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Rolnicy z powiatu 
podziękowali
za tegoroczne plony 

Rolnicy powiatu 
konińskiego 23 sierpnia 
2015 r. uczcili święto 
plonów. Wieńce 
dożynkowe w podzięce 
za plony ofiarowali 
w kościele pw. św. Urszuli 
w Wilczynie.

 
Ze względu na nieprzychylną aurę, 

tegorocznych zbiorów do udanych 
zaliczyć nie można. Z powodu długo-
trwałej suszy wielu rolników poniosło 
straty. Pomimo trudnego roku, tradycji 
dożynkowej stało się zadość. Uczest-
ników rolniczego święta gościła gmi-

na Wilczyn. Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą dziękczynną sprawo-
waną w intencji rolników powiatu ko-
nińskiego, podczas której poświęcono 
chleby, wieńce i dary dożynkowe.

 
Wyjątkową oprawę nabożeństwa 

podkreślił akompaniament Wilczyń-
skiej Orkiestry Dętej, która następnie 
poprowadziła orszak dożynkowy na 
teren boiska przy miejscowej szkole, 
gdzie kontynuowane były obrzędy 
dożynkowe.

 
Kilkunastometrowy, niezwykle bar- 

wny korowód tworzyły delegacje 
gmin z wieńcami, Poczty Sztandaro-
we, liczna grupa mieszkańców, a tak-
że zaproszeni goście: przedstawiciele 

rządu, parlamentarzyści Ziemi Koniń-
skiej, przedstawiciele władz woje-
wódzkich, radni sejmiku wojewódz-
kiego oraz radni powiatowi i gminni.

 
Część oficjalną na placu dożyn-

kowym zainaugurowała pieśń „Plon 
niesiemy plon” w  wykonaniu zespo-
łu folklorystycznego „Kruszynioki”. 
Uroczystego otwarcia powiatowego 
święta plonów Anno Domini 2015 
dokonali: starosta koniński Stanisław 
Bielik, wójt gminy Wilczyn Grzegorz 
Skowroński i ksiądz Waldemar Mazur 
proboszcz parafii pw. św. Urszuli. Z do-
żynkowej sceny padły słowa podzięko-
wania dla mieszkańców wsi za trud 
włożony w zbiór tegorocznych plonów 
oraz dla opatrzności za owoce ziemi.
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wyróżnieni w  konkursie otrzyma-
li atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez wójtów i burmistrzów ze swo-
ich gmin oraz przedstawicieli koniń-
skich instytucji i lokalnego biznesu.

 
Kolejnych emocji dostarczył wy-

bór najpiękniejszego symbolu żniw, 
czyli wieńca dożynkowego. W  kon-
kursie tym rywalizowało 12 delegacji 

Gospodarze życzyli rolnikom zdro-
wia i pomyślności oraz tradycyjnego 
„szczęść Boże”.

 
Po podziękowaniach i  życzeniach 

nadszedł czas na pierwsze wyróż-
nienia indywidualne. W  dowód 
uznania dla osiągnięć w  dziedzinie 
rolnictwa, wieloletnią rzetelną pracę 
oraz postawę społeczną i aktywność 
na obszarach wiejskich ministerial-
nym odznaczeniem „Zasłużony dla 
rolnictwa” uhonorowano sześcioro 
rolników z powiatu konińskiego: Ali-
cję Kantarowską i  Teresę Smolarek 
z  Izabelina (gm. Kramsk), Małgo-
rzatę Kwiecińską z  Liśca Wielkiego 
(gm. Stare Miasto), Marka Michalaka 
z  Goliny Kolonia (gm. Golina), Hu-
berta Michalskiego z Mostków (gm. 
Sompolno) oraz Marka Pietrzaka 
z Ziemięcina (gm. Wierzbinek).

 
Po ceremonii wręczenia odzna-

czeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
oraz przemówieniu okolicznościo-
wym Andrzeja Perkowskiego – wi-
ceprzewodniczącego rady powiatu 
konińskiego – dopełniono zwyczajo-
wego obrzędu chleba. Starostowie 
dożynek: Danuta Biernacka i  Paweł 
Domański wręczyli gospodarzom do-
rodny bochen chleba, by ci podzielili 
się nim z uczestnikami uroczystości.

