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Kulinarnie 
i kulturalnie 
w Skulsku
Mieszkańcy powiatu 
już piętnasty raz 
integrowali się na 
Wielkim Ruszeniu Gmin 
Powiatu Konińskiego. 
Największa impreza 
plenerowa w powiecie 
odbyła się 28 czerwca 
nad jeziorem Skulska 
Wieś.

Podczas jubileuszowego Ruszenia Gmin 
Powiatu Konińskiego swój dorobek zapre-
zentowało 13 gmin z powiatu konińskiego.

Na uczestników pikniku czekały atrakcje 
kulturalne i kulinarne. W rywalizacji kulinar-
nej – na najsmaczniejszą potrawę z ziemnia-
ka – zwyciężyły ex aequo Koło Gospodyń 
Wiejskich z Goplany (gmina Skulsk) za zupę 
kartofl aną oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
z Władzimirowa (gmina Kazimierz Biskupi) 
za pyrczoka. II miejsce zajęło Stowarzyszenie 
Kół Gospodyń Wiejskich gminy Stare Miasto, 
a III – Koło Gospodyń Wiejskich z Marianowa 
(gmina Ślesin).

Po raz pierwszy podczas Wielkiego Rusze-
nia odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek 
świętojański, w którym I miejsce zajęło Stowa-
rzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich gminy Sta-
re Miasto. Na kolejnych miejscach ulokowały 
się Koło Gospodyń Wiejskich z Buszkowo-Par-
cele (gmina Skulsk) oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich z Ostrowąża (gmina Ślesin).

Nie zapomniano również o najmłodszych 
uczestnikach festynu, dla których przygoto-
wano specjalną strefę zabaw.

Na skulskiej scenie dominowało słowo, 
muzyka i śpiew. Swój artystyczny dorobek 
prezentowały gminy powiatu konińskiego, 
a także zespół Folk Street, który łączy trendy 
muzyki folk z elementami muzyki celtyckiej.

Specjalną niespodzianką dla uczestników 
imprezy była prezentacja sztuk walki MMA 
przygotowana przez reprezentantów Ko-
nińskiego Klubu Sztuk Walki – K1.

 
Zwieńczeniem XV Wielkiego Ruszenia 

Gmin Powiatu Konińskiego był występ ze-
społu Złota ABBA prezentującego najwięk-
sze przeboje ABBY oraz niezwykły pokaz 
teatru ognia LASCAR Fire & show.

Wielkie Ruszenie zakończyła dyskoteka 
poprowadzona przez Mistrza Polski Pioniera 
DJ Championship 2013 – DJ Rafmixa.

Marika Leśniewicz
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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Radni Powiatu Konińskiego spotkali się na 
sesji 29 maja, by po raz ostatni w tej kadencji 
ocenić prawidłowość działania organu wy-
konawczego w zakresie gospodarki fi nan-
sowej. W tym celu rozpatrzyli roczne spra-
wozdanie fi nansowe z wykonania budżetu 
powiatu konińskiego w roku ubiegłym oraz 
informację o stanie mienia powiatu na dzień 
31 grudnia 2013 r.

Ze sprawozdania, które przedstawiła ra-
dzie Małgorzata Waszak – przewodniczą-

ca zarządu wynika, że w trakcie ubiegłego 
roku budżetowego udało się zwiększyć do-
chody powiatu o 5.860.929,48 zł, a wydatki 
o 7.432.068,08 zł. Ostatecznie budżet powia-
tu został wykonany po stronie dochodów na 
kwotę 77.011.457,39 zł (w 97,36% ), a po stro-
nie wydatków - na poziomie 77.059.377,04 zł
(93,67%). Jak podkreślała starosta Małgo-
rzata Waszak, do mniejszego wykonania 
wydatków przyczyniły się przede wszyst-
kim oszczędności uzyskane w wyniku prze-
prowadzonych procedur przetargowych 

na wyłonienie wykonawców zadań inwe-
stycyjnych na drogach oraz konsekwentne 
prowadzenie polityki ograniczania wydat-
ków bieżących. Skuteczność i efektywność 
ubiegłorocznych działań zarządu powiatu 
potwierdza także zwiększenie wartości 
mienia powiatu o 15.337.152,00 zł. Za sukces 
inwestycyjny, należy uznać zrealizowanie
19 zadań budowlanych i modernizacyjnych 
na drogach powiatu za 11.894.412,13 zł.

– Realizacja wielu zadań odbywała się 
przy ograniczonych możliwościach fi nanso-
wych. Jednak dzięki dużemu zaangażowaniu 
pracowników Starostwa Powiatowego i jed-
nostek organizacyjnych powiatu oraz przy 
konsekwentnej współpracy z samorządami, 
podmiotami ze świata biznesu, kultury, pomo-
cy społecznej udało się urzeczywistnić wiele 
pomysłów i sprostać stawianym przed samo-
rządem powiatowym wyzwaniom – powie-
działa kończąc swoje wystąpienie starosta 
Małgorzata Waszak.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe w Koninie

Z Kroniki Powiatu

Na czym w latach 90. prowadzono han-
del? Z czego przygotowywane jest klasycz-
ne nadzienie rogala świętomarcińskiego? 
W jakim kształcie jest pomnik postawiony 
1 stycznia 2001 r. w punkcie widokowym 

przy drodze z Pniew do Sierakowa? Z taki-
mi oraz wieloma innymi pytaniami zmagała 
się zwycięska drużyna Powiatu Konińskiego, 
podczas quizu – Wielkopolski Sprawdzian 
Wolności.

Wielkopolski Sprawdzian Wolności, to 
quiz zorganizowany przez poznański od-
dział Telewizji Polskiej, w którym repre-
zentanci pięciu subregionów wielkopolski: 
poznańskiego, pilskiego, kaliskiego, koniń-
skiego i leszczyńskiego, sprawdzili swoją 
wiedzę o województwie z ostatnich 25 lat.

Program był realizowany z okazji 25-lecia 
pierwszych częściowo wolnych wyborów 
z 4 czerwca 1989 r. Uczestnicy w trzech run-
dach odpowiadali na 25 pytań związanych 
z najnowszą historią województwa wielko-
polskiego. Nad prawidłowym przebiegiem 
quizu czuwało jury w składzie: Piotr Florek 
– wojewoda wielkopolski, prof. Tadeusz Wal-
las – dziekan Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM oraz Lena Bretes-Do-
rożała – dyrektor poznańskiego oddziału 
Telewizji Polskiej.

Region Koniński reprezentował zespół 
w składzie: Andrzej Nowak, wicestarosta 
koniński, Dariusz Kałużny prezes firmy Nu-
varro, Ewelina Rapeła zastępca naczelnika 
Wydziału Promocji i Rozwoju oraz An-
drzej Łącki prezes konińskiego oddziału 
PTTK. Drużynie pomagali konińscy kibice, 
a wśród nich uczniowie klas górniczych 
z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych 
w Koninie.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Powiatowa 
drużyna zwyciężyła 
Wielkopolski 
Sprawdzian Wolności!

Z sesji absolutoryjnej
Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał 
absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu. Uchwałę podjęto w obecności 20 
radnych stosunkiem głosów: 16 „za”
i 4 „wstrzymujące się”.
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Starosta Koniński Małgorzata Waszak 
zaprasza samorządy, instytucje i organi-
zacje do składania wniosków o nagrodę 
„Za działalność na rzecz rozwoju Powiatu 
Konińskiego”. Nagroda jest przyznawana 
w pięciu dziedzinach: „Gospodarka”, „Kul-

tura”, „Sport”, „Turystyka” oraz 
„Działalność społeczna” i ma 
na celu uhonorowanie dorobku 
najlepszych – najefektywniej-
szych fi rm prowadzących swoją 
działalność w Powiecie Koniń-

skiem oraz wyróżnienie osób i insty-
tucji społecznych, które wykazują się 
szczególnym zaangażowaniem w re-
alizację postawionych przed sobą 
celów.

 
Zgłoszenia do nagrody należy skła-

dać w terminie do 30 września 2014 r.
w siedzibie konińskiego Starostwa. 
Wniosek dostępny jest na stronie in-
ternetowej powiatu – www.powiat.
konin.pl.

 
Zarząd Powiatu Konińskiego po raz 

trzeci przyzna „Nagrody za działania 
na rzecz rozwoju i promocji powiatu 
konińskiego”. Wyróżnienia i statuetki 
do laureatów trafi ą podczas kolejnej 
Gali Powiatu Konińskiego.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu

Nagroda za 
działalność
na rzecz 
rozwoju powiatu 
konińskiego

Około tysiąca młodych 
mieszkańców Konina 
i powiatu konińskiego 
utworzyło 4 czerwca
na konińskich 
bulwarach żywą flagę. 
Happening był częścią 
wspólnych – miejskich 
i powiatowych – 
obchodów 25-lecia 
transformacji ustrojowej 
w Polsce.

Czerwcowe wybory w 1989 roku umożli-
wiły przeprowadzenie reform ustrojowych, 

gospodarczych i społecznych. Otworzyły 
mieszkańcom naszego kraju drogę do de-
mokracji, także do organizowania samorzą-
dów – gminnych i powiatowych. Z tej okazji 
prezydent Bronisław Komorowski wysto-
sował Apel do Polaków o wspólne uczcze-
nie tej rocznicy. Na apel ten odpowiedział 
również Powiat Koniński, który włączył się 
we wspólne obchody organizowane w Ko-
ninie.

Niezwykle interesującym punktem tych 
obchodów była majowa konferencja „Ku 
wolności” z udziałem prof. Jerzego Buz-
ka i Władysława Frasyniuka, która 29 maja 
2014 r. odbyła się w Centrum Wykładowo-
Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie. Podczas spotkania 
z młodzieżą znamienici goście wspominali 
wydarzenia sprzed 25 lat. 

Wracając do happeningu, biało-czerwo-
ną „żywą” fl agę utworzyli uczniowie z Koni-
na i powiatu konińskiego uczęszczający do 

konińskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studenci PWSZ w Koninie ubrani w białe 
i czerwone koszulki. Po pamiątkowej foto-
grafi i wykonanej z podnośnika uczniowie 
uczestniczyli w występach konińskich for-
macji muzycznych.

Skład komitetu organizacyjnego obcho-
dów 25-lecia transformacji ustrojowej sta-
nowili: Ireneusz Niewiarowski – senator RP 
(przewodniczący), Sławomir Lorek – zastęp-
ca prezydenta Konina, Małgorzata Waszak 
– starosta koniński, dr Joanna Chojnacka-
Gärtner – prorektor ds. promocji i rozwoju 
PWSZ w Koninie, Lucyna Lenard-Woźniak 
– dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 
w Koninie, Dariusz Sypuła – dyrektor III Li-
ceum Ogólnokształcącego w Koninie oraz 
dr Krzysztof Wereszczyński – dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Koninie. W uroczystości włączyli się rów-
nież: Centrum Kultury i Sztuki, Towarzystwo 
Samorządowe oraz Klub Biegacza Aktywni-
Konin.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Żywa flaga
na konińskim
bulwarze 
nadwarciańskim
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25 lat temu Polska zmieniała się w spo-
sób, o którym poprzednie pokolenia tylko 
marzyły i o którym niektórzy na świecie 
marzą do dziś – tak najkrócej można pod-
sumować słowa prof. Jerzego Buzka i Wła-
dysława Frasyniuka ludzi, którzy wpływali 
przed ćwierćwieczem na zmianę systemu 
w Polsce. 29 maja 2014 r. obaj gościli w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ko-
ninie podczas konferencji Ku wolności, któ-
rej współorganizatorem był również Powiat 
Koniński.

Centrum Wykładowo-Dydaktyczne przy 
ul. Popiełuszki wypełnili licznie nie tylko sa-
morządowcy czy byli opozycjoniści z nasze-
go regionu. Ze znamienitymi gośćmi kon-
ferencji spotkali się również młodzi ludzie, 
którzy przemian z 1989 r. nie pamiętają, ale 
którzy dzięki tym zmianom mogą dziś bez 
problemów, jakie towarzyszyły ich rodzi-
com, wyjeżdżać za granicę kraju do pracy, 
na wakacje, czy też korzystać z innych unij-
nych benefi tów.

Właśnie do nich, najmłodszych mieszkań-
ców Konina i regionu swoje słowa kierowali  
były premier prof. Jerzy Buzek i Władysław 
Frasyniuk. – Dzięki staraniom naszego poko-
lenia, wy dziś możecie korzystać z wolności. 
Ważne byście pamiętali, że moja własna wol-

ność oznacza również poszanowanie wolno-
ści drugiego człowieka – mówił Władysław 
Frasyniuk.

Podsumowaniem spotkania było wręcze-
nie nagród w konkursach, które towarzyszy-
ły obchodom 25 rocznicy pierwszych de-
mokratycznych wyborów w Polsce w 1989 r.

Zwycięzcami konkursu plastycznego 
w kategorii wiekowej 10-13 lat zostali:
1. miejsce – Ligia Kołata, klasa 4c, Szkoła 

Podstawowa nr 15 w Koninie,
2. miejsce – Zachariasz Kazimierski, klasa 5, 

Szkoła Podstawowa w Kleczewie,
3. miejsce – Maksymilian Olejnik, klasa 4c, 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie.

Jury przyznało także wyróżnienia:
Piotr Kulczewski – klasa 4c, Szkoła Podsta-
wowa nr 15 w Koninie, Magdalena Grzelczak 
– klasa 5, Szkoła Podstawowa w Ratyniu, 
Aleksandra Musiał – klasa 6b, Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Kole. Nagrody wręczyła Małgo-
rzata Waszak, starosta koniński.

Zwycięzcy konkursu plastycznego dla 
młodzieży w wieku 13-16:
1. miejsce – Sylwia Zabłocka, klasa 3, Gimna-

zjum w Sompolnie,
2. miejsce – Bartosz Wietecki, klasa 1g, Gim-

nazjum nr 5 w Koninie,

3. miejsce Aleksandra Mądrowska, klasa 1g, 
Gimnazjum nr 5 w Koninie.

Jury w tej kategorii również przyznało wy-
różnienia. Otrzymali je: Weronika Szumi-
galska, klasa 3c, Gimnazjum nr 5 w Koninie, 
Adrian Karpiński, klasa 3c, Gimnazjum nr 5 
w Koninie, Izabela Perkowska, klasa 3a, Gim-
nazjum w Grodźcu. Nagrody wręczył Sławo-
mir Lorek, zastępcę prezydenta Konina.

Konkurs wiedzy historycznej przeznaczo-
ny był dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Oto zwycięzcy:
1. miejsce – Paweł Kałużny, klasa 2c, III Li-

ceum w Koninie. Nauczyciel prowadzący 
Alina Hoff man,

2. miejsce – Adam Rogowski, klasa 2d, III Li-
ceum w Koninie. Nauczyciel prowadzący 
Alina Hoff man,

3. miejsce – Natalia Mularczyk, klasa 1a, I Li-
ceum w Koninie. Nauczyciel prowadzący 
Dorota Ganowicz.

Wyróżnienia otrzymali:
Kamil Świątek – klasa 2d, Liceum Ogólno-

kształcące w Słupcy. Nauczyciel prowadzą-
cy Jan Dąbek.

Jordan Wietecki – klasa 1a, Liceum Ogól-
nokształcące w Turku. Nauczyciel prowa-
dzący Barbara Żebrowska.

Tomasz Walczak – klasa 2a, Liceum Ogól-
nokształcące w Turku. Nauczyciel prowa-
dzący Paweł Żebrowski.

Nagrody wręczyła dr Joanna Chojnacka-
Gārtner, prorektor ds. promocji i rozwoju 
PWSZ w Koninie.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu

Obchody 25. 
rocznicy wolnych 
wyborów w Polsce
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Michał Trawiński, uczeń 
klasy III technikum 
żywienia i gospodarstwa 
domowego Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych 
w Żychlinie, został 
laureatem XXXVIII 
Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności 
Rolniczych w kat. 
żywienie człowieka 
i gospodarstwo 
domowe.

Najważniejsza i najbardziej prestiżowa 
impreza, w której rywalizują najlepsi ucznio-
wie z całej Polski w wybranych blokach kon-

kursowych, odbyła się Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej 
w dniach 6-7 czerwca 2014 r. W fi nale olim-
piady uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicz-
no – Usługowych po raz kolejny wykazali się 
wysoką wiedzą i umiejętnościami z zakresu 
żywienia człowieka.

– Olimpiada odbywała się w trzech eta-
pach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Na 
poziomie szkolnym zająłem I miejsce, w eli-
minacjach okręgowych III miejsce, natomiast 
w fi nale spośród 37 uczniów wyłoniono naj-
lepszą dziesiątkę, w której i ja się znalazłem. 
Poziom olimpiady i rywalizacja były na bardzo 
wysokim poziomie, a efekty mojej sumiennej 
i systematycznej pracy znalazły odzwiercie-
dlenie w wynikach XXXVIII Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych w bloku żywienie 
człowieka i gospodarstwo domowe – mówi 
Michał Trawiński.

– Dzięki temu osiągnięciu, Michał jest zwol-
niony z egzaminu potwierdzającego kwalifi -
kacje zawodowe w części pisemnej oraz ma 
możliwość wyboru studiów na uczelniach przy-
rodniczych na kierunkach związanych z żyw-
nością i żywieniem człowieka – mówi Elżbieta 
Sell, nauczycielka ZSE-U w Żychlinie.

Prof. dr hab. Andrzej Radecki, przewod-
niczący Komitetu Głównego Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w spo-
sób szczególny zaakcentował, że wiedza 
i umiejętności praktyczne uczestników fi -
nału olimpiady okazały się bardzo wysokie 
i rośnie nowe pokolenie ludzi zafascynowa-
nych nowoczesnym rolnictwem, żywnością 
i ekologią. Taka opinia wyjątkowo cieszy, 
ponieważ w tej grupie jest również uczeń 
ZSEU- w Żychlinie.

Organizatorem zmagań uczniów z całej 
Polski w Nawojowej był Komitet Główny 
Olimpiady przy Uniwersytecie Przyrodni-
czo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Ko-
mitet Okręgowy przy Uniwersytecie Rolni-
czym im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Magdalena Baranek
ZSE-U w Żychlinie

Michał Trawiński 
laureatem Olimpiady

„Z nurtem przygody bez końca” to hasło 
nowego spotu reklamowego, promującego 
turystykę wodną na Wielkiej Pętli Wielko-
polski, który od czerwca br. emitowany jest 
w telewizji ogólnopolskiej i regionalnej.

W ramach kampanii promocyjnej zreali-
zowano już szereg działań: w rozgłośniach 
ogólnopolskich i regionalnych można było 
usłyszeć spot radiowy, w kilku największych 
miastach w Polsce można zobaczyć billbo-

ardy i spotkać autobus Wielkiej Pętli Wielko-
polski w ramach cyklu Roadshow. Cały czas 
trwa też kampania w Internecie i w mediach 
społecznościowych, a już wkrótce rozpocz-
nie się promocja podczas imprez regional-
nych wśród partnerów projektu.

„Kompleksowa promocja markowego 
produktu turystyki wodnej Wielka Pętla 
Wielkopolski” to nazwa projektu realizo-
wanego przez Wielkopolską Organizację 

Turystyczną w partnerstwie z 26 
samorządami (w tym z Powiatem 
Konińskim, miastem Konin, gminą 
Ślesin i gminą Skulsk) oraz dwo-
ma instytucjami z terenu Wielko-
polski. Kampania na ma celu pro-
mocję wśród mieszkańców Polski 
oraz gości zagranicznych tury-

styki wodnej, czyli żeglarstwa i kajakarstwa, 
turystyki motorowodnej, windsurfi ngu i wa-
keboardingu, a także turystyki rowerowej 
i konnej na terenie Wielkopolski. 

Wielka Pętla Wielkopolski to szlak wodny 
liczący blisko 690 km, który przebiega przez 
m.in. Ślesin, Konin, Pyzdry, Śrem, Poznań, 
Oborniki, Wronki, Międzychód, Krzyż Wiel-
kopolski, Wieleń, Drawsko, Czarnków czy 
Ujście. To również częścią Międzynarodowej 
Drogi Wodnej E-70, która łączy Europę Za-
chodnią z Kaliningradem.

Ewelina Rapeła
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Wielka Pętla 
Wielkopolski 
– z nurtem 
przygody bez końca
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Siedem projektów, z pięciu gmin powiatu 
konińskiego – Rzgów, Skulsk, Rychwał, Stare 
Miasto i Ślesin, na łączną kwotę ponad 151 
tys. złotych, znajduje się na liście rankingo-
wej IV edycji konkursu "Pięknieje wielkopol-
ska wieś.

Celem IV edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” ogłoszonego przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
w samorządowym programie „Wielkopol-
ska Odnowa Wsi 2013-2020” jest wsparcie 
dla inicjatyw na rzecz rozwoju własnych 
miejscowości, sołectw, opartych o oddol-
nie wypracowane koncepcje odnowy wsi. 
Wsparcie finansowe zadań służy odbudo-
wie oraz poprawie jakości życia mieszkań-
ców terenów wiejskich.

O dofinansowanie starało się pięć samo-
rządów gminnych z powiatu konińskiego. 
Złożono aż 13 wniosków, z czego tylko sie-
dem zostało zakwalifikowanych do dalsze-
go postępowania. Ze wsparcia skorzystać 
mogą następujące inicjatywy:
• „Pięknieje Wieś Osiecza Pierwsza” (gm. 

Rzgów) – 10 001,05 zł;

• „Innowacyjne metody rekreacji sposo-
bem na rozwój oraz promocję Sołectwa 
Mniszki” (gm. Skulsk) – 26 577,75 zł;

• „Plac zabaw miejscem wypoczynku i re-
kreacji mieszkańców Sołectwa Czartó-
wek” (gm. Skulsk) – 24 452,46 zł;

• „Sławsk Pięknieje” (gm. Rzgów) – 17 945,54 zł;
• „Kulinarne tradycje pomysłem na aktyw-

ność Sołectwa Złotkowy” (gm. Rychwał) 
– 29 601,89 zł;

• „Centrum rekreacyjne w miejscowości 
Jaroszewice Grodzieckie – zdrowo i bez-
piecznie” (gm. Rychwał) – 25 662,72 zł;

• „Gdzie wracać jeśli nie tu? – zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej w miej-
scowości Żychlin” (gm. Stare Miasto) 
– 16 804,37 zł.

O dofinansowywanie starały się gminy 
(sołectwa) posiadające status aktywnego 
uczestnika programu „Wielkopolska Odno-
wa Wsi 2013-2020”. Finansowanie występu-
je na poziomie 80%, natomiast minimalny 
wkład gminy wynosi 20%.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Pięknieje 
wielkopolska wieś

Ukazał się kolejny, 18. tom Rocznika Koniń-
skiego. Wydanie popularnonaukowego pe-
riodyku wsparł po raz kolejny Powiat Koniński, 
a artykuły opublikowane w 18. tomie Rocznika 
Konińskiego w dużej części dotyczą naszego 
powiatu. Prezentacja najnowszego numeru 
rocznika konińskiego odbyła się 20 maja 2014 r. 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. 

Po zawirowaniach wydawniczych związa-
nych z poprzednim numerem Rocznika, głów-
ni wydawcy periodyku czyli: Miasto Konin, 
Powiat Koniński i Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Koninie, podjęli decyzję o po-
wrocie do wypracowanej przez lata formuły 
wydawniczej. Nowy Rocznik dzieli się więc na 
rozprawy, debiuty, materiały z życia regionu 
oraz sylwetki, a nad całością wydawnictwa 

czuwała Rada Programowa pod przewod-
nictwem Piotra Rybczyńskiego – kierownika 
konińskiego oddziału Archiwum Państwowe-
go w Poznaniu. W skład Rady wchodzi także 
przedstawiciel Powiatu Konińskiego.

Po kilkumiesięcznej, wzmożonej pracy 
Rady, do rąk czytelników trafił więc kolejny nu-
mer Rocznika Konińskiego. Znajdziemy w nim 
wiele artykułów naukowych i popularnonau-
kowych dotyczących wydarzeń, miejsc i ludzi 
tworzących historię powiatu konińskiego.

W Roczniku przeczytamy między innymi 
o żydach kleczewskich do 1939 r., tekst o mie-
ście Golina w średniowieczu, znajdziemy rów-
nież spis właścicieli Rychwała od XV do XVIII 
wieku. Z tekstów dotyczących współczesno-

ści warto zwrócić uwagę na podsumowanie 
obchodów 150. rocznicy Powstania Stycznio-
wego na Ziemi Konińskiej oraz resume stule-
cia konińskiego krajoznawstwa.

 Publikacja trafi teraz do bibliotek w Koni-
nie i gminach powiatu konińskiego.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie

Prezentacja 18. tomu 
Rocznika Konińskiego 
za nami!

„Quantum” 
zwyciężyła 
w Kaliszu

Orkiestra „Quantum” z Rychwała pod ba-
tutą kapelmistrza Zbigniewa Osajdy zwycię-
żyła w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr 
Dętych OSP w Kaliszu.

Spośród 18 orkiestr z Wielkopolski, bio-
rących udział w Wojewódzkim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych OSP w Kaliszu najlepsza 
okazała się orkiestra „Quantum” z Rychwała.

Podczas uroczystości, która odbyła się 
11 maja 2014 r. wszystkie orkiestry zaprezen-
towały swoje umiejętności przed licznie zgro-
madzoną publicznością i zagrały wspólnie 
dwa utwory „Rycerze Floriana” i „Orkiestry 
Dęte” pod dyrygenturą Henryka Siudy.

Tegoroczni laureaci przed jury konkur-
sowym zagrali muzykę filmową Piraci z Ka-
raibów, Taniec Węgierski nr 5 Johannesa 
Brahmsa oraz Marsz koncertowy P.O.S.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe w Koninie
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Od 15 lat osobliwości natury, piękno dzie-
dzictwa kulturowego, czy też abstrakcje na-
wiązujące do tematów związanych z powia-
tem konińskim przeplatają się w motywach 
malarskich artystów plastyków, którzy od-
wiedzają nasz region podczas corocznych 
plenerów. Kolejny efekt ich twórczej pracy 

zobaczyliśmy na wernisażu 22 maja 2014 r. 
w „Strefie K” Konińskiego Domu Kultury.

Plenery malarskie odbywają się corocznie 
od roku 1999, czyli od powstania Powiatu 
Konińskiego. Ich celem było i jest rozwijanie 
wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń 
artystycznych i technicznych oraz możli-

wość uwiecznienia w dziele twórczym inspi-
racji płynących z przyrody, zabytków i archi-
tektury powiatu konińskiego. Jest to również 
możliwość konfrontacji, wymiany postaw 
twórczych i warsztatów artystów malarzy, 
którzy przez półtorej dekady swój kunszt 
przekazywali poprzez rozmaite techniki 
twórcze: temperę, pastele, olej czy akwarele. 
Fakt, iż plener malarski odbywa się już po raz 
piętnasty świadczy o tym, że Powiat Koniń-
ski daje niezmienny impuls artystyczny i to 
nie tylko polskim malarzom. Przecież oprócz 
takich osób jak Cecylia Szerszeń, Dorota Fal-
kowska-Adamiec, Jan Wołek, Andrzej Kaspe-
rek, czy Ryszard Rogala w Ślesinie i okolicach 
tworzyli też artyści ze Słowacji czy Estonii.

W tym roku oprócz dzieł plenerowych na 
wernisażu w „Strefie K” zobaczyliśmy także 
prace pięciu artystów, którzy przez lata two-
rzyli grono konińskiego pleneru, a teraz ode-
szli już do wieczności. Są to: Jerzy Gnatow-
ski, Andrzej Jałowiński, Andrzej Kołodziejek, 
Franciszek Czempik oraz Krzysztof Cander.

Głównym organizatorem trwającego 
15. pleneru malarskiego w powiecie koniń-
skim jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

15. jubileuszowy 
plener malarski 
w powiecie konińskim

Rodzina, to siła. Choć często jest niedo-
ceniana, stanowi wartość nadrzędną dla 
każdego człowieka - mówił Piotr Florek wo-
jewoda wielkopolski podczas inauguracji 
XV Powiatowych Dni Rodziny.

Rodziny z powiatu konińskiego uczciły 
swoje święto 18 maja 2014 r. na stadionie 
w Kazimierzu Biskupim. Tegorocznej za-
bawie przyświecało hasło „Kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat”. Festyn 
– służący promocji integracji międzypoko-
leniowej i idei rodzicielstwa zastępczego 
– wpisał się w tym roku w jubileuszowe 
obchody Międzynarodowego Dnia Ro-
dzin, nad którymi honorowy patronat ob-
jął Prezydent Bronisław Komorowski wraz 
z Małżonką.

– To wyjątkowe 
święto w powiecie 
organizowane z my-
ślą o rodzinach i ich 
znaczeniu oraz presti-
żu w społeczeństwie 
– powiedziała staro-
sta koniński Małgo-
rzata Waszak witając 
uczestników pikniku 
– Spotykając się dziś w Kazimierzu Biskupim 
skupiamy naszą uwagę na tym, co najważ-
niejsze – umacnianiu więzi rodzinnych oraz 
tradycji rodziny wielopokoleniowej.

Stadion w Kazimierzu Biskupim zgroma-
dził w majowe popołudnie mieszkańców 
powiatu w różnym wieku. W radosnej at-

mosferze integrowali się wspólnie seniorzy, 
rodziny wielodzietne i zastępcze. Turnieje 
rodzinne i konkursy sprawnościowe wcią-
gnęły w wir zabawy rzesze dzieci i doro-
słych. Wyjątkowym zainteresowaniem cie-
szył się także minii plac zabaw, dmuchane 
zamki i karuzele oraz symulator zderzeń 

w miasteczku ruchu drogowego. Uczestni-
kom festynu czas umilały występy znanych 
zespołów muzycznych, grup wokalnych 
i tanecznych.

Marta Bagrowska
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Radośnie i rodzinnie 
w Kazimierzu 
Biskupim
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Prawie 40 tys. sztuk 
butelek oraz
140 tys. szt. nakrętek 
zgromadziło 
Gimnazjum 
w Mąkolnie, laureat 
VIII powiatowej edycji 
konkursu „Drzewko za 
butelkę”.

Uroczyste podsumowanie akcji „Drzew-
ko za butelkę” odbyło się 23 maja 2014 r.
w Starostwie Powiatowym w Koninie. 
W międzyszkolnej rywalizacji uczestniczyło 
15 szkół z powiatu konińskiego oraz Pogo-
towie Opiekuńcze w Koninie. Młodzież po 
raz kolejny wykazała się wielką dbałością 
o środowisko naturalne, zbierając butelki 
PET oraz nakrętki.

W tegorocznej edycji uczniowie zgroma-
dzali ponad 90 tys. szt. butelek PET oraz 506 
tys. szt. nakrętek, które zapakowano w 2.260 
worków i dziewięcioma ciężarówkami prze-
transportowano do recyklingu.

– Już po raz ósmy uczestniczyliśmy 
w ogólnopolskiej akcji ekologicznej orga-
nizowanej przez firmy chemiczne skupione 
w Programie „Odpowiedzialność i Troska”. 
Poprzez edukację ekologiczną oraz licz-
ne konkursy staramy się przekonać dzieci 
i młodzież, że butelki PET, nakrętki i opa-
kowania nie są odpadem, ale surowcem 
wtórnym. Poprzez takie działania zachęca-
my do ich segregowania. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest pobudzenie aktywności 
społecznej, dbałości o środowisko naturalne 
oraz własne otoczenie. Za zebrane butelki 
uczestnicy otrzymali sadzonki ozdobnych 
drzew i krzewów, które posadzą w swoich 
miejscowościach. Spośród szkół biorących 
udział w ogólnopolskiej akcji najwięcej bu-
telek PET zebrało Gimnazjum w Mąkolnie 
– 39 542 szt., prawie o połowę mniej, bo
15 890 szt. Gimnazjum w Morzyczynie, na-

tomiast 5 432 szt. Gimnazjum w Lubstowie. 
Pozostałe placówki zebrały od ponad 5 ty-
sięcy do 380 szt. butelek – mówi Marek Nie-
zabitowski, inspektor w Wydziale Ochrony 
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Staro-
stwa Powiatowego w Koninie.

Wszyscy uczestnicy akcji, z rąk Małgorzaty 
Waszak – Starosty Konińskiego, Stanisława 
Głąbickiego – członka Zarządu Powiatu Ko-

nińskiego oraz Bogumiła Leszczaka – Prze-
wodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Konińskiego, ode-
brali dyplomy wraz z upominkami.

Uroczystość uświetniły występy arty-
styczne uczniów teatru „Kreska” z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychli-
nie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej
im. I.J. Paderewskiego w Koninie.

W fi nale konkursu „Drzewko za butelkę” 
udział wzięli zaproszeni goście, nauczycie-
le – koordynatorzy akcji, a także uczniowie, 
którzy zebrali największą ilość butelek PET 
i nakrętek.

Jadwiga Rachwalik
Starostwo Powiatowe

w Koninie

VIII Powiatowa Edycja 
Akcji „Drzewko
za Butelkę”

Niezwykle widowiskowe VIII Regionalne 
Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konny-
mi o puchar Starosty Konińskiego odbyły 
się 18 maja 2014 r. w Krzymowie. Kilkanaście 
zaprzęgów, kilkuset widzów i słoneczna po-

goda, to czynniki, które sprawiły, że zawody 
po raz kolejny można uznać za udane.

Widowiskowe zawody organizowane 
przez radnego Tadeusz Jaroszewskiego 

przy organizacyjnym 
wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Ko-
ninie zgromadziły 
zawodników z po-
wiatów: konińskiego, 
tureckiego, kolskiego 
oraz słupeckiego.

 Na placu przy ul Głównej zaprezento-
wało się 15 powożących, którzy wykonali
36 przejazdów.

Puchary Starosty Konińskiego wręczyła 
Małgorzata Waszak oraz Stanisław Głąbicki 
– członek Zarządu Powiatu Konińskiego.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

VIII Regionalne 
Zawody 
w Powożeniu 
Zaprzęgami Konnymi
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 XVI Letnia Powiatowa 
Spartakiada 
Mieszkańców Wsi 
Powiatu Konińskiego 
odbyła się w dniach
24-25 maja 2014 r.
w kompleksie 
sportowo-
dydaktycznym Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-
Usługowych 
w Żychlinie.

W zmaganiach rywalizowali sportowcy 
z 9 gmin powiatu konińskiego: Golina, Ry-
chwał, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Krzymów, 
Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn i Sompolno. 
Przedstawiciele drużyn współzawodniczyli 
w grach zespołowych, konkurencjach rekre-
acyjnych oraz rodzinnych.

W klasyfi kacji ogólnej najlepszą gminą 
XVI Letniej Powiatowej Spartakiady Miesz-
kańców Wsi Powiatu Konińskiego została 
Gmina Golina, II miejsce przypadło Gminie 
Rychwał, a III miejsce – Gminie Krzymów. 

W poszczególnych dyscyplinach 
i konkurencjach najlepsi byli:
1) gry zespołowe:

- piłka nożna kobiet – I miejsce 
Gmina Krzymów, II miejsce 
Gmina Golina, III miejsce Gmi-
na Kleczew,

- piłka nożna mężczyzn – I miej-
sce Gmina Golina, II miejsce 
Gmina Krzymów, III miejsce 
Gmina Kleczew,

- piłka koszykowa kobiet – I miej-
sce Gmina Krzymów, II miej-
sce Gmina Kazimierz Biskupi,
III miejsce Gmina Golina,

- piłka koszykowa mężczyzn – I miejsce 
Gmina Golina, II miejsce Gmina Kazimierz 
Biskupi, III miejsce Gmina Kleczew,

- piłka siatkowa kobiet – I miejsce Gmi-
na Rzgów, II miejsce Gmina Rychwał,
III miejsce Gmina Kleczew,

- piłka siatkowa mężczyzn – I miejsce 
Gmina Wilczyn, II miejsce Gmina Ry-
chwał, III miejsce Gmina Stare Miasto.

