1.

Julian Gęsikiewicz, (...) pełniący nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Bystrzyca
od 1954 r.

2.

Józef Zacharek, (...) pełniący nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Jabłonka
od 1958 r.

3.

Marian Szczepankiewicz, (...) pełniący nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa
Helenów Drugi od 1960 r.

4.

Józef Kucal, (...) pełniący nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Mąkoszyn od 1962 r.

5.

Marian Szymczak, (...) pełniący nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Barbarka
od 1968 r.

6.

Marianna Jamrószka, (...) pełniąca nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Krągola
Pierwsza od 1971 r.

7.

Zygmunt Kowalczykiewicz, (...) kronikarz i propagator Ziemi Konińskiej. Autor
licznych publikacji książkowych i prasowych, dotyczących m.in. historii Kopalni Węgla
Brunatnego KONIN oraz rozwoju przemysłu w regionie. Wielki społecznik.

8.

Andrzej Stanisław Nowak, (...) doktor nauk historycznych i archeologicznych. Badacz
przeszłości regionu konińskiego oraz opiekun zabytków świeckich i sakralnych. Twórca
skansenu w Mrówkach. Autor publikacji historycznych związanych z Ziemią Konińską

9.

Łucja Pawlicka - Nowak, (...) doktor nauk historycznych i archeologicznych.
Organizatorka Muzeum Zagłębia Konińskiego. Inicjatorka badań archeologicznych.
Popularyzatorka wiedzy historycznej o regionie konińskim

10.

Jadwiga Kujawińska, (...) Promotor młodych talentów i mecenas sztuki ludowej.
Inicjatorka szeregu imprez kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym. Symbol życia
kulturalnego powiatu i Ziemi Konińskiej.

11.

Mieczysław Lichy - Prezes Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie
S. A., Radny Gminy Ślesin poprzedniej kadencji - Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu

12.

Zbigniew Kasztelewicz - członek Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego "Konin"
w Kleczewie S.A. - Dyrektor ds. technicznych. Wiceprzewodniczący Zarządu
Głównego SITG w Katowicach, współautor opracowania długoletniej strategii rozwoju
Kopalni "Konin",

13.

Stanisław Jarecki – członek Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie
S.A. - Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji, współautor strategii rozwoju Kopalni, która
obejmuje działalnością docelowo 15 gmin naszego powiatu.

14.

Michał Smorąg - Naczelny Inżynier Górniczy Kopalni Węgla Brunatnego "Konin"
w Kleczewie S.A. - współpracujący ze wszystkimi radami gmin na terenie których swoją
działalność prowadzi Kopalnia "Konin"

15.

Mirosław Durczyński - Sztygar Oddziałowy Kopalni Węgla Brunatnego „Konin"
w Kleczewie S.A., Przewodniczący Rady Gminy w Golinie poprzedniej kadencji.
Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP w Golinie, Prezes Klubu Sportowego LZS Golina.

16.

Andrzej Stankowski - Starszy Dyżurny Ruchu TKR KWB Konin S. A. Honorowy
Dawca Krwi (86,500 ml). Wielki społecznik i sprawny organizator pomocy dla
potrzebujących.

17.

Bożena Helena Puszkiewcz, (...) Od 1965 r. pracownik a następnie kierownik gminnej
służby rolnej. Od 1990 r. do chwili obecnej wypełniająca funkcję Sekretarza Gminy
Wierzbinek. Za całokształt sumiennej pracy na rzecz społeczności lokalnej i samorządu
gminnego.

18.

Wojciech Adamczyk, (...) Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni
PAK. Za profesjonalizm zawodowy połączony z humanitarnym podejściem
do zagadnień restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz aktywne zaangażowanie
w problemy otoczenia społecznego, samorządu lokalnego i gospodarczego.

19.

Przemysław Błaszkowski, PAK SERVIS, za wspieranie rozwoju budownictwa
na terenie powiatu oraz aktywne zaangażowanie w powstawanie Wielkopolskiego
Centrum Logistycznego w Starym Mieście.

20.

Michał Chmielewski, animator i organizator życia kulturalnego na terenie Miasta
i Gminy Ślesin oraz Powiatu Konińskiego.

21.

Józef Chojnacki, pedagog, nauczyciel i naukowiec. Znawcy języka polskiego.
Społecznik związany z Ziemią Kleczewską i Konińską.

22.

Jerzy Gnatowski, artysta malarz z Kazimierza Dolnego n / Wisłą, komisarz Plenerów
Malarskich w Ślesinie, za promowanie Powiatu Konińskiego na terytorium całego kraju.

23.

Lech
Hejman,
Dyrektor
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
w
Koninie,
za upowszechnianie wiedzy, oświaty i kultury wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej. Za
organiczną pracę wykonaną na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Konińskiego.

24.

Andrzej Herudziński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie,
za wzorową współpracę oraz wsparcie dla ruchu Ochotniczych Straży Pożarnych
w Powiecie Konińskim oraz za kreatywność, konsekwencję i zdolności organizatorskie
wykazane w procesie uruchamiania Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w KM PSP w Koninie.

25.

Zuzanna Janaszek – Maciaszek, za umiejętności organizatorskie, kreatywność
i zaangażowanie w problemy ludzi niepełnosprawnych. Za promowanie aktywnego,
pozytywnego stosunku do ludzi niepełnosprawnych, i efektywne poszukiwanie wsparcia
dla działalności Fundacji MIELNICA.

26.

Olga Janaszek – Serafin, za umiejętności organizatorskie, kreatywność
i zaangażowanie w problemy ludzi niepełnosprawnych. Za promowanie aktywnego,
pozytywnego stosunku do ludzi niepełnosprawnych, i efektywne poszukiwanie wsparcia
dla działalności Fundacji MIELNICA.

27.

Ireneusz Kamiński, przedsiębiorca i społecznik zaangażowany w rozwiązywanie
problemów gospodarczych i społecznych Gminy Grodziec i Powiatu Konińskiego.

28.

Władysław Koliński, za pracę społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa
pożarowego, tak w rodzinnej Gminie Kleczew, jak i całym Powiecie Konińskim,
w ramach ruchu Ochotniczej Straży Pożarnej. Za wsparcie dla OSP w pozyskiwaniu
nowoczesnego sprzętu oraz w podnoszeniu poziomu ich wyszkolenia.

29.

Mikołaj Kołodziejczak, działacz i animator ruchu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielkopolsce i na Ziemi Konińskiej. Za efektywne wsparcie i pomoc dla drużyn OSP
w Powiecie Konińskim.

30.

Ksiądz Eugeniusz Makulski, inicjator i budowniczy bazyliki w Starym Licheniu,
za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i na świecie.

31.

Jan Kucal, społecznik, wychowawca i nauczyciel dzieci i młodzieży. Animator życia
kulturalnego społeczności lokalnej Gminy Wierzbinek i Powiatu Konińskiego.

32.

Wolfgang Lehmann, Burmistrz Gminy Kirchheim w Powiecie Ilm, Turyngia, Niemcy,
za aktywne wsparcie rozwoju partnerskich stosunków pomiędzy samorządami
i społecznościami lokalnymi gmin Kramsk i Kirchheim oraz Powiatu Konińskiego
i Powiatu Ilm.

33.

Arkadiusz Michalski, Główny Inżynier ds. Ochrony Środowiska KWB KONIN S.A.
w Kleczewie, za inicjatywy i udział w tworzeniu strefy ochronnej rejonu przemysłowego

miasta Konina, służb ochrony środowiska oraz oddziału rekultywacji terenów
pogórniczych.
Za
aktywne
wspieranie
działań
Powiatu
Konińskiego
w dziedzinie ochrony środowiska.
34.

Józef Nowicki, Posł na Sejm RP, za zaangażowanie i determinację w działaniach
na rzecz restrukturyzacji konińsko – turkowskiego kompleksu paliwowo –
energetycznego.

35.

Józef Pospieszyński, ZE PAK S.A., zaangażowany społecznik oraz działacz HDKPCK ZE PAK.

36.

Józef Powalski, Prezes Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Polaków
Poszkodowanych przez III Rzeszę, społecznik i działacz regionalny, za wkład
w funkcjonowanie Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia.

37.

Marianna Pozorska, nauczyciel, wychowawca oraz animator działalności społecznej
i kulturalnej w gminie Wilczyn i Powiecie Konińskim.

38.

Józef Słomczyński, członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży ZE PAK S.A.,
za zaangażowanie i efektywność działań w zakresie realizacji przez Spółkę działań
restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych. Za umiejętne wspieranie działań
proefektywnościowych w konińsko – tureckim kompleksie paliwowo-energetycznym.

39.

Jan Wadelski, animator i organizator życia i działalności kulturalnej na terenie Gminy
Skulsk, za wsparcie działań Powiatu Konińskiego w zakresie krzewienia kultury oraz za
aktywną obecność wśród społeczności lokalnej Powiatu Konińskiego.

40.

Stanisław Wagner, AS PAK, za działalność społecznikowską w mieście Koninie
i Powiecie Konińskim oraz zaangażowanie w Klubie HDK PAK.

41.

Mirosław Zajączkowski, członek Zarządu, Dyrektor ds. Pracowniczych KWB KONIN
S.A. w Kleczewie, za wspieranie rozwoju kultury w gminach Powiatu Konińskiego oraz
wkład w rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych Powiatu Konińskiego.

42.

Anna Ziemniczak, animator, organizator i promotor kultury ludowej w Gminie Kramsk i
Powiecie Konińskim.

43.

Zbigniew Bajcar, Główny Inżynier ds. Przygotowania Rozwoju w KWB KONIN
w Kleczewie S.A., działacz FSNT NOT w Koninie, miłośnik i promotor tradycji
górniczych w regionie. Za wkład w ustanowienie partnerskich stosunków kopalni
z samorządami lokalnymi Powiatu Konińskiego.

44.

Zdzisław Gruchalski, za propagowanie i organizowanie honorowego dawstwa krwi
na Ziemi Konińskiej oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

45.

Jarosław Michalak, za propagowanie i organizowanie honorowego dawstwa krwi
na Ziemi Konińskiej oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

46.

Henryk Szczesiak, za propagowanie i organizowanie honorowego dawstwa krwi
na Ziemi Konińskiej oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

47.

Stanisław Talent, za propagowanie i organizowanie honorowego dawstwa krwi
na Ziemi Konińskiej oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

48.

Zenon Siwiński, za wieloletnią współpracę i działalność na rzecz samorządów
gminnych powiatu konińskiego, i w ostatnich latach administracji powiatowej,
w zakresie melioracji, zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji obszarów wiejskich,
a także za pracę społeczną na rzecz integracji konińskiego środowiska inżynierów
i techników w ramach Oddziału Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego. Dzięki
aktywnemu wsparciu wyróżnionego liczne gminy powiatu i powiat jako całość
z powodzeniem
uczestniczyły
w ogólnopolskich
i regionalnych
konkursach
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

49.

Ryszard Głoszkowski - w uznaniu za wieloletnią, owocną pracę dydaktyczną
i wychowawczą na rzecz społeczności miasta Kleczewa i Ziemi Konińskiej, a także za
publikacje naukowe z zakresu historii najnowszej Ziemi Konińskiej.

50.

Izydor Kaczmarek – w uznaniu za ponad 50-letnią aktywną działalność w szeregach
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej, gmina Grodziec, za pracę na rzecz społeczności
lokalnej gminy Grodziec i powiatu konińskiego.

51.

Hieronim Kończak – w uznaniu za ponad 60-letnią aktywną działalność w szeregach
Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie i gminie Grodziec, za pracę na rzecz
społeczności lokalnej gminy i powiatu konińskiego.

52.

Ryszard Mimer – w uznaniu za 55-letnią aktywną działalność w szeregach
Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie, gmina Grodziec, oraz za pracę na rzecz
społeczności lokalnej i krzewienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w gminie Grodziec i powiecie konińskim.

53.

Kazimiera Tomczyk – w uznaniu za wieloletnią, owocną pracę dydaktyczną
i wychowawczą, za oddanie i pasję w krzewieniu wiedzy wśród młodzieży miasta
i gminy Kleczew oraz całej Ziemi Konińskiej.

54.

Marian Woźniak – w uznaniu za 55-letnią działalność w szeregach Ochotniczej Straży
Pożarnej w Białej, gmina Grodziec, za życzliwość i oddanie społeczności lokalnej
gminy Grodziec i powiatu konińskiego.

55.

Czesław Guźniczak – w uznaniu za: wieloletnią i owocną pracę na rzecz Ochotniczej
Straży Pożarnej RP w gm. Grodziec, za oddanie społeczności lokalnej oraz
pielęgnowanie tradycji zgodnie z zasadami i normami obowiązującymi w zawodzie.

56.

Andrzej Pospieszyński – w uznaniu za: wieloletnią działalność na rzecz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Koninie i społeczności lokalnej oraz nadzorowanie badań sprzętu
przeciwpożarowego, przyczyniając się tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa
powiatu konińskiego.

57.

Marek Kubiak – w uznaniu za: poczynione działania na rzecz bezpieczeństwa
przeciwpożarowego społeczności powiatu konińskiego poprzez uruchomienie Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, opracowanie i współtworzenie planu ratownictwa
i katalogu zagrożeń powiatu.

58.

Andrzej Józef Mazurek – w uznaniu za: propagowanie i organizowanie honorowego
dawstwa krwi na Ziemi Konińskiej oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

59.

Jan Murawiak – w uznaniu za: propagowanie i organizowanie honorowego dawstwa
krwi na Ziemi Konińskiej oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

60.

Konstanty Witkowski - w uznaniu za: propagowanie i organizowanie honorowego
dawstwa krwi na Ziemi Konińskiej oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

61.

Wojciech Balcerzak – w uznaniu za: propagowanie i organizowanie honorowego
dawstwa krwi na Ziemi Konińskiej oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

62.

Władysław Dopytalski – w uznaniu za: propagowanie i organizowanie honorowego
dawstwa krwi na Ziemi Konińskiej oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

63.

Dariusz Juszczak – w uznaniu za: aktywną pracę na rzecz społeczności powiatu
konińskiego, aktywne uczestnictwo w życiu mieszkańców gminy poprzez inicjowanie
imprez kulturowych, sportowych oraz współpracę podczas powstawania Izby Pamięci
powieściopisarki Zofii Urbanowskiej.

64.

Józef Michalak – w uznaniu za: wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej
oraz powiatu konińskiego. Swą wzorową postawą, zachęcał i angażował mieszkańców
gminy do aktywnego uczestnictwa w budowie Domu Kultury i Izby Pamięci
Zofii Urbanowskiej.

65.

Andrzej Wrzosek – w uznaniu za: realizację zadań na rzecz gminy oraz powiatu
konińskiego. Swym czynnym zaangażowaniem i oddaniem wspierał w czynie
społecznym budowę Domu Kultury oraz Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej. Aktywnie
uczestniczy w życiu społeczności lokalnej.

66.

Jakub Józef Juszczak – w uznaniu za: aktywną działalność na rzecz społeczności
lokalnej w zakresie prewencji przeciwpożarowej, zaangażowanie w wychowywanie
młodego pokolenia i zachęcanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Swą postawą
mobilizował mieszkańców do czynnego udziału w budowie Domu Kultury oraz Izby Zofii
Urbanowskiej.

67.

Eugeniusz Robak – w uznaniu za: zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności
lokalnej, aktywne przeciwdziałanie niebezpiecznym sytuacjom oraz wzorową postawę.

68.

Henryk Olejnik – w uznaniu za: zaangażowanie i czynny udział w życiu społeczności
lokalnej, zapewnianie bezpieczeństwa, doszkalanie i utrzymywanie w ciągłej gotowości
jednostki OSP w Główiewie.

69.

Ignacy Baczyński – w uznaniu za: wieloletnie oddanie i działalność na rzecz OSP
w Żdżarach oraz społeczności lokalnej, nieustanną dbałość o dobro publiczne.

70.

Zygmunt Kucharczyk – w uznaniu za: wieloletnią działalność na rzecz środowiska
lokalnego oraz Gminnego Związku OSP w Starym Mieście. Swym zaangażowaniem
oraz zaufaniem przyczynił się rozbudowy miejskiej infrastruktury.

71.

Zdzisław Pruszyński – w uznaniu za: godne reprezentowanie i zasilanie szeregów
Orkiestry Dętej KWB „Konin”, uczestnictwo w Międzynarodowych Konkursach
Orkiestr oraz promocję powiatu konińskiego poza granicami kraju.

72.

Jacek Brzeziński – w uznaniu za: godne reprezentowanie i zasilanie szeregów
Orkiestry Dętej KWB „Konin”, uczestnictwo w Międzynarodowych Konkursach
Orkiestr oraz promocję powiatu konińskiego poza granicami kraju.

73.

Jan Wielgórecki – w uznaniu za: godne reprezentowanie i zasilanie szeregów
Orkiestry Dętej KWB „Konin”, uczestnictwo w Międzynarodowych Konkursach Orkiestr
oraz promocję powiatu konińskiego poza granicami kraju.

74.

Eugeniusz Grobelny - w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz społeczności
lokalnej miasta i gminy Golina, za aktywne działania na rzecz ochrony interesów
społeczno – zawodowych rolników oraz organizacji działających w środowisku
wiejskim.

75.

Franciszek Czempik - artyście malarzowi, w uznaniu zaangażowania i osobistego
udziału w plenerach malarskich organizowanych przez samorząd powiatu konińskiego;
za utrwalenie pejzaży Ziemi Konińskiej na swych płótnach i za promocję powiatu
w kraju i poza jego granicami.

76.

Anna Dragan - dziennikarka, kronikarz i pisarka, za niekwestionowane zasługi dla
środowiska dziennikarskiego i ludzi kultury Ziemi Konińskiej w ostatnim ćwierćwieczu.
Za patrzenie, opisywanie i nakłanianie do przeżywania tej wielkiej kultury z takim
samym zapałem i posłannictwem, jak wskazywanie, wynajdowanie i przybliżanie
lokalnych perełek kulturowych.

77.

Andrzej Dusza – dziennikarz związany ze Wschodnią Wielkopolską od urodzenia,
a z Ziemią Konińską od 1982 r., kiedy to rozpoczął uprawianie dziennikarstwa
w „Przeglądzie Konińskim”, by następnie je kontynuować w „Głosie Wielkopolskim”, za
poszukiwanie i pisanie o trudnych sprawach naszego subregionu, za zadawanie
trudnych i niewygodnych pytań, z uczciwość i rzetelność w opisywaniu otaczającej nas
rzeczywistości.

78.

Ryszard Fórmanek – sportowiec, dziennikarz i fotoreporter, za wkład w rozwój
regionalnego i lokalnego dziennikarstwa oraz reportażu, za ponad trzydziestoletnie
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79.

Henryk Gabryelski - za pięcioletnie dowodzenie, kierowanie i organizowanie pracy
policji w powiecie ziemskim konińskim, za umiejętne łączenie stanowczości,
zdecydowania i profesjonalizmu z wysoką kulturą osobistą, za niekwestionowane
osiągnięcia podległych służb, tak w zakresie działań prewencyjnych, jak i operacyjnych
przeciwko różnorakiej przestępczości.

80.

Mirosław Jurgielewicz – dziennikarz i fotoreporter, za pisanie o trudnych
zagadnieniach gospodarki subregionu i ochronie środowiska naturalnego, za
specyficzny sposób patrzenia na problemy Ziemi Konińskiej – kronikarski, okraszony
„lokalnym patriotyzmem”, ale zarazem nieuciekający od krytycznej analizy.

81.

Józef Marciniak - w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kleczewie, za aktywne działania na rzecz środowiska emerytów,
rencistów i inwalidów gminy Kleczew i powiatu konińskiego.

82.

Jadwiga Medyńska - w uznaniu za wieloletnią owocną pracę na rzecz społeczności
lokalnej, a w tym działalność w Gminnej i Powiatowej Radzie Kobiet, aktywny udział
w rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów na terenie gminy Kleczew i całego powiatu konińskiego.

83.

Jadwiga Mizgalska - w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz Koła
Gospodyń Wiejskich i SKR w Żychlinie, a także Rady Powiatowej Kół Gospodyń
Wiejskich w Koninie oraz Zarządu Powiatowego Kółek i Organizacji Rolniczych
w Koninie.

84.

Jadwiga Staszak - w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz społeczności
lokalnej gminy Stare Miasto, za aktywne działania na rzecz organizacji działających
w środowisku wiejskim.

85.

Zbigniew Winczewski - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
za rozumienie potrzeb społeczności lokalnej powiatu konińskiego w zakresie realizacja
zadań osłonowych osób niepełnosprawnych oraz okazywane wsparcia dla działań
samorządu powiatowego w minionych dwóch latach. Szczególnie w zakresie zadania
„Budowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie”, a także
w zgromadzeniu środków w 2003 r. na zrealizowanie zadania inwestycyjnego w DPS
w Ślesinie, w efekcie którego możliwe było uruchomienie Środowiskowego Domu
Samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wreszcie za mecenat, jakim
otoczył w ostatnich latach organizację przez samorząd powiatowy ogólnopolskich
i międzynarodowych spotkań artystów malarzy.

86.

Jerzy Danielak – członek Zarządu ZE PAK S.A., za niekwestionowany wkład
w rozwój energetyki konińskiej, wdrażanie proekologicznych rozwiązań do procesu
technologicznego Elektrowni Konin, a także czynne uczestnictwo i wspieranie akcji
charytatywnych i działań organizacji społecznych, w tym Klubu Honorowych Dawców
Krwi.

87.

Roman Drewniacki – nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Rychwał, za
zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji
sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.

88.

Mirosław Durczyński – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Golina, za wieloletnią
owocną pracę na rzecz społeczności miasta i gminy Golina oraz niekwestionowany
wkład w rozwój samorządności lokalnej powiatu konińskiego.

89.

Dąbrówka Fórmanek – emerytka, honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w
akcjach charytatywnych i aktywność w ponad trzydziestoletniej działalności w Polskim
Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi.

90.

Marian Gałka – Naczelny Inżynier Górniczy ds. Produkcji w KWB KONIN S.A.,
za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych na styku z samorządami
lokalnymi powiatu oraz zaangażowanie w pracy społecznikowskiej i wspieranie rozwoju
masowego sportu żeglarskiego.

91.

Tomasz Garbaciak – Główny specjalista ds. rozwoju w KWB KONIN S.A.,
za wieloletnia owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego oraz
aktywne uczestnictwo w realizacji zadań społeczno – gospodarczych gmin Kleczew,
Kazimierz Biskupi oraz Kramsk.

92.

