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VII Wielkie Ruszenie Gmin Powia-
tu Konińskiego’ 2006 przeszło już do hi-
storii, ale dzięki wyjątkowym atrakcjom 
oraz wspaniałej frekwencji mieszkańców 
powiatu, pozostanie w pamięci jako nie-
zwykle udana kontynuacja naszej naj-
ważniejszej powiatowej imprezy integra-
cyjnej. 

Tegoroczna zabawa odbyła się 
4 czerwca w Wierzbinku podczas IX Tar-
gów Wierzby i Wikliny „SALIX”. 

Patronat medialny nad imprezą obję-
li: „Gazeta Poznańska. Życie Konina” oraz 
Radio „FLASH”. 

11 gmin powiatu konińskiego stanę-
ło na wysokości zadania i w myśl hasła 
tegorocznego Ruszenia - „Staropolskim 
Obyczajem” wspaniale zaprezentowało 
swój dorobek kulturalny i kulinarny. 

Mimo wietrznej i chłodnej pogody 
humory wszystkim dopisywały. 

P i e r w s z y c h 
emocji dostarczy-
ły zawody sporto-
we, zorganizowane 
w ramach Powia-
towej Letniej Spar-
takiady Mieszkań-
ców Wsi. Druży-
ny z 10 gmin zmie-
rzyły się ze sobą 
w 9 konkurencjach. 
m.in.: przeciąganiu 
liny, trójboju samo-
rządowym, prze-
noszeniu partnera, 
skoku w dal, czy 
grach zespołowych. 
Sportowe triumfy święciła Golina, któ-
ra zajęła I miejsce w klasyfikacji ogólnej. 

znaki honorowe tytułu „Zasłużony dla 
powiatu konińskiego”: Zofii Szocie - eme-
rytowanej nauczycielce z gminy Golina, 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew 
- Markowi Wesołowskiemu, Prezesowi 
Gminnej Spółdzielni SCH w Wierzbinku 
- Markowi Grabowskiemu, ks. Zygmun-
towi Skrobnickiemu - proboszczowi Pa-
rafii Rzymsko – Katolickiej w Sadlnie, Ka-
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w Wierzbinku

zimierzowi Smerkowskiemu – działaczo-
wi OSP w Sadlnie, Wacławowi Wojcie-

chowskiemu - działaczowi OSP w Morzy-
czynie, Marcinowi Wołowcowi – działa-
czowi społecznemu z Wierzbinka, Kazi-
mierzowi Woźniakowi - działaczowi OSP 
w Wierzbinku oraz Orkiestrze Dętej przy 
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kleczewie. 

Dokończenie na stronie 8

W czołówce znalazły się także: Kazimierz 
Biskupi, Rychwał i Kleczew. 

Jak co roku, Wielkie Ruszenie Gmin 
Powiatu Konińskiego stało się okazją do 
wyróżnienia najbardziej zasłużonych dla 
rozwoju naszego powiatu i regionu. 

Starosta Stefan Dziamara wręczył od-
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Spotkanie delegacji samorządów lokalnych 
i służb pożarniczych powiatu Ilm
i powiatu konińskiego

W dniach 6-8 czerwca, powiat ko-
niński gościł delegację z powiatu Ilm, 
w osobach: starosty powiatu dr. Senglauba 
i jego asystenta oraz burmistrzów 3 gmin 
i przedstawicieli służb pożarniczych. 
W trakcie wizyty, 7 czerwca w siedzibie 
starostwa nastąpiło podpisanie kolejnego, 

IV już protokółu o współpracy pomiędzy 
obydwoma powiatami. 

Protokół na 2006 rok przewiduje 
m.in.:
- udział drużyny strażackiej z powiatu 

Ilm w Wojewódzkich Zawodach Po-
żarniczych w Kleczewie (8 – 11 wrze-
śnia 2006 r.)

- udział delegacji powiatu konińskie-
go w X Targach Ochrony Środowiska 
w Arnstadt (9 – 11 czerwca)

- kontynuację współpracy bezpośredniej 
szkół ponadgimnazjalnych w Klecze-
wie i Ilmenau, czego efektem będzie 
pobyt grupy z Kleczewa w Ilmenau

- udział delegacji rolników z powiatu 
Ilm w Dożynkach Powiatowych (8-11 
września).
Ponadto zgodnie z protokółem, Sta-

rosta Ilm - Kreis ufunduje stypendium 
dla studenta I roku filologii niemieckiej 
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie, na pokrycie kosztów udziału 
w 3-tygodniowym kursie 
języka niemieckiego na 
Uniwersytecie Technicz-
nym w Ilmenau.

Głównym celem wi-
zyty było umożliwienie 
nawiązania bezpośred-
nich kontaktów partner-
skich pomiędzy gmina-
mi oraz służbami pożar-
niczymi obu powiatów. 
Dlatego też, goście z Nie-
miec spotkali się z bur-
mistrzami Kleczewa, Śle-
sina i Rychwała, którzy 
przekazali listy intencyj-
ne przedstawicielom sa-

morządów z miast Langewiesen i Stadtilm 
oraz gminy Wolfsberg, proponujące na-
wiązanie współpracy. Zgodnie z progra-
mem wizyty, delegacja odwiedziła także 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Budzi-
sławiu Kościelnym, Gimnazjum w Ślesi-
nie, gospodarstwo rolne w Grochowach, 
gospodarstwa agroturystyczne w Grabo-
wej i Modlibogowicach oraz taras wido-
kowy KWB Konin w Kleczewie. 

W tym czasie, strażacy z powiatu Ilm 
spotkali się z przedstawicielami służb 
pożarniczych w Kleczewie, Budzisła-
wiu Kościelnym, Golinie, Kucharach Ko-
ścielnych i Licheniu. Odwiedzili również 

W dniach 3-7 czerwca br., Prze-
wodniczący Rady Powiatu Koniń-
skiego Piotr Matyba oraz Sekretarz 
Powiatu Krzysztof Musiał wzięli 
udział w wyjeździe studyjnym na Li-
twę, zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie WOKiSS w Poznaniu.

Celem wyjazdu było poznanie 
organizacji i funkcjonowania samo-
rządów litewskich oraz wzajemna 
wymiana doświadczeń w tym za-
kresie. Polscy samorządowcy zło-
żyli wizytę swoim odpowiednikom 
z rejonu wileńskiego, solecznickiego 
i trockiego a także odwiedzili pol-
skie placówki oświatowe. 

Wyjazd studyjny stał się także 
okazją do bliższego poznania boga-
tej historii Litwy, jej tradycji i kultu-
ry. W programie wizyty przewidzia-
no zwiedzanie m.in.: Wilna, Kowna 
i Troków.

Krzysztof Musiał
Sekretarz Powiatu

Wyjazd studyjny
na Litwę

Komendę Miejską Państwowej Straży Po-
żarnej w Koninie.

Wizyta delegacji powiatu Ilm w po-
wiecie konińskim dofinansowana była 
przez Fundację Współpracy Polsko – Nie-
mieckiej.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Informacji
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W ramach realizacji protokołu 
o współpracy w 2006 roku, na zaprosze-
nie Starosty Ilm - Kreis dr. Senglauba, 3 - 
osobowa delegacja z powiatu konińskie-
go uczestniczyła w X Targach Ochrony 
Środowiska w Arnstadt w Turyngii.

Program jubileuszowej imprezy, poza 
tematyką ściśle związaną ze ochroną śro-
dowiskiem naturalnego, obejmował rów-
nież prezentacje walorów turystycznych 
regionów partnerskich Ilm – Kreis.

Uczestniczący w Targach wystawcy 

Region Lääne Viru położony jest 
w północnej części Estonii i przylega do 
Zatoki Fińskiej Morza Bałtyckiego. Zaj-
muje powierzchnię (3.465 km2) dwa razy 
większą od terytorium powiatu koniń-
skiego, zamieszkałą przez 69,3 tys. lud-
ności (trochę więcej niż połowa ludności 
powiatu konińskiego). Jednoczy 18 jed-
nostek samorządowych: 4 gminy miejskie 
i 14 wiejskich. Siedziba administracji re-
gionu i gubernatora mieści się w Rakve-
re – centrum administracyjnym i gospo-
darczym regionu, zamieszkałym przez 
17,6 tys. osób.

Lääne Viru należy do najlepiej gospo-
darczo rozwiniętych regionów Estonii. 
Posiada dobrze rozwinięty przemysł (ce-
mentowy, drzewny, spożywczy, piwny, 
spirytusowy) oraz wielkoobszarowe rol-
nictwo (hodowla bydła i trzody chlewnej) 
szczególnie w środkowej i południowej 
części regionu. Stopa bezrobocia kształ-
tuje się na poziomie 6%. 

Prawie połowa terytorium pokryta 
jest lasami i wyodrębnionych jest 18 róż-
nego rodzaju obszarów chronionych.

Po okresie korespondencyjnego po-
szukiwania obszarów wspólnych zain-
teresowań, określania zakresów kompe-
tencji administracyjnych, wiosną 2006 r. 
uzgodniono treść umowy o współpra-
cy partnerskiej oraz określono pierw-
sze wspólne przedsięwzięcia do realiza-
cji w br.

Stąd też w dniach 13 – 16 czerwca 
br. na zaproszenie Gubernatora Urma-
sa Tamma z wizytą w Lääne Viru przeby-
wała delegacja powiatu konińskiego: Sta-
rosta Koniński – Stefan Dziamara, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Konińskie-

Powiat koniński nawiązuje nowe kontakty 
– wizyta w Lääne Viru

go – Piotr Matyba oraz Przewodniczący 
Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powia-
tu Konińskiego, Burmistrz Goliny – Piotr 
Nowicki.  

Najważniejszym celem wizyty było 
podpisanie Umowy o współpracy, które 
miało miejsce 15 czerwca 2006 r. w Ra-
kvere. W uroczystości, oprócz członków 
delegacji powiatu konińskiego, wzięli 
udział również kierownicy działów admi-
nistracji regionu Lääne Viru, przedstawi-
ciele Telewizji Estońskiej oraz miejscowej 
prasy, a także Radca Ambasady RP w Tal-
linie Jacek Pękacik.

Zawarta Umowa przewiduje, że stro-
ny, stosownie do posiadanych kompeten-
cji, będą sprzyjały realizacji wspólnych 
działań i kooperacji pomiędzy jednost-
kami organizacyjnymi regionu i powia-
tu, organizacjami i społecznościami lokal-
nymi w takich dziedzinach, jak: edukacja 
dzieci i młodzieży, sport, kultura, wspól-
na promocja walorów turystycznych, sa-
morządność lokalna, lokalne doświad-
czenia z tytułu członkostwa Polski i Esto-
nii w Unii Europejskiej. 

W rozmowach bezpośrednich szcze-
gólnie mocno podkreślono obopólną 

chęć stworzenia sprzyjających warun-
ków dla bezpośrednich kontaktów sa-
morządów gminnych oraz szkół, mło-
dzieży i nauczycieli. Takie podejście za-
znaczone zostało już w programie poby-
tu delegacji powiatu konińskiego. W cią-
gu dwóch dni przedstawiciele samorządu 
powiatu konińskiego spotkali się z przed-
stawicielami władz lokalnych miasta Ra-
kvere oraz gmin Vaike-Maarja, Kunda 
i Tapa. Odwiedzili obiekty szkolne 
w Kiltsi i Kunda oraz centrum szkole-
nia służb ratowniczych i pożarniczych w 
Vaike-Maarja i Centrum Szkolenia Armii 
Estońskiej w Tapa. Konińska delegacja 
zwiedziła również zamek w Rakvere, mu-
zeum morskie w Kasmu, leśne w Sagdi, 
a także starówkę Tallina.

W najbliższym czasie, zgodnie z pro-
tokółem o wspólnych przedsięwzię-
ciach do Rakvere wyjedzie grupa wój-
tów i burmistrzów gmin powiatu ko-
nińskiego chcących nawiązać współpra-
cę z gminami regionu Lääne Viru. Nato-
miast we wrześniu na Dożynkach Powia-
towych gościć będziemy oficjalną delega-
cję regionu, a w drugiej połowie miesiąca 
do powiatu konińskiego przyjadą przed-
stawiciele szkół średnich celem omówie-
nia zasad bezpośredniej współpracy i wy-
miany młodzieży. 

Jerzy Ciupa 
Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji

zaprezentowali szeroki wachlarz osią-
gnięć Środkowej Turyngii m.in. w zakre-
sie ekologicznej produkcji roślin, alterna-
tywnych form komunikacji, wykorzysta-
nia proekologicznych rozwiązań w tech-
nice grzewczej czy typowych produktów 
regionalnych.

