
Uczczciliśmy pamięć
powstańców styczniowych 

Mieszkańcy Konina i powiatu konińskiego uczcili 9 czerwca 150. rocznicę powstania styczniowego. Patriotyczne 
uroczystości rozpoczęła wspólna sesja Rady Miasta Konina i Rady Powiatu Konińskiego. Po Mszy św. w licheńskiej 
bazylice i patriotycznych uroczystościach przed pomnikiem powstańców w Ignacewie, ok. 10 tysięcy osób obejrzało 
rekonstrukcję bitwy z 1863 r. Wśród widzów byli też potomkowie walczących wtedy żołnierzy.

 Obchody zainaugurowała wspólna sesja Rady Miasta Konina i Rady Powiatu Konińskiego w Centrum Wykładowo-
Dydaktycznym PWSZ w Koninie. Spotkanie było okazją do podsumowań wspólnych przedsięwzięć rocznicowych 
i podziękowań dla tych, którzy związane z powstaniem styczniowym wartości patriotyczne przypominali w tym 
roku szczególnie. Podczas sesji nagrodzono też 17 uczniów oraz 9 nauczycieli szkół regionu konińskiego, którzy 
brali udział w konkursach związanych ze 150. rocznicą powstania styczniowego. Ich organizatorami byli: 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Towarzystwo Sa-
morządowe w Koninie.

Po Mszy św. w intencji ojczyzny, którą celebrował ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering, 
pamięć powstańców styczniowych uczczono pod pomnikiem w Ignacewie w gm. Ślesin, gdzie 
przedstawiciele kościołów katolickiego, ewangelickiego i judaizmu odmówili wspólnie mo-
dlitwę ekumeniczną. W hołdzie powstańcom odczytano apel pamięci oraz złożono 
wieńce pod pomnikiem bohaterów Powstania Styczniowego. Zwieńczeniem uro-
czystości była rekonstrukcja Bitwy pod Ignacewem z 1863 r., w której wzięło 
udział ponad 100 rekonstruktorów z Polski, Białorusi i Litwy.
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Był to czternasty festyn pod nazwą
Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Koniń-
skiego, który zorganizowało konińskie
Starostwo. W tym roku, samorządowe 
święto tradycji, kultury i smaków kuchni re-
gionalnej było częścią „Dni Staromiejskich”.

Impreza przebiegała pod hasłem 
„Energia pokoleń”. Zabawę rozpoczął 
na Orliku międzynarodowy piłkarski Eu-
roturniej o puchar Starosty Konińskie-
go i Wójta Gminy z udziałem zespołów 
z partnerskich gmin Starego Miasta. 
Najwyższe trofea przypadły drużynom 
z Firmy „JACOL”, gminy Stare Miasto oraz 
PPH Stolarek z Żdżar. Najlepszym strzel-

cem turnieju został Jacek Rzepczyk, 
a w bramce bezkonkurencyjny okazał 
się Radosław Grzanka. Po południu, na 
placu obok Pensjonatu „Nad zalewem” 
na uczestników pikniku czekały atrakcje 
kulturalne i kulinarne. Festyn obfi tował 
w konkursy i prezentacje artystyczne 
gmin naszego powiatu. W rywalizacji ku-
linarnej – na najsmaczniejszą potrawę 
regionalną - zwyciężyło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Skulsku, II miejsce zajęła 
gmina Golina, a III – Stowarzyszenie Go-
spodyń Wiejskich gminy Stare Miasto.

Muzyczną niespodzianką był występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Jugend-

Z Kroniki Powiatu
14. Wielkie Ruszenie Gmin 
Powiatu Konińskiego za nami
Mieszkańcy powiatu integrowali się na Ruszeniu w Starym 
Mieście. Największa impreza plenerowa w powiecie odby-
ła się 25 maja na placu obok Pensjonatu „Nad Zalewem”.
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blasorchester Wölfi s” z partnerskiego 
powiatu Ilm w Niemczech. Muzycy, któ-
rzy wcześniej koncertowali we Francji 
oraz w Wielkiej Brytanii, zaprezentowali 
się na polskiej scenie w różnych stylach 
muzycznych: od marsza, rumby i walca 
po muzykę klasyczną.

Już po raz drugi, podczas Wielkiego 
Ruszenia odbyły się międzypokolenio-
we potyczki gminne. W konkurencjach 

na wodzie i nie tylko niepokonani okazali 
się reprezentanci gminy Rychwał, którzy 
wyprzedzili w ostatecznej punktacji go-
spodarzy ze Starego Miasta. Miejsce na 
podium wywalczyła także międzypoko-
leniowa drużyna z Goliny.

Zwieńczeniem XIV Wielkiego Ruszenia 
Gmin Powiatu Konińskiego był występ 
Mariusza Urbaniaka – fi nalisty progra-
mu „Bitwa na głosy”. Po jego koncercie, 
plac przed sceną wypełniła muzyka ta-
neczna, a zabawa z DJ-em trwała do go-
dziny pierwszej w nocy.

Niedzielny festyn z okazji Dni Staro-
miejskich rozpoczął się od VII Zawodów 
Windsurfi ngowych o puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Wśród 
licznych popołudniowych atrakcji, na 
szczególną uwagę zasługiwały występy 
zespołu „Voice of Wilno” – chóru z Wi-
leńszczyzny, który zdobył serca publicz-
ności w czasie litewskiej edycji progra-
mu „Bitwa na głosy” oraz kończącego 

Dni Staromiejskie koncertu zespołu 
LEMON.

Powiatowym akcentem drugiego 
dnia imprezy było uhonorowanie przez 
starostę Małgorzatę Waszak tytułem 
„Zasłużony dla powiatu konińskiego” 
Andrzeja Piaskowskiego – Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP 
RP w Koninie i Mirosława Stasiaka – 
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Barczygłowie.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Z Kroniki Powiatu
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Ideą zawodów, organizowanych przez 
Tadeusza Jaroszewskiego, radnego 
i członka Zarządu Powiatu Konińskiego, 
przy wsparciu starosty konińskiego i wój-
ta gminy Krzymów, jest rozpowszechnia-
nie tradycji powożenia zaprzęgami. 

Konną imprezę rozpoczął tradycyj-
nie przejazd zaprzęgów konnych ulica-
mi Krzymowa. Pięknie uczesane konie 
powożone przez eleganckich tego dnia 
uczestników zawodów konnych jak zwy-
kle wzbudzały podziw mieszkańców.

Kulminacja były jednak same zawody 
i rywalizacja zaprzęgów wielokonnych, 
parokonnych, jednokonnych, a także 
kucy i kucy w parach. 

 W tegorocznych zawodach wzięli udział 
zawodnicy z powiatów: konińskiego, kol-
skiego, tureckiego, słupeckiego, jarociń-
skiego, chodzieskiego w Wielkopolsce, 
z Izbicy Kujawskiej (pow. włocławski), czy 
Uniejowa (pow. poddębicki). 

Po rozstrzygnięciu wszystkich konku-
rencji przyszedł czas na honorowanie 

zwycięzców, a ponieważ sponsorów tej 
widowiskowej imprezy znów nie zabra-
kło, żaden zawodnik nie odjeżdżał z pu-
stym zaprzęgiem. 

Tradycyjnie zawodom towarzyszyło 
szereg atrakcji kulturalno-rozrywko-
wych dla dzieci. Nie zabrakło też majów-
kowej zabawy dla młodzieży i dorosłych. 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej foto-
grafi cznej retrospekcji tych zawodów.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Z Kroniki Powiatu
7. Regionalne Zawody 
w Powożeniu Zaprzęgami 
Konnymi o Puchar Starosty 
Konińskiego
Kilkadziesiąt zaprzęgów i słoneczna pogoda wystarczyły, 
by 26 maja 2013 r. wypełnić widzami stadion w Krzymowie. 
Tego dnia odbyły się 7. już Regionalne Zawody w Powoże-
niu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Starosty Konińskiego.
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Z Kroniki Powiatu

Starostwo Powiatowe w Koninie już po 
raz siódmy przystąpiło do akcji „Drzewko 
za butelkę”. Przedsięwzięcie łączy w so-
bie walory edukacji ekologicznej, aktyw-
ności społecznej, dbałości o środowisko 
naturalne i o własną gminę. Stanowi 
również płaszczyznę integracji placówek 
oświatowych, władz samorządowych, 
mediów oraz młodzieży i ich rodzin wo-
kół atrakcyjnej formy budowania wspól-
nego dobra dla przyszłych pokoleń.

Zgodnie z ideą konkursu, w zamian za 
zebrane butelki i nakrętki, które trafi ają 
do recyklingu, jego uczestnicy otrzymują 
sadzonki drzew, którymi zalesiają swoje 
najbliższe otoczenie. W ciągu kilku lat 
trwania akcji udało się zaktywizować 

prawie 10 tysięcy uczniów, którzy zebrali 
kilka ton plastikowych butelek i zakrętek 
oraz posadzili ponad 3,5 tysiąca drzew.

– Uważam, że akcja „Drzewko za butel-
kę” jest przykładem na działanie według 
zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie – 
mówił wicestarosta Andrzej Nowak pod-
czas tegorocznego fi nału konkursu – Ta-
kie drobne codzienne zachowania mają 
ogromny wpływ na jakość i czystość 
naszego środowiska. Troska o przyrodę 
jest troską o nas samych i nasze spokoj-
ne życie.

Podsumowanie ekologicznych zma-
gań, ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród zwycięzcom VII edycji akcji odbyło 
się 15 maja w konińskim Starostwie.

Rekordzistą tegorocznej zbiórki – 
z wynikiem 81 800 butelek PET i 126 660 
nakrętek – został Zespół Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Żychlinie. Wśród 
najlepszych znalazły się także: Zespół 
Szkół nr 3, Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Mąkolnie – 43 351 butelek
i 149 651 nakrętek oraz Publiczne Gim-
nazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Kazimierzu Biskupim, które zakończy-
ło akcję z wynikiem 51 489 butelek oraz 
116 151 nakrętek.

Ogromne zainteresowanie młodzie-
ży akcją świadczy o zrozumieniu jej idei 
i jednocześnie wskazuje na troskę o wi-
zerunek swojej miejscowości. Przed-
sięwzięcie uczy bowiem nie tylko sza-
cunku do przyrody, ale wyzwala chęć 
upiększania zielenią własnego otoczenia 
- terenów przyszkolnych, wokół domów 
czy ulubionych miejsc w okolicznym kra-
jobrazie – mówił Marek Niezabitowski, 
inspektor w wydziale ochrony środowi-
ska konińskiego starostwa, pełniący od 
początku rolę koordynatora akcji w po-
wiecie.

W podsumowaniu VII edycji konkursu 
„Drzewko za butelkę” wzięło udział po-
nad 70 osób. Program fi nału uatrakcyj-
niły ekologiczne wróżby oraz występy 
artystyczne w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego 
w Koninie oraz z Teatru „Kreska” i Koła 
Ekologicznego, działających przy Zespo-
le Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. 
Fryderyka Chopina w Żychlinie.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Rekordowa edycja akcji 
„Drzewko za butelkę”
VII powiatowa edycja Akcji „Drzewko za butelkę” zakoń-
czyła się rekordowym wynikiem. Zebrano i poddano re-
cyklingowi ponad 247 tysięcy butelek PET oraz 1400 kilo-
gramów nakrętek. Autorami tego sukcesu są uczniowie
18 szkół z powiatu konińskiego oraz wychowankowie Po-
gotowia Opiekuńczego w Koninie.
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Celem inicjatywy jest uhonorowanie 
najzdolniejszych studentów, stymulo-
wanie zainteresowania tematyką tury-
styki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce 
w województwie wielkopolskim.

Konkurs skierowany jest do autorów 
prac magisterskich napisanych w języ-
ku polskim i obronionych w latach 2011 
- 2013 na wszystkich uczelniach pań-
stwowych i niepaństwowych położonych 
na terenie całego kraju. Do Konkursu 
kwalifi kują się prace koncentrujące się 
na tematyce związanej przestrzennie 
z województwem wielkopolskim, które 

na egzaminie magisterskim ocenione 
zostały przynajmniej na ocenę dobrą. 
Dla autorów najlepszych prac przewi-
dziano atrakcyjne nagrody fi nansowe 
w wysokości 5.000 zł, 3.000 zł i 2.000 zł.

Prace zgłaszać mogą autorzy prac 
samodzielnie lub za zgodą autorów, 
szkoły wyższe i promotorzy (każda 
szkoła wyższa może zgłosić do kon-
kursu dowolną liczbę prac). Prace, 
wraz z niezbędną dokumentacją, na-
leży składać do 2 września 2013 r.
osobiście lub drogą pocztową na adres:

Departament Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

(Uwaga! Decyduje data wpływu do sie-
dziby Departamentu).

Szczegółowe informacje dotyczące 
warunków udziału w Konkursie zawarte 
są w regulaminie dostępnym na stronie 
urzędu.

Z Kroniki Powiatu / Edukacja

Akcja „Drzewko za butelkę” zainicjo-
wana została w 2003 roku przez fi rmy 
realizujące Program „Odpowiedzialność 
i Troska”. Projekt ten ma ponad 20-let-
nią tradycję, a jego sygnatariuszami są 
34 fi rmy sektora chemicznego. Kluczo-
wą zasadą ich działania jest budowanie 

świadomości społecznej, a jedną z naj-
bardziej popularnych inicjatyw – ogólno-
polska akcja „Drzewko za butelkę”, która 
w 2013 r. doczekała się jedenastej edycji.

Powiat koniński włączył się w akcję 
w 2007 r., a jej koordynatorem zostało 
Starostwo Powiatowe w Koninie. Zain-

teresowanie pierwszą powiatową edycją 
sprawiło, że samorząd postanowił włą-
czyć konkurs do kalendarza cyklicznych 
przedsięwzięć ekologicznych powiatu. 
W ciągu kilku lat trwania akcji udało się 
zaktywizować prawie 10 tysięcy uczniów, 
którzy zebrali kilka ton plastikowych bu-
telek i nakrętek. 

Z informacji przekazanych przez or-
ganizatorów akcji ogólnopolskiej wynika, 
że uczestnicy siedmiu konkursów koor-
dynowanych przez konińskie Starostwo 
posadzili ponad 4030 sadzonek drzew 
i krzewów, i tym samym osiągnęli naj-
lepszy wynik w całym kraju. Najwięcej 
butelek zebrał Włocławek, a wśród pla-
cówek rekord ustanowiła Szkoła Pod-
stawowa w Gołębiu.

Uczestnicy jedenastu edycji akcji za-
brali łącznie 18 967 783 butelek oraz po-
sadzili 24 438 drzewek.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe 

w Koninie

Powiat koniński 
rekordzistą w sadzeniu 
drzewek
Organizatorzy ogólnopolskiej akcji „Drzewko za butel-
kę” podsumowali wyniki jej jedenastu edycji. Rekordzistą 
w ilości posadzonych drzewek okazał się powiat koniń-
ski. Do uczestników siedmiu konkursów koordynowanych 
przez konińskie Starostwo trafi ło ponad 4030 sadzonek 
drzew i krzewów.

Wygraj Nagrodę
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego
Do udziału w III edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską 
z zakresu turystyki zaprasza Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Nagroda za 
działalność
na rzecz 
rozwoju powiatu 
konińskiego

Zarząd Powiatu Konińskiego po raz dru-
gi przyzna „Nagrody za działania na rzecz 
rozwoju i promocji powiatu konińskiego”. 
Wyróżnienia trafią do laureatów: instytucji, 
organizacji i osób fizycznych podczas gru-
dniowej Gali Powiatu Konińskiego.

Nagroda jest przyznawana w pięciu 
dziedzinach: „Gospodarka”, „Kultura”, 
„Sport”, „Turystyka” oraz „Działalność 
społeczna” ma na celu uhonorowanie 
dorobku najlepszych i najefektywniej-
szych fi rm prowadzących swoją działal-
ność w Powiecie Konińskiem oraz wy-
różnienie osób i instytucji społecznych, 
które wykazują się szczególnym zaan-
gażowaniem w realizację postawionych 
przed sobą celów.

Zgłoszenia do nagrody należy składać 
w terminie do 30 września 2013 r. w sie-
dzibie konińskiego Starostwa. Wniosek 
dostępny jest na stronie www.powiat.
konin.pl.

Przyznanie pierwszych nagród zgod-
nie z nowym regulaminem odbędzie się 
w grudniu podczas dorocznej Gali Po-
wiatu Konińskiego.
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Pomoc Społeczna / Z Kroniki Powiatu Sport

Tegoroczne świętowanie rodzin odby-
wało się pod hasłem solidarności mię-
dzypokoleniowej, jako wartości i zasady 
życia społecznego. Przesłaniem festy-
nu było ukazanie wzajemnej zależności 
członków rodziny wielopokoleniowej. 
Spotkanie w Brzeźnie posłużyło też pro-
mocji idei rodzicielstwa zastępczego.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom 
rodzinnego festynu osiem godzin zna-
komitej zabawy. Konkursy, zespołowe 

gry sportowe i pokazy wciągnęły w jej 
wir, zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Międzypokoleniowej integracji sprzyja-
ły występy znanych zespołów muzycz-
nych i tanecznych oraz grup wokal-
nych. Na scenie malowniczego parku 
w Brzeźnie zaprezentowali się m.in.: 
tancerze z Rytmixu, „Kapela z kopyta” 
z Kazimierza Biskupiego oraz koniń-
skie zespoły: „Bastard”, „Konin Band 
Orchestra” i „Party Jazz Band”. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się pokazy 
sztuk walki oraz grupy rekonstrukcyj-
nej „WOJÓW – SOLINVICTUS”, a także 
park rozrywki dla najmłodszych i mia-
steczko drogowe.

Energii do zabawy dostarczyły regio-
nalne przysmaki przygotowane przez 
gminne koła gospodyń wiejskich oraz 
ufundowany przez organizatorów żurek, 
kiełbaski, zapiekanki i lody.

Z okazji inauguracji obchodów Powiato-
wego Dnia Seniora w powiecie konińskim, 
pucharami Starosty Konińskiego uhono-
rowani zostali seniorzy udzielający się 
w wolontariacie międzypokoleniowym.

Dyplomy oraz nagrody ufundowane 
przez burmistrzów i wójtów przypadły 
natomiast rodzinom biorącym udział 
w sprawnościowych turniejach familij-
nych, m.in. rzucie podkową, podnosze-
niu ciężaru, skokach w worku.

Gratulacje i szczególne podziękowania 
za trud oraz zaangażowanie w opiekę 
i wychowanie dzieci skierowali do ro-
dziców zastępczych Janusz Stankiewicz 

– przewodniczący rady powiatu i Andrzej 
Nowak - wicestarosta koniński.

Zaproszenie do wspólnej zabawy 
w Brzeźnie przyjęło 56 rodzin zastęp-
czych. Udział w pikniku ponad 200 osób 
reprezentujących to środowisko był nie 
tylko okazją do integracji, ale służył przy-
bliżeniu opinii publicznej problematyki 
rodzicielstwa zastępczego oraz zainte-
resowaniu kolejnych małżeństw tą for-
mą sprawowania opieki nad dzieckiem.

 Aby zwrócić uwagę na ważne proble-
my dotykające rodziny, program festynu 
uzupełniony został również o akcję edu-
kacyjną na temat profi laktyki czernia-
ka i raka piersi. Zorganizowano pokazy 
udzielania pierwszej pomocy oraz obro-
ny przed atakiem psa, a w sąsiadującej 
z parkiem szkole odbył się panel dys-
kusyjny poświęcony „Energii pokoleń” 
z udziałem lek. med. Józefa Jaworskie-
go oraz dr psychologii Marty Cichockiej 
z PWSZ w Koninie.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Uroczyste podsumowanie XIII edycji 
Konkursu odbyło się 25 czerwca w Ko-
nińskim Domu Kultury. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele 30 placówek 
oświatowych z miasta i powiatu koniń-
skiego, które w ciągu roku podjęły się 

selektywnej zbiórki odpadów na swoim 
terenie oraz organizatorzy i zarazem 
fundatorzy nagród dla laureatów kon-
kursu.

Konkurs organizowany jest od 13 lat 
przez Związek Międzygminny „Koniński 
Region Komunalny”, Starostwo Powia-
towe w Koninie, Urząd Miejski w Koninie 
oraz Miejski Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Koninie i ma na celu edukowanie 
dzieci oraz młodzieży w zakresie posza-
nowania środowiska w skali mikro i ma-
kro, wyrobienie nawyku właściwej segre-
gacji odpadów, a także zaktywizowanie 
społeczności lokalnych do utrzymywania 
porządku i czystości na terenie gminy.

W tym roku przystąpiło do konkursu 
30 placówek: 11 przedszkoli, 15 szkół 
z miasta i 4 z powiatu.

Najlepsza w selektywnej zbiórce odpa-
dów (makulatury, tworzyw sztucznych, 
opakowań szklanych, puszek aluminium 
i zużytych baterii) w kategorii szkół z po-
wiatu konińskiego, okazała się Szkoła 
Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – 
Meysztowicz w Żdżarach. Drugie miej-
sce w tej kategorii zajęła Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej w Osieczy, 
a trzecie - Szkoła Podstawowa w Kucha-
rach Kościelnych.

Nagrody otrzymały nie tylko placów-
ki, ale też nauczyciele oraz uczniowie, 
którzy zebrali najwięcej odpadów. W ka-
tegorii szkól z gmin powiatu konińskie-
go: najlepszym koordynatorem zbiórki 
została Beata Białas – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Miry Stanisławskiej – 
Meysztowicz w Żdżarach, a najaktyw-
niejszym uczniem – również reprezen-
tujący tę szkołę - Kacper Lebiedziński.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meyszto-
wicz w Żdżarach została laureatem w konkursie selek-
tywnej zbiórki odpadów w kategorii szkół z powiatu.

XV 
Powiatowe
Dni Rodziny 
za nami
Świeciło słońce, było rodzin-
nie, radośnie i kolorowo. Tak 
można podsumować sobot-
ni piknik w Brzeźnie zorga-
nizowany w ramach XV Po-
wiatowych Dni Rodziny. Tym 
razem w atmosferze dobrej 
zabawy integrowali się 
wspólnie seniorzy, rodziny 
wielodzietne i zastępcze.

XIII edycja Konkursu selektywnej zbiórki odpadów
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Już po raz piętnasty drużyny z 20 po-
wiatów woj. wielkopolskiego rywalizo-
wały o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego podczas XV Letniej 
Wielkopolskiej Spartakiady Ludowych 
Zespołów Sportowych Mieszkańców Wsi 
Województwa Wielkopolskiego. W tym 
roku fi nał spartakiady został przepro-
wadzony 23 czerwca na obiektach spor-
towych w Żerkowie.

Powiat koniński reprezentowała 40 
osobowa drużyna - przedstawiciele 
gmin: Golina, Rychwał, Kleczew, Stare 
Miasto, Kazimierz Biskupi i Kramsk. 
Zawodniczki i zawodnicy z naszego 

powiatu rywalizowali w grach zespo-
łowych: piłka nożna, piłka koszykowa 
i piłka siatkowa; konkurencjach rekre-
acyjnych: rzuty do kosza, rzuty lotkami 
do tarczy, strzały piłką nożną na bram-
kę, tor przeszkód z atrakcjami, rowe-
rowy tor przeszkód, rzuty beretem na 
odległość, rzuty przedmiotami do celu, 
wędkowanie na sucho, strzelanie z wia-
trówki i podnoszenie odważnika; konku-
rencjach rodzinnych oraz jeździectwie. 
Najlepsi z naszego powiatu kilkanaście 
razy stawali na podium zajmując nastę-
pujące miejsca:
- II miejsce – podnoszenie   
  odważnika,
- III miejsce – rzuty do kosza,
- III miejsce – strzelanie
  z wiatrówki kobiet
- III miejsce – strzelanie
  z wiatrówki mężczyzn
- I i II miejsce – wędkowanie na sucho,
- III miejsce – rzut lotkami do tarczy,
- II i III miejsce – rzuty przedmiotami
  do celu,
- III miejsce – rowerowy tor przeszkód
- II miejsce – jeździectwo,
- II miejsce – piłka nożna kobiet,
- I miejsce – piłka nożna mężczyzn.

Po podliczeniu punktacji ze wszyst-
kich konkurencji i gier zespołowych 
okazało się, że powiat koniński został 
mistrzem Spartakiady. Drugie miej-
sce przypadło powiatowi średzkiemu, 
natomiast trzecie miejsce powiatowi 
wrzesińskiemu.

 Organizatorem XV Letniej Wielkopol-
kiej Spartakiady Ludowych Zespołów 
Sportowych Mieszkańców Wsi Woje-
wództwa Wielkopolskiego o Puchar Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego 
było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Poznaniu.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Sport
Powiat Koniński Mistrzem 
Spartakiady Wojewódzkiej
Reprezentacja powiatu konińskiego zajęła I miejsce
w XV Letniej Wielkopolskiej Spartakiadzie Ludowych Ze-
społów Sportowych Mieszkańców Wsi Województwa Wiel-
kopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego, która odbyła się 23 czerwca 2013 r. w Żerkowie.
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Uczciliśmy pamięć powstańców styczniowych
Obchody 150 rocznicy powstania 

styczniowego w mieście i powiecie ko-
nińskim, choć nie kończą rocznicowych 
wydarzeń w tym roku, stały się swoistym 
podsumowaniem wszystkich działań, 
które od stycznia odbywały się w Koni-
nie i gminach powiatu konińskiego.

Podczas wspólnej sesji w obecno-
ści wicemarszałka sejmu Eugeniusza 
Grzeszczaka, wojewody wielkopolskie-
go Piotra Florka, marszałka wielko-
polskiego Marka Woźniaka, parlamen-
tarzystów i samorządowców z naszego 
regionu, odznaki honorowe Zasłużony 
dla Powiatu Konińskiego otrzymali Mu-
zeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego 
w Licheniu Starym, Szkoła Podstawo-
wa im. gen. Edmunda Taczanowskiego 
w Biskupicach, Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Styczniowych w Gro-
chowach oraz Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Powstania Styczniowego 
w Dobrosołowie. Prezydent Miasta Ko-
nina za upowszechnianie idei i przygoto-
wanie obchodów 150. rocznicy powsta-
nia styczniowego na ziemi konińskiej 
uhonorował „Odznaką Za Zasługi dla 
Miasta Konina” panią Irenę Tomaszew-
ską oraz wyróżnił podziękowaniami: 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie, 
Muzeum Okręgowe w Koninie, Stowa-
rzyszenie Współpracy Polska – Wschód 
oddział w Koninie, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 
w Koninie oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Konina.

Podczas sesji nagrodzono też 17 
uczniów oraz 9 nauczycieli szkół re-
gionu konińskiego, którzy brali udział 
w konkursach związanych ze 150. rocz-
nicą powstania styczniowego.

Uroczysta sesję muzycznie zamknął 
recital pochodzącego z Konina wirtu-

oza skrzypiec Janusza Wawrowskiego, 
któremu na fortepianie towarzyszyła 
japońska pianistka Yuka Satomi.

Po Mszy św. w intencji Ojczyzny, którą 
w bazylice w Licheniu odprawił ordyna-
riusz włocławski bp Wiesław Mering, 
uroczystości przeniosły się pod pomnik 
powstańców styczniowych w Ignacewie 
w gm. Ślesin. W miejscu, gdzie 150 lat 
temu stoczono przegraną bitwę i zwy-
cięską potyczkę z Rosjanami, starosta 
koniński Małgorzata Waszak przypo-
mniała zebranym wszystkim gościom, 
że zarówno sukcesy jak i porażki nie-
podległościowe budowały i budują na-
szą tożsamość narodową. – O wielkości 

i sile nas Polaków świadczy to, że nie-
powodzenia nigdy nie pozwalały zła-
mać w nas poczucia narodowości. To 
wszystko zawdzięczamy pamięci o na-
szej przeszłości, historii i pielęgnowaniu 
tradycji, czego cząstką jest dzisiejsza 
nasza tutaj obecność – mówiła Małgo-
rzata Waszak.

Przed pomnikiem w Ignacewie w asy-
ście kompanii honorowej z 33. Bazy 
Lotnictwa Transportowego w Powidzu 
oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Po-
wietrznych w Poznaniu przedstawiciele 
kościołów katolickiego, ewangelickiego 
i judaizmu odmówili wspólnie modlitwę 
ekumeniczną. Po niej zaś wybrzmiał 
apel pamięci przywołując wspomnienie 
o najważniejszych postaciach powsta-
nia styczniowego w Polsce i na Ziemi 
Konińskiej.

Finałem dnia była rekonstrukcja bi-
twy pod Ignacewem przygotowana 
przez grupy pasjonatów historii z Polski, 
Białorusi i Litwy. Rekonstruktorzy prze-
nieśli w czasy powstańcze ok. 10 tys. wi-
dzów odtwarzając przebieg przegranej 
bitwy z 8 maja 1863 r. oraz zwycięskiej 
potyczki rozegranej miesiąc później.

Przedsięwzięcie wsparli – Bank Za-
chodni WBK w Koninie, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ko-
ninie, Bank Pocztowy w Koninie, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
- Konin Sp. z o.o., Kredyt Bank oddział 
w Koninie, Grupa Kon-Plast w Starym 
Mieście, PPH Roofreed z Goplany gm. 
Skulsk, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina 
Kramsk oraz Nadleśnictwo Konin.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie
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