Tadeusz Jankowski – Wójt gminy Krzymów, za wieloletnią owocną pracę na rzecz
społeczności gminy Krzymów oraz niekwestionowany wkład w rozwój samorządności
lokalnej powiatu konińskiego.

93.

Józef Karmowski – Wójt gminy Kramsk, za wieloletnią owocną pracę na rzecz
społeczności gminy Kramsk oraz niekwestionowany wkład w rozwój samorządności
lokalnej powiatu konińskiego.

94.

Jan Kopczyk – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie,
za dostrzeganie rzeczywistych aspiracji oraz aktywne wspieranie działań rozwojowych
samorządów terytorialnych powiatu konińskiego z poziomu funkcjonariusza
wojewódzkiego i państwowego, a także za wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie
wychowania i edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej Ziemi Konińskiej.

95.

Marek Krzyżaniak – honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach
charytatywnych, aktywność w działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi i krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród
młodzieży szkolnej.

96.

Jadwiga Kujawa – Przewodnicząca Rady Gminy Wilczyn, za wieloletnią owocną
pracę na rzecz społeczności gminy Wilczyn oraz niekwestionowany wkład w rozwój
samorządności lokalnej powiatu konińskiego.

97.

Ryszard Kujawa – emeryt, działacz społeczny z gminy Golina, w uznaniu za
wieloletnią owocną działalność w samorządzie gminnym, sumienne reprezentowanie
społeczności Ziemi Konińskiej na forum Sejmu RP oraz za ogromny wkład w rozwój
Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Golina i powiatu konińskiego.

98.

Paweł Kurz – Wójt gminy Wierzbinek, za wieloletnią owocną pracę na rzecz
społeczności gminy Wierzbinek oraz niekwestionowany wkład w rozwój samorządności
lokalnej powiatu konińskiego.

99.

Marian Lizik - nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Kramsk,
za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji
sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.

100. Marianna Matuszewska – Wójt gminy Rzgów, za wieloletnią owocną pracę na rzecz
społeczności gminy Rzgów oraz niekwestionowany wkład w rozwój samorządności
lokalnej powiatu konińskiego.
101. Sławomir Mazurek – Główny Inżynier ds. Przygotowania Rozwoju w KWB KONIN
S.A., za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych na styku
z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.
102. Ireneusz Niewiarowski – poseł na Sejm RP, twórca i organizator Konińskiego Banku
Żywności oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, za osobisty i niekwestionowany
wkład w rozwój samorządności lokalnej, tak na Ziemi Konińskiej, jak i w skali całego
kraju oraz za wspieranie materialne aspiracji i umiejętne angażowanie młodzieży Ziemi
Konińskiej w działania wolontariatu.
103. Sławomir Nowiński – lekarz medycyny, za humanizm i partnerstwo społeczne, jakimi
zjednał sobie społeczność lokalną miasta i gminy Kleczew.

104. Grzegorz Pawlak – działacz Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji
sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
105. Jan Piotrowiak – lekarz weterynarii, za zaangażowanie w akcje popularyzacji wiedzy
w zakresie hodowli zwierząt i nowoczesnych metod chowu, a także propagowanie
szeroko rozumianej profilaktyki weterynaryjnej wśród rolników powiatu konińskiego.
106. Jan Radzimski – Dyrektor OSiR w Ślesinie, za zaangażowanie w działania na rzecz
realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej
i organizacji masowych imprez sportowych.
107. Elżbieta Sroczyńska – działaczka TPD, Dyrektor PCPR w Koninie, za wieloletni,
aktywny udział w realizacji programów opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznoresocjalizujących Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na terenie powiatu konińskiego,
w tym przy tworzeniu sieci Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.
108. Jan Staszak – działacz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Koninie, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz Kopalni
Węgla Brunatnego KONIN S.A. w Kleczewie, za aktywne działania na rzecz
środowiska emerytów, rencistów i inwalidów gminy Kleczew i powiatu konińskiego.
109. Ewa Śledź – członek Zarządu KWB KONIN S.A., Dyrektor ds. Ekonomiczno –
Finansowych, za owocną współpracę i aktywne uczestnictwo w realizacji zadań
społeczno – gospodarczych gmin powiatu konińskiego Kleczew, Kazimierz Biskupi,
Sompolno, Ślesin i Kramsk.
110. Andrzej Tomicki – rzemieślnik, za wieloletnią owocną działalność społeczną i wkład w
rozwój samorządności na terenie gminy Krzymów i powiatu konińskiego.
111. Jerzy Tusiński – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kleczew, za wieloletnią
owocną pracę na rzecz społeczności miasta i gminy Golina oraz niekwestionowany
wkład w rozwój samorządności lokalnej powiatu konińskiego.
112. Janina Walczak – działaczce TPD, była z-ca Wójta gminy Kramsk, za wieloletni,
aktywny udział w pracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie z grupy ryzyka
społecznego, za wspieranie rodzin żyjących w trudnej sytuacji materialnej oraz za
udział w letnich akcjach zagospodarowania czasu wolnego dzieci w czasie wakacji.
113. Krzysztof Wejman – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smólniku, powiatowy
koordynator sportu w gminie Krzymów, za zaangażowanie w działania na rzecz
realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej
i organizacji masowych imprez sportowych.
114. Stanisław Wiechecki – Wójt gminy Wilczyn, za wieloletnią owocną pracę na rzecz
społeczności gminy Wilczyn oraz niekwestionowany wkład w rozwój samorządności
lokalnej powiatu konińskiego.
115. Zdzisław Żmuda – honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach
charytatywnych, aktywność w działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi i krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród
mieszkańców gminy Golina i młodzieży szkolnej powiatu konińskiego.
116. Ryszard Błaszczyk - Nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Rzgów,
za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji
sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
117. Barbara Ewa Czynszak - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach
charytatywnych, aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi.

118. Andrzej Fibakiewicz - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach
charytatywnych, aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi i krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród
młodzieży szkolnej.
119. Mirosław Frątczak - Nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Stare
Miasto, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie
organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych
120. Józefa Gosztkowska - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach
charytatywnych, aktywność w działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi.
121. Marian Zdzisław Kałużny - Działacz sportowy w gminie Rychwał, za zaangażowanie
w działania na rzecz realizacji zadań powiatu, w tym programu "Sport dla wszystkich"
oraz organizację masowych imprez sportowych.
122. Edward Jan Nożewski - Organizator sportu na terenie gminy Kazimierz Biskupi, za
zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji
sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
123. Piotr Nuszkiewicz - Nauczyciel, powiatowy wicekoordynator sportu w gminie
Rychwał, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie
organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez
sportowych.
124. Marek Stanisław Ospalski - Nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie
Wierzbinek, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu
w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez
sportowych.
125. Wiesława Maria Piasecka - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach
charytatywnych, aktywność w działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi
126. Bogusław Julian Pospieszyński - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie
w akcjach charytatywnych, aktywność w działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu
i Klubie Honorowych Dawców Krwi i krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród
młodzieży szkolnej.
127. Bożenna Maria Sikorska - Działacz społeczny z Osieczy, gm. Rzgów, w uznaniu za
wieloletnią i owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej Osieczy i gminy Rzgów oraz
za aktywną działalność w KGW w Osieczy.
128. Krystyna Marianna Śliwińska - Nauczyciel, doradca metodyczny, lider
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, za wieloletnią owocną pracę na rzecz
szkolnictwa, środowiska nauczycielskiego i młodzieży powiatu konińskiego.
129. Wojciech Adaszewski – w uznaniu za wieloletni wkład w kreowanie aktów prawa
miejscowego w zakresie oświaty oraz życzliwość we współpracy z samorządem
powiatu konińskiego w realizowaniu zadań oświatowych.
130. Jan Bartczak – w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz rozwoju Ziemi
Rychwalskiej, działalność na rzecz społeczności Miasta i Gminy Rychwał oraz
niekwestionowany wkład w rozwój samorządności lokalnej powiatu konińskiego.
131. Czesław Barczuk – w uznaniu za działalność na rzecz HDK PCK na terenie miasta
i powiatu, krzewienie idei honorowego dawstwa wśród młodzieży, czynne uczestnictwo
i wspieranie akcji charytatywnych oraz działań organizacji społecznych.

132. Wiesław Czaja - w uznaniu za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej
gminy Rzgów w zakresie ochrony środowiska, sportu oraz koordynację działań
kulturalnych poprzez wspieranie regionalizmu i kultywowanie tradycji.
133. Ryszard Galor - w uznaniu za ogromny wkład w powstanie i rozwój Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kaźmierowie oraz aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej
gminy Stare Miasto.
134. Piotr Kościelski - w uznaniu za owocną pracę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żychlinie, krzewienie wiedzy z zakresu tematyki ochrony przeciwpożarowej wśród
młodzieży oraz aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto.
135. Eugeniusz Kujawa - w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ruminie, aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej gminy
Stare Miasto.
136. Miłosław Kurzawski - w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK
na terenie miasta i powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa, czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych oraz działań organizacji społecznych.
137. Profesor Andrzej Legocki – w uznaniu za ogromny wkład w rozwój
i upowszechnianie polskiej i światowej nauki, propagowanie uniwersalnych wartości
humanistycznych oraz działalność na rzecz społeczeństwa, samorządów lokalnych
i organizacji społecznych.
138. Zygmunt Leśniewicz - w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK
PCK na terenie miasta i powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa, czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych oraz działań organizacji społecznych.
139. Zdzisław Maciaszek – w uznaniu za wkład w rozwój wędkarstwa wśród społeczności
lokalnej gminy Golina, czynne uczestnictwo i wspieranie organizacji imprez
wędkarskich oraz działania na rzecz ochrony środowiska na terenie powiatu
konińskiego.
140. Hieronim Mąka - w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK
na terenie miasta i powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa, czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych oraz działań organizacji społecznych.
141. Kazimierz Mizgalski – w uznaniu za ogromny wkład w rozwój Ochotniczej Straży
Pożarnej na terenie gminy Stare Miasto, czynne uczestnictwo i wspieranie działań
kulturalnych oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej.
142. Jan Olejnik - w uznaniu za działalność na rzecz HDK PCK na terenie miasta i powiatu,
krzewienie idei honorowego dawstwa, czynne uczestnictwo i wspieranie akcji
charytatywnych oraz działań organizacji społecznych.
143. Stanisław Pilarczyk – w uznaniu za zaangażowanie w rozwiązywanie problemów
gospodarczych i społecznych Gminy Stare Miasto i Powiatu Konińskiego
144. Zbigniew Sołtysiak - w uznaniu za działalność na rzecz HDK PCK na terenie miasta
i powiatu, krzewienie idei honorowego, czynne uczestnictwo i wspieranie akcji
charytatywnych oraz działań organizacji społecznych.
145. Stefan Stamblewski - w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK
na terenie miasta i powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa, czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych oraz działań organizacji społecznych.
146. Franciszek Tarłowski - w uznaniu za zaangażowanie w rozwój i budowanie wizerunku
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruminie oraz działalność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Stare Miasto.

147. Wiesław Wiliński - w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK
na terenie miasta i powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa, czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych oraz działań organizacji społecznych.
148. Zygmunt Nowak – Prezes Zarządu Koła nr 15 PZW w Skulsku - w uznaniu
za wieloletnie czynne integrowanie społeczności lokalnej gminy i powiatu
oraz za działania na rzecz ochrony czystości wód w zbiornikach powiatu konińskiego.
149. Jerzy Olejnik – Dyrektor Biura Okręgu PZW w Koninie - w uznaniu za wieloletnie
czynne promowanie powiatu konińskiego jako krainy jezior i miejsca czynnego
wypoczynku oraz za wieloletnie działania na rzecz ochrony czystości wód
w zbiornikach powiatu konińskiego.
150. Joanna Adamska – nauczycielka, powiatowy wicekoordynator sportu w szkołach
podstawowych w gminie Ślesin, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji
zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji
masowych imprez sportowych..
151. Henryk Grądziel – Komendant Komisariatu Policji w Rychwale – za sprawne
i skuteczne wypełnianie zadań nałożonych na Komisariat Policji w Rychwale
oraz za wykazywaną inicjatywę w organizacji pracy podległych mu zespołów
funkcjonariuszy Policji, potwierdzoną wdrażaniem sprawdzonych rozwiązań przez inne
jednostki na terenie powiatu konińskiego.
152. Ryszard Kamiński – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu za skuteczność podejmowanych działań na rzecz rozbudowy i
modernizacji bazy Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce, a w tym w Koninie i
powiecie konińskim oraz za zapobiegliwość w pozyskiwaniu środków na wyposażenie
jednostek w nowoczesny sprzęt ratowniczy, a tym samym podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa społeczności lokalnych województwa wielkopolskiego.
153. Juliusz Kłaniecki – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego Zamiejscowego
Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu –
za niekwestionowany wkład w rozwój rolnictwa i kultury rolnej w powiecie konińskim
oraz za wielkie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych gmin
powiatu konińskiego.
154. Teodor Kropidłowski – Prezes OSP Bielawy - za oddanie i zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Kazimierz Biskupi, a w szczególności w funkcjonowanie
i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej oraz za wspieranie rozwoju masowego sportu
i życia kulturalnego.
155. Zdzisław Królak – Naczelnik Sztabu Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie –
za niekwestionowany wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie konińskim, za umiejętność podejmowania odważnych
i trafnych decyzji, skutkujących wzrostem wykrywalności przestępstw.
156. Anna Kupska – Wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwale – za aktywną
działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz dydaktyczno-wychowawczą wśród
dzieci i młodzieży miasta i gminy Rychwał.
157. Stanisław Leszczyński – Prezes OSP Tokarki – za oddanie i zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Kazimierz Biskupi, a w szczególności w funkcjonowanie
i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej oraz za wspieranie rozwoju masowego sportu
i życia kulturalnego.
158. Zdzisław Łukaszewski – Rolnik, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
I kadencji – za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy i miasta
Ślesin i powiatu konińskiego oraz działania na rzecz rozwoju wsi konińskiej i poprawy
życia rolników.

159. Anna Milwicz – nauczycielka, powiatowy koordynator sportu w gminie Ślesin –
za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji
sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
160. Jolanta Okupna – nauczycielka, powiatowy koordynator sportu w gminie Sompolno za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji
sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
161. Maria Racinowska – nauczycielka powiatowy koordynator sportu w gminie Wierzbinek
- za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu
w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez
sportowych.
162. Tadeusz Rymarski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał – za wieloletnie
zaangażowanie, skuteczność i kreatywność wykazywana w rozwiązywaniu problemów
rozwojowych gminy i miasta Rychwał.
163. Jan Szczepaniak – działacz OSP w Liścu Wielkim - za oddanie i zaangażowanie
w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto, a w szczególności w funkcjonowanie
i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim.
164. Jerzy Szczepaniak – działacz OSP w Starym Mieście - za oddanie i zaangażowanie
w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto, a w szczególności w funkcjonowanie
i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej.
165. Eugeniusz Ślesiński – działacz LZS – za niekwestionowany wkład w rozwój sportów
masowych w społeczności lokalnej powiatu konińskiego.
166. Maciej Trzewiczyński – nauczyciel w ZSP w Kleczewie – za wielkie zaangażowanie
w kształtowanie świadomości historycznej młodzieży kleczewskiej oraz działalność na
rzecz społeczności miasta i gminy Kleczew.
167. Halina Turajska – działaczka społeczna w gminie Stare Miasto – za zaangażowanie
w organizację życia kulturalnego gminy Stare Miasto ze szczególnym uwzględnieniem
pracy z dziećmi, w tym niepełnosprawnymi.
168. Tadeusz Tyrański – Komendant Miejski Policji w Koninie – za wysoki poziom
profesjonalizmu, wykazywany w realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji
w Koninie, w tym za umiejętne nadzorowanie i kierowanie siłami Policji na terenie
powiatu konińskiego, a tym samym wydatne wspieranie wzrostu bezpieczeństwa
społeczności lokalnych.
169. Karolina Zawal – nauczycielka w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim –
za zaangażowanie w organizację życia kulturalnego w gminie Stare Miasto oraz
organizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym.
170. Krzysztof Cichy – nauczyciel, działacz OSP, za oddanie i zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Grodziec, a w szczególności w funkcjonowanie i rozwój
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu.
171. Roman Kowalak – działacz społeczny, za wieloletnie działania organizatorskie
w Regionalnym i Wojewódzkim Związku Pszczelarzy, a ostatnio również na szczeblu
ogólnopolskim, oraz za popularyzację pszczelarstwa na terenie gmin powiatu
konińskiego.
172. Szczepan Krzymiński – działacz społeczny, za zaangażowanie w popularyzowanie
pszczelarstwa w środowiskach lokalnych powiatu konińskiego oraz wspieranie
produkcji i zbytu miodu w Regionie Konińskim.
173. Andrzej Nowak – działacz OSP, za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej gminy Grodziec, a w szczególności w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grodźcu.

174. Mirosław Nowak – Kierownik Oddziału Ruchu Gospodarki Wodnej i Odpopielania
Elektrowni Pątnów, za zaangażowanie we wdrażaniu nowych standardów w zakresie
korzystania ze środowiska naturalnego przez ZE PAK S.A., a w szczególności jezior
konińskich oraz składowania odpadów popaleniskowych.
175. Józef Raszczyński – robotnik leśny, działacz OSP, za oddanie i zaangażowanie
w życie społeczności lokalnej gminy Grodziec, a w szczególności w funkcjonowanie
i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach.
176. Kazimierz Staszak – Komendant Gminny ZOSPRP w Grodźcu, za oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Grodziec, a w szczególności
w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej Biskupice.
177. Marek Śmiejkowski – nauczyciel, za wielkie zaangażowanie w edukację muzyczną
i kształtowanie kultury muzycznej w środowiskach młodzieży powiatu konińskiego,
w tym rozwój i działalność filii Ogniska Muzycznego.
178. Wojciech Zalewski – kierowca – mechanik, działacz OSP, za oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Grodziec, a w szczególności
w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu.
179. Stanisław Zawiślak – działacz społeczny, za wieloletnią i owocną działalność na
forum Wojewódzkiego i Regionalnego Związku Pszczelarzy i na rzecz jego członków.
180. Julian Drabent - Wiceprezes Konińskiej Izby Gospodarczej, w uznaniu
za niepodważalny wkład w rozwój Ziemi Konińskiej, w szczególności promowanie
rozwoju przedsiębiorczości;
181. Wincenty Kaczmarek - Kierownik Bloku Elektrowni Pątnów, w uznaniu
za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych, wkład we wdrażanie
proekologicznych rozwiązań;
182. Marek Kaźmierczak - Wiceprezes Konińskiej Izby Gospodarczej, w uznaniu
za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu
konińskiego;
183. Katarzyna Muszkat - Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny ZE PAK S.A., w uznaniu
za profesjonalizm zawodowy oraz zaangażowanie w proces restrukturyzacji
przedsiębiorstwa;
184. Henryk Olejniczak - pracownik Elektrowni Pątnów, w uznaniu za wieloletni osobisty
wkład w zapewnienie bezpieczeństwa pracy w Elektrowni Pątnów, sumienność
w wykonywaniu swoich obowiązków;
185. Tadeusz Romańczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żychlinie, w uznaniu
za owocną pracę dydaktyczną i wychowawczą, oddanie i zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Stare Miasto, w szczególności wsparcie budowy nowego
budynku szkoły podstawowej;
186. Marek Tymoszyk - Dyrektor Elektrowni Pątnów, w uznaniu za wieloletni osobisty
wkład we wdrażanie proekologicznych rozwiązań do procesu technologicznego
Elektrowni Pątnów;
187. Andrzej Wysocki - Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej, w uznaniu za
zaangażowanie w tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie przedsięwzięć
kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu konińskiego;
188. Maria Bąk – Komendant Hufca ZHP Konin, w uznaniu za pełną oddania pracę
na rzecz dzieci i młodzieży, ogromne zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz
mieszkańców powiatu konińskiego i miasta Konina;

189. Bogumiła Staszak – instruktor teatralny, w uznaniu za szczególny wkład w rozwój
kultury i jej propagowanie wśród dzieci i młodzieży gminy Golina oraz promowanie
dorobku kulturalnego Ziemi Konińskiej;
190. Maria Roszuk – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleczewie, w uznaniu za pełen poświęcenia okres aktywności pedagogicznej
zarówno w zakresie edukacji i wychowania wielu pokoleń młodzieży, jak i pomocy
koleżeńskiej młodszym nauczycielom;
191. Teresa Walczak – druhna harcmistrzyni, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz środowisk lokalnych oraz organizacji ZHP, działalność charytatywną na
rzecz osób potrzebujących na terenie powiatu konińskiego i miasta Konina.
192. Henryk Janasek – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie,
w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą, oddanie i zaangażowanie
w życie społeczności lokalnej Żychlina, Gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego;
193. Jan Limaszewski – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Rychwale, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy w rozwój Ośrodka
oraz pełną poświęcenia działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
194. Ewa Malec – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, w uznaniu
za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i wychowawcze zwłaszcza w zakresie
propagowania wśród młodzieży zainteresowań humanistycznych (potwierdzone
licznymi sukcesami wychowanków w olimpiadach tematycznych) oraz kształtowania
postaw obywatelskich i prospołecznych;
195. Bernadeta Muzykiewicz – pedagog Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Ślesinie, w uznaniu za zaangażowanie w powstanie i rozwój Placówki
w Ślesinie oraz wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji wiedzy pedagogicznej i
nowatorskich metod pracy;
196. Elżbieta Pipczyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych
w Żychlinie, w uznaniu za propagowanie zagadnień ochrony środowiska, inicjowanie
działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży powiatu
konińskiego (potwierdzone licznymi sukcesami wychowanków w olimpiadach
tematycznych), wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania;
197. Jolanta Staszak – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji wśród młodzieży wiedzy
ekologicznej (potwierdzone licznymi sukcesami wychowanków w olimpiadach
tematycznych) oraz zaangażowanie w organizowanie dla uczniów różnorodnych form
aktywności pozalekcyjnej.
198. Zdzisław Cichy – Prezes Zarządu Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
w uznaniu za długoletnią działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej
i sportu wśród społeczności Ziemi Konińskiej oraz owocną współpracę z samorządami
lokalnymi powiatu konińskiego;
199. Tomasz Majdziński – pracownik Biura Konińskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy w rozwój Ludowych
Zespołów Sportowych na terenie powiatu konińskiego;
200. Jerzy Ludwig – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę
na rzecz środowiska lokalnego Gminy i Miasta Rychwał, w szczególności za wspieranie
przedsięwzięć kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy;
201. Danuta Robak – sołtys wsi Wilczogóra, w uznaniu za zaangażowanie w życie
społeczne wsi, działalność na rzecz informowania mieszkańców gminy Wilczyn o
możliwościach wsparcia rolnictwa wynikających z członkostwem Polski w Unii
Europejskiej;

