu organizacji partnerskich, 
świadczy usługi z zakresu unijnego po-
średnictwa pracy oraz doradztwa z  za-
kresu unijnej mobilności pracowników, 
w  tym warunków życia i  pracy w  pań-
stwach członkowskich.

Z  kolei 25 listopada koniński Urząd 
Pracy został wyróżniony w  inicjatywie 
„Liderzy Wojewódzkiego Programu 
Współpracy Powiatowych Urzędów Pra-
cy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na 
rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych 

RAZEM SKUTECZNIEJ BIS” jako jeden 
z  trzech najlepszych urzędów pracy 
w Wielkopolsce pod względem ilości i ja-
kości aktywizacji zawodowej bezrobot-
nych. Nagrodę, podczas sesji Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, odebrali 
Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz 
Dyrektor PUP w Koninie Anna Subda.

Celem Programu „RAZEM SKUTECZ-
NIEJ BIS” było wspólne działanie Powia-
towych Urzędów Pracy w: Czarnkowie, 
Jarocinie, Kaliszu, Kole, Koninie, Plesze-
wie, Poznaniu, Słupcy, Turku i Wągrow-
cu z  instytucjami pomocy społecznej 
funkcjonującymi na terenie właściwego 
powiatu na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób długotrwale bezrobotnych, bę-
dących wspólnymi klientami PUP oraz 
instytucji pomocy społecznej. Wypraco-

wane w Programie metody efektywnego 
działania, mają umożliwić jego uczest-
nikom powrót na rynek pracy i zapobiec 
długotrwałemu bezrobociu.

Anna Poniecka
PUP w Koninie

blicznych służb zatrudnienia (urzędów 
pracy), a także innych organizacji regio-

nalnych, krajowych czy międzynarodo-
wych z państw członkowskich UE, EOG 

W  tegorocznej – szesnastej już edy-
cji festiwalu, w  ciągu dwóch dni, swoje 
umiejętności prezentowało sześcioro 
młodych pianistów z całego kraju. Jury 
przewodniczył prof. Andrzej Tatarski, 

a towarzyszyli mu Ivo Kahanek i Andrzej 
Wójciński. Jak podkreślali jurorzy, wybór 
najlepszego pianisty był dla nich trudną 
decyzją. Niektórzy grali bardziej chopi-
nowsko, inni bardziej wirtuozowsko, ale 

wszyscy pięknie – podsumował prof. Ta-
tarski.

Uroczyste podsumowanie festiwalu 
odbyło się 16 listopada w  żychlińskim 
Pałacu Bronikowskich. Podczas kon-
certu „Chopin w blasku świec” wręczo-
no nagrody oraz wyróżnienia. Pierwsze 
miejsce i  nagrodę w  wysokości 3 tys. 
zł, którą  ufundowało Starostwo Powia-
towe w Koninie, zdobył  Adam Kałduń-
ski. W tym roku przyznano dwa drugie 
miejsca. Nagrody trafiły do Aleksandry 
Dąbek i  Adama Goździewskiego. Na 
trzecim miejscu uplasował się Yehuda 
Prokopowicz, a  wyróżnienia otrzyma-
li: Radosław Goździkowski i  Krzysztof 
Wierciński.

Po wręczeniu nagród każdy z  laure-
atów zaprezentował się w jednym utwo-
rze, ale zdobywcę pierwszego miejsca 
– Adama Kałduńskiego (na zdjęciu) – 
słuchacze poprosili o dwukrotny bis.

Organizatorami festiwalu były: Koło 
Towarzystwa im. Fryderyka Chopina 
w Żychlinie i Konińska Fundacja Kultury 
przy współudziale Miasta Konin, Staro-
stwa Powiatowego w Koninie, Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, licznych 
samorządów gmin oraz sponsorów.  

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Tegoroczna, piąta już edycja 
konkursu adresowanego do 
osób w wieku emerytalnym 
została rozstrzygnięta. 
Laureaci otrzymali nagrody 
i wyróżnienia 20 grudnia 
podczas uroczystego 
posiedzenia Rady Seniorów 
Powiatu Konińskiego.

Spośród 14 nadesłanych na konkurs 
zdjęć wybrano trzy zwycięskie fotografie. 
Zatrzymane w kadrach obrazy przedsta-
wiające piękno przyrody stanowią dowód 
aktywności, kreatywności i wrażliwości 
seniorów z powiatu konińskiego.

Pierwsze miejsce przyznano Halinie 
Rogowskiej z gminy Kramsk za zdjęcie 
„Morski brzeg” (fot. z prawej), drugie 
miejsce zajęła Halina Wawrzyniak z gmi-
ny Grodziec za zdjęcie „Pomysłowy dro-
gowskaz”, natomiast III nagroda trafiła 
do Elżbiety Kaźmierczak z Wilczyna za 
zdjęcie „Solina – Bieszczady”. Ponadto 

komisja wyróżniła zdjęcie „Relaks nad 
Bałtykiem” autorstwa Haliny Lewan-
dowskiej z Wilczyna. 

W związku z tym, że konkurs cieszy 
się dużym zainteresowaniem, Rada Se-
niorów już teraz zapowiedziała, że na 
pewno odbędą się jego kolejne edycje. 

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady 
Seniorów Powiatu Konińskiego miało cha-
rakter świąteczno-noworoczny, na którym 
oprócz uhonorowania laureatów konkursu, 
nie zabrakło podsumowań, planów i życzeń.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Konkurs fotograficzny „Świat wokół 
nas” rozstrzygnięty 

2

Z KRONIKI POWIATU Z KRONIKI POWIATU

3

KURIER POWIATOWY KURIER POWIATOWY



Środowiskowy Dom 
Samopomocy obchodził 
10 października jubileusz 
15-lecia działalności. 
W Ślesinie wspólnie 
świętowali uczestnicy 
ŚDS i ich bliscy, a także 
przedstawiciele samorządów 
oraz instytucji działających 
na rzecz pomocy społecznej 
w powiecie konińskim. 

Obchody jubileuszu przypadły w Świa-
towy Dzień Zdrowia Psychicznego. Pod-
czas uroczystości podkreślano jak ważna 
jest dbałość o zdrowie psychiczne, sku-
teczna pomoc osobom doświadczającym 
kryzysów psychicznych i ciągłe ulepsza-
nie standardów opieki nad osobami cho-
rującymi.

Goście nie szczędzili ciepłych słów 
zarówno dla uczestników, jak i pracow-
ników ŚDS w  Ślesinie. O  początkach 
działalności – chwilach trudnych, mo-
mentach zwątpienia, ale też o ogromnym 
zaangażowaniu oraz radości z  powodu 
otwartego dzieła – opowiedział Tomasz 

15 lat Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ślesinie

„Podróż za jeden uśmiech” 
to tytuł najlepszego zdjęcia 
XVII finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego 
PFRON „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych”. Jego 
autor, Andrzej Kowalczyk 
z Domu Pomocy Społecznej 
w Ślesinie, odebrał nagrodę 
za I miejsce w kategorii 
„fotografia” podczas 
uroczystej Gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Tegoroczna, siedemnasta edycja Kon-
kursu, odbywała się pod hasłem „Po-
dróże moich marzeń”. Do wojewódzkich 
oddziałów PFRON wpłynęły 1883 pra-
ce. Wśród nich były także prace autor-
stwa mieszkańców DPS w  Ślesinie. Już 
na szczeblu wielkopolskim konkursu 
z uznaniem jury spotkało się zdjęcie wy-
konane przez Andrzeja Kowalczyka, które 
nagrodzone II miejscem, zakwalifikowało 
się do finału ogólnopolskiego.

Jury w Warszawie oceniło pracę „Po-
dróż za jeden uśmiech” jeszcze wyżej, 

przyznając jej I miejsce w kategorii „foto-
grafia”. Podczas Gali Finałowej Konkursu 
na Zamku Królewskim, autor najlepszego 
zdjęcia – Andrzej Kowalczyk – odebrał 
z  rąk Pierwszej Damy, Agaty Kornhau-
ser-Duda, Prezes PFRON Marleny Ma-
ląg oraz Sekretarz Stanu w  Minister-
stwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko 
pamiątkowy dyplom oraz nagrodę – bon 
zakupowy o wartości 500 zł. Zgodnie z re-
gulaminem konkursu nagrodę pieniężną 
otrzymała również placówka zgłaszająca 
do konkursu zwycięską pracę. Czek na 6 
tysięcy złotych dla DPS w Ślesinie odebra-
ła dyrektor placówki Joanna Wołyńska.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni – 
mówi Joanna Wołyńska – to kolejne duże 

osiągnięcie mieszkańca naszego domu. 
Zdradzę, że zwycięskie zdjęcie powstało 
podczas wyjazdu naszych podopiecznych 
do Muzeum Orła Białego w Skarżysku - 
Kamiennej. Pan Andrzej nie spodziewał 
się, że przyniesie mu ono taki sukces. 
Ogromnym przeżyciem dla nas był już 
sam udział w Gali Finałowej Konkursu. 
Emocje potęguje wygrana. Pan Andrzej 
wykorzysta swoją nagrodę na zakupy 
w  ramach treningu ekonomicznego, 
a środki przekazane placówce przezna-
czymy na zorganizowanie wycieczki dla 
mieszkańców – dodaje dyrektor DPS 
w Ślesinie.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Andrzej Kowalczyk laureatem I miejsca w konkursie
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Alina Byczyk z Bielaw 
(gm. Kazimierz Biskupi) 
reprezentowała powiat 
koniński i województwo 
wielkopolskie 
w ogólnopolskim 
plebiscycie Gospodyni Roku 
2019. Mieszkanka naszego 
regionu zajęła 13-te miejsce 
w tych prestiżowych 
zmaganiach.

Plebiscyt Mistrzowie 
Agro trwał od połowy 
sierpnia. Rywalizacja 
odbywała się w  sze-
ściu kategoriach: Rol-
nik Roku, Sołtys Roku, 
Gospodyni Roku, Koło 
Gospodyń Wiejskich, 
Sołectwo Roku, a także 
Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne.

Najlepsi w  każdej 
kategorii rywalizowali 
w  ogólnopolskim finale. Alina Byczyk, 
Gospodyni Roku w  powiecie konińskim 

i  województwie wielko-
polskim, otrzymała 571 
głosów (SMS-ów), pla-
sując się na 13-tej pozy-
cji w rankingu.

Prestiżowe tytuły oraz 
nagrody zostaną wręczo-
ne podczas uroczystej gali 
na Centralnych Targach 
Rolniczych (31 stycznia - 2 
lutego 2020 r.) w  Nada-
rzynie koło Warszawy.

Danuta Plucińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Szczęśliwa trzynastka dla Aliny Byczyk

Majewski, pierwszy Kierownik Ośrodka, 
a obecnie Dyrektor MGOPS w Sompolnie.

Zaproszeni goście wysłuchali prelek-
cji na temat strategii codziennego dbania 
o zdrowie psychiczne i unikania zagrożeń 
wygłoszonych przez specjalistów: dr hab. 
Jakuba Bartoszewskiego – prof. PWSZ 
w Koninie, dr Jacka Biskupskiego – Kie-
rownika Ośrodka Poradnictwa Rodzin-
nego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 
oraz psychologa Zbigniewa Nabzdyka.

Uroczystość uświetniły występy po-
etyckie i  wokalne, a  o  poczęstunek za-
dbała Spółdzielnia Socjalna „Razem do 
Sukcesu” z Kramska.

Marek Jegliński
ŚDS w Ślesinie

Uczniowie 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zajęli 
I miejsce w wojewódzkim konkursie „Pokaż klasę – bądź 
EKOlogiczny”. Organizatorem zmagań był Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

ZSEU w Żychlinie pokazało klasę

Konkurs miał na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej społeczności 
lokalnych. Młodzież z  Żychlina, w  for-
mie krótkiego filmiku, zaprezentowała 
wszystkie realizowane przez szkołę dzia-
łania, akcje czy inicjatywy służące idei 

zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 
środowiska. 

Kapituła konkursu, w której zasiadali 
przedstawiciele WFOŚiGW i  naukowcy, 
wyłoniła zwycięzców 10 października na 

„Młodzieżowym Kongresie Klimatycz-
nym 2019” podczas Międzynarodowych 
Targów Ochrony Środowiska POL-ECO 
SYSTEM w  Poznaniu. Uczniowie z  Ży-
chlina za zdobycie pierwszego miejsca 
otrzymali nagrodę w wysokości 12 tysię-
cy złotych na dalsze działania ekologicz-
ne w szkole.

Opiekunkami projektu były: nauczy-
cielka biologii Joanna Gadomska oraz na-
uczycielka geografii Agnieszka Marciniak.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie
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Kto może otrzymać pomoc?
Nieodpłatna pomoc prawna i  nieod-

płatne poradnictwo obywatelskie przy-
sługują osobie uprawnionej, która nie 
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyska-
niem nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego, składa pisemne oświadczenie, 
że nie jest w stanie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej. Oświadczenie 
to składa się osobie udzielającej nieod-
płatnej pomocy prawnej lub świadczącej 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc  prawna obej- 
muje: 
a) poinformowanie o obowiązującym 

stanie prawnym, przysługujących 
uprawnieniach lub obowiązkach;

b) wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu prawnego;

c) sporządzenie projektu pisma z wyłą-
czeniem pisma procesowego;

d) nieodpłatną mediację;
e) sporządzenie projektu pisma o zwol-

nienie od kosztów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna obej-
muje każdą dziedzinę prawa z wyłącze-
niem spraw związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (za wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej dzia-
łalności). 

Nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie obejmuje:
a) działanie zmierzające do podniesie-

nia świadomości osoby uprawnionej 
na temat przysługujących jej upraw-
nień lub spoczywających na niej 
obowiązkach;

b) wsparcie w samodzielnym rozwiązy-
waniu problemu; 

c) wspólne sporządzenie planu działa-
nia i pomoc w jego realizacji;
Nieodpłatne poradnictwo obywatel-

skie obejmuje w  szczególności porady 
dla osób zadłużonych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz zabezpie-
czenia społecznego.
d) nieodpłatną mediację.

Mediacja to „dobrowolny i poufny pro-
ces, w  którym fachowo przygotowana, 
niezależna, bezstronna osoba, za zgodą 
stron pomaga im poradzić sobie z kon-
fliktem”. 

Osobom ze znaczną niepełnospraw-
nością ruchową, które nie mogą stawić 
się w  punkcie osobiście oraz osobom 
doświadczającym trudności w  komuni-
kowaniu się, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migo-
wym i  innych środkach komunikowania 
się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być 
udzielana nieodpłatna pomoc prawna 
lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłat-
nej mediacji, także poza punktem albo za 
pośrednictwem środków porozumiewa-
nia się na odległość.

ABY SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ

LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO,

NALEŻY SIĘ ZAREJESTROWAĆ!

Rejestracja telefoniczna
od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 8.00 do 15.00 

tel. 63 240 32 24 
lub e-mail:

krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl
renata.jackowska@powiat.konin.pl

LISTA PUNKTÓWUDZIELAJĄCYCH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

W POWIECIE KONIŃSKIM ORAZ HARMONOGRAM ICH PRACY

Punkty prowadzone przez Powiat Koniński

Punkty obsługiwane przez Adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu

I Gmina Ślesin
Nieodpłatna pomoc prawna

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

Pon.-Wt. 1000-1400

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

Śr. 1000-1400

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

Czw.-Pt. 1000-1400

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

II Gmina Rychwał
Nieodpłatna pomoc prawna 

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

Pon.-Wt. 900-1300

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

Śr. 1000-1400

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

Czw.-Pt. 1000-1400

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową 
III Gmina Kleczew

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

Pon. 1000-1400

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Gmina Kazimierz Biskupi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Węglewska 12, 62-530 Kazimierz Biskupi
Porad udziela: Adwokat

Wt.-Śr. 1000-1400

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

Czw.-Pt. 1000-1400

IV Gmina Kramsk
Nieodpłatna pomoc prawna

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

Pon.-Wt. 1000-1400

Nieodpłatna mediacja/
Nieodpłatna pomoc prawna

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

Śr.-Czw. 1000-1400

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

Pt. 1000-1400

V Gmina Sompolno
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

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

Pon.-Wt. 1000-1400

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

Śr.- Pt. 1000-1400

           – lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Możliwość wyrażenia opinii 
Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona 

może wyrazić opinię na jej temat, wypełniając otrzymaną od osoby udzielającej porady - część B karty pomocy. Wypełnienie części 
B karty pomocy jest dobrowolne. Osoba uprawniona wypełnia ją osobiście z (wyjątkiem danych zawartych w pkt. 1 karty) i wrzuca 
do urny znajdującej się w poczekalni.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa aktualizowana przez Starostę Konińskiego dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem Powiatu Konińskiego

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
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Finał Pucharu Polski Carvingu 
Polagra 2019 odbył się 3 
października w Poznaniu. 
Sara Stankiewicz, uczennica 
technikum żywienia i usług 
gastronomicznych w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie, 
zajęła trzecie miejsce.

Zmagania na poznańskich targach 
Polagra poprzedziły eliminacje. Na 
podstawie nadesłanych zdjęć prac ca-
rvingowych do finału zakwalifikowano 
po ośmiu zawodników w  dwóch kate-
goriach: juniorzy i  profesjonaliści. Sara 
Stankiewicz wystartowała w  grupie ju-
niorów.

W  Poznaniu uczestnicy byli oceniani 
w dwóch konkurencjach. Najpierw zapre-
zentowali przygotowane przed konkursem 

Uczennica z ZSEU na podium
Pucharu Polski Carvingu

swoje prace z owoców i warzyw. Następnie 
przez półtorej godziny rzeźbili w dyni lub 
arbuzie na oczach widzów. Tematyka zma-
gań była dowolna. Sara jako motyw prze-

wodni wybrała Meksyk oraz święto Dia de 
los Muertos (Święto Zmarłych). 

Jury konkursu, w  którym zasiadali 
utytułowani polscy carverzy i propagato-
rzy tego rodzaju sztuki, przyznało uczen-
nicy z  Żychlina trzecie miejsce w  kon-
kursie. Sara otrzymała cenne nagrody, 
w tym voucher o wartości 1000 zł na pro-
fesjonalny kurs carvingu.

Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne przez Carving-Gniech i  Grupę MTP, 
a jego głównym celem było propagowa-
nie carvingu oraz szerzenie sztuki rzeź-
bienia wśród młodzieży.

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie

Jubileuszowa 10. edycja 
największych targów 
senioralnych w Polsce 
– VIVA Seniorzy! odbyła 
się 25-26 października. 
Podczas uroczystego 
otwarcia imprezy na 
Międzynarodowych 
Targach Poznańskich 
zostały wręczone nagrody 
i wyróżnienia w konkursie 
„VIVA! Wielkopolski Senior”.

Wśród laureatów konkursu znalazła 
się Teresa Ignaszczak, reprezentują-
ca Gminę Rzgów w  Powiatowej Radzie 
Seniorów. Kandydatka zgłoszona przez 
Starostę Konińskiego otrzymała wyróż-

nienie za aktywną działalność na rzecz 
osób starszych w województwie wielko-
polskim.

 
W  wydarzeniu wzięli również udział: 

Starosta Koniński Stanisław Bielik, Wójt 

Gminy Rzgów Grzegorz Matuszak oraz 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rzgowie Dorota Eltman.

Michał Kowalczykiewicz
UG Rzgów

Wyróżnienie dla seniorki ze Rzgowa
Młodzieżowa Orkiestra 
Dętą działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kramsku zwyciężyła 
w międzynarodowym 
festiwalu w Bułgarii.

 XXV Balkan Folk Festival to jeden 
z  największych festiwali w  Europie. 
W tym roku impreza trwała od 6 czerw-
ca do 1 września, a w rywalizacji wzięły 
udział zespoły ludowe, folklorystyczne, 
chóry oraz orkiestry dęte. 

Festiwal odbywał się w jednym z naj-
bardziej znanych ośrodków turystycz-
nych Morza Czarnego – w Złotych Pia-
skach. Zespół  z  Kramska przebywał 
w  Bułgarii od 25 czerwca do 1 lipca, 
biorąc udział w dwóch przesłuchaniach 
konkursowych.

 Międzynarodowe jury, które obrado-
wało po zakończeniu festiwalu aż dwa 
miesiące, postanowiło przyznać pierw-
sze miejsce ex aequo Młodzieżowej Or-
kiestrze Dętej GOK i  OSP w  Kramsku 
oraz Orkiestrze Dętej „Expresja” z Żyt-

na (powiat radomszczański). Szczęśliwą 
informację o  nagrodzie muzycy otrzy-
mali w połowie listopada. 

Przemysław Domagalski
GOK Kramsk

Sukces muzyków z Kramska 

Drużyna Starostwa 
Powiatowego w Koninie 
zajęła pierwsze 
miejsce w XIII Rajdzie 
Nawigacyjnym dla 
Samorządowców 
zorganizowanym
16 listopada przez 
Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego 
w Koninie.

W imprezie, w której przygotowanie 
włączyły się Urząd Gminy w  Grzego-
rzewie oraz Komenda Powiatowa Po-
licji w  Kole, wzięło udział trzynaście 
dwuosobowych załóg reprezentują-
cych samorządy subregionu koniń-
skiego. 

Zawodnicy spotkali się w  budynku 
WORD-u, gdzie rozwiązywali testy ze 
znajomości przepisów ruchu drogo-
wego oraz historii motoryzacji. Później 

Czwarty raz z rzędu najlepsi za kółkiem!
załogi wyruszyły na ponad 50 kilome-
trową trasę rajdu nawigacyjnego. Ja-
dąc ze średnią prędkością 40 km na 
godzinę, poszczególne reprezentacje 
miały meldować się w  określonym 
czasie na trzech punktach kontroli. 
Metę rajdu wyznaczono w Grzegorze-
wie (powiat kolski), gdzie odbyła się 
ostatnia konkurencja – jazda sprawno-
ściowa na specjalnie przygotowanym 
torze. 

Po zsumowaniu punktów okazało się, 
że po raz czwarty z rzędu, pierwsze miej-
sce zajęli Paweł Figurski (kierowca) i Ka-
rol Baranowski (nawigator) reprezentu-
jący Starostwo Powiatowe w Koninie. Na 
podium znalazły się też drużyny z Urzę-
du Gminy i Miasta w Golinie (II miejsce) 
oraz w Rychwale (III miejsce).

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Nauczyciele z powiatu 
konińskiego 24 
października otrzymali 
nagrody Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty. 
Uroczystość odbyła się 
w Sali Czerwonej Pałacu 
Działyńskich w Poznaniu.

Wielkopolski Kurator Oświaty Elż-
bieta Leszczyńska wręczyła 109 nagród 
nauczycielom i  dyrektorom za szcze-
gólne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej oraz opiekuńczej. W gro-
nie wyróżnionych znaleźli się pedagodzy 
z powiatu konińskiego. 

Nagrody zostały przyznane Anecie 
Kalinie Szczepaniak – dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i  Technicz-
nych w Kleczewie, Monice Łuczak i Lidii 
Wojtaszewskiej z  Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesi-
nie, Annie Matczak-Gaj – dyrektor Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w  Żychlinie, nauczycielkom z  ZSEU 
– Katarzynie Hryciuk, Jolancie Knap-
kiewicz i  Agnieszce Marciniak, a  także 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w  Żychlinie – Katarzynie Woj-
ciechowskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Nagrody Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty wręczone

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie 
gościł od 30 października 
do 1 listopada delegację 
z Gimnazjum „Am 
Lindenberg” w Ilmenau. 
Głównym celem wizyty było 
podpisanie porozumienia 
o współpracy.

Do Kleczewa przyjechali wicedy-
rektor Gimnazjum – Eckhard Sommer 
wraz z nauczycielką Andreą Zebe. Pod-

czas uroczystego spotkania, w  którym 
uczestniczył również wicestarosta koniń-
ski Władysław Kocaj, została podpisana 
umowa partnerstwa pomiędzy zaprzy-
jaźnionymi szkołami. Dokument stanowi 
swoiste przypieczętowanie wznowionej 
trzy lata temu współpracy oraz tworzy 
ramy do dalszych kontaktów i relacji.

Na mocy zawartego porozumienia 
szkoły zobowiązały się do kooperacji 
uwzględniającej między innymi orga-
nizację regularnych spotkań w  Polsce 
i w Niemczech. Nauczyciele obu placó-
wek mają wspierać partnerstwo poprzez 
współpracę interdyscyplinarną, a  także 
udział w różnorodnych projektach.  Po-
dejmowane działania będą przyczyniać 

się do rozwijania kompetencji języko-
wych, wzbogacania wiedzy uczniów 
na temat kultury i  historii obu krajów, 
umacniania integracji europejskiej czy 
wymiany doświadczeń.

Magdalena Niedźwiedzka
ZSOiT w Kleczewie

Przypieczętowanie współpracy

Z końcem października 
rozpoczęły się prace 
termomodernizacyjne 
trzech budynków 
dydaktycznych w projekcie 
pn. „Edukacja z ekologią 
– kompleksowa 
termomodernizacja 
budynków Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie”. Powiat 
koniński pozyskał na to 
środki z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest 
zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków.

Obecny stan techniczny infrastruk-
tury edukacyjnej ZSEU w Żychlinie wy-
magał poprawy funkcjonalności obiek-
tów objętych pracami tj. pałacu oraz 
dwóch budynków edukacyjnych miesz-
czących się w parku. 

Mało efektywna energetycznie ele-
wacja zewnętrzna, niewystarczająca 
izolacja termiczna stropodachu, nie-
efektywny system instalacji central-
nego ogrzewania, zły stan techniczny 
okien czy drzwi zewnętrznych powodu-
ją, że budynki nie spełniają wymagań 
dotyczących maksymalnej wartości 
współczynników przenikania ciepła dla 
przegród zewnętrznych. 

Dlatego zakres prowadzonych prac 
termomodernizacyjnych obejmuje: wy-
mianę drzwi zewnętrznych i  stolarki 
okiennej, wymianę dotychczasowego 
kotła gazowego na kocioł kondensa-
cyjny jednofunkcyjny ze zbiornikiem na 
ciepłą wodę użytkową oraz grzejników 

na płytowe, docieplenie stropu i  ścian 
oraz odnowienie elewacji zewnętrznej. 
W budynkach sąsiadujących z pałacem 
zmodernizowany zostanie przesył cie-
pła oraz zamontowane będą głowice 
termostatyczne, odnowione zostaną 
dachy, a także dobudowane wiatrołapy. 

Zastosowanie w  obiektach bardziej 
nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych pozwoli na redukcję rocznego 
zapotrzebowania na energię cieplną 
o ok. 70%, a dzięki temu wpłynie na po-
prawę jakości środowiska naturalnego. 

Wartość projektu wynosi 1.708.942,99 
zł (w tym dofinansowanie 1.028.760,03 
zł). Planowany termin zakończenia 
realizacji zadania to 31 sierpnia 2020 
roku.

Katarzyna Rejniak 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Powiat Koniński inwestuje w edukację 

XXV Zimowe Regaty Barbórkowe 

Uczestnicy i sympatycy zmagań żeglarskich spotkali się 
16 listopada na Jeziorze Pątnowskim w Koninie. Na Regaty 
Barbórkowe wodniaków z całego kraju zaprosili Klub 
Żeglarski przy KWB Konin, KŻ „Energetyk” oraz KnOZŻ.

Aż czterdzieści załóg stawiło się na 
starcie zmagań na przystani w Pątno-
wie, by zakończyć sezon przed zimą. Po 
części oficjalnej – podniesieniu bandery, 
rozpoczęła się sportowa rywalizacja. Re-
gaty zaliczane do Grand Prix Jezior Ko-
nińskich odbyły się w siedmiu klasach. 
Zwycięskie załogi w każdej z klas to:

I. Omega Standard – Beniamin Piksa, 
Dawid Piksa, Artur Apostoł.

II. Omega Sport – Krzysztof Turza, Mar-
cin Nowak, Hubert Radzimowski 

(PTTK Horyzont Gniezno).
III. Klasa Turystyczna T1 – Andrzej Kę-

der, Marcin Wacławiak (KŻ Spójnia 
Wawa).

IV. Klasa Turystyczna T2 – Marcin Ma-
cioszek, Leszek Macioszek, Krzysz-
tof Frydrychowski (SKŻ Przybro-
dzin).

V. Klasa Turystyczna T3 – Michał Mar-
ciniak, Bartłomiej Rominecki, Patry-
cja Marciniak, Oskar Rożek (Szanty 
Gniezno).

VI. Klasa Open – Dawid Matysiak, Paweł 

Czechowski, Rafał Wrzesiński (KŻ 
Spinaker).

VII. Klasa Optymist – Julia Lewandow-
ska (UKS Delfin Ślesin).

Wodne zmagania poprzedził, organi-
zowany dzień wcześniej (15 listopada), 
koncert Złota Szekla. Na scenie Młodzie-
żowego Domu Kultury w Koninie żeglar-
ski repertuar zaprezentowali uczniowie, 
którzy zwyciężyli w „Szkolnej Szekli”, 
a gwiazdą wieczoru był Grzegorz Tysz-
kiewicz – solista, autor tekstów, juror, 
konferansjer, reżyser koncertów, a także 
marynarz.

Janina Szczepaniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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5 grudnia w auli Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie kolejny raz 
zagościł nastrój Świąt Bożego 
Narodzenia. Dzieci, rodziny 
zastępcze i wspierające 
je instytucje wzięły udział 
w warsztatach „Pracownia 
Świętego Mikołaja”.  
Mikołajkowe spotkanie 
zostało zorganizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie we 
współpracy ze Studenckim 
Kołem Naukowym „PEGAZ”.

Powiat koniński, który realizuje wy-
łącznie rodzinne formy wspierania dzieci 
pozbawionych opieki, dzięki „Pracow-
ni św. Mikołaja” promuje rodzicielstwo 

zastępcze oraz umacnia współpracę 
pomiędzy rodzinami a wspierającymi je 
instytucjami. Warsztaty stanowiły świet-
ną okazję do nawiązania bliższych re-
lacji, integracji środowiska lokalnego, 
a przede wszystkim świątecznej zabawy 
dla najmłodszych.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 250 
osób. Podczas spotkania Dorota Kaźmier-

Świąteczne spotkanie rodzin zastępczych
z powiatu konińskiego

czak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Za-
stępczej w PCPR w Koninie oraz Elżbieta 
Sroczyńska – dyrektor jednostki dzięko-
wały gościom za ich wspaniałą, codzienną 
pracę, wrażliwość i gotowość do niesienia 
pomocy. Wyrazy uznania oraz najlepsze 
życzenia skierował do dzieci i ich opieku-
nów, a także pracowników PCPR starosta 
koniński Stanisław Bielik.

O  mikołajkową zabawę zadbali stu-
denci z Koła Naukowego „PEGAZ” oraz 
młodzież z konińskich szkół – III Liceum 
Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida 
i  Szkoły Podstawowej nr 11. Maluchy 
z Przedszkola nr 16 i dzieci z rodzin za-
stępczych z  ogromnym entuzjazmem 
zatańczyły wspólnie zumbę. Poczęstu-
nek dla gości przygotowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kramsku.

Imprezę wsparli liczni sponsorzy – przed- 
stawiciele władz samorządowych, insty-
tucji oświatowych, lokalni przedsiębiorcy 
oraz mieszkańcy powiatu zaangażowani 
w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

Szymon Nowak
PCPR w Koninie