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

sce Gmina Rychwał (Andrzej Duszyński), 
II miejsce Rychwał (Michał Brodecki),
III miejsce Gmina Golina (Krystian Kwiat-

kowski),
- wędkowanie na sucho – 
I miejsce Gmina Rychwał 
(Michał Maciejewski),
II miejsce Gmina Golina 
(Michał Malant), III miej-
sce Gmina Golina (Marek 
Jabłoński),
- rzuty beretem na odle-
głość – I miejsce Gmina 
Kleczew (Bartosz Targas), 
II miejsce Gmina Goli-
na (Marcin Podlasiński,
III miejsce Gmina Rychwał 
(Andrzej Duszyński),

- tor przeszkód z atrakcjami – I miej-
sce Gmina Stare Miasto (Adam Zioła),
II miejsce Gmina Rychwał (Marcin Ro-
szak), III miejsce Gmina Golina (Krystian 
Nowakowski),

- rzuty do kosza – I miejsce Gmina Golina 
(Krystian Nowakowski), II miejsce Gmina 
Golina (Jakub Kępski), III miejsce Gmina 
Rychwał (Sławomir Woźniak),

- rzut lotką do tarczy – I miejsce Gmina 
Rychwał (Sebastian Tołoczko), II miej-
sce Gmina Golina (Maciej Przebieracz),
III miejsce Gmina Golina (Robert Iwiński),

- rzuty przedmiotami do celu – I miejsce 
Gmina Stare Miasto (Mirosław Sawicki), 
II miejsce Gmina Golina (Michał Malant), 
III miejsce Gmina Rychwał (Szymon 
Stankiewicz),

- strzały piłką nożną na bramkę unihoke-
ja – I miejsce Gmina Rychwał (Sławomir 
Woźniak), II miejsce Gmina Golina (Ma-
rek Jabłoński), III miejsce Gmina Golina 
(Mateusz Mroziński),

- rowerowy tor przeszkód – I miejsce 
Gmina Golina (Maciej Przebieracz),
II miejsce Gmina Krzymów (Przemysław 
Wojciechowski), III miejsce Gmina Goli-
na (Kamil Strajch),

3) konkurencje rodzinne (rzut lotką do tar-
czy, bieg sztafetowy wahadłowy, rzuty 
przedmiotami do celu, strzały piłką nożną 
na bramkę unihokeja, rowerowy tor prze-
szkód i bieg w worku) – I miejsce Gmina 
Golina (rodzina Cyferkowskich – Anna, 
Jacek i Szymon), II miejsce Gmina Stare 
Miasto (rodzina Strużyńskich – Emilia, Mi-
chał i Andrzej), III miejsce Gmina Rychwał 
(rodzina Rabiegów – Grażyna, Jarosław, 
Ewelina).

Najlepszym sportowcom Spartakiady pu-
chary i medale wręczył Radny Powiatu Ko-
nińskiego – Mirosław Durczyński

Organizatorem XVI Letniej Powiatowej 
Spartakiady Mieszkańców Wsi Powiatu Ko-
nińskiego był Wydział Edukacji i Spraw Spo-
łecznych konińskiego Starostwa.

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

XVI Letnia Powiatowa 
Spartakiada 
Mieszkańców Wsi 
Powiatu Konińskiego
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Walne Zgromadzenie Członków Koniń-
skiej Izby Gospodarczej, które odbyło się
23 kwietnia 2014 r. w Koninie, było okazją do 
kolejnego promowania projektu Aglomera-
cji Konińskiej.

 Podczas Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Izby, Małgorzata Waszak – starosta 
koniński przedstawiła przedsiębiorcom 
prezentację obrazującą postępy w reali-
zacji projektu „Aglomeracja Konińska – 
współpraca JST kluczem do nowoczesne-
go rozwoju gospodarczego”, na realizację 
którego samorządy miasta Konina i powia-

tu konińskiego otrzymały prawie 860 tys. zł 
dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju. Starosta zachęcała przedsiębiorców 
do zaangażowania się w działania projekto-
we, wskazując gospodarkę i rozwój przed-
siębiorczości jako jeden z głównych celów 
projektu.

 Przypomnijmy, że Powiat Koniński jest 
liderem tego projektu, a jego realizacja ma 
pomóc w strategicznym przygotowaniu 
samorządów do pozyskiwania funduszy 
w perspektywie 2014-2020. Konińska Izba 
Gospodarcza jest natomiast jednym z sy-

gnatariuszy Listu Intencyjnego, który tworzył 
podstawy Aglomeracji Konińskiej w 2012 r.

 Podczas Walnego Zgromadzenia KIG 
Małgorzata Waszak – starosta koniński, z rąk 
prezesa KIG Grzegorza Wasilewskiego ode-
brała także statuetkę „Zasłużona dla Koniń-
skiej Izby Gospodarczej”.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu

Konwent Wójtów i Burmistrzów Aglome-
racji Konińskiej rozpoczął dyskusję nad wy-
pracowaniem projektów dotyczących nowej 
perspektywy fi nansowej Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami proponowany-
mi przez Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego Obszary Strategicznej Inter-
wencji uzyskają tzw. mandat terytorialny, 
który jest dodatkowym wyodrębnionym 
koszykiem finansowym dla konińskiego 
Obszaru Strategicznej Interwencji. Zgod-
nie z propozycją Instytucji Zarządzającej 
WRPO 2014+ interwencją zostaną objęte 
obszary z zakresu transportu, gospodar-
ki, rozwoju usług społecznych i kultural-
nych, edukacji oraz powiązań gospodar-
czych.

Podczas ostatniego posiedzenia Konwen-
tu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Ko-
nińskiej (1 lipca) został wyłoniony roboczy 
zespół, którego zadaniem jest przygotowa-
nie propozycji wspólnych projektów tema-
tycznie i terytorialnie ukierunkowanych na 

ograniczenie barier rozwojowych Konina 
i gmin powiatu konińskiego. Po ustaleniu 
takich projektów Zespół, w skład które-
go weszli przedstawiciele Powiatu Koniń-
skiego, Miasta Konina, Gminy Stare Miasto 
i Gminy Sompolno, przedstawi propozycję 
projektów na kolejnym Aglomeracyjnym 
Konwencie. Jeśli samorządowcy dojdą do 
porozumienia, a projekty będą wpisywać 
się w nowe unijne i regionalne wytyczne, 
rozpoczną się negocjacje z Urzędem Mar-
szałkowskim w Poznaniu.

Do rozdysponowania, w ramach Mandatu 
Terytorialnego gwarantowanego dla koniń-
skiego OSI jest prawie 30 mln euro.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Aglomeracja 
Konińska 
o podziale 
unijnych 
pieniędzy

Samorząd powiatowy 
z przedsiębiorcami

Koniec 
PIFE

Punktu Informacyjnego Funduszy Euro-
pejskich z dniem 30 czerwca 2014 r. zakoń-
czył działalność w Starostwie Powiatowym w 
Koninie, w związku z wygaśnięciem umowy 
zawartej pomiędzy Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Wszystkie pytania z zakresu Funduszy Eu-
ropejskich proszę kierować do Głównego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europej-
skich w Poznaniu: tel. 61 626 61 92, 61 626 61 
93, e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.
fe@wielkopolskie.pl.

Joanna Rudyj
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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 Po raz pierwszy w Polsce, 8 maja 2014 r. 
obchodzono Światowy Dzień Świadomości 
Raka Jajnika. Inicjatorem obchodów były 
organizacje pacjentów – partnerzy ogól-
nopolskiej kampanii edukacyjnej „Dla niej. 
Możemy więcej”.

– Nie mogło nas zabraknąć w takiej akcji – 
mówi z przekonaniem Małgorzata Waszak, 
starosta koniński.

 W ramach obchodów Światowego Dnia 
Świadomości Raka Jajnika, w kilku miastach 
w całej Polsce na turkusowo/niebiesko 
(symbol raka jajnika) podświetlono różne 
obiekty architektoniczne:
• Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie,
• INEA Stadion w Poznaniu oraz Iglica Mię-

dzynarodowych Targów Poznańskich,
• gmach Starostwa Powiatowego w Koni-

nie,

• budynek konińskiej Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu,

• fontanna na Rynku oraz plac św. Michała 
w Sanoku.

W Koninie akcja podświetlenia budynków 
trwała od 19.00 do 22.00. Wcześniej, w cią-
gu dnia, na Placu Niepodległości w Koninie 
kobiety chcące włączyć się do akcji, dzięki 
zaangażowaniu Stowarzyszenia Magno-
lia, mogły pomalować swoje paznokcie na 
turkusowo. Przez cały tydzień taki kolor pa-
znokci miała też starosta koniński Małgorza-
ta Waszak, która z radością przyjęła inicjaty-
wę konińskiego stowarzyszenia.

– Jednym z zadań powiatów jest promocja 
i ochrona zdrowia. Cieszę się, że poprzez te 
proste gesty mogliśmy zwrócić uwagę na ten 
bardzo ważny problem społeczny – mówi 
Małgorzata Waszak, starosta koniński.

Według najnowszych danych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) rak jajnika, bę-
dąc trzecim najpowszechniejszym nowo-
tworem ginekologicznym, diagnozowany 
jest co roku u ponad 230 tys. kobiet na świe-
cie i u ponad 3,5 tys. Polek.

W latach 2000-2011 na nowotwór złośliwy 
jajnika w Wielkopolsce zmarły 2644 kobiety, 
w Koninie zmarły 52 kobiety. W powiecie 
konińskim 82.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Starostwo na 
turkusowo w akcji 
profilaktyki raka jajnika

Europejski 
Powiat na 
10-lecie 
Polski 
w Unii

Od europejskiej parady rozpoczął się
1 maja 2014 r. w Kramsku eurofestyn „Po-
wiat Koniński dla Europy”. Dekadę obec-
ności w Unii Europejskiej na scenie am-
fiteatru barwnymi prezentacjami opisali 
uczniowie szkół z gminy Kramsk oraz szkół 
ponadgimnazjalnych z Sompolna, Klecze-
wa i Żychlina.

– Dokładnie 10 lat temu w tym samym 
miejscu organizując festyn, byliśmy jesz-
cze pełni obaw o przyszłość naszego kraju 

w zjednoczonej i powiększonej o Polskę Euro-
pie. Dziś, choćby spoglądając na wystawę in-
westycji, jakie zrealizowano w gminach po-
wiatu konińskiego widzimy, że to była dobra 
decyzja – mówił Józef Drop, wójt Kramska, 
który przywitał gości przybyłych 1 maja nie 
tylko z gminy, ale z całego powiatu koniń-
skiego.

Dziesięciolecie polskiej obecności we 
wspólnocie europejskiej było okazją do 
przypomnienia korzyści, jakie mieszkańcy 
powiatu konińskiego odnieśli po tej akcesji. 
Wspomniała o nich starosta koniński Mał-
gorzata Waszak, która uczestnikom festynu, 
przypomniała kwotę prawie 1,5 miliarda 
złotych, jaka dzięki projektom unijnym za-
siliła region koniński, przyczyniając się do 
powstania wielu ważnych dla jego rozwoju 
inwestycji.

Przedsięwzięcia te mogli zobaczyć na 
wystawie wszyscy, którzy uczestniczyli 
w kramskim eurofestynie. Na planszach 
obok amfiteatru przedstawiono 30 naj-
ważniejszych dla samorządów gminnych 
i Powiatu Konińskiego projektów. Spo-
śród nich, przez dwa tygodnie kwietnia, 
internauci na stronie konin24.info wybie-

rali „Unijną Inwestycję Dekady”. Tytuł ten 
przypadł ostatecznie gminie Rychwał za 
rewitalizację miejscowego rynku. W czasie 
festynu głosowali natomiast mieszkań-
cy Kramska, którzy Nagrodę Publiczności 
przyznali zbudowanemu z wykorzysta-
niem środków z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013 placowi zabaw 
w Kramsku.

Festyn zakończył występ kapeli „Z kopy-
ta” oraz pierwsza w tym roku zabawa ma-
jówkowa.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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