 
Następnym doniosłym wydarze-

niem dożynkowym było ogłoszenie 
wyników XIII edycji konkursu „Powia-
towy Rolnik Roku”. Akty nominacji 
odebrało pięć małżeństw. Do grona 
laureatów konkursu dołączyły trzy 

z nich: Agata i  Jerzy Bartczakowie – 
prowadzący w Sławoszewie (gm. Kle-
czew) 42-hektarowe gospodarstwo 
specjalizujące się w produkcji roślinnej 
i  sadownictwie; Dorota i Rafał Grze-
chowscy, którzy na 40-hektarowym 
gospodarstwie w  Patrzykowie (gmi-
na Kramsk) hodują bydło mleczne 
produkując ok. 370 000 litrów mleka 
rocznie oraz Anna i Sławomir Jezier-

scy z Dąbroszyna (gm. Rychwał), któ-
rzy w  gospodarstwie o  powierzchni 
8,5 hektara prowadzą tucz gęsi i ka-
czek osiągając roczną sprzedaż żywca 
drobiowego na poziomie 82 ton.

 
Zdobywcy tytułu „Powiatowy 

Rolnik Roku” uhonorowani zosta-
li statuetkami „żniwiarza”. Wszyscy 

gminnych. Najwyżej ocenione zosta-
ły wieńce wykonane przez: Koło Go-
spodyń Wiejskich ze Sławska w gm. 
Rzgów (miejsce I), Koło Gospodyń 
Wiejskich z Półwioska Starego w gm. 
Ślesin (miejsce II) oraz Sołectwo 
Kownaty w gm. Wilczyn (miejsce III). 
Pozostałe wieńce otrzymały wyróż-
nienia.

 
Na placu dożynkowym wiele się 

działo również za sprawą programu 
artystycznego. Poza miejscowymi 
wykonawcami: zespołem dziecię-
cym „Folinki” oraz Klubem Seniora 
PŁOMIEŃ, swój sztandarowy pro-
gram – składający się z  ludowych 
pieśni, przyśpiewek, tańców i  tra-
dycyjnych obrzędów - zaprezento-
wał pochodzący z  Kujaw - Zespół 
Folklorystyczny „Kruszynioki”. Ucztę 
muzyczną zapewnił występ znanej 
i  cenionej w  Europie, formacji folk-
-rockowej „The Ukrainian Folk”, 
a  grupa „Esus5” - wprowadziła 
uczestników tegorocznych dożynek 
w taneczny nastrój.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Narodowe czytanie „Lalki”
Bolesława Prusa
Samorządowcy, ludzie 
kultury i dziennikarze 
oraz młodzież z Konina 
i powiatu konińskiego, 
wzięli udział w wielkim 
Narodowym Czytaniu 
„Lalki” Bolesława Prusa. 

W  pierwszy weekend miesiąca 
(5 września 2015 r.) w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Koninie wybrzmiały 
fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa – 
jednego z najwybitniejszych dzieł pol-
skiego realizmu, ukazującego obraz 
XIX-wiecznego społeczeństwa. Wstęp 
do powieści przeczytał zastępca pre-
zydenta Miasta Konina Sebastian Łu-
kaszewski, a zakończenie starosta ko-
niński Stanisław Bielik. Zaproszenie do 
udziału w wydarzeniu przyjęli: Witold 

Nowak – naczelnik wydziału Rozwo-
ju i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Koninie, Zena Sroczyńska – kierow-
nik wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Koninie, Piotr Rybczyń-
ski – prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Konina. W  roli Izabeli Łęckiej zapre-
zentowała się Agnieszka Niekochań-
ska – dyrektor Zespołu Szkół w Liściu 
Wielkim, a Lech Stefaniak – dyrektor 
Muzeum Okręgowego w  Koninie 
wcielił się w rolę Wokulskiego. Swo-

Powiat z sukcesem
na Wojewódzko-Archidiecezjalnych

Dożynkach

Sukcesem dla Powiatu 
Konińskiego zakończyły 
się XVII Wojewódzko – 
Archidiecezjalne Dożynki 
Wielkopolskie w Buku. 
Wieniec dożynkowy 
Powiatu Konińskiego 
doceniła komisja 
konkursowa przyznając 
mu zaszczytne II miejsce. 
Święto plonów odbyło się 
w niedzielę 30 sierpnia 
2015 r.

Powiat koniński reprezentował 
Starosta Koniński – Stanisław Bielik, 
Wójt Gminy Rzgów – Grzegorz Ma-
tuszak i mieszkańcy sołectwa Sławsk 
z gminy Rzgów, których wieniec zdo-
był I miejsce na Dożynkach Powiato-
wych w Wilczynie.

 

Dożynki tradycyjnie zainauguro-
wało otwarcie Wystawy Rolniczej 
z  udziałem Krzysztofa Grabowskie-
go, wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego. O godz. 13.00, na 
stadionie miejskim w  Buku, rozpo-
częła się msza święta dziękczynna, 
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Powiat z sukcesem
na Wojewódzko-Archidiecezjalnych

Dożynkach

ją interpretację przedstawiła również 
Joanna Sypniewska – dziennikarka 
Radia ZET Gold.

Ideą, zainicjowanej przez Prezy-
denta RP akcji Narodowe Czytanie, 
jest prezentacja klasycznych dzieł 
polskiej literatury, wzmacnianie po-
czucia wspólnej tożsamości, a  także 
promocja zanikającego w  dzisiej-
szych czasach czytelnictwa.

Narodowe Czytanie zainaugurowała 
w 2012 r. wspólna lektura „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. 
w całej Polsce odbyło się wspólne czy-
tanie dzieł Aleksandra Fredry, a w 2014 
roku „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

Danuta Plucińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

którą celebrował Metropolita Po-
znański abp. Stanisław Gądecki. Po 
mszy uczestnicy spotkania obejrze-
li obrzęd dożynkowy w  wykonaniu 
zespołu Łany. Następnie Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego dzie-
lił się chlebem wypieczonym z tego-
rocznych ziaren, otrzymanym z  rąk 
Starostów Dożynek – Justyny Jóźwiak 
oraz Andrzeja Bogacza.

 Cześć oficjalną zakończyło roz-
strzygniecie konkursu na „Najładniej-
szy Wieniec Dożynkowy”. I  miejsce 
w konkursie wieńcowym zajął Powiat 
Chodzieski, II miejsce Powiat Koniń-
ski i III miejsce Powiat Pilski.

 
Gospodarzami Wojewódzkich Do-

żynek byli Marek Woźniak – Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego 

i Arcybiskup Stanisław Gądecki, Me-
tropolita Poznański oraz Jan Grab-
kowski – Starosta Poznański i  Bur-
mistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław 
Filipiak.

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Jubileusz 20-lecia DPS
w Ślesinie
Dom Pomocy Społecznej 
w Ślesinie 3 września 
2015 r. obchodził 
jubileusz 20-lecia 
działalności.

W tym roku mija 20 lat od powsta-
nia Domu Pomocy Społecznej w Ślesi-
nie. Obchody jubileuszu z pracowni-
kami, mieszkańcami i  zaproszonymi 
gośćmi upłynęły w atmosferze wspo-
mnień. W  spotkaniu uczestniczyli: 
Aleksandra Kowalska dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Koninie.

 
Spotkanie było okazją do wręcze-

nia odznaczeń honorowych. W imie-
niu samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego odznakę honorową „Za 
zasługi dla województwa wielkopol-
skiego” Halinie Wójcik, dyrektorowi 
DPS w  Ślesinie wręczyła Aleksandra 
Kowalska dyrektor  ROPS w Pozna-
niu. Starosta koniński tytułem ho-
norowym „Zasłużony dla powiatu 
konińskiego” wyróżnił zasłużonych 
pracowników placówki – Grażynę 
Lisiak i  Jolantę Semla. Ponadto na-
grody otrzymali wszyscy pracownicy 
Domu.

 
Dom zapewnia swoim 100 pod-

opiecznym całodobową opiekę oraz 

zaspokaja niezbędne potrzeby by-
towe, edukacyjne, społeczne i  reli-
gijne na poziomie obowiązującego 
standardu oraz umożliwia rozwój ich 
osobowości poprzez organizowanie 
życia codziennego. Uwzględnia tak-
że potrzebę aktywnego trybu życia, 
dostępu do kultury oraz podtrzymy-
wania więzi rodzinnych, towarzy-
skich i  kontaktów ze społecznością 
lokalną. Mieszkańcy DPS biorą udział 
w  licznych imprezach kulturalnych 
i  sportowych w  kraju i  za granicą 
osiągając wysokie lokaty.

 

w Poznaniu, Stanisław Bielik starosta 
koniński, Władysław Kocaj wicesta-
rosta koniński i  Elżbieta Sroczyńska 

DPS w  Ślesinie, jako samodzielna 
jednostka powstał 1 września 1995 
roku, a od stycznia 1999 roku podlega 
Powiatowi Konińskiego. Dzięki stara-
niom kolejnych Zarządów Powiatu Ko-
nińskiego oraz pozyskanym środkom 
z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych trwającą 
12 lat inwestycję zakończono w 2007 
roku, by po kolejnych dwóch latach 
starań osiągnąć standardy określone 
prawem, w  konsekwencji czego, Po-
wiat Koniński otrzymał decyzję Woje-
wody Wielkopolskiego na prowadze-
nie Domu na czas nieokreślony.

Halina Wójcik
Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie
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Powiat wspiera 
spółki wodne
Pięćdziesiąt tysięcy 
złotych dotacji przekazał 
w tym roku spółkom 
wodnym Zarząd Powiatu 
Konińskiego.

 
Ze wsparcia skorzystały gmin-

ne spółki wodne z  Goliny, Grodźca, 
Wilczyna, Rychwała oraz Kleczewa. 
Dotacje celowe, po dziesięć tysięcy 
złotych każda, przeznaczone zostaną 
przede wszystkim na zadania zwią-
zane z odmulaniem rowów, wycinką 
krzewów i czyszczeniem przepustów.

 
– Pieniądze te służą dofinansowa-

niu bieżącej działalności spółek wod-
nych, których podstawowym zada-
niem jest utrzymanie i  eksploatacja 
urządzeń melioracji wodnych szcze-

gółowych, m.in. rowów odprowa-
dzających – mówi starosta koniński 
Stanisław Bielik – Aby przeciwdziałać 
zamulaniu i zarastaniu rowów i kana-
łów, a także butwieniu i korozji urzą-
dzeń melioracyjnych niezbędne jest 
prowadzenie regularnych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Dzięki przekazanym 
przez powiat środkom, w wielu miej-
scach poprawiona zostanie drożność 
tych urządzeń, a tym samym, w razie 
ulewnych deszczy, zmaleje prawdo-
podobieństwo wystąpienia podto-
pień pól – informuje starosta.

 
Samorząd od początku wspierał 

finansowo gminne spółki wodne 
korzystając z  powiatowego fundu-
szu ochrony środowiska. Decyzja 
o sformalizowaniu tej pomocy zapa-
dła w 2012 r. Rada powiatu przyjęła 
wówczas stosowne uchwały określa-

jące tryb udzielania i sposób rozlicza-
nia przyznanych środków. W okresie 
czterech lat, na bieżące utrzymanie 
wód i  urządzeń wodnych powiat 
przekazał sześciu spółkom dotacje 
celowe w  wysokości dwustu pięć-
dziesięciu dwóch tysięcy. Zostały one 
wykorzystane głównie na remonty 
i  konserwacje urządzeń melioracyj-
nych pochodzących z  lat 60-tych 
ubiegłego wieku. W efekcie, do bie-
żącego roku, odmulono i oczyszczo-
no mechanicznie ponad dwadzieścia 
osiem kilometrów rowów melioracyj-
nych, wykoszono ok. dziewięciu kilo-
metrów porostów twardych i  mięk-
kich na rowach, oczyszczono wyloty 
drenarskie, a  także zamontowano 
lub wymieniono drenaże i przepusty.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiosłowali 
z nurtem 
przygody
119 kajakarzy, 
60 kajaków, 20 
wolontariuszy 
i pięć motorówek 
zabezpieczających 
imprezę – tak wyglądał 
VI spływ kajakowy 
„Szlakiem śluz Wielkiej 
Pętli Wielkopolski” 
w liczbach, które 
nie oddają emocji 
i wrażeń zapewnionych 
uczestnikom przez 
Lokalną Organizację 
Turystyczną „Marina”.

Tegoroczny spływ poprowadzo-
ny został trasą rzadko wykorzysty-
waną w  dotychczasowej historii 
spływów organizowanych przez 
„Marinę”. Kajakarze wystartowa-
li z  plaży w  Łuszczewie, na brzegu 
Jeziora Gopło. Pierwsze kilometry 
trasy wiodły przez malownicze wody 
polodowcowego jeziora, położone-
go na Obszarze Natura 2000. Na-
stępnie uczestnicy wpłynęli na wody 
Kanału Ślesińskiego, a  stamtąd na 
Jezioro Czarne i  Ślesińskie. – W na-
zwie imprezy od zawsze pojawiają 
się śluzy, i  dbamy o  to, by co roku 
znalazły się na trasie spływu. Tym ra-
zem kajakarze musieli pokonać ślu-
zę w Koszewie oraz Gawronach. To 
część spływu, która zawsze przynosi 
najwięcej emocji i wrażeń, zwłaszcza 
dzieciom – mówi kierownik biura 
LOT oraz komandor spływu, Aneta 
Mizgalska. Łącznie kajakarze poko-
nali w  tym roku około 20 kilome-
trów i, inaczej niż bywało w  latach 
poprzednich, musieli liczyć głównie 

na siłę własnych mięśni. Szlak w tym 
roku wiódł wyłącznie przez odcinki 
jezior i  kanałów, gdzie nie można 
liczyć na pomocny nurt, tak jak na 
rzece. Przez to trasa była bardziej 
wymagająca – podkreśla Aneta Mi-
zgalska. Na mecie spływu w Ślesinie 
na uczestników czekał ciepły posi-

storią, które przez ten czas doczeka-
ło się statusu jednej z  największych 
i  najbardziej wyczekiwanych imprez 
kajakarskich w  subregionie. Pytania 
o  spływ docierają do nas na wiele 
miesięcy przed rozpoczęciem nabo-
ru, miejsca rozchodzą się w  ciągu 
zaledwie kilku dni, a  zgłoszenia na-
pływają nie tylko z  całej Wielkopol-
ski, ale także Śląska i  Mazowsza – 
mówi Aneta Mizgalska. W tym roku 
spływ doczekał się także prawdziwie 
mistrzowskiej obsługi – za opiekę 
medyczną i techniczną nad uczestni-
kami odpowiadali bowiem druhowie 
z  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Li-
cheniu Starym, czterokrotni laureaci 
mistrzostw Polski w  ratownictwie 
wodnym.

Realizacja VI spływu kajakowego 
„Szlakiem śluz Wielkiej Pętli Wielko-
polski” współfinansowana była ze 

środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, a patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objął marsza-
łek województwa wielkopolskiego, 
Marek Woźniak.

Iga Janiszewska-Pawlak
Centrum Informacji Turystycznej

w Koninie

łek oraz namiot Centrum Informa-
cji Turystycznej, w  którym złaknieni 
wiedzy kajakarze i plażowicze mogli 
zapoznać się z  informacją na temat 
turystyki, nie tylko wodnej, w subre-
gionie konińskim.

Spływ kajakowy „Szlakiem śluz…” 
to wydarzenie z sześcioletnią już hi-

KURIER POWIATOWY



Z KRONIKI POWIATU

9

Wojowie 
w Sławsku

Festiwal Historii i Kultury 
im. Marcina ze Sławska 
herbu Zaremba, który 
odbył się 12 lipca 
2015 r. w Sławsku, na 
krótką chwilę przeniósł 
w zamierzchłe czasy 
uczestników wydarzenia.

W  niedzielne, słoneczne popo-
łudnie mieszkańcy powiatu koniń-
skiego na krótką chwilę przenieśli 
się w zamierzchłe czasy i poczuli at-
mosferę średniowiecza. Taki nastrój 
zapanował podczas Festiwalu Historii 
i Kultury im. Marcina ze Sławska her-
bu Zaremba dzięki grupie rekonstruk-
cyjnej Drużyna Warcianie z  Lądu. 
Artyści odtworzyli zwyczaje oraz co-
dzienne życie rodzinnej wsi, w której 
się urodził i  bytował znamienity ry-
cerz Marcin. Akcentem dowodzącym 
o waleczności Marcina był pokaz in-
scenizacji „Bitwa pod Grunwaldem” 
przygotowany przez uczniów Zespo-
łu Szkół w Sławsku. Uczestnicy festi-
walu mogli rozsmakować się w staro-
polskich potrawach, które specjalnie 
na tę okazję przygotowały panie 
z  Koła Gospodyń Wiejskich w  Sław-
sku oraz przymierzyć epokowe stro-
je. Najmłodszym uczestnikom, dla 
uprzyjemnienia i uatrakcyjnienia cza-
su, organizatorzy dedykowali kon-
kurs „Jak wyobrażam sobie Rycerza 
Marcina”, starsi sprawdzili swoją 
wiedzę ze znajomości historii Sław-
ska, natomiast rodziny uczestniczyły 
w grze terenowej rozwiązując zada-
nia spójne z  tematyką festiwalu. Po 
tak emocjonującym dniu, biesiadu-
jącym przy ognisku, niebo nad Sław-
skiem rozświetliły sztuczne ogni.

– Z  pomysłem zorganizowania 
tego wydarzenia wyszli młodzi, ak-
tywni i ambitni członkowie naszego 

stowarzyszenia, którym zależy na 
pielęgnowaniu tradycji oraz historii 
Sławska. Wykorzystując istotny atut 
naszej miejscowości – przeszłość wa-
lecznego Marcina – zależy nam, aby 
Festiwal Kultury w  Sławsku stał się 
przedsięwzięciem, które z  roku na 
rok zyskiwać będzie swoich zwolen-
ników i  kojarzony będzie głównie 
ze Sławskiem. Festiwal ma duży po-
tencjał i w przyszłości może stać się 
ważnym wydarzeniem, które będzie 
budowało wizerunek powiatu – mó-

wiła Teresa Kwiatkowska, przewodni-
cząca KGW Sławsk.

Ideą festiwalu było upamiętnienie 
605. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, 
w  której uczestniczył waleczny Mar-
cin. Organizatorami wydarzenia byli: 
Stowarzyszeni Koło Gospodyń Wiej-
skich w  Sławsku, Pracownia Sławsk, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku, 
Rada Sołecka i Zespół Szkół w Sław-
sku. Patronat honorowy objął Staro-
sta Koniński.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Dęciaki z Kramska 
laureatem w Kaliszu
Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Kramska wygrała 
Wojewódzki Przegląd 
Orkiestr Dętych 
w Kaliszu. Na drugim 
miejscu znalazła się 
Orkiestra Dęta Quantum 
z Rychwała.

 

Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dę-
tych w Kaliszu 28 czerwca 2015 r. zgro-
madził aż 21 orkiestr z Wielkopolski 
(700 muzyków oraz 200 mażoretek) 
i rozpoczął się wspólnym koncertem, 
pod batutą Marka Kubery. Powiat 
Koniński, reprezentowany przez Mło-
dzieżową Orkiestrę Dętą z  Kramska 
i Orkiestrę Dętą Quantum z Rychwała 
okazał się niewątpliwym tryumfato-
rem. Obu orkiestrom przypadły laury 
zwycięstwa. Na najwyższym podium 
stanęli „dęciaki” z Kramska. Na dru-
gim, równe zaszczytnym miejscu sta-
nęli ubiegłoroczni laureaci – Orkiestra 
Dęta Quantum z Rychwała.

 

– Do Kalisza zjechało zacne grono 
utalentowanych muzyków z Wielko-
polski, reprezentujących muzykę na 
bardzo wysokim poziomie artystycz-
nym. Tym bardziej cieszy nas fakt, 
że jury konkursowe, spośród 21 or-
kiestr, doceniło warsztat muzyczny 
właśnie naszej orkiestry oraz umie-
jętności taneczno-artystyczne mażo-
retek – poinformował Przemysław 
Domagalski, kapelmistrz Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej w Kramsku.

 
Laureaci tegorocznego wydarze-

nia zakwalifikowali się do Ogólno-
polskiego Festiwalu Orkiestr Ocho- 
tniczych Straży Pożarnych w  Kryni-
cy-Zdrój ‘2016.

 
Organizatorami przedsięwzięcia 

byli: Zarząd Wojewódzki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Poznaniu, Zarząd 
Powiatowy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kaliszu oraz Stowarzyszenie 
Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

KURIER POWIATOWY



Z KRONIKI POWIATU

11

Uczniowie ZSEU 
doskonalili swoje 
umiejętności
Pięciu uczniów 
z Technikum 
Żywienia i Usług 
Gastronomicznych 
odbyło w miesiącu lipcu 
4-tygodniowe  praktyki 
w hotelu Intercontinental 
w Warszawie. 

Młodzież zdobywała doświadcze-
nie pod okiem mistrzów z branży ga-
stronomicznej. Na praktykach w  re-
stauracji „Platter by Karol Okrasa” 
uczyli się łączyć smaki tradycyjnych 
polskich produktów oraz doskonalili 
metody obsługi. W  restauracji „Do-
wnTown Restaurant & Steakhouse” 
zgłębiali tajniki organizacji spekta-
kularnych bufetów śniadaniowych. 
W cukierni „Wedel Café” pod okiem 
cukierników sporządzali wytworne 
desery oraz czekoladę przyrządzaną 
według tradycyjnej receptury. Zdoby-

najważniejsze – tworzyli fajnie uzu-
pełniający się zespół. Budujący jest 
fakt, że nasi uczniowie zostali bardzo 
wysoko ocenieni za swoje umiejęt-
ności i  podejście do zawodu. W  sa-
mych superlatywach o  młodzieży 
wypowiadała się Training Menager 
pięciogwiazdkowego hotelu Inter-
continental podczas mojej wizyty 
w  Warszawie. Potwierdzeniem tego 
jest nawiązanie przez szkołę współ-
pracy z  hotelem Intercontinental 
i  możliwość wysłania kolejnej gru-
py uczniów na praktykę do tego 
renomowanego hotelu – informuje 

wali doświadczenie przygotowując 
z pasją i dbałością o najwyższą jakość 
wyborne potrawy i  napoje, a  także 
poznawali surowce pochodzące od 
najlepszych producentów z  Polski 
i świata. 

– Młodzi ludzie z błyskiem w oku 
opowiadali o wrażeniach z miesięcz-
nego pobytu w  Warszawie. Ucznio-
wie zwracali szczególną uwagę na 
podejście ludzi do zawodu, któ-
rych mieli okazję podpatrywać, lu-
dzi którzy pracują z  pasją. Wszyscy 
byli świetnie zorganizowani oraz 
panowała przyjazna atmosfera. Co 

Anna Matczak-Gaj, dyrektor ZSEU 
w Żychlinie. – Praca w takim miejscu 
i  z  takimi ludźmi to coś fantastycz-
nego! Dla nas to również niezapo-
mniana przygoda u progu dorosłego 
życia, jak i  inspiracja do rozpoczęcia 
wspinaczki po szczeblach kariery za-
wodowej. Czas praktyki to nie tylko 
nauka i szlifowanie umiejętności, ale 
okazja do zwiedzania Warszawy – 
dodają uczniowie praktyk.

Rozwój kompetencji i umiejętności 
praktycznych uczniów jest prioryteto-
wym działaniem w Zespole Szkół Eko-
nomiczno- Usługowych w Żychlinie.

Elżbieta Sell
Zespół Szkół 

Ekonomiczno – Usługowych
w Żychlinie

KURIER POWIATOWY



Wydział Rozwoju i Promocji
62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. 63 240 32 78
www.powiat.konin.pl,
e-mail: lidia.cichocka@powiat.konin.pl,
Starostwo Powiatowe w Koninie
62-510 Konin, Al. 1 Maja 9,
tel. 63 240 32 00, tel./fax 63 240 32 01
www.powiat.konin.pl
e-mail: powiat@powiat.konin.pl
archiwum Starostwa, ZSEU w Żychlinie,
DPS w Ślesinie, KGW Sławsk, CIT W Koninie.
2500 egzemplarzy
Agrys+, 62-510 Konin, ul. Konwaliowa 4, tel. 501 44 12 00
LeonStudio

Redakcja

Wydawca:

Zdjęcia:

Nakład:
Opracowanie graficzne:

Druk:

Powiatowe
Dni Rodziny i Seniora
W niedzielę (20 września) 
na boisku przy Zespole 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie 
odbyły się już po raz 
szesnasty Powiatowe Dni 
Rodziny i Rodzicielstwa 
Zastępczego. Wydarzeniu 
towarzyszyły: Powiatowy 
Dzień Seniora oraz Dzień 
Integracji Staromiejskiej. 

Promujący wartości rodzinne i inte-
grację międzypokoleniową festyn był 
świetną okazją do wspólnej zabawy 
oraz zaprezentowania umiejętności 
artystycznych i  sportowych rodzin 
z  terenu powiatu konińskiego. Nie 
można jednak zapominać, że ideą nie-

dzielnej imprezy upływających w  at-
mosferze zabawy, było przybliżenie 
opinii publicznej problematyki rodzi-
cielstwa zastępczego oraz zaintereso-
wanie kolejnych małżeństw tą formą 
sprawowania opieki nad dzieckiem.

Podczas międzypokoleniowego 
świętowania odbyły się liczne kon-
kursy z  nagrodami m.in.: sportowo 
– zręcznościowe. Uczestnicy festynu 
mogli zobaczyć prezentację sprzętu 
przeciwpożarowego oraz wystawę 
prac plastycznych warsztatów tera-
pii zajęciowej. Festyn uświetniły wy-
stępy taneczne i  wokalne zespołów 
z  naszego regionu. O  atrakcje dla 
najmłodszych postarali się seniorzy 
z terenu powiatu konińskiego. Dzieci 
doskonale bawiły się w konkursach: 
malując swoje marzenia do spełnie-
nia oraz tworząc figurki z  warzyw 
i  owoców. A  wszystko pod okiem 
i przy pomocy właśnie seniorów. Trzy 

pokolenia: dzieci, rodziców i  dziad-
ków dowiodły, że przestrzeń w  po-
wiecie konińskim jest twórczo i  cie-
kawie wykorzystywana.  

Aby zwrócić uwagę na ważne 
problemy dotykające rodziny, pro-
gram festynu uzupełniony został 
o  akcję edukacyjną na temat pro-
filaktyki raka piersi i  nowotworów  
ginekologicznych. Zorganizowano rów- 
nież pokazy udzielania pomocy 
przedmedycznej oraz obrony przed 
atakiem psa.

W niedzielne popołudnie w Żychli-
nie można było zobaczyć rękodzieło 
oraz skosztować pysznych wypieków. 

Organizatorem tegorocznych Po-
wiatowych Dni Rodziny i  Rodziciel-
stwa Zastępczego było Stowarzysze-
nie Profilaktyki, Edukacji, Promocji 
Zdrowia i  Rehabilitacji, które otrzy-
mało z  budżetu powiatu konińskie-
go na realizację tego zadania dotację 
w wysokości 10 000 zł.

Dorota Sobieraj-Krawczyk
Starostwo Powiatowe w Koninie


