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Srebrny medal dla uczennicy z Żychlina
Sara Stankiewicz z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie 
została srebrną medalistką 
w konkursie WorldSkills 
Poland 2020 w kategorii 
Carving.

Podczas jesiennych targów POLAGRA 
w Poznaniu odbył się finał Eliminacji Kra-
jowych WorldSkills Poland w carvingu. Do 
ścisłej czołówki zakwalifikowało się dzie-
więciu zawodników (do 21 lat) z całego kra-
ju, w tym dwoje uczniów z ZSEU w Żychli-
nie: Sara Stankiewicz i Bartosz Michalak.

Dla Sary był to już trzeci start w ogól-
nopolskich zmaganiach carvingowych. 
W 2019 r. w konkursie o Puchar Polski 
Juniorów zajęła trzecie miejsce. W  tym 

roku uczennica z Żychlina sięgnęła w Po-
znaniu po srebrny medal. Debiutant Bar-

tosz Michalak zajął czwartą lokatę.
Uczestnicy konkursu WorldSkills 

Poland rywalizowali w  dwóch konku-
rencjach. Pierwsza polegała na zapre-
zentowaniu na targach wcześniej przy-
gotowanej rzeźby o  dowolnej tematyce. 
Sara wykonała pracę pt. „Harry Potter”, 
natomiast Bartosz połączył swoje dwie 
pasje – carving i piłkę nożną. W drugiej 
konkurencji uczestnicy na żywo rzeźbili 
w warzywach lub owocach.

Prace oceniane były przez jury, 
w  skład którego wchodzili uznani ca-
rverzy i  szefowie kuchni, na czele 
z przewodniczącym Grzegorzem Gnie-
chem – Mistrzem Polski w  Carvingu, 
złotym medalistą Międzynarodowej 
Olimpiady Kulinarnej IKA oraz Pucharu 
Świata.

Katarzyna Hryciuk 
ZSEU w Żychlinie

Zmiany w składzie prezydium rady 
i zarządu powiatu konińskiego
Radni powiatowi dokonali 
zmian w składzie prezydium 
rady oraz zarządu powiatu.

1 października 2020r. wznowiono 
sesję Rady Powiatu Konińskiego, po 
tym jak 24 września została odroczo-

na po wprowadzeniu do porządku ob-
rad punktów dotyczących rozpatrze-
nia wniosków w  sprawie: odwołania 
Janusza Stankiewicza z  funkcji prze-
wodniczącego oraz Andrzeja Perkow-
skiego z  funkcji wiceprzewodniczą-
cego rady. Po tygodniowej przerwie, 
radni rozpoczęli procedowanie, gło-
sując w  sprawie pozbawienia funkcji 
dotychczasowego przewodniczącego. 
Zadecydowali o  tym stosunkiem gło-
sów 15 „za” przy 5 „przeciwnych” i  4 
„wstrzymujących się”. Decyzją rad-
nych, nowym przewodniczącym zosta-
ła Żanetta Matlewska, która otrzymała 
18 głosów poparcia.

– To dla mnie ogromny zaszczyt, ale 
również i  ogromne wyzwanie. Zapew-
niam, że nie zawiodę państwa zaufania 
i  będę pracować wspólnie z  wami dla 
dobra mieszkańców powiatu konińskiego 
– powiedziała Żanetta Matlewska, która 
podziękowała radnym za wybór, a także 

Januszowi Stankiewiczowi za 9 lat prze-
wodniczenia radzie powiatu. 

Podczas wielogodzinnych obrad, rad-
ni jeszcze pięciokrotnie podchodzili do 
urny wyborczej. Po odwołaniu Andrzeja 
Perkowskiego, funkcję drugiego wice-
przewodniczącego powierzyli Sławo-
mirowi Ławniczakowi. Na wniosek sta-
rosty konińskiego zagłosowali również 
za odwołaniem Ryszarda Nawrockiego 
z funkcji członka zarządu powiatu.

Po rozszerzeniu porządku obrad 
przeprowadzone zostały wybory uzu-
pełniające skład organu wykonawczego 
powiatu. Zgodnie z rekomendacją staro-
sty Stanisława Bielika, rada powiatu po-
wierzyła stanowiska członków zarządu: 
Henrykowi Krykowi i  Tadeuszowi Słod-
kiewiczowi.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Podsumowanie akcji 
azbestowej w 2020 roku
Zakończyliśmy czternastą 
edycję „Programu usuwania 
wyrobów zawierających 
azbest z terenu Powiatu 
Konińskiego – kontynuacja”. 
W ramach tegorocznej 
odsłony przedsięwzięcia 
udało się usunąć 
ponad 1 120 ton takich 
szkodliwych wyrobów. 
Prace były prowadzone 
na 406 nieruchomościach 
należących do osób 
fizycznych.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowa-
ne ze środków pochodzących z budżetu 
powiatu, z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w  Poznaniu oraz Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wartość projektu wyniosła po-
nad 550 tys. zł, z czego 200 tys. zł stano-
wiło dofinansowanie. 

Projekt obejmował działania polega-
jące na demontażu i usuwaniu wyrobów 
azbestowych lub samym transporcie 
wcześniej zdemontowanego odpadu 
azbestowego. Wykonawcą robót była, 
wyłoniona w przetargu, firma Logistyka 
Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowi-
cach, posiadająca zaplecze techniczne 
i  organizacyjne pozwalające należycie 
wykonywać prace w terenie.

Prawie 550 tysięcy dla DPS w ŚlesiniePowiat pozyskał dla 
Domu Pomocy Społecznej 
w Ślesinie ponad pół miliona 
złotych na środki ochrony 
indywidualnej oraz sprzęt 
i preparaty odkażające.

Do niedawna Dom Pomocy Społecznej 
w  Ślesinie zmagał się koronawirusem. 
Obecnie, zarówno wśród pensjonariuszy, 
jak i  pracowników placówki nie ma po-
twierdzonych aktywnych przypadków wi-
rusa, a stan ich zdrowia nie daje powodów 
do niepokoju. Jednostka pracuje w trybie 
rotacyjnym, a od 19 listopada wróciła do 
grafiku sprzed pandemii. Nadal pozosta-
je zamknięta dla osób z zewnątrz i dzia-
ła w  zaostrzonym rygorze sanitarnym. 
Wszystkie pomieszczenia są odkażane 
lampami bakteriobójczymi oraz środkami 
dezynfekującymi oraz ozonatorem.

Aby zapewnić lepszą ochronę miesz-
kańcom i personelowi Domu, podjęte zo-
stały działania mające na celu pozyskanie 
wsparcia zewnętrznego w zakresie wypo-
sażenia domu w środki ochrony indywidu-
alnej oraz sprzęt i  preparaty odkażające. 
Powiat koniński pozyskał 511 559,20 zł 

z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w  ramach projektu „Domy Pomocy Spo-
łecznej bezpieczne w  Wielkopolsce” re-
alizowanego przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Poznaniu. Środki te, 
zgodnie z  celem projektu, zostaną wyko-
rzystane na zakup wyposażenia uspraw-
niającego zapobieganie przeciwdziałanie 
i  zwalczanie skutków COVID-19 oraz na 
dodatki do wynagrodzeń pracowniczych. 
Dzięki udziałowi w projekcie DPS w Ślesinie 
zostanie wyposażony m.in. w: 3 ozonatory, 
4 koncentratory tlenu, 10 pulsoksymetrów, 
7 lamp bakteriobójczych, 5 zamgławiaczy, 
2 bramy-śluzy oraz środki ochrony osobi-
stej (płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, 
przyłbice, maseczki FFP3, rękawice, ochra-
niacze na buty). Środki w wysokości 13 800 
zł zostaną przeznaczone na przygotowanie 
trzech izolatek, a 274 050,00 zł na wypłatę 
dodatków do wynagrodzeń pracowniczych 
(w kwocie 1 450 zł miesięcznie dla pracow-
nika wypłacane przez trzy miesiące).

Kolejne dodatkowe pieniądze dla pla-
cówki, to 35.363,28 zł pozyskane w  ra-
mach realizowanego przez NFZ projektu 
grantowego „Zapewnienie bezpieczeń-
stwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeń-
stwa personelowi zakładów opiekuńczo-
-leczniczych, domów pomocy społecznej, 
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID-19” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Przyznane środki zostaną 
przeznaczone na dodatkowe wynagro-
dzenia dla czterech zatrudnionych w DPS 
pielęgniarek oraz na zakup środków 
ochrony osobistej i środków dezynfekcyj-
nych dla personelu.

Oba projekty grantowe realizowane są 
w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014 –2020.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

W ciągu 14 lat realizacji programu uda-
ło się unieszkodliwić ponad jedenaście ty-
sięcy ton wyrobów zawierających azbest. 
Powiat koniński przeznaczył na ten cel 
7 mln 341 tys. zł, z czego środki własne sta-
nowiły 4 mln 740 tys. zł, a blisko 2 mln 600 
tys. zł to wsparcie finansowe z WFOŚiGW.

Materiały zawierające azbest to od-
pady niebezpieczne, które powinny być 
unieszkodliwione poprzez umieszcze-
nie ich na wyznaczonym składowisku, 
uprawnionym do przyjmowania tego 
rodzaju odpadów. Zachęcamy do zapo-
znania się szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi szkodliwości azbestu: www.
biznes.gov.pl oraz www.gov.pl.

Julia Stasińska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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prałat Leszek Rybka (proboszcz parafii 
św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza 
w  Ślesinie) który przekazał im różańce 
wykonane na zajęciach katechezy przez 
dzieci z miejscowej szkoły.

Na kolejne gesty wsparcia i  soli-
darności z  podopiecznymi DPS-u  nie 
trzeba było długo czekać. Dzięki spon-
sorom, którzy sfinansowali wywołanie 
zdjęć i  zakup ramek do ich oprawie-

nia, już niebawem mieszkańcy będą 
mogli wymienić się zdjęciami ze swo-
imi rodzinami. Bez tego wsparcia po-
mysł dyrektor placówki, który ma choć 
częściowo zrekompensować rozłąkę 
pensjonariuszy z  ich bliskimi, byłby 
trudny do zrealizowania. Z  inicjaty-
wy pochodzącej ze Ślesina Magdaleny 
Wyganowskiej (z  domu Brodowskiej) 
ruszyła też akcja „Świąteczna nadzie-
ja”, której celem jest organizacja pa-
czek dla mieszkańców Domu. Pomoże 
ona spełnić niewielkie marzenia pod-
opiecznych, które spisali w  listach do 
Świętego Mikołaja. Wiadomo już, że te 
święta, również dla mieszkańców DPS 
w Ślesinie, będą inne niż wszystkie do-
tąd. Tęsknota za rodzinami pewnie po-
zostanie, ale za sprawą ludzi wielkiego 
serca, ten świąteczny czas upłynie im 
spokojniej i radośniej.

Marta J. Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Koronawirus 
w DPS
Dom Pomocy Społecznej 
w Ślesinie poradził sobie 
z zakażeniami SARS-
CoV-2.  Obecnie, zarówno 
wśród pensjonariuszy, jak 
i pracowników placówki 
nie ma potwierdzonych 
przypadków aktywnych 
wirusa, a stan ich zdrowia 
nie daje powodów do 
niepokoju.

Placówka przez trzy tygodnie walczyła 
z  koronawirusem – pierwsze przypadki 
zakażeń ujawniono pod koniec paździer-
nika wśród personelu, potem wszystko 
potoczyło się efektem domina. Wyniki te-
stów wykonanych 30 października przez 
pielęgniarki z DPS (przeszkolone w WSZ 
w Koninie dzięki radnej powiatu p. Marii 
Wróbel) oraz badań przeprowadzonych 
poza jednostką, potwierdziły zakaże-
nie SARS-CoV-2 u 50 mieszkańców i 25 
pracowników (na 100 pensjonariuszy i 69 
osób z personelu). 

W związku z potwierdzeniem zakażeń 
u kolejnych osób związanych z placówką 
podjęto działania służące przeciwdzia-
łaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Aby 
nie dochodziło do rotacji mieszkańców 
i  personelu odizolowano osoby zdrowe 
od chorych, wydzielono strefy i  osobne 
pomieszczenia dla osób chorych, w któ-
rych na bieżąco monitorowano stan zdro-
wia. Wdrożono też wszystkie inne zalece-
nia sanepidu.

Niestety w  pierwszym tygodniu 
listopada, z  powodu koronawirusa 
zmarły trzy pensjonariuszki: dwie 
72-letnie kobiety i 53-latka. Wszystkie 
obciążone były dodatkowymi schorze-
niami. Poza jedną osobą hospitalizo-
waną (której ostatecznie udało się po-
konać wirusa i wrócić do DPS) ogólny 
stan zdrowia pozostałych zarażonych 
nie budził zastrzeżeń, większość prze-
szła chorobę bezobjawowo lub skąpo-
objawowo.

Przez cały okres zmagania się z wiru-
sem w  placówce, pensjonariusze Domu 
mieli zagwarantowaną całodobową opie-
kę. Na czas kwarantanny nałożonej przez 
sanepid, w pełnej izolacji razem z miesz-
kańcami pozostało 20 osób z personelu. 
Doceniając zaangażowanie i odwagę pra-
cowników, którzy w tych trudnych warun-
kach zostali w  placówce, by sprawować 
całodobową opiekę nad pensjonariusza-
mi, starosta koniński postanowił o przy-
znaniu dodatku do ich wynagrodzenia. 
Zakładając różne scenariusze rozwoju sy-
tuacji w DPS (przede wszystkim dotyczą-
ce stanu zdrowia pracowników i  miesz-
kańców) starosta wystąpił do warsztatów 
terapii zajęciowej oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy (jednostek prowa-
dzonych na terenie powiatu, w  których 
decyzją wojewody wielkopolskiego zawie-
szono zajęcia) o  rozważenie możliwości 
oddelegowania swoich pracowników do 
DPS w Ślesinie w celu zapewnienia pra-
widłowej opieki mieszkańców. Trudności 
w  zabezpieczeniu placówki w  personel 
nie wystąpiły. Po zakończeniu izolacji na-
łożonej przez sanepid, w DPS pojawiła się 
kolejna zmiana pracowników na 48-go-
dzinnym dyżurze. Dla personelu, który po 
10 dniach kwarantanny opuścił placówkę, 
uruchomiona została pomoc psycholo-
giczna. Od 11 listopada przez osiem dni 
jednostka pracowała w systemie rotacyj-
nym, a od 19 listopada wróciła do trybu 
pracy sprzed pandemii. Placówka nadal 
jednak pozostaje zamknięta dla osób 
z zewnątrz i działa w zaostrzonym rygo-
rze sanitarnym. 

– Mam nadzieję, że najgorsze chwile 
mamy już za sobą. Udało nam się poko-
nać koronawirusa dzięki naszej determi-
nacji i  szybkiej reakcji na problem oraz 
współpracy z różnymi służbami. Ośrodek 
był odpowiednio wyposażony w  środki 
ochrony osobistej i  płyny dezynfekcyjne 
jeszcze przed wystąpieniem zakażeń 
w  placówce. W  momencie potwierdze-
nia ogniska w DPS, mogliśmy liczyć na 
dodatkowe wsparcie, zarówno ze strony 
starosty konińskiego, jak i jego pracow-
ników. W mojej ocenie współpraca w tym 
zakresie była wręcz wzorowa. Wzoro-
wo oceniam też postawę pracowników 

Domu, którzy przez cały okres trwania 
epidemii pracują ze szczególnym po-
święceniem i zaangażowaniem wykazu-
jąc ogromną troskę i  odpowiedzialność 
za naszych mieszkańców. Serdecznie 
dziękuję wszystkim Państwu. Bez wa-
szego wsparcia walka z tym niebezpiecz-
nym zjawiskiem byłaby dużo trudniejsza 
i bardziej tragiczna w skutkach – mówi 
Joanna Wołyńska dyrektor Domu Pomo-
cy Społecznej w Ślesinie.   

Po pokonaniu koronawirusowego za-
grożenia, pojawił się inny dotkliwy pro-
blem.  Długotrwały stan izolacji oraz liczne 
ograniczenia wprowadzone ze względów 
bezpieczeństwa negatywnie odbiły się 
na kondycji psychicznej pensjonariuszy. 
W celu złagodzenia nastrojów panujących 
w  Domu, Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie wyszło z  inicjatywą przygo-
towania dla mieszkańców upominków 
w  postaci zestawów terapeutycznych 
uwzględniających ich zainteresowania 
i  pasje. Realizacją pomysłu zajęły się 
warsztaty terapii zajęciowej z  Paprotni, 
Nieborzyna i Mielnicy Dużej oraz środowi-
skowe domy samopomocy z Głębockiego 
i  Fundacji Mielnica z  Konina. Do akcji 
przyłączyli się lokalni przedsiębiorcy: Fir-
ma „Kupiec” z Krzymowa i Zakład Beto-
niarski Kaluba-Ruszkowski z  Kleczewa 
oraz p. Daniel Bednarek, który przekazał 
dwie pary rękawic bramkarskich z auto-
grafem syna Filipa, piłkarza Lecha Po-
znań. Każdy z 96 mieszkańców otrzymał 
kartkę z  życzeniami oraz zestaw tera-
peutyczny, który zgodnie z upodobaniami, 
tworzyły: książki, gry edukacyjne, puzzle, 
układanki, płyty CD, akcesoria plastycz-
ne, artykuły krawieckie i pasmanteryjne, 
zabawki i  maskotki. Wszyscy otrzymali 
też słodycze i  napoje. O  sferę duchową 
pensjonariuszy zadbał, natomiast, ks. 

