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Rolnicy powiatu 
konińskiego uczcili święto 
plonów
Pomimo niesprzyjającej pogody, tradycji dożynkowej 
stało się zadość. W tym roku uczestników 
powiatowego rolniczego święta gościła 
21 sierpnia 2016 r. gmina Kazimierz Biskupi.



Rolnicy powiatu 
konińskiego uczcili 
święto plonów

Uroczystości dożynkowe rozpo-
częły się mszą świętą dziękczynną 
sprawowaną w  intencji rolników, 
podczas której poświęcono chleby, 
wieńce i  dary dożynkowe. Ubogacił 
ją występ Orkiestry Dętej z Kazimierz 
Biskupiego, która następnie popro-
wadziła orszak dożynkowy na sta-
dion, gdzie kontynuowane były ob-
rzędy dożynkowe. Mimo deszczowej 
aury barwny korowód tworzyły dele-
gacje gmin z wieńcami, liczna grupa 
mieszkańców, a także samorządowcy 
z Powiatu Konińskiego.

 

Uroczystego otwarcia powiato-
wego święta plonów Anno Domini 
2016 dokonali: starosta koniński Sta-
nisław Bielik, wójt gminy Kazimierz 
Biskupi Jan Sikorski i ksiądz Krzysztof 
Gąsiorowski proboszcz parafii pw. św. 
Marcina z Tours. Z dożynkowej sceny 
padły słowa podziękowania dla miesz-
kańców wsi za trud włożony w zbiór 
tegorocznych plonów oraz dla opatrz-
ności za owoce ziemi. Gospodarze ży-
czyli rolnikom zdrowia i  pomyślności 
oraz tradycyjnego „szczęść Boże”.

 

Po podziękowaniach i  życzeniach 
nadszedł czas na pierwsze wyróżnie-
nia indywidualne. W dowód uznania 
dla osiągnięć w  dziedzinie rolnic-
twa, wieloletnią rzetelną pracę oraz 
postawę społeczną i  aktywność na 
obszarach wiejskich ministerialnym 
odznaczeniem „Zasłużony dla rolnic-
twa” uhonorowano sześć osób: Jacka 
Grabarczyka, Mirosława Grobelnego, 
Leszka Knapkiewicza, Alfreda Kuźnika, 
Bartosza Michalskiego i Zofię Stempin.

 
Kolejne odznaki – tytułu honoro-

wego „Zasłużony dla Powiatu Ko-
nińskiego” powędrowały do Mie-
czysława Andrzejewskiego, Elżbiety 
Bryl i Grzegorza Grobelskiego. Część 

tą zakończyło przemówienie oko-
licznościowe Janusza Stankiewicza 
– przewodniczącego Rady Powiatu 
Konińskiego, po którym rozpoczął się 

obrzęd dożynkowy w wykonaniu ze-
społu „Wielkopolanie”. Starostowie 
dożynek: Aldona Kościelska i Tadeusz 
Węgrzeniejewski wraz z asystentami 
wręczyli gospodarzom dożynek do-
rodne bochny chleba, by podzielili 
się nim z uczestnikami uroczystości.
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Jak co roku, najbardziej oczekiwa-
nym punktem dożynek było ogło-
szenie wyników konkursu „Powia-
towy Rolnik Roku. Po odbiór aktów 
nominacji, przewodniczący kapituły 
konkursu, a  zarazem członek zarzą-
du powiatu – Zenon Paszek zaprosił 
na scenę dziesięć gospodarstw: pań-

Na koniec tej części Dożynek, 
z  okazji obchodzonych w  tym roku 
jubileuszy – 120 lat istnienia izb rol-
niczych na ziemiach polskich oraz 
20 lat od reaktywacji Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, Jolanta Nawrocka 
członek zarządu Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej wręczyła medale XX-lecia 

rego w gminie Ślesin (miejsce II) oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku 
z  gminy Rzgów (miejsce III). Pozo-
stałe wieńce otrzymały wyróżnienia. 
Następnie przystąpiono do rozstrzy-
gnięcia konkursu przeprowadzonego 
w  projekcie „Poprawa bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego na obsza-
rach wiejskich województwa wielko-
polskiego”. Konkursowi towarzyszyły 
pokazy ratownictwa przygotowane 
przez strażaków z ochotniczej i pań-
stwowej straży pożarnej.

 
A  później na scenie królował już 

tylko taniec i muzyka. Jako pierwszy 
wystąpił Zespół Folklorystyczny „Wiel-
kopolanie”, który zaprezentował tra-
dycyjne tańce i  przyśpiewki. Między-
narodowy akcent zapewnił Kameralny 
Chór Lehtse z  Estonii, który oprócz 
estońskiej muzyki chóralnej i ludowej, 
specjalnie na tą okazję przygotował 
po polsku utwór „Kołysanka” do mu-
zyki Jana Maklakiewicza i  słów K. I. 
Gałczyńskiego. Kolejny występ pełen 
folkloru i energii to zespół „Tulibabki” 
z Tuliszkowa, który pod okiem Joan-
ny Gogulskiej wykonał w  niezwykle 
ciekawy sposób aranżacje znanych 
ludowych piosenek. Na zakończenie 
prezentacji artystycznych wystąpił lo-
kalny zespół „Big-band” z Kazimierza 
Biskupiego oraz Urszula Chojan z Ze-
społem Country Show Band. Dożynki 
zakończyła zabawa z Dj-em.

Ewelina Rapeła
Katarzyna Rejniak

Starostwo Powiatowe w Koninie

stwa Moniki i  Piotra Czajczyńskich 
(Łagiewniki, gm. Grodziec), państwa 
Ewy i  Ryszarda Grochocińskich (Ko-
lebki, gm. Ślesin), państwa Bożeny 
i  Mirosława Kaczmarków (Komoro-
wo, gm. Kazimierz Biskupi), państwa 
Anety i Rafała Karmowskich (Czyżew, 
gm. Rychwał), pana Tomasza Przyby-
łowicza (Modła Kolonia, gm. Stare 
Miasto), państwa Anny i  Krzysztofa 
Ruszczyńskich (Sycewo, gm. Som-
polno), państwa Wioletty i  Witolda 
Słowińskich (Morzyczyn, gm. Wierz-
binek), państwa Marty i  Adama 
Strzelczyków (Przyjma, gm. Golina), 
państwa Anny i  Tomasza Szczepan-
kiewiczów (Myślibórz, gm. Golina), 
państwa Moniki i  Tomasza Urbania-
ków (Rozalin, gm. Rychwał).

Najlepszymi spośród nominowa-
nych wybrano gospodarstwa: Moniki 
i Piotra Czajczyńskich, Anny i Krzysz-
tofa Ruszczyńskich, Wioletty i  Wi-
tolda Słowińskich, Marty i  Adama 
Strzelczyków oraz Anny i  Tomasza 
Szczepankiewiczów. Zdobywcy tytułu 
„Powiatowy Rolnik Roku” uhonoro-
wani zostali statuetkami „żniwiarza”. 
Wszyscy wyróżnieni w  konkursie 
otrzymali atrakcyjne nagrody ufun-
dowane przez starostę konińskiego, 
wójtów i  burmistrzów gmin oraz 
przedstawicieli instytucji otoczenia 
rolnictwa i lokalnego biznesu.

 

WIR osobom działającym na rzecz 
rolnictwa: Władysławowi Kocajowi 
i Wiesławowi Urbaniakowi.

Cześć artystyczna rozpoczęła się 
od rozstrzygnięcia konkursu „Na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
2016”. W  konkursie tym rywalizo-
wało 12 delegacji wieńcowych. Naj-
wyżej ocenione zostały wieńce wy-
konane przez: Sołectwo Stara Ruda 
z gminy Wierzbinek (miejsce I), Koło 
Gospodyń Wiejskich z Półwioska Sta-
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Ochotnicza Straż 
Pożarna w Licheniu 
Starym obroniła 
tytuł Mistrza Polski 
Strażaków Ochotników 
w Ratownictwie Wodnym 
i Powodziowym 2016. 
Załogi rywalizowały 
na Jeziorze Licheńskim 
w dniach 16-18 września 
2016 r. W zawodach 
uczestniczyły 44 zespoły, 
w tym 5 kobiecych.

 
Jubileuszowe X Mistrzostwa Polski 

Strażaków Ochotników w Ratownic-
twie Wodnym i  Powodziowym za-
kończyły się sukcesem dla załóg OSP 
z powiatu konińskiego. Mistrzem Pol-
ski w  klasyfikacji generalnej, po raz 
piąty z  rzędu, została reprezentacja 
OSP Licheń Stary I. Kolejne miejsca 
na podium zajęły załogi OSP Wilczyn 
oraz OSP Licheń Stary II. Najlepsze 
w  rywalizacji kobiecej okazały się 
panie z OSP Licheń Stary. Konkuren-
cję specjalną Water Fighters wygrali 
strażacy ratownicy z  OSP Kuligów 
(woj. mazowieckie). W  zawodach 
uczestniczyło 168 strażaków ratow-

Strażacy ochotnicy z Lichenia Mistrzami 
Polski w Ratownictwie Wodnym 
i Powodziowym

ników z całej Polski reprezentujących 
44 załogi, w tym 5 załóg kobiecych.

 
W  trzydniowej rywalizacji uczest-

niczyły załogi reprezentujące OSP, 
które specjalizują się w ratownictwie 
wodnym i powodziowym, i dysponu-
ją własnym sprzętem pływającym. 

Współzawodnictwo przebiegało 
w  7 konkurencjach podstawowych 
tj.: budowa wału przeciwpowodzio-
wego, rzuty ratownicze kołem i rzut-
ką, ratowanie zagrożonego przez 
powódź przy użyciu łodzi motoro-
wej, ratowanie tonącego przy użyciu 
łodzi wiosłowej i  spektakularny sla-
lom łodzi motorowych. Tradycyjnie, 
rozegrano również konkurencję spe-
cjalną Water Fighters, której reguły 
przygotowuje Partner Strategiczny 
Mistrzostw. 

Jak informuje Piotr Maciejewski, 
Prezes OSP Licheń Stary i sternik zało-
gi Licheń Stary I – Mistrz Polski 2015 
w Klasyfikacji Generalnej – „Zdobycie 
złotego medalu po raz szósty w  hi-
storii Mistrzostw i obrona tytułu Mi-
strza Polski po raz piąty z rzędu to dla 
nas wszystkich ogromna satysfakcja. 
Tym większa, że w tym roku na po-
dium Klasyfikacji Generalnej stanęły 
dwie załogi Lichenia Starego, a  jed-
nocześnie pełniliśmy odpowiedzialną 
rolę gospodarza Mistrzostw. 

Mistrzowie Polski – OSP Licheń Sta-
ry I – stali się właścicielami ratowniczej 
łodzi hybrydowej FALCON 450/SPORT 
z silnikiem Honda BF30, z wyposaże-
niem dodatkowym oraz przyczepą 
podłodziową. Wicemistrzowie Polski 
– OSP Wilczyn za zajęcie II miejsca, 
a OSP Licheń Stary II za zajęcie trzecie 
miejsca otrzymali najnowocześniejsze 
zestawy środków ochrony osobistej 
strażaka oraz lekkie hełmy strażackie 
Tytan i hełmy bojowe Vulcan”.

Organizatorami imprezy byli: 
Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Państwowa Straż Pożarna, Powiat 
Koniński, Gmina Ślesin, Ochotnicza 
Straż Pożarna Licheń Stary. Partne-
rem strategicznym był Aries Power 
Equipment – Generalny Dystrybutor 
maszyn i  urządzeń Honda i  Honda 
Marine w Polsce

Beata Jeż
Biuro prasowe Mistrzostw
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W powiecie konińskim 
powstało pierwsze 
mieszkanie chronione dla 
osób pełnoletnich 
opuszczających pieczę 
zastępczą. 1 września 2016 r. 
zamieszkało w nim 
dwóch podopiecznych 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Koninie. Osoby te do 
osiągnięcia pełnoletności 
przebywały w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej. 

Jak informuje Elżbieta Sroczyńska, 
dyrektor PCPR w Koninie – mieszkanie 
chronione jest formą pomocy społecz-
nej. Tworzenie takich miejsc ma na celu 
umożliwienie przystosowania i przygo-
towania przebywających tam wycho-
wanków do samodzielnego życia oraz 
prawidłowego funkcjonowania w śro-

Powstało pierwsze 
mieszkanie chronione 
w powiecie konińskim

w niezbędne meble. Na ten cel wy-
datkowano prawie 9 tys. zł. Koszty 
związane z  utrzymaniem mieszka-
nia do końca 2016 r. oszacowano na 
1.480 zł.

Katarzyna Papiewska
PCPR w Koninie

Festiwal Historii i Kultury 
w Sławsku
Festiwal Historii i Kultury 
im. Marcina ze Sławska 
herbu Zaremba, który 
odbył się 9 lipca 2016 r. 
w Sławsku, na krótką 
chwilę przeniósł 
w zamierzchłe czasy 
uczestników wydarzenia.

 
W sobotnie popołudnie mieszkań-

cy powiatu konińskiego na krótką 
chwilę przenieśli się w  zamierzchłe 
czasy i  poczuli atmosferę średnio-
wiecza. Taki nastrój zapanował pod-
czas Festiwalu Historii i  Kultury im. 
Marcina ze Sławska herbu Zaremba 
dzięki grupie rekonstrukcyjnej Druży-
na Warcianie z Lądu. Artyści odtwo-
rzyli walkę średniowiecznych wojów. 
Istotnym akcentem wydarzenia była 
prezentacja słowiańskiego życia po-
przez uczestnictwo w  warsztatach 
z garncarstwa, łyżkarstwa, prząśnic-

twa oraz robienia świec, a także moż-
liwość podziwiania dzieła lokalnych 
twórców. Uczestnicy festiwalu mogli 
rozsmakować się w staropolskich po-
trawach, które specjalnie na tę okazję 
przygotowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Sławsku. Najmłodszym 
uczestnikom, dla uprzyjemnienia 
i  uatrakcyjnienia czasu, organizato-
rzy dedykowali wiele konkursów. Po 
tak emocjonującym dniu, biesiadują-
cym przy ognisku czas umilała grana 
na żywo muzyka ludowa.

 
– Z  pomysłem zorganizowania 

tego wydarzenia wyszli młodzi, ak-
tywny i  ambitni członkowie Stowa-
rzyszenia Pracownia Sławsk, którym 
zależy na pielęgnowaniu tradycji oraz 
historii naszej miejscowości. Wyko-
rzystując istotny atut – przeszłość 
walecznego Marcina – zależy nam, 
aby Festiwal Kultury w Sławsku stał 
się przedsięwzięciem, które z  roku 
na rok zyskiwać będzie swoich zwo-
lenników 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, przewod-
nicząca KGW Sławsk.

 
Organizator wydarzenia było Sto-

warzyszenie Pracownia Sławsk, we 
współpracy z Kołem Gospodyń Wiej-
skich w  Sławsku, Ochotniczą Strażą 
Pożarną w  Sławsku, Radą Sołecką 
i Zespołem Szkół w Sławsku. Patronat 
honorowy objął Starosta Koniński.

Kinga Kwiatkowska
Stowarzyszenie Pracownia Sławsk

dowisku społecznym. Pobyt podopiecz-
nych w takim mieszkaniu jest odpłatny, 
ma charakter rotacyjny i czasowy, nie 
może trwać dłużej niż do ukończenia 
przez osobę usamodzielnianą 25 roku 
życia. Lokowanie podopiecznych w ta-
kich mieszkaniach zobowiązuje ich do 
znalezienia docelowego miejsca za-
mieszkania, a  także nauczenie zasad 
racjonalnego gospodarowania własny-
mi środkami finansowymi oraz uregu-
lowanie swoich spraw życiowych. Za-
mieszkujący w  nich wychowankowie 
mogą liczyć na wsparcie specjalistów. 
Należy jeszcze podkreślić, że lokatorzy 
współuczestniczą w kosztach utrzyma-
nia mieszkania.

Wyremontowane przez samorząd 
powiatu mieszkanie doposażono 

Z KRONIKI POWIATU

5

KURIER POWIATOWY



Trzy prace plastyczne 
podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej 
w Ślesinie, jury oceniające 
w eliminacjach 
wojewódzkich, 
zakwalifikowano do 
Ogólnopolskiego etapu 
konkursu „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych”.

Podopieczni DPS w Ślesinie, kieru-
jąc się muzycznym motywem prze-
wodnim 14. konkursu „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych – Gdy w  sercu 
kwitnie muzyka”, przygotowali sześć 
prac konkursowych, spośród których 
aż trzy dostrzegła i uhonorowała ko-
misja oceniająca. Ewa Seher i Zdzisła-
wa Janicka, za pracę „Bo w muzyce 
taka siła jest...” zostały laureatkami 
w  kat. tkanina i  aplikacja. Drugie 
miejsce za grafikę pt. „W  jazzowym 
nastroju” przyznano Andrzejowi Ko-
walczykowi i Mikołajowi Jankowskie-
mu w  kat. rysunek i  grafika. W  tej 
samej grupie wyróżniono pracę 

Niepełnosprawni artyści 
z DPS w Ślesinie nagrodzeni 
w konkursie „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych”

„Człowiek orkiestra” Mikołaja Jan-
kowskiego i  Kamila Jastrzębskiego. 
Wszystkie prace powstały pod kie-
runkiem Teresy Byczkowskiej i Renaty 
Smycerowicz.

– Konkurs „Sztuka Osób Niepeł-
nosprawnych” organizowany jest 
przez Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. Bio-
rą w nim udział mieszkańcy domów 

pomocy społecznej oraz uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowej i  śro-
dowiskowych domów samopomocy. 
Składa się on z dwóch etapów: wo-
jewódzkiego oraz ogólnopolskiego, 
do którego kwalifikują się prace na-
grodzone w eliminacjach wojewódz-
kich. Nagrody i wyróżnienia przyzna-
wane są w 4 kategoriach: malarstwo 
i  witraż, rysunek i  grafika, tkanina 
i  aplikacja, rzeźba kameralna i  pła-
skorzeźba. Eliminacje wojewódzkie 
zakończyły się dla naszych pensjo-
nariuszy prawdziwym sukcesem, bo-
wiem nagrodzone prace zakwalifiko-
wały się do Ogólnopolskiego etapu 
konkursu – informuje Joanna Wołyń-
ska, dyrektor DPS w Ślesinie.

Jury konkursowe oceniło aż 126 
prac wykonanych przez artystów 
z 43 placówek województwa wielko-
polskiego. 

Niepełnosprawni artyści odebrali 
nagrody 14 września 2016 r. pod-
czas uroczystej Gali, która odbyła się 
w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Renata Smycerowicz
DPS w Ślesinie
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Msza święta w bazylice 
licheńskiej zakończyła 
w niedzielę (11 września 
2016 r.) dwudniowy 
6. Ogólnopolski Zjazd 
Kół Gospodyń Wiejskich 
i Innych Organizacji 
Kobiecych z Terenów 
Wiejskich w Licheniu. 
Współorganizatorem 
wydarzenia było 
Starostwo Powiatowe 
w Koninie.

Tradycyjnie zjazd kobiet zrzeszo-
nych w  Kołach Gospodyń Wiejskich 
miał charakter dwudniowy. W  sobo-
tę (10 września), panie wzięły udział 
w  Jarmarku Kulturowym na skwerze 
nad Jeziorem Licheńskim. W  trakcie 
popołudniowego spotkania można 
było skosztować specjałów kulinar-
nych przygotowanych przez poszcze-
gólne koła: ciast, mięs czy nalewek. 
Z racji przypadającej w tym roku 150. 
rocznicy istnienia Kół Gospodyń Wiej-
skich została także przygotowana 
okolicznościowa wystawa historyczna, 
którą można było oglądać w hali spor-
towej licheńskiej szkoły podstawowej.

 
Na scenie wystąpiły ludowe zespo-

ły folklorystyczne, z całej Polski, w ra-
mach Przeglądu Zespołów Artystycz-

6. Ogólnopolski
Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Innych 
Organizacji Kobiecych z Terenów 
Wiejskich

nych z  terenów wiejskich (23 grupy 
muzyczne). Poza tym odbył się kon-
kurs twórczości artystycznej, konkurs 
kulinarny (zgłoszono 80 potraw) oraz 
pokaz kolekcji strojów inspirowanych 
folklorem. Powiat Koniński, który był 
współorganizatorem wydarzenia re-
prezentował w  Licheniu Stanisław 
Bielik, starosta koniński, który pod-
czas wydarzenia nagrodził uczestni-
ków konkursu na najlepsze potrawy 
z  ziemniaka. Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w  Koninie promowali 
powiat rozdając uczestnikom kalen-
darze, foldery, ulotki i  mapy tury-
styczne. Finałem pierwszego, niezwy-
kle gorącego dnia, był występ Eleni.

 
Drugiego dnia Zjazdu, w niedzielę 

(11 września) przy dźwiękach orkiestr 
dętych, gospodynie przeszły w  pa-

radnym korowodzie do Bazyliki Matki 
Bożej Licheńskiej, gdzie o godz. 12.00 
odbyła się uroczysta Msza św. Wierni 
modlili się w intencji ludzi polskiej wsi. 
Eucharystii przewodniczył ks. Wiktor 
Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium

 
6. Ogólnopolski Zjazd Kół Gospo-

dyń Wiejskich i  Innych Organizacji 
Kobiecych z Terenów Wiejskich został 
zorganizowany z  inicjatywy Wandy 
Waleriańczyk, prezes Stowarzyszenia 
Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Gminy Ślesin. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęli: abp Stani-
sław Gądecki, przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski oraz prezy-
dent Andrzej Duda z małżonką.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Posiedzenie Powiatowego 
Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego odbyło się 
15 września 2016 r. 
w Starostwie 
Powiatowym w Koninie. 
Naradzie przewodniczył 
Stanisław Bielik, 
starosta koniński 
przy współudziale 
przedstawicieli policji, 
straży pożarnej, inspekcji 
weterynaryjnej i sanitarnej 
oraz zarządców dróg 
i służb odpowiedzialnych 
za sprawy społeczne – 
członków zespołu.

Rozmawiano o zagrożeniach epidemią 
afrykańskiego pomoru świń

Na spotkaniu, Powiatowy Le-
karz Weterynarii Ireneusz Szefliński, 
przybliżył członkom zespołu proble-
matykę zjawiska, a  także uaktualnił 
procedury i  zadania jakie należą do 
odpowiednich służb, inspekcji i stra-
ży pożarnej. Poinformował również 
o  konieczności ścisłej współpracy 
pomiędzy instytucjami w przypadku 
wystąpienia zagrożenia.

Jaki informuje Powiatowy Lekarz 
Weterynarii – wprowadzenie wirusa 
ASF do kraju wolnego od choroby 
następuje poprzez przemieszczanie 
się dzików, transport mięsa, produk-
tów mięsnych, odpadków kuchen-
nych i  poubojowych, pochodzących 
od chorych świń i dzików. Przyczyną 
zakażenia świń jest bezpośredni kon-
takt ze zwierzętami zakażonymi lub 
zakażonymi odpadkami żywnościo-
wymi. W  przypadku terenów o  wy-
sokim zagęszczeniu gospodarstw 

utrzymujących świnie, rozprzestrze-
nianie się wirusa między gospodar-
stwami jest łatwe, za pośrednictwem 
osób odwiedzających gospodarstwo 
lub zakażonej paszy, wody, czy na-
rzędzi. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na nielegalny handel zwie-
rzętami (przede wszystkim trzodą 
chlewną) na targowiskach lub innych 
miejscach sprzedaży produktów rol-
nych. Podkreślono, że ludzie nie są 
wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, 
w  związku z  czym, choroba ta nie 
stwarza zagrożenia dla ich zdrowia 
i życia. 

– Na dzień 12 września 2016 r. 
w  Polsce odnotowano 108 przy-
padków występowania tego wirusa 
u dzików i 20 ognisk u świń domo-
wych. W  większości są to przypad-
ki zlokalizowane w  województwie 
podlaskim, co więcej kolejne ogniska 
chorobowe potwierdzono w  woje-

Rozbudowa infrastruktury drogowej 
w powiecie konińskim
6 samorządów, 15 umów, 
ponad 10 mln zł – tak 
można podsumować 
inwestycje drogowe 
jakie w najbliższych 
latach będą realizowane 
w powiecie konińskim 
dzięki dofinansowaniu 
ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014-
2020.

Umowy o  dofinansowanie inwe-
stycji drogowych z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 podpisano 19 sierpnia 2016 r. 
w  Starostwie Powiatowym w  Koni-
nie. Dokumenty z Samorządem Wo-
jewództwa Wielkopolskiego repre-

zentowanym przez Wicemarszałka 
Krzysztofa Grabowskiego podpisał 
Powiat Koniński oraz 5 gmin.

Ze środków unijnych na moderni-
zację i  rozbudowę dróg skorzystają 
gminy: Grodziec, Golina, Rychwał, 
Rzgów i Wierzbinek, a  także Powiat 

Koniński, który jest jednym z dwóch 
powiatów w  Wielkopolsce, który 
uzyskał dofinansowanie na dwie in-
westycje drogowe. Powiat Koniński 
w latach 2016 – 2018 zmodernizuje 
drogę powiatową nr 4320P na od-
cinku Nowa Ciświca - Lipice oraz dro-
gę powiatową nr 3250P na odcinku 

8

Z KRONIKI POWIATU

KURIER POWIATOWY



Dowiedz się czym oddychasz 
– Powiat Koniński edukuje
i promuje niską emisję
29 uczniów ze szkół 
gimnazjalnych powiatu 
konińskiego i Miasta 
Konina rywalizować 
będzie w II etapie 
Olimpiady wiedzy 
ekologicznej 
„Niska emisja 
w Aglomeracji 
Konińskiej” realizowanej 
w projekcie 
dofinansowanym 
z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

wództwie mazowieckim – dodaje Pa-
weł Figurski, kierownik Biura Spraw 
Obronnych Starostwa Powiatowego 
w Koninie. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
przeprowadzi szkolenie dla funk-
cjonariuszy Komendy Miejskiej Poli-

cji oraz Państwowej Straży Pożarnej 
z zasad postępowania służb porząd-
kowych i ratowniczych w czasie epi-
demii.

Kamila Grobelska
Adrianna Głąbicka

Starostwo Powiatowe w Koninie

Organizacja Olimpiady jest jednym 
z działań realizujących Plan Zrówno-
ważonego Gospodarowania Energią 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 
Konińskiej, której główny założeniem 
jest zapoznanie młodzieży z  zagad-
nieniami dotyczącymi zanieczyszcze-
nia powietrza w Polsce oraz podnie-
sienie świadomości uczestników nt. 
niskiej emisji i  odnawialnych źródeł 
energii. Realizowane przez Powiat 
Koniński przedsięwzięcie, to efekt 
podpisanej w lipcu br. umowy o dofi-
nansowanie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.

Jak informuje Dorota Szkudlarek, 
koordynator projektu – Olimpiada 
realizowana jest w  dwóch etapach. 
Pierwszy – eliminacje szkolne, miał 
na celu sprawdzenie wiedzy ogól-
nej uczniów z  tematu wiodącego, 
czyli niskiej emisji i  odnawialnych 
źródeł energii. Uczniowie, rozwią-
zywali test jednokrotnego wyboru 
i  udzielali odpowiedzi na 30 pytań. 
W drugim etapie, finaliści wyłonieni 
w  szkołach, przygotują max. 10-mi-
nutowe prezentacje nt. „Niska emisja 
w moim otoczeniu”. Spośród wszyst-
kich prac Komisja oceniająca wyłoni 
trzech laureatów, którzy otrzymają 
nagrody rzeczowe: tablet, aparat fo-
tograficzny, MP4 oraz materiały pro-
mocyjne. Dodatkową nagrodą dla 
gimnazjalistów ze zwycięskich szkół 
będzie wizyta w  Zakładzie Termicz-
nego Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Koninie. 

Wręczenie nagród zaplanowano 
na koniec października w Starostwie 
Powiatowym w Koninie.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Stare Miasto – Lisiec Wielki za łączną 
kwotę 2.996.829,00 zł.

Realizacja inwestycji wpłynie po-
zytywnie na poprawę warunków 
ekonomicznych i  atrakcyjność tere-
nów wiejskich, ułatwi dostęp do in-
frastruktury społecznej, przyczyni się 
do zwiększenia aktywności obywa-
telskiej i gospodarczej mieszkańców, 
podniesie również jakość i  atrakcyj-
ność obszaru.

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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180 tysięcy złotych 
pozyskał Powiat Koniński 
na realizację Programu 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest 
z terenu powiatu 
konińskiego.

 
Powiat Koniński podpisał 3 sierp-

nia 2016 r. umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Poznaniu 
o  udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji na realizację Progra-
mu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu powiatu koniń-
skiego w roku 2016.

 
Zgodnie z zapisami umowy samo-

rząd powiatu otrzyma na likwidację 
wyrobów azbestowych dofinanso-
wanie do kwoty 180.000 zł. Całko-
wity planowany koszt tegoroczne-

Powiat pozyskał dotację 
na usuwanie azbestu

go przedsięwzięcia to 540.000 zł. 
Jak wynika z  szacunkowych danych 
w  tym roku w  powiecie likwidacji 
ulegnie ponad 1.300 ton odpadu 
azbestowego.

 
Założeniem „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z te-
renu powiatu konińskiego – konty-
nuacja” jest m.in. pomoc osobom 
fizycznym posiadającym nierucho-
mość na terenie powiatu w realizacji 
kosztownej wymiany płyt cemento-
wo – azbestowych zgodnie z  prze-
pisami prawa. Dziewięcioletnia re-
alizacja Programu przyczyniła się do 
unieszkodliwiono ponad 6 tys. ton 

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

wyrobów zawierających azbest, prze-
znaczając na ten cel kwotę ponad 
4.800.000 zł, z czego środki własne to 
ponad 3.100.000 zł. Pomoc finanso-
wą w wysokości ponad 1.600.000 zł 
powiat pozyskał z  środków Woje-
wódzkiego Funduszu.

 
Zainteresowanie mieszkańców 

powiatu udziałem w  Programie jest 
ogromne. Obecnie do Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa wpłynęło ponad 480 wnio-
sków.

Prace wykonuje firma AM Trans 
Progres Sp. z  o.o. z  Poznania wyło-
niona w  trybie przetargu nieogra-
niczonego, która od czerwca działa 
w terenie. Realizacja zadania przewi-
dziana jest do 31 października 2016 r.

Julia Stasińska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Uroczystość 
upamiętniająca 
77. rocznicę bitwy pod 
Sompolnem połączona 
z odsłonięciem tablicy 
ku czci bohaterów 
z 1939 roku odbyła się 
12 września 2016 r. 
w Sompolnie.

W  Sompolnie odbyły się uroczy-
stości upamiętniające 77. rocznicę 
bitwy pod Sompolnem. Obchody 
rocznicowe rozpoczęła w kościele pa-
rafialnym uroczysta msza św. odpra-
wiona w intencji żołnierzy poległych 
w  bitwie pod Sompolnem z  hono-
rowym udziałem gen. Jana Podhor-
skiego oraz zaproszonych gości: Ro-
mana Bednarka – Burmistrza Miasta 
Sompolno, płk. Marcina Balcerzaka 
z  33. Bazy Lotnictwa Transportowe-
go w Powidzu, Radnych Powiatu Ko-
nińskiego, Radnych Miasta i  Gminy 

Upamiętnili 77. rocznicę 
bitwy pod Sompolnem
Sompolno, samorządowców, dyrek-
torów szkół.

Po nabożeństwie zgromadzeni 
przeszli ulicami miasta pod Ratusz 
Miejski, gdzie nastąpiło uroczyste od-
słonięcie tablicy upamiętniającej wy-
darzenia z 12 września 1939 r. Aktu 
tego dokonali gen. brygady Jan Pod-
horski oraz Burmistrz Miasta Som-
polno Roman Bednarek. Przy tablicy 
wartę honorową w hołdzie poległym 
pełnili żołnierze z 33. Bazy Lotnictwa 
Transportowego w Powidzu. Ku czci 
poległym oddana została także sal-
wa honorowa. 

Gość honorowy gen. bryg. Jan 
Podhorski spotkał się z uczniami klas 
o  profilu mundurowym i  humani-
stycznym Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sompolnie oraz młodzieżą 

z  okolicznych gimnazjów. – Ucznio-
wie doświadczyli „żywej” lekcji hi-
storii i  byli wprost onieśmieleni au-
torytetem bohatera oraz zachwyceni 
jego niezwykle barwną osobowością. 
Z ogromną ciekawością słuchali jego 
wspomnień z września 1939 r. Som-
polno szczególnie zapisało się w pa-
mięci gen. Podhorskiego, ponieważ 
tu, po raz pierwszy założył bagnet 
na broń, ścierając się z hitlerowcami 
w  otwartej walce. Co ciekawe, ge-
nerał zapamiętał także z  Sompolna 
niepowtarzalny smak kaczek, który-
mi miejscowe gospodynie uraczyły 
walczących żołnierzy we wrześniu 
1939 r. – informuje Roman Bednarek, 
Burmistrz Miasta Sompolno. 

Oficjalną część obchodów uświet-
niły występy przygotowane przez 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

10

Z KRONIKI POWIATU

KURIER POWIATOWY



Dwa dni wspaniałej 
zabawy i barwne parady, 
prezentacja zespołów 
i niesamowite koncerty. 
Wszystko to działo się 
podczas 13. Rychwalskich 
Impresji Muzycznych  
10-11 września 2016 r. 
Organizatorem była 
Orkiestra Quantum 
OSP w Rychwale we 
współpracy z Centrum 
Kultury i Sztuki w Koninie 
oraz Samorządem 
Rychwała.

Po raz 13. setki artystów przema-
szerowało ulicami miasta a  gmina 
Rychwał tętniła życiem artystycznym. 
Tegoroczne Impresje Muzyczne roz-

Powiatowy Piknik Orkiestr 
za nami

poczęły się w sobotę rano, gdy na uli-
cach pojawił się duet mimów z czar-
nych strojach z instrumentami. Postaci 
widywane były w  różnych miejscach 
miasta aby przypominać mieszkań-
com o zbliżającym się święcie muzyki. 
Popołudnie upłynęło przy dźwiękach 
orkiestr z Woli (woj. śląskie) i Rychwa-
ła. Zespoły wykonały parady w oko-
licznych miejscowościach.

Drugi dzień muzycznej uczty, przy 
sprzyjającej aurze, rozpoczął się 

koncertami Vladimira Prezlyata, któ-
ry do Rychwała przyjechał z  Ukra-
iny. Instrumentalista, prezentował 
swój kunszt muzyczny na ulicach 
Rychwała i Grochów grając na fletni 
pana. 

W  bogatym programie 13. Im-
presji nie zabrakło orkiestr dętych 
z Woli, Swarzędza, Przemętu, Mycie-
lina, Słupcy, Dobrej, Królikowa, Pyzdr 
i  Rychwała. Niesamowite wrażenia 
podczas koncertów towarzyszyły 
wszystkim gościom zebranym w par-
ku miejskim. Kulminacyjnym punktem 
Impresji Muzycznych był koncert Or-
kiestry Quantum, która zagrała z Vla-
dimirem Prezlyata. Koncertowi towa-
rzyszyły pokazy mażoretek oraz taniec 
ognia w wykonaniu Grupy Tancerzy 
Ognia Art Of Fire.  Zwieńczeniem im-
prezy był pokaz fajerwerków. Hono-

rowy patronat nad Impresjami objęli: 
Wojewoda Wielkopolski, Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego, Sta-
rosta Koniński i Burmistrz Rychwała.

Zbigniew Osajda
Orkiestra Quantum

w Sompolnie. W uroczystości udział 
wzięli: przedstawiciele 33. Bazy Lot-
nictwa Transportowego w  Powidzu, 
Sompoleńska Orkiestra Dęta z mażo-
retkami, młodzież klas mundurowych 
z  ZSP w  Sompolnie, szkolna grupa 
rekonstrukcji historycznych działają-
ca przy II Liceum Ogólnokształcącym 
w Koninie, poczty sztandarowe szkół 
z  Sompolna oraz poczet sztandaro-
wy Związków Kombatantów Osób 
Represjonowanych i  Byłych Więź-
niów Politycznych w Sompolnie. 

Specjalnie na tę okazję Biblioteka 
Publiczna w Sompolnie przygotowa-
ła wystawę dedykowaną gen. Janowi 
Podhorskiemu. 

Organizatorami obchodów rocz-
nicowych byli: Urząd Miasta i Gminy 
Sompolno oraz Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sompolnie. Inicjato-
rami upamiętnienia bitwy pod Som-
polnem byli Agata i Krzysztof Żabierek.

Ewa Malec 
ZSP w Sompolnie
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Tegoroczne święto 
plonów w Wielkopolsce 
odbyło się 28 sierpnia 
2016 r. w Liskowie 
(powiat kaliski). Powiat 
Koniński reprezentował 
starosta – Stanisław 
Bielik oraz mieszkańcy 
sołectwa Stara Ruda (gm. 
Wierzbinek), których 
wieniec zdobył pierwsze 
miejsce na tegorocznych 
dożynkach powiatowych 
w Kazimierzu Biskupim.

Powiat Koniński na XVIII Wojewódzko-
Diecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich

5. miejsce w kategorii 
musztry paradnej oraz 
13. miejsce w kategorii 
koncertowej i marszowej 
Orkiestry Quantum 
OSP w Rychwale 
po Regionalnym 
Przeglądzie Orkiestr 
Dętych Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
RP w Ciechanowie, 
to przepustka do 
Ogólnopolskiego 
Festiwalu Orkiestr Dętych 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. 

Ogólnopolski finał dla Quantum...?
Rychwalska orkiestra już kolej-

ny raz ma szansę na udział w finale 

Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP”, w  którym udział weźmie 
około 20 zespołów z  całej Polski. 
Nominacji orkiestr dokona Zarząd 

Główny OSP RP a  informacja będzie 
znana w 2017 r. Ogólnopolski Festi-
wal odbywa się co dwa lata. W tym 
roku w  przeglądach wojewódzkich 
w  całym kraju udział wzięło niemal 
350 zespołów a  do przeglądów re-
gionalnych zakwalifikowano 53 naj-
lepsze orkiestry. 

– Dla muzyków naszej orkiestry 
13. miejsce w  kategorii koncerto-
wej i  marszowej w  skali kraju oraz 
5. miejsce w  kategorii musztry pa-
radnej, jest bardzo znaczącym osią-
gnięciem. Uzyskanie tak wysokich 
wyników w  dwóch kolejnych edy-
cjach przeglądów regionalnych jest 
wyjątkowym dokonaniem – mówi 
Zbigniew Osajda, kapelmistrz Orkie-
stry Quantum OSP w Rychwale.

Orkiestra Quantum OSP w  Ry-
chwale działająca nieustannie od 
1927 roku, jest organizatorem wielu 
imprez o randze powiatowej i ogól-
nopolskiej. W przyszłym roku obcho-
dzić będzie jubileusz 90-lecie działal-
ności artystycznej. – Już dziś życzę 
muzykom i  zespołowi mażoretek 
wspaniałego brzmienia i  sukcesów 
w kolejnych latach działalności – do-
daje kapelmistrz.

Natalia Osajda
Orkiestra Quantum

Część oficjalną dożynek tradycyj-
nie zainaugurowało otwarcie wysta-
wy rolniczej i Msza św. dziękczynna, 
pod przewodnictwem J.E. Księdza 
Biskupa Edwarda Janiaka, Biskupa 
Kaliskiego. Po niej nastąpił obrzęd 
dożynkowy w  wykonaniu zespołu 
Pieśni i Tańca „Łany”. Następnie roz-
strzygnięto konkurs na „Najładniej-
szy Wieniec Dożynkowy”, w którym 
I miejsce zajął powiat pilski, II miej-
sce powiat złotowski, a  III miejsce 
powiat czarnkowsko – trzcianecki.

 
Gospodarzami Wojewódzkich Do-

żynek byli Marek Woźniak – Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego, 
Biskup Kaliski ks. Edward Janiak, Sta-
rosta Kaliski Krzysztof Nosal i Maria 
Krawiec Wójt Gminy Lisków.

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe w Koninie


