1. Rada Powiatu Konińskiego I kadencji.
2. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Koninie.
3. Urząd Skarbowy w Koninie - za wzorową współpracę z administracjami samorządów
lokalnych Powiatu Konińskiego m.in. w szacowaniu ich dochodów, za akcje edukacyjne
wśród rolników.
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie – za 50 lat
twórczej pracy na terenie Ziemi Konińskiej, popularyzację turystyki i rekreacji
w społeczeństwie oraz promocję walorów krajoznawczych Powiatu i Ziemi Konińskiej.
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie - za całokształt
wieloletniej pracy w środowisku społecznym Ziemi Konińskiej i niepodważalne
osiągnięcia i zasługi w zakresie pracy wychowawczej, profilaktycznej i edukacyjnej.
6. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kazimierzu Biskupim,
organizator edukacji rolnej i ochrony środowiska, promotor kultury w środowisku
wiejskim.
7. Gospodarstwo Hodowlano – Produkcyjne „DUBLET” Ferma Drobiu Henryk
Rychlik, z siedzibą w Białogrodzie, gm. Kleczew, inicjator i uczestnik akcji pomocowych
dla miejscowej społeczności, wspierający organizacje pozarządowe i instytucje Gminy
Kleczew i Powiatu Konińskiego.
8. Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego KONIN w Kleczewie, za kultywowanie
tradycji, krzewienie kultury, działalność wychowawczą wśród młodzieży. Za promowanie
Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami.
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach, za wkład w funkcjonowanie społeczności
lokalnej Kawnic oraz Miasta i Gminy Golina.
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczewie, za wkład w funkcjonowanie społeczności
lokalnej Miasta i Gminy Kleczew, działalność oświatową i wysoki, profesjonalny poziom
wyszkolenia.
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale, za wkład w funkcjonowanie społeczności
lokalnej Miasta i Gminy Rychwał, wysoki profesjonalny poziom wyszkolenia i działalność
kulturalno – oświatową w środowisku lokalnym.
12. Polski Związek Łowiecki Okręg w Koninie - za kultywowanie kultury, tradycji
i obyczajów łowieckich oraz krzewienie wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży
szkolnej i społeczności lokalnych.
13. Zespół Ludowy „ WIELOPOLANKI” z Kramska, za kultywowanie i propagowanie
kultury regionalnej, oraz promowanie Ziemi Konińskiej na arenie ogólnopolskiej.
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej, gm. Grodziec - w uznaniu za wieloletnią
działalność na rzecz społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom
niebezpiecznym, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców
Białej i gminy Grodziec, za pielęgnowanie tradycji, działanie zgodne z zasadami
i normami obowiązującymi w zawodzie.
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach, gm. Grodziec - w uznaniu za długoletnią
działalność i pracę na rzecz społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom
kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców
Biskupic i gminy Grodziec, za pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami
i normami obowiązującymi w wykonywanym zawodzie.
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Królikowie, gm. Grodziec - w uznaniu za wieloletnią
działalność na rzecz społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom
kryzysowym, dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców Królikowa i gminy Grodziec,

za pielęgnowanie tradycji, działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w
wykonywanym zawodzie.
17. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło przy KWB „KONIN”
w Kleczewie S.A. - w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz braci górniczej,
instytucji naukowych, biur projektowych i zaplecza technicznego, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych kadry technicznej, kultywowanie tradycji górniczej, upowszechnianie
doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki, organizowanie życia kulturalnego członków
SITG, za profesjonalne wspieranie inicjatyw samorządów lokalnych powiatu konińskiego.
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipicach, gm. Grodziec – w uznaniu za: wieloletnią
działalność na rzecz społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom
niebezpiecznym, dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców Lipic oraz gminy
Grodziec.
19. Bank Spółdzielczy w Koninie – w uznaniu, za ponad stuletnią działalność na rzecz
społeczności Ziemi Konińskiej, aktywizowanie środowiska lokalnego, wspieranie inicjatyw
społecznych i gospodarczych, wpajanie ducha samorządności w środowisku ludzi
przedsiębiorczych i wśród rolników.
20. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Golinie – za działania
na rzecz integracji środowisk wiejskich oraz występowanie w interesie i na rzecz
rolników, tak gminy Golina, jak i powiatu konińskiego.
21. Kółko Rolnicze w Przyjmie, gm. Golina – za 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.
22. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie – za długoletnią pracę na
rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Rzgów, za aktywne wspieranie i krzewienie
lokalnego ruchu kulturalnego, działania na rzecz edukacji przeciwpożarowej
w środowisku wiejskim.
23. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczynie – w uznaniu za wieloletnią działalność
społeczno – kulturalną, edukacyjną i wychowawczą na rzecz mieszkańców Wilczyna
i okolicznych miejscowości, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom niebezpiecznym, dbanie
o zdrowie, życie i mienie członków społeczności gminy Wilczyn.
24. Koniński Kameralny Zespół Akordeonowy - w uznaniu za krzewienie kultury,
działalność wychowawczą wśród młodzieży oraz promowanie Ziemi Konińskiej w kraju
i zagranicą.
25. Ochotnicza Straż Pożarna w Szyszyńskich Holendrach – w uznaniu za
niepodważalny wkład w funkcjonowanie społeczności lokalnej, za pracę na rzecz osób
niepełnosprawnych, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom niebezpiecznym, doskonalenie
umiejętności adeptów sztuki pożarniczej, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie,
życie i mienie mieszkańców gminy Ślesin.
26. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie - w uznaniu za wieloletnie
działania na rzecz gospodarowania i promowania pięknie zlokalizowanych wodnych
ekosystemów powiatu konińskiego.
27. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie - w uznaniu za dbałość
o bezpieczeństwo sanitarne społeczności lokalnych gmin powiatu konińskiego,
a w szczególności w szkołach i zakładach pracy oraz właściwie realizowany nadzór nad
jakością żywności, za aktywne działania na rzecz promocji zdrowia.
28. Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wilczynie – w uznaniu za organizację
działalności kulturalnej oraz promocję osiągnięć i dorobku osób niepełnosprawnych, za

aktywne działania na rzecz zmiany stereotypu myślenia o ludziach niepełnosprawnych
w społecznościach lokalnych powiatu konińskiego.
29. Koniński Bank Żywności za organizację pomocy dla osób potrzebujących wsparcia
materialnego z powiatu konińskiego, za umiejętne pozyskiwanie i dystrybucję nadwyżek
produktów żywnościowych wśród placówek pomocy społecznej i organizacji
dobroczynnych oraz organizację grup młodych wolontrariuszy.
30. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole za kultywowanie idei spółdzielczości, za
wspieranie działalności i rozwoju gospodarstw rolnych oraz wpływanie na kierunek zmian
strukturalnych w rolnictwie Ziemi Konińskiej, a także za skuteczne dostosowanie się
i zaadoptowanie do reguł konkurencyjnego, jednolitego rynku mleka i wyrobów
mleczarskich.
31. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MONA w Koninie za kultywowanie idei
spółdzielczości, za wspieranie działalności i rozwoju gospodarstw rolnych oraz wpływanie
na kierunek zmian strukturalnych w rolnictwie Ziemi Konińskiej, a także za skuteczne
dostosowanie się i zaadoptowanie do reguł konkurencyjnego, jednolitego rynku mleka i
wyrobów mleczarskich.
32. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji MIELNICA w Mielnicy Dużej za wdrażanie
oryginalnego programu aktywizacji osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich
powiatu konińskiego, ich przysposabiania do samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie, za działalność edukacyjną w społeczności lokalnej i w rodzinach osób
niepełnosprawnych, a także za stworzenie sieci aktywnego wolontariatu oraz za
reprezentowanie i promowanie powiatu konińskiego na międzynarodowych,
ogólnokrajowych i regionalnych imprezach kulturalnych i sportowych, oraz wystawach dla
osób niepełnosprawnych.
33. Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni za efektywne wdrażanie programu aktywizacji
osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań edukacyjnych, sportowych
i kulturalnych, a w tym rękodzieła artystycznego i przysposabianie osób
niepełnosprawnych do życia w społeczności lokalnej, a także za reprezentowanie
i promowanie powiatu konińskiego na międzynarodowych, ogólnokrajowych
i regionalnych imprezach kulturalnych i sportowych, oraz wystawach dla osób
niepełnosprawnych.
34. Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”, jedynemu celowemu
i faktycznie działającemu związkowi gmin, za opracowanie i wdrożenie szerokiego
programu edukacji proekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych
powiatu konińskiego, a także za wspieranie i koordynowanie działań samorządów
gminnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami.
35. Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku - w uznaniu za niepodważalny wkład
w funkcjonowanie społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom
niebezpiecznym, doskonalenie umiejętności adeptów sztuki pożarniczej, a w chwilach
zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców gminy Grodziec.
36. Bank Spółdzielczy w Wierzbinku – za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz
gospodarki rolnej na terenie gminy Wierzbinek oraz aktywne działania na rzecz
społeczności lokalnej.
37. Przedsiębiorstwo: Rzeźnictwo, Wędliniarstwo i Handel – Stanisław Ziemniarski
w Dobrosłowie – za wspieranie rozwoju rolnictwa towarowego w gminie Kazimierz
Biskupi i powiecie konińskim oraz okazywaną pomoc instytucjom i organizacjom
pozarządowym w gminie Kazimierz Biskupi.
38. Przedsiębiorstwo: „SOLGER” sp.j. Solarz i Wspólnicy w Kamienicy – za aktywne
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz udzielana pomoc instytucjom
i organizacjom pozarządowym w gminie Kazimierz Biskupi.

39. Stowarzyszenie na rzecz Osób niepełnosprawnych RADOŚĆ w Głębockiem
Pierwszym – za aktywne działania na rzecz integracji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i rodzin patologicznych oraz przełamywanie lokalnych stereotypów
w traktowaniu osób niepełnosprawnych i wdrażanie niekonwencjonalnych form ich
aktywizacji.
40. Zakład Budownictwa Ogólnego „MAR-BUD” w Koninie – za wspieranie inicjatyw
społeczności lokalnych, w tym sponsorowanie organizacji imprez o charakterze
kulturalnym oraz za działalność charytatywną.
41. Ochotnicza Straż Pożarna Tokarki, w uznaniu za niepodważalny wkład
w funkcjonowanie społeczności lokalnej, za krzewienie kultury, aktywne przeciwdziałanie
sytuacjom niebezpiecznym, doskonalenie umiejętności adeptów sztuki pożarniczej, a w
chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców gminy Kazimierz
Biskupi.
42. Przedsiębiorstwo: Henryk Urbaniak - Piekarnia Królików, za aktywne wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy oraz udział w życiu społeczności
gminy Grodziec.
43. Konińska Izba Gospodarcza – w uznaniu za aktywną działalność na rzecz wspierania
przedsiębiorczości, promocję regionu konińskiego w kraju i za granicą oraz owocną
współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.
44. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Koninie – w uznaniu
za 90-letnią pracę organiczną na rzecz dzieci i młodzieży Ziemi Konińskiej,
niepodważalne osiągnięcia i zasługi w zakresie pracy edukacyjnej, wychowawczej
i profilaktycznej oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.
45. Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Zarząd Okręgu w Koninie –
w uznaniu za upowszechnianie wśród wielu pokoleń młodego pokolenia 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.
46. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym – w uznaniu
za kultywowanie wśród wielu pokoleń uczniów najlepszych tradycji szkolnych
i ponadczasowych wartości ogólnoludzkich oraz wybitne wyniki dydaktyczne
i wychowawcze, potwierdzone licznymi sukcesami uczniów i absolwentów szkoły.
47. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście - w uznaniu za długoletnią działalność na
rzecz dbania o bezpieczeństwo społeczności lokalnej oraz aktywne uczestnictwo w życiu
kulturalnym mieszkańców gminy Stare Miasto, za pielęgnowanie tradycji i działanie
zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w wykonywanym zawodzie;
48. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MASARNIA Józef Kwiryng – w uznaniu za aktywne
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz udział w życiu społeczności gminy
Grodziec.
49. Rodzina Zawodowa Elżbiety i Zygmunta Jarka – w uznaniu za stworzenie pierwszej
w powiecie konińskim Rodziny Zawodowej o charakterze Pogotowia Rodzinnego,
za zaangażowanie w działalność na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
50. Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku - w uznaniu za studwudziestoletnią działalność
na rzecz społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym,
a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców gminy Kramsk
oraz za pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi
w wykonywanym zawodzie.
51. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodźcu - w uznaniu za stuletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach

zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców gminy Grodziec oraz za
pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi
w wykonywanym zawodzie.
52. Ochotnicza Straż Pożarna w Ślesinie - w uznaniu za stuletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach
zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców gminy Ślesin oraz za
pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi
w wykonywanym zawodzie.
53. Orkiestra Dęta przy MGOK w Kleczewie – w uznaniu za twórczą działalność na rzecz
społeczności lokalnej miasta i gminy Kleczew oraz za aktywne wspieranie i krzewienie
lokalnego ruchu kulturalnego w powiecie konińskim.
54. Aluminium Konin Impexmetal S.A. – w uznaniu za wkład w rozwój lokalnego rynku
pracy, a szczególnie za działania na rzecz ochrony i rewitalizacji środowiska naturalnego
na terenie powiatu konińskiego, w tym za wdrażanie nowych standardów w zakresie
korzystania ze środowiska naturalnego oraz za owocną współpracę z samorządami
lokalnymi powiatu konińskiego;
55. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbroszynie - w uznaniu za niepodważalny wkład
w funkcjonowanie społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom
niebezpiecznym, doskonalenie umiejętności adeptów sztuki pożarniczej, a w chwilach
zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców miasta i gminy Rychwał.
56. Koło Gospodyń Wiejskich w Przyjmie – w uznaniu za wieloletnie kultywowanie
i propagowanie tradycji lokalnych, za działania na rzecz integracji środowiska wiejskiego
w Przyjmie, gminie Golina i powiecie konińskim;
57. Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie – w uznaniu za stuletnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach
zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców miasta i gminy Golina oraz za
pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w
wykonywanym zawodzie.
58. Rodzina Zastępcza Zawodowa Zofii i Józefa Walkowskich – w uznaniu za pełną
poświęcenia pracę z dziećmi i rodzinami oraz za szczególne zaangażowanie na rzecz
dziecka pokrzywdzonego i rodziny wymagającej pomocy;
59. Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Koninie - w uznaniu za
upowszechnianie wśród wielu pokoleń młodego pokolenia idei niepodległościowych,
utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny oraz za
działalność wychowawczą wśród młodzieży szkolnej Ziemi Konińskiej.
60. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie – w uznaniu za wieloletnie
zaangażowanie w upowszechnianie wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu
konińskiego problematyki pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowia oraz
walki z uzależnieniami, za wsparcie w powstawanie i rozwoju szkolnych kół PCK oraz za
owocną współpracę z samorządem powiatu konińskiego.
61. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzymowie - w uznaniu za 90-letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach
zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców powiatu konińskiego oraz za
pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w
wykonywanym zawodzie.
62. Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku – w uznaniu za 60-letnie kultywowanie
i propagowanie tradycji lokalnych oraz za inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz
integracji środowiska wiejskiego w Sławsku, gminie Rzgów i powiecie konińskim.

63. Ochotnicza Straż Pożarna w Radolinie - w uznaniu za 90-letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie krzewienia sportu wśród młodzieży,
za aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie
o zdrowie, życie i mienie mieszkańców powiatu konińskiego oraz za pielęgnowanie
tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w wykonywanym
zawodzie.
64. Gminna Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Skulsku
– w uznaniu za twórczą działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Skulsk oraz za
aktywne wspieranie i krzewienie lokalnego ruchu kulturalnego w powiecie konińskim,
zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej.
65. Parafia Ewangelicko – Reformowana w Żychlinie – w uznaniu za aktywną działalność
na rzecz promocji regionu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w organizację „Dni
Chopinowskich” w Żychlinie oraz za wspieranie działań samorządu powiatu konińskiego
w zakresie edukacji ekologicznej i owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu
konińskiego.
66. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto – w uznaniu za wieloletnią działalność
kulturalno-oświatową i wychowawczą wśród mieszkańców powiatu konińskiego,
w szczególności za zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie
kulturowym;
67. Klub Seniora w Kramsku działający przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania
Kultury w Kramsku - w uznaniu za kultywowanie i propagowanie kultury regionalnej, za
inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego oraz za
promowanie Ziemi Konińskiej.
68. Niemiecko – Polska Misja Pojednanie im. Martina Menzla – International e. V. –
w uznaniu za upowszechnianie idei pojednania między narodami europejskimi,
w szczególności za działalność na Ziemi Konińskiej na rzecz rozwoju partnerstwa
pomiędzy społecznościami Polski i Niemiec oraz za zaangażowanie w organizację
uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej połączonych z obchodami Dnia
Weterana i Misji Pojednanie.
69. Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie – w uznaniu za 40
lat kultywowania wśród wielu pokoleń uczniów i słuchaczy najlepszych tradycji szkolnych
i ponadczasowych wartości ogólnoludzkich, za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i
wychowawcze oraz za wspieranie działań samorządu powiatu konińskiego w zakresie
promocji zdrowia.
70. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – w uznaniu za 20-letnią działalność
na rzecz rozwoju oświaty na Ziemi Konińskiej, za wdrażanie nowoczesnych metod
doskonalenia nauczycieli oraz za owocną współpracę z samorządami powiatu
konińskiego.
71. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ślesinie – w uznaniu za aktywne
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy oraz zaangażowanie we
współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
72. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MAK w Skulsku – w uznaniu za
aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy oraz
zaangażowanie we współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.
73. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie – w uznaniu za 25-letnie zaangażowanie
w działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz za inicjowanie i podejmowanie działań na
rzecz rozwoju i promocji kultury na Ziemi Konińskiej, w szczególności za organizację
imprez kulturalnych.
74. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczy Pierwszej – w uznaniu za 90-letnia działalność
na rzecz społeczności lokalnej, za krzewienie kultury, aktywne przeciwdziałanie

sytuacjom kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie
mieszkańców powiatu konińskiego oraz za pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne
z zasadami i normami obowiązującymi w wykonywanym zawodzie;
75. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie – w uznaniu za 25letnie zaangażowanie w działania na rzecz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
dzieci i młodzieży, rodziców i placówek oświatowych oraz za podejmowanie inicjatyw na
rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z powiatu konińskiego.
76. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Sompolnie – w uznaniu
za 40-letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
w szczególności za zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego powiatu.
77. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Nadgoplański
w Kruszwicy – w uznaniu za działalność na rzecz promocji walorów krajoznawczych
powiatu konińskiego, w szczególności za realizację we współpracy z Towarzystwem
Społeczno-Gospodarczym „Dwa Mosty” inicjatyw mających na celu popularyzację szlaku
bursztynowego.
78. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale –
w uznaniu za 25-letnią działalność edukacyjno-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży
z różnym stopniem niepełnosprawności, w szczególności za podejmowanie inicjatyw
na rzecz artystycznego i sportowego rozwoju wychowanków, a dzięki temu osiąganie
sukcesów na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
79. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich – w uznaniu za ponad 20-letnią działalność
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.
80. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – w uznaniu za 20-letnią działalność
na rzecz rozwoju regionalnego, w szczególności w zakresie wspierania
przedsiębiorczości i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców, za promocję
regionu konińskiego oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu
konińskiego.
81. FRAPO – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. – w uznaniu za 20-letnią działalność i wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy w powiecie konińskim oraz
zaangażowanie w działalność charytatywną.
82. Klub HDK PCK przy Parafii M.B.P. w Kawnicach – w uznaniu za 15-letnie
zaangażowanie w upowszechnianie wśród mieszkańców powiatu konińskiego idei
honorowego krwiodawstwa oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej,
szczególnie w zakresie krzewienia sportu;
83. Ochotnicza Straż Pożarna w Licheniu – w uznaniu za 100-letnią działalność na rzecz
dbania o bezpieczeństwo społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za aktywne
uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym mieszkańców gminy Ślesin,
za pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi
w wykonywanym zawodzie oraz za reprezentowanie powiatu konińskiego na zawodach
Wodnych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych i Mistrzostwach Polski w Ratownictwie
Wodnym i Powodziowym.
84. Zespół wokalno-instrumentalny „Bravo” z Izabelina – w uznaniu za 20-letnią
działalność kulturalną, dbałość o zachowanie tradycji oraz promowanie powiatu
konińskiego.
85. Kupiec Sp. z o.o. – w uznaniu za 25-letnią działalność na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy, za wspieranie akcji charytatywnych i imprez

społeczno-kulturalnych w powiecie konińskim oraz za zaangażowanie we współpracę
z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.
86. Klub Seniora „Płomień” – w uznaniu za 20 lat działalności na rzecz pielęgnowania
i przekazywania młodszym pokoleniom tradycji patriotycznych i ludowych oraz
za promowanie poprzez swoje działania gminy Wilczyn i całego powiatu konińskiego.
87. Ochotnicza Straż Pożarna w Sompolnie – w uznaniu za ponad 110-letnią działalność
na rzecz społeczności lokalnej, za krzewienie kultury, aktywne przeciwdziałanie
sytuacjom kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie
mieszkańców powiatu konińskiego oraz za pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne
z zasadami i normami obowiązującymi w wykonywanym zawodzie;
88. Zespół „Senior” działający przy Domu Kultury w Golinie – w uznaniu za ponad
30-letnią działalność kulturalną, dbałość o zachowanie tradycji oraz promowanie powiatu
konińskiego.
89. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym – w uznaniu za działania
mające na celu upamiętnienie zarówno bohaterów, jak i wydarzeń Powstania
Styczniowego, za oryginalny sposób rozbudzania u dzieci i młodzieży fascynacji historią
poprzez organizację niekonwencjonalnych lekcji muzealnych;
90. Szkoła Podstawowa im. generała Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach –
w uznaniu za ponad 90-letnie działania mające na celu kształtowanie postaw
patriotycznych, w tym w szczególności za popularyzację wartości związanych
z Powstaniem Styczniowym wśród lokalnej społeczności powiatu konińskiego;
91. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach – w uznaniu
za wieloletnie działania mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych, w tym
w szczególności za popularyzację wartości związanych z Powstaniem Styczniowym
wśród lokalnej społeczności powiatu konińskiego;
92. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrosołowie –
w uznaniu za wieloletnie działania mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych,
w tym w szczególności za popularyzację wartości związanych z Powstaniem
Styczniowym wśród lokalnej społeczności powiatu konińskiego.
93. Handel i Usługi Budowlane WRÓBEL Sp. z o.o. – w uznaniu za 15-letnią działalność
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy, za zaangażowanie
w przedsięwzięcia skierowane do młodzieży oraz wspieranie organizacji imprez
sportowych w powiecie konińskim.
94. Zespół Folklorystyczny „Dębowiacy” działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Sompolnie – w uznaniu za propagowanie kultury regionalnej, za ożywianie
i pielęgnowanie tradycji ludowych oraz promowanie Ziemi Konińskiej na arenie
ogólnopolskiej;
95. Zespół „Kwiaciarki” działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Sompolnie – w uznaniu za 35-letnią działalność kulturalną i społeczną, dbałość
o zachowanie tradycji oraz promowanie powiatu konińskiego.
96. Orkiestra „Quantum” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale – w uznaniu za
wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury, edukacji muzycznej oraz integracji
środowisk muzycznych i społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za promowanie
powiatu w kraju i za granicą.
97. Koło Łowieckie nr 23 „Knieja” z Grąblina – w uznaniu za 50-letnią działalność na
rzecz zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego powiatu konińskiego,
za podtrzymywanie tradycji łowieckich, zaangażowanie w rozwój populacji zwierząt dziko
żyjących oraz za współpracę ze szkołami i samorządami lokalnymi.

98. Zespół Tańca Ludowego „Uśmiech” z Liśca Wielkiego – w uznaniu za 40-letnią
działalność na rzecz upowszechniania kultury i tradycji ludowych, za zaangażowanie
w edukację artystyczno-wychowawczą mieszkańców powiatu oraz za promowanie
powiatu konińskiego w kraju i za granicą.
99. 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu – w uznaniu za wsparcie działalności
społeczno-wychowawczej dzieci i młodzieży, za krzewienie kultury oraz wartości
patriotycznych, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
za zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym i za współpracę
z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego;
100. Fundacja „Mielnica” – w uznaniu za ponad 25-letnią działalność na rzecz środowiska
lokalnego powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w realizację
programów wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i życiowych osób
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz za aktywną współpracę z samorządami lokalnymi
powiatu konińskiego;
101. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koninie –
w uznaniu za działalność na rzecz powiatu konińskiego, w szczególności
za pielęgnowanie tradycji, współorganizację uroczystości patriotycznych i historycznych,
za działalność kulturalną i sportową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz za
promowanie tradycji pożarniczych poza granicą kraju.
102. Klub Sportowy GÓRNIK KONIN – w uznaniu za ponad 55-letnią działalność na rzecz
popularyzowania sportu wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz za potwierdzone
wieloma sukcesami reprezentowanie Powiatu Konińskiego na turniejach piłkarskich w
ramach współzawodnictwa sportowego powiatów województwa wielkopolskiego;
103. Klub Sportowy SOKÓŁ KLECZEW – w uznaniu za ponad 85-letnią działalność na
rzecz popularyzowania sportu wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz za
potwierdzone wieloma sukcesami reprezentowanie Powiatu Konińskiego na turniejach
piłkarskich w ramach współzawodnictwa sportowego powiatów województwa
wielkopolskiego;
104. Koło Gospodyń Wiejskich w Sycewie – w uznaniu za 55-letnie kultywowanie
i propagowanie tradycji lokalnych oraz za inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz
integracji środowiska wiejskiego w gminie Sompolno i powiecie konińskim;
105. Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego MEDYK – w uznaniu za ponad 30-letnią
działalność na rzecz popularyzowania piłkarstwa nożnego wśród dziewcząt oraz za
potwierdzone wieloma sukcesami reprezentowanie Powiatu Konińskiego na turniejach
piłkarskich w ramach współzawodnictwa sportowego powiatów województwa
wielkopolskiego;
106. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie – w uznaniu za wieloletnią
działalność kulturalno-oświatową i wychowawczą wśród mieszkańców powiatu
konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy o
dziedzictwie kulturowym;
107. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie – w uznaniu za wieloletnią
działalność kulturalno-wychowawczą wśród mieszkańców powiatu konińskiego, za
propagowanie kultury regionalnej, za inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz
integracji środowiska lokalnego oraz za promowanie Ziemi Konińskiej;
108. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WILKI WILCZYN – w uznaniu za działalność na
rzecz popularyzowania piłki siatkowej wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz za
potwierdzone wieloma sukcesami reprezentowanie Powiatu Konińskiego na turniejach
siatkarskich w ramach współzawodnictwa sportowego powiatów województwa
wielkopolskiego;

109. Uczniowski Klub Sportowy OSiR Kleczew – w uznaniu za ponad 55-letnią
działalność na rzecz popularyzowania sportu wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz
za potwierdzone wieloma sukcesami reprezentowanie Powiatu Konińskiego w zawodach
karate na arenie krajowej i międzynarodowej.
110. Ochotnicza Straż Pożarna w Tomisławicach – w uznaniu za 90-letnią działalność
społeczno – kulturalną, edukacyjną i wychowawczą na rzecz mieszkańców gminy
Wierzbinek oraz za aktywne przeciwdziałanie sytuacjom niebezpiecznym, dbanie o
zdrowie, życie i mienie członków społeczności powiatu konińskiego.
111. Sompoleńska Orkiestra Dęta – w uznaniu za twórczą działalność na rzecz
społeczności lokalnej gminy Sompolno oraz za aktywne wspieranie i krzewienie
lokalnego ruchu kulturalnego w powiecie konińskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
112. Zakład Zaopatrzenia „Hydrostal” Spółka jawna – w uznaniu za 20-letnią działalność
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy, za wspieranie akcji
charytatywnych i imprez społeczno-kulturalnych w powiecie konińskim oraz za
zaangażowanie we współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.
113. Powiatowa Organizacja Ligi Obrony Kraju im. „Małoletnich Podoficerów
Piechoty” w Koninie – w uznaniu za 10-letnią działalność na rzecz szerzenia
patriotycznej postawy wśród mieszkańców Powiatu Konińskiego oraz kształtowanie
postaw młodzieży wobec obronności i bezpieczeństwa kraju, a także kultywowanie
tradycji narodowych oręża polskiego.
114. Zespół Ludowy „Świętojanki” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Kramsku – w uznaniu za propagowanie kultury ludowej regionu konińskiego, za
ożywianie i pielęgnowanie tradycji oraz obyczajów oraz za promowanie Ziemi Konińskiej
na arenie ogólnopolskiej.
115. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem – w uznaniu za działalność
na rzecz twórczego uobecniania świadectwa życia i duchowego bogactwa myśli Jana
Pawła II w realizowanym przez szkołę procesie wychowawczo-edukacyjnym;
116. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem – w uznaniu za 150letnią działalność na rzecz kultywowania wśród wielu pokoleń uczniów najlepszych
tradycji szkolnych i ponadczasowych wartości ogólnoludzkich, w tym za twórcze
uobecnianie świadectwa życia i duchowego bogactwa myśli Jana Pawła II
w realizowanym przez szkołę procesie wychowawczo-edukacyjnym.
117. Klub HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Koninie –
w uznaniu za 15-letnie zaangażowanie w upowszechnianie wśród mieszkańców powiatu
konińskiego i miasta Konina idei honorowego krwiodawstwa oraz za działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu, szczególnie w zakresie rekreacyjno-sportowym;
118. Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu Biskupim – w uznaniu za ponad 100-letnią
działalność na rzecz społeczności lokalnej, za krzewienie kultury i aktywności sportowej,
za aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie
o zdrowie, życie i mienie mieszkańców powiatu konińskiego oraz za pielęgnowanie
tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w wykonywanym
zawodzie.
119. Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Skulsku – w uznaniu
za 20-letnią działalność na rzecz rozwoju kultury, edukacji muzycznej oraz integracji
środowisk muzycznych i społeczności lokalnej powiatu konińskiego oraz za promowanie
powiatu w kraju.
120. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie –
w uznaniu za działalność na rzecz środowiska lokalnego powiatu konińskiego,
w szczególności za zaangażowanie w realizację programów wyrównywania szans

edukacyjnych, społecznych i życiowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin
oraz za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.

