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XXII Regaty Barbórkowe 
Konin-Pątnów 2016 
to ostatnie w sezonie 
zmagania żeglarzy. 
W tym roku 26 listopada 
2016 r., na Jezioro 
Pątnowskie wypłynęło 
35 jednostek, które 
rywalizowały w sześciu 
klasach.

Wśród tegorocznych uczestników 
znaleźli się żeglarze nie tylko z  Ko-
nina, ale również m.in. z Wrocławia, 
Ostrzeszowa, Gdańska, Sochaczewa 
czy Torunia. Sprzyjający żeglarzom 
wiatr pozwolił rozegrać 3 biegi, 
w których rywalizacja była naprawdę 
sportowa, choć nie obyło się bez wy-
wrotek czy kolizji.

W  tym roku zamiast tradycyjnych 
pucharów zawodnicy otrzymali ob-
razy wykonane przez żeglarza Wła-
dysława Seniuka z  Konina oraz sta-
tuetki, których autorem jest Adam 
Konocki z Sompolna.

Regaty poprzedził piątkowy kon-
cert „Złota Szekla”, w  czasie któ-
rego piosenkę żeglarską i  nie tylko 
zaprezentowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 15 im. Polskich 
Olimpijczyków w Koninie, muzycy 
z Konińskiego Kameralnego Zespołu 

Żeglarze zakończyli sezon
Akordeonowego oraz gwiazda wie-
czoru zespół EKT Gdynia – laureat 
ostatniej festiwalowej „Złotej Szekli”.

Wyniki XXII Regat Barbórkowych
Klasa OMEGA SPORT:

1. POL 4 Rote rakete Jacht Klub Wro-
cław: Karol Boroń, Marzena Dur-
kalec, Anna Dobrzańska

2. POL 222: Anna Lidia, Jan Springer, 
Krzysztof Spytek, Patrycja Spytek

3. POL 52 40-latka KZ Energetyk: 
Maciej Hetke, Maciej Moch, Jakub 
Grzelak
klasa OMEGA STANDARD

1. POL 239 LALA Szkutner Myślibórz: 
Janusz Zimer, Jan Witkowski, Ma-
rek Żurawski

2. POL 16 Tachion Horyzont Gniezno: 
Krzysztof Turza, Hubert Radzi-
mowski, Marcin Nowak

3. POL 72 Biało-Zielona Poznań: Ma-
ciej Gałęzewski, Krzysztof Łaszcz, 
Krzysztof Świtalski

Klasa TURYSTYCZNA I
1. POL 98 Andrzela Toruńskie Towa-

rzystwo Regatowe: Andrzej Rygiel-
ski, Zenon Jędrzejczak, Wojciech 
Brzoska

2. Jeremi Mariner 20 Jarocin: Remi-
giusz Chłopocki, Piotr Malicki

3. Stary Marych Pegaz 620 AZS Poli-
technika Gdańska: Artur Niedziółka, 
Tomasz Pacek, Stanisław Niedziół-
ka, Franciszek Pacek, Halina Pacek

Klasa TURYSTYCZNA II
1. POL 66 Bakoma Neptun Wągro-

wiec: Sławomir Rhode, Rafał Ła-
bój, Mikołaj Chodulski, Szymon 
Kłosiński
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Julia Łozowska, uczennica 
Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II st. 
w Warszawie, zwyciężyła 
w 13. Ogólnopolskim 
Festiwalu Pianistycznym 
„Chopinowskie 
Interpretacje Młodych”. 

 
Sześcioro młodych i utalento-

wanych muzyków zaprezentowało 
swoje umiejętności muzyczne pod-
czas dwudniowych eliminacji do 
13. Ogólnopolskiego Festiwalu Pia-
nistycznego „Chopinowskie Inter-
pretacje Młodych”. Przesłuchania 
konkursowe odbywały się w dniach 
18-19 listopada 2016 r. w Państwo-
wej Szkole Muzycznej I i II st. w Koni-
nie. Niekwestionowaną laureatką Fe-
stiwalu została piętnastoletnia Julia 
Łozowska z Warszawy.

 
Muzycznym interpretacjom dzieł 

Fryderyka Chopina przysłuchiwała 
się komisja oceniająca pod przewod-
nictwem prof. Waldemara Andrze-
jewskiego. Towarzyszyli mu Elżbieta 
Tarnowska i Zbigniew Raubo. Jury 
oceniające doceniło umiejętności 
Marty Czech i Zuzanny Pietrzak i uho-

Julia Łozowska laureatką 
„Chopinowskich 
Interpretacji Młodych”

norowało drugim miejscem, trzecie 
przyznano Marcie Kubiak i Miłoszo-
wi Lewandowskiemu. Wyróżnienie 
otrzymał Cezary Karwowski.

 
Finałowy koncert w wykonaniu 

uzdolnieniach pianistów odbył się 
przy „Chopinowskim blasku świec” 
w Sali Balowej Pałacu Bronikowskich 
w Żychlinie. Pierwszą nagrodę głów-
ną, czek o wartości 3 tys. zł, ufun-
dowaną przez Starostę Konińskiego, 
wręczył laureatce Mirosław Kruszyń-
ski, sekretarz powiatu.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

2. Jaro Meble Goplasus KZKWB: Ra-
fał Wrzesiński, Janusz Skotarek, 
Krzysztof Całuj

3. Laguna Ocean 725 KZKWB: Ma-
riusz Rogowski, Adam Arkita, Pa-
weł Wrzeszcz

Klasa TURYSTYCZNA III
1. I-2635 Legenda Sochaczew: Mi-

chał Brzozowski, Karol Bartosie-
wicz, Marek Wyględowski

2. Phobos 24,5 Biały KŻKWB: Paweł 
Czajkowski, Dawid Czajkowski, 
Mariusz Cheliński

3. PZN 048 Catherine KŻ Energetyk: 
Sławomir Kucal Krzysztof Geraga, 
Jerzy Szkudlarek

Klasa Open
1. K-1822 Zęzożłopy Nakło nad No-

tecią: Wojciech Śmigiel, Robert 
Górny

2. 5350 Poznań: Tomasz Grzybowski, 
Anna Grzybowska

3. 550 Spark: Jacek Olejniczak, Jacek 
Klimowski.

Organizatorzy tegorocznych Re-
gat: Klub Żeglarski przy KWB Konin, 
CKiS Oskard, Koniński Okręgowy 
Związek Żeglarski, Partnerzy: Mia-
sto Konin, Powiat Koniński, AS PAK 
KWB Konin, Portofino, Klub Żeglar-
ski „ENERGETYK”, Martines, Koniński 
Dom Kultury, KON-PLAST, ROLAND, 
ELEKTROBUDOWA, Tak czy Owak.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Dominik Rusin 
z Gimnazjum nr 7 im. gen. 
Władysława Sikorskiego 
w Koninie został 
laureatem Olimpiady 
wiedzy - Niska emisja 
w Aglomeracji Konińskiej. 
Finał Olimpiady, w którym 
wzięło udział 27 finalistów 
z Konina i powiatu 
konińskiego, odbył się 
28 października 2016 r. 
w Starostwie Powiatowym 
w Koninie.

 
Praca Dominika, czyli film pt. „Wia-

domości ekologiczne”, była oryginal-
na i  zawierała wiele szczegółowych  
informacji. – Nie zabrakło danych 
statystycznych, Dominik wykorzystał 
różne techniki wizualizacji (film, zdję-
cia, grafika), a co najważniejsze jego 
przekaz był czytelny i  zrozumiały – 
mówi Katarzyna Rejniak, przewodni-
cząca komisji oceniającej projekty.

Wyłoniono zwycięzców olimpiady 
wiedzy o niskiej emisji

Listopada z  Gimnazjum z  Zespołu 
Szkół w Brzeźnie. – W tym przypadku 
doceniony został odpowiedni dobór 
tematu związany z  niską emisją we 
własnym otoczeniu oraz pomysło-
wość poprzez zaangażowanie innych 
uczniów, mieszkańców i przedstawi-
ciela gminy Krzymów – relacjonuje 
Katarzyna Rejniak.

Wszystkie prezentacje wykonane 
były na bardzo wysokim poziomie, 
dlatego przyznano również cztery 
wyróżnienia dla: Krystiana Rusina 
z  Publicznego Gimnazjum mi. Ireny 
Sendler w  Kramsku, Jakuba Krukow-
skiego z Gimnazjum im. Kard. S. Wy-
szyńskiego w  Starym Mieście, Alek-
sandry Robak z Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Koninie oraz dla Kingi 
Kunickiej z Zespołu Szkół W Rychwale.

Olimpiadę wiedzy o  niskiej emisji 
zorganizowało Starostwo Powiato-
we w Koninie na podstawie zapisów 
„Planu Zrównoważonego Gospo-
darowania Energią – Obszaru Funk-
cjonalnego Aglomeracji Konińskiej”. 
Prace nad realizacją projektu rozpo-
częły się w sierpniu. Celem Olimpiady 
było zapoznanie młodzieży z zagad-
nieniami dotyczącymi zanieczyszcze-
nia powietrza w Polsce, przybliżenie 
zagadnień dot. niskiej emisji i odna-
wialnych źródeł  energii w  regionie 
oraz kształtowanie świadomości eko-
logicznej i  właściwych postaw mło-
dzieży wobec środowiska.

– Cieszę się, że wiedza o niskiej emi-
sji trafia do młodych ludzi. Ich ekolo-
giczna postawa ma znaczenie dziś 
i  będzie miała w  przyszłości – mówi 
Stanisław Bielik, starosta koniński.

Olimpiada składała się z  dwóch 
etapów. Pierwszym były eliminacje 
szkolne, w których wzięło udział 257 
gimnazjalistów z powiatu konińskie-
go i  miasta Konina. Etap ten miał 
na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej 
uczniów z  tematu wiodącego, czyli 
niskiej emisji i  odnawialnych źródeł 
energii. Uczniowie rozwiązywali test 
jednokrotnego wyboru i udzielali od-
powiedzi na 30 pytań.

Drugie miejsce zajął Piotr Fedo-
rowicz z  Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Kleczewie za prezentację 
„Niska emisja w  moim otoczeniu”. 
Praca został oceniona bardzo wyso-
ko ze względu na dbałość o szczegó-
ły, przejrzystość i komunikatywność. 
Ważne było także odniesienie do 
własnego otoczenia oraz korzystanie 
z różnych źródeł informacji. III miej-
sce komisja przyznała filmowi Igora 

Komisja konkursowa w  składzie: 
Katarzyna Rejniak – przedstawiciel 
Międzysektorowego zespołu koordy-
nującego Plan Zrównoważonego Go-
spodarowania Energią, Dariusz Kałuż-
ny – przedstawiciel Centrum Transferu 
Technologii NUVARRO, Dorota Szkudla-
rek – przedstawiciel Starostwa Powiato-
wego w  Koninie, Karolina Małolepsza 
– przedstawiciel Gmin powiatu Koniń-
skiego – gmina Rychwał, Iwona Janas-
-Czerniejewska – przedstawiciel Miasta 
Konina wyłoniła 29 finalistów, których 
zadaniem w  drugim etapie Olimpia-
dy było przygotowanie prezentacji nt. 
„Niska emisja w moim otoczeniu”. Do 
20 października wpłynęło do Wydziału 
Rozwoju i Promocji w Starostwie Powia-
towym w Koninie 27 prezentacji. Auto-
rów najlepszych z  nich i  nagrodzone 
prace poznaliśmy podczas finału w Sta-
rostwie. Laureaci otrzymali dyplomy na-
grody rzeczowe, a  wszyscy uczestnicy 
finału upominki i gadżety. Dodatkowo, 
uczniowie z klas do których uczęszczają 
zwycięzcy, 3 listopada zwiedzili Zakład 
Termicznego Unieszkodliwiania Odpa-
dów Komunalnych w Koninie.

Dorota Szkudlarek
Starostwo Powiatowe w Koninie

Przedsięwzięcie „Olimpiada wiedzy – 
Niska emisja w  Aglomeracji Konińskiej”  
zostało dofinansowane ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
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Jubileusz 10-lecia 
działalności Ośrodek 
Poradnictwa 
Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej w Ślesinie, 
z udziałem władz oraz 
przedstawicieli pomocy 
społecznej z całego 
powiatu odbyły się 
4 listopada 2016 r. 
w Ośrodku Szkoleniowo 
– Wypoczynkowym 
„Gwarek” w Ślesinie.

Uroczyste obchody, stały się oka-
zją do złożenia podziękowań wszyst-
kim Pracownikom za codzienny trud 
na rzecz osób potrzebujących. – Jak 
powiedział wicestarosta koniński, 
Władysław Kocaj – Pełniona służ-
ba, wymaga wysokich kwalifikacji 
i umiejętności, jak również ogromnej 
wrażliwości i  zrozumienia dla ludz-
kiej słabości. (…) Niesiona pomoc, to 
nie tylko realizowanie obowiązków 
służbowych, ale przede wszystkim 
wypełnianie życiowej pasji.

– Działalność Ośrodka, dzięki po-
rozumieniom z  samorządami gmin-
nymi, obejmuje cały powiat koniński. 
Kompetentna kadra z dziedziny pra-
wa, psychologii i  terapii uzależnień 
pełni dyżury w  gminach i  pomaga 
osobom znajdującym się w kryzysie. 
Specjaliści w  trakcie dziesięciu lat 

Jubileusz Ośrodka 
Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej 
w Ślesinie
odbyli ponad 3,5 tys. konsultacji. 
W latach 2006-2016 w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w  rodzinie 
oraz sytuacji kryzysowych tymcza-
sowe schronienie w  Hostelu Ośrod-
ka uzyskało 78 kobiet, 1 mężczyzna 
oraz 98 małoletnich. Oferta pomocy 
Ośrodka od roku 2013 zawiera rów-
nież pomoc dla sprawców przemo-
cy. W trakcie ostatnich trzech lat do 
programu korekcyjno-edukacyjnego 
zgłoszono 29 mężczyzn, którzy sto-
sowali przemoc wobec swoich naj-
bliższych. Pracownicy Ośrodka ofe-
rują swoją pomoc również w  tzw. 
„Telefonie zaufania”. Ponadto Ośro-
dek od roku 2011 realizuje uchwa-
lony przez Radę Powiatu Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie i Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie – informuje Elżbieta Sroczyń-
ska, Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie

Początek powstania Ośrodka datu-
je się na 27 września 2006 r., kiedy to 
w budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Ślesinie dokonano jego uroczyste-
go otwarcia. Warto przytoczyć słowa, 
Elżbiety Sroczyńskiej, Dyrektor PCPR 

w Koninie, wypowiedziane 27 lutego 
2006 r. podczas otwarcia – Ośrodek 
ten jest rozszerzeniem działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w  Koninie. Ulokowanie pla-
cówki w  nowych obiektach Domu 
Pomocy Społecznej w Ślesinie nie jest 
przypadkowe, zależy nam bowiem, 
aby te nowoczesne pomieszczenia 
służyły jak najszerzej mieszkańcom 
powiatu konińskiego (…). Powsta-
nie tej placówki wiąże się również 
z próbą budowania ponadgminnego 
lokalnego systemu pomocy dla osób 
będących w sytuacjach kryzysowych. 
Mamy nadzieję zachęcić do współ-
pracy w tym zakresie wszystkie gmi-
ny powiatu konińskiego. 

Pracownicy Ośrodka wraz z  dy-
rektorem PCPR w  Koninie pragną 
podziękować wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do pomocy osobom 
będącym w kryzysie i realizują zada-
nia przypisane  Ośrodkowi Poradnic-
twa Rodzinnego i  Interwencji Kryzy-
sowej w Ślesinie.

Jacek Biskupski
OPRiIK w Ślesinie

Ruszyła kolejna edycja 
konkursu organizowanego 
w ramach Rządowego 
Programu Aktywności 
Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020. 

Organizacje pozarządowe, osoby 
prawne, spółdzielnie socjalne, stowa-
rzyszenia jednostek samorządu tery-
torialnego mogą ubiegać się dotacje 
w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł. 
w ramach 4 priorytetów: edukacja osób 

Konkurs ASOS starszych, aktywność społeczna promu-
jąca integrację wewnątrz- i  międzypo-
koleniową, partycypacja społeczna osób 
starszych oraz usługi społeczne dla osób 
starszych. Wymagany wkład własny to 
minimum 10 proc. wysokości dotacji.

 
Celem Programu jest poprawa jako-

ści i poziomu życia osób starszych oraz 
zagospodarowanie ich potencjału po-
przez umożliwienie im aktywności spo-
łecznej. Program ma przyczyniać się do 
pełniejszego korzystania z  możliwości 
społeczno-zawodowych osób starszych. 
Przyczyni się do zwiększenia aktywności 
osób po 60 roku życia przez edukację 
i uczenie się przez całe życie oraz dzia-
łania na rzecz solidarności i  integracji 
wewnątrz - i międzypokoleniowej.

 Na realizację programu z budże-
tu państwa zaplanowano 280 mln 
zł w  latach 2014-2020. Na Program 
w 2017 roku przeznaczono 40 mln zł.

 
Szczegółowe informacje na temat 

Programu ASOS dostępne są na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i  Polityki Społecznej w  za-
kładce Aktualności.
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Uroczysta Gala 
6. Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacji 
Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
„Samorządowy Lider 
Edukacji” odbyła się 
12 października 2016 r. 
w Pałacu Wilanów 
w Warszawie.

Certyfikat, potwierdzający pozy-
tywny wynik akredytacji badającej 
jakość polityki edukacyjnej z rąk prof. 
Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwer-
sytetu Śląskiego i  przewodniczące-
go Komisji Certyfikacyjnej Programu 
oraz Grażyny Kaczmarczyk, Prezesa 
Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego odebrali wi-
cestarosta koniński – Władysław Ko-
caj oraz naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych – Jan Bartczak. 

 
Powiat koniński został uhonoro-

wany certyfikatem „Samorządowy 
Lider Edukacji” przyznawanym przez 

Powiat Koniński z certyfikatem 
„Samorządowy Lider Edukacji”

sowanych działań sprzyjających jej 
rozwojowi. Przyjęto do realizacji 
„Powiatowy Programy Wyrównywa-
nia Szans Edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży uczęszczającej do szkół, 
dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Koniński” oraz zrealizo-
wano projekt unijny „Komplekso-
wy system doskonalenia nauczycieli 
i  wspomagania szkół w  powiecie 
konińskim”. Projekt objął 40 placó-
wek, tj. 3 przedszkola, 25 szkół pod-
stawowych, 10 gimnazjów i 2 szkoły 

Fundację Rozwoju Edukacji i  Szkol-
nictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

– Dążąc do podnoszenia warto-
ści merytorycznej edukacji oraz jej 
użyteczności w polityce oświatowej, 
władze Powiatu Konińskiego w okre-
sie ostatnich 12 miesięcy, podjęły 
wiele nowych dotychczas nie sto-

pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, logopedycznej i  doradztwa 
zawodowego – dodaje Władysław 
Kocaj, wicestarosta koniński.

Program „Samorządowy Lider 
Edukacji” rozpoczął się w 2011 roku. 
W  projekcie Komisja Ekspertów re-
prezentujących środowiska akade-
mickie, powołana przez Fundację 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz Agencję PRC z Sosnowca 
oceniała samorząd pod kątem jako-

ponadgimnazjalne, dając wsparcie 
w  procesie edukacyjnym 600 na-
uczycielom. Powiatowy Program 
Wyrównywania Szans Edukacyjnych 
to przede wszystkim wsparcie finan-
sowe poprzez refundację 50 procent 
kosztów związanych z zakupem bile-
tów miesięcznych oraz pobytu w in-
ternacie. Dofinansowanie otrzymują 
uczniowie dojeżdżający do szkół pro-
wadzonych przez Powiat Koniński 
– informuje Jan Bartczak, naczelnik 
Wydziału Edukacji i  Spraw Społecz-
nych.

– Realizowane w  powiecie syste-
mowe inicjatywy mają też charakter 
motywacyjny. Są to stypendia sta-
rosty konińskiego, a  także jedno-
razowe nagrody pieniężne, które 
wypłacane są  uczniom osiągającym 
sukcesy w nauce. Sukcesem jest uru-
chomienie sieci współpracy i  samo-
kształcenia dla nauczycieli w zakresie 

ści prowadzonej przez niego lokalnej 
polityki edukacyjnej. Komisja praco-
wała pod przewodnictwem prof. dr. 
hab. Dariusza Rotta, wykładowcy 
Uniwersytetu Śląskiego w  Katowi-
cach.

 
Uroczystość wręczenia certyfika-

tów „Samorządowy Lider Edukacji” 
uświetnił koncert Filipa Siejki – mu-
zyka, multiinstrumentalisty, kompo-
zytora i  aranżera, autora przebojów 
wielu artystów: m.in. Patrycji Mar-
kowskiej, Natalii Kukulskiej, Micha-
ła Bajora, Zbigniewa Wodeckiego, 
Mieczysława Szcześniaka, Katarzyny 
Skrzyneckiej, Łukasza Zagrobelnego, 
Kuby Molendy.

 
W Gali wzięło udział blisko 150 sa-

morządowców z całej Polski.

Żaneta Staszak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Dzień Edukacji 
Narodowej w powiecie 
konińskim obchodzono 
21 października 2016 r. 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie. Nagrodą 
Starosty Konińskiego I i II 
stopnia uhonorowano 
15 pedagogów.

 
Obchody Dnia Edukacji Narodo-

wej w powiecie konińskim zainaugu-
rowała Aneta Szczepaniak, dyrektor 
ZSP w  Kleczewie. Po wygłoszonej 
przedmowie, głos zabrał Stanisław 
Bielik, starosta koniński, który złożył 
życzenia uczestniczącym w  uroczy-
stości pedagogom oraz pracownikom 
szkół. Podkreślił również znaczącą 
rolę nauczyciela w  procesie dydak-
tyczno-wychowawczym młodzieży.

– W pracy nauczyciela najważniej-
szą wartością powinno być dobro 
dziecka, dbałość o  jego rozwój in-
telektualny i  duchowy. Stosunek do 
ucznia jest kamieniem węgielnym 
etyki zawodowej nauczyciela, głów-
nym kryterium jego pedagogicznej 
wartości. Wymaga on wyjątkowych 
predyspozycji i wysokich kompeten-
cji. To trudna i  wymagająca praca, 
ale przynosząca też dużo satysfakcji. 
Dobry nauczyciel to taki, który posia-
da bogatą osobowość, który wciela 
ideały prawdy, dobra i piękna – mó-
wiła Aneta Szczepaniak, dyrektor ZSP 
w Kleczewie.

Uroczystość była okazją do wrę-
czenia nagród I  i  II stopnia pedago-
gom za wybitne osiągnięcia w swojej 
pracy zawodowej.

