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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Niepedagogicznym

placówek oświatowych z powiatu konińskiego -

życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej, satysfakcji z osiągnięć osobistych

oraz tych, które składają się na dorobek Waszych szkół.

Niech w tej trudnej sztuce nauczania wspiera Was dobre zdrowie i pogoda ducha,

a także poczucie odpowiedzialności i troski o poziom wychowania

kolejnych pokoleń młodych mieszkańców powiatu konińskiego.
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KURIER POWIATOWY

Rolnicy świętowali dobre plony
Rolnicy z diecezji włocławskiej,powiatu 

konińskiego i gminy Stare Miasto mocnym 

akcentem zakończyli tegoroczne plony. Dożynki 

w Starym Mieście, które odbyły się w niedzielę 

10 września 2017 r. były okazją do podzię-

kowań,wyróżnień  i dobrej zabawy.

Na dobry tegoroczny plon złożyły 

się sprzyjająca pogoda i ciężka praca 

rolników. Za tę dobrą aurę rolnicy 

dziękowali podczas Mszy św. kon-

celebrowanej przez ks. Wiesława 

Meringa ordynariusza diecezji wło-

cławskiej w kościele św. Ap. Piotra      

i Pawła w Starym Mieście. Wcześniej 

jednak kolorowy korowód dożynkowy 

przeszedł przez pięknie przystrojoną 

wieś. Tworzyły go Orkiestra Staro-

miejska, poczty sztandarowe, 33 de-

legacje wieńcowe, gospodarze do-

żynek i zaproszeni goście. Najważ-

niejsi – czyli starostowie dożynek 

Hanna Przybyłowicz z Główiewa         

i Tomasz Kwieciński z Liśca Wielkie-

go – drogę spod Urzędu Gminy po-

konali niezwykle pięknym i zadbanym 

Rolls Roycem z 1936 r. Asystowali im 

młodzi rolnicy: Monika Dąbek i Adrian 

Walczak.

Po Mszy św., podczas której biskup 

poświęcił ofiarowane na dożynkach 

chleby i wieńce, korowód przeszedł 

na plac przykościelny, gdzie odbyła 

się część oficjalna uroczystości. Przy 

zgromadzonych gościach: europo-

słach, parlamentarzystach, samorzą-

dowcach dokonał się obrzęd prze-

kazania chleba. Z rąk starostów i asy-

stentów dożynek trzy chleby wy-

pieczone z tegorocznej mąki odebrali 

biskup Wiesław Mering, starosta ko-

niński Stanisław Bielik oraz wójt Sta-

rego Miasta Ryszard Nawrocki.

Dożynki były też okazją do wrę-

czenia medali i wyróżnień. Odznaki 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

otrzymali: Jarosław Brzęcki z Liśca 

Wielkiego, Leszek Czubiński ze Sta-

rego Miasta, Jadwiga Gajewska, 

Sklep „Żelazny” ze Starego Miasta, 

Michał Gmachowski, ze Starego 

Miasta, Dawid Jędro z Kazimiero-

wa, Roch Kasprzyk Sklep „Żelazny” 

ze Starego Miasta, Bożena Kazi-

mierczak z Liśca Nowego, Andrzej 

Osuchowski z Barczygłowa, Andrzej 

Piaskowski ze Starego Miasta. Tytuł 

honorowy „Zasłużony dla powiatu 

konińskiego” otrzymali natomiast: 

Andrzej Kujawiński – sołtys wsi Li-

siec Wielki, działacz społeczny oraz 

Adam Mikuła – przedsiębiorca i dzia-

łacz  społeczny.



Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Podczas Święta Plonów w Starym 

Mieście nastąpiło Rozstrzygnięcie    

XV Konkursu „Powiatowy rolnik ro-

ku”. Kapituła powołana przez staros-

tę konińskiego uznała, że najlepszy-

mi, spośród dziewięciu nominowa-

nych, są w tym roku gospodarstwa:

Państwa Katarzyny  i Walde-

mara Budnych

Państwa Aleksandra i Włodzi-

mierza Kowalskich

Państwa   Agaty   i   Tomasza  

Rybarczyków

Państwa   Anny i Norberta 

Siekaczów

Państwa  Beaty i Jacka 

Woźniaków

piękniejszy wieniec dożynkowy. 

Spośród ocenianych przez nieza-

leżną komisję 33 wieńców nagro-

dzono trzy wieńce, kolejne trzy 

otrzymały wyróżnienia: I miejsce 

zajęło sołectwo Wilczyn, II miejsce 

Stowarzyszenie Mieszkańców Sołec-

twa Morzyczyn z gm. Wierzbinek,    

a III sołectwo Kramsk-Pole. Wyróż-

niono Sołectwo Stare Miasto, KGW 

Półwiosek Stary oraz Sołectwo 

Popielewo Drugie. Uczestnicy 

dożynek w Starym Mieście mogli 

podziwiać jeszcze jeden szczególny 

wieniec – przygotowany przez Koło 

Gospodyń Wiejskich ze Sławska. 

Wykonany misternie przez sławskie 

Po dekoracji delegacji wieńco-

wych scenę wypełnili artyści: naj-

pierw Orkiestra Staromiejska wzbo-

gacana pokazem mażoretek Sigma, 

następnie ukraiński zespół „Podolski 

Kwiat” z partnerskiego dla Powiatu 

Konińskiego Rejonu Kozjatyńskiego, 

kujawski Zespół Ludowy „Kryszy-

nioki”, Zespół Taneczny „Uśmiech”    

z Liśca czy w końcu młodzi wokaliści 

ze Studia „My Voice”.

Finałowy koncert disco polo        

w wykonaniu Marcina Siegieńczuka 

lidera jednego z czołowych zespołów 

muzyki disco – Topless rozpoczął 

zabawę, która przy muzyce zespołu 

Zarys trwała do północy.gospodynie wieniec reprezentował  

w sierpniu Powiat Koniński na 

Dożynkach Wojewódzkich zajmując 

tam zaszczytne II miejsce.
Część artystyczna rozpoczęła się 

od rozstrzygnięcia konkursu na naj-



Wspierając polskość na Ukrainie

Wizyta „Podolskiego Kwiatu” pla-
nowana była od dawna. Zespół został 
zaproszony na Diecezjalno-Powiato-
wo-Gminne Dożynki w Starym Mie-
ście, które odbyły się 10 września 
2017 r. Tam zaprezentował licznie 
zgromadzonym mieszkańcom powia-
tu konińskiego półgodzinny program 
taneczny. Był to punkt kulminacyjny 
pięciodniowej wizyty zespołu. Jej 
program był o wiele bogatszy, po-
nieważ już pierwszego dnia po 
przyjeździe 14-osobowy zespół wraz 
z opiekunami udał się do Liśca 
Wielkiego, gdzie w sali tamtejszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej roz-
począł warsztaty taneczne pod okiem 
pani Karoliny Zawal – instruktorki 
Zespołu Pieśni i Tańca „Uśmiech”. 

Nazywają się „Podolski 
Kwiat” i choć ćwiczą 
z dala od Polski, to 
właśnie polska kultura 
dominuje w ich reper-
tuarze. Dzieci i mło-
dzież z Polskiej Szkoły 
Sobotnio-Niedzielnej 
w Koziatyniu gościły na 
początku września 
w powiecie konińskim. 
Zespół bywa w naszym 
kraju kilka razy w roku, 
ale tegoroczny przyjazd 
do Konina zapamięta na 
długo.

Tuż przed rozpoczęciem warsz-
tatów, pierwszego dnia, na zespół 
tancerzy czekała największa nie-
spodzianka podczas ich wizyty.       
Z rąk starosty konińskiego Sta-
nisława Bielika dzieci otrzymały 
kompletne stroje krakowskie, które 
zespół „Podolski Kwiat” będzie 
wykorzystywał promując Polskę na 
Ukrainie i kulturę kresów podczas 
wizyt w Polsce. Słowami trudno 
opisać radość i wzruszenie, jakie 
panowało na sali podczas tego 
krótkiego spotkania. Warto pod-
kreślić jednak, że wspomniane 
uczucia udzieliły się zarówno ob-
darowanym, jak i wręczającym.        
W podziękowaniu, bardzo sponta-
nicznie, dzieci wraz z instruktorami 
zaśpiewały „Polskie Kwiaty”, nie 
zabrakło też gromkiego „Sto lat” 
wykonanego na głosy, w zupełnie 
innej niż znana w Polsce aranżacji.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