202. Janusz Ruszkowski – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy, długoletnią działalność na rzecz krzewienia
sportu wśród społeczności Ziemi Kleczewskiej oraz owocną współpracę z samorządem
Gminy i Miasta Kleczew;
203. Wiesław Smolarz - sołtys wsi Rozalin, w uznaniu za oddanie i zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Rychwał, w szczególności w zakresie poprawy
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie oraz informowania mieszkańców o możliwościach
wsparcia rolnictwa wynikających z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
za wieloletnią działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej;
204. Elżbieta Streker – Dembińska – była Senator RP i Starosta Koniński w latach 19982005, w uznaniu za stworzenie dobrze funkcjonującej struktury administracji
powiatowej, za wykreowanie pozytywnego wizerunku powiatu, za wkład wniesiony na
rzecz konsolidacji społeczności oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego
powiatu konińskiego, za aktywne uczestnictwo w pracach Związku Powiatów Polskich,
samorządu wojewódzkiego i agend rządowych, za osiągnięcia w działalności
społecznej i politycznej na rzecz Ziemi Konińskiej i całej Wielkopolski;
205. Andrzej Banaszak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w akcjach charytatywnych, aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi oraz krzewienie idei honorowego dawstwa krwi;
206. Marek Chojnacki - honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach
charytatywnych, aktywność w działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi i krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród
mieszkańców gminy Golina i młodzieży powiatu konińskiego;
207. Leszek Gryczman – zawiadowca Odkrywek Lubstów i Drzewce, w uznaniu za wkład
w wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, współpracę z samorządami
gminnymi powiatu konińskiego;
208. Krzysztof Jakubowicz - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie
w akcjach charytatywnych, aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi oraz krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród
społeczności powiatu konińskiego;
209. Adam Jankowski - zawiadowca Odkrywek Jóźwin i Kazimierz, w uznaniu
za zaangażowanie w proces rekultywacji terenów pokopalnianych oraz współpracę
z samorządami gminnymi powiatu konińskiego;
210. Andrzej Kotłowski – instruktor w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie,
w uznaniu za pasję i oddanie w działalności instruktażowo – metodycznej na rzecz
bibliotek z terenu powiatu konińskiego, za wieloletnie promowanie kultury czytelniczej
wśród młodego pokolenia mieszkańców Ziemi Konińskiej;
211. Zbigniew Kruszyński – kierownik Warsztatów Naprawczych KWB Konin, w uznaniu
za wkład we wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych oraz wyjątkową postawę
społecznikowską;
212. Antoni Kuśnierczak – nadsztygar w KWB Konin, w uznaniu za profesjonalizm
w wykonywaniu obowiązków służbowych, wkład we wdrażanie rozwiązań w zakresie
funkcjonowania systemu odwodnienia odkrywek;
213. Tadeusz Lewiński - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w akcjach charytatywnych, aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi i krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród
społeczności powiatu konińskiego;
214. Zofia Łuczak – główny specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, w uznaniu za 40-letnią

aktywną współpracę z administracją samorządową województwa i powiatu konińskiego
w dziedzinie geodezji i kartografii;
215. Ryszard Mach – kierownik Zakładu Transportu KWB Konin, w uznaniu za wkład
w rozwój sektora usług związanych z transportem na terenie powiatu konińskiego;
216. Stanisław Powidzki - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w akcjach charytatywnych, aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi oraz krzewienie idei honorowego dawstwa krwi;
217. Witold Sajkowski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za działalność na rzecz HDK
PCK na terenie miasta i powiatu, krzewienie idei honorowego dawstwa wśród
młodzieży, czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych oraz działań
organizacji społecznych;
218. Zdzisław Ukraiński – Kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Golinie, w uznaniu za aktywne wspieranie i krzewienie tradycji muzycznych wśród
dzieci i młodzieży gminy Golina, za promowanie Ziemi Konińskiej oraz kultywowanie
wartości strażackich.
219. Stefan Baranowski – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz środowiska lokalnego Miasta i Gminy Golina oraz za aktywną
działalność w OSP Spławie;
220. Józef Brud – działacz społeczny, w uznaniu za oddanie i zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej Miasta i Gminy Golina, w szczególności w zakresie poprawy
warunków życia mieszkańców wsi Spławie;
221. Wincenty Drzewiecki – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz środowiska lokalnego Miasta i Gminy Golina, w szczególności w
zakresie poprawy warunków życia mieszkańców wsi Spławie.
222. Ryszard Derek – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami
lokalnymi powiatu konińskiego;
223. Stanisław Jóźwiak – przedsiębiorca działacz społeczny, w uznaniu za aktywne
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami
lokalnymi powiatu konińskiego;
224. Kazimierz Nawrocki – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami
lokalnymi powiatu konińskiego;
225. Jadwiga Pokora – działacz związkowy, w uznaniu za pełną zaangażowania
działalność na rzecz zapewnienia stabilności pracy elektrowni i kopalni oraz
bezpieczeństwa energetycznego regionu konińskiego;
226. Tadeusz Szykowny – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami
lokalnymi powiatu konińskiego
227. Józef Wiatrowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Zarząd Rejonowy
w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działalność Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków.
228. Marek Feceneć – działacz społeczny, honorowy dawca krwi, w uznaniu
za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie
idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej oraz czynne uczestnictwo
i wspieranie akcji charytatywnych.

229. Jan Górski – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Kramsk, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie
i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej.
230. Zenona Grobelna – działacz społeczny, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Golina oraz za wieloletnią i owocną pracę na rzecz Koła
Gospodyń Wiejskich w Przyjmie.
231. Jerzy Jakubowski – działacz społeczny, honorowy dawca krwi, w uznaniu
za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie
idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej oraz czynne uczestnictwo
i wspieranie akcji charytatywnych.
232. Jan Koźmiński – działacz społeczny, honorowy dawca krwi, w uznaniu
za zaangażowanie w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie
idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej oraz czynne uczestnictwo
i wspieranie akcji charytatywnych.
233. Stanisław Adamczyk - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Kramsk i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład
w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku.
234. Bronisław Bojko – działacz samorządowy, w uznaniu za wieloletnią i owocną
działalność społeczną oraz za wkład w rozwój samorządności na terenie miasta i gminy
Kleczew oraz powiatu konińskiego.
235. Konstanty Budner - Prezes OSP w Krągoli, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego,
a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krągoli.
236. Jadwiga Chalasz - druhna harcmistrz, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz ZHP, a w szczególności za zaangażowanie w rozwój Skulskiej
Wspólnoty Seniorów ZHP oraz za promowanie powiatu konińskiego w kraju.
237. Andrzej Cholewicki – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Rychwale, w uznaniu za
pracę społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego, tak w rodzinnej
gminie Rychwał, jak i całym Powiecie Konińskim, w ramach ruchu Ochotniczej Straży
Pożarnej. Za wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w pozyskiwaniu
nowoczesnego sprzętu oraz w podnoszeniu poziomu ich wyszkolenia.
238. Edward Dolański - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w szczególności za wieloletni
wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach.
239. Ryszard Dubisz - druh przewodnik, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę
na rzecz ZHP, a w szczególności za zaangażowanie w rozwój Skulskiej Wspólnoty
Seniorów ZHP oraz promowanie powiatu konińskiego w kraju.
240. Andrzej Janiak - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w szczególności za wieloletni
wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Główiewie.
241. Wit Janiak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu oraz ruchu OSP w powiecie
konińskim.
242. Jan Jankowiak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim
oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy i powiatu.

243. Tadeusz Jezierski – działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie oraz za działalność na
rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Rychwał oraz powiatu konińskiego.
244. Marian Kamiński - Naczelnik OSP w Krągoli, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w
szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krągoli.
245. Józef Kaniewski – działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu i powiatu konińskiego oraz
za aktywne wspieranie i krzewienie tradycji muzycznych wśród dzieci i młodzieży gminy
Grodziec.
246. Zygmunt Kwaśniewski – sołtys wsi Władzimirów, w uznaniu za wieloletnie oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Kazimierz Biskupi i powiatu
konińskiego, w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego
i ochrony środowiska.
247. Janusz Mejer – przedsiębiorca i działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w szczególności za
wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście.
248. Rafał Olkowski - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej gminy Kramsk i powiatu konińskiego, a w szczególności za wieloletni wkład
w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku.
249. Bronisław Paszek - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej miasta i gminy Golina oraz powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład
w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu.
250. Józef Pawlak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu oraz ruchu
OSP w powiecie konińskim.
251. Wacław Pikus – Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP
w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei
niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej.
252. Lutz - Rainer Senglaub – Starosta Powiatu Ilm, w uznaniu za aktywne wsparcie
rozwoju stosunków partnerskich pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi
Powiatu Konińskiego i Powiatu Ilm, a w szczególności za zaangażowanie i sprzyjanie
rozwojowi współpracy szkół i młodzieży szkolnej, rolników oraz służb pożarniczych
obydwu powiatów.
253. Alfons Szczepaniak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu
Biskupim oraz ruchu OSP w powiecie konińskim
254. Jan Sznajder - Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP
w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród młodego pokolenia mieszkańców
powiatu konińskiego i miasta Konina idei niepodległościowych oraz za wieloletnią
działalność społeczną, w szczególności za promowanie dorobku kulturalnego Ziemi
Konińskiej.
255. Zofia Szota – emerytowany nauczyciel i działacz społeczny, w uznaniu za pełen
poświęcenia okres aktywności pedagogicznej oraz za zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej miasta i gminy Golina oraz powiatu konińskiego.

256. Zdzisław Szymański - druh harcmistrz, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę
na rzecz ZHP, a w szczególności za zaangażowanie w rozwój Skulskiej Wspólnoty
Seniorów ZHP oraz promowanie powiatu konińskiego w kraju.
257. Henryk Szymczak – emerytowany nauczyciel i działacz OSP, w uznaniu za pełen
poświęcenia okres aktywności pedagogicznej oraz za zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej miasta i gminy Rychwał oraz powiatu konińskiego,
a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbroszynie.
258. Antoni Tylkowski - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej gminy Kramsk i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład
w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku.
259. Eugeniusz Urbaniak - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krągoli oraz za działalność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego.
260. Gabriel Wesołowski - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu oraz ruchu
OSP w powiecie konińskim.
261. Marek Wesołowski – Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, w uznaniu za wieloletnią
owocną pracę na rzecz społeczności miasta i gminy Kleczew oraz za
niekwestionowany wkład w rozwój samorządności lokalnej powiatu konińskiego.
262. Jan Bachera - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach
Kościelnych oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.
263. Maciej Dzikowski – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej
PSP w Koninie, w uznaniu za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego
w powiecie konińskim i mieście Koninie, za wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych
w pozyskiwaniu nowoczesnego sprzętu oraz w podnoszeniu poziomu ich wyszkolenia.
264. Antoni Gicala – działacz społeczny, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Stare Miasto oraz za niekwestionowany wkład w działania
podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno na terenie gminy,
jak i powiatu konińskiego.
265. Jan Głąb – sołtys, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego,
a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach
266. Marek Grabowski – Prezes Gminnej Spółdzielni SCH w Wierzbinku, w uznaniu
za zaangażowanie w rozwój Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Wierzbinku oraz za kultywowanie idei spółdzielczości.
267. Tadeusz Grochowski – Kierownik Zakładu Produkcji Wody w PWiK Sp. z o.o.
w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych służących zapewnieniu właściwego funkcjonowania gospodarki
wodno - ściekowej na Ziemi Konińskiej
268. Janina Kozłowska – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto oraz powiatu konińskiego,
a w szczególności za wkład w rozwój infrastruktury oświatowej na terenie gminy.
269. Stefan Kruszczak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie
oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.

270. Mieczysław Kuśmierek – Naczelnik Komendy Miejskiej PSP w Koninie, w uznaniu
za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego w powiecie konińskim i
mieście Koninie, za wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w pozyskiwaniu
nowoczesnego sprzętu oraz w podnoszeniu poziomu ich wyszkolenia.
271. Urszula Małek – Kierownik Działu Technicznego w PWiK Sp. z o.o. w Koninie,
w uznaniu za zaangażowanie we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych służących zapewnieniu właściwego funkcjonowania gospodarki
wodno - ściekowej na Ziemi Konińskiej oraz za owocną współpracę z samorządami
lokalnymi
272. Józef Perliński – działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie oraz za działalność na rzecz
społeczności lokalnej miasta i gminy Golina i powiatu konińskiego.
273. Zbigniew Płóciennik - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach oraz za działalność
na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego.
274. ks. Zygmunt Skrobicki – proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Sadlnie,
w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego gminy
Wierzbinek,
275. Kazimierz Smerkowski - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadlnie oraz ruchu
OSP w powiecie konińskim.
276. Mirosława Stolarska – działacz społeczny, członek Konińskiego Klubu „Amazonki”,
w uznaniu za osobisty wkład w powstanie i funkcjonowanie Konińskiego Klubu
„Amazonki”, a w szczególności za propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki
w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
277. Mieczysław Staszak – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie
oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.
278. Antoni Szmyt - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i
rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie oraz za działalność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego.
279. Michał Świerczewski – mechanik w PWiK Sp. z o.o. w Koninie, w uznaniu
za zaangażowanie we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
służących zapewnieniu właściwego funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na
Ziemi Konińskiej
280. Wacław Wojciechowski – działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzyczynie oraz
za działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Wierzbinek i powiatu konińskiego.
281. Marcin Wołowiec – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę
na rzecz środowiska lokalnego gminy Wierzbinek,
282. Kazimierz Woźniak - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku oraz za działalność
na rzecz społeczności lokalnej gminy Wierzbinek i powiatu konińskiego.
283. Aniela Albert – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Ślesinie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w powstanie i rozwój Poradni oraz
wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji wiedzy pedagogicznej i pełną
poświęcenia działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

284. Antoni Baranowski – emeryt, b. dyrektor SOSW w Rychwale, w uznaniu
za wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy w powstanie i rozwój Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Rychwale oraz pełną poświęcenia działalność na rzecz
dzieci i młodzieży;
285. Ireneusz Ćwiek – detektyw w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu
za osobisty wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie konińskim, za umiejętność podejmowania trafnych decyzji,
skutkujących wzrostem wykrywalności przestępstw;
286. Iwona Majkowska – asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w Komendzie Miejskiej
Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w powiecie konińskim, szczególnie za osobisty wkład w powstanie
i funkcjonowanie Niebieskiego Pokoju;
287. Krzysztof Mądrzak – Naczelnik Sekcji w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie,
w uznaniu za osobisty wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie konińskim, skutkujące wzrostem wykrywalności przestępstw;
288. Włodzimierz Piekarski – działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie oraz za
działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina oraz powiatu
konińskiego;
289. Wiesława Połomska – działacz społeczny, członek Konińskiego Klubu „Amazonki”,
w uznaniu za osobisty wkład w powstanie i funkcjonowanie Konińskiego Klubu
„Amazonki”, a w szczególności za propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki
w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
290. Włodzimierz Przybylski – emeryt, w uznaniu za zaangażowanie i wkład w powstanie
i rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie;
291. Maria Walczykiewicz – działacz społeczny, członek Konińskiego Klubu „Amazonki”,
w uznaniu za osobisty wkład w powstanie i funkcjonowanie Konińskiego Klubu
„Amazonki”, a w szczególności za propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki
w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
292. Stanisław Wanot – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, w uznaniu
za wysoki poziom profesjonalizmu, wykazywany w realizacji zadań przez Komendę
Miejską Policji w Koninie, w tym za umiejętne nadzorowanie i kierowanie siłami Policji
na terenie powiatu konińskiego, a tym samym wydatne wspieranie wzrostu
bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
293. Teresa Bryzgalska – pracownik biura Zarządu Rejonowego PCK w Koninie,
w uznaniu za zaangażowanie w akcjach charytatywnych i aktywność w ponad
trzydziestoletniej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu na terenie miasta
i powiatu konińskiego;
294. Piotr Całuj - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej gminy Rzgów i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w
funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej;
295. Marian Eger - honorowy dawca krwi, w uznaniu za ponad trzydziestoletnie
zaangażowanie w działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych
Dawców Krwi, organizację akcji charytatywnych oraz krzewienie idei honorowego
dawstwa krwi wśród społeczności powiatu konińskiego;
296. Jadwiga Grabiec – Prezes Związku Sybiraków w Koninie, w uznaniu
za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei niepodległościowych
oraz za utrwalanie pamięci o losach Polaków skazanych na Sybir;

297. Krystian Karbowy – Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Koninie, w uznaniu
za zaangażowanie w akcjach charytatywnych i aktywność w ponad dwudziestoletniej
działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu na terenie miasta i powiatu konińskiego;
298. Bogusław Kubiak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za ponad trzydziestoletnią
działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi,
zaangażowanie w akcjach charytatywnych oraz krzewienie idei honorowego dawstwa
krwi wśród mieszkańców powiatu konińskiego;
299. Grzegorz Kuchciak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za ponad dwudziestoletnią
działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi,
zaangażowanie w akcjach charytatywnych oraz krzewienie idei honorowego dawstwa
krwi wśród mieszkańców powiatu konińskiego;
300. Karol Kuschek – honorowy dawca krwi, w uznaniu za ponad dwudziestoletnią
działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi,
zaangażowanie w akcjach charytatywnych oraz krzewienie idei honorowego dawstwa
krwi wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego;
301. Ryszard Kwiatkowski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za ponad dwudziestoletnią
działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi,
zaangażowanie w organizacji akcji charytatywnych oraz krzewienie idei honorowego
dawstwa krwi wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego;
302. Stanisława Paszak – kierownik biura ZR PCK w Koninie, w uznaniu
za zaangażowanie w akcjach charytatywnych i aktywność w ponad trzydziestoletniej
działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu na terenie miasta i powiatu konińskiego;
303. Eugeniusz Pawlak – Prezes Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK
w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei
niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej;
304. Kazimierz Robak – działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej gminy Rzgów i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład
w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy;
305. Ryszard Świderski – Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi
Konińskiej idei niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach
i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny;
306. Jan Waszak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za ponad dwudziestoletnią działalność
w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi, zaangażowanie
w akcjach charytatywnych oraz krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród
młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego;
307. Józef Woźniak – działacz OSP, w uznaniu za pracę społeczną na rzecz poprawy
bezpieczeństwa pożarowego, tak w rodzinnej gminie Rzgów, jak i całym Powiecie
Konińskim, w ramach ruchu Ochotniczej Straży Pożarnej;
308. Ryszard Woźniak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za ponad trzydziestoletnie
zaangażowanie w akcjach charytatywnych, aktywną działalność w Polskim Czerwonym
Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi i krzewienie idei honorowego dawstwa krwi
wśród młodzieży powiatu konińskiego.
309. Krystyna Chmielińska - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
w uznaniu za propagowanie zagadnień ochrony zdrowia, inicjowanie działań mających
na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży powiatu konińskiego
(potwierdzone sukcesami wychowanków w olimpiadach tematycznych), wdrażanie
nowatorskich metod nauczania i wychowania;

310. Józef Dobski – Prezes Zarządu Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Kleczewie, w uznaniu za upowszechnianie wśród
mieszkańców Ziemi Konińskiej idei niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci
o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny;
311. Jolanta Grzemska – kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Ekonomiczno –
Usługowych w Żychlinie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz krzewienia
oświaty pozaszkolnej w zakresie rolnictwa oraz inicjowanie działań mających na celu
rewitalizację zespołu pałacowo – parkowego w Żychlinie;
312. Antoni Henclewski – Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Skulsku, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej gminy Skulsk oraz krzewienie idei niepodległościowych wśród mieszkańców
powiatu konińskiego;
313. Alojzy Kaczmarczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
w uznaniu za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy
Sompolno, w szczególności za wkład w krzewienie sportu wśród młodego pokolenia
mieszkańców powiatu konińskiego oraz za owocną pracę dydaktyczno-wychowawczą;
314. Hanna Kazańska – Książczak – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Rychwale, w uznaniu za wkład pracy w rozwój Ośrodka,
w szczególności za zaangażowanie w utworzenie Szkoły Przysposabiającej do Pracy
oraz za pełną poświęcenia działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
315. Józef Kościelak – członek Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców
Ziemi Konińskiej idei niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach i ich
czynach w walce o wolność Ojczyzny;
316. Teresa Józefowicz Bojko - emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, w uznaniu za pełen poświęcenia okres aktywności
pedagogicznej zarówno w zakresie edukacji i wychowania wielu pokoleń młodzieży, jak
i pomocy koleżeńskiej młodszym nauczycielom;
317. Franciszek Majchrzak – prezes Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Ślesinie, w uznaniu za zaangażowanie
w upowszechnianie wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego idei
niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o wolność Ojczyzny;
318. Jerzy Majewski – działacz społeczny, w uznaniu za upowszechnianie wśród
mieszkańców Ziemi Konińskiej idei niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci
o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej;
319. Henryk Malin - członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
w uznaniu za zaangażowanie w upowszechnianie wśród młodego pokolenia
mieszkańców powiatu konińskiego i miasta Konina idei niepodległościowych oraz za
utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny;
320. Marianna Marciniak – pedagog, były zastępca dyrektora konińskiej delegatury
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w uznaniu za zaangażowanie we wdrażaniu innowacji
pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych w placówkach oświatowych na
terenie powiatu konińskiego i miasta Konina oraz za życzliwość we współpracy z
samorządem powiatu konińskiego w realizowaniu zadań oświatowych;
321. Józef Orkowski – działacz społeczny, w uznaniu za oddanie i zaangażowanie w życie
społeczności lokalnych gmin Grodziec i Rychwał, w szczególności za wkład
w rozwiązywanie problemów najuboższych mieszkańców gmin;

322. Krzysztof Paluszkiewicz – kierownik Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego
i Ustawicznego Oddziału Zamiejscowego w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w
uznaniu za zaangażowanie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych, metodycznych i
organizacyjnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Konina i powiatu
konińskiego;
323. Józef Rokiciński – Przewodniczący Miejskiej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność w Związku,
zaangażowanie w życie mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz krzewienie idei
niepodległościowych wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej;
324. Kazimierz Samulczyk – członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, w uznaniu za upowszechnianie wśród młodego pokolenia mieszkańców
powiatu konińskiego i miasta Konina idei niepodległościowych oraz za utrwalanie
pamięci o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny;
325. Elżbieta Sell – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie,
w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
326. Barbara Sypniewska – kierownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ślesinie Filia w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Placówki w Ślesinie
oraz wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji wiedzy psychologicznej
i pedagogicznej oraz nowatorskich metod pracy;
327. Renata Szczepaniak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Rychwale, w uznaniu za wkład pracy w rozwój Ośrodka, szczególnie
za zaangażowanie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych i organizacyjnych
oraz za pełną poświęcenia działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
328. Gabriel Twarkowski – członek Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP,
w uznaniu za zaangażowanie w działalność Związku, za upowszechnianie wśród
mieszkańców Ziemi Konińskiej idei niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci
o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny;
329. Maria Walczak – specjalista ds. kadrowych w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sompolnie, w uznaniu za oddanie i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz
Szkoły i środowiska lokalnego;
330. Piotr Wełnicki – przewodniczący Rady Miasta Sompolno, w uznaniu za wkład
i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta i gminy
Sompolno;
331. Janina Wójcik – pedagog, b. dyrektor konińskiej delegatury Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, w uznaniu za zaangażowanie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych,
metodycznych i organizacyjnych w placówkach oświatowych na terenie powiatu
konińskiego i miasta Konina oraz za życzliwość we współpracy z samorządem powiatu
konińskiego w realizowaniu zadań oświatowych;
332. Ryszarda Bagińska – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę
na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w szczególności za wkład
w funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych;
333. Beata Białas – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żdżarach, w uznaniu za wybitne
osiągnięcia pedagogiczne i wychowawcze, zwłaszcza w zakresie propagowania wśród
dzieci zagadnień ochrony środowiska (potwierdzone licznymi sukcesami wychowanków
w konkursach tematycznych) oraz za zaangażowanie w organizowanie różnorodnych
form aktywności pozalekcyjnej;
334. Edward Brzęczek – b. dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego
w Brukseli, w uznaniu za wspieranie działań mających na celu wszechstronny rozwój

społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a także za promowanie powiatu poza
granicami kraju;
335. Henryk Cieszkowski – Wiceprezes Zarządu ZE PAK ds. Rozwoju, w uznaniu
za zaangażowanie we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych do procesu
technologicznego konińskich elektrownii;
336. Michał Czerniejewski – działacz społeczny, w uznaniu za aktywną działalność na
rzecz społeczności lokalnej oraz za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych
organizowanych na terenie powiatu konińskiego;
337. Zdzisław Dębowski – kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
w uznaniu za zaangażowanie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych i
organizacyjnych w PWSZ w Koninie oraz za wkład pracy w proces przekazania szkół i
placówek oświatowych samorządom lokalnym powiatu konińskiego;
338. Czesław Fiałkowski – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę dydaktyczną i wychowawczą
oraz za zaangażowanie w edukację muzyczną i krzewienie tradycji muzycznych wśród
młodzieży Ziemi Konińskiej;
339. Jan Fijałkowski – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywną
działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz za wspieranie przedsięwzięć
kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu konińskiego;
340. Janusz Górecki – członek Oddziału Konińskiego Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz Związku,
zaangażowanie w organizację przedsięwzięć promujących hodowlę gołębi na Ziemi
Konińskiej;
341. Jadwiga Janiak – emerytowany nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto, w szczególności
za wkład pracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie z grupy ryzyka społecznego,
za wspieranie rodzin żyjących w trudnej sytuacji materialnej;
342. Jerzy Jasiński – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę
dydaktyczną i wychowawczą oraz za zaangażowanie w krzewienie sportu i aktywnych
form wypoczynku wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej;
343. Marianna Kaźmierczak – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę
na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w tym działalność w Kole
Gospodyń Wiejskich i Zarządzie Gminnym Związku Kółek Rolniczych oraz za wkład
w rozwój Gminnej Rady Kobiet;
344. Marek Lidźbiński – działacz społeczny, w uznaniu za zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Kramsk, a w szczególności za wkład w rozwój
infrastruktury oświatowej Szkoły Podstawowej w Anielewie oraz za działalność na rzecz
Ochotniczych Straży Pożarnych;
345. Beata Łazarska – Grobelna – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych
i organizacyjnych w PWSZ w Koninie oraz za działalność na rzecz społeczności
lokalnej Ziemi Konińskiej;
346. Aleksandra Majkowska – Zastępca Wójta Gminy Kramsk, w uznaniu za wieloletnią
działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Kramsk, w szczególności za wkład
w rozwój infrastruktury oświatowej oraz za zaangażowanie w rozwiązywanie
problemów najuboższych mieszkańców gminy;

347. Barbara Neneman – Daszkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Anielewie,
w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
348. Tomasz Olejniczak – prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę dydaktyczno - wychowawczą, za
zaangażowanie w powstanie i rozwój PWSZ w Koninie;
349. Henryk Pałasz – sekretarz Oddziału Konińskiego Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w organizację
przedsięwzięć promujących hodowlę gołębi na Ziemi Konińskiej;
350. Elżbieta Przybycin – nauczyciel w Gimnazjum w Starym Mieście, w uznaniu za
wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji wśród młodzieży wiedzy ekologicznej
(potwierdzone licznymi sukcesami wychowanków w olimpiadach tematycznych)
oraz zaangażowanie w organizowanie różnorodnych form aktywności pozalekcyjnej;
351. Bogusław Rutecki – Prezes Oddziału Konińskiego Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych, w uznaniu za działalność społeczną oraz zaangażowanie
w organizację przedsięwzięć promujących hodowlę gołębi na Ziemi Konińskiej;
352. Karol Sobczak – Dyrektor Departamentu Koordynacji Produkcji ZE PAK, w uznaniu
za zaangażowanie w realizację procesów modernizacyjnych Spółki oraz za wkład pracy
we wdrażanie nowych standardów w zakresie korzystania ze środowiska naturalnego;
353. Karol Szafran – Przewodniczący Rady Gminy Stare Miasto, w uznaniu za wkład
i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz mieszkańców gminy Stare Miasto
i powiatu konińskiego;
354. Wojciech Śliwiński – działacz społeczny, sołtys wsi Janowice, w uznaniu za aktywną
działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto, w szczególności
za zaangażowanie w realizację inwestycji drogowych;
355. Józef Woźniak – przedsiębiorca, członek Oddziału Konińskiego Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz Związku,
zaangażowanie w organizację przedsięwzięć promujących hodowlę gołębi na Ziemi
Konińskiej.
356. Ryszard Kaźmierczak – działacz społeczny, sołtys wsi Lubiecz, w uznaniu za aktywną
działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w szczególności
za zaangażowanie w realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz wkład
w funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych;
357. Jerzy Krucki – emerytowany nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w
szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz za wspieranie rozwoju sportu masowego;
358. Józef Kuszyński – działacz społeczny, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz
społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w szczególności za wkład
w funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych;
359. Tadeusz Piasecki – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz środowiska lokalnego miasta i gminy Rychwał, w szczególności za
wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska;
360. Jadwiga Pietruszak - przewodnicząca Rady Miasta Rychwał, w uznaniu za wkład
i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta i gminy
Rychwał;

361. Dariusz Degórski – Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac KWB „Konin” w Kleczewie
S.A., w uznaniu za aktywną działalność na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na
terenie powiatu konińskiego, za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Kopalni;
362. Sylwester Masternak – Główny Inżynier Realizacji Inwestycji KWB „Konin”
w Kleczewie S.A., w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, zwłaszcza miasta i gminy Kleczew oraz za zaangażowanie w rozwój
inwestycyjny Kopalni;
363. Alicja Messerszmidt – starszy specjalista w KWB „Konin” w Kleczewie S.A.,
w uznaniu za wkład w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, za zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
364. Romuald Mościcki – sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działalność kół gminnych
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na terenie powiatu konińskiego;
365. Jacek Slanina – Członek Zarządu KWB „Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu za wkład
w funkcjonowanie i rozwój Kopalni oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej
powiatu konińskiego i owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu
konińskiego;
366. Ryszard Woźniak – Prezes Zarządu Ośrodka „Węgiel Brunatny” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu, w uznaniu za wkład i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz
mieszkańców miasta i gminy Kleczew.
367. Przemysław Gonera – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w uznaniu za zaangażowanie w realizację inwestycji
z zakresu retencji i ochrony przeciwpowodziowej w powiecie konińskim;
368. Kazimierz Pałasz – Prezydent Miasta Konina, w uznaniu za zaangażowanie
w realizację budowy zbiornika retencyjnego na rzece Powie (gm. Stare Miasto) inwestycji służącej regulacji gospodarki wodnej w powiecie konińskim;
369. Janusz Pilarczyk – pracownik Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych i Melioracyjnych
„Hydrowat” w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w realizację inwestycji – budowa
zbiornika retencyjnego na rzece Powie (gm. Stare Miasto) - mającej na celu regulację
gospodarki wodnej w powiecie konińskim;
370. Wiesław Prauza – Zastępca Dyrektora Konińskiego Oddziału WZMiUW w Poznaniu, w
uznaniu za zaangażowanie w rozwój infrastruktury technicznej na obszarze powiatu,
szczególnie za wkład pracy w powstawanie zbiornika retencyjnego na rzece Powie w
gm. Stare Miasto;
371. Józef Racki – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, w uznaniu za
zaangażowanie w powstanie zbiornika retencyjnego na rzece Powie (gm. Stare Miasto)
- inwestycji mającej na celu regulację gospodarki wodnej w powiecie konińskim.
372. Maciej Daszkiewicz – nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Sompolno,
w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie
krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez
sportowych.
373. Marzena Dopytalska – nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Krzymów,
w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie
krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez
sportowych.
374. Piotr Inerowicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego PWSZ
w Koninie, działacz sportowy, w uznaniu za zaangażowanie w działania
na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji imprez sportowych.

375. Robert Iwiński – nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Golina,
w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie
krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez
sportowych.
376. Roman Karpiński – działacz Koła Łowieckiego nr 17 „Orion” w Kramsku,
w uznaniu za zaangażowanie w działalność Koła, za kultywowanie kultury, tradycji
i obyczajów łowieckich oraz za krzewienie wiedzy o ochronie środowiska
wśród społeczności powiatu konińskiego.
377. Marian Przyłębski – działacz Koła Łowieckiego nr 17 „Orion” w Kramsku,
w uznaniu za zaangażowanie w powstanie i działalność Koła, za kultywowanie kultury,
tradycji i obyczajów łowieckich oraz za krzewienie wiedzy o ochronie środowiska
wśród młodzieży szkolnej powiatu konińskiego.
378. Stanisław Szymczak – działacz Koła Łowieckiego nr 17 „Orion” w Kramsku,
w uznaniu za zaangażowanie w działalność Koła, za kultywowanie kultury, tradycji
i obyczajów łowieckich oraz za krzewienie wiedzy o ochronie środowiska
wśród społeczności powiatu konińskiego.
379. Stanisław Tylkowski – działacz Koła Łowieckiego nr 17 „Orion” w Kramsku,
w uznaniu za zaangażowanie w działalność Koła, za kultywowanie kultury, tradycji
i obyczajów łowieckich oraz za krzewienie wiedzy o ochronie środowiska
wśród młodzieży szkolnej powiatu konińskiego.
380. Tomasz Zieliński – nauczyciel, działacz sportowy, w uznaniu za zaangażowanie
w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie krzewienia sportu
wśród młodzieży szkolnej oraz organizacji sportu wśród społeczności powiatu
konińskiego.
381. Dorota Adamska – działacz TPD, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ślesinie, w uznaniu za zaangażowanie w powstanie Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz za działalność na
rzecz integracji środowiska lokalnego gminy Ślesin;
382. Jan Kaliski – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na
rzecz środowiska lokalnego Miasta i Gminy Golina, a w szczególności za wkład w
funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach;
383. Elżbieta Pasterska – prezes Zarządu Miejsko Gminnego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie, w
uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz za działalność na rzecz
integracji środowiska lokalnego gminy Kleczew;
384. Jerzy Ryguła – członek Zarządu Oddziału Poznańsko – Konińskiego SITG w Koninie,
w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz środowiska technicznego Ziemi
Konińskiej oraz za kultywowanie tradycji górniczej;
385. Kazimierz Substelny - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz środowiska lokalnego Miasta i Gminy Golina, a w szczególności za
wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej Myśliborzu;
386. Mieczysław Wieczorek - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz środowiska lokalnego Miasta i Gminy Golina, a w szczególności za
wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu;
387. Bogdan Zawacki – Prezes Zarządu Oddziału Poznańsko – Konińskiego SITG w
Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz środowiska technicznego
Ziemi Konińskiej oraz za kultywowanie tradycji górniczej.

388. Sabina Jankowska – działacz społeczny, w uznaniu za aktywną działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a w szczególności za
zaangażowanie w realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy Stare
Miasto oraz wkład w funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach;
389. Czesław Kościelski – działacz OSP, w uznaniu za aktywną działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a w szczególności za oddanie
i zaangażowanie na rzecz rozwoju ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy
Stare Miasto;
390. Krzysztof Migdał – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a szczególnie za działalność na
rzecz integracji środowiska lokalnego gminy Golina;
391. Piotr Walczak - działacz OSP, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w
funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście.
392. Jan Czaja – Prezes OSP w Krzymowie, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a w szczególności za oddanie
i zaangażowanie na rzecz rozwoju ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy
Krzymów;
393. Julian Tomicki – Komendant Gminy OSP w Krzymowie, w uznaniu za aktywną
działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego,
a w szczególności za oddanie i zaangażowanie na rzecz rozwoju ochotniczych straży
pożarnych na terenie gminy Krzymów;
394. Małgorzata Ast – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Mieście, w uznaniu
za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
a w szczególności za upowszechnianie czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców Ziemi
Konińskiej.
395. Andrzej Bartczak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za aktywną działalność
w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi, zaangażowanie
w organizacji akcji charytatywnych oraz krzewienie idei honorowego dawstwa krwi i
zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej powiatu konińskiego.
396. Daniel Brodziński - honorowy dawca krwi, w uznaniu za ponad trzydziestoletnią
działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi,
zaangażowanie w przeprowadzaniu akcji charytatywnych oraz krzewienie idei
honorowego dawstwa krwi i zdrowego stylu życia wśród młodego pokolenia
mieszkańców powiatu konińskiego.
397. Krystyna Jankowska – sekretarz Gminy Stare Miasto, w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
za inicjowanie i realizację przedsięwzięć promujących gminę Stare Miasto w kraju
i zagranicą.
398. Danuta Lewińska – emeryt, działacz społeczny, w uznaniu za zaangażowanie
w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a w szczególności
za aktywne działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów gminy Wierzbinek
i powiatu konińskiego.
399. Maria Szumigalska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym
Mieście, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych oraz za aktywny udział w pracach na rzecz pomocy dziecku i
rodzinie z grupy ryzyka społecznego.

400. Grzegorz Baszczyk – Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie,
w uznaniu za zaangażowanie w realizację działań podnoszących stan bezpieczeństwa i
porządku publicznego w powiecie konińskim;
401. Jan Karwański – Naczelnik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej Komendy Miejskiej
Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w realizację działań podnoszących stan
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim;
402. Andrzej Marciniak – detektyw w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu
za zaangażowanie w realizację działań podnoszących stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie konińskim;
403. Eugeniusz Matczak - działacz OSP, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Kramsk i całego powiatu konińskiego, za zaangażowanie
w realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz wkład w funkcjonowanie Ochotniczych
Straży Pożarnych;
404. Ryszard Matczak - Prezes OSP w Rudzicy, w uznaniu za aktywną działalność na
rzecz społeczności lokalnej gminy Kramsk i całego powiatu konińskiego, za
zaangażowanie w funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wkład w rozwój
życia kulturalnego;
405. Arkadiusz Mielcarek - Naczelnik Sekcji Prezydialnej Kadr i Szkolenia oraz Inspekcji
Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w realizację działań
podnoszących stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim;
406. Czesław Śledź - działacz OSP, w uznaniu za 70-letnie zaangażowanie w
funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnicy oraz za aktywną działalność na
rzecz społeczności lokalnej gminy Kramsk i całego powiatu konińskiego;
407. Jerzy Tembłowski - Naczelnik Sekcji Dochodzeniowo - Śledczej Komendy Miejskiej
Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w realizację działań podnoszących stan
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim.
408. Stanisław Arasimowicz – Komandor Klubu Żeglarskiego „Energetyk” przy ZE PAK
S.A., w uznaniu za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz Klubu oraz za
zaangażowanie w propagowaniu żeglarstwa na Ziemi Konińskiej;
409. Zbigniew Bugno – Wiceprezes Zarządu Regionu Związku Sybiraków w Koninie,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie wśród mieszkańców
Ziemi Konińskiej idei niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o losach Polaków
zesłanych na Sybir;
410. Marian Fedko – działacz społeczny, Prezes Zarządu GRENE Sp. z o.o., w uznaniu
za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz za działalność na rzecz
społeczności gminy Stare Miasto;
411. Tomasz Hetke - Wicekomandor Klubu Żeglarskiego „Energetyk” przy ZE PAK S.A.,
w uznaniu za aktywną działalność na rzecz Klubu oraz za zaangażowanie
w propagowaniu żeglarstwa na Ziemi Konińskiej;
412. Stanisław Kamocki – Prezes Konińskiego Klubu Sportów Walki, w uznaniu za wybitną
działalność w propagowaniu sportów walki wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu
konińskiego i miasta Konina oraz za zaangażowanie w pracę pedagogiczną;
413. Mieczysław Knasiecki – członek Klubu Żeglarskiego „Energetyk” przy ZE PAK S.A.,
w uznaniu za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz Klubu oraz za zaangażowanie
w propagowaniu żeglarstwa na Ziemi Konińskiej;
414. Stanisław Malina – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią,
pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego Gminy Kramsk i powiatu
konińskiego oraz za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy;

415. Henryk Mijalski - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę
na rzecz środowiska lokalnego Gminy Stare Miasto, w szczególności za
zaangażowanie w działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców
wsi;
416. Zbigniew Poprawski - członek Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Koninie,
w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei
niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej;
417. Ryszard Prusik - członek Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Koninie,
w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei
niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej;
418. Urszula Szymańska – Biednik - pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie, za zaangażowanie w powstanie i rozwój PWSZ w Koninie oraz za aktywną
działalność na rzecz pomocy uzdolnionej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji
materialnej;
419. Józef Walczak – działacz społeczny, Prezes OSP w Kraśnicy, w uznaniu za
wieloletnią i owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w
szczególności za wkład w funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych;
420. prof. Józef Orczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
w uznaniu za wieloletnią i pełną oddania pracę dydaktyczno – wychowawczą,
za zaangażowanie w powstanie i rozwój PWSZ w Koninie oraz za działalność na rzecz
mieszkańców Ziemi Konińskiej;
421. Kazimierz Pawlak - działacz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszę w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu
konińskiego i miasta Konina poszkodowanych przez III Rzeszę oraz za zaangażowanie
w działania na rzecz polsko – niemieckiego pojednania;
422. Edmund Sobczak – działacz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszę w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu
konińskiego i miasta Konina poszkodowanych przez III Rzeszę oraz za zaangażowanie
w działania na rzecz polsko – niemieckiego pojednania.
423. Stanisław Bednarz – działacz Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej,
w szczególności za pełną poświęcenia działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
424. Ewa Górska – dyspozytor medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Medycznego
w Koninie, w uznaniu za wieloletnią i pełną oddania pracę na rzecz mieszkańców Ziemi
Konińskiej;
425. Elżbieta Jamruż – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, w uznaniu
za wieloletnią i owocną pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz za oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
426. Jolanta Knapkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych
w Żychlinie, w uznaniu za wieloletnią i pełną oddania pracę dydaktyczno –
wychowawczą oraz za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej
Żychlina, Gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego;
427. Danuta Kozłowska – działacz Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów
Chłopskich Zarząd Okręgu w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród
mieszkańców powiatu konińskiego idei niepodległościowych, utrwalanie pamięci
o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej
oraz działalność wychowawczą wśród młodzieży szkolnej Ziemi Konińskiej;

428. Henryk Marciniak - działacz Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów
Chłopskich Zarząd Okręgu w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród
mieszkańców powiatu konińskiego idei niepodległościowych, utrwalanie pamięci o
ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej
oraz działalność wychowawczą wśród młodzieży szkolnej Ziemi Konińskiej;
429. Hieronim Matczak – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Wilczynie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, w uznaniu za wieloletnią i pełną oddania pracę
dydaktyczno – wychowawczą oraz za oddanie i zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej powiatu konińskiego;
430. Eugeniusz Matusiak - działacz Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów
Chłopskich Zarząd Okręgu w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród
mieszkańców powiatu konińskiego idei niepodległościowych, utrwalanie pamięci
o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej
oraz działalność wychowawczą wśród młodzieży szkolnej Ziemi Konińskiej;
431. Bolesław Niedzielski – działacz Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów
Chłopskich Zarząd Okręgu w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród
mieszkańców powiatu konińskiego idei niepodległościowych, utrwalanie pamięci
o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej
oraz działalność wychowawczą wśród młodzieży szkolnej Ziemi Konińskiej;
432. Stefania Nurkiewicz - działacz Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów
Chłopskich Zarząd Okręgu w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród
mieszkańców powiatu konińskiego idei niepodległościowych, utrwalanie pamięci
o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej
oraz działalność wychowawczą wśród młodzieży szkolnej Ziemi Konińskiej;
433. Edward Pawlak - działacz Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Zarząd Okręgu w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców powiatu
konińskiego idei niepodległościowych, utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w
walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej oraz działalność wychowawczą
wśród młodzieży szkolnej Ziemi Konińskiej;
434. Bolesław Piasecki - działacz Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej
oraz za zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia;
435. Bogdan Politowicz – Prezes Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy
Batalionów Chłopskich w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców
powiatu konińskiego idei niepodległościowych, utrwalanie pamięci o ludziach
i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej oraz działalność
wychowawczą wśród młodzieży szkolnej Ziemi Konińskiej;
436. Błażej Rakowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój ruchu ochotniczych straży
pożarnych w powiecie konińskim oraz za wkład pracy w proces tworzenia Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w KM PSP w Koninie;
437. Aleksandra Zielińska – członek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie we wdrażanie systemów
jakości w zakładach pracy powiatu konińskiego;
438. Jacek Żerkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę dydaktyczno - wychowawczą, za wkład pracy
w rozwój Szkoły oraz za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu
konińskiego.

439. Henryk Bąk – sekretarz Miasta Golina, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na
rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Golina, a w szczególności za wkład w
poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy i powiatu;
440. Maria Jolanta Cal – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz HDK PCK
na terenie miasta i powiatu konińskiego, w szczególności za krzewienie idei
honorowego dawstwa oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych oraz
działań organizacji społecznych;
441. Władysław Kocaj – Zastępca Burmistrza Miasta Ślesin, działacz społeczny, w uznaniu
za działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu konińskiego, w szczególności
za krzewienie idei honorowego dawstwa oraz za wspieranie akcji charytatywnych
i działań organizacji społecznych;
442. Wojciech Miętkiewicz – radny Miasta Golina, działacz społeczny, w uznaniu za
działania na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu, za
zaangażowanie w funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz za
niekwestionowany wkład w rozwój i popularyzację sportu wśród mieszkańców gminy i
powiatu konińskiego;
443. Romualda Nawrocka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych
Starostwa Powiatowego w Koninie, działacz społeczny, w uznaniu za działalność na
rzecz HDK PCK, w szczególności za krzewienie idei honorowego dawstwa wśród
młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego oraz za czynne uczestnictwo i
wspieranie akcji charytatywnych i działań organizacji społecznych;
444. Tadeusz Piotr Nowicki – Burmistrz Miasta Golina, w uznaniu za wieloletnią, owocną
pracę na rzecz społeczności miasta i gminy Golina, za niekwestionowany wkład w
rozwój samorządności lokalnej powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie w rozwój
i popularyzację sportu wśród mieszkańców gminy i powiatu konińskiego;
445. Wojciech Pluta – Plutowski – Doradca Prezesa Zarządu KONIMPEX Sp. z o. o.
w Koninie, działacz społeczny, w uznaniu za zaangażowanie w krzewienie idei
honorowego dawstwa wśród mieszkańców miasta Konin i powiatu konińskiego
oraz za wspieranie akcji charytatywnych i działań organizacji społecznych;
446. Czesław Teodorczyk – działacz społeczny, honorowy dawca krwi, w uznaniu
za działalność na rzecz HDK PCK na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego,
w szczególności za krzewienie idei honorowego dawstwa, za czynne uczestnictwo
i wspieranie akcji charytatywnych oraz działań organizacji społecznych;
447. Józef Wawrzyniak – działacz społeczny, honorowy dawca krwi, w uznaniu za 30-letnią
działalność na rzecz HDK PCK na terenie miasta i powiatu konińskiego, w
szczególności za krzewienie idei honorowego dawstwa wśród młodzieży oraz za
czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych i działań organizacji
społecznych;
448. Mirosław Wesołowski – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz HDK
PCK na terenie miasta i powiatu konińskiego, w szczególności za krzewienie idei
honorowego dawstwa oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych
i działań organizacji społecznych;
449. Józef Zając – działacz społeczny, honorowy dawca krwi, w uznaniu za działalność
na rzecz HDK PCK na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego, za krzewienie idei
honorowego dawstwa, za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji charytatywnych
oraz działań organizacji społecznych.
450. Włodzimierz Bozacki – Kierownik Działu Spraw Socjalnych KWB „Konin”
w Kleczewie S.A., w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz organizacji
imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie powiatu konińskiego;

451. Romuald Kujawa – Sztygar Oddziałowy KWB „Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu
za zaangażowanie w procesy rekultywacji terenów pokopalnianych oraz za współpracę
z samorządami gminnymi powiatu konińskiego w zakresie budowy i utrzymania dróg;
452. Jerzy Paszkowiak – Główny Mechanik KWB „Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu
za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Kopalni oraz za współpracę z
samorządami gminnymi powiatu konińskiego;
453. Grzegorz Prawucki – Sztygar Oddziałowy KWB „Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu
za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, zwłaszcza w zakresie
inicjowania i wdrażania projektów racjonalizatorskich oraz za współpracę z
samorządami lokalnymi powiatu konińskiego w zakresie utrzymania dróg;
454. Jerzy Świderski - Główny Elektryk KWB „Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu
za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, w szczególności
za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych usprawniających proces
wydobywczy.
455. Jadwiga Białecka – pedagog szkolny, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletni,
aktywny udział w pracach na rzecz pomocy dziecku i rodzinie z grupy ryzyka
społecznego oraz za zaangażowanie w działania na rzecz wspierania mieszkańców
powiatu konińskiego żyjących w trudnej sytuacji materialnej;
456. Kazimierz Filipczak – p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, w uznaniu za ponad 40-letnią
działalność zawodową oraz za aktywną współpracę z administracją samorządową
województwa i powiatu konińskiego w dziedzinie geodezji i kartografii.
457. Lena Piaskowska – działacz społeczny, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz
środowiska lokalnego powiatu konińskiego, w szczególności za wspieranie
przedsięwzięć kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy Stare
Miasto;
458. Leszek Rutecki – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w akcjach
charytatywnych i aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie
Honorowych Dawców Krwi oraz za zaangażowanie w działalność na rzecz pomocy
osobom niepełnosprawnym;
459. Zdzisław Siwik – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności
za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz za zaangażowanie
w działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;
460. Barbara Zawal – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim, działacz społeczny,
w uznaniu za wieloletnią owocną pracę dydaktyczną i wychowawczą, za oddanie
i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności
za inicjatywę i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej na terenach wiejskich.
461. Jadwiga Borowiak – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Koninie, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego w regionie konińskim;
462. Janina Fabisiak – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za aktywne działania
na rzecz integracji środowiska wiejskiego gminy Rzgów;
463. Anna Grzegorzewska – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za aktywne
działania na rzecz organizacji działających w środowisku wiejskim gminy Rzgów;

464. Sabina Jarosińska – działacz społeczny, w uznaniu za ponad 60-letnią, owocną pracę
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za
zaangażowanie w powstanie i funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Sławsku;
465. Henryk Kobierski – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie,
w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
w regionie konińskim;
466. Marian Ławniczak – działacz OSP, w uznaniu za ponad 60-letnie zaangażowanie
w budowanie i rozwój wizerunku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruminie
oraz za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej;
467. Barbara Szymańska – Kierownik Zespołu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Koninie, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie konińskim oraz za działalność na rzecz
środowisk wiejskich;
468. Halina Żyża – Kierownik Zespołu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Koninie, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego w regionie konińskim.
469. Zofia Błaszczyk – nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią i owocną
pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz za oddanie i zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
470. Paweł Gradecki – nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za owocną pracę
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za
zaangażowanie w działania w zakresie krzewienia sportu wśród mieszkańców powiatu i
organizacji masowych imprez sportowych;
471. Stanisław Przygodzki - działacz społeczny z gminy Golina, w uznaniu za owocną
działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej miasta i gminy Golina
oraz za zaangażowanie w promowanie walorów turystycznych powiatu konińskiego;
472. Wojciech Sypniewski – działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w
funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz za aktywną działalność na rzecz
krzewienia sportu wśród mieszkańców powiatu;
473. Błażej Borowiec – dzielnicowy Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Golinie,
w uznaniu za zaangażowanie w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie konińskim oraz owocną współpracę z samorządem
terytorialnym;
474. Anna Janiszewska – Janaszkiewicz – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie, w uznaniu za niekwestionowany wkład w rozwój kultury i jej propagowanie
wśród dzieci i młodzieży powiatu konińskiego, za promowanie dorobku kulturalnego
Ziemi Konińskiej oraz za owocną współpracę z samorządem powiatowym;
475. Joanna Jarek – pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu, działacz PCK, w uznaniu za wieloletnie wspieranie i propagowanie idei
honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu konińskiego, zwłaszcza wśród
młodzieży;
476. Maria Jesion – pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu, w uznaniu za wieloletnie wspieranie i propagowanie idei honorowego
krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu konińskiego, zwłaszcza wśród młodzieży;
477. Henryk Grabarek – działacz społeczny, w uznaniu za zaangażowanie w działania
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
478. Jarosław Pawlaczyk – ekspert Sekcji Prezydialnej Kadr i Szkolenia oraz Kontroli
Komendy Miejskiej Policji w Koninie, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie

zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności powiatu konińskiego, za wkład
w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie
konińskim oraz owocną współpracę z samorządem terytorialnym;
479. Lidia Pokrant – pracownik administracji Komisariatu Policji w Kazimierzu Biskupim, w
uznaniu za wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
w powiecie konińskim;
480. Krystyna Stasiak – działacz społeczny, w uznaniu za zaangażowanie w działania
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
481. Jolanta
Tańczyn
–
pracownik
Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kaliszu, działacz PCK, w uznaniu za wieloletnie wspieranie
i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu
konińskiego, zwłaszcza wśród młodzieży;
482. Marek Bryl - Starszy Inspektor w KWB „Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu
za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Kopalni oraz za współpracę
z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia
właściwej gospodarki wodnej;
483. Wiesław Janasiewicz – Główny Specjalista rozwoju i planowania przestrzennego
w KWB „Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój Kopalni oraz za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
484. Michał Jankowski – Zastępca Kierownika Robót Górniczych w KWB „Konin”
w Kleczewie S.A., w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, zwłaszcza za wspieranie rozwoju sportu masowego oraz za
zaangażowanie w działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych;
485. Bożena Kopiecka – Główny Księgowy KWB „Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu
za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza
za zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości;
486. Ewa Kowalska – działacz Związku Inwalidów Wojennych RP w Koninie, w uznaniu za
wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
w szczególności za zaangażowanie w poprawę warunków socjalno – bytowych
inwalidów wojennych mieszkających na terenie powiatu konińskiego;
487. Tadeusz Kreps – działacz społeczny, w uznaniu za zaangażowanie
w upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei pojednania pomiędzy
Polakami i Niemcami, w szczególności za wkład w organizację spotkań weteranów
II wojny światowej z różnych frontów.
488. Jan Kuźniacki – Miejski Rzecznik Konsumentów w Koninie, w uznaniu za wieloletni
wkład w propagowanie edukacji konsumenckiej i w tworzenie poradnictwa
konsumenckiego na terenie powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w tworzenie Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie;
489. Franciszek Olech – Prezes Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Koninie,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie wśród mieszkańców
Ziemi Konińskiej idei niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o losach Polaków
zesłanych na Sybir;
490. Stanisław Wołłowicz – członek Związku Sybiraków w Koninie, w uznaniu
za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie wśród młodego pokolenia
mieszkańców powiatu konińskiego idei niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci
o losach Polaków zesłanych na Sybir.
491. Karol Śmigielski – b. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Koninie, w uznaniu
za wieloletnie wsparcie dla ruchu ochotniczych straży pożarnych w powiecie konińskim,

za działalność na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności za zaangażowanie w
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
492. Daniel Kaczan - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w działalność
na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa
wśród społeczności lokalnej oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji
charytatywnych;
493. Jarosław Kaliski - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w działalność
na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie idei honorowego krwiodawstwa
wśród społeczności lokalnej oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji
charytatywnych;
494. Włodzimierz Kołodziej – Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej, w uznaniu
za niepodważalny wkład w rozwój Ziemi Konińskiej, w szczególności promowanie
rozwoju przedsiębiorczości;
495. Ewa Ligocka - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, w uznaniu za 30-letnią, pełną pasji i oddania pracę na rzecz
drugiego człowieka, za zaangażowanie w tworzenie kadry pracowników socjalnych
w subregionie konińskim;
496. Jan Szmidt – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne wspieranie
rozwoju lokalnego rynku pracy, za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych
i sportowych oraz owocna współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
497. Eugeniusz Wesołowski - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie
w działalność na rzecz HDK PCK na terenie powiatu, krzewienie idei honorowego
krwiodawstwa wśród społeczności lokalnej oraz czynne uczestnictwo i wspieranie akcji
charytatywnych;
498. Jerzy Drygiel – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie projektów mających
na celu poprawę bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży a także za aktywność w krzewieniu kultury
fizycznej wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego;
499. Anna Matczak – Gaj – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych
w Żychlinie, w uznaniu za wkład pracy w wielokierunkowy rozwój Zespołu Szkół
oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w
szczególności za zaangażowanie w organizację imprez kulturalnych związanych z
pobytem Fryderyka Chopina w Żychlinie;
500. Wojciech Staśkiewicz – Kierownik Posterunku Policji w Golinie, w uznaniu
za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w
powiecie konińskim oraz za wkład w rozwiązywanie problemów społecznych wśród
mieszkańców gminy Golina;
501. Stanisław Sypniewski – Kierownik Biura Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego w Koninie, w uznaniu za propagowanie zagadnień ochrony przyrody oraz
za inicjowanie działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród
mieszkańców powiatu konińskiego;
502. Wojciech Szkudlarek – Naczelnik Wydziału Administracyjnego i Zamówień
Publicznych Starostwa Powiatowego w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie
w realizację inwestycji infrastrukturalnych powiatu oraz działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych;
503. Kazimierz Szymański – działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu, w
uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,

a w szczególności za zaangażowanie w funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych
na terenie gminy Golina;
504. Jerzy Wojciechowski – p.o. Kierownika Działu Utrzymania i Remontów Zarządu Dróg
Powiatowych w Koninie, w uznaniu za wkład w poprawę bezpieczeństwa
komunikacyjnego poprzez zaangażowanie w realizację inwestycji drogowych na terenie
powiatu konińskiego;
505. Piotr Wojdyński - działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu, w uznaniu
za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
a w szczególności za zaangażowanie na rzecz rozwoju ruchu ochotniczych straży
pożarnych na terenie gminy Golina;
506. Halina Wójcik – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, w uznaniu
za umiejętności organizacyjne, kreatywność i zaangażowanie w działalność na rzecz
integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz za niekwestionowany wkład
w rozwój kultury poprzez organizację Międzynarodowych Plenerów Malarskich
w Ślesinie;
507. Włodzimierz Matecki – główny specjalista ds. planowania i zarządzania
strategicznego w Starostwie Powiatowym w Koninie, w uznaniu za wieloletnią
działalność na rzecz społeczności powiatu konińskiego, w szczególności za
zaangażowanie w stworzenie platformy współpracy pomiędzy samorządami,
instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju gospodarczego regionu
konińskiego.
508. Daniel Bednarek – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie, w uznaniu
za zaangażowanie w rozwój i popularyzacje sportu wśród mieszkańców powiatu
konińskiego oraz godne reprezentowanie powiatu podczas ogólnopolskich zawodów;
509. Bożena Jaworska – Dlouhy – były Ordynator Oddziału Noworodkowego
Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonym w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej, w szczególności za zaangażowanie w
przedsięwzięcia mające na celu propagowanie zagadnień ochrony zdrowia
noworodków;
510. Alicja Kędzierska – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Urologicznego w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
mieszkańców Ziemi Konińskiej, w szczególności za zaangażowanie w przedsięwzięcia
mające na celu propagowanie zagadnień ochrony zdrowia;
511. Janusz Kwieciński – Prodziekan Wydziału Społeczno – Technicznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę
dydaktyczną i wychowawczą oraz za zaangażowanie w krzewienie sportu i aktywnych
form wypoczynku wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej.
512. Zbigniew Augustynowicz – działacz Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie sportu wśród społeczności Ziemi
Konińskiej, w szczególności za pracę na rzecz wychowania wielu pokoleń
reprezentantów Polski w kolarstwie;
513. Ryszard Gorzelańczyk – nadsztygar górniczy, w uznaniu za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, zwłaszcza w zakresie rekultywacji terenów
pokopalnianych oraz za owocną współpracę z samorządami gminnymi powiatu
konińskiego;
514. Stanisław Langner - członek Orkiestry Dętej Kopalni „Konin”, w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie w krzewienie tradycji muzycznych wśród społeczności powiatu
konińskiego oraz za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami;

515. Zbigniew Lewartowski – sztygar oddziałowy, w uznaniu za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, zwłaszcza w zakresie inicjowania i wdrażania
projektów racjonalizatorskich oraz za owocną współpracę z samorządami gminnymi
powiatu konińskiego;
516. Ryszard Maciejewski – członek Orkiestry Dętej Kopalni „Konin”, w uznaniu
za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie tradycji muzycznych wśród społeczności
gminy Kleczew oraz za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami;
517. Antoni Ochnicki – nadsztygar górniczy, w uznaniu za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój Kopalni, zwłaszcza w zakresie rekultywacji terenów
pokopalnianych oraz za owocną współpracę z samorządami gminnymi powiatu
konińskiego;
518. Wiesław Paradowski - działacz Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów,
w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród
społeczności Ziemi Konińskiej, w szczególności za zaangażowanie w organizację
wyścigów kolarskich a przez to promocję powiatu konińskiego w kraju i za granicą;
519. Piotr Piechocki – członek Orkiestry Dętej Kopalni „Konin”, w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie w krzewienie tradycji muzycznych wśród społeczności powiatu
konińskiego oraz za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami;
520. Zbigniew Słodkiewicz – członek Orkiestry Dętej Kopalni „Konin”, w uznaniu
za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie tradycji muzycznych wśród społeczności
gminy Ślesin oraz za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami.
521. Mieczysław Durkiewicz - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią aktywną działalność
w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowach, za zaangażowanie
w przedsięwzięcia mające na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
oraz za pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
522. Jan Krzyżanowski – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią aktywną działalność
w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale oraz za zaangażowanie w pracę
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego.
523. Kazimierz Dąbrowski - działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w rozwój ruchu ochotniczych straży pożarnych w gminie Wilczynie oraz za pracę
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
524. Tadeusz Konieczka – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w rozwój ruchu ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał oraz za działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
525. Marek Kowalski – sołtys wsi Kuchary Kościelne, działacz społeczny, w uznaniu
za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, w szczególności w zakresie podejmowania inicjatywy mających na celu
rozwój terenów wiejskich oraz działalność na rzecz rozwoju ruchu ochotniczych straży
pożarnych w gminie Rychwał;
526. Grzegorz Matuszak – dowódca Sekcji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój ochotniczych straży pożarnych na
teranie powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie szkolenia oraz wyposażenia
jednostek w nowoczesnych sprzęt ratowniczo – gaśniczy;
527. Krzysztof Ambroży – pracownik firmy HYDROSTAL Sp. j., w uznaniu
za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta Konin i powiatu
konińskiego, w szczególności w zakresie ochrony środowiska;
528. Stefan Cieślak – starszy komisarz skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Koninie,
w uznaniu za wzorową i efektywną współpracę z organami samorządów terytorialnych
powiatu konińskiego w zakresie organizacji corocznych akcji zeznań podatkowych

oraz za przyczynianie się do budowania pozytywnego wizerunku Urzędu Skarbowego
w Koninie;
529. Urszula Dylewska – Kierownik Działu w Urzędzie Skarbowym w Koninie, w uznaniu
za wzorową i efektywną współpracę z organami samorządów terytorialnych powiatu
konińskiego w zakresie organizacji corocznych akcji zeznań podatkowych
oraz za przyczynianie się do budowania pozytywnego wizerunku Urzędu Skarbowego
w Koninie;
530. Grzegorz Gradowski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Koninie, w uznaniu za wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego w mieście Konin i powiecie konińskim oraz za umiejętność
podejmowania odważnych i trafnych decyzji, skutkujących poprawą bezpieczeństwa
ruchu drogowego;
531. Dariusz Hamela – kierownik referatu Komisariatu Policji w Koninie Komendy Miejskiej
Policji w Koninie, w uznaniu za wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i
porządku publicznego w mieście Konin i w powiecie konińskim oraz za umiejętność
podejmowania odważnych i trafnych decyzji, skutkujących wzrostem wykrywalności
przestępstw;
532. Antoni Jankowski – działacz Związku Inwalidów Wojennych RP w Koninie,
w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w poprawę warunków socjalnobytowych inwalidów wojennych mieszkających w powiecie konińskim;
533. Elżbieta Kaczmarek – pracownik Urzędu Gminy Stare Miasto, działacz społeczny,
w uznaniu za zaangażowanie w powstanie i funkcjonowanie Stowarzyszenia
Samorządowego A2 Wielkopolska, w szczególności za działalność promującą
inwestycyjne i turystyczne atuty powiatu konińskiego;
534. Jarosław Karczewski – pracownik firmy HYDROSTAL Sp. j., w uznaniu
za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta Konin i powiatu
konińskiego, w szczególności w zakresie ochrony środowiska;
535. Szczepan Kostrzewa – starszy komisarz skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Koninie,
w uznaniu za wzorową i efektywną współpracę z organami samorządów terytorialnych
powiatu konińskiego w zakresie organizacji corocznych akcji zeznań podatkowych
oraz za przyczynianie się do budowania pozytywnego wizerunku Urzędu Skarbowego
w Koninie;
536. Jacek Kuszyński – współwłaściciel firmy HYDROSTAL Sp. j., w uznaniu za aktywne
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy, za zaangażowanie w działalność na rzecz
społeczności lokalnej miasta Konin i powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie
ochrony środowiska;
537. Krzysztof Lewandowski – Naczelnik Wydziału Organizacji Służby i
Policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za wkład w
podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Konin i
konińskim oraz za umiejętność podejmowania odważnych i trafnych
skutkujących wzrostem wykrywalności przestępstw;

Operacji
działania
powiecie
decyzji,

538. Katarzyna Marzol – pedagog w Szkole Podstawowej w Golinie, w uznaniu za pełen
poświęcenia okres aktywności pedagogicznej oraz za zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej miasta i gminy Golina oraz powiatu konińskiego;
539. Hanna Pawłowska – nauczyciel w Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie, w uznaniu
za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju harcerstwa w gminie Golina, w szczególności
za zaangażowanie w kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich;

540. Ryszard Pomocka – działacz OSP w Żychlinie, w uznaniu za aktywną działalność
na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i całego powiatu konińskiego,
za zaangażowanie w funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz wkład
w rozwój życia kulturalnego;
541. Ryszard Wagner – Kierownik Referatu Komendy Miejskiej Policji w Koninie,
w uznaniu za wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego w mieście Konin i powiecie konińskim oraz za umiejętność podejmowania
odważnych i trafnych decyzji, skutkujących wzrostem wykrywalności przestępstw;
542. Marian Wieczorek - sołtys wsi Grąblin, w uznaniu za 30-letnią aktywność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Kramsk i całego powiatu konińskiego, w szczególności
za zaangażowanie w realizację inwestycji infrastrukturalnych, za działalność na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblinie oraz za wkład w rozwój życia kulturalnego.
543.

