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Roztańczone dzieci w Kleczewie 
_ ..... 2 ..... Barwnym korowodem ulicami 

Kleczewa rozpoczął się 5 czerwca 
2017 r. Międzypowiatowy 
Przegląd Szkolnych Zespołów 
Tanecznych organizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
oraz Miasto i Gminę Kleczew. 

Korowód, który rozpoczął się na 
kleczewskim rynku i przemaszero
wał do Miejsko - Gminnego Centrum 
Kultury, był nowym elementem 
Przeglądu. Tym samym wzbudził za
interesowanie mieszkańców, a dzie
ciom sprawił wielką frajdę. 

- Na takie przeglądy jak w Kleczewie 
dzieci i młodzież, która w szkolnych 
salach i świetlicach ćwiczy różne 
taneczne układy, czekają cały rok -
mówi Danuta Plucińska ze Starostwa 
Powiatowego w Koninie, która 
w 2004 wymyśliła i zorganizowała 
pierwszy Przegląd. W Poniedziałek 
w sali Miejsko - Gminnego Centrum 
Kultury przez kilka godzin, kilka
dziesiąt zespołów prezentowało 

rozmaite tańce, a profesjonalne jury 
pod przewodnictwem dr. Dariusza 
Skrzydlewskiego z Warszawy oce
niało je, by przyznać wyróżnienfo 
i nagrody. Wszystkie występy odbyły 
się przy pełnej sali, bo grupy 
i instruktorzy podziwiali siebie 
nawzajem, podpatrując rozmaite 
układy. Kolorytu dodawały też tańce 
ludowe, bo liczne w takich przy
padkach grupy tancerzy w tra
dycyjnych strojach prezentowały się 
nadzwyczajnie. Kilkuset tancerzy 
z ośmiu wielkopolskich powiatów 
spędziło w Kleczewie niemal cały 

dzień, ale jak co roku organizatorzy 
zadbali o przekąskę i ciepły posiłek 
dla dzieci. 

Nagrody w Międzypowiatowym 

Przeglądzie Szkolnych Zespołów Ta
necznych, organizowany pod patro
natem Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty, ufundowali i wręczyli sta
rosta koniński Stanisław Bielik oraz 
burmistrz Kleczewa Marek Weso-
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Ławski. Przegląd wsparli również 
sponsorzy: Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 
POLOMARKET, Sklep „Turysta" 
w Koninie, Piekarnia DALEN, firma 
Hydrostal z Konina, przedsiębiorca -
p. Grażyna Żelek - Kaczmarek, 
a także politycy i samorządowcy: 
europoseł Krystyna Łybacka, poseł 
na sejm RP Tomasz Piotr Nowak, 
radny sejmiku województwa wiel
kopolskiego Kazimierz Pałasz, 
a także radni powiatowi: Andrzej 
Perkowski Maciej Kwiryng. 

Wyniki przeglądu: 

KATEGORIA TANIEC LUDOWY 

I MIEJSCE - Zespól Pieśni i Tańca 
„Strzecha" z Domu Kultury w Trze
mesznie („Mazur") 
li MIEJSCE - Zespół Tańca Ludowego 
„Uśmiech" z Zespołu Szkół w Liścu 
Wielkim (Tańce wielkopolskie) 
Ili MIEJSCE - Zespół Pieśni i Tańca 
„Strzecha" z Domu Kultury w Trze
mesznie (Tańce wielkopolskie) 

KATEGORIA RÓŻNE FORMY TAŃCA 

I MIEJSCE - Zespół Dance Avenue 11 

z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeź
nie („Geniusze") 
I MIEJSCE - Mażoretki Charme ze 
Szkoty Podstawowej nr 12 w Koninie 
li MIEJSCE - Grupa taneczna Revolta 
z Ośrodka Kultury w Ślesinie 
(„W zakładzie mechanicznym") 
Ili MIEJSCE - Grupa taneczna MIX 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sompolnie („Power") 

WYRÓŻNIENIA 

1.Zespół Perełka z Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie 
(„W parku po deszczu") 
2.Grupa taneczna D&:M z Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji Jeziora 
Wielkie 
3.Zespół Focus ze Szkoły Pod
stawowej w Kramsku 
4.Zespół Takt z Zespołu Szkół 
w Sławsku 
S.Mażoretki Charme z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rychwale I Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Koninie 
6.Agata Pietraszewska z zespołu 

Den siaki 

Witold Nowak 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Podsumowanie Roku Sportowego 2016 
w Powiecie Konińskim 
Uroczystość z udziałem 
przedstawicieli władz 
powiatu konińskiego 
oraz najbardziej 
zasłużonych dla sportu 
zawodników, trenerów 
i działaczy, odbyła się 
29 marca 2017 r. 
w Zespole Szkół 
Ekonomiczno - Usługo

wych w Żychlinie. 

„Podsumowanie Roku Sporto
wego", to cykliczne wydarzenie po
wiatu służące przypomnieniu wy
darzeń sportowych realizowanych 
przez samorząd w minionym roku. To 
także święto powiatowego sportu 
Łączące w sobie elementy pod
sumowania wyników osiągniętych 
przez mieszkańców w różnych dyscy
plinach i na różnych szczeblach 
współzawodnictwa oraz wręczenia 
nagród osobom, które najbardziej 
przyczyniły się do tych sukcesów. 

Podczas tegorocznych uroczy
stości w Żychlinie władze powiatu 
konińskiego uhonorowały nagrodami 
finansowymi 19 zawodników i 6 tre
nerów. 

Za wybitne osiągnięcia sportowe 
odniesione w 2016 r. gratyfikację fi
nansową otrzymali: szermierze: Da
mian i Adrian Dzwoniarscy; kolarze: 
Eryk Sobiech i Konrad Waliniak oraz 
specjalizujący się w kolarstwie ręcz
nym - Artur Graczyk, zawodniczki ka
rate: Maria Stranc i Justyna Szmajdka 
oraz pięściarze Agnieszka Ceglewska 
i Robert Brazdys. 

W uznaniu dla umiejętności wy
szukiwania młodych talentów i wła
ściwe kierowanie ich rozwojem, na
grody finansowe otrzymali trene
rzy: Tomasz Piguła (Koniński Klub 
Szermierczy), Sebastian Gensch 
(Konińskie Ludowe Towarzystwo Cy
klistów), Andrzej Goiński (Klub 
Bokserski „Zagłębie" Konin) oraz 

trener karateków Zdzisław Nowak. 

Nagrody rzeczowe za wyniki 
sportowe trafiły natomiast do 1 O 
zawodników i 2 trenerów Specjal
nego Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego im. Piotra Janaszka w Ry
chwale oraz wyróżniających się 
działalnością społeczną 26 koordy
natorów sportu z powiatu koniń
skiego. 

W podziękowaniu za wkład 

w rozwój sportu w powiecie koniń
skim wyróżnione zostały także klu
by sportowe, szkoty i gminy wspie
rające samorząd we współzawod
nictwie sportowo - turystycznym 
powiatów województwa wielko
polskiego o Puchar Marszałka oraz 
w imprezach organizowanych w ra
mach Stowarzyszenia LZS Wielko
polska. 

Okolicznościowe statuetki i dy
plomy trafiły do: wójtów i bur
mistrzów z powiatu konińskiego; 
klubów: GÓRNIK Konin, KKKP 
„Medyk POLOmarket Konin", LUKS 
WILKI Wilczyn, LZS POLONIA Golina, 
UKS „Trójka", a także szkół: 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
w Golinie, Gimnazjum im. Jana 
Pawła li w Rychwale, Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Mąkolnie, 
Zespołu Szkół w Brzeźnie, Szkoły 
Podstawowej im. Pierwszej Kadro
wej w Mąkolnie, Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychli
nie oraz Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła li w Żychlinie. 

- Oceniając miniony rok pod kątem 
osiągnięć sportowych należy uznać, 
iż był on wyjątkowo pomyślny dla 
naszych sportowców - mówi Włady
sław Kocaj wicestarosta koniński - po 
raz kolejny udowodniliśmy, że powiat 
koniński zalicza się do ścisłej czo
łówki sportowej województwa wiel
kopolskiego. Złożyły się na to, za
równo sukcesy indywidualne za
wodników, jak i wyniki osiągnięte 
przez sportowców amatorów. Przy
pomnę tylko, że w roku ubiegłym 
reprezentacja powiatu zajęła I miej
sce w XVIII edycji współzawodnictwa 
sportowo-turystycznego w ramach 
LZS o Puchar Marszałka Woje
wództwa Wielkopolskiego, a także 
wygrała Zimową i Letnią Wielko
polską Spartakiadę Mieszkańców Wsi 
Województwa Wielkopolskiego o Pu
char Przewodniczącego LZS - pod
kreśla wicestarosta - Wyniki te przy
niosły wiele radości naszym kibicom, 
a także przysłużyły się promocji na
szego powiatu. -.,.... 

Marta Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Powiatowo i rodzinnie w Licheniu 
4 Występy wokalne i ta

neczne, familijne 
turnieje sprawnościo
we, dmuchane zamki 
i karuzele, to tylko 
część atrakcji Powia
towych Dni Rodziny 
połączonych z Powia
towymi Dniami Se
niora, które odbyły 
się w Licheniu 
24 czerwca 2017 r. 

Ponad tysiąc osób wzięto udział 
w rodzinnym festynie zorganizowa
nym przez Stowarzyszenie Profilak
tyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Re
habilitacji w Koninie oraz samorządy 
powiatu konińskiego i gminy Ślesin. 
Tym razem miejscem wielopokole
niowej integracji był Licheń. 

- „Impreza służąca propagowaniu 
wartości ; umacnian;u więz; rodzin
nych poprzez wspólnq zabawę, osiq
gnęła pełnoletn;ość" - mówił wice-

starosta Władysław Kocaj podczas 
inauguracji tegorocznych obcho
dów - „Cieszę się widzqc tak licznie 
zgromadzone rodziny, bo oznacza 
to, że pomimo upływu osiemnastu 
lat, Powiatowe Dni Rodziny nie 
straciły na aktualności i nadal jest 
na taką imprezę zapotrzebowanie" 
- dodał wicestarosta. 

Dużym zainteresowaniem cie
szyły się też wydarzenia towarzy
szące, a zwłaszcza XI Mistrzostwa 
Polski Strażaków Ochotników w Ra
townictwie Wodnym i Powodzio-

wym. Strażacy rywalizowali w sied· 
miu konkurencjach, które były 
odzwierciedleniem ich codziennej 
pracy. Budowali m. in. wały przeciw· 
powodziowe, rzucali kołem ratun
kowym i prowadzili akcję ratunkową 
osoby tonącej. Najmłodsi uczestnicy 
festynu ze szczególną uwagą obser
wowali paradę pojazdów i wyścigi 
łodzi motorowych. Wokalno-tanecz· 
ne show zaprezentowała gwiazda 
imprezy - Majka Jeżowska. Kontynu· 
ację dobrej zabawy zapewniły też 
występy zespołów: Dziani oraz 
Aplauz. 

Marta Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

Powiat koniński pozyskał 21 milionów 
unijnego dofinansowania 
Prawie 21 milionów unijnego dofinanso
wania pozyskał w tym roku samorząd 
powiatu konińskiego. Informacją o tym 
sukcesie podzielił się z dziennikarzami 
starosta Stanisław Bielik. 

Konferencja prasowa Starosty 
Konińskiego odbyła się 20 kwietnia 
w urzędzie. W spotkaniu z dzien
nikarzami wzięli też udział przed
stawiciele Urzędu Miasta: Sebastian 
Łukaszewski - zastępca Prezydenta 
Konina i Roman Jankowski - kierownik 
wydziału rozwoju gospodarczego, 
a także pracownicy wydziału rozwoju 
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i promocji konińskiego Starostwa: 
naczelnik Witold Nowak oraz kiero
wnicy poszczególnych projektów: 
Ewelina Rapeła, Katarzyna Rejniak 
i Dorota Szkudlarek. 

Jak podkreślił starosta, dzięki 
sprawnym i skutecznym zabiegom 
władz powiatu oraz wykwalifikowa-

nej kadrze przygotowującej wnios
ki, powiat koniński realizować będzie 
w tym roku pięć unijnych projektów. 
Trzy z nich to projekty edukacyjne 
o łącznej wartości ok. 5,5 mln zt, 
(w tym prawie 5 mln to kwota do
finansowania). Ich celem jest pod
niesienie praktycznej wiedzy i do
świadczenia zawodowego uczniów 
oraz wzmocnienie kompetencji na
uczycieli. Obejmą one swym dzia
łaniem wszystkie placówki oświato
we, dla których powiat jest organem 
prowadzącym, tj. ZSP w Kleczewie, 
ZSP w Sompolnie, ZSEU w Żychlinie 
oraz SOSW w Rychwale. Jeden z nich -
współfinansowany ze środków zagwa
rantowanych dla Konińskiego OSI, 
czyli Obszarów Strategicznej Inter
wencji - realizowany będzie także 
w pięciu szkołach ponadgimnazjal-
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Andżelika Gronostaj laureatką Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych 
Andżelika Gronos
taj, uczennica 
Zespołu Szkół 
Ekonomiczno
Usługowych 

w Żychlinie zajęła 
7 miejsce 
w finale Olimpiady 
Wiedzy i Umiejęt
ności Rolniczych. 

Sukcesem dla Andżeliki Gronos
taj, uczennicy klasy Ili technikum ży
wienia i ustug gastronomicznych 
ZSEU w Żychlinie zakończyła się XLI 
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rol
niczych. Laureatka wykazała się wy
soką wiedzą i umiejętnościami w blo
ku tematycznym gastronomia. 

- To już trzeci rok, kiedy ucznio
wie z ZSEU w Żychlinie są laure
atami Olimpiady w bloku gastrono-

nych z Konina. Łącznie, projektowe 
wsparcie trafi do 1391 uczniów 
i nauczycieli. 

Powiat pozyskał też ponad 780 ty
sięcy z WRPO na przedsięwzięcie 

inwestycyjne polegające na rozbu
dowie Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego im. Piotra Janasz
ka w Rychwale oraz zakupie wyposa
żenia do 6 pracowni rehabilitacyj
nej, rewalidacyjnej, geograficzno
matematycznej, biologiczno - che
micznej, technicznej i czasu wolne
go. Satysfakcja z udziału w projekcie 
jest tym większa, że Powiat Koniński 
rozpoczął rozbudowę SOSW ze środ
ków budżetowych i, gdyby nie pro
jekt, sfinansowatby ją we wtasnym 
zakresie. Dzięki dofinansowaniu 
z WRPO powiat poniesie koszt sta
nowiący zaledwie 15% wartości catej 
inwestycji. 

micznym. Andżelika Gronostaj po
konała ponad 200 uczestników 
z całej Polski, a zajmując za
szczytne 7 miejsce otrzymała tytuł 
laureata - informuje Anna Matczak
·Gaj, dyrektor ZSEU w Żychlinie. 
-W 11 blokach tematycznych w fi
nale Olimpiady startowało w tym 
roku 238 uczniów. Andżelika, aby 
wystąpić w etapie centralnym, wy
grała eliminacje szkolne, następnie 
zajęła Ili miejsce w etapie okrę
gowym i w finale rywalizowała z 35 
uczestnikami. Wykazała się bogatą 
wiedzą i dużymi umiejętnościami, 
które zdobyła w szkole. Sukces 
Andżeliki potwierdza, że uczniowie 
ZSEU w Żychlinie są bardzo dobrze 
przygotowywani do zawodu i śmia
ło mogą rywalizować z rówieś

nikami całej Polski. Uzyskany tytuł 
laureata na Olimpiadzie zwalnia 
Andżelikę z części pisemnej egza
minów potwierdzających kwali
fikacje w zawodzie oraz daje in
deks na studia i satysfakcję z ry
walizacji. Uczestnicy na konkursie, 
na każdym etapie, musieli rozwią
zać test składający się z 60 pytań 
oraz wykonać trzy zadania prak-

Celem kolejnego projektu 
(o wartości prawie 15 mln zt) jest 
usprawnienie obsługi klienta i fun
kcjonowania administracji samo
rządowej poprzez wdrożenie no
wych technologii teleinformatycz
nych (ICT) oraz związanych z tym 
usług publicznych. Pieniądze, jakie 
trafią do wszystkich samorządów 
z naszego powiatu przeznaczone 
będą na modernizację i infor-

tyczne. Blok gastronomia obejmuje 
tematykę z zakresu technologii 5 ---gastronomicznej, zasad żywienia 

i obsługę gościa- dodaje dyrektorka. 

Tegoroczny finat Olimpiady odbył 
się w Zespole Szkót Rolniczych w Kija
nach. Nagrody laureatom oraz 
uczestnikom wręczono w kampusie 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu
blinie. 

Patronat honorowy objęło Minis
terstwo Edukacji Narodowej i Minis
terstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Elżbieta Sell 
ZSEU w Żychlinie 

matyzację baz danych znajdujących 
się w gminnych i powiatowych zaso
bach geodezyjnych. Dzięki temu usłu
gi realizowane będą drogą on-line, 
bez konieczności wizyty w urzędach. 
Dodatkowo powstanie też geoportal 
Aglomeracji Konińskiej . 

Marta Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Sportowy sukces powiatu konińskiego 
6 Powiat Koniński po 

raz kolejny 
wywalczył sportowe 
podium. Tym razem, 
z mistrzowskim 
tytułem zakończył 
rywalizację w XIX 
Letniej Wielko
polskiej Sparta
kiadzie Mieszkańców 
Wsi. 

Powiat koniński od kliku lat 
utrzymuje się w ścisłej czołówce 

sportowej województwa. Tegoroczne 
osiągnięcie jest kolejnym z rzędu. Od 
2012 roku, aż sześć razy zdoby
waliśmy mistrzostwo województwa 
w letniej i zimowej edycji wielko
polskiej spartakiady mieszkańców 
wsi. Kilkakrotnie też zajmowaliśmy 
miejsca na niższych stopniach po
dium. 

W tym roku o Puchar Marszałka 
zmierzyły się w Żerkowie drużyny z 17 
wielkopolskich powiatów. 

Nasza reprezentacja (zawodnicy 
z 9 gmin: Golina, Stare Miasto, Krzy
mów, Kramsk, Kazimierz Biskupi, 
Rychwał, Rzgów i Wilczyn) uzyskała 
wynik 709 punktów i z dużą przewa
gą nad konkurentami zakończyła ry
walizację na pierwszym miejscu. 
Biorąc udział w grach zespołowych 
oraz 13 konkurencjach rekreacyjnych 
i rodzinnych, nasi sportowcy - ama
torzy najlepiej spisali się w piłce 

nożnej kobiet oraz w rzucie do kosza, 
wędkowaniu na sucho, rzucie be
retem na odległość i jeździectwie. 
W drodze po najwyższe trofeum za
wodów, drużyna powiatu konińskiego 
pokonała reprezentacje z powiatu 
ostrowskiego (595 pkt.) oraz sza
motulskiego (501 pkt.). 

Marta Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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11 Dni Rodzicielstwa Zastępczego 
w Powiecie Konińskim 

Świeciło słońce, było rodzinnie, radośnie i kolorowo. 
Tak można podsumować obchodzone li Dni Rodzicielstwa 
Zastępczego w Powiecie Konińskim. 

Powiat koniński uczcił Dzień Ro
dzicielstwa Zastępczego 8 czerwca 
2017 r. w Kazimierzu Biskupim. 
Podziękowania za zaangażowanie 
w pracę na rzecz dzieci pozba
wionych opieki rodzicielskiej złożyli 
rodzicom zastępczym przedstawi
ciele samorządu powiatu oraz współ
pracujące z nimi na co dzień osoby 
z tzw. otoczenia społecznego. 

- Zgodnie, z ideq tego święta, 
celem Imprezy bylo podkreślenie 
społecznego znaczenia rodzin zas
tępczych oraz. uhonorowanie tru
du wychowawczego, zaangażowania 
emocjonalnego i odpowiedzialności 
rodziców zastępczych za przyszło~ 
dzieci pozbawionych możliwości 
wzrastania w swoich biologicznych 
rodzinach" - mówf Dorota Kaź
mierczak kierownik zespołu ds. 
pieczy zastępczej PCPR w Koninie. 
-Przez organizowanie tego typu 

wyda1Zeń chcemy również zwrócić 
uwage na los dzieci trafiających do 
pieczy zastępczej oraz zainte
resować lcolejne małżeństwa tq 
formq sprawowania opiek.I nad 
dzieckiem. 

Tegoroczne obchody Dni Ro
dzicielstwa Zastępczego zgroma
dziły ponad 230 osób. W radosnej 
atmosferze integrowały się 62 ro
dziny zastępcze z powiatu, pro
fesjonaliści pracujący na rzecz 
dziecka i rodziny, otoczenie spo
łeczne oraz wolontariusze - stu
denci z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie. Nie zabrakło 
też przedstawicieli samorządów 
powiatu konińskiego i gminy Ka
zimierz Biskupi. 

Uroczystości odbywały się 
w amfiteatrze w Kazimierskim Par
ku Kulturowym oraz w Klasztorze 

Misjonarzy Świętej Rodziny. Poza 
atrakcjami przygotowanymi przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Ka
zimierzu Biskupim, na uczestników 
obchodów czekały zabawy inte
gracyjne oraz wspólne grillowanie na 
przyklasztornym placu. Najmłodsi 
uczestnicy spotkania otrzymali upo
minki sfinansowane przez Gminę Ka
zimierz Biskupi. 

Organizatorem li Dni Rodzi
cielstwa Zastępczego w Powiecie Ko
nińskim byto Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie oraz 
Gmina Kazimierz Biskupi i Klasztor 
Misjonarzy Świętej Rodziny. 

Marta Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

KURIER POWIATOWY 
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Jedenasty rok usuwania azbestu 
~8 w powiecie konińskim 

W tym roku z po
wiatu konińskiego 
zniknie kolejne 
tysiąc sześćset 

ton odpadu 
azbestowego. 

Starostwo Powiatowe w Koninie, 
nieprzerwanie od jedenastu lat, 
kontynuuje proces eliminacji szkodli
wych materiatów azbestowych z te
renu powiatu. Od początku celem 
„Programu usuwania wyrobów zawie
rających azbest..." jest pomoc oso
bom fizycznym (posiadającym nieru
chomość w powiecie konińskim) w re
alizacji kosztownej wymiany ptyt ce
mentowo - azbestowych. Dzięki tej 
inicjatywie unieszkodliwionych zo
stato już ponad siedem tysięcy ton 
wyrobów azbestowych za prawie pięć 
milionów trzysta tysięcy ztotych. Po
wiat Koniński przeznaczyt na ten cel 
trzy miliony trzysta osiemdziesiąt ty
sięcy środków wtasnych oraz milion 
siedemset pięćdziesiąt tysięcy dota
cji uzyskanych z Wojewódzkiego Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW). 

Kontynuacja programu w tym 
roku pozwoli unieszkodliwić kolej
ne tysiąc sześćset ton odpadu azbe
stowego. Zgodnie z przedmiotem 
zamówienia, wytoniona w przetar
gu firma AM Trans Progres Sp. z o.o. 
z Poznania będzie realizować to 
zadanie do 3 listopada, a catkowita 
wartość ustugi zamknie się w kwo
cie pięćset czterdzieści pięć tysięcy 
ztotych. Samorząd otrzymał już od 
Zarządu WFOŚiGW dwieście pięć
dziesiąt cztery tysiące złotych na 
realizację programu. Ostateczna 
wielkość dotacji uzależniona bę
dzie od zakresu rzeczowego rea
lizowanego przedsięwzięcia. Pozos
tały koszt usługi - dwieście dzie
więćdziesiąt jeden tysięcy złotych -
konińskie starostwo pokryje z bu
dżetu powiatu. 

Jak informuje Julia Stasińska 
z Wydziału Ochrony Środowiska, Rol
nictwa i Leśnictwa - zainteresowanie 
udziałem w programie wzrasta z każ
dym kolejnym rokiem jego realiza
cji. Od początku 2017r. , do konińskie
go starostwa wpłynęło ponad trzysta 
dwadzieścia zgłoszeń. Nabór wnios
ków, które są sukcesywnie przekazy
wane do firmy AM Trans Progres z Po
znania, nadal trwa. Zgłoszenia będą 
realizowane do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na te
goroczną kontynuację zadania. 

Formularz wniosku wraz z oświad
czeniem jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej Powiatu Ko
nińskiego oraz siedzibach gmin. 

Marta Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

Unijne wsparcie dla SOSW w Rychwale 
Powiat koniński otrzymał ponad milion dofinansowania 
z WRPO. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na 
realizację projektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale. 

W roku ubiegłym Powiat Koniński 
przystąpit do dwóch konkursów ogło
szonych przez Urząd Marszatkowski 
w Poznaniu. Wydział Rozwoju i Pro
mocji konińskiego starostwa apli
kował o wsparcie finansowe z Wiel
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na 
realizację projektów: „Pokonać ba
riery - rozbudowa, adaptacja i wypo
sażenie Specjalnego Ośrodka Szkol
no-Wychowawczego w Rychwale" 

KURIER POWIATOWY 

oraz „Pokonać bariery - rozwój 
edukacji gimnazjalnej w Specjal
nym Ośrodku Szkolno - Wycho
wawczym w Rychwale. Obydwa 
wnioski pozytywnie przeszły ocenę 
formalno-merytoryczną i zakwali
fikowane zostaty do dofinanso
wania. Dzięki temu budżet powiatu 
zasili dodatkowe 1.003.688,74 zt., 
z czego 780. 907,23 zł przeznaczone 
zostanie na inwestycje w placówce, 
a 222. 781 ,51 zł - na podniesienie 

wiedzy i kompetencji jej uczniów 
oraz nauczycieli. 

Środki pozyskane w ramach 
projektu inwestycyjnego (stano
wiące 85% jego catkowitej wartości) 
oraz prawie 147 tysięcy wktadu 
własnego powiatu pozwolą na 
rozbudowę ośrodka oraz zakup wy
posażenia do 6 pracowni: reha
bilitacyjnej, rewalidacyjnej, geogra
ficzno-matematycznej, biologiczno 
-chemicznej , technicznej i czasu 
wolnego. 

Realizacja drugiego projektu 
(wspótfinansowanego z unijnych 
funduszy w 95%) umożliwi wsparcie 



rozwoju edukacji gimnazjalnej 
w ośrodku poprzez doposażenie 
pracowni oraz organizację szkoleń 
i studiów podyplomowych dla 9 na
uczycieli, a także zajęć specja
listycznych i doradztwa edukacyj
no - zawodowego dla 26 uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wy
chowawczego w Rychwale. 

- Poziom dochodów własnych 

powiatu znacznie ogranicza reali
zowanie przedsięwzięć zabezpie
czających potrzeby naszych szkół 

Z KRONIKI POWIATU 

oraz placówek oświatowych. Cieszę 
się więc, że po raz kolejny nasze 
starania doprowadziły do celu i po
zyskaliśmy środki pozabudżetowe na 9 
realizację projektów ważnych dla 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego w Rychwale - mówi sta
rosta Stanisław Bielik - en dodat
kowy milion, który zasilił budżet po
wiatu na pewno będzie dobrze spo
żytkowany. 

Marta Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

Partnerzy z powiatu llm w Niemczech 
odwiedzili Powiat Koniński 

Rozmowy o edukacji, 
zagospodarowani u 
terenów 
pokopalnianych, 
turystyce i ekologii 
zdominowały 
wizytę delegacji 
z llm w Turyngii, 
która odwiedziła 
Powiat Koniński 
w dniach 
20-22 kwietnia 2017 r. 
Współpraca z Po
wiatem 1 lm trwa 
już 15 lat. 

Wizyta niemieckiej delegacji roz
poczęła się od rozmów w gminie Krzy
mów. Tam członkowie partnerskiego 
powiatu zobaczyli przykłady zago
spodarowania i wykorzystania prze
strzeni gminy na cele rekreacyjne. 
Niemieccy radni oraz zastępca dyrek
tora gimnazjum w llmenau weszli na 
Złotą Górę oraz obejrzeli tor moto
crossowy w Paprotni. Pozostałą część 
dnia wypełniła wizyta w gminie Ry
chwał i rozmowy o energetyce odna
wialnej. 

Drugi dzień delegacja niemiecka 
spędziła w północnej części po-

wiatu. W Kleczewie na spotkaniu 
w szkole samorządowcy z llm ro
zmawiali o odnowieniu współpracy 
pomiędzy Zespołem Szkół Ponad
gimnazjalnych w Kleczewie oraz 
Lindenberggymnasium w llmenau. 
Popołudnie upłynęło im na zwie
dzaniu Parku Rekreacji i Aktywności 
Fizycznej w Kleczewie oraz wizycie 
w Ślesinie, gdzie dyskutowano 
o turystycznym gospodarowaniu 
gmin w naszym regionie. 

Powiat Koniński współpracuje 
z powiatem llm od października 
2002 r. W tym czasie zrealizowano 
wiele wspólnych inicjatyw dot. wy
miany doświadczeń pomiędzy sa
morządowcami, ochotniczymi stra
żami pożarnymi czy rolnikami. Pol
sko-niemiecka współpraca to także 
przedsięwzięcia edukacyjne, kultu
ralne i gospodarcze. 

Ewelina Rapeła 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

KURIER POWIATOWY 
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Dowiedz się czym oddychasz - Powiat Koniński po
nownie edukuje i promuje powietrze wolne od smogu 

10 
Powiat Koniński 13 czerwca 2017 r. podpisał Aut~_rzynajwyżej ocenionych pre-

• • • • , • zentaq1 oraz reprezentowane przez 
kole1ną JUZ um9wę z Wo1ewodzk1m Fundu- nich szkoty otrzymają nagrody rze-

szem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wod- czow:. Finał odbędzie się ~a po~ą-
nej w Poznaniu o dofinansowanie projektu ~~~~~~~~~ni:. starostWle PoWla

pt. „Olimpiada wiedzy pt. niska emisja 
w Aglomeracji Konińskiej". 

Olimpiada jest jednym z działań 
realizujących Plan Zrównoważonego 
Gospodarowania Energią Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Koniń
skiej. W zeszłym roku skierowana by
ła do gimnazjalistów. Tym razem mo
gą w niej wziąć udział uczniowie 
6 klas szkół podstawowych z powia
tu konińskiego i miasta Konina (Aglo
meracja Konińska) zainteresowani 
ekologią - zwłaszcza tematyką nad
miernej niskiej emisji. 

Głównym celem olimpiady jest za
poznanie dzieci z zagadnieniami do
tyczącymi zanieczyszczenia powie
trza w Polsce oraz podniesienie świa
domości uczestników nt. niskiej emi
sji i odnawialnych źródeł energii. 
Olimpiada podobnie jak w zeszłym 
roku składać będzie się z kilku eta-

pów. Pierwszy, który rozpocznie się 
we wrześniu to rekrutacja szkół po
legająca na zaproszeniu ich do 
udziału w Olimpiadzie i przyjmo
waniu od nich w wyznaczonym dniu 
zgłoszeń elektronicznych - maksy
malnie pierwszych 30 szkół. Potem 
nastąpią eliminacje szkolne, pole
gające na przeprowadzeniu w szko
łach lekcji na temat niskiej emisji 
oraz test wiedzy, który wyłoni osta
tecznie najlepszego ucznia repre
zentującego szkołę w finale. Trzeci 
- ostatni etap - to finał polegający 
na przygotowaniu przez najlep
szych uczniów plakatu zachęcają
cego do ograniczenia niskiej emisji 
komunikacyjnej Lub komunalnej 
bądź promującego ochronę powie
trza, czy też odnawialne źródła 
energii występujące w okolicy. 

Powiat wspiera spółki wodne 
Tegoroczna pomoc finan
sowa powiatu na remon
ty i utrzymanie systemów 
melioracyjnych wyniesie 
50 tysięcy złotych. Dota
cje trafią do pięciu gmin
nych spółek wodnych na 
konserwację ponad 
13,2 km rowów. 

Stan techniczny urządzeń melio
racji szczegółowej w powiecie ko
nińskim wymaga nakładów znacznie 
przewyższających możliwości fi
nansowe podmiotów zobowiązanych 
do ich utrzymania. Podstawowym 
źródłem finansowania spółek są 
składki jej członków oraz dotacje. 
Samorząd powiatu konińskiego od lat 
wspiera finansowo gminne spółki 

KURIER POWIATOWY 

wodne, początkowo poprzez doto
wanie ich działalności z powia
towego funduszu ochrony środowi
ska, a po jego likwidacji · zabezpie· 
czając na ten cel środki budżetowe. 

- Wspieramy gminne spółki wo
dne w poczuciu, że jest to bardzo 
ważne zadanie - mówi starosta ko
niński Stanisław Bielik - Od ilości 
pozyskanych przez nie pieniędzy 
zależy bowiem rozmiar wykonanej 
pracy. Przekazywane co roku dota
cje przeznaczane sq na niezbędne 
remonty i konserwacje urzqdzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, 
m.in. rowów odprowadzajqcych -
dodaje starosta ·służy to zapewnie
niu drożności tych urządzeń i ich 
prawidłowego funkcjonowania, co 
przekłada się na minimalizację za
grożenia powodziowego oraz utrzy
manie zdolności produkcyjnej pól. 

Informacji na temat Olimpiady 
udzielają pracownicy Wydziału Roz
woju i Promocji w Starostwie Powia
towym w Koninie, tel. 63 240 32 27, 
email: niska.emisja@powiat.konin.pl 

-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Przedsięwzięcie pt.: „Olimpiada 
wiedzy pt. niska emisja w Aglo
meracji Konińskiej" dofinansowane 
jest przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. 

Dorota Szkudlarek 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

W ciągu ostatnich pięciu lat, Za
rząd Powiatu Konińskiego przekazał 
spółkom 260 tysięcy złotych dotacji. 
Środki te pozwoliły przeprowadzić 
odmulenie i oczyszczenie mechani
cznie ponad 40 km rowów meliora
cyjnych. 

Kolejne 50 tysięcy z powiatowego 
budżetu trafi do gminnych spółek 
wodnych w tym roku. Ze wsparcia 
(wynoszącego po 10 tysięcy złotych) 
skorzystają podmioty z Goliny, 
Grodźca, Wilczyna, Rychwała oraz 
Kleczewa. Jak wynika z przedło

żonych wniosków, dotacje z powiatu 
przeznaczone zostaną na sfinanso
wanie konserwacji ponad 13,2 km 
rowów. 

Marta Bagrowska 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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Orkiestra Quantum laureatem Srebrnego 
Pasma Festiwalu w Częstochowie 
Orkiestra Quantum działająca przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale 
wraz z Mażoretkami Charme została 
uhonorowana tytułem laureata prestiżo
wego XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu 
Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie. 

Województwo wielkopolskie 
w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu 
Orkiestr OSP RP w Częstochowie re
prezentowały tylko 4 orkiestry dęte. 
Wśród nich była Orkiestra Quantum 
OSP w Rychwale, która jako jedyna 
zakwalifikowała się z powiatu koniń
skiego. Nasi przedstawiciele zajęli 
zaszczytne VI miejsce i dołączyli do 
grona najlepszych orkiestr w Polsce 
jako laureat Srebrnego Pasma Fes
tiwalu, w kategorii łącznej, czyli mu
zyki koncertowej oraz parady mar
szowej. 

- Aż 19 orkiestr dętych z całej 
Polski zaprezentowało się w XXIV 
Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr 
OSP RP w Częstochowie. Wśród nich 
nie mogło zabraknąć Orkiestry Qµan
tum z zespołem Mażoretek Charme. 
Wirtuozerię wszystkich orkiestr 
podczas dwudniowych przesłuchań 
konkursowych podziwiała publicz-

ność zgromadzona w filharmonii 
częstochowskiej. 

Orkiestry rywalizowały w trzech 
kategoriach i musiały zapre
zentować swoje umiejętności gry 
koncertowej, gry i parady mar
szowej oraz musztry paradnej 
w grupach. Na wynik końcowy 
wpływ miały także takie elementy 
jak: muzyka, choreografia z ele
mentami tanecznymi, synchroni
zacja układów, strój, fryzura oraz 
ogólne wrażenia estetyczne. Aby 
zaistnieć w gronie najlepszych mu
sieliśmy w eliminacjach regional
nych i wojewódzkich rywalizować 
z niemal 300 zespołami. Nasza 
determinacja i sumienna praca zos
tała doceniona przez jury konkur
sowe, które uhonorowało nas zasz
czytnym 6 miejscem. Tym samym 
zostaliśmy laureatem Srebrnego 
Pasma Festiwalu. Wynik ten jest 

dla nas satysfakcjonujący, bowiem 
dołączyliśmy do grona najlepszych 
orkiestr w Polsce. Nadmienię jesz
cze, że festiwal odbywa się co dwa 
lata. z ostatniego, który w 2015 r. 
odbył się w Płocku, wróciliśmy z XIII 
miejscem w kategorii muzyki kon
certowej i VII w kategorii Musztra 
Paradna. Wynik poprawiony o siedem 
pozycji jest dla nas naprawdę wy
jątkowy - mówi Zbigniew Osajda, 
kapelmistrz Orkiestry Quantum 
z Rychwała. 

- Ogólnopolski Festiwal OSP RP to 
impreza, która niesie za sobą prestiż 
orkiestr, a jednocześnie nowe wyz
wania i doświadczenie. Nie bez 
powodu miejscem przesłuchań zes
połów była filharmonia w Częs
tochowie. Orkiestra Quantum i Ma
żoretki Charme powróciły z festiwalu 
jako laureat Srebrnego Pasma Fes
tiwalu. Ogromny wysiłek i zaangażo
wanie obu zespołów włożony w przy
gotowania do konkursu zaowocował 
VI miejscem. W imponujący sposób 
zamykajq przedwakacyjny okres suk
cesów, na które złożyło się również 
I miejsce w Wojewódzkim Przeglq
dzie Orkiestr OSP w Kaliszu, które 
dało im przepustkę do kolejnych eta
pów Przeglądu OSPRP w roku 2018. 
Nie możemy zapomnieć o I miejscu 
oraz Grand Prix zdobytym na Po
wiatowym Przeglqdzie Orkiestr w Ko
ninie oraz I miejscu Mażoretek 
Charme na Międzypowiatowym Prze
glqdzie Szkolnych Zespołów Tanecz
nych w Kleczewie - podsumowuje 
Stefan Dziamara, burmistrz Ry· 
chwała. 

Festiwal odbywał się w dniach 
16·18 czerwca 2017 r. w Często· 

chowie, a jego organizatorem był 
Zarząd Główny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Lidia Cichocka 
Starostwo Powiatowe w Koninie 

KURIER POWIATOWY 
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Dobry zawód? To możliwe! 

I Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

rm SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
• WIELKOPOLSKIEGO 

Unia Europejska • 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Czy potrafisz dziś skroić modną sukienkę, 
której wzoru nie znajdziemy w sieciowych 
marketach? Albo czy umiesz tak wykonać 
meble w kuchni, by Twój portfel zamówień 
był wypełniony przez cały rok? Nawet jeśli 
dziś odpowiesz na to pytanie przecząco, to 
warto, byś mając 15 czy 16 lat takie 
pytanie sobie stawiał(-a). Bo to zawód, 
jaki wybierzesz przesądzi o Twoim losie 
w najbliższych latach. 

Kurier 
POWIATOWY 
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Dlaczego tak ważne jest, by pró
bować szukać dobrego fach u? Odpo
wiedź jest dziś banalna: dziś po pro
stu potrzeba dobrych krawców - pro
jektantów odzieży, stolarzy, hydrauli
ków, spawaczy, itp. 

Konkretny zawód przyniesie bo
wiem konkretne oczekiwane profity. 
Po skończonej szkole Twoim pier
wszym działaniem nie będzie wizyta 
w Powiatowym Urzędzie Pracy, stanie 
się nim przeglądanie ofert, pod 
warunkiem oczyw1sc1e, iż już 

w trakcie szkoły nie „wyłowi Cię" 
przyszły pracodawca. 

Jaką zatem szkołę wybrać? Dziś 
można już szukać takiej, która 
oprócz nauki zagwarantuje dobre 
warunki i - dzięki unijnemu wsparciu 
- dodatkowe możliwości. Takie zna
leźć można w dwóch szkołach po
nadgimnazjalnych: w Kleczewie 
i Sompolnie. Dzięki projektowi „Na
szym priorytetem sukces zawodowy -
program edukacji zawodowej w po
wiecie konińskim", w obu pla
cówkach wyremontowano już 2 pra
cownie: w Sompolnie - stolarską, 

w Kleczewie - krawiecką. W chwili 
obecnej szkoły prowadzą nabór 
uczniów m.in. w zawodach: krawiec 
i stolarz. Niebawem zakupione zo
stanie wyposażenie do wspomnia
nych pracowni. Uczniowie będą więc 
zdobywać praktyczną wiedzę i doś
wiadczenie zawodowe ucząc się 

w profesjonalnie wyposażonych 

salach oraz biorąc udział w płatnych 
praktykach i stażach zawodowych. 
Co więcej osoby mieszkające z dala 
od miejsca stażu będą mogły się 

ubiegać o zwrot wydatków zwią
zanych z dojazdem. Projekt prze
widuje też indywidualne spotkania 
z doradcą zawodowym, mające na 
celu pomoc w wyznaczeniu kierunku 
zawodowego rozwoju. 

Projekt „Naszym priorytetem 
sukces zawodowy - program edukacji 
zawodowej w powiecie konińskim" 
realizuje Powiat Koniński ze środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Wartość projektu to 879 
412,83 zł w tym 90% dofinansowania 
tj. 791471,54 zł. Projekt będzie 

realizowany do 30 września 2018 r. 

Witold Nowak 
Starostwo Powiatowe w Koninie 
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