– Bardzo zdyscyplinowany zespół 
dzieci i młodzieży – wspomina in-
struktorka „Uśmiechu”. – Pracowało 
nam się bardzo dobrze. Ukraińscy 
tancerze przyjechali z postano-
wieniem nauczenia się u nas jednego 
polskiego tańca, ale patrząc na 
liczbę godzin, jaką mogliśmy po-
święcić na warsztaty trochę w to 
wątpiłam. Tymczasem dzięki ich za-
angażowaniu i ciężkiej pracy ten cel 
udało się osiągnąć! – podkreśla Ka-
rolina Zawal

Podczas wizyty w powiecie 
konińskim „Podolski Kwiat” wy-
stąpił nie tylko na dożynkach          
w Starym Mieście, swoje taneczne 
umiejętności młodzi Ukraińcy za-
prezentowali też na organizo-
wanych tego samego dnia w Ry-
chwale corocznych „Impresjach 
Muzycznych”.

7 października 2017 r. w Ko-
ziatyniu Zespół „Podolski Kwiat" 
świętował jubileusz 10-lecia działal-
ności. Od samego początku zespół 
prowadzi instruktor pani Natalia 
Czajkowska.
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Antoni Szulczyński. Nie wszystek umarł

Pochodził z Wilczyna, potem poprzez studia w Krakowie i za granicą 

kształcił swój malarski talent. Nieco zapomniany dotychczas artysta – 

Antoni Szulczyński „powrócił” 13 września 2017 r. w Domu Kultury 

„Oskard” w Koninie podczas premiery filmu „Antoni Szulczyński – 

malarz od urodzenia”. 

Koniec XIX wieku, a dokładnie 
1877 rok, to czas dla Polski ponury. To 
wtedy, w czasach zaborczego znie-
wolenia, Antoni Szulczyński przy-
szedł na świat w Wilczynie. Jego 
talent i pracowitość widać było od 
najmłodszych lat. Nie było więc 
zdziwieniem, kiedy pochodzący spod 
Konina młody artysta, syn miej-
scowego właściciela wiatraka i spo-
rego gospodarstwa, trafił w końcu na 
Akademię Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Potem studiował jeszcze       
w Wiedniu, Rzymie, Monachium, czy 
Wilnie. Te i inne informacje na temat 
artysty przedstawia film w reżyse-    
rii Krzysztofa Paluszyńskiego, po-
chodzącego także z Wilczyna po-
znańskiego reżysera, który dzięki 
dofinansowaniu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego stworzył 
kilkudziesięciominutowy film o Anto-
nim Szulczyńskim. Jego premiera,     
w której wzięli udział wicesta- 

rosta koniński Władysław Kocaj       
i Halina Lenartowicz, członek Za-
rządu Powiatu Konińskiego, mie-
szkańcy gmin Wilczyn i Kramsk, 
odbyła się 13 września 2017 r.         
w Domu Kultury Oskard w Koninie. 
Podczas tego niezwykłego wyda-
rzenia reżyser z rąk wspomnia-   
nych wyżej członków Zarządu 
Powiatu otrzymał Tytuł Honorowy 
„Zasłużony dla Powiatu Ko-
nińskiego”. 

Film o artyście z Wilczyna 
oprócz wartości dokumentalnej, 
dla obecnej na sali Oskardu rodzi-  
ny miał i zapewne nadal ma war-
tość sentymentalną. Potomkowie 
artysty, którzy wzięli udział w pre-
mierze, nie ukrywali wzruszenia 
wspominając człowieka, którego 
znawcy sztuki stawiają pomiędzy 
takimi młodopolskimi artystami   
jak Jacek Malczewski, czy Józef 

Mehoffer. Co ciekawe  
w filmie – w kilku fabu-
laryzowanych scenach – 
zagrali mieszkańcy po-
wiatu konińskiego.

Trzeba zatem zoba-
czyć monumentalne 
dzieła Antoniego Szul-
czyńskiego. W powie-
cie konińskim polichro-
mie artysty urzekają    
w Kramsku, Wilczynie 
czy Złotkowie. Malarz 
zdobił też nieodległy 
kościół w Broniszewie, 
Lubnicach, czy Miedź-
nie. Niezwykle porusza 
także wątek dotyczący 
choroby artysty. Antoni 
Szulczyński był bowiem 
artystą niepełnospra-
wnym. Kiedy malował 
polichromię wciągano 

Zainteresowanych życiem i twór-
czością Antoniego Szulczyńskiego 
zachęcamy do odwiedzania miejsc, 
które zdobił artysta, a także 
odsyłamy na stronę insternetową 
antoniszulczynski.pl Dziś, gdy upły-
nął wiek od czasu, gdy artysta            
z Wilczyna żył i tworzył, powraca do 
nas we wspomnieniach. Pochowany   
w Wilczynie, patron tamtejszego 
Domu Kultury, nie wszystek umarł.     
A tym, którzy się do tego przyczynili 
należą się słowa podziękowania.

go w specjalnym koszu pod sklepienia 
kościołów, które ozdabiał. Szul-
czyński ma też w swoim dorobku, 
niestety rozproszone dziś po całym 
kraju, piękne portrety, czy pejzaże.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspiańskiego w Koninie

Powiat Koniński, 
Miasto Konin oraz 
Miejska Biblioteka 
Publiczna w Koninie 
zorganizowały
2 września 2017 r. 
kolejną odsłonę 
ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie.

W tym roku czytano Wesele 

Stanisława Wyspiańskiego. Dramat 

Stanisława Wyspiańskiego zwyciężył 

podczas internetowego głosowania 

spośród czterech propozycji. Naj-

słynniejszy utwór Stanisława Wy-

spiańskiego powstał na kanwie 

autentycznego wydarzenia – wesela 

poety i dramaturga Lucjana Rydla     

z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką 

z podkrakowskich Bronowic.

Konińskie czytanie odbyło się         

w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Koninie. Jej dyrektor, Henryk Ja-

nasek, witając uczestników, odczytał 

list Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

inaugurujący akcję. – Serdecznie 

zapraszam wszystkich Państwa do 

wspólnego czytania Wesela, do lek-

tury, która wydobędzie różnorodność 

bohaterów, wyjątkową scenerię, bo-

gactwo  odniesień.

Akcja „Narodowe Czytanie” orga-

nizowana jest przez Prezydenta RP 

od 2012 r. Została zainicjowana 

wspólną lekturą Pana Tadeusza 

Adama  Mickiewicza. 

W konińską odsłonę Narodowego 

Czytania, jak co roku, włączyli się 

samorządowcy (w tym starosta 

koniński i prezydent miasta Konina), 

ludzie kultury i oświaty, organizacji 

społecznych  oraz  dziennikarze.

Skoro to „Wesele”, to nie zabrakło 

akcentów ludowych (występ zespołu 

tańca ludowego „Uśmiech” ze Szkoły 

Podstawowej w Liścu Wielkim), 
kilka słów o Wyspiańskim wygłosiła 
Wiesława Kozłowska wykładowca 
PWSZ  w  Koninie.

W postaci z Wesela wcielili się: 
Tomasz P. Nowak – poseł na Sejm 
(poeta w „Weselu”), Krzysztof 
Wereszczyński – dyrektor MODN     
w Koninie (gospodarz), Karol Fritz – 
dyrektor SP nr 10 w Koninie 
(dziennikarz), Damian Kruczkowski 
– wiceprezes Stowarzyszenia Wiel-
kopolskiego FRYDHOF (Stańczyk), 
Mariusz Zaborowski – burmistrz 
Miasta i Gminy Ślesin, (pan młody), 
Mirosław Durczyński – burmistrz 
Miasta i Gminy Golina (poeta), Anna 
Pilarska – redaktor naczelna re-
dakcji portalu lm.pl (Rachel), Ze-
non Chojnacki – wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Konina, (poeta), 
Danuta Plucińska – pracownik Wy-
działu Rozwoju i Promocji Sta-
rostwa Powiatowego w Koninie 
(Maryna), Stanisław Bielik – starosta 
koniński, (poeta), Zena Sroczyńska 
– kierownik Wydziału Kultury Urzę-
du Miejskiego w Koninie, (radczy-
ni), Sławomir Lorek – zastępca pre-
zydenta Konina (dziennikarz), Piotr 
Rybczyński prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Konina (gospodarz).

Na zakończenie spotkania o swoim 
patronie – Stanisławie Wyspiańskim 
opowiedzieli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Kawnicach. Wszyscy 
goście  mogli skosztować także pysz-
nego,  weselnego  ciasta.

Danuta Plucińska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiat zrealizował kolejne zadania drogowe
Powiat Koniński zakończył realizację dwóch 
zadań drogowych współfinansowanych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020. Prawie cztery kilometry 
nowej nawierzchni, chodniki, utwardzone 
pobocza oraz nowe oznakowania, to efekt 
przebudowy dróg powiatowych: nr 3250P 
na odcinku Stare Miasto – Lisiec Wielki oraz 
nr 4320P na trasie Nowa Ciświca – Lipice.

Obie inwestycje realizowane były 

od sierpnia ubiegłego roku, a ich 

głównym celem, poza zwiększeniem 

bezpieczeństwa i usprawnieniem 

przejazdu, była poprawa dostępności 

znajdujących się przy tych drogach 

terenów wiejskich, a przede wszyst-

kim ułatwienie ich mieszkańcom do-

jazdu do pobliskiej infrastruktury 

społecznej, m.in.: szkół, ośrodków 

zdrowia i kościołów.

W efekcie prac prowadzonych na 

ponad 3-kilometrowym odcinku drogi 

powiatowej nr 3250P wymieniono 

nawierzchnię jezdni, poszerzono jej 

parametry do 5,5 oraz 6 metrów, 

wybudowano chodniki i pobocza 

utwardzone, a także wykonano ozna-

kowanie.

Zrealizowanie zadania inwesty-

cyjnego na drodze Nowa Ciświca – 

Lipice pozwoliło na zmianę prawie 

800-metrowej nawierzchni drogi 

gruntowej na asfaltową, poszerzenie 

jej szerokości do 5,5 m, wykonanie 

pobocza, pionowego i poziomego 

oznakowania oraz wybudowanie 

chodnika  przy  szkole

– Oba odcinki dróg objęte 

przebudową stanowią teraz wi-

zualnie estetyczne, a przede wszyst-

kim przemyślane pod względem 

bezpieczeństwa ciągi komunikacyjne 

- mówi starosta koniński Stanisław 

Bielik - ich zmodernizowanie miało 

również duże znaczenie logistyczne 

dla mieszkańców domów położonych 

wzdłuż obu dróg - dodaje starosta.

Zmodernizowane drogi już służą 
ich użytkownikom. Do osiągnięcia 
pełnej satysfakcji konieczne będzie 
jeszcze rozliczenie projektów. Warto 
przypomnieć, że na sfinalizowanie 
obu przedsięwzięć samorząd zabez-
pieczył w budżecie powiatu ponad     
5 milionów złotych, z czego prawie   
3 miliony ma wynieść dofinansowanie 
z PROW.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Pszczelarze z Wielkopolski świętowali w Skulsku

Pszczelarze z Regionu świętowali 30 lipca 2017 r. w Skulsku. 

W obchodach uczestniczyło ponad 300 osób.

XXXVI Regionalny Dzień Pszcze-
larza miał szczególną oprawę. Święto 
połączone zostało z uroczystością 
poświęcenia i wręczenia Sztandaru 
dla Koła Pszczelarzy w Skulsku. 
Najbardziej zasłużeni dla bartniczej 
profesji w Wielkopolsce uhonorowani 
zostali najwyższymi odznaczeniami 
pszczelarskimi. Przy fanfarach or-
kiestry, statuetki, medale Dzierżona, 
złote, srebrne i brązowe odznaki,     
a także dyplomy Polskiego Związku 
Pszczelarskiego wręczyli nagro-
dzonym Waldemar Kudła, Prezydent 
Polskiego Związku Pszczelarskiego    
w Warszawie oraz Roman Kowalak, 
Prezes Regionalnego Związku Pszcze-
larzy w Koninie.

W gronie nagrodzonych znalazł się 
również starosta koniński, który udał 
się do Skulska, aby podziękować 
pszczelarzom za podtrzymywanie 
pięknej tradycji bartniczej oraz 
trudną i żmudną pracę, dzięki której 
kuchnia polska wzbogacana jest 
najlepszymi polskimi produktami 
pszczelimi. Stanisław Bielik został 
wyróżniony przez Polski Związek 
Pszczelarski za wybitny wkład           
w rozwój polskiego pszczelarstwa.

Tegorocznym regionalnym ob-
chodom Dnia Pszczelarza w Skulsku 
towarzyszył kiermasz oraz wystawa. 
Spotkanie, tradycyjnie, stało się 
okazją do pogłębiania wiedzy o 
pszczelarstwie i propagowania zalet 
produktów pszczelich, a także 
wymiany doświadczeń oraz nawią-
zania nowych kontaktów między 
pszczelarzami z całej Wielkopolski.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Wzywają Cię do zapłaty? Bądź uważny!
Problemy związane 
z bezzasadnymi 
wezwaniami do zapłaty 
wysyłanymi do konsu-
mentów pojawiają się 
nieprzerwanie od 
wielu lat. 

Ostatnimi czasy do Biura Po-
wiatowego Rzecznika Konsumentów 
w Koninie zwracają się konsumenci, 
których firmy windykacyjne wzywają 
do zapłaty rzekomego zadłużenia wy-
nikającego z zakupu publikacji o cha-
rakterze zoologicznym lub gastrono-
micznym w latach 1999-2002. 

Z informacji uzyskanych od kli-
entów wynika, że nigdy takich to-
warów nie nabywali ani też nie 
zamawiali. Dokumenty zawierające 
ww. wezwania do zapłaty są bardzo 
lakoniczne. Brak w nich jakiegokol-

 

Pamiętajmy, że art. 118 Kodeksu 
cywilnego przewiduje, że „jeżeli 
przepis szczególny nie stanowi ina-
czej, termin przedawnienia wynosi 
lat dziesięć, a dla roszczeń o świad-
czenia okresowe oraz dla roszczeń 
związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – trzy lata”. 
Tym samym ewentualne długi, 
których termin wymagalności 
upłynął ponad 3 lata temu, są 
właściwie nie do 

 

wyegzekwowa-
nia przez wierzyciela. Wystarczy, 
że osoba, która jest wzywana do 
zapłaty, podniesie zarzut przedaw-
nienia. Wówczas sąd nie wyda Bernadeta Szmytka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Jeżeli więc spotkamy się               
z przedstawionym powyżej proble-
mem, to możemy skorzystać z po-
mocy właściwego miejscowo rzecz-
nika konsumentów. Mieszkańcy po-
wiatu konińskiego winni zgłaszać się 
do Biura Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Koninie, które mieści 
się w Starostwie Powiatowym.          

wiek dowodu na to, że dana osoba 
zawarła przedmiotową umowę. Co 
należy w takiej sytuacji zrobić? 
Przede wszystkim nie trzeba ulegać 
naciskom i groźbom. Straszenie są-
dem i windykacją często jest  bez-
podstawne. 

niekorzystnego dla niego wyroku. 
Przy czym pamiętać należy, że bieg 
przedawnienia przerywa się przez 
uznanie roszczenia przez osobę, 
przeciwko której roszczenie przy-
sługuje. W praktyce oznacza to, że 
zapłata nawet 1 grosza przez 
konsumenta niweczy upływ czasu,  
a to oznacza, że bieg terminu liczy  
się  od  początku!    

W Żychlinie „Rozważali nad Europą”
60 rocznica podpisania 
Traktatów Rzymskich 
stała się przyczynkiem 
do zorganizowania 
22 września 2017 r.,              
w kompleksie sportowo – 
dydaktycznym Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
–Usługowych w Żychlinie 
debaty „Rozważania    
nad   Europą”.

Dyskusja, w której udział wzięli 
uczniowie, nauczyciele, dyrekcja 
szkoły, a także zaproszeni goście, to-
czyła się wokół trzech zagadnień  tj: 
Czym jest dla mnie Unia Europejska?, 
Czego oczekujemy od Unii Euro-
pejskiej?, Czy widzimy wpływ Unii 
Europejskiej na nasze życie?

Zorganizowana debata to pierw-
szy etap zadania konkursowego         
o nagrodę Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego dla szkół licealnych,

zawodowych i techników na naj-
lepszą debatę „Rozważania nad 
Europą” z okazji 60. rocznicy pod-
pisania Traktatów Rzymskich”. Ko-
lejnym będzie przygotowanie wnio-
sków wynikających z dyskusji,          
w formie „Listu do Unii Europej-
skiej”. Nagrodą dla zwycięskiego 
zespołu będzie wyjazd do Brukseli, 
podczas którego uczniowie spot-
kają się z przedstawicielami insty-
tucji unijnych i osobiście przekażą 
im wnioski i uwagi co do swojej 
wizji i funkcjonowania Unii Euro-
pejskiej. Ogłoszenie wyników nas-
tąpi już 20  listopada.

Podczas panelu dys-
kusyjnego uczniowie 
należący do Szkolnego 
Chóru „Arietta” od-
śpiewali hymn Unii Eu-
ropejskiej „Oda do ra-
dości”, a także przed-
stawili krótko osiąg-
nięcia szkoły z ostat-
niego roku szkolnego 
oraz zaprezentowali 
wykonane przez siebie 
prezentacje i filmiki na 

Patronat honorowy nad wyda-

rzeniem objęła Komisja Europejska.

temat Unii Europejskiej. Ponadto 
przedstawili wyniki ankiety „Czym 
jest dla mnie Unia Europejska”, którą 
przeprowadzili wśród uczniów i na-
uczycieli ZSEU oraz mieszkańców 
Konina.

Joanna Gadomska
ZSEU w Żychlinie
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Latają i fotografują

Lotnicze pionowe zdjęcia foto-

grametryczne posłużą do przygoto-

wania cyfrowej mapy powiatu ko-

nińskiego. W październiku, ale tyl-   

ko wtedy, kiedy pozwoli na to pogoda, 

nad naszymi głowami latać bę-      

dzie samolot Vulcanair wyposażony          

w wielkoformatowe kamery, które 

pozwolą na dokładne zobrazowanie 

tego, co rzeczywiście znajduje        

się na terenie powiatu konińskiego.     

– W takim zakresie zdjęć tego terenu 

nie wykonywano od… kilkudziesięciu 

lat. Podczas wykonywania prac        

na terenie powiatu konińskiego 

oznaczonych będzie ponad 300 fo-

topunktów, które będą malowane na 

drogach oraz wykładane np. na 

Tysiące zdjęć lotniczych wykonają w paź-
dzierniku w powiecie konińskim przed-
stawiciele firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. w El-
blągu. Tak zwane naloty są niezwykle ważną 
częścią projektu „Wzmacnianie zastosowa-
nia Technologii Informacyjno-Komunikacyj-
nych w Powiecie Konińskim – Integracja        
i harmonizacja baz danych oraz udostęp-
nianie elektronicznych usług publicznych”.

Umowę na realizację projektu 

„Wzmacnianie zastosowania TIK 

w Powiecie Konińskim – Integracja 

i harmonizacja baz danych oraz 

udostępnianie elektronicznych 

usług publicznych” podpisano     

29 sierpnia 2017 r. w Urzędzie 

Marszałkowskim w Poznaniu, choć 

faktycznie działania związane      

z jego realizacją trwają od 

ubiegłego roku. Głównym celem 

Efektem projektu będzie 

wdrożenie rozwiązań mających 

zapewnić publiczny dostęp do 

aktualnych danych przestrzennych 

partnerów projektu (np. miejscowe 

plany zagospodarowania prze-

strzennego, wypisy z rejestrów 

gruntów itp.) Projekt ma usprawnić   

i poprawić jakość szeroko rozu-

mianej informacji przestrzennej oraz 

upowszechnić dostęp do informacji 

publicznej. Dodatkowo ma wpro-

wadzić innowacyjne rozwiązania, 

czyli umożliwić na co najmniej 

dwustronną interakcję pomiędzy 

klientami urzędów a mieszkańcami 

powiatu. Przekładając to na prosty 

język można powiedzieć, że to, co 

było analogowo, będzie teraz cy-

frowe i dostępne  bez konieczności 

wizytowania kolejnych urzędów.

polach. Wykonawcą zdjęć jest kon-

sorcjum firm: OPEGIEKA Sp. z o.o.    

z  Elbląga i MGGP  Aero Sp. z o.o.     

z Tarnowa – mówi Katarzyna 

Rejniak, kierownik projektu.

projektu jest usprawnienie obsługi 

klienta i funkcjonowania admini-

stracji samorządowej poprzez wdro-

żenie nowych technologii informa-

cyjnych i komunikacyjnych w 15 jed-

nostkach samorządu terytorialnego 

(powiat koniński + 14  gmin).

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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