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Przedstawiciele dziewięciu 
samorządów (Powiat 
Koniński, Miasto Konin 
oraz 7 gmin: Golina, 
Kazimierz Biskupi, Ślesin, 
Kramsk, Krzymów, Stare 
Miasto, Rzgów) podpisali 
17 lutego 2016 r. 
z samorządem Województwa 
Wielkopolskiego Mandat 
Terytorialny dla Konińskiego 
Obszaru Strategicznej 
Interwencji (KOSI).



Z wizytą w Lääne Viru 
w Estonii
Czteroosobowa delegacja 
Powiatu Konińskiego 
odwiedziła w dniach 
16-19 marca 2016 r. 
partnerski region Lääne 
Viru w Estonii. Spotkanie 
miało na celu odnowienie 
relacji partnerskich 
i ustalenie szczegółów 
współpracy na najbliższe 
miesiące, ze szczególnym 
uwzględnieniem 
wykorzystania 
programów 
zewnętrznych 
pozwalających 
finansować wspólne 
ponadnarodowe projekty 
(np. Erasmus+).

Przedstawiciele naszego powiatu 
odwiedzili w Rakvere m.in.: zespół szkół 
zawodowych, przedszkole, Centrum 
pomocy społecznej oraz nowoczesne 
Centrum Kompetencji „Inteligentny 
Dom“(wspierające rozwój przemysłu/
kompetencji zawodowych we współ-
pracy ze szkołami zawodowymi, np. 
w technologiach budowlanych.)

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Rolnicy z powiatu konińskiego 
najlepszymi gospodarzami 
w Wielkopolsce

Dziesięć statuetek 
„Siewcy” przyznano 
najlepszym wielkopolskim 
rolnikom. Uroczysta 
gala podsumowująca 
XV edycję konkursu 
„Wielkopolski Rolnik Roku” 
odbyła się 13 marca 2016 r. 
w Sali Ziemi na terenie 
Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.

Do tytułu „Wielkopolski Rolnik 
Roku” pretendowało 20 gospodarzy 
z regionu. W gronie nominowanych 
znaleźli się również Katarzyna i Ma-
rek Michalakowie z miejscowości Ko-
lonia w gminie Golina oraz Agniesz-
ka i  Hubert Michalscy z  Mostków 
w gminie Sompolno.

Na nominacjach się jednak nie 
skończyło. Obydwa gospodarstwa 
z  powiatu konińskiego zakończyły 
swój udział w konkursie zdobywając 
jego najcenniejsze trofea: prestiżowy 
tytuł, pamiątkową statuetkę i nagro-
dę finansową.

Gospodarstwa laureatów z nasze-
go powiatu wyróżniają się nowo-
czesnością stosowanych technologii, 
dobrą organizacją pracy, dbałością 
o środowisko naturalne i wysoką es-
tetyką.

Katarzyna i  Marek Michalakowie 
prowadzą 90 ha gospodarstwo rol-
ne specjalizujące się w  produkcji 
mleka. Aktualna wielkość hodowli 
to 100 sztuk bydła, w  tym 50 krów 
dojnych o  średniej wydajności (od 
jednej krowy) 8.500 litrów mleka 
rocznie. Jakość produkowanego mle-
ka w 100% odpowiada klasie ekstra. 
Rolnicy zajmują się również uprawą 
kukurydzy (25 ha), pszenżyta (10 ha), 
żyta (10ha), jęczmienia jarego (5 ha), 

Powiat koniński pozyskał kolejnych 
rodziców zastępczych
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Koninie zakończyło 
kolejną edycję szkolenia 
PRIDE. Świadectwa 
jego ukończenia - z rąk 
starosty Stanisława 
Bielika - odebrało 
16 kandydatów na 
rodziców zastępczych. 

Przywiązując ogromną wagę do 
kwalifikacji rodzin sprawujących 
funkcję rodzin zawodowych, PCPR 
w  Koninie przeprowadziło kolejne 
szkolenie grupowe programem PRI-
DE, podstawą którego jest zdobycie 
konkretnych kompetencji potrzeb-
nych, aby skutecznie wypełniać za-
dania związane z opieką zastępczą.

„Szkolenie to dostarcza wiedzy 
i umiejętności, wskazuje jak stać się 
najlepszymi rodzicami zastępczymi, 
pomaga podążać za specyficznymi 
potrzebami dzieci przebywających 

w  rodzinach zastępczych i  przede 
wszystkim służy odbudowie inte-
gralności rodziny – informuje Dorota 
Kaźmierczak, kierownik Zespołu ds. 
pieczy zastępczej w PCPR, trener PRI-
DE – Dzięki dobrze poprowadzonej 
kampanii promocyjnej, do udziału 
w programie zgłosiło się aż 23 kan-
dydatów. Po ich wnikliwej weryfi-
kacji, zaprosiliśmy do uczestnictwa 
w szkoleniu 17 osób – dodaje.

Program warsztatów, które roz-
poczęły się 24 lipca ubiegłego roku, 
obejmował 12 sesji metodycznych, 

wizyty domowe oraz 10-godzinną 
praktykę i  indywidualne konsultacje 
w  rodzinach zastępczych zawodo-
wych. Zakres tematyczny szkolenia 
został, po raz pierwszy, rozszerzony 
o 8-godzinną ofertę edukacyjną Mi-
niPride dla dzieci kandydatów. Miała 
ona na celu, zarówno przezwycięże-
nie lęku małoletnich przed zmianą 
sytuacji rodzinnej, jak i podjęcie pró-
by rozwiązania dylematów uczestni-
ków szkolenia. Wszystkie zajęcia po-
prowadziły licencjonowane trenerki, 
pracownicy PCPR: Dorota Kaźmier-
czak i Anna Wojtyra.

W  panelu kończącym szkolenie 
PRIDE, który odbył się 16 marca 2016 r. 
w starostwie, wzięło udział 50 osób: 
kandydaci, rodziny zastępcze zawo-
dowe, kuratorzy sądowi Sądu Re-
jonowego z  Konina i  Koła, dyrektor 

a na 40 ha posiadają użytki zielone. 
W ubiegłym roku, państwo Michala-
kowie zajęli I  miejsce w  wojewódz-
twie wielkopolskim w konkursie Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne.

Agnieszka i Hubert Michalscy pro-
wadzą 21-hektarowe gospodarstwo 
nastawione na produkcję sadowni-

W  wizycie w  estońskim Rakve-
re, które jest stolicą regionu Lääne 
Viru, wzięli udział: Władysław Kocaj 
– wicestarosta koniński, Anna Mat-
czak-Gaj – dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w  Żychli-
nie, Jolanta Knapkiewicz – kierow-
nik szkolenia praktycznego w  ZSEU 
w Żychlinie oraz Witold Nowak – na-
czelnik Wydziału Rozwoju i Promocji 
konińskiego starostwa.

czą prowadzoną metodą integro-
waną. Owoce z sadów państwa Mi-
chalskich charakteryzuje najwyższa 
jakość, wysokie walory smakowe 
oraz brak szkodliwych pozostałości 
pestycydów i nawozów. 19 hektarów 
zajmuje sad jabłoniowy, z  którego 
rolnicy osiągają roczny plon na po-
ziomie 40 ton z ha. Natomiast roczny 
plon z  1 hektara gruszy wynosi ok. 
15 ton owoców. Państwo Michalscy 
są też laureatami konkursu Powiato-
wy Rolnik Roku 2014.

Podczas uroczystej gali w  Pozna-
niu naszym nagrodzonym rolnikom 
towarzyszyła delegacja z  powiatu 
konińskiego na czele ze starostą Sta-
nisławem Bielikiem, wiceprzewodni-
czącym rady Wiesławem Bednarkiem 
oraz Bożeną Frankowską – głównym 
specjalistą Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Ośrodka Adopcyjnego, asystenci ro-
dziny powiatu konińskiego i specja-
liści Zespołu ds. pieczy zastępczej.

Uroczystym momentem sesji 
było wręczenie przez starostę ko-
nińskiego świadectw ukończenia 
szkolenia dla 16 kandydatów po-
chodzących z siedmiu gmin powia-
tu konińskiego: Kazimierz Biskupi, 
Kleczew, Kramsk, Golina, Rychwał, 
Skulsk i  Ślesin. Jak podkreślił Sta-
nisław Bielik, dzięki realizowaniu 
skutecznej polityki społecznej i pra-
cy metodycznej w obszarze dziecka 
i rodziny, powiat koniński pozyskał 
kolejne osoby profesjonalnie przy-
gotowane do pracy z  dzieckiem 
i rodziną w pieczy zastępczej.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Na zaproszenie władz 
powiatu konińskiego 
i gminy Rzgów 
10 marca 2016 r. gościli 
w Sławsku żołnierze 
jednostki amerykańskiej 
współdziałającej 
w ramach kontaktów 
sojuszniczych z 33 Bazą 
Lotniczą w Powidzu.

 
Współpracując od wielu lat z pol-

ską jednostką wielokrotnie uczest-
niczyli w  wydarzeniach organi-
zowanych przez powiat koniński 
z aktywnym udziałem kół gospodyń 
wiejskich, zawsze wyrażając swój 
podziw dla ich kunsztu kulinarnego 
i  dbałości o  polskie tradycje regio- 
nalne.

 
I  tak zrodził się pomysł spotkania 

w Sławsku, którego celem było przy-
bliżenie lokalnej kultury i zwyczajów, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
potraw naszej tradycyjnej  kuchni. 

Zaproszenie Starosty Konińskiego 
i  Wójta Gminy Rzgów przyjęli piloci 
armii amerykańskiej na czele z  do-
wódcą Lt col Jasonem Repak, stacjo-
nujący w 33 Bazie w Powidzu, a także 
Dowódca Grupy Działań Lotniczych 
ppłk Krzysztof Szymaniec oraz rzecz-
nik prasowy jednostki w Powidzu mjr 
Grzegorz Schmidt.

 
„Smakowanie lokalnych potraw 

to ważna część poznawania kultu-
ry obcego kraju” – mówił starosta 
Stanisław Bielik zapraszając gości na 
poczęstunek. Podkreślił również zna-
czenie folkloru dla lokalnych społecz-
ności odwołując się do aktywności 
kół gospodyń wiejskich, które w tym 

roku obchodzą w Polsce 150-lecie ist-
nienia. 

 
Amerykańcy żołnierze nie kryli po-

dziwu dla dań z  lokalnej i znanej ze 
smaku kuchni sławskich gospodyń. 
Ze szczególnym entuzjazmem gości 
spotkały się: kaczka faszerowana, 
pierogi z  różnorodnym nadzieniem, 
placek drożdżowy i  słynny sławski 
chleb. Piloci zapewniali też o swojej 
sympatii dla Polaków odnosząc się 
z dużym uznaniem do ich gościnno-
ści i serdeczności.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Amerykańscy żołnierze
w powiecie konińskim

XII Wielkopolska Olimpiada
Wiedzy Konsumenckiej
Krzysztof Dembowski, 
Weronika Kmieć 
i Marcin Wełnicki 
dołączyli 11 marca 2016 r. 
do grona laureatów 
powiatowych eliminacji 
Wielkopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej. 
Zapewnili sobie tym 
samym udział 
w finale wojewódzkim 
konkursu, 
który odbędzie się 
15 kwietnia 2016 r. 
w Poznaniu.

 
Dwudziestu trzech uczniów ze 

szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
konińskiego przystąpiło do egzaminu 
sprawdzającego wiedzę konsumenc-
ką. Młodzież zmierzyła się z  pisem-
nym testem zawierającym 40 pytań 
ze znajomości podstawowych aktów 
prawa konsumenckiego. Udzielenie 
prawidłowych odpowiedzi gwaran-
towała wiedza dotycząca sprzeda-
ży konsumenckiej, prawa ochrony 
konkurencji i konsumentów, a także 
przepisów prawa: bankowego, tury-
stycznego, energetycznego, ubezpie-
czeniowego i telekomunikacyjnego.

 
Zwycięstwo w  Powiatowym Fina-

le Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyń-
skiej zapewnił sobie Krzysztof Dem-
bowski z  Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w  Sompolnie pokonując 
swoja szkolną koleżankę – Weronikę 
Kmieć. Z trzecią lokatą, do finału wo-
jewódzkiego zakwalifikował się Mar-
cin Wełnicki - również uczeń szkoły 
z  Sompolna. Kolejne punktowane 
miejsca wywalczyli: Jakub Łukasie-
wicz z  ZSP w  Kleczewie, Nikola Ka-
pela z ZSEU w Żychlinie oraz Monika 
Pawlak z ZSP w Sompolnie.

 Najlepsza szóstka etapu powiato-
wego Olimpiady otrzymała dyplomy 
oraz cenne nagrody rzeczowe. Tele-
fon komórkowy oraz tablety wręczy-
li laureatom: wicestarosta koniński 
Władysław Kocaj, Zenon Paszek – 
członek Zarządu Powiatu Konińskie-
go, Mirosław Kruszyński sekretarz 
powiatu oraz Jan Bartczak naczel-
nik Wydziału Edukacji i  Spraw Spo-
łecznych. Z  upominkami zakończyli 
udział w  konkursie także pozostali 
jego uczestnicy.

 
Laureatów trzech pierwszych 

miejsc: Krzysztofa Dembowskiego, 
Weronikę Kmieć i  Marcina Wełnic-
kiego czeka jeszcze kolejny spraw-
dzian, tym razem w finale wojewódz-
kim Olimpiady, który odbędzie się 
15 kwietnia w Poznaniu. To już dwu-
nasta edycja konkursu, który jest je-
dynym tego rodzaju przedsięwzię-
ciem w  skali kraju. Tylko uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych naszego 
województwa mają możliwość ry-
walizowania na polu przepisów kon-
sumenckich. W  ciągu dwunastu lat, 
w konkursie szczebla wojewódzkiego 
wzięło udział 42 uczniów z powiatu 
konińskiego. W  eliminacjach powia-

towych, rywalizowało natomiast oko-
ło 350 uczniów wyłonionych z prawie 
2 000 uczestników etapów szkolnych.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Mandat, który cieszy
Przedstawiciele 
dziewięciu samorządów 
(Powiat Koniński, Miasto 
Konin oraz 7 gmin: 
Golina, Kazimierz Biskupi, 
Ślesin, Kramsk, Krzymów, 
Stare Miasto, Rzgów) 
podpisali 17 lutego 
2016 r. z samorządem 
Województwa 
Wielkopolskiego 
Mandat Terytorialny 
dla Konińskiego 
Obszaru Strategicznej 
Interwencji (KOSI). 
Mandat zabezpiecza 
dla tego obszaru 
funkcjonalnego kwotę 
prawie 30 milionów Euro 
na projekty rozwojowe 
w Wielkopolskim 
Regionalnym Programie 
Operacyjnym na lata 
2014-2020.

Wydarzenie, w  którym wziął 
udział marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak, 
miało miejsce w  Sali Ratuszowej 
w  Koninie. Tym samym, składając 

podpis na dokumencie samorzą-
dowcy zakończyli etap negocjacji 
projektów, na które samorząd wo-
jewództwa gwarantuje pieniądze 
z programu WRPO 2014+. W  imie-
niu Powiatu Konińskiego Mandat 
Terytorialny podpisali starosta ko-
niński Stanisław Bielik oraz wicesta-
rosta Władysław Kocaj.

Przyjęcie Mandatu jest zwieńcze-
niem drogi, na którą samorządy z na-
szego regionu wkroczyły faktycznie 
w  2012 r. Wtedy Starostwo Powia-
towe w  Koninie otrzymało dotację 
na realizacje projektu „Aglomeracja 
Konińska – współpraca JST klu-
czem do nowoczesnego rozwoju 
gospodarczego”. Projekt ten posłu-
żył nie tylko do diagnozy problemów 
rozwojowych obszaru funkcjonal-
nego, czy też przygotowania doku-
mentów strategicznych niezbędnych 
do aplikowania o unijne środki. Stał 
się też początkiem samorządowej 
współpracy, która w  odpowiednim 
momencie wysłała wyraźny sygnał 
do władz samorządowych woje-
wództwa i przypomniała o potrzebie 
interwencji w obszarach byłych miast 
wojewódzkich. Ostatecznie, oprócz 
specjalnego potraktowania Poznania 
i Kalisza z Ostrowem (Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne), swoje szan-
se poprzez obszary strategicznej in-
terwencji (OSI) wynegocjowały także 
Konin, Leszno, Piła i Gniezno, a pozo-
stałe gminy we wschodniej Wielko-
polsce będą miały dodatkowe punkty 
w ocenie projektów konkursowych.

Zagwarantowana Mandatem Te-
rytorialnym kwota ponad 120 mi-
lionów złotych będzie przeznaczona 
na 8 projektów. Cztery z  nich będą 
finansowane z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 
Stworzenie zintegrowanego systemu 
komunikacji publicznej na terenie 
KOSI, Wzmacnianie zastosowania TIK 
w  KOSI - integracja i  harmonizacja 
referencyjnych baz danych oraz udo-
stępnianie elektronicznych usług pu-
blicznych, Uregulowanie gospodarki 
wodnościekowej na terenie gmin 
OSI oraz Przebudowa i  remont ulicy 
Kleczewskiej w Koninie. Pieniądze na 
kolejne 4 projekty pochodzić będą 
z  Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Są wśród nich zadania zwią-
zane z  dostosowaniem kształcenia 
zawodowego młodzieży do potrzeb 
rynku pracy, wzmocnieniem kom-
petencji kluczowych uczniów szkół 
gimnazjalnych, projekt pobudzający 
przedsiębiorczość, a  także działanie 
wspierające rozwój przystępnych 
usług społecznych. Powiat Koniński 
ma być liderem projektów eduka-
cyjnych i społecznego oraz aktywnie 
współuczestniczyć w projekcie cyfry-
zacji zasobów geodezyjnych i  przy-
gotowania w tym obszarze e-usług.

Obecny w Koninie marszałek Ma-
rek Woźniak przypomniał, że Wielko-
polska jest liderem spośród wszyst-
kich województw w zaangażowaniu 
środków unijnych z  nowej perspek-
tywy. Zachęcał też do mobilizacji 
i  startowania w  projektach konkur-
sowych, które każdego miesiąca są 
ogłaszane w naszym regionie. Szcze-
góły dostępne są na stronie wrpo.
wielkopolskie.pl

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Stypendia starosty 
wręczone
Prawie 60 
najzdolniejszych 
uczniów wyróżnionych 
stypendiami starosty 
konińskiego. Uczniowie 
9 lutego 2016 r. 
odebrali w Starostwie 
Powiatowym w Koninie 
listy gratulacyjne 
potwierdzające decyzję 
Zarządu Powiatu 
o przyznaniu stypendiów. 
Z młodzieżą spotkał się 
wicestarosta Władysław 
Kocaj.

 
Stypendia przyznane według kry-

teriów „Powiatowego Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół powiatu konińskiego” 
trafiły do 58 młodych uzdolnionych 
osób.

 

kierunek: organizacja reklamy) i  Ka-
mil Marcinkowski (kl. IV Technikum, 
kierunek: obsługa turystyczna), San-
dra Majewska, Karina Szymczak, Ka-
mila Gradecka  i Damian Grzeszczak 
(kl. III Technikum Żywienia i  Usług 
Gastronomicznych), Cezary Wojcie-
chowski i  Marcelina Małolepsza (kl. 
II Technikum, kierunek: ekonomia) 
oraz Martyna Kołacka (kl. II Techni-
kum, kierunek: organizacja reklamy).

 
Kolejnych siedemnastu wyróżnio-

nych, to młodzież ucząca się w  Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie: Justyna Bykowska, Ju-
lia Konarska, Agnieszka Kotas Bartosz 
Śliwicki (kl. III LO), Mateusz Sergiusz 
Jąkalak, Michał Guźniczak i Beata Ka-
rolina Mularska (kl. II LO), Angelika 
Czarkowska, Sandra Magdalena Łu-
kasiewicz, Iza Migdalska oraz Magda 
Kłosińska (kl. IV Technikum), Alek-
sandra Soszyńska, Katarzyna Wal-
ter, Sandra Kędzierska, Anna Krygier 
(kl. III Technikum), a  także Krzysztof 
Dembowski (kl. II Technikum) i Kari-
na Gołdyn (kl. III Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej).

 
W  gronie najzdolniejszych znala-

zło się również trzynastu uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Kleczewie: Klaudia Wajt, Michał 
Bidziński, Rafał Biernacki i  Krzysztof 
Herbot (kl. III LO), Aleksandra Grzesz-
czak, Agata Linik, Bartosz Jałoszyń-
ski, Jakub Mateusz Łukasiewicz, Na-
talia Michalina Andrzejczak, Marcin 

Woźniak i Aleksander Paweł Maj (kl. 
II LO) oraz Dominika Raczkowska 
i  Patrycja Daria Stefańska (kl. III Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej).

 
Gratyfikację finansową za osią-

gnięcia w nauce otrzymało też trzech 
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w  Rychwale: 
Kewin Olejniczak z  klasy V szkoły 
podstawowej oraz dwie uczennice 
gimnazjum: Karolina Skitek z  klasy 
I i Małgorzata Darul z klasy III.

 
Listę tegorocznych stypendystów 

zamyka Arkadiusz Kamiński – student 
trzeciego roku Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie.

 
Powiat przeznaczył na pomoc sty-

pendialną w 2016 r. 92 300,00 zło-
tych. Uczniowie otrzymywać będą 
po 200 zł miesięcznie przez cały rok 
z wyłączeniem okresu wakacyjnego, 
a  w  przypadku stypendystów klas 
programowo najwyższych – przez 
sześć miesięcy. Stypendium dla stu-
denta - 250 zł miesięcznie - przyzna-
ne zostało na czas trwania roku aka-
demickiego.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Z  pomocy powiatu skorzysta 
w tym roku najwięcej uczniów z Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w  Żychlinie. W  gronie 24 
stypendystów znaleźli się: Donata 
Kubacka, Natalia Sobczak, Eryk Ru-
sin, Patryk Kamiński, Karolina Kop-
czyńska i  Alan Płocharczyk (kl. III 
LO), Dominika Wojtyniak, Aleksandra 
Pietrzak, Natalia Rosiak, Patryk Kacz-
marek (kl. II LO), Adrian Grzemski, 
Agnieszka Hyży, Ewa Rusek (kl. IV 
Technikum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych) oraz Emilia Wiśniewska 
( kl. IV Technikum Żywienia  i Gospo-
darstwa Domowego), Anieszka Zejer, 
Julia Raszczyńska (kl. IV Technikum, 
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O ekologicznych sukcesach 
Powiatu Konińskiego
w Warszawie
O działaniach 
podejmowanych przez 
Polskę w związku 
z realizacją „Programu 
Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 
2009 – 2032”, rozmawiali 
27 stycznia 2016 r. 
w Warszawie 
przedstawiciele 
administracji państwowej 
i samorządowej. 
W spotkaniu uczestniczył 
wicestarosta koniński 
Władysław Kocaj.

 
Wizyta Andrew Morgan’a, przed-

stawiciela Rządowej Agencji Bezpie-
czeństwa i Usuwanie Azbestu w Au-
stralii, stała się okazją do dyskusji nt. 
realizacji „Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 
Spotkanie, w którym uczestniczył wi-
cestarosta koniński Władysław Kocaj 
oraz Halina Dąbrowska i Julia Stasiń-
ska z Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i  Leśnictwa konińskiego 
starostwa, miało na celu przybliżenie 
aktualnych działań podejmowanych 
przez Polskę, zgodnie z  założeniami 
wynikającymi z realizacji programu.

– Podczas spotkania Powiat Koniń-
ski zaprezentował swoje dotychczaso-
we, 9-letnie doświadczenie w  walce 
z  azbestem. Przedstawiono działania 
z  zakresu usuwania azbestu z  tere-
nu powiatu i  pozyskiwania środków 
finansowych na ten cel, jak również 
omówiono wyniki zaktualizowanej 
w roku 2015 inwentaryzacji wyrobów 
azbestowych w powiecie – mówi Wła-
dysław Kocaj, wicestarosta koniński.

Dyrektor Departamentu Gospo-
darki Odpadami oraz Pozwoleń Zinte-
growanych i Wodnoprawnych Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego omówił działania re-
gionalne i lokalne związane z usuwa-

niem azbestu w woj. mazowieckim. 
Natomiast o zasadach dofinansowa-
nia ze źródeł Narodowego Funduszu 
i  Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
mówił przedstawiciel Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie, 
a  przedstawicielka Federacji Zielo-
nych Gaja ze Szczecina nawiązała do 
dotychczasowych działań, efektów 
i  perspektyw związanych z  realiza-
cją krajowego programu oraz udzia-
łu w  wielu projektach dotyczących 
azbestu przedstawiła.

 
Przedstawione działania na wie-

lu szczeblach w  Polsce pozwoliły 
australijskiemu przedstawicielowi 
Rządowej Agencji Bezpieczeństwa 
i  Usuwanie Azbestu usystematyzo-
wać wiedzę na temat naszych krajo-
wych działań z  rakotwórczym azbe-
stem. Ponadto spotkanie było okazją 
do wymiany doświadczeń, wiedzy, 
a  także rozwiązań zmierzających 
do skuteczniejszej realizacji POKA 
na każdym poziomie, zarówno lo-
kalnym (gmina, powiat, wojewódz-
two), jak i ogólnopolskim.

 
Polska jest pierwszym krajem, 

który odwiedził w  Europie Andrew 
Morgan. Z wizytą uda się jeszcze do: 
Niemiec, Holandii, Anglii, Szwajcarii, 
Włoch, Danii i Belgii.

Julia Stasińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Nieodpłatne porady prawne
w powiecie konińskim
Uroczystego otwarcia 
punktu bezpłatnej 
obsługi prawnej 
w Kramsku dokonał 
starosta koniński i wójt 
Gminy Kramsk. Od 
nowego roku mieszkańcy 
powiatu konińskiego 
mogą korzystać 
z bezpłatnej pomocy 
prawnej. Już 4 stycznia 
2016 r. rozpoczęły dyżury 
punkty w Rychwale, 
Kramsku, Ślesinie, 
Kleczewie i Wierzbinku. 

 
Obowiązek zapewnienia nieod-

płatnego dostępu do porad praw-
nych na poziomie lokalnym nakłada 
na powiat koniński ustawa z sierpnia 
2015 roku o  nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej. Prze-
pisy te weszły w życie 1 stycznia 2016 
r. i mają na celu utworzenie ogólno-
polskiego systemu bezpłatnej pomo-
cy prawnej dla osób najuboższych 
(którym w  okresie roku poprzedza-
jącego przyznano świadczenie z po-
mocy społecznej), osób młodych do 
26. lat, seniorów powyżej 65. roku 
życia, kombatantów, weteranów, 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz 
ofiar klęsk żywiołowych, katastrof 
naturalnych lub awarii

 
Pomoc będzie można uzyskać 

w zakresie prawa pracy, prawa cywil-
nego, karnego, administracyjnego, 
ubezpieczeń społecznych, prawa ro-
dzinnego oraz podatkowego z wyłą-
czeniem spraw związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 
Wykluczone z  poradnictwa będzie 
również prawo celne, dewizowe, 
handlowe oraz sprawy dotyczące 
działalności gospodarczej.

 
Ogólnopolski system nieodpłatne-

go doradztwa prawnego ma pomóc 
w  zniwelowaniu bariery finansowej 

dla części obywateli do korzystania 
z profesjonalnych usług prawniczych.

 
Bezpłatna pomoc prawna, jako 

zadanie z  zakresu administracji rzą-
dowej, będzie finansowana przez 
państwo. Na utrzymanie punktów 
oraz zatrudnienie doradców powiat 
otrzymał dotację celową z  budżetu 
wojewody.

 
W  powiecie funkcjonuje pięć 

punktów bezpłatnej pomocy praw-
nej. Dwa z nich obsługiwane są - na 
podstawie umów zawartych z  po-
wiatem - przez adwokatów zrze-
szonych w  Okręgowej Radzie Ad-
wokackiej lub radców prawnych 
z Okręgowej Izby Radców Prawnych, 
a pozostałe trzy - za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych, prowa-
dzących działalność pożytku publicz-
nego, które każdego roku wyłaniane 
będą w  otwartym konkursie ofert. 
W  pierwszym roku funkcjonowania 
lokalnego systemu bezpłatnych po-
rad prawnych, zadanie to realizuje 
Towarzystwo Inicjatyw Obywatel-
skich. Spośród czterech aplikujących 
organizacji, to właśnie stowarzysze-
nie uzyskało najwięcej punktów. Na 
ocenę komisji wpłynęła, zarówno 
strona merytoryczna oferty, jak i po-
nad 20-letnie doświadczenie orga-
nizacji w  prowadzeniu poradnictwa 
prawnego w regionie. Na prowadze-
nie trzech punktów pomocy praw-
nej starostwo przekazało wyłonio-
nej w  konkursie organizacji dotację 
w wysokości 179.838,00 zł.

 
Zadanie powiat realizuje w  poro-

zumieniu i  we współpracy z  samo-
rządami lokalnymi. Dzięki temu, dy-
żury prawne zostały zorganizowane 
rotacyjnie we wszystkich czternastu 
gminach. W  każdym punkcie po-
moc udzielana jest pięć dni w tygo-
dniu przez cztery godziny dziennie. 
W związku z tym, że na jedno biuro 
przypadać będzie kilka miejsc udzie-
lania porad, czas pracy prawników 
został odpowiednio podzielony po-
między te miejsca. Mieszkańcy po-
wiatu mogą korzystać z usług w do-
wolnym punkcie.

 
Dorota Sobieraj-Krawczyk

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Harmonogram
pracy punktów bezpłatnej obsługi prawnej 

w powiecie konińskim w 2016 r. 

N
r 

pu
nk

tu

Lokalizacja i zasięg Godziny otwarcia

Punkty obsługiwane przez ORA i OIRP

I

U
M

iG
 Ś

le
si

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

Pon. – Wt. 13.00 – 17.00

Gmina Skulsk 
Urząd Gminy w Skulsku, pok. 3,  
ul. Targowa 2, Skulsk

Śr. 10.00 – 14.00

Gmina Wilczyn 
ul . Konińska 4, 62-550 Wilczyn Czw. – Pt. 10.00 – 14.00

II

U
G

 R
yc

hw
ał

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

Pon. – Wt. 9.00 – 13.00

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

Śr. 10.00 – 14.00

Gmina Rzgów 
Plac Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów Czw. – Pt. 10.00 – 14.00

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie ofert

III

U
M

iG
 K

le
cz

ew

Gmina Kleczew  
Budynek Wielofunkcyjny,  
ul. Strażacka 2, 62-540 Kleczew

Pon. 10.00 – 14.00

Gmina Kazimierz Biskupi 
Gminny Ośrodek Kultury 
Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi

Wt. – Śr. 10.00 – 14.00

Gmina Golina  
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Golinie,  
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina

Czw. – Pt. 10.00 – 14.00

IV

U
G

 K
ra

m
sk

Gmina Kramsk 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk

Pon. – Wt. 10.00 – 14.00

Gmina Stare Miasto 
Urząd Gminy,  
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

Śr. – Czw. 10.00 – 14.00

Gmina Krzymów 
Urząd Gminy Krzymów,  
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

Pt. 10.00 – 14.00

V

U
M

iG
 S

om
po

ln
o

Gmina Wierzbinek 
Urząd Gminy w Wierzbinku, pok. 209  
Pl. Powstańców Styczniowych 110,  
62-619 Sadlno

Pon. – Wt. 10.00 – 14.00

Gmina Sompolno 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Gimnazjalna 2a, 62 – 610 Sompolno

Śr. – Pt. 10.00 – 14.00
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Powiat Koniński
Mistrzem Spartakiady Wojewódzkiej!

Reprezentacja Powiatu 
Konińskiego zwycięzcą 
Zimowej Wielkopolskiej 
Spartakiady LZS 
Mieszkańców Wsi 
Województwa 
Wielkopolskiego o Puchar 
Przewodniczącego 
Rady Wielkopolskiego 
Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych, 
która odbyła się 6 marca 
2016 r. w Chodzieży.

 
W rywalizacji brały udział drużyny 

z  19 powiatów woj. wielkopolskie-
go. Powiat koniński reprezentowa-
li przedstawiciele gmin: Rychwał, 
Rzgów, Kleczew, Golina, Wilczyn 
i  Kazimierz Biskupi. Zawodniczki 
i zawodnicy rywalizowali w 8 konku-
rencjach sportowych, m.in. w  piłce 
nożnej, siatkówce, przeciąganiu liny, 
rzutach karnych do bramki, rzutach 

lotkami do tarczy, wieloboju rekre-
acyjnym, podnoszeniu ciężarka o wa-
dze 17,5 kg i konkursie wiedzy o LZS, 
zdobywając następujące miejsca:
• II miejsce piłka nożna – Robert 

Iwiński, Marcin Kamiński, Mateusz 
Zaborski, Mateusz Mroziński, Pa-
weł Purczyński, Jakub Purczyński, 
Tomasz Kowalski, Michał Koliński,

• IV miejsce siatkówka kobiet – Ju-
styna Frasz-Ignaczak, Andżelika 
Antczak, Sara Majkowska, Arnika 
Olejnik, Aleksandra Miśkiewicz, 
Martyna Jańczak, Aleksandra Janc, 
Martyna Szambelan, Anna Ciepła, 
Urszula Opieka,

• I  miejsce siatkówka mężczyzn – 
Paweł Michalski, Wojciech Pernak, 
Dawid Giętkowski, Dawid Nowo-
polski, Adrian Ratajczyk, Piotr Ra-
tajczyk,

• II miejsce przeciąganie liny – Arka-
diusz Konopczyński, Zbigniew Ko-
nopczyński, Krzysztof Czajkowski, 
Karol Baranowski,

• V miejsce wielobój rekreacyjny ko-
biet – Anna Fopp,

• V miejsce wielobój rekreacyjny 
mężczyzn – Piotr Szymański,

• IV miejsce rzuty lotkami do tarczy 

Rychwał zwycięzcą Zimowej Powiatowej 
Spartakiady Mieszkańców

Gmina Rychwał 
zwycięzcą XVIII Zimowej 
Powiatowej Spartakiady 
Mieszkańców Wsi 
Powiatu Konińskiego. Na 
podium znalazły się także 
Kleczew i Golina.

 
W zmaganiach rywalizowali spor-

towcy z 10 gmin powiatu konińskie-
go: Golina, Rychwał, Stare Miasto, 
Rzgów, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, 
Kleczew, Grodziec, Krzymów i Wierz-
binek. Przedstawiciele drużyn współ-
zawodniczyli w  8 konkurencjach: 
podnoszenie ciężarka 17,5 kg, wie-
lobój rekreacyjny, przeciąganie liny, 

żarka 17,5 kg (kat. powyżej 80 kg),
• Gmina Kazimierz Biskupi – podnosze-

nie ciężarka 17,5 kg (kat. do 80 kg),
• Gmina Kleczew i Gmina Rychwał – 

wielobój rekreacyjny,
• Gmina Kleczew – przeciąganie liny,
• Gmina Kazimierz Biskupi i  Gmina 

Golina – rzut lotką do tarczy,
• Gmina Krzymów i Gmina Golina – 

rzuty karne do bramki,
• Gmina Rychwał – konkurs wiedzy LZS,
• Gmina Wilczyn – piłka siatkowa 

mężczyzn,
• Gmina Rzgów – piłka siatkowa kobiet,
• Gmina Golina – halowa piłka noż-

na mężczyzn.
 

mężczyzn – Michał Ziarnecki,
• VIII miejsce rzuty lotkami do tarczy 

kobiet – Julia Grzesiak,
• III podnoszenie ciężarka kat. wago-

wa powyżej 80 kg – Maciej Wasik,
• I miejsce podnoszenie ciężarka kat. 

wagowa do 80 kg – Piotr Walczak,
• I  miejsce rzuty karne do bramki 

mężczyzn – Marek Jabłoński,
• IV miejsce rzuty karne do bramki 

kobiet – Sandra Łukomska,
• VII konkurs wiedzy o LZS – Dariusz 

Kuszyński.

Po podliczeniu punktacji ze wszyst-
kich konkurencji i  gier zespołowych 
okazało się, że powiat koniński został 
mistrzem Spartakiady zdobywając 
229,5 pkt. Drugie miejsce przypadło 
powiatowi średzkiemu (221,5 pkt), 
natomiast trzecie miejsce powiatowi 
szamotulskiemu (192,5 pkt).

Puchar przewodniczącego Rady 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS ode-
brali zawodnicy reprezentujący po-
wiat koniński.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

rzut lotką do tarczy, konkurs wie-
dzy o  Ludowych Zespołach Spor-
towych w  Wielkopolsce, rzuty kar-
ne do bramki, halowa piłka nożna 
mężczyzn oraz piłka siatkowa kobiet 
i mężczyzn.

 
W klasyfikacji ogólnej XVIII Zimo-

wej Powiatowej Spartakiady Miesz-
kańców Wsi Powiatu Konińskiego 
zwyciężyła Gmina Rychwał, II miejsce 
przypadło Gminie Kleczew, a III miej-
sce Gminie Golina. W  poszczegól-
nych konkurencjach najlepsi byli:
• Gmina Rychwał – podnoszenie cię-

Najlepszym sportowcom Spar-
takiady puchary i  medale wręczyli: 
starosta koniński Stanisław Bielik 
i naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Jan Bartczak.

 
Powiatowe zmagania trwały trzy 

dni – 13 i  14 lutego 2016 r. w  hali 
sportowej OSiR w  Kleczewie oraz 
21 lutego 2016 r. w kompleksie spor-
towo-dydaktycznym Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w  Żychli-
nie.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Wydział Rozwoju i Promocji
62-510 Konin, Al. 1 Maja 9, tel. 63 240 32 78
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, KGW Sławsk
Agrys+, 62-510 Konin, ul. Konwaliowa 4, tel. 501 44 12 00
Trans-Druk

Redakcja

Wydawca:

Zdjęcia:
Opracowanie graficzne:

Druk:

Podziękowania 
na Gali Powiatu 
Konińskiego
Pięć statuetek trafiło 
w ręce firm, instytucji 
i osób prywatnych 
podczas 17. Gali Powiatu 
Konińskiego, która odbyła 
się 22 stycznia 2016 r. 
w Domu Kultury Oskard. 
Uroczyste spotkanie 
ubogaciły występy 
artystyczne i gwiazda 
wieczoru – Monika 
Kuszyńska.

Podsumowanie minionego roku, 
jakim jest Gala Powiatu Konińskiego 
rozpoczęło się występem Kapeli „Kra-
ciaki” z Goliny. 

Pierwsze wyróżnienia – odznakę 
tytułu honorowego „Zasłużony da 
Powiatu Konińskiego”  – wręczyli sta-
rosta koniński Stanisław Bielik oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Ko-
nińskiego Janusz Stankiewicz. Z  rąk 
samorządowców odebrali je Paweł 
Pachulski – mieszkaniec Ślesina, dzia-
łacz społeczny i  sportowy, miłośnik 
tradycji i gwary ochweśnickiej, Jerzy 
Łojko – historyk, regionalista, autor 
wielu opracowań naukowych oraz 
przewodników kulturowych o  po-
wiecie konińskim, a  także Wojciech 
Kacprzak – emerytowany żołnierz, 
obecnie nauczyciel, prezes oddziału 
konińskiego Ligi Obrony Kraju.

Później przyszedł czas na wręcze-
nie statuetek „Nagrody za działal-
ność na rzecz rozwoju Powiatu Ko-
nińskiego”. W  tym roku w  czterech 
kategoriach otrzymali je:

• w  kategorii: gospodarka: firma 
„Intermeble” z  Sompolinka (gm. 
Sompolno),

• w  kategorii: kultura – Teresa Ol-
czak, plastyk, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Sompolnie,

• w  kategorii: sport i  turystyka: Mi-
chał Wasik, prezes klubu sportowe-
go „Sokół” Kleczew, a także Bartosz 
Malinowski, nauczyciel i  sporto-
wiec – siatkarz LUKS Wilki Wilczyn,

• w  kategorii działalność społecz-
na – Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Rychwale nagrodzony za aktyw-
ność i kreatywność w podtrzymy-
waniu więzi społecznych i integra-
cji osób starszych.

Gala, która zawsze jest okazją do 
prezentacji kulturalnej osób wyróż-
niających się w  kulturze, była nią 
także i  teraz. Na scenie znakomicie 
zaprezentowała się Natalia Michalak 
z Kowalewka gm. Rzgów oraz forma-
cja taneczna Lawina z Liśca Wielkiego.

Niezwykły był także finał Gali. Na sce-
nie „Oskardu” w przepięknym koncercie 
wystąpiła finalistka ostatniego konkur-
su Eurowizji – Monika Kuszyńska.

Wieczór zakończył się smacznie 
– swoje niezwykłe umiejętności ku-
linarne po raz kolejny udowodniły 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Tym 
razem ze Sławska, Bielaw, Marcja-
nek, Sycewa oraz Zarzewka. 

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie


