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2 maja 2011 r. podczas sesji Rada Po-
wiatu Konińskiego zdecydowała o wy-
borze nowego starosty. Większością 
głosów radnych zostałam wybrana na 
stanowisko starosty konińskiego. Moim 
zastępcą został Andrzej Nowak, a prze-
wodniczącym Rady Janusz Stankiewicz.  
Wspólne przewodnictwo w powiecie roz-
poczęliśmy od wyboru zarządu oraz peł-
nej mobilizacji wszystkich pracowników 
starostwa i naszych jednostek powiato-
wych.
Ruszamy do pracy.

Drodzy mieszkańcy powiatu!

Zaufanie jaki obdarzyła mnie Rada, 
zaufanie jakim za pośrednictwem swo-
ich radnych obdarzyliście mnie Pań-
stwo sami jest wielkim wyróżnieniem 
a jednocześnie dużym zobowiązaniem. 

Odpowiedzialność tą z pełną świado-
mością przyjmuję, zapewniając o swojej 
pracowitości i nieustępliwym dążeniu 
do postępu, zrównoważonego rozwoju 
wszystkich obszarów naszego powiatu.

Zmieniło się wiele. Przyjmijmy zmiany 
z otwartością i starajmy się współpra-
cować, wymieniając jednocześnie uwagi 
i szukając kompromisów. Jesteśmy tu 
dla Państwa i czekamy, wraz ze wszyst-
kimi pracownikami starostwa i jedno-
stek powiatowych na konstruktywny 
dialog, uwagi i pomysły.

Liczę na Państwa współpracę.

 Z wyrazami szacunku

 
 Małgorzata Waszak

 Starosta Koniński

W numerze:
 Zmiana powiatowej władzy

 Pomoc na zalesianie

 Nowy profil kształcenia w ZSP 
w Kleczewie

 Powiatowe Co? Gdzie? Kiedy?

Szanowni Państwo!

Zarząd Powiatu Konińskiego (od lewej):
Stanisław Głąbicki, Jacek Wysocki, Małgorzata Waszak - starosta koniński, 

Andrzej Nowak - wicestarosta koniński, Tadeusz Jaroszewski.
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Ponad półtora tysiąca uczniów z 25 
szkół brało udział w piątej powiatowej 
odsłonie akcji „Drzewko za butelkę” 
i jak co roku konkurs cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem młodzieży 
i nauczycieli.

Do udziału w tegorocznym przedsię-
wzięciu zgłosiło się 25 placówek szkol-
nych z powiatu (w tym Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Rychwale) 
oraz Pogotowie Opiekuńcze w Koninie. 
Dla porównania: w 2009 roku w akcji 
brało udział 17 placówek, a w 2010 – 22. 

W ciągu zaledwie jednego miesiąca, 
ponad 1500 uczniów zbierało butelki PET 
i nakrętki od butelek. Młodzi ekolodzy ze-
brali ich ponad milion, a dokładnie 1 mln 
27 tys. 645 szt. Zaznacza się wyraźna 
przewaga nakrętek (890 tys. 112 szt.) nad 
butelkami (137 tys. 533 szt.). Dla porów-
nania: w 2010 roku zebranych zostało 441 
tysięcy butelek i nakrętek, a w 2009 roku 
– ponad 195 tysięcy butelek i nakrętek.

Najsprawniejsze i najbardziej aktyw-
ne ekologicznie okazało się Gimnazjum 
w Kazimierzu Biskupim – zebrało ponad 
341 tys. butelek i nakrętek. Zaraz za nim 
uplasowali się uczniowie Gimnazjum 
w Golinie – ponad 100 tys. butelek i na-
krętek oraz Zespół Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych w Żychlinie z wynikiem 
ponad 72 tys. Nakrętki z tworzywa czeka 

jeszcze długa droga, ponieważ zostaną 
przetransportowane do firmy zajmującej 
się przetwarzaniem tworzyw, a pienią-
dze pochodzące z ich sprzedaży pomogą 
w zakupie wózka inwalidzkiego. 

Oprócz standardowych dzia-
łań, w programie tegorocznej 
imprezy znalazły się nowe 
propozycje: konkurs na rzeź-
bę użytkową z butelek PET. 
Do oceny nadesłanych zostało 
9 prac, nie tylko o niecodzien-
nych formach, ale też nazwach: 
eko–pet–barek, wazon roz-
gwiazdotelka, osłonka deko-
racyjna na doniczkę, sztaluga 
malarska, drzewko w butelce, 
lampka biurowa, hulajnoga po 
odzysku, huśtawka nastrojów 
gimnazjalistów, kwiatopółka 
gimnazjalistów.

Jury wyłoniło 3 laureatów: 
I. Gimnazjum w Kramsku – 

rzeźba kwiatopółka gimna-
zjalistów,

II. Gimnazjum w Wysokiem – 
rzeźba huśtawka nastrojów 
gimnazjalistów,

III. Gimnazjum w Morzyczynie – rzeźba 
Eko–PET–barek.
Starostwo Powiatowe w Koninie do 

akcji „Drzewko za butelkę” przystąpiło 
po raz piąty. Konkurs ten wpisany został 

w ogólnopolskie przedsięwzięcie o takiej 
samej nazwie, realizowane przez firmy 
chemiczne skupione w programie „Od-
powiedzialność i Troska”.

Poza edukacją ekologiczną, celem 
akcji jest pobudzenie aktywności spo-
łecznej, dbałości o środowisko naturalne 
oraz własne otoczenie. W zamian za ze-
brane butelki i nakrętki, które trafiają do 
recyklingu, jej uczestnicy otrzymują sa-
dzonki drzew, które sadzą w wybranych 
przez siebie miejscach w swojej miejsco-
wości. Dzięki temu nie tylko upiększają 
własne otoczenie, ale dają wyraz swego 
zaangażowania w ochronę środowiska 
naturalnego. 

Do pomocy w tegorocznej akcji włączy-
li się także wolontariusze ze Stowarzy-
szenia Ekologiczno–Kulturalnego „Eko- 
-logiczni” w Koninie.

Piąta Powiatowa Edycja Akcji „Drzew-
ko za butelkę” jest również wyjątkowa 
z racji sponsorów, którym serdecznie 
jeszcze raz dziękujemy za podarowa-
ne sadzonki oraz drobne upominki dla 
uczestników akcji. Byli nimi: 
– Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Konin 

(podarowało 200 szt. sadzonek świer-
ka), Nadleśnictwo Grodziec – gościło 
u siebie finalistów powiatowego kon-
kursu,

– Castorama Konin,
– Smurfit Kappa z Modły Królewskiej, 

gm. Stare Miasto.

Marek Niezabitowski
Inspektor 

w Wydziale Ochrony 
Gruntów Rolnych,

Rolnictwa i Leśnictwa 

Ekologia
Rozstrzygnięcie 
V powiatowego konkursu 
„Drzewko za butelkę”
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Rolnik Koniński

Rozstrzygnięto IX edycję etapu re-
gionalnego Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. O miano najbezpieczniejszego 
gospodarstwa rywalizowało dziewięć 
gospodarstw: cztery z powiatu ko-
nińskiego, jedno z powiatu kolskiego, 
dwa z tureckiego oraz dwa z powiatu 
słupeckiego.

10 maja 2011 r. Regionalna Komisja 
Konkursowa składająca się z przed-
stawicieli: Placówki Terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Koninie, Starostw Powiatowych w Ko-
ninie, Kole, Słupcy i Turku, konińskiego 
Oddziału Państwowej Inspekcji Pra-
cy, Komendy Miejskiej PSP w Koninie, 
Komendy Powiatowej PSP w Słupcy, 
Komendy Powiatowej PSP w Kole, Ko-
mendy Powiatowej PSP w Turku, Biura 
Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej w Turku, Powiatowego Zespołu 
Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Koninie pod-
sumowała konkurs.

Regionalna Komisja Konkursowa po-
stanowiła przyznać: 

I miejsce – Mariuszowi Głombickie-
mu ze wsi Borówiec w gm. Ostrowite 
i uznała jego gospodarstwo jako najbez-
pieczniejsze w 2011 r. w etapie regional-
nym,

II miejsce – Marii i Tadeuszowi Ry-
barczykom z Lisewa w gm. Skulsk, 

III miejsce – Agnieszce i Mariuszo-
wi Zwolskim z Czartowa w gm. Skulsk 
oraz Tomaszowi Kaźmierczakowi ze 
wsi Dzierzbotki w gm. Kawęczyn.

Przy ocenie gospodarstw komisja 
brała pod uwagę miedzy innymi ład 
i porządek w obrębie podwórza, zabu-
dowań i stanowisk pracy, stan budyn-
ków inwentarskich i gospodarczych 
(stan schodów, używanych drabin oraz 
instalacji i urządzeń elektrycznych), 
wyposażenie maszyn i urządzeń uży-

wanych w gospodarstwie w osłony 
ruchomych części, podpory i inne za-
bezpieczenia, stan techniczny pilarek 
tarczowych i łańcuchowych, warunki 
obsługi i bytowania zwierząt gospo-
darskich oraz stosowanie, stan i jakość 
środków ochrony osobistej oraz este-
tykę gospodarstw.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród odbędzie się 9 lipca 2011 r. 
podczas Pikniku Sołtysów w Sompolnie, 
dzięki uprzejmości jego organizatorów 
tj. Urzędu Miejskiego w Sompolnie, Wy-
dawnictwa „Przegląd Koniński” i Krajo-
wego Stowarzyszenia Sołtysów.

Gratulujemy laureatom i wszystkim 
uczestnikom konkursu.

Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego Referatu 

Prewencji, Rehabilitacji 
i Orzecznictwa Lekarskiego 

w Placówce Terenowej KRUS 
w Koninie 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Placówka Terenowa 

w Koninie informuje

Tworzenie produktów 
lokalnych w Europie

Wymiana doświadczeń w zakresie 
funkcjonowania produktów lokalnych 
pomiędzy rolnikami z Regionu Bre-
tania we Francji, Regionu Sibiu w Ru-
muni i Powiatu Konińskiego to główny 
cel przedsięwzięcia realizowanego 
przez Stowarzyszenie Adenia z Rennes 
(Francja).

Pierwsze z cyklu trzech spotkań od-
było się w dniach 16-21 maja w Bretanii. 
Podczas tej wizyty nasza delegacja mo-
gła zobaczyć różne przykłady rozwiązań 
wprowadzonych przez francuskich pro-
ducentów, wspieranych przez samorzą-
dy, izby rolnicze czy grup producentów. 
Zwiedziliśmy kilka gospodarstw, które 
prowadzą produkcję mleka, wieprzowi-
ny, jaj, drobiu, a swoje produkty sprze-
dają we własnych gospodarstwach 
lub wspólnych otwartych przez siebie 
sklepach. W większości gospodarstw 
oprócz produkcji rolniczej prowadzone 
są także inne kierunki działalności takie 
jak: produkcja energii, przetwórstwo, 
usługi agroturystyczne.

Trwający trzy lata projekt otrzymał 
dofinansowanie w ramach programu 
EUROPA SZERSZA 2010, uruchomione-
go z funduszy Fundacji France. Projekt 
umożliwi partnerom porównanie sytu-
acji w zakresie tworzenia i waloryzacji 

produktów lokalnych oraz zapoznanie 
się z pomysłami, ciekawymi inicjatywa-
mi mającymi na celu promocję lokalnych 
produktów rolnych przy udziale i z po-
parciem samorządów, szkół, sklepów 
spożywczych i innych podmiotów gospo-
darczych.

Jeszcze w tym roku zorganizowane 
zostanie kolejne spotkanie w Sibu (Ru-
munia). Zgodnie z programem powiat 
koniński będzie gościł uczestników pro-
jektu w przyszłym roku.

Bożena Frankowska 
Naczelnik Wydziału

Ochrony Gruntów Rolnych, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Trzynaście spośród siedmiuset szkół 
województwa wielkopolskiego otrzy-
mało 20 kwietnia wyróżnienia Wiel-
kopolskiego Kuratorium Oświaty za 
zaangażowanie, kreatywność i pracę 
wykonaną na rzecz upowszechnienia 
życia i twórczości Fryderyka Chopina 
w Roku Kompozytora. W gronie tym 
znalazł się również Zespół Szkół Eko-
nomiczno–Usługowych im. Fryderyka 
Chopina w Żychlinie.

Na gali w Zespole Szkół Muzycznych 
w Poznaniu, pani Hanna Rajcic–Mer-
gler – wielkopolski wicekurator oświa-
ty wręczyła podziękowania za pomy-
słowość, zaangażowanie nauczycieli 
i uczniów. 

Żychlińska szkoła była organizatorem 
wielu imprez towarzyszących obcho-
dom Roku Chopina: koncertów, mini-
recitali, lekcji dla uczniów innych szkół, 
konkursu plastycznego dla gimnazjów 

na album o Chopinie, 
wykładów i prelekcji. 
Dzięki zaangażowaniu 
szkoły we wrześniu 2010 
r. w Żychlinie odbył się 
I Zlot Wielkopolskich 
Szkół im. F. Chopina oraz 
konkurs wiedzy o Patro-
nie. Szkoła włączyła się 
również w regionalne 
obchody Roku Chopina, 
czego uwieńczeniem 
było odsłonięcie pomni-

ka kompozytora przed pałacem Broni-
kowskich w Żychlinie. Wiele słów uzna-
nia wyróżnione placówki usłyszały rów-
nież od dyrektora Filharmonii Poznań-
skiej, pana Wojciecha Nentwiga, który 
był przewodniczącym Wielkopolskiego 
Komitetu Obchodów Chopin 2010.

Na zakończenie uczestnicy spotkania 
wysłuchali minikoncertu uczniów Ze-
społu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Anna Matczak-Gaj
Dyrektor Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie

Edukacja

Od września, w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleczewie ruszy 
klasa licealna o profilu policyjno-woj-
skowym. Edukacja na tym kierunku 
ma zapewnić zdobycie wiedzy i umie-
jętności, która ułatwi przyszłym ab-
solwentom wstęp na wyższe uczelnie 
wojskowe, policyjne i strażackie.

Uczniowie będą realizowali program 
przewidziany dla liceum ogólnokształ-
cącego oraz zajęcia dodatkowe z pod-
stawowych elementów kryminalistyki, 
prawoznawstwa, psychologii, bezpie-
czeństwa publicznego oraz wiedzy 
o społeczeństwie. Projekt edukacyj-
ny dla takiej klasy przewiduje również 
udział młodzieży w obozach sprawno-
ściowych, wyjazdach dydaktycznych 
w ramach edukacji obywatelskiej i re-
kreacji a także w przedsięwzięciu pn. 
„Szkoła sukcesu”, oferującym zajęcia 

z nauki języków obcych i przedsiębior-
czości.

Dla podkreślenia odmienności profi-
lu, uczniowie nosić będą specjalnie za-
projektowane mundurki. Będzie to też 
pierwsza w kleczewskiej palcówce kla-
sa, która posiada własnego patrona. De-
klarację o współpracy z Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie oraz 
objęciu patronatu nad klasą o profilu 
policyjno-wojskowym podpisał 17 maja 
2011 r. Wielkopolski Komendant Woje-
wódzki Policji mł. insp. Krzysztof Jarosz.

Jak zapewnia dyrektor szkoły Mariet-
ta Putz, nowa oferta edukacyjna cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród 
gimnazjalistów – zarówno chłopców, jak 
i dziewcząt, którzy nie ukrywają, iż z nie-
cierpliwością czekają na 1 września.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Nowy profil kształcenia 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

Rolnicy, którzy zdecydują się po-
sadzić las na swoich gruntach, mogą 
otrzymać na realizację tego zadania 
pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 1 czerwca ruszył 
nabór wniosków o przyznanie pomocy 
z działania „Zalesianie gruntów rol-
nych i zalesianie gruntów innych niż 
rolne” finansowanego z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 
2013. Wnioski można składać w tym 
roku w biurach powiatowych ARiMR do 
1 sierpnia.

Wielu rolników uprawia ziemię bar-
dzo słabej jakości, która nie gwarantuje 
uzyskiwanie plonów zapewniających 
godziwe zyski. Zalesienie takich gruntów 
jest dla nich szansą na uzyskanie więk-
szych dochodów, niż gdyby zdecydowali 
się prowadzić tam produkcję rolniczą. 
W tegorocznych zasadach przyznawania 
pomocy z tego działania, wprowadzo-
nych poprzez nowelizację rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
zaszły pewne zmiany, które są korzyst-
ne dla rolników. Najważniejsza z nich to 
zwiększenie maksymalnej powierzchni 
gruntów przeznaczonych do zalesie-
nia. Według nowych przepisów jeden 
beneficjent w całym okresie realizacji 
PROW 2007-2013 może posadzić las na 
powierzchni do 100 ha, dotychczas była 
możliwość zalesienia maksymalnie 20 
ha. Inną istotną zmianą jest możliwość 
zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 
0,5 ha jeśli dany grunt graniczy z lasem, 
przy czym minimalna powierzchnia 
gruntu do zalesienia to 0,1 ha. 

Źródło: www.arimr.gov.pl

Pomoc na 
zalesianie

Wyróżnienie 
Wielkopolskiego 
Kuratorium Oświaty
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Edukacja

Już po raz szósty w Zespole Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych w Żychlinie 
odbyła się uroczystość z okazji Świa-
towego Dnia Ziemi zorganizowana pod 
patronatem Starostwa Powiatowego 
w Koninie. 

Rok 2011 decyzją Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ ogłoszony został przez Mię-
dzynarodowym Rokiem Lasów, dlatego 
też hasłem tegorocznego Światowego 
Dnia Ziemi było „Las całkiem blisko nas”, 
a do współpracy w organizacji spotkania 
zaproszono tych, którzy dbają o przyro-
dę, ale też umożliwiają bezpieczne ko-
rzystanie z jej dóbr, czyli z pracowników 
Nadleśnictwa Konin. 

W ramach obchodów Dnia Ziemi zor-
ganizowano konkursy dla uczniów gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 

•	fotograficzne – „Las w codziennym 
życiu moim i mojej rodziny” i „Drzewa 
pomnikowe”, 

•	plastyczne na plakat „Las domem dla 
zwierząt” i „Tajemnice lasu”, 

•	konkurs na album „Puszcze, lasy, bory 
Polski”, 

•	konkurs na makietę leśniczówki, 
•	literacki na list „Nie podrzucaj śmieci” 

oraz 
•	konkurs na prezentację multimedial-

ną „Znaczenie lasu dla zdrowia czło-
wieka”.
Do wspólnej zabawy włączyło się 349 

uczniów z czterech gimnazjów w Koninie 
oraz gimnazjów w Golinie, Żychlinie, w Li-
ścu Wielkim, Rychwale, Starym Mieście, 
Sławsku, Skulsku, Grzymiszewie i Krzy-
mowie, a także szkół ponadgimnazjal-
nych w Żychlinie, Kleczewie i Sompolnie. 

Z kolei nauczyciele, opiekunowie kółek 
biologicznych, animatorzy edukacji eko-
logicznej oraz opiekunowie Ligi Obrony 
Przyrody wzięli udział w konkursie po-
legającym na stworzeniu scenariusza 
zajęć z uczniami w lesie. 

Gościem specjalnym uroczystości była 
polska działaczka ekologiczna, założy-
cielka i prezes Fundacji Nasza Ziemia 
– pani Mira Stanisławska–Meysztowicz. 
Osoba, której działania znalazły uznanie 
u władz państwowych, o czym świadczą 
przyznane odznaczenia i wyróżnienia. 

Podczas uroczystości zaprezentowa-
no prace konkursowe i doceniono te naj-
ciekawsze. Wszyscy laureaci otrzymali 
nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Konnie oraz Nadleśnictwo 
Konin, które m.in. obdarowało drzew-
kiem każdą ze szkół biorących udział 
w konkursach. Wszyscy uczestniczący 
w spotkaniu mieli możliwość obejrzenia 
wystawy z pracami konkursowymi oraz 
skorzystania z przepowiedni drzewnego 
horoskopu celtyckiego przygotowanego 
przez uczniów ZSEU w Żychlinie.

Organizatorzy Światowego Dnia Ziemi
Joanna Wierzbowska

Żanetta Śledzińska
Agnieszka Marciniak

Nauczycielki Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Światowy Dzień Ziemi 
w Żychlinie
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Czternaścioro uczniów ze Stred-
nej Odbornej Skoly Obchodu a Slużieb 
w Puchovie na Słowacji przebywało 
od 5 do 25 maja w Zespole Szkół Eko-
nomiczno–Usługowych im. F. Chopi-
na w Żychlinie. Uczniowie, pod opie-
ką dwóch nauczycielek: inż. Ludmiły 
Hamsikovej i Viery Filovej, przyjechali 
do Polski w ramach programu Leonar-
do da Vinci finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Szkoły te współpra-
cują ze sobą w ramach tego programu 
od czterech lat.

Tegoroczny projekt nosi nazwę „Ryby 
i ich znaczenie w żywieniu człowieka”. 

Przez trzy tygodnie praktyczne umie-
jętności uczniowie zdobywali w zakła-
dach gastronomicznych: „Staromiejska”, 
„Pensjonat nad Zalewem”, „Grodzka”, 
„Nautia”, „Pałacyk” oraz stołówka ZSE
-U, gdzie poznawali regionalną kuchnię 
pod względem sposobu doboru pro-
duktów, przygotowania potraw oraz ob-
sługi konsumenta. Projekt przewidywał 
zdobycie umiejętności przygotowywania 
słodkowodnych i morskich ryb oraz spo-
rządzania z nich potraw, uwzględniając 
zasady stosowane w technologii gastro-
nomicznej. 

Uczniowie zrealizowali także boga-
ty program kulturalny. Oprócz wizyty 

w Warszawie i Kopalni Soli w Kłodawie, 
goście ze Słowacji poznawali region 
koniński, odwiedzili m.in. Bazylikę w Li-
cheniu, Gospodarstwo Rybackie „ACI-
POL” w Gosławicach, Gospodarstwo 
Agroturystyczne w Mielnicy Dużej oraz 
Muzeum w Gosławicach. Mieli również 
okazję kibicować uczestnikom V Regio-
nalnych Zawodów w Powożeniu Zaprzę-
gami Konnymi w Krzymowie. 

Pobyt uczniów ze Słowacji zakończyło 
się spotkanie z wicestarostą konińskim 
Andrzejem Nowakiem, podczas którego 
każdy z uczestników otrzymał certyfikat 
zaświadczający o odbyciu stażu.

Jolanta Knapkiewicz
Żanetta Śledzińska

Nauczycielki Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie

Edukacja / Z Kroniki Powiatu
Uczniowie ze Słowacji 
w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie

Kwalifikacja 
wojskowa 
w powiecie 
konińskim 

Dla tysiąca młodych mężczyzn i ko-
biet z powiatu konińskiego, 9 maja roz-
poczęła się kwalifikacja wojskowa. Po-
trwa do 24 czerwca i przebiegać będzie 
według ustalonego harmonogramu.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopol-
skiego, do przeprowadzenia tegorocznej 
kwalifikacji wojskowej w powiecie ko-
nińskim powołana została Powiatowa 
Komisja Lekarska Nr 1, z siedzibą w Ze-
spole Szkół Medycznych, przy ul Prze-
mysłowej 4 w Koninie.

Kwalifikacja to nie pobór, a jedynie 
ocena zdrowotnej przydatności do wyko-
nywania zawodu żołnierza. 

Powiatowa Komisja Lekarska wyda 
orzeczenie o stopniu zdolności do czyn-
nej służby wojskowej dla 1 068 młodych 
obywateli z naszego powiatu, głównie 
mężczyzn urodzonych po 1992 roku oraz 
kobiet, które kończą naukę na prefero-
wanych przez armię kierunkach. Sta-
wiennictwo jest obowiązkowe.

Kwalifikacja przebiegać będzie wg 
planu dla poszczególnych gmin.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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W sobotę 7 maja rozegrano Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Starosty 
Konińskiego. Do rywalizacji o najwyż-
sze trofeum przystąpiło 76 zawodni-
ków z 10 powiatów.

Zawody rozgrywano systemem ro-
syjskim bez dodatkowej gry o I miejsce. 
Tenisiści walczyli w trzech grupach 
wiekowych z podziałem na chłopców 
i dziewczęta.

Najliczniejszą reprezentację stanowi-
li uczniowie szkół podstawowych czyli 
młodzicy. W tej kategorii wiekowej, bez-
konkurencyjni okazali się Agata Łożyń-
ska z UZTS Barcin i Dawid Balcerzak 
z SKTS Słupca.

Wśród „młodzieżowców”– zawodników 
od 14 do 21 roku życia – najlepszy wynik 
osiągnął Dawid Kaszuba z ZSZ Żychlin. 
Z kolei, w grupie „seniorów” triumfowali 
Anna Wicher z klubu SMECZ Konin oraz 
Paweł Małkus z Transport Koło.

Najwyższe trofea oraz nagrody rze-
czowe i pamiątkowe dyplomy wręczyli 
finalistom wszystkich kategorii: starosta 
Małgorzata Waszak oraz Jerzy Drygiel 
i Sebastian Tołoczko z konińskiego sta-
rostwa. 

Trwającej 10 godzin sportowej rywa-
lizacji towarzyszyła przyjazna atmosfe-
ra i dobra zabawa. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwali organi-
zatorzy: pracownicy Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowe-
go w Koninie oraz trenerzy konińskie-
go Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Smecz”.

Podczas zawodów dokonano także 
podsumowania wyników w klasyfikacji 
drużynowej.

Po siedmiu turniejach rozgrywanych 
od października 2010 r. do maja 2011 r., 
najwyższe miejsce na podium w rywali-
zacji drużynowej wywalczył Uczniowski 
Klub Sportowy „Smecz Konin” z 4298 
punktów, miejsce drugie z wynikiem 
3034 punków zajął Zespół Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych w Żychlinie, 
a trzecie – z dorobkiem 1803 punkty – 
klub Transport Koło. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Małgorzata Waszak nowym starostą 
konińskim.

Od 2 maja powiat koniński ma nowe-
go starostę. Podczas sesji Rady Powiatu 
Konińskiego decyzją radnych odwołano 
dotychczasowego starostę Stanisława 
Bielika. Nowym starostą została Mał-
gorzata Waszak, a jej zastępcą Andrzej 
Nowak. Nowym przewodniczącym Rady 
Powiatu Konińskiego został natomiast 
Janusz Stankiewicz. 

Po dwóch tygodniach – 16 maja – po-
wiatowi radni dokonali także wyboru 
nowego zarządu, w skład którego weszli 
Stanisław Głąbicki z Rychwała, Tadeusz 
Jaroszewski z Krzymowa oraz Jacek 
Wysocki z Broniszewa, gm. Wierzbinek. 
Tym samym dokonano ostatecznie zmia-
ny władzy w powiecie konińskim.

Takie decyzje oznaczają, że przestała 
istnieć dotychczasowa koalicja tworzo-
na przez trzy ugrupowania PSL–PO–TS. 
Nową większość w Radzie Powiatu sta-
nowią teraz radni z trzech klubów: Przy-
jazny Powiat, Towarzystwo Samorządo-
we oraz Platforma Obywatelska. 

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju

Rozegrano Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar 
Starosty Konińskiego

Zmiana 
powiatowej 
władzy
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Wojciech Skrobański – został laure-
atem wojewódzkiego finału XVIII Wiel-
kopolskiego Konkursu Wiedzy o Sa-
morządzie Terytorialnym. 3 czerwca 
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie, o miano najlepszych 
w województwie walczyli laureaci po-
wiatowych eliminacji Konkursu.

Do rywalizacji przystąpiło 61 uczniów 
reprezentujących gimnazja z 35 po-
wiatów Wielkopolski. Tegoroczne 
zmagania konkursowe stały na wyso-
kim poziomie. Pisemny etap konkursu 

wyłonił ośmiu uczestników ścisłego 
finału. Z testem najlepiej poradzili 
sobie: Wojciech Skrobański z Gimna-
zjum w Wielowsi (powiat ostrowski), 
Tomasz Janiak z Gimnazjum we Wła-
dysławowie (powiat turecki), Łukasz 
Jankowski z Zespołu Szkół w Kościa-
nie, Tomasz Kolanoś z Gimnazjum 
w Pniewach (powiat szamotulski), Ilo-
na Gwizdała z Gimnazjum w Kowale-
wie Opactwo (powiat słupecki), Jacek 
Jastrzębski z Gimnazjum nr 2 w Tur-
ku, Izabela Kwaśniewska z Gimnazjum 
w Trzemesznie (powiat gnieźnieński) 

oraz Martyna Wekwert z Gimnazjum 
w Chodzieży.

Poza wiedzą dotyczącą funkcjonowa-
nia samorządu terytorialnego wszyst-
kich szczebli, roli organizacji pozarządo-
wych w życiu publicznym czy możliwości 
korzystania przez samorządy z funduszy 
strukturalnych, finałowa ósemka mu-
siała wykazać się znajomością usta-
wy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie 

Bezkonkurencyjny okazał się Wojciech 
Skrobański z Gimnazjum w Wielowsi, 
który zapewnił sobie zwycięstwo w fi-
nale zdobywając 26 punktów. O pozosta-
łych miejscach zadecydowały dogryw-
ki. Ostatecznie, z drugim wynikiem za-
kończyła rywalizację Martyna Wekwert 
z Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży. 
W trójce najlepszych znalazł się także 
Tomasz Kolanoś z Gimnazjum w Pnie-
wach.

Wszyscy uczestnicy ścisłego finału 
otrzymali atrakcyjne nagrody: netbook, 
kino domowe, aparat cyfrowy, drukarkę, 
odtwarzacz MP4 i DVD, głośniki kompu-
terowe oraz książki a ich opiekunowie 
nagrody finansowe.

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Sa-
morządzie Terytorialnym organizowany 
jest od 1994 roku przez Towarzystwo 
Samorządowe. Honorowy patronat nad 
jego XVIII edycją objęła Starosta Koniński 
Małgorzata Waszak.

W przygotowanie tegorocznego fina-
łu w Żychlinie włączyli się Rada Powia-
tu Konińskiego i Starostwo Powiatowe 
w Koninie.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Finał XVIII Wielkopolskiego 
Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym
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Dominika Kierzek, dwunastoletnia 
uczennica ze szkoły w Osieczy (gm. 
Rzgów) została podwójną laureatką 
Konkursu „Palić nie palić – oto jest py-
tanie”.

Konkurs „Palić, nie palić – oto jest py-
tanie” organizowany jest od 2000 roku, 
jako element edukacji zdrowotnej pro-
wadzonej wśród uczniów szkół podsta-
wowych. Jego celem jest kształtowanie 
postaw antynikotynowych wśród mło-
dych ludzi, w wieku w którym najczęściej 
dochodzi do inicjacji tytoniowej.

W powiatowych eliminacjach Konkur-
su, które rozstrzygnięto 27 maja, wzięło 
udział 21 uczniów reprezentujących 20 
szkół z miasta i powiatu konińskiego. Te-
goroczne zadanie konkursowe polegało 
na napisaniu pracy pt. „Gdybym był…”. 
Uczestnicy Konkursu, wcielając się 
w osobę decydującą o sprawach gminy, 
powiatu czy województwa przedstawiali 
swoje propozycje dotyczące zmian w za-
kresie polityki antynikotynowej.

Z największym uznaniem jury spo-
tkała się praca autorstwa Dominiki 
Kierzek, uczennicy 5 klasy Szkoły Pod-
stawowej w Osieczy, gm. Rzgów. Lau-
reatka, występując w roli wójta gminy 
Rzgów, w specjalnej odezwie nawoły-
wała swoich mieszkańców do prowa-
dzenia zdrowego stylu życia. Zachęcała 
do zerwania z nikotynowym nałogiem 
i polecała różnorodne formy czynnego 
wypoczynku na terenie gminy. Praca 
Dominiki została najwyżej oceniona rów-
nież w finale wojewódzkim Konkursu. 
W powiatowych eliminacjach, do grona 
najlepszych zakwalifikowali się także: 
Julia Małolepsza ze Szkoły Podstawowej 
w Jaroszewiczach Grodzieckich, Wero-
nika Szkudlarek ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Koninie oraz Szymon Płóciennik 
– uczeń Szkoły Podstawowej w Kawni-
cach. Powiatowy etap Konkursu „Palić 
nie palić – oto jest pytanie” zorganizowa-
ła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Koninie we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Koninie. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Poniżej prezentujemy zwycięską pra-
cę Dominiki:

Drodzy mieszkańcy gminy Rzgów !

Jak wszyscy doskonale wiedzą, do-
piero od niedawna urzęduję na tym za-
szczytnym stanowisku. Bardzo chcia-
łabym pomóc wszystkim nie tylko ma-
terialnie, ale również zadbać o zdrowie 
lokalnej społeczności.

Jestem świadoma, że działanie ni-
kotyny silnie uzależnia. Nawet spora-
dyczne sięganie do paczki papiero-
sów niesie ze sobą negatywne skutki 
dla zdrowia. Medycyna nie ma co do 
tego wątpliwości! Smutne jest to, że 
dla młodych ludzi właśnie papieros jest 
wciąż jeszcze symbolem dorosłości 
i niezależności. Cieszę się więc z no-
wych przepisów, zakazujących palenia 
papierosów w miejscach publicznych. 
W ten sposób chroni się tych najsłab-
szych, czyli dzieci, a to przecież naszą 
PRZYSZŁOŚĆ !

Chcąc mieć osobisty wpływ na 
działalność propagującą zdrowy styl 
życia i pokazać, jak przyjemne może 
być życie bez papierosa, postanowi-
łam zaproponować wszystkim naszym 
mieszkańcom nowe możliwości spę-
dzania wolnego czasu. Zapraszam 
dzieci, młodzież, jak i całe rodziny do 
wzięcia udziału w treningach i zawo-
dach sportowych na naszym nowym 
boisku „Orlik” w Sławsku i sali gimna-
stycznej we wsi Osiecza. Zwycięscy 
będą nagradzani pucharami wójta 
gminy oraz innymi cennymi nagroda-
mi, takimi jak: zestawy świeżych, zdro-
wych soków, karnety na siłownię oraz 
basen.

Dla tych z Państwa, którzy pragną 
zerwać z nikotynowym nałogiem, pro-
ponuję prezent w postaci kijków Nor-
dic Walking. W wolnym czasie sama 
chętnie będę towarzyszyć Państwu 
w tych spacerach. 

Pamiętajmy słowa naszego znanego 
poety Jana Kochanowskiego: „Szla-
chetne zdrowie, nikt się nie dowie jako 
smakujesz, aż się zepsujesz”.

Z pozdrowieniami 
i życzeniami zdrowia

Wójt Gminy Rzgów 

„Palić nie palić 
– oto jest pytanie”

Ponad 170 ton odpadów zebrały dzie-
ci i młodzież z Konina i powiatu koniń-
skiego.

W Konińskim Domu Kultury rozstrzygnię-
to jedenasty Konkurs Selektywnej Zbiórki 
Odpadów prowadzoną w placówkach oświa-
towych Konina oraz powiatu konińskiego 
i gmin należących do Związku Międzygmin-
nego „Koniński Region Komunalny”.

Podobnie jak w latach ubiegłych kon-
kurs prowadzony był w pięciu katego-

riach: przedszkola, szkoły z Konina, 
szkoły z powiatu oraz najlepszy uczeń 
i najlepszy koordynator.

Na 36 placówek, które przystąpiły do 
rywalizacji i wykazały się selektywnie 
zebranymi odpadami, 11 – to szkoły z te-
renu powiatu. Rekordowy wynik zbiórki 
odpadów (200 kg na ucznia) zapewnił 
pierwsze miejsce Szkole Podstawowej  
w Grochowach. Miejsce drugie zajęła 
Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie, 

a miejsce trzecie wywalczyła Szkoła 
Podstawowa w Żdżarach.

Nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie podczas uroczystej 
gali podsumowującej konkurs wręczyła 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
– Halina Dąbrowska.

Organizatorzy mają nadzieję, że 
proekologiczny konkurs zachęci jego 
uczestników do szczególnej troski o ota-
czające je środowisko poprzez selektyw-
ne postępowanie z odpadami.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Rozstrzygnięto jedenasty Konkurs 
Selektywnej Zbiórki Odpadów
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Kulturalnie i sportowo
Kalendarz imprez

Latem powiat koniński będzie miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Większość z nich 
już od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów. Chcąc już dziś zachęcić Pań-
stwa do udziału w piknikach, zawodach, dniach gmin i miast oraz innych imprezach organizowanych w powiecie, prezentu-
jemy niektóre z nich. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.powiat.konin.pl w zakładce „Powiatowe Co? Gdzie? 
Kiedy?”.

 
18-19 czerwca Noc Świętojańska, Lisiec Wielki (gm. Stare Miasto)
24  czerwca Wianki Ślesinianki (Termy Ślesińskie)
24  czerwca „Muzyka nocy letniej” w Kleczewie
25  czerwca IV Regaty na Powitanie Wakacji o Puchar Starosty Konińskiego w Ślesinie
25  czerwca Noc Świętojańska w Kleczewie
25  czerwca Zawody Jeździecki Czekan Cub 2011 w Głodowie (gm. Golina)
25-26 czerwca Dni Lichenia (pow. koniński)
26  czerwca XII Wojewódzkie Grand Prix w Piłce Siatkowej Plażowej w Trębach Starych (I turniej), (gm. Kleczew)
26  czerwca Dni Wilczyna 
26  czerwca Golińska Noc Świętojańska z muzyką świata 
lipiec-sierpień Koncerty Promenadowe w Wilczynie 
2-3  lipca Dni Ślesina 
2  lipca II Spływ Kajakowy „Szlakiem Śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski” Ślesin-Konin
3  lipca Zawody Konne w Głodowie (gm. Golina)
8-10  lipca Ogólnopolski Zlot Motocyklowy w Ślesinie 
9-10  lipca VI Dni Goliny 
9-10  lipca Dni Sompolna / XVI Wielkopolski Piknik Sołtysów
9  lipca I Festiwal Historyczny „Wyprawa Marcina ze Sławska pod Grunwald” w Sławsku (gm. Rzgów)
10  lipca VI Rodzinny Rajd Rowerowy do Ślesina – trasa 60 km lub 140 km 
10  lipca XII Wojewódzkie Gran Prix w Piłce Siatkowej Plażowej w Trębach Starych (II turniej), (gm. Kleczew)
15-17  lipca XV Ogólnopolski Rajd Chatkowy „Do Chatki Ornitologa PTTK” Konin- Białobrzegi - Konin
17-27  lipca Ogólnopolski Plener Malarski „Na Żychlińską nutę” (gm. Stare Miasto)
22  lipca IV Zlot Drużyn Rycerskich „Byliśmy pod Grunwaldem”, Skansen Archeologiczny w Mrówkach k/Wilczyna 
24  lipiec III Ogólnopolski Turniej Piłki Plażowej „Black Power Cup” 2011 w Kleczewie 
24  lipca VII Rodzinny Rajd Rowerowy 30 km Dobrosołowo ( gm. Kazimierz Biskupi)
24  lipca Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego w Wilczynie
30  lipca Bieg pod 1000-letnimi Kazimierskimi Dębami, Puszcza Bieniszewska (gm. Kazimierz Biskupi)
31  lipca II Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Stare Miasto i Starosty Konińskiego 
31  lipca XXX Regionalny Dzień Pszczelarza w Kramsku
31  lipca Rajd Rowerowy Szlakiem „Św. Jakuba” / Odpust w Rzgowie
31  lipca Turniej Beach Soccera – Tręby Stare 2011 pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew 
sierpień Rajd rowerowy turystycznymi szlakami Powidzkiego Parku Krajobrazowego 35 km Tręby Stare-Skorzęcin
6 sierpnia Regaty,,Między Mostami” - Memoriał S. Dobrzyńskiego w Mikorzynie (gm. Ślesin) 
6  sierpnia Trasa Koncertowa Radia Zet w Ślesinie 
7  sierpnia  Jarmark Ochweśnicki w Warzymowie (gm. Skulsk)
19-20  sierpnia V Dni Gminy Rzgów 
20-21 sierpnia Piknik Wilczyński, GOSiR 
20  sierpnia IV Regaty o Puchar Wojewody Wielkopolskiego w Ślesinie 
20  sierpnia VIII Rodzinny Rajd Rowerowy do Rzgowa – 35 km
20  sierpnia Szanty na wodzie + Pływanie na byle czym w Ślesinie
21  sierpnia Piknik Jeździecki w Trójce (gm. Stare Miasto)
21  sierpnia Powiatowo-Gminne Dożynki w Rzgowie 
27  sierpnia XIV Regionalny Przegląd Zespołów Weselnych w Kazimierzu Biskupim
27  sierpnia Impreza na zakończenie lata w Golinie
28  sierpnia I Mistrzostwa Gminy Kleczew w Piłce Nożnej Plażowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
28  sierpnia Międzypowiatowy Turniej Plażowej Piłki Plażowej w Kleczewie
28  sierpnia „Feta na pożegnanie lata” w Koninie

Oprac. przy współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Koninie na podstawie informacji przesłanych przez gminy, 
instytucje kultury oraz stowarzyszenia. Terminy i miejsca imprez mogą ulec zmianie.
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Kulturalnie i sportowo

Kilkuset widzów, kilkunastu powo-
żących i piękna pogoda. To w połącze-
niu z dobrą organizacją wystarczyło, by 
V Regionalne Zawody w Powożeniu Za-
przęgami Konnymi o Puchar Starosty 
Konińskiego można uznać za udane.

Jest kilka powodów dla których tak 
widowiskowe zawody warto organizo-
wać. Po pierwsze zobowiązuje już sama 
nazwa naszego powiatu. Po drugie ten 
region to miejsce, w którym nie brakuje 
miłośników koni, jazdy konnej, czy po-
wożenia zaprzęgami. Jednym z nich jest 

też pomysłodawca i główny organizator 
zawodów w Krzymowie Tadeusz Jaro-
szewski, radny powiatowy. Jego deter-
minacja w przygotowaniu zawodów ta-
kiej rangi sprawia, że o końcowy sukces 
znacznie łatwiej. A tego słowa można 

śmiało używać w odniesieniu do piątych 
już zawodów w Krzymowie. 

Na gminny stadion w słoneczny, ma-
jowy weekend dotarli bowiem nie tylko 
zawodnicy rywalizujący w tej trudnej 
sprawnościowej konkurencji. Znakomi-

ta pogoda w niedzielne popołudnie „wy-
goniła” z domów mieszkańców gminy 
i regionu. I zapewne nikt nie żałował 
swojej decyzji. Powożenie zaprzęga-
mi – a dokładniej mówiąc rywalizacja 
w zręczności powożenia – to bowiem 
bardzo atrakcyjna dyscyplina. Wymaga 
od zawodników zarówno precyzji, jak 
i szybkiego czasu przejazdu przez plac, 
na którym ustawiane są przeszkody. 
Kilkunastu zawodników rywalizowało 
w tym roku w zaprzęgach parokonnych, 
jednokonnych, wielokonnych oraz kucy 
i zaprzęgach kucy w parach. Najlepsi 
otrzymali puchar Starosty Konińskiego, 
a dzięki wielu sponsorom zawodnicy 
mogli cieszyć się także z nagród rze-
czowych.

Tegoroczne zawody w Krzymowie były 
też dla widzów okazją do podziwiania po-
jazdów militarnych, a szczególnie rzad-
kiej w naszym kraju amfibii, czyli pojazdu 
lądowo-wodnego. Próbkę jego umie-
jętności widzowie mogli zobaczyć tuż 
po zakończonych zawodach, niektórzy 
nawet mieli szczęście pływać pojazdem 
w pobliskim zbiorniku wodnym.

Konną imprezę zakończyła zabawa do 
późnych godzin wieczornych.

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju

Krzymów. Konno w konińskim 
V Regionalne Zawody 
w Powożeniu Zaprzęgami 
Konnymi
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Turystyka

Udziałem w Międzynarodowych 
Targach Turystycznych we Wrocławiu 
(8-10 kwietnia 2011 r.) Stowarzyszenie 
LOT „Marina” rozpoczęło tegoroczną 
akcję mającą na celu promocję wa-
lorów turystyczno-krajoznawczych 
regionu konińskiego. Wspólne stoisko 
wystawowe ze Starostwem Powiato-
wym w Koninie przyciągnęło mnóstwo 
potencjalnych turystów zainteresowa-
nych wakacyjnym wypoczynkiem na 
Ziemi Konińskiej. 

Kolejną ważną imprezą turystyczną 
podczas której LOT „Marina” promo-
wała powiat koniński, Miasto Konin oraz 
członków Stowarzyszenia był „Piknik 
nad Odrą” w Szczecinie (7-8 maja 2011 
r.). Nasz udział został mocno zaakcento-
wany obecnością kajakarza Sławomira 
Góreckiego, który pokonał 530 km wod-
nego odcinka na trasie Konin – Szczecin, 
a następnie wcielił się w rolę jednego 
z wystawców reprezentujących Lokalną 
Organizację Turystyczną „Marina”.

Oprócz promocji turystyki Ziemi Ko-
nińskiej na targach turystycznych w Pol-
sce, LOT „Marina” ma zamiar uczestni-
czyć również w najważniejszych impre-

zach turystyczno-kulturalnych 
w regionie, w tym m.in. w: 
Dniach Konina, Dniach Ślesina, 
Festiwalu Kultury Cysterskich 
w Lądzie oraz Wielkim Rusze-
niu Gmin Powiatu Konińskiego 
w Wilczynie. 

W tym roku po raz kolejny Lo-
kalna Organizacja Turystyczna 
„Marina” organizuje spływ kajakowy pn. 
„Szlakiem śluz Wielkiej Pętli Wielkopol-
ski”. Impreza ta ma na celu promocję 

walorów turystyczno-krajoznawczych, 
propagowanie aktywnego spędzania 
czasu wolnego, a także rozpowszech-
nianie kajakarstwa turystycznego wśród 
mieszkańców Konina i okolic. Spływ 
współfinansowany jest przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielko-
polskiego. W organizację włączyło się 
także Starostwo Powiatowe w Koninie, 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we oraz Koniński Klub Kajakowy i Spor-
tów Wodnych. 

Spływ jest ponadto jedną z ofert, któ-
rą znaleźć można w Kalendarzu Imprez 
na Sezon Letni 2011. Kalendarz wydany 
z końcem maja przez Stowarzyszenie, 

zawiera opis najważniejszych imprez tu-
rystycznych, kulturalnych i sportowych 
regionu konińskiego. Publikacja jest do-
stępna w Centrum Informacji Turystycz-
nej w Koninie oraz w wersji elektronicz-
nej na stronach www.lotmarina.pl oraz 
www.turystyka.konin.pl. 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ma-
rina” zaprasza wszystkich mieszkańców 
regionu oraz turystów do odwiedzenia 
jedynego w regionie Centrum Informacji 
Turystycznej w Koninie. 

Adrian Rapeła
Lokalna Organizacja Turystyczna 

„Marina”

Sezon turystyczny 
z LOT „Marina”