W tym roku po raz pierwszy w Tar-
gach wzięli udział przedstawiciele po-
wiatu konińskiego, którzy zaprezentowa-
li bogatą ofertę turystyczną powiatu oraz 
rękodzieło ludowe.

Targom towarzyszył XIV Arnsztacki 
Weekend Jazzowy.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Informacji

Powiat koniński na X Targach Ochrony 
Środowiska w Arnstadt 
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Od 5 do 7 maja powiat koniński po 
raz drugi w tym roku prezentował swo-
ją ofertę turystyczną, tym razem na VI 
Międzynarodowych Targach Turystyki, 
Sportu i Wypoczynku „W stronę słońca” 
w Opolu. 

Na samodzielnym stoisku, pod szyl-
dem „Powiat Koniński – Na Bursztyno-
wym Szlaku”, promowany był zarów-
no wspomniany Szlak Bursztynowy, jak 
i walory przyrodniczo - krajobrazowe 
oraz kulturowe Ziemi Konińskiej, a na 
ich tle bogata i różnorodna oferta dla mi-
łośników aktywnego wypoczynku. 

Impreza cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Nasze stoisko odwiedzały całe 

O atrakcjach, jakie oferuje Ziemia Ko-
nińska przekona się każdy, kto wybierze się 
w te strony w celach turystyczno – rekre-
acyjnych.

O tym też za każdym razem prze-
konują się artyści malarze, uczestniczą-
cy w organizowanych na terenie powia-
tu Plenerach Malarskich, z których pierw-
szy odbył się w Ślesinie w 2000 roku i dał 
początek nowej tradycji. 

Na tegorocznym, siódmym z kolei go-
ściło 16 artystów: Andrzej Kacperek, Edy-
ta Rutkowska, Jan Grabski, Anna Ksykie-
wicz, Zenon Korytkowski, Marian Danie-
lewicz, Krystyna Jasińska, Dorota Falkow-
ska-Adamiec, Jan Wołek, Michał Smółka, 
Ludmiła Szczepkowska, Danuta Drze-
wiecka, Marianna Grabowska i Ryszard 
Rogala. Tradycyjnie, zaproszonych pej-
zażystów wspierał Komisarz Artystycz-

Powiat koniński na opolskich targach
„W stronę słońca”

rodziny, młodzież szkolna, studen-
ci, a także animatorzy i organizato-
rzy wycieczek. Dzięki szerokiej ga-
mie materiałów promocyjnych, za-
interesowani wypoczynkiem w po-
wiecie konińskim, uzyskali przekrój 
informacji o możliwościach spędzania wol-
nego czasu w naszych stronach.

Dostępne na stoisku foldery i broszu-
ry zawierały informacje o wytyczonych 
szlakach pieszych i rowerowych, miej-
scach do wędkowania, jeziorach oraz 
atrakcjach wodnych.

Mieszkańcy Regionu Śląskiego najczę-
ściej pytali o ofertę agroturystyczną, zie-
lone szkoły dla dzieci i młodzieży oraz 

Międzynarodowy
Plener Malarski
Ślesin’2006

obiekty sakralne związane w kultem Ma-
ryjnym w Licheniu i kultem Pięciu Braci 
Męczenników w Kazimierzu Biskupim. 

Ważnym elementem akcji promującej 
walory turystyczne powiatu konińskiego 
na Śląsku była emisja spotu reklamowego 
poświęconego Ziemi Konińskiej w TVP 3 
Katowice. Emisja filmu na antenie Telewi-
zji zakończyła się 27 maja br.

Jerzy Ciupa
Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji

ny Pleneru, znany polski pejzażysta Jerzy 
Gnatowski. W tym roku, po raz pierwszy 
uczestnikiem Pleneru była artystka z Esto-
nii,  Piret Mildeberg.

Nieco skrócony czas trwania Pleneru 
sprawił, że malarze pracowali wyjątkowo 
intensywnie. Artyści zwiedzili nieznane 
im dotąd zakątki powiatu, m. in.: wcze-
snośredniowieczny skansen archeolo-
giczny w Mrówkach (gm. Wilczyn) oraz 
szmaragdowe jezioro Kownackie. Na 
specjalne życzenie gości, Starostwo zor-
ganizowało wyprawę krajoznawczą do 
Strzelna i Trzemeszna. Z artystami spotkał 
się także dwukrotnie gospodarz Powiatu, 
Starosta Stefan Dziamara, a w przededniu 
zakończenia Pleneru – dziennikarze. 