 
Nagrody Starosty Konińskiego 

I stopnia otrzymali:
• Małgorzata Sobieraj – dyrektor Po-

wiatowej Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Ślesinie,

• Edyta Zielińska – doradca zawodo-
wy z Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Ślesinie,

• Jacek Żerkowski – dyrektor Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie,

• Irena Gurbała – nauczyciel Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie,

Dzień Edukacji 
Narodowej w powiecie

• Anna Matczak-Gaj – dyrektor Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie,

• Elżbieta Sell – nauczyciel Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie,

• Renata Szczepaniak – dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Rychwale,

• Alicja Muzykiewicz – nauczyciel 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Rychwale,

• Aneta Kalina Szczepaniak – dyrek-
tor Zespołu Szkół  Ponadgimna-
zjalnych w Kleczewie,

• Beata Bednarek – nauczyciel Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie.

Nagrody Starosty Konińskiego II 
stopnia otrzymali:
• Anna Grudzień – psycholog z Po-

wiatowej Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Ślesinie,

• Danuta Giersz-Kaszuba – nauczy-
ciel Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sompolnie,

• Justyna Arent – nauczyciel Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie,

• Sławomir Woźniak – nauczyciel 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Rychwale,

• Maria Michalak – nauczyciel Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie.

Nauczyciele placówek oświato-
wych, dla których organem prowa-
dzącym jest Powiat Koniński, do-
cenieni zostali również przez kadrę 
zarządzającą szkołami. Pedagogom 
wręczone zostały nagrody Dyrektora 
Szkoły:
• Aneta Szczepaniak, dyrektor Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie – nagrodziła 17 osób,

• Renata Szczepaniak, dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rychwale, nagrodzi-
ła 27 osób,

• Anna Matczak-Gaj, dyrektor Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych im. Fryderyka Chopina w Ży-
chlinie nagrodziła 24 osoby,

• Małgorzata Sobieraj, dyrektor Po-
wiatowej Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w  Ślesinie nagro-
dziła 14 osób,

• Jacek Żerkowski, dyrektor Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie nagrodził 15 osób.

Wydarzenie uświetniła grupy arty-
stów z  Liceum Ogólnokształcącego 
w  Kleczewie, która na kleczewskiej 
scenie zaprezentowała nowator-
ską wersją Dziadów cz. II oraz chór 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wil-
czynie.

Żaneta Staszak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Uroczystość wręczenia 
nagród Ministra 
Edukacji Narodowej 
oraz Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty kadrze 
nauczycielskiej Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie 
odbyła się 
19 października 2016 r. 
w Ogólnokształcącej 
Szkole Baletowej im. Olgi 
Sławskiej – Lipczyńskiej 
w Poznaniu.

 

Powiat koniński 
31 października 2016 r. 
zakończył działania 
związane z usuwaniem 
z posesji wyrobów 
zawierających azbest. 
Likwidacji uległo ponad 
tysiąc ton odpadu 
azbestowego.

 

Nagrody dla nauczycieli 
ZSEU w Żychlinie

Anna Matczak – Gaj, dyrektor 
ZSEU w Żychlinie wraz z pracownica-
mi Anettą Janc, nauczycielką języka 
polskiego oraz Elżbietą Sell, nauczy-
cielką przedmiotów zawodowych, 
uhonorowane zostały nagrodą Mini-
stra Edukacji Narodowej i Wielkopol-
skiego Kuratora Oświaty w związku 
z obchodzonym Dniem Edukacji Na-
rodowej. Nagrodę Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty otrzymała Joanna 
Gadomska, nauczycielka biologii.

 
W wydarzeniu uczestniczyli: 

Marlena Maląg – wicewojewoda 
Wielkopolski, Elżbieta Leszczyńska 
– Wielkopolska Kurator Oświaty, 
przedstawiciele Zarządu Miasta Po-
znania oraz administracji samorządo-

wej z Wielkopolski, a także działacze 
nauczycielskich związków zawodo-
wych.

 
Nagrody wręczono 37 pedago-

gom z Wielkopolski, a Galę uświetnił 
występ zespołu baletowego Szkoły 
Baletowej im. Olgi Sławskiej – Lip-
czyńskiej w Poznaniu.

Joanna Gadomska
ZSEU w Żychlinie

Zakończono działania związane 
z usuwaniem azbestu

W  roku 2016 Powiat Koniński, 
dzięki pomocy finansowej z  Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Poznaniu, realizował Program 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu powiatu konińskiego 
– kontynuacja, którego założeniem 
jest pomoc osobom fizycznym posia-
dającym nieruchomość w  powiecie 
w realizacji kosztownej wymiany płyt 
cementowo – azbestowych zgodnie 
z przepisami prawa.

 
Dzięki wsparciu finansowemu 

z  479 nieruchomości zlokalizowa-
nych w powiecie usunięto 1.220 ton 
odpadu azbestowego. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 
464 tys. zł, w tym 180 tys. zł to dota-
cja ze środków WFOŚiGW w Pozna-
niu, którą samorząd powiatu otrzy-
mał zgodnie z  umową podpisaną 
w sierpniu 2016 r.

 
Prace wykonała firma AM Trans 

Progres Sp. z  o.o. z  Poznania wyło-
niona w  trybie przetargu nieograni-
czonego. Wyroby azbestowe uniesz-
kodliwiono na składowisku odpadów 

niebezpiecznych w Zakładzie Utyliza-
cji Odpadów w Koninie.

 
Dziesięcioletnia realizacja Pro-

gramu przyczyniła się do unieszko-
dliwienia ponad 7 tys. ton wyro-
bów zawierających azbest. Powiat 
Koniński przeznaczył na ten cel 
kwotę ponad 5.260.000 zł, z  cze-
go środków własnych to ponad 
3.380.000 zł. Pomoc finansową 
w  wysokości ponad 1.750.000 zł 
powiat pozyskał z WFOŚiGW.

 
Zainteresowanie udziałem w  Pro-

gramie jest z roku na rok coraz więk-
sze, co świadczy o  zwiększającej się 
świadomości naszej lokalnej społecz-
ności dotyczącej szkodliwości niebez-
piecznego odpadu azbestowego.

Julia Stasińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn. „Programu usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest z terenu 
powiatu konińskiego – kontynuacja” zreali-
zowano przy wsparciu finansowym Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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Służby dobrze 
przygotowane do zimy
O przygotowaniu do 
sezonu zimowego, 
działaniach prewencyjnych 
i zapewnieniu 
bezpieczeństwa 
mieszkańcom powiatu 
konińskiego, rozmawiano 
na posiedzeniu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Starosty Konińskiego 
25 listopada 2016 r. 
w Starostwie Powiatowym 
w Koninie.

Ocena stanu przygotowań za-
rządców dróg oraz służb, inspekcji 
i  straży do sezonu zimowego doty-
cząca zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom powiatu konińskiego 
w  okresie zimowym, była tematem 
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Starosty Konińskiego.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Powia-
towych, Rejonu Dróg Wojewódzkich 
oraz Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Koninie przed-
stawili plany pracy i  zasoby materiało-
wo-sprzętowe jakimi dysponują firmy, 
które będą odpowiadały za odśnieżanie.

 
Podczas posiedzenia przedstawicie-

le Komendy Miejskiej Policji, Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz przedstawicie-
le Inspekcji Sanitarnej zaprezentowali 
propozycje działań prewencyjnych ma-
jących na celu podniesienie bezpie-
czeństwa w  okresie występowania 
niekorzystnych warunków meteorolo-
gicznych, tj. śnieżyce czy silne mrozy.

 
Przedstawiciel Komendy Miejskiej Po-

licji poinformował o kontrolach nocle-
gowni i schronisk, w których przebywają 
osoby bezdomne. Ponadto, przekazano 
informacje o  współpracy z  Gminnymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej, która 
polega przede wszystkim na wyminie 
informacji o  osobach potrzebujących 
pomocy w okresie zimowym.

Państwowa Straż Pożarna podczas 
intensywnych opadów śniegu kon-
trolować będzie pokrywę śnieżną na 
dużych obiektach, której usunięcie bę-
dzie obowiązkiem zarządcy budynku. 
Komendant Państwowej Straży Pożar-
nej w Koninie poinformował również 
o  zakupie 200 czujek tlenku węgla, 
które rozdysponowane zostaną po-
między mieszkańców gmin powiatu 
konińskiego, a  także mieszkańców 
miasta Konina.

 
Przedstawiciel Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie przedstawił 
koncepcję organizacji pomocy rodzi-
nom pozostającym w  trudnej sytuacji 
materialnej. Samorządy gminne na 
bieżąco monitorują sytuację bytową 
osób bezdomnych.

 
Z  przedstawionych przez służby in-

formacji wynika, iż są w pełni przygo-
towane do sezonu zimowego. W posie-
dzeniu udział wzięli członkowie Komisji, 
a także zaproszeni goście reprezentują-
cy służby odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo w powiecie. Ponadto człon-
kowie komisji pozytywnie zaopiniowali 
Budżet Biura Spraw Obronnych na rok 
2017 w zakresie bezpieczeństwa.

Adrianna Głąbicka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie 
wyróżniony tytułem 
„Wielkopolska Szkoła 
Roku”. Kapituła konkursu 
„Wielkopolski Nauczyciel 
Roku” doceniła pracę 
dydaktyczną na rzecz 
uczniów ZSEU w Żychlinie 
i wyróżniła Joannę 
Gadomską, nauczycielkę 
biologii, tym zaszczytnym 
tytułem.

Uroczyste Obchody Wielkopolskie-
go Dnia Edukacji Narodowej odbyły 
się 21 października 2016 r. w  Auli 
Akademii Muzycznej im. I. Paderew-
skiego w  Poznaniu. Podczas Gali 
wręczono tytuły „Wielkopolskiego 
Nauczyciela Roku” oraz „Wielkopol-
skiej Szkoły Roku”.

Wyróżniono najlepszych
W  gronie dwudziestu wyróżnio-

nych, znaleźli się pedagodzy oraz szko-
ły z powiatu konińskiego, a także mia-
sta Konina. Tytułem „Wielkopolskiego 
Nauczyciela Roku” uhonorowano Jo-
annę Gadomską, nauczycielkę biolo-
gii ZSEU w Żychlinie, a także Michała 
Reka, nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w  Osieczy i  Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w  Trąbczynie. W  kategorii 
„Wielkopolska Szkoła Roku” wyróż-
niono Zespół Szkół Ekonomiczno-
-Usługowych w Żychlinie, dla którego 
organem prowadzącym jest Powiat 
Koniński oraz Zespół Szkół Górniczo-
-Energetycznych w Koninie.

 
Zaszczytne miano „Wielkopolskiej 

Szkoły Roku” przyznano Gimnazjum 
nr 1 w Luboniu, natomiast „Wielko-
polskim Nauczycielem Roku” został 
Piotr Pasik, Dyrektor Zespołu Szkół nr 
1 w Liskowie.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali sta-
tuetki przedstawiające dłoń, owiniętą 
laurem, trzymającą diament – symbol 

ucznia, który jest w rękach nauczyciela. 
Docenione placówki i pedagodzy otrzy-
mali pamiątkowe grawertony i nagro-
dy finansowe. Uroczystą Galę Wielko-
polskiego Dnia Edukacji Narodowej 
uświetnił występ zespołu Audiofeels.

Michał Rek
SP w Osieczy
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Piotr Fedorowicz 
z Gimnazjum 
w Kleczewie oraz Michał 
Brożyński z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie zostali 
laureatami 
16. Powiatowego 
Konkursu Ochrony 
Środowiska. 

Zwycięzcy etapów szkolnych spo-
tkali się w finale Powiatowego Kon-
kursu Ochrony Środowiska 26 listo- 
pada 2016 r. w Starostwie Powiato-
wym w  Koninie. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą teoretyczną roz-
wiązując test pisemny składający się 
z  15 pytań jednokrotnego wyboru. 
Spośród 21 uczniów ze szkół gimna-

Poznaliśmy zwycięzców 16. Powiatowego 
Konkursu Ochrony Środowiska

• Klaudia Szczecińska z Gimnazjum 
w Sławsku – 17 pkt.

Poziom szkoła ponadgimnazjalna:
• Michał Brożyński z  Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w  Kleczewie 
– 20 pkt.,

• Weronika Radwańska z  Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie – 18 pkt.,

• Andżelika Gwóźdź z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie 
– 17 pkt.

Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała Komisja Konkur-
sowa w składzie: Halina Dąbrowska – 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w  Koninie, Krystyna 
Podlasińska-Szajkowska – starszy wi-
zytator Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu Delegatura w  Koninie, Dariusz 
Matusiak – instruktor techniczny 
w  Nadleśnictwie Grodziec, Grzegorz 
Bąk – specjalista ds. ochrony lasu 
i przyrody w Nadleśnictwie Konin.

Podczas tegorocznego finału pre-
lekcję nt. działalności Zakładu Utyli-
zacji Zakładu w Koninie Sp. z o.o. wy-
głosili przedstawiciele Zakładu – Ewa 
Tomaszewska, prezes zarządu oraz 
Tomasz Pietek, dyrektor operacyjny.

Jak informuje Halina Dąbrowska, na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i  Leśnictwa Starostwa Po-
wiatowego w Koninie – Popularyzacja 
wiedzy o ekologii i ochronie środowi-
ska wśród uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z  uwzględnie-
niem zagadnień i problemów dotyczą-
cych powiatu konińskiego to główne 
założenia konkursu. Zależy nam na 
propagowaniu aktywnych postaw 
w  ochronie środowiska, zaintereso-
wanie młodzieży problemami ochrony 
przyrody, a także kształtowanie wraż-
liwości na problemy środowiska na-
turalnego, podniesienie świadomości 
ekologicznej oraz promowanie oby-
watelskich postaw proekologicznych.

Laureatom, nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Koninie, 
wręczył wicestarosta koniński, Włady-
sław Kocaj. Upominki otrzymali także 
od Polskiego Związku Wędkarskiego 
w  Koninie, Nadleśnictwa Grodziec, 
Nadleśnictwa Konin oraz Zakładu Utyli-
zacji Odpadów w Koninie. Za pierwsze 
trzy miejsca, na obydwu poziomach, 
wyróżniono młodzież bonami towa-
rowymi o zróżnicowanej wartości, do 
wykorzystania w  sklepie sportowym 
„Turysta”. Pozostali uczestnicy konkur-
su wraz z opiekunami otrzymali karty 
podarunkowe Empik. Ponadto wszyst-
kim przekazano upominki z  logo po-
wiatu oraz pamiątkowe dyplomy.

Julia Stasińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

zjalnych i  ponadgimnazjalnych po-
wiatu konińskiego, do ścisłego finału 
przeszło sześcioro uczestników.

Zakwalifikowana młodzież zapre-
zentowała film z  zakresu ochrony 
środowiska oraz wzięła udział w qu-
izie. Finaliści odpowiadali na losowo 
wybrane pytania. O  ostatecznej ko-
lejności zajętych miejsc zdecydowała 
łączna punktacja z filmu i quizu ust-
nego. Laureatami 16. Powiatowego 
Konkursu Ochrony Środowiska zo-
stali:

Poziom gimnazjum:
• Piotr Fedorowicz z  Gimnazjum 

w Kleczewie – 21 pkt.,
• Julita Kaszuba z Gimnazjum w Liś-

cu Wielkim – 18 pkt.,
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Kesja Dzierżyńska zajęła 
II miejsce w konkursie 
„Profesjonalny kelner 
– kluczem do sukcesu 
zawodowego”, który 
odbył się w Kaliszu 
18 października 2016 r.

 
Uczennica Zespołu Szkół Ekono-

miczno-Usługowych w  Żychlinie, 
II klasy technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych, rywalizowała z adep-
tami sztuki kelnerskiej z całej Wielko-
polski i  musiała wykazać się wiedzą 
oraz umiejętności z obsługi gościa.

 
– W  tegorocznej edycji konkursu 

„Profesjonalny kelner – kluczem do 
sukcesu zawodowego”, młodzież pre-
tendująca do miana mistrza z  Wiel-
kopolski, musiała przygotować stół 
na przyjęcie w ogrodzie dla czterech 
osób. Podstawą zastawy stołowej, 
jak i  dekoracji stołu naszej uczenni-
cy, były barwy jesieni, a główny ak-
cent stanowiła kompozycja z warzyw 
i owoców, charakterystyczna dla tego 

Sukces uczennicy ZSEU 
w Żychlinie

sezonu. Kesja zatytułowała swój stół 
„Jesienny debiut”. Następnym zada-
niem było nakrycia stołu do menu 
przygotowanego przez organizatora, 
właściwy dobór do potraw napojów 
bezalkoholowych i  alkoholowych 
oraz obsługa gości metodą francu-
ską. Odbył się również bieg spraw-
nościowy z  tacą. Kesję, do udziału 
w konkursie, przygotowywała Elżbie-
ta Sell, nauczycielka ZSEU w Żychlinie 
– informuje Anna Matczak-Gaj, dy-
rektor ZSEU w Żychlinie.

– Konkurs to nie tylko rywaliza-
cja, to również dobra zabawa oraz 
wymiana doświadczeń i zdobywanie 
nowych umiejętności. Kesja wykazała 
się bardzo dobrym przygotowaniem, 
świetnie poradziła sobie z  każdym 
zadaniem. Należy zaznaczyć, że była 
najmłodszym uczestnikiem konkursu 
– dodaje Elżbieta Sell.

Nagrodzone działania 
prokulturowe i proekologiczne

 
IV Wielkopolski konkurs „Profe-

sjonalny kelner – kluczem do sukce-
su zawodowego”, pod patronatem 
honorowym Prezydenta Miasta Kali-
sza, odbył się 18 października 2016 r. 
w  Zespole Szkół Gastronomiczno – 
Hotelarskich w Kaliszu.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Sześć organizacji, instytucji 
i samorządów z powiatu 
konińskiego zostało 
nagrodzonych 
w 17. edycji Konkursu pn. 
„Działania proekologiczne 
i prokulturowe w ramach 
strategii rozwoju obszarów 
wiejskich”. Ogłoszenie 
wyników konkursu odbyło 
się 6 grudnia w Hotelu 
„Andersia” w Poznaniu.

Do konkursu mogły przystąpić gmi-
ny wiejskie, gminy miejsko-wiejskie 
i powiaty oraz podległe im instytucje 
lub organizacje i podmioty gospodar-
cze zarejestrowane na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego. Na konkurs 
wpłynęło prawie 80 zgłoszeń, które 

kapituła konkursu oceniała na miejscu 
u każdego ze zgłaszających. Najprzy-
jemniejszy moment, czyli rozstrzygnię-
cia konkursu miało miejsce 6 grudnia 
w  Hotelu „Andersia” w  Poznaniu. 
W tym roku gala, w której wziął także 
starosta koniński Stanisław Bielik, była 
niezwykle przyjemna dla organizacji, 
instytucji i samorządów z powiatu ko-
nińskiego. Wśród laureatów nagród 
finansowych znalazły się:

za działania proekologiczne:
• Filia biblioteczna w  Budzisławiu 

Kościelnym gm. Kleczew za projekt 
„Mały i duży ochronie środowiska 

się przysłuży” w  zakresie działań 
proekologicznych,

• Gmina Sompolno za „Budowę 
parku w  Sompolnie pełniącego 
funkcję integracji społecznej”,

• Gmina Rychwał za „Budowę na 
terenie gminy Rychwał mikroinsta-
lacji prosumenckich wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii”.

za działania prokulturowe:
• Pracownia „Sławsk” gm. Rzgów za 

„Festiwal Historii i Kultury im Mar-
cina herbu Zaremba”, 

• Koło Gospodyń Wiejskich z Bielaw 
gm. Kazimierz Biskupi za projekt: 
„Sztuka ogrodowa i sportowa”,

• Gmina Stare Miasto za projekt 
„Piękniejsza strona orkiestry – 
uszycie strojów dla zespołu Mażo-
retki Sigma”.

Dodatkowym wyróżnieniem – statu-
etką diamentową uhonorowano Ryszar-
da Nawrockiego – wójta gminy Stare 
Miasto. Warto dodać, że galę w Pozna-
niu ubogaciła swoim występem Orkie-
stra Staromiejska wraz z mażoretkami.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Drużyna z konińskiego 
Starostwa znów najlepsza!
Drużyna w składzie Paweł 
Figurski i Karol Baranowski 
reprezentująca 
Starostwo Powiatowe 
w Koninie zwyciężyła 
w 10. Jubileuszowym 
Samochodowym 
Rajdzie Nawigacyjnym 
dla Samorządowców. 
Imprezę, w której udział 
wzięło 11 załóg, 
zorganizował Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Koninie 
wspólnie z Urzędem 
Miasta w Słupcy oraz 
Komendą Powiatową 
Policji w Słupcy.

Zawody rozpoczęły się rozwiązywa-
niem testu teoretycznego składające-
go się z 17 pytań z zakresu przepisów 
ruchu drogowego, techniki kierowa-
nia pojazdem, czynności kontrolno-
-obsługowych pojazdu oraz z historii 
motoryzacji. Kolejną konkurencją była 
„jazda egzaminacyjna”, która polega-
ła na wykonaniu w  jak najkrótszym 
czasie na placu manewrowym zadań 
egzaminacyjnych kategorii B.

Po zmaganiach teoretyczno-prak-
tycznych, dwuosobowe drużyny 
wyruszyły na 54-kilometrową trasę 
w  kierunku Słupcy. Średnia pręd-
kością, z  jaką musieli poruszać się 
zawodnicy, wynosiła 40 kilometrów 

Starostwa Powiatowego w  Koninie 
w składzie Paweł Figurski i Karol Ba-
ranowski, która otrzymała puchar 
dyrektora WORD. Tuż za nimi i  za-
szczytne drugie miejsce zajęli Mi-
chał Drewniacki i  Marek Grabiński 
z Urzędu Gminy i Miasta w Rychwa-
le, a  pamiątkowy puchar ufundo-
wał komendant powiatowy policji 
w  Słupcy. Natomiast trzecie miejsce 

na godzinę. Po dotarciu na metę, 
która znajdowała się przy Państwo-
wej Straży Pożarnej w  Słupcy oraz 
Targowisku Miejskim,  miejscowi 
policjanci przeprowadzili konkuren-
cję sprawnościową – jazdę na przy-
gotowanym torze.

Rywalizację, z  najlepszym wy-
nikiem zakończyła reprezentacja 

zajęli przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego w Sompolnie – burmistrz Ro-
man Bednarek i Justyna Wesołowska, 
których nagrodzono pucharem Bur-
mistrza Miasta Słupcy. Drugi zespół 
Starostwa Powiatowego w  Koninie 
w składzie Witold Nowak – Krzysztof 
Czajkowski zajął V miejsce.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie


