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Życzymy wszystkim naszym Mieszkańcom
  aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją

 i nowymi szczęśliwymi przeżyciami.
Niech Święta Wielkiej Nocy umocnią Waszą wiarę,

 podniosą na duchu
 i napełnią Wasze serca radością.

Janusz Stankiewicz
Przewodniczący Rady
Powiatu Konińskiego

Władysław Kocaj
Wicestarosta Koniński

Stanisław Bielik
Starosta Koniński
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Kończymy projekt, 
czas na działania
Powiat Koniński i jego 
15 samorządowych 
partnerów podsumowało 
we wtorek 17 marca 
projekt „Aglomeracja 
Konińska – współpraca 
JST kluczem do 
nowoczesnego rozwoju 
gospodarczego”. – 
Jesteśmy gotowi do 
pozyskiwania pieniędzy 
z nowej perspektywy 
unijnej – mówił starosta 
koniński Stanisław Bielik.

W  konferencji podsumowującej 
projekt, w  auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie, wzięli 
udział wojewoda wielkopolski Piotr 
Florek, poseł Tomasz Nowak, burmi-
strzowie i  wójtowie gmin powiatu 
konińskiego, przedstawiciele miasta 
Konin i  Powiatu Konińskiego, rad-
ni i  liderzy opinii w  gminach oraz 
przedsiębiorcy. Wszyscy zapoznali 

się z  prezentacjami dokumentów 
strategicznych. Same dokumenty, ze 
względu na ich ilość, dołączono jako 
nośnik elektroniczny do wydanego 
na te okoliczność folderu podsumo-
wującego projekt. 

Zakończenie projektu Aglomeracja 
Konińska to tak naprawdę początek 
drogi i wyzwania, przed którym stoją 
konińskie samorządy. – Dzięki reali-
zacji tego projektu jesteśmy wszy-
scy jak sportowcy w  blokach starto-
wych na bieżni: po treningu, gotowi 
do biegu. W  tym unijnym rozdaniu 
pamiętać jednak trzeba, że to bieg 
sztafetowy, wspólny i  to współpra-
ca samorządów między sobą, bądź 
z innymi partnerami społecznymi czy 
przedsiębiorcami ma być premiowa-
na przez najbliższe lata – mówił pod-
czas konferencji współautor projektu 
Witold Nowak, naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Promocji Starostwa Powia-
towego w  Koninie. Dzięki realizacji 
projektu przez ostatnie dwa lata nie 
tylko wykonano badanie społeczne 
mieszkańców i  przygotowano sześć 
dokumentów strategicznych obej-
mujących obszar Konina i  powiatu 
konińskiego, szkolono samorządow-

ców z  zarządzania strategicznego, 
przygotowywania wniosków z  no-
wej perspektywy unijnej, czy two-
rzenia oferty inwestycyjnej. Projekt 
był przede wszystkim szansą na bu-
dowanie partnerstwa pomiędzy sa-
morządami obszaru funkcjonalnego 
Aglomeracja Konińska.

Co zatem będzie działo się da-
lej? Konińskie samorządy czekają na 
ostateczne uszczegółowienie Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+, gdzie w trybie 
konkursowym chcą pozyskiwać pie-
niądze na rozwój regionalny. Dodat-
kową szansą zapisaną w  programie 
jest pozakonkursowy tryb negocjacji 
projektów rozwojowych dla Obszaru 
Strategicznej Interwencji miasta Ko-
nina i gmin go otaczających (ok. 130 
mln EUR). 

„Aglomeracja Konińska – współ-
praca JST kluczem do nowoczesnego 
rozwoju gospodarczego” to zadanie 
współfinansowane przez Unię Eu-
ropejską w  konkursie na działania 
wspierające jednostki samorządu te-
rytorialnego w  zakresie planowania 
miejskich obszarów funkcjonalnych”. 
Wartość projektu zamknie się kwotą 
prawie 795 tys. zł. 

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Powiat Koniński wśród 
najlepszych powiatów
Powiat Koniński znalazł 
się wśród najlepszych 
powiatów powyżej 
120 tys. mieszkańców 
w Rankingu Gmin 
i Powiatów 2014, 
którego organizatorem 
jest Związek Powiatów 
Polskich. Powiat Koniński 
znalazł się w tym 
roku wśród laureatów 
zajmując 10 miejsce 
w klasyfikacji.

 
Od 2003 roku Powiat Koniński 

bierze udział w  rankingu, który oce-
nia najlepsze samorządy powiatowe 

w  Polsce. Ranking prowadzony jest 
w  podziale na sześć kategorii jed-
nostek samorządu terytorialnego: 
powiaty do 60 tys. mieszkańców; 
powiaty od 60 do 120 tys. miesz-
kańców; powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców; miasta na prawach 
powiatu; gminy miejskie i  miejsko-
-wiejskie oraz gminy wiejskie.

 
Samorządy sklasyfikowane w Ran-

kingu są oceniane przez ekspertów 
ZPP według wielu kryteriów zgru-
powanych w  jedenastu grupach 
tematycznych takich jak: działania 
proinwestycyjne i prorozwojowe; roz-
wiązania poprawiające jakość obsłu-
gi mieszkańca oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego; 
rozwój społeczeństwa informacyjne-
go; rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego; umacnianie systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji; 

promocja rozwiązań z zakresu ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej; pro-
mocja rozwiązań z zakresu edukacji, 
kultury i  sportu; wspieranie działań 
na rzecz gospodarki rynkowej; pro-
mocja rozwiązań ekoenergetycznych 
i  proekologicznych; współpraca kra-
jowa i  międzynarodowa; działania 
promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona 
jest od wyników osiąganych przez 
samorząd oraz zrealizowanych pro-
jektów. – Od tej pory przez cały rok 
na stronie internetowej powiatu eks-
ponować będziemy logo konkursu 
z  informacją o  wyróżnieniu, a  po-
twierdzający to dyplom starosta ko-
niński odebrał podczas obchodów 
25-lecia Samorządu Terytorialnego 
– informuje Witold Nowak, naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Koninie.

 
Udział w Rankingu jest bezpłatny.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Maciej Kwieciński
Wielkopolskim Rolnikiem 2014 roku
Maciej Kwieciński 
z Liśca Wielkiego 
znalazł się w dziesiątce 
najlepszych rolników 
w województwie. Sukces 
ten zapewnił mu udział 
w XIV edycji konkursu 
Wielkopolski Rolnik Roku. 

Akty nominacji otrzymali także 
dwaj inni rolnicy z powiatu konińskie-
go: Norbert Sieczka z  Kawnic Kolo-
nii, gm. Golina oraz Marcin Woźniak 
z miejscowości Sarnowa, gm. Ślesin.

Wyniki Konkursu Wielkopolski Rol-
nik Roku 2014 ogłoszono 22 mar-
ca w  Sali Ziemi na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich. 
Podczas uroczystej gali naszym na-
grodzonym rolnikom towarzyszyła 
delegacja z powiatu konińskiego na 
czele ze starostą Stanisławem Bieli-
kiem i  przewodniczącym rady Janu-
szem Stankiewiczem.

Konkurs nieprzerwanie od 14 lat 
promuje wielkopolskie rolnictwo. 
Uczestniczyło w nim już ponad 1000 
gospodarzy z  całego województwa: 
producentów zbóż, bydła mleczne-
go, trzody chlewnej, ogrodników, 
sadowników, a  także producentów 
grzybów, ryb, ślimaków i  zwierząt 
futerkowych. Prestiżowym tytułem 
i statuetką „Siewcy” nagrodzono do-
tychczas 126 rolników.

główny specjalista ds. rolnictwa w ko-
nińskim starostwie – Najlepszych 20 go- 
spodarzy nominowała do nagrody, 
a  10 spośród nich zarekomendowa-
ła do tytułu Wielkopolskiego Rolnika 
Roku 2014.

Decyzją kapituły, najcenniejsze 
trofea konkursowe: prestiżowy tytuł, 
statuetka „Siewcy” oraz nagroda fi-
nansowa stały się udziałem Macie-
ja Kwiecińskiego z  Liśca Wielkiego 
w gm. Stare Miasto, który prowadzi 
nowoczesne gospodarstwo specjali-
zujące się w produkcji bydła rzeźne-
go oraz żywca wieprzowego. 

„Maciej Kwieciński należy do licz-
nego grona rolników z  powiatu 
konińskiego, którym nie brakuje 
motywacji do pogłębiania wiedzy 
w  zakresie obranych kierunków 
produkcji, a  także inwestowania 
w  swoje gospodarstwo i pozyskiwa-
nia środków na jego modernizację 
– mówi starosta Stanisław Bielik – 
Dzięki temu, gospodarstwo naszego 
laureata spełnia najwyższe standardy 
organizacji pracy oraz osiąga wysoki 
poziom produkcji i satysfakcjonujące 
wyniki ekonomiczne.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Konin

W ubiegłym roku, powołana przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskie-
go kapituła, odwiedziła 62 gospodar-
stwa rolne z całej Wielkopolski, czyli 
wszystkie zgłoszone do tej edycji kon-
kursu – informuje Bożena Frankowska 

KURIER POWIATOWY
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Sandra Łukasiewicz 
laureatką powiatowego 
finału olimpiady 
konsumenckiej
Sandra Łukasiewicz 
została laureatką 
powiatowego finału 
Wielkopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej 
im. Elżbiety Połczyńskiej.

Propagowanie prawa konsumenc-
kiego wśród młodzieży, zachęcanie ich 
do zdobywania praktycznych umiejęt-
ności w tej dziedzinie oraz zwiększanie 
świadomości w zakresie obrony praw 
przez rzeczników konsumentów, to 
główne cele olimpiady organizowanej 
przez konińskie Starostwo od 14 lat. 
Konkurs jest także zwieńczeniem pro-
cesu edukacji konsumenckiej prowa-
dzonej w  szkołach ponadgimnazjal-
nych powiatu konińskiego.

W XI finale konkursu, który odbył 
się 13 marca w  starostwie, wzięło 
udział 23 uczniów wyłonionych w eli-
minacjach przeprowadzonych przez 
zespoły szkół w  Kleczewie, Sompol-
nie i  Żychlinie. Zmagania finalistów 
rozpoczął pisemny test zawierający 
40 pytań. Udzielenie prawidłowych 
odpowiedzi gwarantowała dobra 
znajomość zarówno starych, jak i no-
wych przepisów prawa konsumenc-
kiego, zwłaszcza w  zakresie: praw 
konsumenta, szczególnych warun-
ków sprzedaży konsumenckiej, usług 
turystycznych, ochrony konkurencji 
i  konsumentów, przeciwdziałania 
nieuczciwym praktykom rynkowym, 
czy kredycie konsumenckim.

Bardzo dobrze przygotowana do 
konkursu młodzież prezentowała wy-
równany poziom. Stąd wyłonienie lau-
reatów II i  III miejsca wymagało prze-
prowadzenia dodatkowego egzaminu.

Bezkonkurencyjna okazała się San-
dra Łukasiewicz (31 pkt) z  Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych z  Som-
polna, która zapewniła sobie zwycię-
stwo pokonując szkolnych kolegów 
– Rafała Tulisza i Angelikę Czarnkow-
ską. Kolejne punktowane miejsca 
wywalczyli: Jakub Łukasiewicz z ZSP 
w  Kleczewie, Iza Migdalska z  ZSP 
w  Sompolnie oraz Ewa Pietrowska 
z ZSP w Kleczewie.

Najlepsza szóstka etapu powiatowe-
go olimpiady otrzymała dyplomy oraz 
ufundowane przez Starostę Konińskie-
go cenne nagrody rzeczowe. Z  upo-
minkami zakończyli swój udział w kon-
kursie także pozostali jego uczestnicy.

Kolejny sprawdzian ze znajomości 
aktów prawa konsumenckiego odbę-
dzie się już 15 kwietnia w Poznaniu. 
W  wojewódzkim finale olimpiady, 
powiat koniński reprezentować będą 

laureaci trzech pierwszych miejsc eta-
pu powiatowego: Sandra Łukasiewicz, 
Rafał Tulisz i Angelika Czarnkowska.

Honorowy patronat nad olimpia-
dą objął Starosta Koniński.

Bernadeta Szmytka
Starostwo Powiatowe w Koninie

KURIER POWIATOWY
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Z Forum Rolniczego 
Powiatu Konińskiego
O tym co dzieje się 
na polskiej wsi i jakie 
perspektywy rysują 
się przed polskim 
rolnictwem dyskutowali 
uczestnicy Forum 
Rolniczego Powiatu 
Konińskiego w Golinie.

 
Ponad stu rolników z naszego po-

wiatu skorzystało z okazji spotkania 
z  przedstawicielami władz woje-
wództwa oraz instytucji rolniczych 
w celu omówienia najbardziej nurtu-
jących ich problemów.

 
Zaproszenie do dyskusji przyjęli 

m.in. Dorota Kinal wicewojewoda 
wielkopolski, Andrzej Bobrowski dy-
rektor Agencji Rynku Rolnego w Po-
znaniu, Andrzej Sipowicz zastępca 
dyrektora Wielkopolskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w Pozna-
niu oraz Lesław Szabłoński Wielko-
polski Lekarz Weterynarii. W debatę 
o sytuacji konińskiej wsi włączyli się 
samorządowcy oraz przedstawiciele 
działających na rzecz rolnictwa insty-
tucji powiatowych.

 
Forum Rolnicze rozpoczęło się 

wykładem poświęconym Progra-

mowi Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2015 – 2020. Informacjami 
o  możliwościach wsparcia dla rol-
ników w nowym okresie programo-
wania podzielił się z  uczestnikami 
Forum Mariusz Tadka – kierownik 
Działu Ekonomiki i  Organizacji Pro-
dukcji Rolnej Centrum Doradztwa 
Rolniczego w  Poznaniu. Prelekcja 
wywołała wiele pytań i dyskusję na 
temat kar dla rolników realizujących 
programy rolnośrodowiskowe oraz 
nadmiernego wspierania w  nowym 
PROW produkcji trzody chlewnej. 
Według uczestników Forum, w ślad 
za tymi inwestycjami nie idzie opła-
calność produkcji, co może dopro-
wadzić do bankructwa kolejne go-
spodarstwa.

 
Zgodnie z  intencją organizato-

rów spotkania, znaczna jego część 
poświęcona została omówieniu ak-
tualnej sytuacji w  rolnictwie. Rolni-
cy postulowali m.in. o  złagodzenie 
przepisów obligujących ich do zgła-
szania inspektoratom weterynarii 
przypadków padnięć zwierząt, a tak-
że tych nakładających sankcje karne 
za przekroczenie terminu zgłaszania 
przemieszczeń zwierząt czy przekro-
czenie kwot mlecznych. Dopytywali 
też o  szczegóły związane z przecho-
dzeniem na wcześniejsze emerytury 
oraz składkami dla osób prowadzą-
cych działy specjalne produkcji rolnej.

 

Poza pytaniami i  postulatami, 
z  sali padały także propozycje pod-
jęcia konkretnych działań, które po-
mogłyby rolnikom w  rozwijaniu ich 
gospodarstw. Rolnicy z  powiatu ko-
nińskiego, zwłaszcza hodowcy krów 
i  świń, wyrazili zainteresowanie mi-
nisterialnym rozporządzeniem, które 
umożliwi im sprzedaż bezpośrednią. 
Zgodnie też podkreślali, że zależy im, 
aby rządzący bardziej  liczyli się ze 
zdaniem polskich rolników w  spra-
wach ich dotyczących.

 
O  potrzebie zorganizowania 

świadczy, zarówno zainteresowanie 
rolników udziałem w  takim spotka-
niu, jak i  konstruktywny charakter 
prowadzonej tam dyskusji. Stało się 
ono także okazją do tego, by bliżej 
przyjrzeć się problemom, które doty-
kają bezpośrednio rolników naszego 
powiatu.

 
Inicjatorem i  organizatorem Fo-

rum było konińskie biuro powiatowe 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wspar-
cia w realizacji przedsięwzięcia udzie-
liło Starostwo Powiatowe w Koninie. 
Patronat nad wydarzeniem objęli: 
Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – 
Marek Sawicki, Przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Par-
lamencie Europejskim – Czesław 
Siekierski, Prezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej i  Poseł na Sejm RP – Piotr 
Walkowski oraz Starosta Koniński – 
Stanisław Bielik.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

KURIER POWIATOWY
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Uczniowie
ZSE-U
w Żychlinie 
gotowali
z Okrasą

Karol Okrasa, znamienity 
kucharz, autor książek 
i prezenter telewizyjny 
programów o tematyce 
kulinarnej gościł 10 lutego 
w Zespole Szkół 
Ekonomiczno 
Usługowych 
im. F. Chopina 
w Żychlinie.

 
Uczniowie z  technikum żywienia 

i usług gastronomicznych żychlińskiej 
placówki doskonalili swoje umiejęt-
ności kulinarne pod okiem Karola 

Największe 
targi dla 
wodniaków 
za nami

Cztery dni, 436 
wystawców z siedmiu 
krajów, 118 jachtów, łodzi 
i motorówek 
i ok. 40 tys. zwiedzających. 
Tak w liczbach 
podsumować można 
zakończone 15 lutego 
2015 r. największe 
w Polsce Targi Sportów 
Wodnych i Rekreacji 
WIATR i WODA 
w Warszawie.

To już 27. edycja targów, podczas 
których spotkali się przedstawiciele 
branży oraz miłośnicy sportów wod-
nych i  wypoczynku nad wodą. Nie 
zabrakło również oferty dla węd-
karzy, windsurferów, kajakarzy czy 
płetwonurków. Możliwości spędze-

starostwa i Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej „Marina”.

Liczący prawie 690 km szlak wod-
ny cieszył się dużym zainteresowa-
niem nie tylko wśród chcących spę-
dzić urlop na wodzie, ale także wśród 
właścicieli jachtów i barek, chcących 
czarterować je na Pętli. Mamy na-
dzieję, że tak duże zainteresowanie 
wśród zwiedzających będzie widocz-
ne podczas sezonu letniego na na-
szym odcinku Wielkiej Pętli.

Targi WIATR i WODA to obok ekspo-
zycji wystawców także ciekawe spo-
tkania, prelekcje, warsztaty i  pokazy. 
Największym zainteresowaniem cieszy-
ło się spotkanie z  Podróżnikiem Roku 
2015 według czytelników National 
Geographic – Aleksandrem Dobą, który 
jako pierwszy przepłynął samotnie Oce-
na Atlantycki kajakiem. Pan Aleksander 
odwiedził również nasze stoisko.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe w Koninie

nia wolnego czasu na wodzie i nad 
wodą zaprezentowały także regiony 
turystyczne. W Warszawie nie zabra-
kło Wielkopolski i  najważniejszego 

produktu turystyki wodnej – czyli 
Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Na stoisku Wielkopolskiej Organi-
zacji Turystycznej do uroków i dobrej 
infrastruktury konińskich jezior prze-
konywali pracownicy konińskiego 

Okrasy. – Nasza szkoła od lat kształ-
ci uczniów w  kierunkach gastro-
nomiczno – hotelarskich i  stara się 
profesjonalnie przygotować uczniów 
do życia zawodowego. Nauczyciele 
dzięki swojej pasji rozbudzają zainte-
resowania, które znacznie wzboga-
cają wiedzę i  umiejętności uczniów. 
Nie bez znaczenia jest również moż-
liwość łączenia wiedzy teoretycznej 
z  praktyczną poprzez innowacyjne 
metody nauczania. Stąd też pomysł 
zaproszenia tak wybitnego kucharza, 
jakim jest Karol Okrasa – mówi Elż-
bieta Sell, nauczycielka przedmiotów 
zawodowych ZSEU w Żychlinie.

 
Ta niezwykle ciekawa i  zarazem 

niecodzienna lekcja stała się okazją 

KURIER POWIATOWY
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Wybrano „Najpiękniejszą 
pisankę”
Anna Marucha, 
uczennica Gimnazjum 
w Grzymiszewie została 
laureatką konkursu 
„Najpiękniejsza Pisanka”, 
który odbył się w piątek 
27 marca w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie. 
Alicja Laskowska 
i Emila Wiśniewska 
zwyciężyły w konkursie 
„Potrawy wielkanocne 
i smaki wiosenne”, 
natomiast Marta Zając 
z Gimnazjum w Żychlinie 
okazała się najlepsza 
w IX „Międzyszkolnym 
Konkursie Informatycznym”.

Zgodność z  tradycją i  inwencję 
twórczą uczniów biorących udział 
w  XII Powiatowym Konkursie „Naj-
piękniejsza Pisanka” oceniło jury 
konkursowe, któremu przewodniczy-
ła Elżbieta Barszcz, dyrektor Centrum 
Kultury i  Sztuki w  Koninie. Towarzy-
szyli jej Maria Chojnacka, właści-

cielka „Galerii Zakątek” w  Żychlinie 
i Witold Nowak, naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Promocji Starostwa Powia-
towego w Koninie. 

tecznych, rozwijanie zainteresowań 
artystycznych,  kulinarnych oraz pro-
mocja szkoły.

Patronat objęli: starosta koniński 
oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.

Laureatami w  poszczególnych 
konkursach zostali:

XII Powiatowy Konkurs „Najpiękniej-
sza pisanka”

I miejsce – Anna Marucha z Gim-
nazjum w Grzymiszewie,
II miejsce – Bartek Kubiak z  Gim-
nazjum nr 5 w Koninie,
II miejsce – Natalia Grzesiak z Gim-
nazjum w  Golinie i  Marta Zając 
z Gimnazjum w Żychlinie.

XII Szkolny Konkurs „Potrawy wielka-
nocne i smaki wiosenne”

I miejsce – Alicja Laskowska i Emi-
la Wiśniewska,
II miejsce – Marta Skieresz i Marle-
na Koźmińska,
II miejsce – Agnieszka Hyży, Patry-
cja Wrotecka, Sylwia Ryszkiewicz.

IX Międzyszkolny Konkurs Informa-
tyczny

I  miejsce – Marta Zając z  Gimna-
zjum w Żychlinie,
II miejsce – Michał Gałecki z Gim-
nazjum w  Rzgowie i  Kacper Woj-
narowski z Gimnazjum w Tuliszko-
wie,
III miejsce –Natalia Kulesza z Gim-
nazjum w Golinie.

Urszula Jędrzejewska-Kamińska
ZSEU w Żychlinie

do wspólnego przyrządzenia łoso-
sia z paprykową salsą i kaszą pęczak. 
Mistrz kulinarny przekonywał mło-
dzież, że polska kuchnia jest smacz-
na i  aromatyczna. Bardzo chętnie 
dzielił się swoją wiedzą zawodową, 
a także życiowym podejściem do na-
uki, pracy i sukcesu.

 
Warsztaty kulinarne z  Karolem 

Okrasą zainspirowały uczestników do 
poszukiwania nowych smaków oraz 
zmotywowały ich do większej pracy 
i dążenia do sukcesu. Gotowanie z tak 
ciekawą osobowością było niezwy-
kłym doświadczeniem dla młodych 
adeptów sztuki kulinarnej z Żychlina.

Magdalena Baranek , ZSEU w Żychlinie

Przedsięwzięciu towarzyszył rów-
nież międzyszkolny IX Konkurs Infor-
matyczny, którego rywalizacja w  no-
woczesnej technologii nawiązywała do 
tradycji wielkanocnych. Do konkursów 
zaproszeni zostali uczniowie z 13 gim-
nazjów: powiatu konińskiego i Konina, 
którzy zaprezentowali swoje umiejęt-
ności oraz odkryli artystyczne talenty.

Ponadto Klub Młodego Gastro-
noma zaprosił 28 pasjonatów sztu-
ki kulinarnej do konkursu „Potra-
wy wielkanocne i  smaki wiosenne”. 
Uczniowie z  klas o  profilu gastro-
nomicznym zaprezentowali swoje 
umiejętności kulinarne i  cukiernicze. 
Potrawy były nie tylko smaczne, ale 
również pięknie udekorowane.

Celem konkursów jest upowszech-
nianie tradycji i  zwyczajów świą-
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Rada Działalności 
Pożytku 
Publicznego 
zainaugurowała 
swoją działalność

Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 
Powiatu Konińskiego 
zainaugurowała swoją 
działalność. Pierwsze 
posiedzenie zdominowały 
sprawy organizacyjne.

 
Rada, jako organ konsultacyjny 

i  opiniodawczy, powołana została 
przez Zarząd Powiatu 29 stycznia 
2015 r. Dziewięcioosobowe gremium 
tworzy pięcioro przedstawicieli orga-

nizacji pozarządowych oraz czterech 
reprezentujących organy powiatu.

 
Na posiedzeniu, które odbyło się 

9 lutego w  urzędzie, członkowie 
Rady Pożytku Publicznego Powiatu 
Konińskiego I kadencji odebrali z rąk 
starosty konińskiego akty powołania. 
Stanisław Bielik podkreślił rolę orga-
nu w dalszej współpracy samorządu 
z  sektorem pozarządowym. Zapew-
nił też, że doskonalenie relacji part-
nerskich na rzecz wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i  dia-
logu międzysektorowego w  powie-
cie należy do priorytetowych działań 
władz samorządowych.

Edukacyjnie w żychlińskim ZSEU 

 Drugą część obrad zdominowały 
sprawy związane z  wyborami pre-
zydium rady i  sekretarza. Funkcję 
przewodniczącego rady powierzono 
Andrzejowi Łąckiemu z Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego Oddział w  Koninie. W  kiero-
waniu pracą organu wspierać go 
będą wiceprzewodniczący – Ireneusz 
Ćwiek ze Stowarzyszenia „Solidarni 
w Partnerstwie” oraz sekretarz – Iza-
bela Polak z Wilczyńskiego Stowarzy-
szenia Promocji i Rozwoju.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

nauczycielka historii i wiedzy o  społe-
czeństwie w żychlińskiej placówce.

Realizację przedsięwzięcia rozpo-
częła sesja edukacyjna „Jeden dzień 
z historią, dziejami Żychlina i  regionu 
konińskiego”, w  której uczestniczyli 
uczniowie żychlińskich szkół: Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II. Jeden 
z  prelegentów Krzysztof Gorczyca 
wygłosił wykład „Żychlin jakiego nie 
znamy”, „Rolę szkoły w edukacji histo-
ryczno-regionalnej na tle wielkich wy-
darzeń w  świecie, w  kraju i  regionie” 
przybliżył uczniom Zbigniew Gajewski, 
natomiast Florian Fryzowicz nawiązał 
do ”Polski walczącej” i „Łącznika Ulgi”. 

Istotnym elementem sesji były 
warsztaty historyczne podczas których 
uczniowie doskonalili umiejętność czy-
tania tekstów kultury, doskonalących 
wiedzę o historii regionu konińskiego.

– Przedsięwzięciu towarzyszyć bę-
dzie konkurs historyczny „Moja miej-
scowość w świetle historii”, wyciecz-
ka edukacyjna „Szlakiem wielkich 
wydarzeń historycznych oraz postaci 
związanych z  regionem konińskim”. 
Zwieńczeniem projektu będzie konfe-
rencja popularnonaukowa, podczas 
której uczniowie zaprezentują umie-
jętności wykorzystywania wiedzy hi-
storycznej w  poznawaniu własnego 
regionu – poinformowała Anna Mat-
czak-Gaj, dyrektor ZSEU w Żychlinie.

Urszula Jędrzejewska-Kamińska
ZSEU w Żychlinie

„Małe Ojczyzny – 
dziedzictwo kulturowe 
regionu konińskiego 
w kształtowaniu 
tożsamości ucznia”, 
to projekt realizowany 
przez Zespół Szkół 
Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie. 
Jego inicjatorką jest 
Krystyna Gajewska, 
nauczycielka historii.

– Ideą projektu „Małe Ojczyzny – 
dziedzictwo kulturowe regionu ko-
nińskiego w kształtowaniu tożsamości 
ucznia”, jest edukacja historyczno – re-
gionalna oraz promocja dziedzictwa 
kulturowego ziemi konińskiej. Przed-
sięwzięcie adresowane jest do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z powiatu konińskiego oraz Koni-
na. Realizowany przez ZSEU w Żychli-
nie projekt składa się z trzech etapów 
– poinformowała Krystyna Gajewska 
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Laureaci tegorocznych 
stypendiów starosty
Mają doskonałe 
wyniki w nauce 
i szczególne osiągnięcia 
w ogólnopolskich 
olimpiadach 
przedmiotowych, 
turniejach wiedzy 
i konkursach.
30 stycznia 2015 r. 
w urzędzie odebrali 
listy gratulacyjne 
potwierdzające decyzję 
Zarządu Powiatu 
o przyznaniu im 
Stypendiów Starosty 
Konińskiego. Stanisław 
Bielik nie szczędził 
pochwał i gratulacji 
wyróżnionym uczniom 
i studentom z powiatu, 
a także ich rodzicom 
i nauczycielom.
 

Stypendia przyznane zostały we-
dług kryteriów „Powiatowego Pro-
gramu wspierania edukacji uzdol-
nionych uczniów szkół powiatu 
konińskiego”. W tym roku skorzysta 
z nich aż sześćdziesięcioro sześcioro 
uczniów i jeden student.

Najwięcej stypendiów trafiło do 
uczących się w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w  Kleczewie: Joanny 
Blimki, Julity Gagajewskiej, Kamili 
Lewandowskiej, Karoliny Ewy Wy-
gockiej, Martyny Biernackiej, Pauliny 
Wajt, Wojciecha Eugeniusza Trzewi-
czyńskiego, Magdaleny Jankowiak, 
Karoliny Garczyńskiej (kl. III LO); Klau-
dii Wajt, Natalii Pospiesznej, Klaudii 
Darii Brożyńskiej, Michała Bidzińskie-
go, Rafała Biernackiego, Krzysztofa 
Herbota, Pawła Krzymińskiego, Ka-
tarzyny Anny Stanowskiej i Krystiana 
Stroiwąsa (kl. II LO); Dominiki Racz-

kowskiej, Patrycji Darii Stefańskiej (kl. 
II ZSZ); Martyny Cienkuszewskiej oraz 
Mateusza Liczbińskiego (kl. III ZSZ).

W  gronie stypendystów znalazło 
się też dwudziestu jeden uczniów 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w  Żychlinie: Kinga Kaletka, 
Ewa Kowalska, Agata Podębska  (kl. 
III LO); Patryk Kamiński, Donata Ku-
backa, Eryk Rusin, Natalia Sobczak, 
Krzysztof Wasilewski (kl. II LO); Joan-
na Pęcherzewska  i Michał Trawiński 
( kl. IV Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego); Martyna Olek 
(kl. IV Technikum Hotelarstwa); Ad-
rian Grzemski, Ewa Michalak (kl. III 
Technikum Żywienia i  Usług Gastro-
nomicznych);  Anna Lewandowska, 
Julia Raszczyńska, Agnieszka Zejer  (kl. 
III Technikum Organizacji Reklamy); 
Sandra Majewska – uczennica (kl. II 
Technikum Organizacji Reklamy); Ka-
mila Gradecka, Damian Grzeszczak, 
Aleksandra Kazubowska i  Karina 
Szymczak (kl. II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych).

Kolejnych siedemnastu wyróżnio-
nych, to młodzież ucząca się w  Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie: Joanna Balcerak, Karo-
lina Grzelak, Aleksandra Modrzejew-
ska, Klaudia Beata Sosnowska, Ma-
ciej Kupski, Bartosz Tomasz Przybysz, 
Weronika Jadwiga Wieczorkiewicz 
i  Rafał Tulisz (kl. III LO); Julia Konar-
ska, Agnieszka Kotas, Patrycja Sandra 
Bącler, Justyna Bykowska i  Bartosz 
Śliwicki (kl. II LO); Angelika Czarkow-
ska i Natalia Fordon (kl. III Technikum) 
oraz Katarzyna Walter i  Aleksandra 
Soszyńska (kl. II Technikum).

Gratyfikację finansową za osią-
gnięcia w  nauce otrzymało też 
sześcioro uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w  Rychwale: Kamil Lipka i  Karolina 
Skitek (kl. VI Szkoły Podstawowej 
Specjalnej)  Justyna Krawczyk i  Mał-
gorzata Darul (kl. I  i  II Gimnazjum 
Specjalnego); Maciej Bajer oraz Rafał 
Konieczka (kl. I  Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej).

Listę tegorocznych stypendystów 
zamyka Arkadiusz Kamiński – student 
drugiego roku Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie.

Powiat przeznaczył na pomoc sty-
pendialną 112 650 złotych. Ucznio-
wie otrzymywać będą po 200 zł mie-
sięcznie przez cały rok z wyłączeniem 
okresu wakacyjnego, a w przypadku 
stypendystów klas programowo naj-
wyższych – przez sześć miesięcy. Sty-
pendium dla studenta - 250 zł mie-
sięcznie - przyznane zostało na czas 
trwania roku akademickiego.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

KURIER POWIATOWY



10

Z KRONIKI POWIATU

Bartosz Śliwicki laureatem 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Mediach

Bartosz Śliwicki, uczeń 
drugiej klasy II Liceum 
Ogólnokształcącemu 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie, 
został laureatem 
Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy 
o Mediach.

Staż w radiu RMF oraz indeks wy-
działu dziennikarstwa jednej z  naj-
lepszych polskich uczelni, to główne 
nagrody Bartosza Śliwickiego, laure-
ata Ogólnopolskiego Konkursu Wie-
dzy o Mediach. 

– Konkurs odbywał się w  trzech 
etapach: pierwszy polegał na przy-
gotowaniu pracy konkursowej, 
w drugim (okręgowym w Poznaniu) 
Bartosz Śliwicki zajął I  miejsce po-
konując swoich kolegów z  Wielko-
polski kwalifikując się do etapu cen-

tralnego w  Warszawie. Pierwszego 
dnia rozgrywek finałowych spośród 
150 uczestników z  całej Polski, któ-
rzy przystąpili do testów pisemnych 
z zakresu wiedzy o mediach wyłonio-
no 48 finalistów. 

W  gronie najlepszych znalazł się 
również nasz wychowanek, który 
musiał wykazać się wiedzą o  społe-
czeństwie, kulturze, języku polskim 
i  historii. W  finale, którego poziom 
oraz rywalizacja były na bardzo wy-
sokim poziomie, rywalizowało 12 naj- 
lepszych uczestników. Odbył się on 
w  formie w  quizie z  udziałem wi-
downi. Bartosz znakomicie radził 
sobie nawet z  trudnymi pytaniami, 
dlatego od razu stał się faworytem 
publiczności. Poziom wiedzy uczest-
ników był bardzo wyrównany, dlate-
go niezbędna okazała się dogrywka, 
z  której Bartek wyszedł zwycięsko. 
W  klasyfikacji końcowej, uczeń na-
szej szkoły – Bartosz Śliwicki otrzy-
mał tytuł laureata i II miejsce na liście, 
ustępując tylko jednym punktem 
konkurentowi z  Warszawy – Marko-
wi Teler uczniowi VIII Liceum Ogól-
nokształcącego im. Władysława IV 

w  Warszawie, który zajął I  miejsce. 
Jesteśmy bardzo dumni z  osiągnięć 
Bartosza, dziękuje również pani Emi-
lii Gołębiowskiej, która przygotowa-
ła naszego laureata do konkursu – 
powiedział Jacek Żerkowski, dyrektor 
ZSP w Sompolnie. 

Jeden z  najbardziej prestiżowych 
konkursów organizowany przez In-
stytut Dziennikarstwa na Wydziale 
Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego odbył 
się w  dniach 20-21 stycznia 2015 r. 
w Warszawie. 

Patronat nad Konkursem objęli Mi-
nister Edukacji Narodowej oraz Mini-
ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Emilia Gołębiewska
ZSP w Sompolnie

Zakończono kwalifikację 
wojskową w powiecie konińskim

Prawie 98 % stawiennictwem za-
kończyła się 19 marca kwalifikacja 
wojskowa w powiecie konińskim. Po-
wiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Ko-
ninie wydała ponad osiemset orze-
czeń o zdolności do czynnej służby 
wojskowej.

Przed Powiatową Komisją Lekar-
ską Nr 1 w Koninie stanęło 858 męż-
czyzn z rocznika 1996, przebadano 
także 8 osób z roczników starszych 
oraz 33 kobiety.

Spośród osób wezwanych do kwa-
lifikacji wojskowej 802 z rocznika 
podstawowego uznano za zdolne 
do czynnej służby wojskowej (kat. A), 
32 za częściowo niezdolne w czasie po-
koju (kat. D) oraz całkowicie niezdolne 
24 (kat. E). Tylko trzem paniom przy-
znano kat. D, pozostałe otrzymały kat. 
A. W gronie tym znalazły się również 

KURIER POWIATOWY



Z KRONIKI POWIATU

11

Nowe przepisy 
obowiązują rolników

Nowe przepisy 
obowiązują rolników 
wykonujących pracę 
z tytułu umowy zlecenia 
lub innej umowy 
o świadczenie usług, 
a także pełniących 
funkcje w radzie 
nadzorczej.

 
Przepis, obowiązujący od 1 stycz-

nia 2015 r., umożliwia po spełnieniu 
warunków w nim określonych dalsze 
podleganie ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników w  pełnym zakresie 
z  mocy ustawy tym rolnikom i  do-
mownikom, którzy zostali jednocze-
śnie objęci ubezpieczeniem społecz-
nym w ZUS z tytułu pełnienia funkcji 
w  radzie nadzorczej lub wykonywa-
nia umowy agencyjnej, umowy zle-
cenia lub innej umowy o świadczenie 
usług, do której stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia.

 
Od początku bieżącego roku rol-

nik lub domownik może być po-
dwójnie ubezpieczony po podjęciu 
pracy na podstawie w/w umów lub 
powołania do rady nadzorczej obo-
wiązkowo jako zleceniobiorca w ZUS 
oraz na dotychczasowych zasadach 
w KRUS pod warunkiem, że: wartość 
przychodu osiągniętego z  tych tytu-

łów w  rozliczeniu miesięcznym nie 
przekroczy kwoty równej połowie 
minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę, tj. od 1 stycznia 2015 r. nie więcej 
niż 875 zł miesięcznie, bezpośrednio 
przed dniem rozpoczęcia wykony-
wania w/wym umów lub pełnienia 
funkcji w radzie nadzorczej podlegał 
ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków w pełnym zakresie z mocy usta-
wy.

 
Spełnienie tych warunków daje 

prawo rolnikowi i  domownikowi 
do nieprzerwanego ubezpieczenia 
w KRUS.

 
Ubezpieczeni spełniający omówio-

ne wyżej warunki mogą w  każdym 
czasie (w okresie trwania, np. umowy 
zlecenia lub członkostwa w  radzie 
nadzorczej) odstąpić od ubezpiecze-
nia społecznego rolników składając 
w KRUS oświadczenie w tej sprawie.

 
Ubezpieczenie to ustanie nie wcze-

śniej niż od dnia, w  którym oświad-
czenie o odstąpieniu od ubezpiecze-
nia zostało złożone w KRUS.

 
Fakt podjęcia w/w aktywności na-

leży zgłosić w  KRUS, gdyż niezgło-
szenie tego faktu na bieżąco może 
skutkować ustaniem ubezpieczenia 
zdrowotnego z okresem wstecznym 
oraz poniesieniem kosztów leczenia.

Rolnicy i  domownicy w  okresie 
podlegania ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników, przy jednoczesnym 
ubezpieczeniu społecznemu w  ZUS, 
nie mają możliwości skorzystania 
z  prawa do finansowania ze środ-
ków budżetu państwa składek na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
w  związku ze sprawowaniem osobi-
stej opieki nad dzieckiem.

 
Ustawa nowelizująca dała też pra-

wo do objęcia ubezpieczeniem spo-
łecznym w  KRUS z  okresem wstecz-
nym tych rolników lub domowników, 
którzy przed 01.01.2015r. zostali wy-
łączeni z ubezpieczenia społecznego 
rolników w  związku z  objęciem ich 
ubezpieczeniem społecznym na pod-

stawie przepisów o  systemie ubez-
pieczenia społecznego w  ZUS z  ty-
tułu wykonywania umowy zlecenia, 
umowy agencyjnej lub innej umowy 
o świadczenie usług do której stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia, pod 
warunkiem, że:

• wartość przychodu osiąganego 
z powyższych umów w rozliczeniu 
miesięcznym za minione lata nie 
przekracza kwoty równej połowie 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w  danym 
okresie,

• bezpośrednio przed rozpoczęciem 
wykonywania w/wym umów rolni-
cy lub domownicy podlegali ubez-
pieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie z mocy ustawy 
(czyli prowadzili działalność rol-
niczą w  gospodarstwie powyżej 
1 ha przeliczeniowego lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej).

Na złożenie wniosku do KRUS 
o  przywrócenie do ubezpieczenia 
społecznego rolników w okresie wy-
konywania w/w  umów rolnicy mają 
czas do 30 czerwca 2015r.

 
Do wniosku powinna być dołą-

czona informacja potwierdzająca 
miesięczną kwotę przychodu z  wy-
konywanych umów z tytułu, których 
rolnik lub domownik został objęty 
ubezpieczeniem społecznym w ZUS.

 
Szczegółowych informacji udziela-

ją wszystkie jednostki Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego.

 
Ustawa z  dnia 23 października 

2014 r. o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2014r. 
poz.1831) wprowadzając m.in. nowy 
art. 5b. do ustawy z  dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r. poz.1403, z późn. zm.).

wszystkie osoby z roczników starszych. 
Na dodatkowe badania skierowano 
27 osób, natomiast główną przyczyną 
niestawiennictwa była zmiana miejsca 
zamieszkania – poinformował Paweł 
Figurski Sekretarz Powiatowej Komisji 
Lekarskiej nr 1 w Koninie.

Komisja lekarska poza wywiadem 
i badaniem uwzględniała dokumen-
tację medyczną przedstawioną przez 
osoby badane. W przypadku podej-
rzenia choroby lub ułomności kiero-
wała kwalifikowanych na dodatkowe 
badania specjalistyczne.

Do stawiennictwa przed Powiato-
wą Komisję Lekarską Nr 1 w Koninie 
w bieżącym roku wezwano 878 osób 
z rocznika podstawowego, 54 z rocz-
ników starszych i 33 kobiety

Paweł Figurski
Starostwo Powiatowe w Koninie

KURIER POWIATOWY
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Powiat Koniński na 
Spartakiadzie Wojewódzkiej

Reprezentacja powiatu 
konińskiego zajęła 
V miejsce podczas 
XVII edycji Zimowej 
Wielkopolskiej 
Spartakiady LZS 
Mieszkańców Wsi 
Województwa 
Wielkopolskiego o Puchar 
Przewodniczącego 
Rady Wielkopolskiego 
Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych, 
która odbyła się 8 marca 
2015 r. w Wągrowcu.

 

W rywalizacji brały udział drużyny 
z  19 powiatów woj. wielkopolskie-
go. Powiat koniński reprezentowali 
przedstawiciele gmin: Kleczew, Go-
lina, Kazimierz Biskupi, Krzymów 
i  Kramsk. Zawodniczki i  zawodni-
cy rywalizowali w  8 konkurencjach 
sportowych, m.in. w  piłce nożnej, 
siatkówce, przeciąganiu liny, rzutach 
karnych do bramki, rzutach lotkami 
do tarczy, wieloboju rekreacyjnym, 
podnoszeniu ciężarka o wadze 17,5 
kg i konkursie wiedzy o LZS.

 
Powiat koniński był bezkonku-

rencyjny w  podnoszeniu odważnika 
17,5 kg w kat. wagowej do 80 kg – 
I miejsce dla Piotra Walczaka (gmina 
Kazimierz Biskupi), a  także w  wielo-

boju rekreacyjnym mężczyzn – I miej-
sce dla Macieja Przebieracza (gmina 
Golina). Po zaciętej rywalizacji zdo-
byliśmy również II miejsce w przecią-
ganiu liny – Tomasz Socha, Radosław 
Goiński, Dariusz Szymański, Przemy-
sław Działak, Marek Malczyk (gmina 
Kleczew).

 

Po podliczeniu punktacji ze 
wszystkich konkurencji i  gier zespo-
łowych okazało się, że powiat ko-
niński – z  wynikiem 159,5 punktu 
– wywalczył piąte miejsce. Mistrzem 
Spartakiady został powiat średzki, 
drugie miejsce przypadło powiato-
wi ostrowskiemu, natomiast trzecie 
miejsce powiatowi szamotulskiemu.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie


