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„Powiat Koniński – energia pokoleń”. Pod takim hasłem odbędzie się tego-
roczne XIII Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego – święto tradycji, 
kultury i smaków kuchni regionalnej. Na festyn zapraszamy 23 czerwca
do Sławska. Początek godz. 14.00 (plac przy Domu Kultury).

Zapraszamy na
Wielkie Ruszenie Gmin 
Powiatu Konińskiego

SPONSORZY:ORGANIZATORZY:
Gmina
Rzgów PARTNERZY MEDIALNI: PATRONAT:

WIELKIE
RUSZENIE GMIN

POWIATU
KONIŃSKIEGO

Sławsk
23 czerwca 2012 r.

14.00 - plac przy Domu Kultury

gm. Rzgów

PREZENTACJE 
KULTURALNE
I KULINARNE GMIN
MIĘDZYPOKOLENIOWE 
POTYCZKI GMINNE
ODDANIE PRZYSTANI 
KAJAKOWEJ
ZAKOŃCZENIE 
WARSZTATÓW 
ARTYSTYCZNYCH - 
RZEŹBA MARCINA
ZE SŁAWSKA

KONCERT 
„Formacji GO”
ZABAWA 
ŚWIĘTOJAŃSKA
DO BIAŁEGO RANA

W numerze:
 „Powiat koniński – energia 

pokoleń”,

 XV Ogólnopolskie Targi Wierzby 
i Wikliny „Salix”,

 Polsko-niemiecka turystyczna 
promocja w Opolu, 

 VI Regionalne Zawody 
w Powożeniu Zaprzęgami 
Konnymi,

 Podsumowanie roku sportowego 
2011, 

 Nowe wydawnictwa na nowy 
sezon turystyczny 2012.



2

Z Kroniki Powiatu

„Powiat Koniński – energia poko-
leń. Tak brzmi nowe hasło, na którym 
oprze swój marketingowy przekaz po-
wiat koniński. 17 maja Rada Powiatu 
Konińskiego przyjęła Strategię Komu-
nikacji Marketingowej oraz będące jej 
grafi cznym zapisem logo z hasłem.

Stworzenie nowej strategii promocji 
było konsekwencją decyzji o zbudowa-
niu dla powiatu konińskiego własnej, 
odrębnej i atrakcyjnej marki. Doku-
ment stanowi system podstawowych 
zasad i reguł działania, które mają do-
prowadzić do osiągnięcia postawionych 
celów komunikacyjnych i marketin-
gowych odpowiadających potrzebom 
rozwojowym powiatu oraz umożliwić 
budowę pożądanej tożsamości powiatu 
wśród grup docelowych. Strategia po-
zwoli w spójny i konsekwentny sposób 
realizować opisany w niej kierunek pro-
mocji powiatu w dłuższej perspektywie 
czasu.

Przesłanką do opracowania, kon-
cepcji promocji naszego powiatu były 
dane demografi czne wskazujące na 
proces starzenia się Europy, w tym 
także Polski. Starzejące się społeczeń-
stwo to wada, ale przy zastosowaniu 
odpowiednich instrumentów można 
przekuć ją w sukces, pewnego rodza-
ju zaletę. Zbyt mały przyrost naturalny 
oraz wydłużająca się średnia długość 
życia kobiet i mężczyzn sprawią, że 
w 2060 roku Polska będzie niespełna 
32 milionowym krajem, w którym na 
trzech pracujących Polaków przypa-
dać będzie przynajmniej dwóch eme-
rytów, a odsetek osób po 80 wzrośnie 
4,5-krotnie. Warto więc wykorzystać tę 
wiedzę i wykreować powiat koniński, 
jako miejsce przyjazne także dla osób 
”50+”. Miejsce bezpieczne do życia, 
z dostosowaną do osób starszych ar-

chitekturą, specjalną ofertą handlowo-
usługową oraz atrakcjami turystycz-
nymi dla seniorów.

Przyjęcie tej dość odważnej koncepcji 
może rodzić obawę, że powiat koniński 
zostanie sklasyfi kowany jako region ludzi 
starych. Zgodnie jednak z zapewnienia-
mi fi rmy MAX VON JASTROV zagrożenie 
to niweluje zastosowanie odpowiednich 
kanałów komunikacji marketingowych. 
Ponadto, koncepcja ta stwarza szansę 
dla ludzi młodych na znalezienie zatrud-
nienia w powstających z myślą o oso-
bach 50 +: kawiarniach, sklepach oraz 
instytucjach kulturalnych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych.

Przyjęty przez Radę Powiatu model 
strategii charakteryzuje więc powiat 
koniński jako przestrzeń wykorzystują-
cą twórczo energię wszystkich pokoleń 
mieszkańców, stwarzającą warunki do 
aktywnego życia, pracy i wypoczynku dla 
wszystkich, w tym także dla aktywnych 
50+. Zgodnie z tą koncepcją, nasz powiat 
będzie pierwszym w Polsce miejscem, 
które wyraźnie i głośno zachęca aktyw-
nych 50 + do osiedlenia się na Ziemi Ko-
nińskiej lub jej odwiedzenia.

Slogan powiatowy „Powiat koniń-
ski – energia pokoleń” wskazuje także 
na chęć docierania do ludzi młodych. 
To w tym regionie mogą żyć, pracować 
i zagospodarować swoją energię. Tu-
taj także aktywnie odpoczywać: jeździć 
konno, na rowerach, pływać na żaglach, 
windsurfi ngu, czy wakeboardzie. I także 
do nich powiat koniński chce docierać ze 
swoją ofertą.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

„Powiat koniński
– energia pokoleń”

Eurolider
2012
rozstrzygnięty

Izabela Joachim-
czak, urzędnik z Wil-
czyna, została tego-
rocznym laureatem 
Konkursu Eurolider.

V edycja konkur-
su organizowanego 
przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalne-
go, którego głównym 
celem jest promocja osób zaangażo-
wanych w bezpośrednią realizację pro-
jektów fi nansowanych z funduszy Unii 
Europejskich oraz prezentacja dobrych 
praktyk w zakresie wykorzystania fun-
duszy unijnych, zakończyła się 23 maja 
podczas uroczystej Gali w Warszawie.

Izabela Joachimczak jest podinspek-
torem d.s. zamówień publicznych, pro-
mocji i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy 
w Wilczynie. Dzięki swojej pracy Gmina 
Wilczyn pozyskała środki na realiza-
cję dziewięciu projektów. Dwa z nich 
fi nansowane były z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, 
natomiast pozostałe siedem z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. War-
tość wszystkich projektów przekroczyła
5 milionów zł.

Laureatka z Wilczyna to pierwsza oso-
ba z regionu konińskiego, która została 
wyróżniona tym prestiżowym tytułem.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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Tegoroczne targi poprzedziła sobotnia 
konferencja naukowa pod patronatem 
Instytutu Historii i Stosunków Międzyna-
rodowych UKW w Bydgoszczy nt. Pogra-
nicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Celem 
konferencji organizowanej od 2010 roku 
jest przybliżenie historii regionu, za każ-
dym razem wydawana jest publikacja 
książkowa.

Tradycja Ogólnopolskich Targów 
Wierzby i Wikliny „SALIX” sięga 1998 
roku i corocznie wydarzenie to cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Targi są 
niepowtarzalną okazją dla wystawców 
z całej Polski do prezentacji i popula-

ryzacji wyrobów z wikliny, siana i słomy 
oraz rzeźby w drewnie.

Jubileuszowe XV Targi Wierzby i Wi-
kliny „Salix” i XXII Dni Wierzbinka przy-
ciągnęły tysiące zwiedzających z gminy 
Wierzbinek i gości z różnych zakątków nie 
tylko regionu konińskiego. Dotarli nawet 
goście z partnerskiej gminy na Ukrainie 
– Kordesziwka. Wszystkich serdecznie 
witał wójt Paweł Szczepankiewicz. Po-
nad 100 stoisk targowych prezentowa-
ło nie tylko wyroby z wierzby i wikliny, 
ale także m.in. rękodzieło artystyczne, 
rzeźby w drewnie, malarstwo, wyroby 
z siana i słomy, wyroby ze sznurka, cera-
mikę użytkową, kompozycje z suszonych 
kwiatów. Na scenie zaprezentowali się 
wykonawcy z gminy Wierzbinek, m.in. 
Gminna Orkiestra Dęta, Kalinianki, Na 
swojską nutę, Tom-Band. Wystąpił też 
ukraiński zespół Rozmaj. Swoje umie-
jętności zaprezentował również zespół 
ludowy z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Babiaku.

Kapituła Targów przyznała puchary 
najlepszym wystawcom w następują-
cych kategoriach:

• „wierzba i wiklina” Janowi Cholewie 
z miejscowości Rudniki nad Sanem;

• „rękodzieło artystyczne” Joannie 
Wróblewskiej z Bydgoszczy (ponadto 
wyróżniono Annę Chlasty z Gniezna, 
Aleksandrę Jeszke-Barańską z Piły 
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Sadlnie);

• „rzeźba w drewnie” Mirosława Kufl a 
z Bydgoszczy;
Gmina Wierzbinek za swoje stoisko 

otrzymała Puchar Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Koło Pszcze-
larzy w Wierzbinku – Puchar Wojewody 
Wielkopolskiego. Puchar Wójta Gminy 
Wierzbinek otrzymał Eugeniusz Świąt-
kowski z Leszna oraz fi rma Vin-Kon. Pu-
char Starosty Konińskiego trafi ł do Tere-
sy Szymańskiej z Koła. Radny powiatowy 
Jacek Wysocki nagrodził pucharem Koło 
Gospodyń Wiejskich w miejscowości Ny-
kiel, a radny powiatowy Andrzej Kłosow-
ski – Kazimierza Konieczyńskiego z miej-
scowości Podbór, w gminie Kramsk.

Rozstrzygnięto też konkurs na naj-
smaczniejsze ciasto. I miejsce zajęła 
Anna Piechocka (oprócz nagrody ufun-
dowanej przez Urząd Gminy w Wierzbin-
ku otrzymała nagrodę Ośrodka Szkolenia 
Kierowców Zbigniewa Susłyka w Krysz-
kowicach), II – Gabriela Lewandowska,
III – OSP Wierzbinek.

Małgorzata Kozicka
Urząd Gminy  w Wierzbinku

W pobliżu wiatraka znajduje się Chata 
Młynarza, w której ulokowano Filię Bi-
blioteczną oraz Izbę Pamięci Wsi, Mły-
narstwa i Rolnictwa. Oprócz podstawo-
wej działalności biblioteki, zgromadzono 
w niej również eksponaty obrazujące 
przeszłość młynarstwa i wsi.

Koźlak, inaczej wiatrak kozłowy, w Bu-
dzisławiu Kościelnym jest obecnie jedy-
nym takim obiektem zachowanym na 
terenie gminy Kleczew i jednym z nielicz-
nych w tej części Wielkopolski. Pobudo-
wano go w 1858 r. w Kościanie na terenie 
ówczesnego zaboru pruskiego. Funda-
torem wiatraka był Roman Bresiński. Do 

Budzisławia Kościelnego wiatrak trafi ł 
w 1926 r. i był własnością miejscowego 
młynarza Szczepana Mrówczyńskiego. 
Do końca lat siedemdziesiątych mełł 
zboże, służąc lokalnej społeczności. 
Później zaczął podupadać.

Największą atrakcją wiatraka są za-
chowane jego oryginalne części – wał 
skrzydłowy wraz z kołem palecznym 
czyli tzw. „kozioł”. 

Fundusze na odrestaurowanie koźla-
ka, gm. Kleczew pozyskała z Unii Euro-
pejskiej z Programu Odnowa i Rozwój 
Wsi. Główną ideą tego projektu jest za-
chowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Inauguracyjną wstęgę przecięli: Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie – 
Maciej Trzewiczyński, Burmistrz Gminy 
i Miasta Kleczew – Marek Wesołowski, 
oraz Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kleczewie – Elżbieta 
Gruszczyńska.

T. Fekner
M. Grzeszczak

Z Kroniki Powiatu
Pod urokliwym dachem 
„Szczepana”

Budzisławski Jarmark Twórczości Ludowej, odbył się 3 czerwca 2012 r. w Bu-
dzisławiu Kościelnym. Impreza połączona była z otwarciem dla zwiedzających 
wiatraka koźlak, którego ochrzczono mianem „SZCZEPAN”. W ten sposób złożono 
hołd osobom związanym przez wieki z młynarstwem w gm. Kleczew, szczególnie 
ostatniemu właścicielowi – Szczepanowi Mrówczyńskiemu.

XV Ogólnopolskie Targi 
Wierzby i Wikliny „Salix”

Jubileuszowe XV Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny „SALIX” połączone 
z obchodami XXII Dni Wierzbinka odbyły się 27 maja 2012 r.
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Od trzynastu lat powiat koniński sta-
nowi inspirację dla uczestników Plene-
rów Malarskich w Ślesinie. Tegoroczne 
spotkanie artystów trwało od 14 maja 
do 23 maja 2012 r. 

Plener Malarski w Ślesinie to jedno 
z największych wydarzeń kulturalnych 
powiatu konińskiego, które od początku 
służy promocji kultury oraz piękna Ziemi 
Konińskiej, a także integracji środowiska 
artystycznego i popularyzacji malarstwa 
wśród lokalnej społeczności.

Zaproszenie do udziału w XIII Plenerze 
przyjęli: Dorota Falkowska – Adamiec 
(komisarz artystyczny imprezy), Doro-
ta Waligóra, Krystyna Jasińska, Ewa 
Winczewska, Edyta Rutkowska, Anna 
Lampe, Cecylia Szerszeń, Barbara Cho-
wańska – Najwer, Anna Ksykiewicz, Jan 
Grabski, Zenon Korytowski, Ryszard Ro-

gala, Danuta i Henryk Drzewieccy, Giotto 
Dimitrow oraz goszczący po raz pierwszy 
w Ślesinie: Małgorzata Bauz - Ciemińska 
i Andrzej Ciemiński.

Ponad 60 prac ich autorstwa można 
było podziwiać podczas wystawy w ko-
nińskim Klubie Energetyk. 16 maja  

artyści zaprezentowali swoje wybrane 
prace podczas wystawy autorskiej po-
święconej pamięci zmarłego w styczniu 
tego roku wybitnego pejzażysty Jerzego 
Gnatowskiego – uczestnika i komisarza 
artystycznego Ogólnopolskich Plenerów 
Malarskich w Ślesinie w latach 2000 – 
2009.

Od dwóch lat przedsięwzięcie orga-
nizowane jest wspólnie przez konińskie 
Starostwo i Fundację „SIC!” z Poznania.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Z Kroniki Powiatu

Wspólna prezentacja powiatu koniń-
skiego i powiatu Ilm na XII Międzynaro-
dowych Targach Turystyki „W stronę 
słońca” w Opolu to pierwsze tego typu 
przedsięwzięcie realizowane w ra-
mach trwającej od 10 lat współpracy 
partnerskiej. Zaprzyjaźnione powiaty 
zachęcały turystów do odwiedzenia 
obu zakątków w dniach 18–20 maja 
2012 r.

Opolskie targi to ostatnia impreza 
turystyczna przed sezonem letnim, 
podczas której zapraszaliśmy do po-
znawania atrakcji turystycznych Zie-
mi Konińskiej. Tym razem, wspólnie 
z nami walory turystyczne prezento-
wał powiat Ilm. Mieszkańcy Śląska 
Opolskiego, którzy tłumnie odwiedzali 
opolski rynek pytali głównie o Sanktu-
arium Maryjne w Licheniu i możliwość 

skorzystania z niedrogich noclegów 
w ośrodkach wypoczynkowych lub 
w gospodarstwach agroturystycz-
nych. Na naszym stoisku nie zabrakło 
również wydawnictw poświęconych 
turystyce kulturowej, rowerowej oraz 
wodnej. Z kolei nasz niemiecki partner 
zapraszał do Turyngii przede wszyst-
kim na szlaki rowerowe i piesze oraz 
do odwiedzenia miejsc związanych
z J. S. Bachem i W. Goethem. Miej-
my nadzieję, że dzięki tej prezentacji 
mieszkańcy Opola i okolic będą podró-
żować nie tylko do Brandenburgii, ale 
również do Turyngii.

Swoje oferty w Opolu prezentowali 
przedstawiciele branży turystycznej, 
instytucje samorządowe i lokalne z ca-
łej Polski i z zagranicy, m.in. z Czech, 
Węgier czy Dominikany. Partnerem 
tegorocznych targów była Lokalna 
Grupa Rybacka OPOLSZCZYZNA, któ-
ra zaproszała do „Wioski rybackiej”, 
w której na uczestników czekały liczne 
konkursy oraz degustacja „najwięk-
szej zupy rybnej” ugotowanej na opol-
skim Rynku.

Atrakcją targów była również „Opolska 
wioska smaku i tradycji”, w której można 
było spotkać m.in. kowala i garncarza 
oraz spróbować wyrobów kulinarnych 
Regionu Opolskiego.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Polsko-niemiecka 
turystyczna promocja 
w Opolu

Plener Malarski w Ślesinie 
po raz trzynasty
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Niezwykle widowiskowe VI Regio-
nalne Zawody w Powożeniu Zaprzę-
gami Konnymi w Krzymowie o pu-
char Starosty Konińskiego, odbyły się
12 maja 2012 r. Kilkadziesiąt zaprzę-
gów, kilkuset widzów i pogoda, która 
poprawiła się tuż przed rozpoczęciem 
przejazdów, to czynniki, które sprawi-
ły, że zawody uznano za udane.

Jeszcze pół godziny przed zawodami 
nad stadionem przeszła ulewa i nic nie 
wskazywało na to, że frekwencja na za-
wodach będzie większa niż przed rokiem. 
Nawet jadące na stadion zaprzęgi z za-
proszonymi gośćmi musiały pokonywać 
ulice Krzymowa w deszczu. Tymczasem 
zaraz po poświęceniu zaprzęgów ulewa 
ustała, a w czasie zawodów pojawiało się 
słońce. To wszystko sprawiło, że miesz-
kańcy Krzymowa i okolic przyjechali po-
dziwiać kunszt powożących zaprzęgami.

Widowiskowe zawody organizowane 
wspólnie przez radnego powiatu koniń-
skiego Tadeusza Jaroszewskiego, wójta 
gminy Krzymów oraz starostę konińskie-
go zgromadziły zawodników z powiatów: 
konińskiego, tureckiego, kolskiego, jaro-
cińskiego, włocławskiego i płockiego.

W konkurencji zaprzęgów jednokon-
nych pierwszy był Zbigniew Nowakowski 
z Wyszyny, drugi - Stefan Markiewicz 
z Tuliszkowa, trzeci - Roman Gronowal-
ski z Turku.

W konkurencji par najlepszym okazał 
się Mirosław Grudziński ze Żdżar, przed 
Stefanem Markiewiczem z Tuliszkowa 
i gospodarzem zawodów – Tadeuszem 
Jaroszewskim. Stefan Markiewicz wygrał 
też w zaprzęgach wielokonnych, drugie 
miejsce zajął Mirosław Grudziński.

Parami kucyków najlepiej powozili Zbi-
gniew Nowakowski i Stefan Markiewicz. 
W kategorii - pojedyncze kuce - pierwszy 
był Zbigniew Nowakowski, drugi Roman 
Gronowalski, a trzeci Filip Grudziński.

Puchary Starosty Konińskiego wrę-
czała osobiście Małgorzata Waszak oraz 
członkowie zarządu powiatu: wicestaro-
sta – Andrzej Nowak, Stanisław Głąbicki, 
Jacek Wysocki, a także wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Konińskiego – Wło-
dzimierz Pawlak.

Zawody zakończył niezwykle widowi-
skowy pokaz woltyżerki kozackiej w wy-
konaniu kaskaderów Apolinarski Group 
z Bukówca Górnego k/Leszna. Wieczór 
mieszkańcy Krzymowa spędzili zaś przy 
muzyce bawiąc się na okolicznościowej 
majówce.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu
VI Regionalne
Zawody w Powożeniu 
Zaprzęgami Konnymi
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„Świętujemy 650 urodziny Goliny” - 
to wspólne przedsięwzięcie Biblioteki 
Publicznej w Golinie oraz wykładowcy 
ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza 
Słowackiego w Golinie - Przemysława 
Ciesielskiego. 

Ideą spotkań jest budowanie postaw 
obywatelskich, wzbudzanie patriotyzmu 
lokalnego oraz zainteresowanie mło-
dych ludzi regionalną historią. Ponadto, 
założeniem projektu jest również wy-
kształcenie i trenowanie praktycznych 
umiejętności, tj. czytanie tekstu ze zro-
zumieniem.

Swoją wiedzą i umiejętnościami 
uczniowie mogą się wykazywać od 
września 2011 roku. Wówczas to, zainau-
gurowano cykl spotkań, podczas którego 
podopieczni p. Ciesielskiego dzielili się 
wiedzą nt. praw miejskich, przyznanych 
Golinie przez Kazimierza Wielkiego. Na 
kolejne wizyty w bibliotece, dzieci uda-
wały się ze znajomością tematów dot.:

• genezy i historii herbu miasta – „Herb 
z naszym miastem związany”;

• golińskich legend – „Dwie golińskie le-
gendy”;

• sylwetki i dokonań Kazimierza Wiel-
kiego – „Co wiem o Kazimierzu III 
Wielkim?”;

• znanych golinian – „Znani mieszkańcy 
naszego grodu cz. I” / „Znani miesz-
kańcy naszego grodu cz. II”.
Umiejętnościami sprawnego i efek-

tywnego wyszukiwania informacji w sieci, 
korzystania z materiałów dydaktycznych 
dostępnych w bibliotece oraz dobrą orga-
nizacją pracy w grupie mogli zaprezen-
tować uczniowie podczas już ostatniego 
spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Golinie. Odbyło się ono 22 maja i po-
święcone było znanym golinianom.

Reprezentanci szkoły - Oliwia Bukow-
ska, Oliwia Staszak, Jakub Hajewski, 
Norbert Łętowski - zrzeszeni w kole 
historycznym, wyszukiwali informacji

nt. życia i działalności znanych i współ-
czesnych golinian: 
• kapitana Michała Kobylińskiego, daw-

nego kierownika szkoły;
• Feliksa Jóźwiaka, burmistrza Goliny 

w latach 1927 – 1939;
• aktora – Stanisława Sparażyńskiego, 

rodowitego golinianina;
• ks. dra hab. Wojciecha Hanca, prof. 

UKSW w Warszawie, byłego rektora 
Seminarium Duchownego w Warsza-
wie, wykładowcę Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

• Jakuba Jóźwiaka, tancerza, zwycięzcę 
piątej edycji YOU CAN DANCE.
Zebrane informacje uczniowie prezen-

towali w formie multimedialnej. Na kolej-
ne spotkanie z kulturą biblioteka zaprasza 
już za rok, wówczas to dzieci zgłębią wie-
dzę nt. golińskich zabytków. Przedsię-
wzięcie to uatrakcyjni wycieczka z możli-
wością zwiedzaniem tych obiektów.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Ponad milion zużytych plastikowych 
butelek oraz nakrętek zebrali mło-
dzi ekolodzy z powiatu konińskiego 
i miasta w ramach tegorocznej akcji 
„Drzewko za butelkę”. To o 51 tysięcy 
więcej niż w roku ubiegłym!

Od lutego, uczniowie z dwudziestu 
trzech palcówek oświatowych zbiera-
li butelki PET i nakrętki. Ich aktywność 
i zaangażowanie zostało docenione pod-
czas uroczystego fi nału konkursu zorga-
nizowanego przez konińskie Starostwo 
17 kwietnia 2012 r. w urzędzie.

Akcja „Drzewko za butelkę” stanowi 
dowód na to, że rywalizacja i zabawa 

mogą iść w parze z dbaniem o śro-
dowisko – powiedziała podczas pod-
sumowania akcji Małgorzata Waszak 
starosta koniński – cieszę się, że pod-
czas szóstej edycji konkursu padł ko-
lejny rekord.

Najbardziej przyczynili się do niego 
uczniowie z Gimnazjum im. M. Koper-
nika w Golinie, którzy zakończyli ak-
cję przekazując do recyklingu ponad
145 tysięcy butelek i nakrętek. Cztery 
tysiące mniej zebrali gimnazjaliści z Ka-
zimierza Biskupiego, czym zapewnili 
sobie drugie miejsce w konkursie. Z ko-
lei, wynik 113 tysięcy butelek i nakrętek 

pozwolił zająć trzecie miejsce młodym 
ekologom z Gimnazjum w Mąkolnie.

Ponad 1500 uczniów zaangażowanych 
w szóstą edycję akcji zebrało łącznie
1 mln 79 tysięcy sztuk plastikowych od-
padów, z czego nakrętki stanowiły aż
998 tysięcy.

W tym roku, zbiórce nakrętek przy-
świecał dodatkowy cel. Pieniądze po-
chodzące z ich sprzedaży przekazane 
zostały na leczenie chorych dzieci z na-
szego powiatu: Wiktorka, Julitki i Igora. 
Ponad 5 tysięcy nakrętek trafi ło też do 
pani Katarzyny z Konina, która czeka na 
nowy wózek inwalidzki.

Zgodnie z ideą „Drzewka za butel-
kę” uczestnicy akcji otrzymali sadzonki 
drzew, którymi zazielenią swoje najbliż-
sze otoczenie.

Podczas fi nału akcji w Starostwie, 
nagrody dla rekordzistów tegorocznej 
zbiórki i szkolnych koordynatorów akcji, 
a także listy gratulacyjne dla dyrektorów 
najaktywniejszych placówek wręczyli 
Małgorzata Waszak starosta koniński, 
Janusz Stankiewicz przewodniczący 
Rady Powiatu oraz Bogumił Leszczak 
przewodniczący Komisji Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa. Spotkaniu towarzy-
szyło wiele atrakcji, w tym występ zespo-
łu wokalnego „Leśna Akademia Dźwię-
ku” pod dyrekcją Joanny Gogulskiej.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu
Z VI fi nału powiatowej akcji 
„Drzewko za butelkę”

Jubileuszowo w golińskiej bibliotece
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Prawie tysiąc poborowych stawiło 
się na kwalifi kację wojskową w powie-
cie konińskim.

Przez siedem tygodni Powiatowa Ko-
misja Lekarska nr 1 w Koninie określała 
zdolność do służby i przyznawała kate-
gorię wojskową poborowym z powiatu 
konińskiego.

W tym roku, przed komisję lekarską 
stawiło się 988 mężczyzn urodzonych 
w 1993 roku. Przebadano także 13 osób 
z roczników starszych i 9 kobiet - absol-
wentek kierunków przydatnych do służby 
wojskowej.

Kwalifi kacja przebiegała bez zakłó-
ceń, a frekwencja wyniosła ponad 98%. 
Główną przyczyną niestawiennictwa 
poborowych była zmiana miejsca za-
mieszkania i niedopełnienie obowiązku 
zgłoszenia tego faktu odpowiednim or-
ganom. Przed komisję nie stawiły się też 
osoby skazane, odbywające karę pozba-
wienia wolności w zakładach karnych.

Za zdolnych do odbywania służby 
wojskowej oraz pełnienia takiej służby 
poza granicami kraju. Komisja uznała

900 osób wezwanych do kwalifi kacji 
wojskowej z rocznika podstawowego. 
Kategorię „E” (całkowicie niezdolny do 
służby) otrzymało 37 badanych a 56 osób 
zostało zakwalifi kowanych, jako niezdol-
ne do odbywania służby w czasie poko-
ju. Na badania dodatkowe skierowano
29 poborowych.

Koordynatorem kwalifi kacji wojsko-
wej w powiecie konińskim było Biuro 
Spraw Obronnych i Ochrony Informacji 
Niejawnych konińskiego Starostwa. Nad 
jej sprawnym przebiegiem czuwali także 
członkowie Powiatowej Komisji Lekar-
skiej nr 1, przedstawiciele Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w Koninie, pra-
cownicy urzędów gminnych oraz pra-
cownicy ewidencji zatrudnieni na czas 
trwania kwalifi kacji.

Paweł Figurski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Współpraca w pozyskiwaniu dodat-
kowych dochodów w gospodarstwach 
rolnych. była tematem przewodnim, 
spotkania, które odbyło się 12 maja 
2012 r. w Hotelu Niagara.

Tego dnia Powiat Koniński gościł de-
legacje rolników z Francji i Rumunii. 

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele 
Zarządu Powiatu Konińskiego, Prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, a także delegaci Zarządu 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie 
oraz Urzędu Marszałkowskiego w Po-
znaniu.

Zaproszeni goście, a także starosta 
koniński – Małgorzata Waszak, wice-
starosta – Andrzej Nowak oraz Bogu-
mił Leszczak – przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w go-
dzinach popołudniowych współuczest-
niczyli w szkoleniu nt.: „Rolnictwo fran-
cuskie – pozyskiwanie dodatkowych do-
chodów w gospodarstwach”. Poruszono 
również tematy dotyczące promocji pro-
duktu lokalnego poprzez sprzedaż bez-
pośrednią oraz dodatkowych dochodów 
w gospodarstwie poprzez różnicowanie 
działalności. Szkolenie przeprowadzili 
specjaliści z delegacji francuskiej.

Rolnicy delegacji francuskiej i rumuń-
skiej w czasie pobytu w powiecie koniń-
skim wzięli udział w prezentacji produktu 
lokalnego, obejrzeli wystawę rękodzieła, 
poznali tradycje ludowe, a także degu-
stowali potrawy regionalne w gminie 
Wilczyn. Zwiedzali również punkt skupu 
owoców miękkich grupy producentów 
w Sokółkach oraz dwa gospodarstwa 
rolne w gminie Kramsk.

Bożena Frankowska
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu
Delegacje rolników z Francji 
i Rumunii w powiecie

Powiat koniński zakończył 
kwalifikację wojskową
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Konin w Brukseli reprezentować 
będzie Katarzyna Mazan, z II Liceum 
w Koninie, laureatka trzeciej edycji 
konkursu, w kategorii prezentacja.

Tegorocznych finalistów wyłoniono 
w pierwszym kwartale bieżącego roku, spo-
śród 170 uczniów biorących udział w kon-
kursie. Wstępnej oceny wniosków i nagrań 
dokonali konsultanci PIFE w Koninie, naj-
lepsze prace przekazali do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
Ten z kolei wyłonił zwycięzców. Najlepiej 
oceniono audycję przygotowaną przez Mi-
chała Wojtczaka z Gimnazjum nr 62 im. 
Adama Wodzicki w Poznaniu, najlepszym 
reżyserem filmu okazała się Monika Kowal-
czewsa z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, na-
tomiast w kategorii prezentacja zwyciężyła 
Katarzyna Mazan z II Liceum w Koninie.

Zwycięzcy wraz z opiekunami wyjadą do 
Brukseli, nagrodą za zajęcie drugiego miej-
sca są czytniki e-book i odtwarzacze mp3, 
a za trzecie miejsce – cyfrowe ramki do zdjęć.

Joanna Rudyj
PIFE w Koninie

Z Kroniki Powiatu / Fundusze Europejskie

Po raz drugi w tym roku uczniowie 
wyróżniający się w nauce otrzymali 
stypendia Starosty Konińskiego. Spo-
tkanie ze stypendystami, ich rodzica-
mi i nauczycielami odbyło się w koniń-
skim Starostwie.

Po zmianie kryteriów przyznawania 
stypendiów Starosty Konińskiego, Za-
rząd Powiatu postanowił przyznać sty-
pendia 14 uzdolnionym uczniom ze szkół, 
dla których powiat jest organem prowa-
dzącym. W budżecie zabezpieczono na 
ten cel dodatkowe 17 200 zł. Pomoc sty-
pendialna wyniesie miesięcznie 200 zł. 
Troje uczniów klas programowo najwyż-
szych pobierać je będzie przez najbliższe 
trzy miesiące, a pozostali otrzymywać 
będą stypendium z wyłączeniem okresu 
wakacyjnego do końca roku.

2 kwietnia 2012 r. grono stypendystów 
powiększyło się o sześcioro uczniów Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie: Sylwię Burlagę (kl. III techni-
kum ekonomicznego, średnia ocen 4,79) 
Damiana Stanisławskiego (kl. III liceum 
ogólnokształcącego, średnia ocen 4,77) 

Paulinę Majewską (kl. III technikum ży-
wienia i gospodarstwa domowego, śred-
nia ocen 5,10) Justynę Kubiak (kl. II li-
ceum ogólnokształcącego, średnia ocen 
5,0) Agatę Bugaj (kl. II liceum ogólno-
kształcącego, średnia ocen 5,31) Ksenię 
Rosiak (kl. II liceum ogólnokształcącego, 
średnia ocen 4,92).

Po raz pierwszy stypendia Staro-
sty Konińskiego trafi ły też do uczniów 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Rychwale: Roberta Michalaka
(kl. VI szkoły podstawowej, średnia ocen 
4,82) Macieja Bajera (kl. I gimnazjum, 
średnia ocen 4,91) Emilii Polińskiej 
(kl. III gimnazjum, średnia ocen 4,86) 
Patrycji Wolickiej (kl. III gimnazjum, 
średnia ocen 4,79) Żanety Mazurkie-
wicz (kl. I zasadniczej szkoły zawodo-
wej, średnia ocen 4,87) Moniki Wejman
(kl. I zasadniczej szkoły zawodowej, 
średnia ocen 5,0) Arkadiusza Sztylki 
(kl. III zasadniczej szkoły zawodowej, 
średnia ocen 4,87) oraz Kamila Mo-
drzejewskiego (kl. III zasadniczej szkoły 
zawodowej, średnia ocen 4,77).

Warto przypomnieć, że w lutym br. 
radni podjęli uchwałę w sprawie przyję-
cia „Powiatowego Programu wspiera-
nia edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
powiatu konińskiego”. Zgodnie z nim, 
o stypendium mogą ubiegać się wszyscy 
uczniowie szkół prowadzonych przez po-
wiat, bez względu na miejsce zamieszka-
nia. Warunkiem koniecznym do uzyskania 
tej formy gratyfikacji finansowej jest uzy-
skanie w poprzednim roku nauki średniej 
ocen na poziomie co najmniej 4,75. Sty-
pendia wypłacane będą przez 10 miesięcy, 
a w przypadku uczniów klas maturalnych 
przez pół roku. Ich wysokość uchwalana 
będzie corocznie przez Zarząd Powiatu.

Program wprowadził także nowy ro-
dzaj wsparcia dla uzdolnionych uczniów 
w postaci nagród Starosty Konińskiego. 
Będą się mogli o nie ubiegać uczniowie 
szkół powiatu, którzy uzyskają z obo-
wiązkowych zajęć dydaktycznych śred-
nią ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobre 
zachowanie, a także laureaci ogólnopol-
skich olimpiad i konkursów przedmioto-
wych oraz konkursów na pracę naukową 
organizowanych przez MEN lub Kurato-
rium Oświaty.

Małgorzata Hopen
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Stypendia Starosty 
Konińskiego rozdane

Punkt Informacyjny Funduszy Eu-
ropejskich w Koninie świadczy swoje 
usługi poza siedzibą Starostwa Po-
wiatowego w Koninie. Z bezpłatnych 
porad konsultantek PIFE skorzystali 
już mieszkańcy Goliny oraz Ślesina. 

Wszyscy zainteresowani pozyskali in-
formacje na temat możliwości dofi nan-
sowania potencjalnych przedsięwzięć ze 
środków Unii Europejskiej. Po konsulta-
cji, benefi cjenci mogli wzbogacić swoją 
wiedzę nt. dotacji, korzystając z przygo-
towanych przez wystawcę publikacji.

Na kolejne spotkania konsultacji spo-
łecznych zapraszamy:
• 23 czerwca – „Wielkie Ruszenie 

Gmin Powiatu” – Sławsk, gm. Rzgów;
• 30 czerwca – Dni Ślesina.

Więcej informacji na temat środków 
unijnych oraz imprez plenerowych z udzia-
łem PIFE pod numerem telefonu 63 240 
32 76. Zapraszamy również do siedziby 
PIFE - Starostwo Powiatowe w Koninie,
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, pok. 456 (III piętro).

Joanna Rudyj
Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich

Plenerowe konsultacje 
Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich

„Młodzi wiedzą
o funduszach”
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Porady dla rolników
Nastał sezon prac polowych, a wraz 

z nim prawdopodobieństwo występo-
wania wielu wypadków przy pracy. Wg 
raportu Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, najliczniejszą grupę 
wypadków stanowią upadki osób. 

W 2011 roku w powiatach: konińskim, 
tureckim, kolskim i słupeckim odnoto-
wano 242 zdarzenia, co stanowi 47,3% 
ogółu wszystkich wypadków. Najwięcej, 
bo aż (28,5 %) upadków miało miejsce na 
podwórzach gospodarstw, (26,9 %) pod-
czas wchodzenia i schodzenia z drabin 
i schodów, natomiast (15,3 %) w trakcie 
przemieszczania się w pomieszczeniach 
inwentarsko-gospodarczych, z kolei 
(11,57 %) podczas wsiadania i wysiadania 
z ciągników i maszyn rolniczych.

Z tytułu upadków osób, przyznano 197 
odszkodowań, odnotowano również je-
den przypadek śmiertelny. W 2011 roku 
wysokość wypłaconych jednorazowych 
odszkodowań z tyt. uszczerbku na zdro-
wiu spowodowanego wypadkiem przy 
pracy rolniczej wyniosła 1 293 875 zł.

Znaczna ilość upadków osób jest spo-
wodowana złym stanem nawierzchni 
podwórzy i ciągów komunikacyjnych. Ich 
liczba uzależniona była również od pa-
nujących warunków atmosferycznych. 
Szczególnie w miesiącach zimowych, 
po opadach śniegu, stają się one śliskie, 
grząskie i nierówne.

Do upadków na terenie gospodarstw 
dochodziło także wskutek pośpiechu 

poszkodowanych oraz braku dbałości 
o ciągi komunikacyjne – niewydzielone 
lub źle wydzielone, albo nieuprzątnięte 
ciągi komunikacyjne. Przyczyną upad-
ków było również niedostosowanie obu-
wia roboczego – wyeksploatowane albo 
zabrudzone obuwie robocze.

Rolnicy ulegali również upadkom pod-
czas wchodzenia i schodzenia z drabin 
i schodów. Dochodziło do nich na skutek 
używania źle skonstruowanych drabin, 
nie posiadających zabezpieczeń przed 
przechyłem i osunięciem. Przyczynami 
upadków ze schodów była ich niewłaści-
wa konstrukcja i brak poręczy. Natomiast 
upadki ze stropów w budynkach inwen-
tarskich spowodowane były brakiem za-
bezpieczenia otworów zrzutowych.

Do upadków z maszyn rolniczych do-
chodziło najczęściej wskutek nieprawi-
dłowego sposobu wchodzenia lub scho-
dzenia, nie stosowanie drabin, schodze-
nie po zaczepach.
Zapobieganie upadkom:
• utrzymywanie ładu i porządku na te-

renie gospodarstwa,
• oświetlenie podwórzy i innych zabudo-

wań gospodarczych,
• utwardzenie przejść, ich odśnieżenie, 

posypywanie piaskiem i popiołem,
• uporządkowanie traktów komunika-

cyjnych,
• wyznaczenie stałego miejsca do prze-

chowywania maszyn i urządzeń,
• oddzielenie części mieszkalnej od pro-

dukcyjnej,
• utrzymywanie ładu i porządku na 

schodach,
• na schodach nie wolno przechowywać 

pasz, worków, narzędzi,
• schody powinny być mocne, wygodne, 

ze stopniami wykonanymi z materiału 
niepoślizgowego, wyposażone w po-
ręcze /powyżej 5 stopni z dwóch stron/ 
na wysokości 1,1 m,

• przy zejściu ze schodów nie mogą stać 
maszyny i inne przedmioty,

• włazy pionowe (ścienne) na strychy 
(poddasza) powinny posiadać uchwyty 
do zamocowania drabiny oraz uchwyty 
ułatwiające wejście i zejście z drabiny. 
Ponadto właz powinien mieć uchylną 
barierkę zabezpieczającą osobę pra-
cującą na strychu przed spadnięciem,

• wszelkie otwory w podłogach nale-
ży zabezpieczyć przykrywani, by ich 
powierzchnia była zrównana z po-
wierzchnią podłoża, należy zamonto-
wać uchwyty do podnoszenia i opusz-
czania przykrywy,

• osoba wchodząca do studni lub róż-
nego rodzaju zbiorników, silosów itp., 
powinna być wyposażona w szelki 
bezpieczeństwa, zaczepione na linie 
trzymanej przez co najmniej dwie oso-
by pozostające na powierzchni,

• przy pracach wewnątrz zbiornika na-
leży korzystać z maski przeciwgazo-
wej, aby nie ulec zatruciu,

• drabiny stosowane w obejściu go-
spodarskim powinny być wykonane 
z właściwego, gwarantującego od-
powiednią wytrzymałość materiału. 
Zasadniczym elementem bezpiecznej 
drabiny są mocne i właściwie zamo-
cowane szczeble. Zakończenia dra-
biny powinny zabezpieczać przed jej 
poślizgiem lub przechyłem (u góry 
zamontowane haki, a u dołu gumowe 
lub ostre – w zależności od podłoża – 
zakończenia); kąt nachylenia drabiny 
powinien wynosić od 65° – 75°,

• w czasie zwózki materiałów obję-
tościowych powinien być ustalony 
sposób porozumiewania się między 
powożącym, a osobą układającą na 
wozie, czy przyczepie. Każde rusze-
nie ciągnikiem lub wozem winno 
być poprzedzone uzgodnionym sy-
gnałem,

• podczas zwózki materiałów objęto-
ściowych /zboża, słomy, siana, zielon-
ki/ stosuj odpowiednio długą drabinę, 
przeznaczoną do wchodzenia i scho-
dzenia, a na czas przejazdu mocowaną 
do burty przyczepy,

• maszyny, którymi posługujesz się 
w swoim gospodarstwie, powinny być 
wyposażone w mocne, dobrze zamon-
towane drabinki i schodki wejściowe 
do kabin, na podesty robocze, do przy-
czep / należy na bieżąco sprawdzać ich 
stan techniczny,

• przy pracach remontowo-budowla-
nych należy stosować rusztowania, 
podesty i barierki o mocnej, stabilnej 
konstrukcji,

• należy pamiętać o stosowaniu właści-
wego obuwia, które zmniejsza niebez-
pieczeństwo poślizgnięcia się w czasie 
pracy oraz chroni palce przed przy-
gnieceniem,

• podczas wykonywania wykopów /
zwłaszcza głębokich i wąskich/ na-
leży stosować zabezpieczenia przed 
osunięciem się ziemi, a na powierzch-
ni należy ustawić barierę chroniącą 
przed wpadnięciem lub oznaczyć wy-
kop w widoczny sposób.

Ewa Jakubowska
KRUS w Koninie 

KRUS radzi
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Gmina Golina zakończyła zwycię-
stwem 14. Letnią Powiatową Spar-
takiadę  Mieszkańców Wsi Powiatu 
Konińskiego, która odbyła się 2 i 3 
czerwca 2012 r. w kompleksie sporto-
wo-dydaktycznym Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych w Żychlinie.

W zmaganiach rywalizowali sportowcy 
z 5 gmin powiatu konińskiego: Golina, Ry-
chwał, Rzgów, Kazimierz Biskupi i Kle-
czew. Przedstawiciele drużyn współza-
wodniczyli w grach zespołowych, konku-
rencjach rekreacyjnych oraz rodzinnych.

W klasyfikacji ogólnej najlepszą gmi-
ną XIV Letniej Powiatowej Spartakiady 
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego 
została gm. Golina, II miejsce przypadło 
gm. Rychwał, a III miejsce – gm. Kleczew.

W poszczególnych dyscyplinach i kon-
kurencjach najlepsi byli:
1) gry zespołowe:
• piłka nożna kobiet – I miejsce gm. Go-

lina, II miejsce gm. Rychwał, III miejsce 
gm. Kleczew,

• piłka nożna mężczyzn – I miejsce gm. 
Kleczew, II miejsce gm. Golina, III miej-
sce gm. Rzgów,

• piłka koszykowa kobiet – I miejsce 
gm. Kleczew, II miejsce gm. Rychwał,
III miejsce gm. Kazimierz Biskupi,

• piłka koszykowa mężczyzn – I miejsce 
gm. Golina, II miejsce gm. Kazimierz 
Biskupi, III miejsce gm. Rychwał,

•  piłka siatkowa kobiet – I miejsce 
gm. Rychwał, II miejsce gm. Rzgów,
III miejsce gm. Kazimierz Biskupi,

• piłka siatkowa mężczyzn – I miejsce 
gm. Kazimierz Biskupi, II miejsce gm. 
Rzgów, III miejsce gm. Rychwał,

2) konkurencje rekreacyjne:
- podnoszenie odważnika 17,5 kg – 

I miejsce gm. Rychwał (Dawid Domi-
niak), II miejsce gm. Rychwał (Andrzej 

Duszyński), III miejsce gm. Kleczew 
(Dariusz Szymański),

• wędkowanie na sucho – I miejsce gm. 
Golina (Piotr Benek), II miejsce gm. 
Golina (Marcin Podlasiński), III miejsce 
gm. Rychwał (Jerzy Stachera),

• rzuty beretem na odległość – I miej-
sce gm. Rychwał (Dawid Dominiak), II 
miejsce gm. Golina (Hubert Kulczak), 
III miejsce gm. Rzgów (Jan Woźniak),

• tor przeszkód z atrakcjami – I miejsce 
gm. Golina (Bartosz Piasecki), II miej-
sce gm. Golina (Damian Jabłoński), III 
miejsce gm. Kleczew (Frydrychowski 
Piotr),

• rzuty do kosza – I miejsce gm. Kleczew 
(Daniel Bednarek), II miejsce gm. Go-
lina (Robert Iwiński), III miejsce gm. 
Rychwał (Sławomir Woźniak),

• rzut lotką do tarczy – I miejsce gm. 
Golina (Robert Iwiński), II miejsce gm. 
Golina (Michał Malant), III miejsce gm. 
Rzgów (Robert Frąckowiak),

• rzuty przedmiotami do celu – I miejsce 
gm. Golina (Adamski Mateusz), II miej-
sce gm. Rychwał (Piotr Nuszkiewicz), III 
miejsce gm. Rzgów (Dariusz Olejnik),

• strzały piłką nożną na bramkę uniho-
keja – I miejsce gm. Rzgów (Norbert 
Szambelan), II miejsce gm. Golina 
(Daniel Samulczyk), III miejsce gm. 
Rychwał (Jacek Krzyżanowski),

• rowerowy tor przeszkód – I miejsce 
gm. Golina (Piotr Jabłoński), II miejsce 
gm. Golina (Kamil Strajch), III miejsce 
gm. Golina (Michał Witkowski),

3) konkurencje rodzinne (rzut lotką do 
tarczy, bieg sztafetowy wahadłowy, 
rzuty przedmiotami do celu, strzały 
piłką nożną na bramkę unihokeja, ro-
werowy tor przeszkód i bieg w worku) 
– I miejsce gm. Rychwał (rodzina To-
mińskich – Agnieszka, Sławomi i Szy-
mon), II miejsce gm. Kleczew (rodzina 
Hofmanów – Hanna, Marek i Sandra), 
III miejsce gm. Golina (rodzina Cyfer-
kowskich – Anna, Jacek i Szymon).
Najlepszym sportowcom Spartakiady 

puchary i medale wręczył wicestarosta 
koniński – Andrzej Nowak i Mirosław 
Durczyński - radny powiatu konińskiego.

Zwycięzcy w wyżej wymienionych kon-
kurencjach rekreacyjnych i rodzinnych 
będą reprezentować powiat w finale 
spartakiady wojewódzkiej w Żerkowie
24 czerwca 2012 r. Natomiast w grach ze-
społowych: gm. Golina (piłka nożna kobiet 
i piłka koszykowa mężczyzn), gm. Kle-
czew (piłka koszykowa kobiet i piłka nożna 
mężczyzn), gm. Rychwał (piłka siatkowa 
kobiet) oraz gm. Kazimierz Biskupi (piłka 
siatkowa mężczyzn) awansowały do pół-
finałów, które odbędą się 17 czerwca 2012 
roku we Władysławowie (powiat turecki).

Organizatorem XIV Letniej Spartakiady 
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego 
był Wydział Edukacji i Spraw Społecz-
nych konińskiego Starostwa.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Sport Sport
14. Letnia Powiatowa 
Spartakiada Mieszkańców 
Wsi Powiatu Konińskiego
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Spotkanie podsumowujące zadania 
sportowe realizowane przez powiat 
w 2011 r., zainaugurowała Małgorza-
ta Waszak – starosta koniński, która 
gratulując dotychczasowych osiągnięć 
zawodnikom z powiatu konińskiego, 
podkreśliła rolę trenerów, działaczy klu-
bów sportowych, koordynatorów sportu, 
a także dyrektorów szkół i nauczycieli 
wychowania fi zycznego w krzewieniu 
sportowego ducha wśród dzieci oraz 
młodzieży. Ważnym punktem programu 
uroczystości była prezentacja podsumo-
wująca sportowe osiągnięcia powiatu 
konińskiego w 2011 roku. Dokonał jej wi-
cestarosta Andrzej Nowak, który omó-
wił wydarzenia sportowe w kontekście 
dokonań sportowców naszego regionu 
w poszczególnych dyscyplinach i kate-
goriach wiekowych.

Zaproszeni goście wysłuchali również 
wykładu dra Janusza Kwiecińskiego – 
prodziekana Wydziału Społeczno-Tech-
nicznego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie, na temat: „Uwa-
runkowań rozwoju motorycznego dzieci 
wiejskich”.

Spotkanie stało się też okazją do wrę-
czenia nagród. W imieniu samorządu 
powiatu, Małgorzata Waszak, Andrzej 
Nowak, Janusz Stankiewicz – przewod-
niczący rady powiatu konińskiego oraz 
członkowie Zarządu Powiatu - Jacek 
Wysocki, Stanisław Głąbicki, a także 
Elżbieta Raźna – przewodnicząca ko-
misji oświaty, kultury, sportu i turystyki 

oraz Mirosław Durczyński – radny po-
wiatu konińskiego, uhonorowali najlep-
szych sportowców i trenerów nagro-
dami fi nansowymi, okolicznościowymi 
statuetekami, odznaczeniami LZS oraz 
upominkami książkowymi i wydawnic-
twami promocyjnymi Powiatu Koniń-
skiego.

Małgorzata Hopen
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Sport
Podsumowanie roku 
sportowego 2011

Powiat koniński podsumował wyniki sportowe minionego roku. Uroczystości 
z udziałem samorządowców oraz zawodników, trenerów i działaczy odbyły się 18 
kwietnia 2012 r., w sali balowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. 
Chopina w Żychlinie.

KALENDARZ IMPREZ 2012 r.
Powiatowe – Co, Gdzie, Kiedy?

CZERWIEC
23 czerwca XIII Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego Sławsk, gm. Rzgów
23 czerwca III spływ kajakowy – „Szlakiem Śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski” Zgłoszenia LOT „Marina”
23 czerwca Noc Świętojańska w Kleczewie Plac Targowy w Kleczewie
23 czerwca Dni Wilczyna gm. Wilczyn
30 czerwca Zawody Wędkarskie Spławikowe (5- 13 lat ) Zalew Warty - Dąbrowica, gm. Rzgów

LIPIEC
7 lipca XVII Wielkopolski Piknik Sołtysów Plac Targowy w Sompolnie

7 – 8 lipca Dni Wilczyna gm. Wilczyn
8 lipca Dni Sompolna Plac Targowy w Sompolnie
14 lipca Piknik Rodzinny Złotków, gm. Kleczew
15 lipca Piknik Lata Mąkolno, gm. Sompolno
28 lipca Piknik Lata Lubstów, gm. Sompolno

lipiec Rajd Rowerowy Szlakiem „Św. Jakuba”
(odpust w Rzgowie) Ląd, Rzgów

lipiec Festyny sołeckie gm. Kazimierz Biskupi
SIERPIEŃ

4 - 5 sierpnia Piknik Wilczyński gm. Wilczyn
25 - 26 sierpnia Dni Gminy Rzgów gm. Rzgów

26 sierpnia Dożynki Gminno – Diecezjalno - Powiatowe Lubstówek, gm. Sompolno

sierpień Zawody Wędkarskie Spławikowe
dla seniorów na„Dni Gminy Rzgów” Zalew Warty - Dąbrowica

sierpień Gminny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Boisko ZS w Sławsku
sierpień Święto plonów i muzyki gm. Kazimierz Biskupi
sierpień Regionalny Przegląd Zespołów Weselnych gm. Kazimierz Biskupi

WRZESIEŃ
2 września Spotkanie na koniec lata Sompolno 2012 plac przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie
2 września Gminne Dożynki Siąszyce, gm. Rychwał
9 września Piknik Orkiestr Dętych - Impresje Muzyczne gm. Rychwał
9 września Dożynki gminne gm. Wilczyn
16 września Przedstawienie plenerowe „Nasi patronowie” Kościół Św. Marcina, Kazimierz Biskupi

17 - 29 
września

Wernisaż – wystawa poplenerowa ogólnopolskiego pleneru 
malarskiego liceów plastycznych gm. Kazimierz Biskupi

Oprac. przy współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Koninie na podstawie informacji 
przesłanych przez gminy. Terminy i miejsca imprez mogą ulec zmianie.
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Turystyka

Powiat koniński rozpoczął nowy se-
zon turystyczny z informatorem „Wod-
na przygoda na Ziemi Konińskiej”. To 
kompendium praktycznych wskazówek 
dla żeglarzy, kajakarzy, miłośników 
sportów motorowodnych, windsurfe-
rów, płetwonurków, a także wędkarzy. 
Przewodnik, którego w regionie zna-
nym z wodnej turystyki, bardzo brako-
wało.

Powiat koniński jest miejscem spędza-
nia wolnego czasu dla wszystkich prefe-
rujących wypoczynek na wodzie lub w jej 

pobliżu. Od wielu lat nie było jednak wy-
dawnictwa, które zawierałoby informa-
cje potrzebne żeglarzom, kajakarzom 
czy miłośnikom sportów wodnych.

– Początkowo naszym zamiarem 
był praktyczny informator tylko dla 
żeglarzy, ostatecznie zdecydowaliśmy 
się umieścić w folderze informacje 
o wszystkich aktywnych formach wy-
poczynku związanych z wodą – wyja-
śnia Ewelina Rapeła, z-ca naczelnika 
Wydziału Promocji i Rozwoju w Staro-
stwie Powiatowym w Koninie. Niezwy-
kle istotne jest to, że informator nie po-
wstawał „zza biurka”.

– Na motorówkę, którą przepłynęli-
śmy szlak Warta-Gopło, czyli powiatowy 
fragment Wielkiej Pętli Wielkopolski, 
zabraliśmy żeglarza. Niektóre szlaki 
kajakowe, czy miejsca do nurkowania 
i windsurfi ngu opisywali miłośnicy tych 
form wypoczynku – dodaje Ewelina Ra-
peła. Praktyczne także w użytkowaniu 
64-stronicowe wydawnictwo uzupełnia-
ją informacje o miejscach do kąpieli, rej-
sach turystycznych oraz bazie noclego-
wej i turystycznej. Wydanie informatora 
nieprzypadkowo zbiegło się też z pu-
blikacją mapy dla wodniaków wydanej 
przez Lokalną Organizację Turystyczną 
„Marina”. (Mapa dostępna w Centrum 
Informacji Turystycznej w Koninie).

Powiat koniński promuje również 
turystykę kulturową, dlatego drukiem 
ukazał się też minifolder „Szlak Piastów 
– szlak Jagiellonów. Śladami Jana Dłu-
gosza po Ziemi Konińskiej” autorstwa 
Jerzego Łojko – regionalisty i archiwisty. 
Autor w ciekawy sposób przenosi nas 
w czasy, opisywanie w słynnych „Kro-
nikach” Jana Długosza i wskazuje miej-
sca w regionie, które do dziś noszą ślady 
tamtych czasów: Kazimierza Biskupie-
go, Rychwała, Gosławic, Sławska, czy 
Żychlina. Jest to już ósmy powiatowy 
minifolder dotyczący turystyki kulturo-
wej powiatu konińskiego.

Wszystkie wydawnictwa wspierają już 
promocje targową powiatu konińskiego. 
Trafi ą też do bibliotek, centrów informa-
cji turystycznej, czy choćby do sąsiadu-
jących z naszym regionem konińskim 
okręgowych związków żeglarskich.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Nowe wydawnictwa na nowy sezon 
turystyczny 2012

Rozwój Turystyka Ekologia www.powiat.konin.pl

TURYSTYKA DLA AKTYWNYCH

Wodna przygoda
na Ziemi Konińskiej

SSSSSSS
Śladami Jana Długosza po ziemi konińskiej…

Rozwój Turystyka Ekologia www.powiat.konin.pl