Finansowe wsparcie 
w pomocy społecznej
Grant w kwocie
487 149,93 zł pozyskał 
Powiat Koniński 
z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej 
w Poznaniu w ramach 
projektu „STOP COVID-19. 
Bezpieczne systemy 
społeczne w Wielkopolsce”.

Zadanie współfinansowane jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne 
i  zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi 
społeczne i  zdrowotne – projekty kon-
kursowe oraz pozakonkursowe w zakre-
sie epidemii COVID-19 w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014–2020. Wkład własny 
do projektu wynosi 54 127, 77 zł. a całko-
wita wartość zadania to 541 277,70 zł.

Celem projektu są działania związane 
z  zapobieganiem/łagodzeniem skutków 
epidemii COVID-19 poprzez wsparcie 
podmiotów w  obszarze pomocy i  inte-
gracji społecznej oraz pieczy zastępczej 
w  Wielkopolsce. Projekt skierowany 
został do JST prowadzących jednostki 
systemu pomocy i  integracji społecznej 
oraz pieczy zastępczej na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego (w  tym rów-
nież podmiotów świadczących usługi na 
ich zlecenie).

Dofinansowanie przeznaczone zo-
stało na dodatki do wynagrodzeń dla 
pracowników realizujących swoje zada-
nia w  warunkach zwiększonego ryzyka 
w okresie trwającej pandemii, w osobi-
stym i bezpośrednim kontakcie z miesz-
kańcami/klientami/podopiecznymi oraz 
dopłaty do wynagrodzeń w  ramach za-
wartych umów cywilnoprawnych z zawo-
dowymi rodzinami zastępczymi, doposa-
żenie stanowisk pracy w środki ochrony 
indywidualnej oraz zakup sprzętu nie-

zbędnego do zapobiegania, przeciwdzia-
łania i zwalczania COVID-19. 

Dofinansowanie otrzymały następują-
ce jednostki: Warsztat Terapii Zajęciowej 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w  Niebo-
rzynie, Warsztat Terapii Zajęciowej Funda-
cji Otwarcie w Ignacewie, Warsztat Terapii 
Zajęciowej Fundacji Mielnica w  Mielnicy 
Dużej, Warsztat Terapii Zajęciowej Sto-
warzyszenia Razem Aktywni w Paprotni, 
Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną w Koło w Wil-
czynie, Środowiskowy Dom Samopomocy 
im. Dr Piotra Janaszka Fundacji Mielnica 
w  Koninie, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w  Ślesinie, Środowiskowy Dom 
Samopomocy Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Radość w Głę-
bockiem, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  tym Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności i Ośro-
dek Poradnictwa Rodzinnego i Interwen-
cji Kryzysowej w Ślesinie oraz rodziny za-
stępcze zawodowe z powiatu konińskiego.

Okres realizacji projektu: 1.06.2020 r. 
– 31.12.2020 r.

Elżbieta Sroczyńska 
PCPR w Koninie
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Konkurs na najpiękniejsze 
dekoracje pierniczków
I Ogólnopolski 
Konkurs Artystycznego 
Dekorowania Pierników 
DEKOR-PIERNIK-ART 
zorganizował Zespół 
Szkół Ekonomiczno – 
Usługowych im. F Chopina 
w Żychlinie. Wydarzenie 
kierowane było
do uczniów szkół 
gastronomicznych. 

Pomysłodawcą konkursu była na-
uczycielka przedmiotów gastronomicz-
nych – Katarzyna Hryciuk, natomiast 
jego celem jest podtrzymanie tradycji 
bożonarodzeniowych, a  także rozwój 
uczniów i  poszerzanie ich wiedzy oraz 
umiejętności zawodowych. Uczniowie do 
Świąt Bożego Narodzenia mogli przygo-
towywać artystyczne dekoracje pierni-
ków i przesyłać dokumentację fotogra-
ficzną na adres organizatora. Tematem 
I  edycji przedsięwzięcia była „Misja 
Świętego Mikołaja”. Lauretów poznamy 
tuż po nowym roku, a pierniki oceniało 
profesjonalne Jury:

 – Paweł Mieszała – Mistrz Polski 
i  Świata w  cukiernictwie, trzykrotny 
uczestnik najbardziej prestiżowego 
konkursu, jakim jest Puchar Świata 
Cukierników w  Lyonie. Wykładowca, 
szkoleniowiec, mentor, którego pod-

opieczni osiągają sukcesy w  branży. 
Właściciel cukierni Pawlova, gdzie 
można skosztować zarówno smaków 
tradycyjnych, ale także wyszukanych 
słodkości, jakie przez klientów nazy-
wane są działami sztuki; 

 – Anna Dziedzic – złota medalistka 
w  konkursie dekoracji cukierniczych 
na EXPO SWEET 2020 w  Warszawie 
w kategorii: ciasteczka, babeczki, pier-
niki 2D i 3D oraz w konkursie CAKE & 
BAKE GERMANY w Essen w kategorii 
– obraz w jadalnej ramie; 

 – Daniel Bauer zwycięzca elimi-
nacji krajowych WorldSkills Polska 

w  kategorii cukiernictwo, reprezen-
tant Polski w  konkursie WorldSkills 
w  Szanghaju w  roku 2021, laureat 
wielu konkursów cukierniczych i kuli-
narnych, tegoroczny absolwent łódz-
kiego Gastronomika;

 – Agata Kubacka, właścicielka 
Słodkolandii wyjątkowej, jedynej cu-
kierni w  Koninie produkującej ciasta 
i torty bez glutenu, cukru oraz produk-
ty wege. Swoją wiedzą i  doświadcze-
niem dzieli się prowadząc warsztaty 
cukiernicze oraz motywacyjne szkole-
nia marketingowe. 

 – Iga Sarzyńska-Komorowska – 
mistrzyni dekoracji, osobowość bran-
żowa targów Sweet Expo 2017, autor-
ka książki „Moje Cztery Pory Roku” 
o  artystycznym zdobieniu ciasteczek, 
tortów, babeczek i  oczywiście pierni-
ków. Autorka marki „ Iga Sarzyńska 
Wzrusza Toruń”. Laureatka wielu pre-
stiżowych nagród i  wyróżnień. Córka 
wybitnego artysty piekarza Cezarego 
Sarzyńskiego – twórcy i popularyzato-
ra kogutów w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą. 

Sponsorem nagród jest Starostwo 
Powiatowe w Koninie.

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęli : Przegląd Koniński, Aka-
demia Kulinarna, Przegląd Piekarski 
i Cukierniczy

Katarzyna Hryciuk
ZSEU w Żychlinie

Mikołajki inne niż zwykle
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie każdego roku 
przygotowywało Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej. W tym roku osobiste 
spotkanie nie było możliwe, jednakże Mikołaj znalazł 
sposób na złożenie życzeń dzieciom. 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
wraz z  wolontariuszami przygotował 
237 spersonalizowanych listów od 
Świętego Mikołaja oraz drobnych upo-
minków dla każdego dziecka. Dotarły 
one do wszystkich dzieci w pieczy za-
stępczej w  powiecie konińskim oraz 
biologicznych dzieci rodziców zastęp-
czych.

Powiat Koniński nagrodzony 
przez Marszałka
Projekt realizowany 
przez Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Koninie pn. 
„Dbamy o czyste powietrze 
w powiecie konińskim”, 
nagrodzony został przez 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. 

Starostwo Powiatowe w  Koninie zo-
stało laureatem XXI edycji konkursu 
„Działania proekologiczne i  prokultu-
rowe w ramach strategii rozwoju woje-
wództwa wielkopolskiego” w  katego-
rii działalności proekologicznej. Gala 
wręczania nagród odbyła się 2 grudnia 
2020r. i po raz pierwszy realizowana była 
w wersji on-line. Uczestniczył w niej sta-
rosta koniński, Stanisław Bielik. Konkurs 
zorganizował Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, który wraz 
z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu ufundował nagrody dla laureatów. 

Na konkurs wpłynęło 168 zgłoszeń, 
w  tym 54 na działania proekologiczne. 
Zgodnie z  regulaminem do konkursu 
mogły przystąpić jednostki samorządu 
terytorialnego: gminy wiejskie, gminy 
miejskie (z  wyłączeniem miast na pra-
wach powiatu), gminy miejsko – wiej-
skie i powiaty (z wyłączeniem miast na 

prawach powiatu) oraz podległe im jed-
nostki i  instytucje, a  także organizacje 
i podmioty gospodarcze zarejestrowane 
na terenie województwa wielkopolskie-
go. Istotą konkursu była promocja dzia-
łalności proekologicznej i prokulturowej 
w naszym województwie, przyczyniająca 
się do wyzwalania inicjatyw i aktywizacji 
działań społecznych. Kapituła Konkursu 
dokonywała oceny projektów opierając 
się m.in. na takich kryteriach jak: za-
wartość merytoryczna projektu, w  tym 
wartość ekologiczna i  wyjątkowość czy 
też atrakcyjność zaproponowanych form 
edukacji ekologicznej

Starostwo Powiatowe w  Koninie za 
projekt – konkurs na wykonanie spotu 
pn. „Dbamy o czyste powietrze w powie-
cie konińskim” otrzymał nagrodę w wy-
sokości 8 tyś zł.

Celem konkursu zorganizowanego 
w ramach zadania przez konińskie sta-
rostwo było pokazanie młodszym poko-
leniom, że powietrze determinuje życie 
na ziemi. Edukacja ekologiczna uczniów 
w  zakresie poprawy jakości powietrza 
może nieść ze sobą pozytywne prze-
konania i  postawy społeczne oparte na 
świadomości wpływu zanieczyszczeń na 
zdrowie oraz komfort życia. Tematyka 
spotu miała nawiązywać do problemu 
zanieczyszczenia powietrza, sposobu 
ograniczenia niskiej emisji itp. Ucznio-
wie biorąc udział w tworzeniu krótkiego 
filmu zaznajomili się z  rodzajami za-
nieczyszczeń powietrza i  ich źródłami, 
a przede wszystkim uświadomili sobie, iż 

każdy z nas indywidualnie odpowiada za 
stan środowiska, w którym żyjemy.

Poprzez projekt wskazane zostały 
powody, dla których należy chronić po-
wietrze, oraz sposoby w jakich można to 
robić. W konkursie organizowanym przez 
starostwo udział wzięły 23 szkoły z powia-
tu konińskiego. Pomysłowe i  kreatywne, 
o dużej wartości merytorycznej oraz wa-
lorach edukacyjnych – tak można okre-
ślić spoty laureatów konkursu „Dbamy 
o czyste powietrze w powiecie konińskim”. 
Przypomnijmy, iż w ramach zadania szko-
ły i  opiekunowie biorący udział w  etapie 
powiatowym otrzymali książki o tematyce 
związanej ze smogiem, które stanowią po-
moc dydaktyczną. Dla uczniów zostały za-
kupione nagrody rzeczowe, a każda szkoła 
uczestnicząca w finale otrzymała miernik 
powietrza – zewnętrzny czujnik, który 
mierzy poziom stężenia pyłów zawieszo-
nych PM2,5 i PM10, a także temperaturę 
i wilgotność powietrza. Dane z czujników 
są dostępne zarówno przez stronę inter-
netową jak i inne, bezpłatne kanały, w tym 
aplikację na telefon. Dane lokalizacyjne 
GPS umożliwiają automatyczne przekie-
rowanie na najbliższy czujnik. 

Konkurs „Dbamy o  czyste powietrze 
w powiecie konińskim” to kolejna inicja-
tywa wpisująca się w działania powiatu 
służące edukacji ekologicznej nie tylko 
dzieci i  młodzieży, ale też wszystkich 
mieszkańców.

Julia Stasińska 
Starostwo Powiatowe w Koninie

Pomocnikami Św. Mikołaja byli koor-
dynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
dzieci i młodzież: Klaudia Jankowska z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w  Klecze-
wie, Liwia Salzman, Tymon Salzman, Korne-
lia Salzman i Amelia Śniegowska ze Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Koninie oraz Jakub 
Śniegowski z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ślesinie. Dzieci zdobiły lapiony oraz 
pierniczki, które wczesniej wypiekły. 

Nieocenionym pomocnikiem okazał 
się również Środowiskowy Dom Samopo-
mocy im. Doktora Piotra Janaszka w Ko-
ninie, który aktywnie włączył się w zada-
nie. Paczki wraz z  życzeniami sprawiły 
radość wszystkim dzieciom, do których 
dostarły przygotowane upominki. 

Elżbieta Sroczyńska
PCPR w Koninie
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Zakończono remont kompleksu 
budynków szkoły w Żychlinie 
Dbałość o środowisko 
przyrodnicze, o dziedzictwo 
kulturowe a także potrzeba 
modernizacji obiektów 
edukacyjnych przyświecały 
decyzji o realizacji 
projektu „Edukacja 
z ekologią – kompleksowa 
termomodernizacja 
budynków Zespołu Szkół 
Ekonomiczno – Usługowych 
w Żychlinie”. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
1.708.942,99 zł. z  czego 1.028.675,02 zł 
stanowiło dofinansowanie z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 

Głównym celem przedsięwzięcia było 
zwiększenie efektywności energetycz-
nej budynków poprzez kompleksową 
modernizację energetyczną, co pozwoli 

na polepszenie jakości środowiska na-
turalnego, zmniejszenie poziomu ener-
gochłonności obiektów czy zmniejszenie 
kosztów ich eksploatacji. 

Wykonawcą była wyłoniona w  prze-
targu firma Albuilding Sp. z o.o. z Osie-
ka Małego, która od listopada 2019 r do 
października 2020 r. prowadziła prace 
termomodernizacyjne na obiektach. 

W  budynkach położonych na terenie 
zabytkowego parku przeprowadzono na-
stępujące prace: 

- w  pałacu wymieniono drzwi ze-
wnętrzne boczne oraz okna, docieplono 
strop nad piętrem, wymieniono kocioł ga-
zowy oraz grzejniki i odnowiono elewację 

- w  pozostałych dwóch budynkach 
oświatowych zmodernizowano przesył 
ciepła, wymieniono grzejniki oraz za-
montowano głowice, dokonano docie-
plenia oraz zmiany konstrukcji dachów, 
docieplenia ścian zewnętrznych styro-
pianem, wymieniono stolarkę okienna 
i drzwiową a także w jednym z budynków 
wykonano termorenowację podłogi. 

W  następstwie przeprowadzonych 
prac budowlanych oraz  usprawnienia 
funkcjonalności pałacu, a  także dwóch 
budynków edukacyjnych należących 
do zespołu pałacowo-parkowego, po-
prawione zostały także warunki pracy 
i  nauczania w  wyremontowanych bu-
dynkach. Poprawiła się również ogólna 
estetyka wyglądu całego kompleksu 
parkowo-pałacowego.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie

Zmiany w prawie
o ruchu drogowym 

Od 4 grudnia 2020 r. zgodnie 
z nowymi przepisami 
urząd wydaje nowy dowód 
rejestracyjny dla pojazdu, 
w którego dotychczasowym 
dokumencie zabraknie 
miejsc na pieczątkę 
przeglądu, tylko jeśli 
właściciel pojazdu wyrazi 
chęć jego wymiany. 

W sytuacji, gdy w dowodzie rejestra-
cyjnym nie ma już miejsca na piecząt-
kę, diagnosta po przeglądzie nie wpisze 
w  nim daty kolejnego obowiązkowego 
badania, ale znajdzie się ona wyłącznie 
na zaświadczeniu, które wydawane jest 
po badaniu technicznym. W  przypadku 
sprzedaży auta, w którego dowodzie reje-
stracyjnym nie ma już miejsc na piecząt-
kę przeglądu, dotychczasowy właściciel 
będzie miał obowiązek przekazania 
nabywcy zaświadczenia trzymanego od 
diagnosty podczas ostatniego przeglądu. 
Będzie to jedyny dokument, w  którym 
będzie można znaleźć datę następnej 
wizyty na stacji diagnostycznej. W przy-
padku zagubienia zaświadczenia moż-
na udać się na stację kontroli pojazdów, 
w której dokonano ostatniego przeglądu, 
i poprosić o duplikat zaświadczenia.

Zmienione przepisy umożliwiają rów-
nież zarejestrowanie pojazdu w  staro-
stwie właściwym dla miejsca stałego 
lub czasowego zamieszkania, a  nie jak 
było wcześniej ze względu na miejsce 
zamieszkania jego właściciela. Ułatwi 
to rejestrację pojazdów osobom, które 
wyjechały w związku z pracą czy nauką 
i  kupiły pojazd. Czasowe lub stałe za-
meldowanie umożliwi wtedy rejestrację 
pojazdu w mieście, do którego się prze-
prowadziły.

Kolejna zmiana dotyczy wyrejestrowania 
pojazdu wywożonego za granicę. Wcześniej 
to właściciel pojazdu musiał go wyrejestro-
wać na swój wniosek. Od 4 grudnia 2020r.
starostwo zrobi to samodzielnie, z urzędu, 
gdy wydane zostanie pozwolenie czasowe 
w celu wywozu pojazdu za granicę.

Nowe przepisy to nie tylko ułatwienia, 
ale też uściślenie przepisów, dotyczących 
między innymi zmniejszonych tablic re-
jestracyjnych. Są one wydawane od 2018 
r. i  do tej pory właściciel pojazdu otrzy-
mywał tablice rejestracyjne po złożeniu 

oświadczenia, że pojazd jest konstrukcyj-
ne przystosowany do małego rozmiaru 
tablic rejestracyjnych. Po wprowadzonych 
zmianach każdy samochód z wnęką dla 
dużych tablic rejestracyjnych, ale z  za-
montowanymi zmniejszonymi, nie będzie 
mógł pozytywnie zakończyć badania tech-
nicznego, ponieważ jest to zabronione.

Od 5 grudnia 2020 r. osoba posiada-
jąca polskie prawo jazdy może nie po-
siadać przy sobie dokumentu podczas 
prowadzenia pojazdu na terenie nasze-
go kraju. Należy pamiętać, że policjanci 
mają dostęp tylko do polskiej ewidencji 
pojazdów i kierowców, a zatem wszyscy, 
którzy posiadają chociażby brytyjskie 
czy norweskie prawo jazdy, będą mu-
sieli wozić dokument przy sobie. W razie 
kontroli policja zapyta o dane osobowe, 
a  następnie wprowadzi je do obecne-
go w  każdym radiowozie systemu ko-
munikacji z  bazą danych o  kierowcach 
i  pojazdach. W  przypadku konieczności 
zatrzymania dokumentu będzie on od-
bierany wirtualnie. Jednocześnie zniknie 
mandat w  wysokości 50 zł za brak do-
kumentu potwierdzającego posiadanie 
uprawnień. Oczywiście nie oznacza to, że 
będzie można wsiąść za kierownicę bez 
posiadania uprawnień do kierowania. 
W praktyce w obecnym okresie wdroże-
niowym i początkowej fazie komunikacji 
pomiędzy system Kierowca i  centralną 

ewidencją, z której korzysta policja mogą 
występować różnice danych w  CEPiK. 
Zachęcamy do sprawdzania czy nasze 
prawo jazdy jest prawidłowo zapisane 
w  centralnej ewidencji, można to zro-
bić na stronie: www.gov.pl/web/gov/
sprawdz-uprawnienia-kierowcy

Przypominamy, że Wydział Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w  Koninie przyj-
muje interesantów wyłącznie po wcze-
śniejszej rezerwacji wizyty przez Internet 
na stronie https://www.bezkolejki.eu/spko-
nin lub umówieniu wizyty telefonicznie.

Numery telefonów dostępne są na 
stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej urzędu starostwa http://
bip.powiat.konin.pl

Zachęcamy również do korzystania 
z  elektronicznych form obsługi Klienta 
w  sprawie zgłoszeń sprzedaży, nabycia 
pojazdów poprzez e-PUAP lub korespon-
dencyjnie w  formie papierowej na adres 
urzędu Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin. Wnioski 
i korespondencja nie wymagająca obecno-
ści osobistej (bez potwierdzenia wpływu), 
może zostać również złożona w skrzynce 
podawczej (urnie) znajdującej się w przed-
sionku głównego wejścia do urzędu.

Marcin Wietrzykowski
Starostwo Powiatowe w Koninie
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HARMONOGRAM PRACY
PUNKTÓW NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W POWIECIE KONIŃSKIM W 2021 ROKU

Rejestracja telefoniczna poniedziałek-piątek 800-1500:  063 240 32 24 
lub e-mail: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl  lub dorota.szkudlarek@powiat.konin.pl

Punkty obsługiwane przez Adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu

I Gmina Ślesin
Nieodpłatna pomoc prawna

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

Pon.-Wt. 1000-1400

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

Śr. 1000-1400

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

Czw.-Pt. 1000-1400

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

II Gmina Rychwał
Nieodpłatna pomoc prawna 

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

Pon.-Wt. 900-1300

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

Śr. 1000-1400

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

Czw.-Pt. 1000-1400

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

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

Pon. 1000-1400

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Gmina Kazimierz Biskupi
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

I miejsce za realizację zadania badawczego 
w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 
2020” dla szkoły w Kleczewie

Uczniowie i nauczyciele 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kleczewie 
w roku szkolnym 2019/2020 
uczestniczyli w II edycji 
projektu „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020”. 

Projekt realizowany jest przez Sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego 
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, a  jego głównym ce-
lem jest podniesienie kompetencji na-
uczycieli oraz uczniów z 600 wielkopol-
skich szkół prowadzących kształcenie 
ogólne na poziomie podstawowym i po-
nadpodstawowym.

Zespół w  kleczewskim liceum, po-
wołany przez szkolnego koordynatora 
projektu – panią Agnieszkę Kowalik, 
stanowili: Marika Puchalska, Weronika 
Dranikowska, Martyna Michnik, Kor-
nelia Michalak, Dominika Stolarska, 
Piotr Kosiński, Piotr Fedorowicz i  Mi-
kołaj Mirecki. Swoje działania związane 
z  podprojektem „Akademia Kształcenia 
Wyprzedzającego” rozpoczął już w paź-
dzierniku 2019 r. 

Przedsięwzięcie podzielone było na 
dwa odrębne zadania. Pierwsze, o cha-
rakterze metodycznym, miało wprowa-
dzić uczestników projektu w zagadnie-
nia metodyczne strategii kształcenia 
wyprzedzającego i  pomóc w  odróżnie-
niu tej strategii od pracy pozaszkolnej. 
Cele zadania to: znajomość technik 
planowania pracy zespołowej i  podzia-
łu zadań w ramach wspólnego projektu 
oraz umiejętność realizacji ich w prak-
tyce podczas wspólnych zajęć poza-
lekcyjnych, znajomość różnych technik 
pracy w środowisku kulturowym i cyfro-
wym oraz umiejętność stosowania ich 

w  praktyce, umiejętność przetwarza-
nia cyfrowego materiału pozyskanego 
w  środowisku kulturowym, znajomość 
i  rozumienie głównych etapów kształ-
cenia w  strategii wyprzedzającej. Dru-
gie zadanie polegało na zapoznaniu się 
z  bogactwem krajobrazu kulturowego 
Wielkopolski, w  tym regionu zamiesz-
kiwanego przez uczestników projektu. 
Krajobraz kulturowy był treścią mery-
toryczną tego podprojektu i  głównym 
zadaniem projektowym.

Temat nad którym pracowali ucznio-
wie to: ,,Kopalnia węgla brunatnego 

a gwałtowne zmiany we współczesnym 
krajobrazie przyrodniczym i kulturowym 
okolic Kleczewa’’ i wymagał ogromnego 
zaangażowania całej grupy projektowej. 
Praca w projekcie miała charakter sta-
cjonarno-terenowy, a  przez pandemię 
COVID-19 dodatkowo – zdalny.

Działania jakie w  ramach projektu 
podjęli uczniowie to: opracowanie ma-
teriału do wywiadu z Burmistrzem Gmi-
ny i  Miasta Kleczew; sporządzenie listy 
obiektów związanych z tradycjami górni-
czymi; odszukanie informacji nt. gwary, 
obyczajów oraz obrzędów górniczych; in-
terpretację ekspozycji dotyczącej górnic-
twa regionu konińskiego oraz skansenu 

górniczego i ekspozycji słonia leśnego 
– kości znalezionych na terenie odkryw-
ki Jóźwin, materiałów związanych z  te-
matyką projektu (Muzeum Okręgowe 
w Gosławicach); analizę pomników sto-
jących przy siedzibie KWB w Kleczewie, 
wykonanie opisu pomników, zbieranie 
informacji na ich temat (co przedstawia-
ją, kiedy powstały, jakie jest znaczenie 
symboli); badanie zmiany krajobrazu 
(wizytacja odkrywki Jóźwin i jej terenów); 
wywiady z mieszkańcami okolicznych te-
renów kopalnianych, pracownikami KWB 
Konin; wywiad z Wójtem Gminy Wilczyn 

i  przedstawicielem Stowarzyszenia Eko 
– Przyjezierze; wywiad z przewodniczącą 
Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związ-
ku Gmin Powidzkiego Parku Krajobra-
zowego oraz inne działania projektowe, 
o których nie sposób wspomnieć zważa-
jąc na ich mnogość.

Wszystkie przeprowadzone działania 
były cyklicznie dokumentowane na plat-
formie projektowej w postaci: artykułów, 
publikacji, notatek, opowieści i fotografii.

Efektem finalnym projektu była, 
powstała w  maju 2020 r. pod kierun- 
kiem koordynatorki p. Agnieszki Kowalik, 
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W związku z wprowadzonym stanem epidemii Starosta Koniński podjął decyzję o zdalnej pracy punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji. 
Porady prawne i obywatelskie odbywają się tylko za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefo-
nicznie, e-mail), wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr telefonu 063 240 32 24.
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Nagroda dla gospodarstwa 
z powiatu konińskiego
Państwo Ilona i Marek 
Michalakowie, prowadzący 
Przyzagrodową Produkcję 
Sera „Serowania” 
w Kucharach Borowych 
zostali laureatami III 
miejsca w konkursie 
„Sposób na Sukces” 
na najlepsze działania 
kreujące przedsiębiorczość 
na obszarach wiejskich 
organizowanego przez 
Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie. 

Celem konkursu, w  którym wzięli 
udział gospodarze z  powiatu konińskie-

go była przede wszystkim propagowanie 
przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich, promocja innowacyjnych rozwiązań 
oraz działań na rzecz ograniczania skut-
ków niekorzystnych zmian klimatu , a tak-
że dbałość o wsparcie zatrudnienia osób 
z grup defaworyzowanych na rynku pracy. 

Spośród zgłoszeń Rada konkursowa 
wybrała 12 laureatów i  3 podmiotom 
przyznała wyróżnienie.

Gratulacje Państwu Michalakom zło-
żył również Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego – Krzysztof Gra-
bowski , Starosta Koniński – Stanisław 
Bielik oraz Burmistrz Gminy i  Miasta 
Rychwał – Stefan Dziamara. 

Sylwia Kudła
Starostwo Powiatowe w Koninie

prezentacja przedstawiająca wszystkie 
działania związane z  projektem, którą 
przygotowali: Marika Puchalska, Wero-
nika Dranikowska i Mikołaj Mirecki, jako 
osoby odpowiedzialne za wykazanie i udo-
kumentowanie działań grupy projektowej.

Jesienią tego roku podsumowano 
całą II edycję projektu „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020” i nagrodzono naj-
lepsze przedsięwzięcia z terenu Wielko-
polski. Zespół z Liceum w Kleczewie za 
swoje działania zajął I miejsce w katego-
rii podprojektu edukacyjnego „Akademia 
Kształcenia Wyprzedzającego”. 

Warto zaznaczyć, że sukces jaki odnio- 
sła szkoła to zasługa całego zespołu. 
Szczególne podziękowania należą się p. 

Agnieszce Kowalik za zaangażowanie w re- 
alizację zadań oraz p. Jolancie Kamińskiej, 
która dbała o stronę informatyczno-tech-
niczną działań związanych z projektem.

Nagrodami za zajęcie pierwszego 
miejsca jest wysokiej klasy sprzęt infor-
matyczny dla wszystkich członków oraz 
koordynatora zespołu projektowego.

Dodatkowo w maju 2020 r. Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego ogłosił 
konkurs Wielkopolski Dek@meron 2020, 
który zakładał, aby w czasie trwania pan-
demii podzielić się ciekawymi historiami 
związanymi z tematyką projektową. Każ-
dy mógł stać się autorem jednej intere-
sującej historii o poznanej osobie, o cie-
kawym miejscu, czy o cennej pamiątce 
lub niezwykłym wydarzeniu.

Swoje prace w konkursie zaprezento-
wali: Weronika Dranikowska – autorka 
opowiadania ,,Czy górnik może zostać 
odkrywcą?’’ oraz Mikołaj Mirecki, który 
przestawił pracę pt. „Opowieść o wodnej 
przeprawie metalowego kolosa’’.

Prace konkursowe zostały ocenione 
przez Kapitułę Konkursu pod przewod-
nictwem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi. 
Zwracano uwagę na stopień oryginalno-
ści pracy, sposób wzbudzania zaintere-
sowania przedstawioną historią, dobór 
materiałów ilustracyjnych, estetykę pra-
cy oraz poprawność językową. Zgodnie 
z werdyktem Kapituły miejsce 3. (zajmu-
jąc podium) zdobył Mikołaj Mirecki. 

Mikołaj Mirecki
ZSOiT Kleczew
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