Roman Nalewski – członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei
niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o
wolność Ojczyzny;

544.

Czesław Szczepaniak – działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku, w uznaniu
za 45-letnią aktywną działalność w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku
oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego;

545.

Gabriel Szygenda – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku, w uznaniu
za ponad 40-letnią aktywną działalność w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sławsku oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego;

546.

Teresa Betlejewska-Muzykiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół EkonomicznoUsługowych w Żychlinie, w uznaniu za ponad 30-letni pełen poświęcenia okres
aktywności pedagogicznej, zarówno w zakresie edukacji jak i wychowania wielu
pokoleń młodzieży oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego;

547.

Elżbieta Gołdyn – sekretarz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie,
w uznaniu za 30-letnie zaangażowanie w rozwój Zespołu Szkół oraz za działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego.

548.

Jarosław Czyż – Główny Inżynier ds. Rozwoju i Przygotowania Produkcji KWB „Konin”
w Kleczewie S.A., w uznaniu za zaangażowanie w rozwój inwestycyjny Kopalni oraz za
współpracę z samorządem powiatu konińskiego;

549.

Ewa Drożdżyk – Kierownik Działu Dokumentacji Inwestycji KWB „Konin”
w Kleczewie S.A., w uznaniu za zaangażowanie w rozwój inwestycyjny Kopalni
oraz za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;

550.

Piotr Dryjański – Kierownik Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego KWB „Konin” w
Kleczewie S.A., w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, zwłaszcza za efektywną współpracę z samorządami powiatu konińskiego
oraz za zaangażowanie w rozwój inwestycyjny Kopalni;

551.

Tomasz Nowak – Poseł na Sejm RP, w uznaniu za zaangażowanie w sprawy powiatu
konińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sektora paliwowoenergetycznego oraz rozwoju turystyki;

552.

Bożena Pyra – nauczyciel, członek Konińskiego Klubu „Amazonki”, w uznaniu
za wkład w funkcjonowanie Konińskiego Klubu „Amazonki”, w szczególności
za propagowanie wśród mieszkańców powiatu konińskiego szeroko rozumianej
profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

553.

Wojciech Borkowski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża
na Ziemi Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących
wsparcia;

554.

Piotr Gołdyn – wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w uznaniu
za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju oświaty na Ziemi Konińskiej
oraz za popularyzację historii regionu;

555.

Marek Libertowski – Prezes Zarządu MTBS Sp. z o.o. w Koninie, w uznaniu
za działalność na rzecz funkcjonowania towarzystwa budownictwa społecznego,
w szczególności za zaangażowanie w rozwój idei budownictwa społecznego w
powiecie konińskim;

556.

Piotr Maciejewski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

557.

Andrzej Malczyk - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej;

558.

Grzegorz Matuszak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

559.

Andrzej Nowak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

560.

Ryszard Nowicki – przedsiębiorca, honorowy dawca krwi, w uznaniu za
zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża
na Ziemi Konińskiej oraz za działalność charytatywną na rzecz mieszkańców regionu
konińskiego;

561.

Ryszard Piotrowski – kierownik sekcji muzycznej Konińskiego Domu Kultury,
w uznaniu za aktywizację środowisk twórczych, dokonania muzyczne, pedagogiczne
i artystyczne oraz za aktywne propagowanie muzyki akordeonowej w mieście Konin
i powiecie konińskim;

562.

Elżbieta Siudaj-Pogodska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju oświaty i
wychowania na Ziemi Konińskiej oraz za owocną współpracę z samorządami powiatu
konińskiego;

563. Wanda Wiśniewska – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
564.

Jarosław Jamróg – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

565.

Jacek Jesiołowski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

566.

Grzegorz Jurczak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

567.

Krystyna Kaczmarek – b. Skarbnik Gminy Wierzbinek, w uznaniu za wieloletnią, pełną
oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego gminy Wierzbinek;

568.

Wanda Kałużna – kierownik Wydziału Ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
w Koninie, w uznaniu za 20-letnią pracę na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na Ziemi
Konińskiej;

569.

Zdzisław Kinalski – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w pracę na rzecz społeczności lokalnej gminy Golina, zwłaszcza w zakresie rozwoju
oświaty i infrastruktury na terenach wiejskich;

570.

Krzysztof Kucharski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża
na Ziemi Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących
wsparcia;

571.

Aleksander Lorenc – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

572.

Helena Nowakowska – działaczka Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP
w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei
niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej;

573.

Anna Olkowska – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w uznaniu
za 20-letnią pracę na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na Ziemi Konińskiej;

574.

Przemysław Parucki – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża
na Ziemi Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących
wsparcia;

575.

Grażyna Pawlak – kierownik Wydziału Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
w Koninie, w uznaniu za 20-letnią pracę na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na Ziemi
Konińskiej;

576.

Bożena Puszkiewicz – b. Sekretarz Gminy Wierzbinek, za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz środowiska lokalnego gminy Wierzbinek, w szczególności w zakresie
rozwoju rolnictwa;

577.

Ewa Rybicka – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w uznaniu
za 20-letnią pracę na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na Ziemi Konińskiej;

578.

Iwona Stachurska – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w uznaniu
za 20-letnią pracę na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na Ziemi Konińskiej;

579.

Leonard Szkudlarek – sołtys wsi Morzyczyn, w uznaniu za ponad 20-letnie
zaangażowanie w życie społeczności lokalnej, w szczególności w zakresie poprawy
stanu infrastruktury na terenach wiejskich;

580.

Thomas Umbreit – dyrektor Regeleschule „Wilhem Hey“ w Ichtershausen (powiat Ilm)
– w uznaniu za aktywne wsparcie rozwoju stosunków partnerskich pomiędzy
społecznościami lokalnymi powiatu konińskiego i powiatu Ilm, a w szczególności
za zaangażowanie w rozwój współpracy szkół i młodzieży szkolnej powiatów;

581.

Bogdan Woźniak – działacz społeczny, radny Gminy Wierzbinek, w uznaniu
za wieloletnią działalność na społeczności lokalnej, w szczególności za zaangażowanie
w rozwój infrastruktury na terenach wiejskich;

582.

Mirosław Grzanka – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, w uznaniu
za zaangażowanie w rozwój kultury i jej propagowanie wśród dzieci i młodzieży powiatu
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583.

Aleksandra Baumgart – instruktor w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie,
w uznaniu za pasję i oddanie w działalności edukacyjno – kulturalnej na rzecz bibliotek
z powiatu konińskiego, za wieloletnie promowanie kultury czytelniczej wśród młodego
pokolenia mieszkańców Ziemi Konińskiej;

584.

Elżbieta Gruszczyńska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleczewie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie czytelnictwa
i kultury wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz promocję powiatu konińskiego;

585.

Ryszard Kasprzak – dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1
w Koninie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz współpracę z jednostkami ochotniczej straży pożarnej
w powiecie konińskim w zakresie podnoszenia poziomu ich wyszkolenia
i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych;

586.

Elżbieta Kuźnik – Prętnicka – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sompolnie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie
czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz promocję powiatu
konińskiego;

587.

Zbigniew Rogodziński – dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2
w Koninie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz współpracę z jednostkami ochotniczej straży pożarnej
w powiecie konińskim w zakresie podnoszenia poziomu ich wyszkolenia
i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych.

588. Felicja Andrzejewska – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz środowiska lokalnego powiatu konińskiego, w szczególności
za zaangażowanie w realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych,
społecznych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz za aktywną
współpracę z samorządami powiatu konińskiego;
589. Jerzy Balcerczak – kierownik NZOZ Lekarzy Rodzinnych s.c., w uznaniu za
wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego gminy Kramsk, w
szczególności w zakresie propagowania szeroko pojętej profilaktyki zdrowia;
590. Henryk Bartczak – prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sławoszewku,
w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Kleczew
i całego powiatu konińskiego, w szczególności za determinację w realizacji celów
stowarzyszenia „Między Ludźmi i Jeziorami” oraz za zaangażowanie w działalność
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszewku;
591. Józef Drop – sekretarz Gminy Kramsk, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie
realizacji inwestycji infrastrukturalnych;
592. Marian Kapela – pracownik Straży Pożarnej Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A.
w Kleczewie, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Kleczew i całego powiatu konińskiego, w szczególności
w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz za zaangażowanie
w funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych;
593. Stanisław Macyszyn – sołtys wsi Sławoszewo, działacz społeczny, w uznaniu
za wieloletnią aktywność na rzecz społeczności lokalnej gminy Kleczew i całego
powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w realizację inwestycji
infrastrukturalnych, wkład w rozwój życia kulturalnego oraz za działalność na rzecz
promocji Ziemi Konińskiej;

594. Andrzej Nowak – dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem,
działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność dydaktyczno-wychowawczą
oraz pełną oddania pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w
szczególności za zaangażowanie w budowę nowego budynku gimnazjum oraz hali
sportowo-rekreacyjnej w Wysokiem;
595. Anna Piechocka – dyrektor Gimnazjum w Kramsku, w uznaniu za wieloletni wkład
pracy w realizację zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych, w
szczególności za zaangażowanie w podnoszenie jakości i poziomu nauczania oraz
wszechstronnego kształcenia młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego;
596. Zofia Piechocka – skarbnik Gminy Kramsk, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania
pracę na rzecz środowiska lokalnego gminy Kramsk.
597. Zofia Chudziak – wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie, w uznaniu
za wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych, wspieranie rozwoju rolnictwa
i drobnej wytwórczości oraz wieloletnie zaangażowanie w rozwój bankowości
spółdzielczej w mieście Konin i powiecie konińskim;
598. Ewa Kapyszewska – kierownik Działu Wydawnictw i Promocji Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w promocję PWSZ
w Koninie a przez to promocję Ziemi Konińskiej oraz za współpracę z samorządami
powiatu konińskiego;
599. Marek Masłowski – kierownik Posterunku Policji w Wilczynie, w uznaniu
za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w
powiecie konińskim oraz za wkład w rozwiązywanie problemów społecznych wśród
mieszkańców gminy Wilczyn;
600. Roman Powaga – kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rychwale,
w uznaniu za trzydziestoletnie zaangażowanie w działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa publicznego w powiecie konińskim oraz za wkład w rozwiązywanie
problemów społecznych wśród mieszkańców gminy Rychwał;
601. Paweł Szafrański – kierownik Posterunku Policji w Kramsku, w uznaniu
za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w
powiecie konińskim oraz za wkład w rozwiązywanie problemów społecznych wśród
mieszkańców gminy Kramsk;
602. Piotr Śniegocki – naczelnik ds. informatyki i zabezpieczeń w Banku Spółdzielczym
w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój bankowości spółdzielczej w mieście
Konin i powiecie konińskim poprzez wprowadzanie nowych instrumentów i rozwój
technologii;
603. Krzysztof Telesiński – asystent Zespołu Kryminalnego Posterunku Policji w Kramsku,
w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
publicznego w powiecie konińskim oraz za wkład w rozwiązywanie problemów
społecznych wśród mieszkańców gminy Kramsk;
604. Mirosław Wilczewski – specjalista w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji
w Koninie, w uznaniu zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
publicznego w mieście Koninie i powiecie konińskim;
605. Jerzy Woźniak – emeryt, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w gminie Rzgów i w całym
powiecie konińskim.
606. Józef Baczyński – działacz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszę w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu
konińskiego i miasta Konina poszkodowanych przez III Rzeszę;

607. Maciej Bartczak – przedsiębiorca, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, za wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych
w gminie Rychwał oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu
konińskiego;
608. Wiesław Bednarek – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu, za wspieranie inicjatyw społecznych
i gospodarczych w gminie Rychwał oraz za owocną współpracę z samorządami
lokalnymi powiatu konińskiego;
609. Maria Chrzanowska – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Spółdzielni, wspieranie rozwoju
lokalnego rynku pracy oraz za kultywowanie idei spółdzielczości;
610. Andrzej Gajewski – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Golinie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Spółdzielni, wspieranie rozwoju
lokalnego rynku pracy oraz za kultywowanie idei spółdzielczości;
611. Ewa Górnik – pracownik Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, w uznaniu za
wieloletnią działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz za
zaangażowanie w organizację corocznych plenerów malarskich promujących powiat
koniński w kraju i poza jego granicami;
612. Jarosław Grzeszczak – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Kleczewie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Spółdzielni, wspieranie rozwoju
lokalnego rynku pracy oraz za kultywowanie idei spółdzielczości;
613. Danuta Kaczmarek – pracownik Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, w uznaniu
za wieloletnią działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz za
zaangażowanie w organizację imprez sportowych i kulturalnych dla środowiska
lokalnego powiatu konińskiego;
614. Wanda Klonowska – pracownik Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, w uznaniu
za wieloletnią działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
oraz za zaangażowanie w organizację imprez sportowych i kulturalnych dla środowiska
lokalnego powiatu konińskiego;
615. Piotr Kupski – sekretarz Gminy Rychwał, zastępca Burmistrza Rychwała, w uznaniu
za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
w tym za inicjowanie i realizację przedsięwzięć służących popularyzacji sportu wśród
mieszkańców gminy oraz za owocną współpracę z samorządem powiatu konińskiego;
616. Maria Ludwig – Dyrektor Gimnazjum im Jana Pawła II w Rychwale, w uznaniu
za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
w tym za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych
i charytatywnych oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu
konińskiego;
617. Zofia Miętkiewicz – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za inicjowanie
i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych w gminie Rychwał oraz za owocną
współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
618. Edward Rola - działacz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu
konińskiego i miasta Konina poszkodowanych przez III Rzeszę;
619. Jarosław Szczęsny – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Kleczewie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Spółdzielni, wspieranie rozwoju
lokalnego rynku pracy oraz za kultywowanie idei spółdzielczości.

620. Urszula Pękacz – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w uznaniu
za wieloletnią pracę na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na Ziemi Konińskiej,
szczególnie poprzez zaangażowanie w pozyskiwanie środków pozabudżetowych na to
działanie;
621. Dariusz Sypuła – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w
Koninie, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej, w
szczególności za wkład w krzewienie sportu wśród młodego pokolenia mieszkańców
powiatu konińskiego oraz za owocną pracę dydaktyczno-wychowawczą;
622. Ireneusz Szefliński – Powiatowy Inspektor Weterynaryjny, w uznaniu za
zaangażowanie w popularyzacje wiedzy w zakresie hodowli zwierząt i nowoczesnych
metod chowu, a także propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki weterynaryjnej
wśród rolników powiatu konińskiego;
623. Kazimierz Wróblewski – działacz OSP w Liścu Wielkim, w uznaniu za działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za wspieranie inicjatyw społecznych i
gospodarczych.
624. Grzegorz Michalak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za zaangażowanie w powstanie Banku Krwi w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
625. Elżbieta Musielewska – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży
szkolnej oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących
wsparcia;
626. Aleksander Przybylski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w
rozwój Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej, za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za
czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
627. Elżbieta Raźna – dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie, w uznaniu
za wkład pracy w wielokierunkowy rozwój Gimnazjum oraz za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie
w powstanie i funkcjonowanie Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej
oraz za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć promujących powiat w kraju i
zagranicą;
628. Radosław Rogowicz – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za zaangażowanie w powstanie Banku Krwi w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
629. Władysław Walczak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
630. Urszula Bachera – działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w uznaniu
za zaangażowanie w powstanie i funkcjonowanie Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Ślesinie oraz za działalność na
rzecz integracji środowiska lokalnego powiatu konińskiego poprzez realizację
programów edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych;
631. Krystyna Chowańska – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Koninie, w uznaniu za ponad 35-letnie zaangażowanie w
działalność na rzecz najmłodszych mieszkańców powiatu konińskiego oraz współpracę

z samorządami lokalnymi, w szczególności za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć
takich jak stworzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego oraz środowiskowych ognisk
wychowawczych, organizacja ogólnopolskich turniejów ognisk wychowawczych TPD
czy sejmiku dziecięcego;
632. Ilona Jedlińska – działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w uznaniu za
zaangażowanie w powstanie i funkcjonowanie Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Kramsku oraz za działalność na
rzecz integracji środowiska lokalnego powiatu konińskiego;
633. Józef Karykowski – działacz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszę w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu
konińskiego i miasta Konina poszkodowanych przez III Rzeszę;
634. Andrzej Kornowicz – sztygar oddziałowy w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”
w Kleczewie S.A., w uznaniu za wkład w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, zwłaszcza
w zakresie inicjowania i wdrażania projektów racjonalizatorskich oraz za
zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za
wkład w rozwój infrastruktury technicznej;
635. Beata Łuczyńska – działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w uznaniu
za zaangażowanie w powstanie i funkcjonowanie Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Kleczewie oraz za działalność
na rzecz integracji środowiska lokalnego powiatu konińskiego poprzez realizację
programów edukacyjnych i profilaktycznych;
636. Barbara Pilarczyk – dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy TPD w Koninie,
w uznaniu za 35-letnie zaangażowanie w organizowaniu zastępczego środowiska
rodzinnego dla osieroconych dzieci oraz za działania na rzecz wsparcia rodzin
zagrożonych marginalizacją;
637. Andrzej Przybylak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za działalność w Polskim
Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi oraz krzewienie idei
honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej powiatu konińskiego;
638. Piotr Szczekocki – nadsztygar w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie
S.A., w uznaniu za wkład w funkcjonowanie i rozwój Kopalni, zwłaszcza w zakresie
inicjowania i wdrażania projektów racjonalizatorskich oraz za zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
639. Bernard Szulc – zastępca kierownika robót górniczych odkrywki Jóźwin w Kopalni
Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu za wkład w funkcjonowanie
i rozwój Kopalni, zwłaszcza w zakresie inicjowania i wdrażania projektów
racjonalizatorskich oraz za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu
konińskiego;
640. Maria Szymankiewicz – działacz społeczny, w uznaniu za aktywną działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie pomocy
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz za zaangażowanie w
funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Węglewie.
641. Waldemar Lewandowski – b. Komendant Miejski Policji w Koninie, w uznaniu
za aktywne uczestnictwo w pracach Powiatowego Zespołu ds. Zarządzania
Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w szczególności za
zaangażowanie w czasie działań zabezpieczających bezpieczeństwo mieszkańców
powiatu konińskiego w czasie powodzi oraz za współpracę z samorządami
terytorialnymi powiatu konińskiego;
642. Edward Jakubowski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Konińskiej oraz za czynne uczestnictwo
i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

643. Magdalena Kantarowska – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią
działalność na rzecz Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Konińskiej oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
644. Danuta Maciejewska – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Konińskiej oraz za czynne uczestnictwo
i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
645. Józef Michalak – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego oraz za wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych
w gminie Golina;
646. Alicja Wadelska – honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Konińskiej oraz za czynne uczestnictwo
i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
647. Wojciech Dylewski – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie w
funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyjmie;
648. Ryszard Galewski – pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, w
uznaniu za wieloletnie zaangażowanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie
konińskim, głównie w zakresie organizacji działalności rzemieślniczej;
649. Edward Guźniczak – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza wspieranie realizacji inicjatyw społecznych w
gminie Rychwał oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bronikach;
650. Tadeusz Kasprzyk – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza wspieranie realizacji inicjatyw społecznych w
gminie Rychwał oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bronikach;
651. Stanisław Kaźmierczak – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza wspieranie realizacji inicjatyw
społecznych w gminie Rychwał oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronikach;
652. Wojciech Poznaniak – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, w
uznaniu za zaangażowanie we wdrażaniu innowacji pedagogicznych i organizacyjnych
w PWSZ w Koninie, szczególnie w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej oraz
uruchamianiu nowych kierunków kształcenia, a poprzez to działalność na rzecz
społeczności powiatu konińskiego;
653. Michał Sobczak – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Rzgów, a w szczególności za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej;
654. Roch Staniszewski – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza wspieranie realizacji inicjatyw społecznych w
gminie Rychwał oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bronikach;
655. Wojciech Mendelak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej, w uznaniu za skuteczność podejmowanych działań na rzecz rozbudowy i
modernizacji siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Koninie oraz za
determinację i zaangażowanie w doposażenie jednostek w nowoczesny sprzęt
ratowniczo-gaśniczy, a tym samym podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
społeczności lokalnej Ziemi Konińskiej;

656. Jarosław Sakowski – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za wsparcie dla ruchu ochotniczych
straży pożarnych w powiecie konińskim poprzez prowadzenie szkoleń strażaków
ochotników.
657. Teresa Depińska-Kapela – nauczyciel, druhna podharcmistrzyni, w uznaniu za
wieloletnią pracę na rzecz rozwoju harcerstwa w powiecie konińskim, w szczególności
za zaangażowanie w kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich oraz
organizację Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci z powiatu konińskiego;
658. Elżbieta Kubacka – emerytowany nauczyciel, druhna podharcmistrzyni, w uznaniu za
wieloletnią pracę na rzecz rozwoju harcerstwa w powiecie konińskim, w szczególności
za zaangażowanie w kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich oraz
organizację Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci z powiatu konińskiego;
659. Magdalena Kurowska – nauczyciel, druhna podharcmistrzyni, w uznaniu za
wieloletnią pracę na rzecz rozwoju harcerstwa w powiecie konińskim, w szczególności
za zaangażowanie w kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich i w
kształcenie młodych instruktorów harcerstwa;
660. Stanisław Stencel – działacz OSP, uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw
społecznych i gospodarczych mających na celu rozwój terenów wiejskich oraz za
zaangażowanie w rozwój ruchu ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał;
661. Jerzy Wojciechowski – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie wspierania
inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu rozwój terenów wiejskich oraz
za zaangażowanie w rozwój ruchu ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał.
662. Barbara Kowalska – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Ślesinie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie Placówki, wybitne
osiągnięcia w zakresie popularyzacji wiedzy pedagogicznej i nowatorskich metod pracy
oraz za działania na rzecz tworzenia klas integracyjnych;
663. Dariusz Ślebioda – specjalista Referatu Dochodzeniowo Śledczego Wydziału do walki
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za
wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w
powiecie konińskim oraz za umiejętność podejmowania odważnych i trafnych decyzji,
skutkujących wzrostem wykrywalności przestępstw;
664. Zbigniew Śledziński – Komendant Komisariatu Policji w Ślesinie, w uznaniu za
sprawne i skuteczne wypełnianie zadań nałożonych na Komisariat Policji w Ślesinie
oraz za wykazywaną inicjatywę w organizacji pracy podległych mu zespołów
funkcjonariuszy Policji, skutkującą poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie konińskim.
665. Janina Bednarska – działacz społeczny, animator i organizator życia kulturalnego,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej
powiatu konińskiego, w tym za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych
w gminie Sompolno oraz za promocję lokalnej kultury;
666. Piotr Bońka – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju
ochotniczych straży pożarnych w powiecie konińskim oraz za zaangażowanie
w kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich;
667. Małgorzata Robak – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za
zaangażowanie w rozwój lokalnego rynku pracy oraz za wspieranie przedsięwzięć
kulturalnych i sportowych;

668. Marcin Sapa – sportowiec, w uznaniu za promocję powiatu konińskiego w kraju
i poza jego granicami poprzez uczestnictwo i wybitne osiągnięcia w zawodach
w kolarstwie szosowym;
669. Zofia Sokół – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w
wielostronny rozwój wsi oraz propagowanie wśród rolników idei tworzenia gospodarstw
agroturystycznych i ekologicznych w powiecie konińskim;
670. Barbara Bielecka – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Sztuki „Dei Gratia”, w uznaniu
za działalność na rzecz rozwijania wśród młodzieży z powiatu konińskiego
zainteresowań artystycznych poprzez naukę rysunku, malarstwa i rzeźby oraz
organizację międzynarodowych warsztatów artystycznych;
671. Renata Brodecka – nauczyciel, w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną
i wychowawczą oraz za inicjowanie i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć
kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz mieszkańców powiatu
konińskiego;
672. Julian Pawlak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale,
w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za inicjowanie
i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i
charytatywnych na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego;
673. Leokadia Śniegowska – emerytowany nauczyciel, w uznaniu za długoletnią pracę
dydaktyczną i wychowawczą oraz za inicjowanie i zaangażowanie w realizację
przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz mieszkańców
powiatu konińskiego;
674. Jadwiga Antecka – pracownik Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, w uznaniu za wsparcie działalności
spółek wodnych z powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie pomoc w trakcie
powodzi;
675. Wojciech Bartczak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za działalność na rzecz
krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie
akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
676. Krzysztof Czapski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
677. Wojciech Derda – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w powstanie
Banku Krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa, oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
678. Halina Flaszyńska – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
679. Józef Młodożeniec – członek Koła Łowieckiego nr 21 „Drop” w Kazimierzu Biskupim,
w uznaniu za zaangażowanie w organizację akcji w ramach edukacji przyrodniczej
dzieci i młodzieży ze szkół z gmin Golina, Kazimierz Biskupi i Kleczew oraz za
wieloletnią działalność społeczną na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego;
680. Anneke Mulder – Prezes Organizacji Stichting Eemsmond Helpt De Polen, w uznaniu
za zaangażowanie w tworzenie placówek pomagających osobom niepełnosprawnym z
miasta Konina i powiatu konińskiego oraz za organizację transportów nieodpłatnych

sprzętów rehabilitacyjnych zarówno dla mieszkańców powiatu konińskiego, jak i inny
potrzebujących w tym także z rejonu kozjatyńskiego na Ukrainie.
681. Marek Pernak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
682. Aleksandra Jaworska – zastępca kierownika działu w Kopalni Węgla Brunatnego
„Konin” w Kleczewie S.A., w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej
powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz
za zaangażowanie w rozwój Kopalni;
683. Jan Monia – nadsztygar w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A.,
w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowych i kulturalnych oraz za
zaangażowanie w rozwój Kopalni;
684. Andrzej Nawrocki – nadsztygar w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie
S.A., w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza w zakresie sportu oraz za zaangażowanie w rozwój Kopalni.
685. Zbigniew Matczak – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju
sportu i organizacji imprez sportowych w powiecie konińskim;
686. Marek Pilarczyk – Komendant Gminny ZOSP RP w Golinie, w uznaniu za działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych w gminie Golina;
687. Zofia Kurzawa – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań w zakresie komunikacji i
transportu drogowego w powiecie konińskim, w szczególności za sprawne wdrożenie
zmian wynikających z przepisów prawa i udoskonalanie pracy zespołu realizującego
ww. zadania;
688. Jerzy Wojciechowski – główny specjalista w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w realizację działań na rzecz
samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców powiatu konińskiego, m.in. poprzez
działania propagujące tematykę europejską oraz promocję przedsiębiorczości;
689. Stanisław Antonowicz – przedsiębiorca, działacz OSP, w uznaniu za działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie realizacji
inicjatyw kulturalnych, sportowych i społecznych oraz za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych w gminie Rzgów;
690. Stanisław Gawroński – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego oraz za wspieranie inicjatyw
społecznych i gospodarczych w gminie Golina;
691. Ryszard Jankowski – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał;
692. Bogumił Marciniak – starszy specjalista ratownik w Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Koninie, w uznaniu za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa
pożarowego w powiecie konińskim i mieście Koninie, za wsparcie dla ochotniczych
straży pożarnych w podnoszeniu poziomu ich wyszkolenia oraz za zaangażowanie
w rozwój i promocję turystyki na Ziemi Konińskiej;

693. Ryszard Lewandowski – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał;
694. Antoni Wojtczak – działacz OSP, sołtys wsi Gliny, w uznaniu za ponad 40-letnią
działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego oraz za
zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczej straży pożarnej w Glinach (gm.
Rychwał);
695. Mirosław Zalewski – zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie, w uznaniu za ponad 20-letnią pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa
pożarowego w powiecie konińskim i mieście Koninie, za wsparcie dla ochotniczych
straży pożarnych w pozyskiwaniu nowoczesnego sprzętu oraz w podnoszeniu poziomu
ich wyszkolenia.
696. Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w tworzenie
i wdrażanie autorskich projektów na rzecz osób zagrożonych marginalizacją, w tym
szczególnie za budowanie lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie
oraz stworzenie efektywnego systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie
konińskim;
697. Małgorzata Pęczkowska – kierownik Zespołu do Spraw Świadczeń w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w budowanie
lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie, w szczególności za
stworzenie efektywnego systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie konińskim;
698. Roman Stelmaszyk – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
honorowego krwiodawstwa na Ziemi Konińskiej, za czynne uczestnictwo i wspieranie
akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz za promocję powiatu konińskiego
poprzez organizację ponadregionalnych imprez sportowych dla krwiodawców;
699. Błażej Kościelski – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za pracę z młodzieżą w zakresie realizacji
inicjatyw sportowych oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych
straży pożarnych w gminie Kleczew;
700. Jerzy Tylman – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za pracę z młodzieżą w zakresie realizacji
inicjatyw sportowych oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych
straży pożarnych w gminie Kleczew;
701. Stanisław Zieliński – Prezes Konińskiego Klubu Kajakowego i Sportów Wodnych,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w rozwój turystyki wodnej na Ziemi
Konińskiej, jej ustawiczną promocję oraz propagowanie bezpiecznych zachowań nad
wodą (tytuł przyznano pośmiertnie).
702. Jarosław Kacprzak – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój ochotniczej straży pożarnej w Licheniu Starym, w tym powstanie jednostki
ratownictwa wodnego i Klubu Sportowego „Strażak Licheń” oraz za wspieranie rozwoju
i promocji turystycznej powiatu;
703. Stanisław Kopaczewski – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za aktywne
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami
powiatu konińskiego;
704. Wiesław Kuśmierek – wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym,
w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczej straży pożarnej

w Licheniu Starym, w tym powstanie jednostki ratownictwa wodnego i Klubu
Sportowego „Strażak Licheń” oraz za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa;
705. Jerzy Maciejewski – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za zaangażowanie w funkcjonowanie
i rozwój ochotniczej straży pożarnej w Licheniu Starym, w tym powstanie jednostki
ratownictwa wodnego i Klubu Sportowego „Strażak Licheń”;
706. Roman Stanisławski – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał.
707. Bogdan Boroński – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za inicjowanie
i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój i promocję turystyczną powiatu
konińskiego.
708. Stanisław Chęciński – działacz OSP, w uznaniu za ponad 60-letnią działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych w gminie Kramsk;
709. Zdzisław Dąbrowski – działacz OSP, w uznaniu za ponad 50-letnią działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój ochotniczej straży pożarnej w Wysokiem (gmina Kramsk);
710. Ksiądz Sławomir Kasprzak – proboszcz Parafii p.w. św. Stanisława w Kramsku,
kapelan Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu
konińskiego, organizowanie zajęć edukacyjno-prewencyjnych dla dzieci i młodzieży
oraz za inicjowanie akcji krwiodawstwa wśród mieszkańców Kramska;
711. Bogdan Michalak – zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz poprawy
bezpieczeństwa publicznego w powiecie konińskim, za zaangażowanie w promocję
turystyczną Ziemi Konińskiej poprzez organizację spływów kajakowych;
712. Józef Lewandowski – działacz OSP, w uznaniu za ponad 50-letnią działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój ochotniczej straży pożarnej w Barłogach (gmina Rzgów);
713. Przemysław Skrzypczak – detektyw w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej
Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim, głównie poprzez
edukację dzieci i młodzieży oraz współpracę z samorządami lokalnymi powiatu;
714. Tadeusz Tomaszewski – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Kramsku, w uznaniu
za ponad 40-letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży
pożarnych w gminie Kramsk;
715. Jan Tubacki – działacz OSP, w uznaniu za ponad 60-letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój ochotniczej straży pożarnej w Barłogach (gmina Rzgów);
716. Katarzyna Wiśniewska – asystent Zespołu w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa publicznego w powiecie konińskim, głównie poprzez inicjowanie
przedsięwzięć edukacyjno-prewencyjnych dla dzieci i młodzieży.
717. Jan Pakulski – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w
rozwój ruchu ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał;

718. Jerzy Smolarek – sołtys wsi Izabelin, działacz społeczny, w uznaniu za
zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej gminy Kramsk i całego powiatu
konińskiego, w szczególności za podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój
terenów wiejskich, za działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie
oraz za wkład w rozwój życia kulturalnego.
719. Waldemar Stefański – działacz Konińskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, w uznaniu za działalność w pracę na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej
oraz za zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia;
720. Tadeusz Śliwiński – działacz Konińskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, w uznaniu za zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców Ziemi
Konińskiej, w szczególności za pełną poświęcenia działalność na rzecz młodzieży;
721. Piotr Żerkowski – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
ochotniczej straży pożarnej w Kucharach Kościelnych (gmina Rychwał);
722. Mirosław Frontczak – Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie,
w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży
pożarnych;
723. Witold Stasiński – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie, w uznaniu
za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza
za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych gminy
Sompolno oraz za popularyzowanie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży.
724. Marianna Adamczyk – b. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie,
w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz pełną
zaangażowania działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sompolno;
725. Eugeniusz Bartczak – członek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Koninie, w uznaniu za 50-letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w tworzenie i
wdrażanie rozwiązań proekologicznych oraz w rozwój ochotniczych straży pożarnych;
726. Grażyna Gołza – emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Grochowach, w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną oraz pełną
zaangażowania działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych i patriotycznych;
727. Irena Karpińska – b. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaryniu, w uznaniu za
długoletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz pełną zaangażowania działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie integracji
społecznej dzieci i młodzieży;
728. Witold Kłosowiak – społeczny inspektor pracy, w uznaniu za działalność na rzecz
poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w PAK Kopalni Węgla Brunatnego
Konin S.A., za zaangażowanie w funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bochlewie oraz za wspieranie rozwoju turystyki na Ziemi Konińskiej;
729. Mirosława Krawiec – emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Arkadego
Fiedlera w Rychwale, w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną oraz pełną
zaangażowania działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza w zakresie opracowywania i wdrażania przedsięwzięć ekologicznych;
730. Andrzej Terka – członek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu

konińskiego, zwłaszcza za podejmowanie inicjatyw proekologicznych, działania na
rzecz walki z bezrobociem oraz wspieranie rozwoju edukacji;
731. Adam Bielecki – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
732. Kamila Czyżewska – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
733. Stefan Dziamara – Burmistrz Miasta Rychwał, w uznaniu za zaangażowanie
w działalność na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego, w szczególności za
wspieranie ochotniczych straży pożarnych, za inicjowanie akcji charytatywnych oraz za
podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi gospodarczemu powiatu;
734. Czesław Kaczmarek – działacz Oddziału Konińskiego Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz Związku oraz za
podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
735. Piotr Pietrzak – działacz społeczny, w uznaniu za działalność społeczną na rzecz
mieszkańców powiatu konińskiego, w szczególności za pomoc osobom potrzebującym
wsparcia oraz organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych;
736. Jacek Pradelski – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
737. Andrzej Prętnicki – działacz społeczny, w uznaniu za działalność społeczną na rzecz
mieszkańców powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w inicjowanie
i organizowanie imprez kulturalnych oraz przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych dla
mieszkańców powiatu;
738. Julia Stasińska – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
739. Jacek Trzewiczyński – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej, za
działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
740. Krzysztof Kantanista – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
rozwoju wędkarstwa i turystyki w powiecie konińskim, w szczególności poprzez
zaangażowanie w zagospodarowanie terenów wokół jezior w gminie Skulsk;
741. Paweł Miedziński – działacz sportowy, w uznaniu za zaangażowanie w działania
mające na celu krzewienie sportu wśród społeczności Ziemi Konińskiej, w
szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie powiatu konińskiego poprzez
sukcesy odnoszone w ramach współzawodnictwa sportowo-turystycznego powiatów
województwa wielkopolskiego;
742. Michał Wasik – działacz sportowy, w uznaniu za zaangażowanie w działania mające
na celu krzewienie sportu wśród społeczności Ziemi Konińskiej, w szczególności za
promowanie powiatu konińskiego poprzez sukcesy odnoszone m.in. w ramach
współzawodnictwa sportowo-turystycznego powiatów województwa wielkopolskiego.

743. Wiktoria Kudła – działacz społeczny, animator życia kulturalnego, w uznaniu za
działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, w szczególności za
zaangażowanie w funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Krzymowie oraz za
kultywowanie tradycji ludowych poprzez powołanie i prowadzenie zespołu
„Krzymowiacy”.
744. Irena Goślińska – działacz społeczny, animator życia kulturalnego, w uznaniu za
działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, za krzewienie i pielęgnowanie
dziedzictwa kulturowego powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie w powstanie i
rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Krzymowie.
745. Walenty Fordon – działacz OSP Sompolno, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych powiatu konińskiego oraz za
popularyzowanie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży;
746. Bolesław Garus – Kierownik Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
Starostwa Powiatowego w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w realizację działań
mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz za wspieranie osób
potrzebujących pomocy;
747. Józef Kijak – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej
powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
ochotniczych straży pożarnych powiatu konińskiego;
748. Janusz Śniegowski – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
ochotniczych straży pożarnych powiatu konińskiego oraz za krzewienie tradycji
muzycznych wśród dzieci i młodzieży;
749. Eugeniusz Świątczak – działacz OSP Mąkolno, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych powiatu konińskiego;
750. Halina Chodkiewicz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w
realizację działań mających na celu ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną
prowadzoną we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w powiecie
konińskim;
751. Marian Jabłoński – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz za działania na rzecz
potrzebujących pomocy;
752. Ryszard Mili – zastępca Dyrektora Oddziału w Rychwale „Społem” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców w Turku, w uznaniu za ponad 40-letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie rozwoju lokalnego
rynku pracy, kultywowanie idei spółdzielczości oraz za aktywną współpracę z
samorządami powiatu konińskiego;
753. Wojciech Szadkowski – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w rozwój
działalności kulturalnej wśród mieszkańców wsi oraz za działania na rzecz rozwoju
ochotniczych straży pożarnych;
754. Jacek Szymański – Dyrektor Oddziału w Rychwale „Społem” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców w Turku, w uznaniu za ponad 40-letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie rozwoju lokalnego
rynku pracy, kultywowanie idei spółdzielczości oraz za aktywną współpracę z
samorządami powiatu konińskiego.

755. Natalia Nowak – sportowiec, w uznaniu za promocję powiatu konińskiego w kraju i
poza jego granicami poprzez uczestnictwo i wybitne osiągnięcia w zawodach w karate.
756. Sławomir Bartczak – starszy ogniomistrz Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, w tym za wsparcie dla ruchu ochotniczych straży pożarnych w powiecie
konińskim poprzez prowadzenie szkoleń strażaków ochotników;
757. Zdzisław Kałużny – działacz OSP, w uznaniu za 40-letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój jednostki ochotniczej straży pożarnej w Siąszycach (gmina
Rychwał);
758. Marek Kubiak – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
jednostki ochotniczej straży pożarnej w Grochowach (gmina Rychwał);
759. Ryszard Leszczak – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój jednostki ochotniczej straży pożarnej w Grochowach (gmina
Rychwał) oraz za popularyzowanie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży;
760. Leszek Lewandowski – działacz OSP, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój jednostki ochotniczej straży pożarnej w Grochowach (gmina
Rychwał) oraz za popularyzowanie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży;
761. Stanisław Luźny – Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siąszycach, w
uznaniu za ponad 30-letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki
ochotniczej straży pożarnej w Siąszycach (gmina Rychwał) oraz za popularyzowanie
wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży;
762. Piotr Olejniczak – działacz OSP, w uznaniu za ponad 30-letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój jednostki ochotniczej straży pożarnej w Glinach (gmina
Rychwał);
763. Andrzej Piaskowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Koninie,
działacz społeczny, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz środowiska lokalnego
powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
ochotniczych straży pożarnych, popularyzowanie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i
młodzieży oraz wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych organizowanych w
powiecie konińskim;
764. Wojciech Stankowski – działacz OSP, w uznaniu za ponad 50-letnią działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój jednostki ochotniczej straży pożarnej w Glinach (gmina
Rychwał);
765. Mirosław Stasiak – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczygłowie, działacz
społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych
straży pożarnych gminy Stare Miasto oraz za popularyzowanie wiedzy pożarniczej
wśród dzieci i młodzieży;
766. Marek Sztylka – działacz OSP, w uznaniu za ponad 30-letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój jednostki ochotniczej straży pożarnej w Siąszycach (gmina
Rychwał);

767. Błażej Zalewski – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w
poprawę warunków socjalno – bytowych inwalidów wojennych mieszkających na
terenie powiatu konińskiego.
768. Bolesław Grabowski – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie
w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za inicjowanie
i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych w gminie Wierzbinek oraz za promocję
lokalnej kultury;
769. Ks. Ireneusz Mrowicki – Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Krzymowie, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza ochotniczych straży pożarnych oraz
za zaangażowanie w przeprowadzanie akcji charytatywnych.
770. Benedykt Doliński – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią
działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za
zaangażowanie w rozwój wędkarstwa wśród młodzieży;
771. Kazimierz Dopytalski – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w rozwój
ochotniczych straży pożarnych w gminie Golina;
772. Grzegorz Durkiewicz – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią
działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za
zaangażowanie w rozwój ruchu ochotniczych straży pożarnych wśród młodzieży;
773. Ks. Wojciech Krzywański – Proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny w Sompolnie, w
uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza za determinację i zaangażowanie w zachowanie bogactwa historycznokulturowego gminy Sompolno;
774. Henryk Łopaciński – działacz sportowy, w uznaniu za długoletnią działalność na
rzecz inicjowania i organizowania sportu wśród społeczności Ziemi Konińskiej.
775. Jerzy Maźwa – lekarz, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego i miasta Konina, w szczególności w zakresie
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz działalność społeczną
na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
776.

Zbigniew Urbański – detektyw w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji
w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim, głównie poprzez
edukację dzieci i młodzieży oraz współpracę z samorządami lokalnymi powiatu;

777.

Halina Wróblewska – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
aktywizacji społeczności lokalnej, za krzewienie i pielęgnowanie dziedzictwa
kulturowego powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie Koła
Gospodyń Wiejskich w Liścu Wielkim;

778.

Zbigniew Osajda – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej, w uznaniu za
wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego i
miasta Konina, w szczególności w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia
wśród młodzieży oraz działalność społeczną na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i
ich rodzin.

779.

Jerzy Modelski – działacz OSP, sołtys, w uznaniu za 45-letnią pełną oddania pracę na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój jednostki OSP w Kawnicach (gmina Golina) oraz promowanie
idei działalności ochotniczych straży pożarnych;

780.

Mariusz Majewski – działacz OSP, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w
funkcjonowanie i rozwój jednostki OSP w Kawnicach (gmina Golina) oraz promowanie
idei działalności ochotniczych straży pożarnych;

781. Jan Bartniak – sędzia, członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział
w Koninie, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w promowanie
powiatu konińskiego poprzez prezentowanie i współtworzenie dorobku medalierskiego
regionu konińskiego;
782. Stefan Lewandowski – emerytowany nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za
zaangażowanie w upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego powiatu
konińskiego oraz współpracę z samorządami lokalnymi powiatu;
783. Kazimierz Wiktorski – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią
działalność społeczną na rzecz regionu konińskiego, za wspieranie inicjatyw
edukacyjnych, kulturowych, edukacyjnych i społecznych oraz za zaangażowanie
w projekty realizowane przez organizacje pozarządowe miasta i regionu konińskiego;
784. Gabriela Jezierska – emerytowany nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za
zaangażowanie w upowszechnianie dorobku kulturowego powiatu konińskiego oraz
współpracę z samorządami lokalnymi powiatu;
785. Barbara Kwiecińska – emerytowany nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu
za upowszechnianie tradycji polskiej wsi oraz kultury ludowej poprzez założenie
i wieloletnie prowadzenie Zespołu Tańca Ludowego „Uśmiech” oraz za wspieranie
rozwoju działalności kulturalnej na terenach wiejskich;
786. Robert Magdziarz – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
787. Andrzej Mazur – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
788. Stanisław Pilarczyk – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
789. Zbigniew Szplet – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
790. Waldemar Wawrzyniak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w
rozwój Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej, za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za
czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
791. Sławomir Jaworski – działacz społeczny, sztygar oddziałowy PAK Kopalnia Węgla
Brunatnego Konin S.A., w uznaniu za wkład w funkcjonowanie i rozwój Kopalni,
zwłaszcza w zakresie inicjowania i wdrażania innowacyjnych projektów
rekultywacyjnych oraz za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej powiatu
konińskiego poprzez organizację działań rekreacyjno-sportowych dla dzieci i
młodzieży;

792. Elżbieta Rakowicz – pielęgniarka, działacz społeczny, w uznaniu za działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego w zakresie promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia, w szczególności za inicjowanie i przeprowadzanie akcji
profilaktycznych dla mieszkańców powiatu;
793. Jacek Stasiński – działacz społeczny, starszy inspektor PAK Kopalnia Węgla
Brunatnego Konin S.A., w uznaniu za wkład w funkcjonowanie i rozwój Kopalni,
zwłaszcza w zakresie inicjowania i wdrażania innowacyjnych projektów
rekultywacyjnych oraz za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.
794. Dr. Benno Kaufhold – były starosta powiatu Ilm, w uznaniu za aktywne wspieranie
rozwoju stosunków partnerskich pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi
powiatów konińskiego i Ilm, a w szczególności za zaangażowanie i sprzyjanie
rozwojowi współpracy szkół i młodzieży szkolnej, służb pożarniczych oraz wymiany
kulturalnej obydwu powiatów;
795. Stanisław Zych – rolnik, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie konińskim, w szczególności za zaangażowanie
w tworzenie i rozwój grup producenckich oraz za współpracę z samorządami lokalnymi
powiatu konińskiego;
796. Salomea Krysiak – emerytowana nauczycielka, działacz społeczny, w uznaniu za
upowszechnianie edukacji i kultury, w szczególności poprzez opracowywanie publikacji
poświęconych Ziemi Konińskiej oraz pełne zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej powiatu konińskiego.
797. Roman Klimas – dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1
Komendy Miejskiej PSP w Koninie, w uznaniu za pracę na rzecz poprawy
bezpieczeństwa pożarowego w powiecie konińskim i mieście Koninie;
798. Wojciech Kowalczyk – działacz OSP, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych;
799. Andrzej Olszewski – działacz Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Koninie,
w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei
niepodległościowych oraz za zaangażowanie w poprawę warunków socjalno –
bytowych inwalidów wojennych mieszkających na terenie powiatu konińskiego;
800. Elżbieta Pawłowska – działacz społeczny, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w rozwiązywanie problemów społecznych;
801. Andrzej Pomocka – przedsiębiorca rolny, działacz społeczny, w uznaniu za
działalność na rzecz rozwoju rolnictwa i turystyki w powiecie konińskim, w
szczególności za zaangażowanie w promowanie sadownictwa ekologicznego oraz
agroturystyki;
802. Józef Popiela – działacz OSP, w uznaniu za pełna oddania pracę na rzecz rozwoju
ochotniczych straży pożarnych, za współorganizowanie działań kulturalnych i
sportowych w gminie Rzgów oraz za zaangażowanie w modernizację Domu Kultury i
powstanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku;
803. Leonard Sarnociński – przedsiębiorca rolny, działacz społeczny, w uznaniu
za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie konińskim, w szczególności
za zaangażowanie w promowanie sadownictwa ekologicznego a poprzez to promocję
gospodarczą powiatu konińskiego w kraju i zagranicą;
804. Janusz Sarnowski – przedsiębiorca rolny, działacz społeczny, w uznaniu za
działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie konińskim, w szczególności za

zaangażowanie w promowanie sadownictwa ekologicznego a poprzez to promocję
gospodarczą powiatu konińskiego w kraju i zagranicą;
805. Sławomir Szczepański – działacz OSP, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostki OSP w Kazimierzu Biskupim oraz promowanie idei
działalności ochotniczych straży pożarnych wśród dzieci i młodzieży;
806. Piotr Szymankiewicz – działacz OSP, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych;
807. Jan Tomczak – działacz OSP, w uznaniu za pełna oddania pracę na rzecz rozwoju
ochotniczych straży pożarnych, za współorganizowanie działań kulturalnych i
sportowych w gminie Rzgów oraz za zaangażowanie w modernizację Domu Kultury i
powstanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku;
808. Jerzy Wielgórecki – działacz OSP, w uznaniu za pełna oddania pracę na rzecz
rozwoju ochotniczych straży pożarnych w powiecie konińskim, za wspieranie inicjatyw
kulturalnych oraz za zaangażowanie w modernizację Domu Kultury i powstanie Izby
Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku;
809. Marek Wiśniewski – prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego MARATON
w Sompolnie, w uznaniu za potwierdzone wieloma sukcesami zaangażowanie
w upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
810. Sławomir Jądrzak – Komendant Miejski Policji w Koninie, w uznaniu za
zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
w powiecie konińskim, za inicjowanie działań profilaktycznych głównie poprzez
edukację dzieci i młodzieży oraz za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu;
811. Sławomir Kuczyński – detektyw Zespołu Kryminalnego Posterunku Policji w
Kazimierzu Biskupim, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w działania integrujące i
profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z ochotniczymi strażami
pożarnymi gminy Kazimierz Biskupi;
812. Marcin Krzysztof – referent w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz za zaangażowanie w akcje charytatywne;
813. Wiktor Nawrocki – asystent zespołu w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w pomoc potrzebującym oraz pełną
oddania pracę na rzecz funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie;
814. Józef Wiesław Rybacki – działacz społeczny, w uznaniu za pełną oddania pracę na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie
w rozwój gospodarczy Ziemi Konińskiej oraz promowanie pszczelarstwa;
815. Anna Bednarz – Śliwowska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Walki z Kalectwem, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz społeczności lokalnej
powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w działania na rzecz osób
niepełnosprawnych;
816. Jarosław Zbierski – przedsiębiorca, w uznaniu za działalność na rzecz rozwoju
gospodarczego powiatu konińskiego, za zaangażowanie w działalność charytatywną
oraz promocję gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego w kraju i za granicą.

817. Dariusz Banaszak – działacz społeczny, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności gminy Rychwał oraz za
owocną współpracę z samorządami lokalnymi;
818. Jan Dropiński – działacz społeczny, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie
w popularyzację zdrowego stylu życia i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
przede wszystkim piłki nożnej;
819. Irena Jagodzińska – działacz społeczny, w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie
w kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz za owocną współpracę
z samorządami lokalnymi;
820. Przemysław Domagalski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, w
uznaniu za zaangażowanie w rozwój kultury i jej propagowanie wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych powiatu konińskiego, za promowanie dorobku kulturowego Ziemi Konińskiej
oraz za owocną współpracę z samorządem powiatowym;
821. Anetta Janc – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie,
w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz propagowania kultury wśród dzieci
i młodzieży, w tym szczególnie za edukację teatralną oraz za upowszechnianie
nowatorskich rozwiązań służących integracji środowiska lokalnego;
822. Renata Kopaczewska – działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, w uznaniu
za zaangażowanie w funkcjonowanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Rychwale oraz za działalność na rzecz integracji
środowiska lokalnego powiatu konińskiego poprzez realizację programów
edukacyjnych
i profilaktycznych;
823. Dorota Kubsik – działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, w uznaniu za
zaangażowanie w funkcjonowanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Kramsku oraz za działalność na rzecz integracji
środowiska lokalnego powiatu konińskiego poprzez realizację programów
edukacyjnych i profilaktycznych;
824. Magdalena Leśna – dyrektor Przedszkola „Plastuś” w Rychwale, działacz społeczny,
w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza za wkład w rozwój oświaty i kultury oraz za zaangażowanie
w funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale;
825. Ryszard Nawrocki – wójt Gminy Stare Miasto, w uznaniu za wieloletnią, pełną
oddania pracę na rzecz społeczności powiatu konińskiego, za zaangażowanie w
inicjatywy gospodarcze i społeczne służące rozwojowi gminy i powiatu oraz za
niekwestionowany wkład w rozwój samorządności lokalnej powiatu konińskiego;
826. Krystyna Pokora – działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, w uznaniu za
zaangażowanie w funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz za działalność na
rzecz integracji środowiska lokalnego powiatu konińskiego poprzez realizację
programów sportowych i artystycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
827. Lidia Witkowska-Zając – działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, w
uznaniu za działalność na rzecz integracji środowiska lokalnego powiatu konińskiego
poprzez realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych zwłaszcza dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych;
828. Stefania Antkowiak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

829. Waldemar Banaszak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
830. Mirosław Grzelak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej,
za działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
831. Teresa Byczkowska – starszy instruktor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz integracji i aktywizacji
osób niepełnosprawnych, w szczególności za niekwestionowany wkład w promowanie
i rozwój twórczości osób niepełnosprawnych w powiecie konińskim oraz za wspieranie
organizacji Ogólnopolskich Plenerów Malarskich w Ślesinie;
832. Bartłomiej Kozaczewski – starszy instruktor terapii zajęciowej Domu Pomocy
Społecznej w Ślesinie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz
integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz za niekwestionowany wkład
w rozwój sportu osób niepełnosprawnych w powiecie konińskim potwierdzony
sukcesami w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych;
833. Małgorzata Mach – starszy pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz integracji i aktywizacji
osób niepełnosprawnych oraz za niekwestionowany wkład w rozwój sportu osób
niepełnosprawnych w powiecie konińskim potwierdzony sukcesami w krajowych
i międzynarodowych zawodach sportowych;
834. Renata Smycerowicz – starszy instruktor terapii zajęciowej Domu Pomocy Społecznej
w Ślesinie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz integracji
i aktywizacji osób niepełnosprawnych, w szczególności za wkład w promowanie i
rozwój twórczości osób niepełnosprawnych w powiecie konińskim.
835. Renata Brożyńska – działacz TPD, pedagog, w uznaniu za wieloletni, aktywny udział
w pracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie z grupy ryzyka społecznego oraz za
inicjowanie i współorganizację ponadlokalnych akcji integrujących pokolenia;
836. Andrzej Cichowicz – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej, za
działalność na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa oraz za czynne
uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
837. Paweł Grzybowski – kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kazimierzu Biskupim, w uznaniu za aktywne wspieranie i krzewienie tradycji
muzycznych wśród dzieci i młodzieży gminy Kazimierz Biskupi, za promowanie kultury
Ziemi Konińskiej oraz kultywowanie wartości strażackich.
838. Jan Kasprzak – działacz TPD, dyrektor Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie,
w uznaniu za wieloletni, aktywny udział w pracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
z grupy ryzyka społecznego, za wspieranie rodzin żyjących w trudnej sytuacji
materialnej oraz za udział w akcjach integrujących pokolenia;
839. Mirosława Pińska – działacz TPD, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starym Mieście, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz
integracji i aktywizacji osób potrzebujących wsparcia, w szczególności za wkład w
prace na rzecz pomocy dziecku i rodzinie z grupy ryzyka społecznego;
840. Małgorzata Tłok – działacz społeczny, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starym Mieście, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność
na rzecz integracji i aktywizacji osób potrzebujących wsparcia, w szczególności za
wkład w prace na rzecz pomocy dziecku i rodzinie z grupy ryzyka społecznego;

841. Zofia Waleriańczyk – działacz TPD, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rzgowie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na
rzecz integracji i aktywizacji osób potrzebujących wsparcia, w szczególności za wkład
w prace na rzecz pomocy dziecku i rodzinie z grupy ryzyka społecznego.
842. Agnieszka Kapuścińska – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie
w rozwój honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi
Konińskiej oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób
potrzebujących wsparcia;
843. Waldemar Maciaszek – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz
za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
844. Krystyna Mili – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w rozwój
i funkcjonowanie organizacji pozarządowych w powiecie konińskim, w szczególności
za wsparcie funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych;
845. Ewa Łętowska-Gościmińska – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie w rozwój kultury i jej propagowanie wśród dzieci i młodzieży z powiatu
konińskiego oraz za promowanie dorobku Ziemi Konińskiej;
846. Wojciech Szymczak – działacz społeczny, dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, w uznaniu za wspieranie
samorządu powiatu konińskiego w realizacji jego zadań oraz za zaangażowanie
w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców powiatu;
847. Stanisław Zieliński – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz
za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
848. Bożena Cichocka – kierownik Filii Bibliotecznej w Mąkolnie Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sompolnie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie
czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz promocję powiatu
konińskiego;
849. Beata Dryjańska – bibliotekarz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie,
w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie czytelnictwa i kultury
wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz promocję powiatu konińskiego;
850. Dorota Eltman – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Rzgów, w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie w upowszechnianie czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców Ziemi
Konińskiej oraz promocję powiatu konińskiego;
851. Henryk Grobelny – starszy ogniomistrz w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, w tym za wsparcie dla ruchu ochotniczych straży pożarnych w powiecie
konińskim poprzez prowadzenie szkoleń strażaków ochotników;
852. Anna Jabłońska – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Kleczew;
853. Stanisław Maciejewski – zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, działacz
społeczny, za wieloletnią pracę na rzecz społeczności powiatu konińskiego,
za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych
gminy Kleczew oraz za niekwestionowany wkład w rozwój samorządności lokalnej
powiatu konińskiego;
854. Roman Pakulski – dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za wsparcie dla ruchu ochotniczych

straży pożarnych w powiecie konińskim poprzez prowadzenie szkoleń strażaków
ochotników;
855. Irena Surma – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wilczyn, w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie w upowszechnianie czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców Ziemi
Konińskiej oraz promocję powiatu konińskiego;
856. Andrzej Głowacki – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz
za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
857. Tomasz Kwieciński – rolnik, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej
powiatu konińskiego, w tym za zaangażowanie w rozwój wsi i wspieranie inicjatyw
społecznych;
858. Albina Krawczyk – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za zaangażowanie w zwiększanie
aktywności kobiet na wsi oraz inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych;
859. Teresa Krüger-Wasilewska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej
w Kucharach Kościelnych, w uznaniu za inicjowanie i zaangażowanie w realizację
przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz mieszkańców
powiatu konińskiego;
860. Jerzy Łojko – regionalista, starszy kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie,
w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym
za zaangażowanie w utrwalanie i promowanie dziedzictwa kulturowego ziemi
konińskiej;
861. Sylwester Miszczak – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz
za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
862. Iwona Napierajczyk – honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz
za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
863. Konstanty Olejniczak – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za dbałość o zachowanie
dziedzictwa kulturowego wsi oraz zaangażowanie w rozwój ochotniczych straży
pożarnych;
864. Paweł Pachulski – działacz społeczny, regionalista, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za inicjowanie i realizowanie
przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz za zaangażowanie w promowanie
dziedzictwa kulturowego ziemi konińskiej;
865. Stanisław Skoneczny – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie realizacji inicjatyw
kulturalnych i społecznych oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał;
866. Zofia Stempin – działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za zaangażowanie w rozwój
pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi oraz za dbałość o zachowanie
dziedzictwa kulturowego wsi.
867. Roman Jakubowicz – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie realizacji inicjatyw
sportowych i społecznych oraz za zaangażowanie w ochronę interesów społeczno –
zawodowych rolników oraz organizacji działających w środowisku wiejskim;

868. Janusz Juszczak – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie realizacji inicjatyw kulturalnych,
sportowych i społecznych oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał;
869. Jadwiga Kudła – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie realizacji inicjatyw kulturalnych
i społecznych oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży
pożarnych w gminie Rzgów.
870. Stanisław Gawroński – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie realizacji inicjatyw
sportowych i społecznych oraz za zaangażowanie w ochronę interesów osób starszych
i potrzebujących pomocy;
871. Józef Olczak – działacz społeczny, dyrektor biura Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz ekologii, poszanowania
przyrody i bezpieczeństwa nad wodą oraz za zaangażowanie w promocję wędkarstwa
wśród młodzieży z powiatu konińskiego;
872. Stanisław Spisacki – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
poszanowania przyrody oraz za zaangażowanie w promocję wędkarstwa wśród
mieszkańców powiatu konińskiego.
873. Paweł Matusiak – nadkomisarz w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu
za działalność na rzecz osób uzależnionych i członków rodzin oraz inicjowanie
przedsięwzięć przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz
promującym działania wzmacniające w mieszkańcach powiatu konińskiego
świadomość bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w środowisku wolnym od
zagrożeń;
874. Zbigniew Siupa – starszy posterunkowy posterunku policji w Kazimierzu Biskupim
w uznaniu za działalność społeczną dla najuboższych mieszkańców powiatu
konińskiego oraz popularyzowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym
i sportowym w powiecie, a w szczególności w gminie Ślesin;
875. Elżbieta Jakubowska – nauczyciel, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
społecznego ruchu muzycznego, za zasługi na rzecz edukacji muzycznej dzieci
i młodzieży z powiatu konińskiego oraz za kulturalną promocję powiatu konińskiego
876. Maciej Kwieciński – rolnik, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej
powiatu konińskiego, w tym za zaangażowanie w rozwój wsi i wspieranie inicjatyw
społecznych;
877. Zofia Mac – nauczyciel, Prezes Konińskiego Klubu „Amazonki”, w uznaniu
za zaangażowanie w organizację akcji profilaktycznych w powiecie konińskim,
w szczególności za propagowanie wśród mieszkańców powiatu szeroko rozumianej
profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
878. Przemysław Małolepszy – rolnik, działacz społeczny, w uznaniu za działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za zaangażowanie w rozwój
wsi i wspieranie inicjatyw społecznych;
879. Marek Mizerski – rolnik, działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za zaangażowanie w rozwój wsi
i w funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz za wspieranie inicjatyw
społecznych;
880. Paweł Nawrocki – nauczyciel, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój społecznego
ruchu muzycznego, za zasługi na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży
z powiatu konińskiego oraz za kulturalną promocję powiatu konińskiego

881. Krzysztof Nowicki – wicedyrektor Zespołu Szkół w Grodźcu, działacz społeczny,
w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
zwłaszcza za wspieranie realizacji inicjatyw sportowych oraz za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych;
882. Elżbieta Olejniczak – nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie realizacji
inicjatyw sportowych i społecznych;
883. Jan Szabelski – nauczyciel, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój społecznego
ruchu muzycznego, za zasługi na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży
z powiatu konińskiego oraz za kulturalną promocję powiatu konińskiego;
884. Lesław Wejman – przedsiębiorca, działacz społeczny, w uznaniu za działalność
na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za zaangażowanie w rozwój
wsi i wspieranie inicjatyw społecznych;
885. Katarzyna Wojciechowska – dyrektor Zespołu Szkół w Żychlinie, w uznaniu
za inicjowanie i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych
i charytatywnych na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego;
886. Andrzej Wysocki – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Lipicach, działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie realizacji inicjatyw sportowych
oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych;
887. Grażyna Lisiak – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz integracji
i aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie konińskim, w tym za inicjowanie
i organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz integrujących mieszkańców powiatu;
888. Jolanta Semla – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz integracji
i aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie konińskim, w tym za inicjowanie
i organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz integrujących mieszkańców powiatu;
889. Barbara Zomer – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, za zasługi na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
w tym w szczególności ochrony stanu naturalnego wód regionu konińskiego.
890. Wojciech Kacprzak – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
szerzenia patriotycznej postawy wśród młodych mieszkańców powiatu konińskiego, za
zaangażowanie w wychowanie obronne młodzieży oraz kultywowanie tradycji
narodowych oręża polskiego.
891. Mirosław Włodarczyk – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz promowanie
idei działalności ochotniczych straży pożarnych wśród dzieci i młodzieży.
892. Michał Dylewski – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
jednostek ochotniczych straży pożarnych;
893. Stanisław Kociszewski – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych;
894. Lucjan Kujawa – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
jednostek ochotniczych straży pożarnych.
895. Mieczysław Andrzejewski – rolnik, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią
działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie konińskim, w szczególności za

zaangażowanie w tworzenie i rozwój grup producenckich oraz za współpracę
z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
896. Antoni Bąk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, w uznaniu za ponad
40-letni wkład pracy w poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez
zaangażowanie w realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu konińskiego;
897. Elżbieta Bryl – kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie,
działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w powiecie konińskim, w szczególności za inicjowanie i realizowanie
przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków funkcjonowania rolników oraz
organizacji działających na rzecz mieszkańców wsi;
898. Paweł Domański – rolnik, działacz społeczny, delegat do Wielkopolskiej Izby
Rolniczej, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie
konińskim,
w szczególności za zaangażowanie w tworzenie i rozwój grup producenckich oraz
za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
899. Jan Kamyszek – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz promowanie idei działalności
ochotniczych straży pożarnych wśród dzieci i młodzieży;
900. Tomasz Kruszyński – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koninie,
działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek
ochotniczych straży pożarnych oraz za współpracę z samorządem powiatu konińskiego
w realizacji zadań powiatowych;
901. Julian Maciejewski – dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek
ochotniczych straży pożarnych;
902. Bogdan Siwiński – działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności
lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój
jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz za inicjowanie przedsięwzięć dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu konińskiego, a poprzez to
za promowanie gminy Kleczew i powiatu konińskiego.
903. Maria Siwińska – działacz OSP, prezes Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi
i Jeziorami”, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu
konińskiego, zwłaszcza za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć dla strażaków oraz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu konińskiego, a poprzez to
za promowanie gminy Kleczew i powiatu konińskiego.
904. Ewa Chojnowska – instruktor Hufca ZHP Konin, w uznaniu za pełną oddania pracę
na rzecz dzieci i młodzieży oraz ogromne zaangażowanie w działalność społeczną
na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego;
905. Alina Głowacka – instruktor Hufca ZHP Konin, w uznaniu za pełną oddania pracę
na rzecz dzieci i młodzieży oraz ogromne zaangażowanie w działalność społeczną
na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego;
906. Lucyna Pankowska – działacz społeczny, emerytowany nauczyciel, w uznaniu
za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego, w szczególności
za zaangażowanie w przedsięwzięcia mające na celu zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego;

907. Tomasz Rybarczyk – instruktor Hufca ZHP Konin, w uznaniu za pełną oddania pracę
na rzecz dzieci i młodzieży oraz ogromne zaangażowanie w działalność społeczną
na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego.
908. Andrzej Gorzkiewicz – działacz sportowy, w uznaniu za wieloletnią i owocna pracę na
rzecz społeczności lokalnej powiatu, w szczególności za wspieranie przedsięwzięć
sportowych organizowanych w gminie Golina i powiecie konińskim;
909. Magdalena Pająk – nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za działania
upowszechniające edukację wśród dzieci i seniorów, zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej gminy Rychwał oraz promocją powiatu konińskiego;
910. Stefan Szczepaniak -– działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz promowanie
idei OSP wśród młodzieży z gminy Golina;
911. Marek Wieczorek – działacz społeczny, w uznaniu za działalność na rzecz
społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie Golina.