Goszczący w powiecie artyści z du-
żym entuzjazmem opowiadali swoje wra-
żenia z tegorocznego Pleneru. Poza wy-
chwalaniem uroków Ziemi Konińskiej, 
bardzo ciepło wypowiadali się o jej 
mieszkańcach, o życzliwości i serdecz-
ności ludzi, z którymi się tutaj spotkali. 
Wyrazy uznania i podziękowania, artyści 

skierowali także w stronę konińskie-
go starostwa, podkreślając, że jeste-
śmy jednym z niewielu samorządów 
w Polsce, który podejmuje się organi-
zacji Plenerów Malarskich. 

W pracach powstałych podczas 
Pleneru przeważa tematyka pejzażu 
w różnych jego formach od realizmu 
poprzez romantykę do awangardy: 
zielone pagórki, kwitnące łąki, złocą-
ce się łany zbóż, toń jezior otulonych 

szumiącymi lasami i stateczki pływają-
ce po spokojnej tafli wody, stare pokry-
te słomą chaty, a wszystko to tonące we 
wszechobecnym słońcu, dostarczającym o 
każdej porze dnia niezwykłej gry „światła 
i cienia”. Każda z prac jest inna, każda za-
wiera niepowtarzalny klimat i koloryt. 

Efekty tegorocznej wizyty pejzaży-
stów w Ślesinie zaprezentowane zostaną 
na wernisażu poplenerowym w listopa-
dzie br. podczas Gali Powiatu Konińskie-
go a następnie trafią do Powiatowej Ga-
lerii Malarstwa w Centrum Kultury i Sztu-
ki w Koninie. 

Marta J. Bagrowska

Biuletyn Powiatu Koniñskiego

go starostwa, podkreślając, że jeste-
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zacji Plenerów Malarskich. 
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15 maja br. odbyło się drugie posie-
dzenie Koordynacyjnego Zespołu Proble-
mowego, w którym obok członków Ze-
społu uczestniczyli parlamentarzyści: Ma-
rek Waszkowiak - Senator RP oraz To-
masz Nowak - Poseł na Sejm RP.

Przewodniczący Zespołu, Starosta 
Koniński Stefan Dziamara przekazał 
obecnym informację o wykonaniu usta-
leń z poprzedniego posiedzenia Zespo-
łu, m.in. o wystosowaniu pism do Mini-
stra Skarbu Państwa oraz Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, w których 
przybliżył przesłanki utworzenia Zespołu 
i zaprosił adresatów do współpracy. Oba 
pisma pozostały bez odpowiedzi. Staro-
sta poinformował również o podjęciu sta-
rań dla wypracowania propozycji pomo-
cy osobom, które w związku z prowa-
dzoną restrukturyzacją elektrowni i ko-
palni mogą utracić pracę.

W dalszej części spotkania, w spra-
wie podjętych i zamierzonych działań na 
rzecz przyspieszenia decyzji rozstrzygają-
cych o przyszłości kopalni i elektrowni, 
głos zabrali parlamentarzyści.

Senator Waszkowiak poinformował 
o zaplanowanych spotkaniach: 16 maja 
- z Ministrem Skarbu Państwa oraz 
17 maja - z Wiceministrem Rozwadow-

O przyszłości sektora 
paliwowo
- energetycznego – cd.

skim Wobec złożenia rezygnacji ze stano-
wiska przez Wiceministra, to drugie spo-
tkanie może nie dojść do skutku.

Poseł Nowak uczestniczył natomiast 
w rozmowach z potencjalnymi inwesto-
rami, które odbyły się w Sejmie i zapo-
wiada kontynuowanie spotkań z Mini-
strem Skarbu Państwa. W najbliższym 
czasie przewidywane jest także spotkanie 
wszystkich parlamentarzystów z Wielko-
polski z Ministrem Jasińskim w sprawie 
przyszłości przedsiębiorstw komplek-
su paliwowo - energetycznego w rejo-
nie Konina. 

Obaj parlamentarzyści podkreślali ko-
nieczność przyspieszenia decyzji doty-
czących spraw właścicielskich oraz za-
pewniających źródła finansowania bu-
dowy odkrywek w KWB Konin. Sytuację 
komplikuje fakt, iż Elektrim (współwła-
ściciel ZE PAK) nie chce sprzedać swo-
ich akcji, a ponadto zgodnie z aneksem 
do poprzedniej umowy sprzedaży, ma 
prawo pierwokupu reszty akcji spółki, co 
przeszkadza w wyborze inwestora skłon-

nego kupić akcje elektrowni i kopalni.
Z wypowiedzi przedstawicieli związ-

ków zawodowych KWB Konin uczestni-
czących w Zespole wynika coraz więk-
sze zaniepokojenie przyszłością przed-
siębiorstwa. Nie wykluczają oni zrady-
kalizowania form nacisku na właścicie-
li (zwłaszcza Ministra Skarbu Państwa) 
w celu wymuszenia decyzji zapewnia-
jących utrzymanie produkcji Kopalni na 
poziomie gwarantującym jej byt również 
po 2012 roku.

W trakcie spotkania poinformowano 
przedstawicieli zarządów i związków za-
wodowych o prawnych możliwościach 
udzielenia pomocy osobom, które z racji 
restrukturyzacji zostaną pozbawione pracy. 
Zarówno Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy jak i Starosta Koniński podkreślali, że 
efektywna pomoc jest możliwa wówczas, 
gdy urząd pracy otrzyma dokładne dane 
charakteryzujące osoby zwalniane.

W końcowej części spotkania Starosta 
Koniński zadeklarował ponownie wspar-
cie dla działań podejmowanych dla rato-
wania przyszłości kopalń i elektrowni. 
Jednocześnie zwrócił uwagę na ograni-
czone możliwości, jakimi w tym zakresie 
dysponuje samorząd powiatowy i samo-
rządy gminne. W związku z tym, pomoc 
samorządu powiatowego będzie ukierun-
kowana przede wszystkim na łagodzenie 
skutków prowadzonych w przedsiębior-
stwach procesów restrukturyzacyjnych.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa 

Współpracująca z Wielkopolską Izbą 
Rolniczą – francuska Izba Rolnicza z re-
gionu Bretania zwróciła się z prośbą 
o zorganizowanie spotkania stowarzy-
szeń francuskich kobiet z podobnymi or-
ganizacjami kobiecymi w Polsce. Ponie-
waż od roku na terenie powiatu koniń-
skiego istnieje zawiązany przy Wielko-
polskiej Izbie Rolniczej Oddział Krajo-
wego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, 
prośbę tą skierowano do nas. 

W dniach 13-18 czerwca 2006 r. fran-
cuska delegacja mogła poznać nasze ko-
nińskie rolnictwo i nie tylko. 6 pań: Elia-
ne Fourchon, Patricia Perret, Marie-An-
drée Pillet, Régine Pinvidic, Gabrielle Joly 
oraz Joëlle Peron odwiedziło gospodar-
stwa Państwa Brylów w Ruminie, Pań-
stwa Przybyłowiczów w Główiewie, Pań-

stwa Piętków w Błonicach, Państwa Mi-
zernych w Nowym Czarkowie, Państwa 
Gulczyńskich i Czajków w Rzgowie oraz 
Państwa Michalskich w Woli Spławieckiej.

Wszędzie spotykaliśmy się z ogromną 
życzliwością i gościnnością, która urzekła 
naszych gości. Program wizyty przewidywał 
również zwiedzanie bazyliki w Licheniu. Pa-
nie spotkały się także z polskimi kobietami, 
działaczkami społecznymi oraz autorkami rę-
kodzieł ludowych w gospodarstwie Heleny i 
Eugeniusza Przybylskich w Trębach Nowych, 
do którego gospodarz przywiózł naszych go-
ści pięknie ozdobionym wozem konnym. 

W organizacji wizyty wsparło nas wie-
le osób i instytucji, z których najważniej-
sze to: Starostwo Powiatowe w Koninie, 
OSM „Mona” w Koninie, Urząd Miasta 
i Gminy w Kleczewie, gospodarstwo Stani-
sława Zycha w Sokółkach oraz wszystkie 
wymienione wcześniej gospodarstwa. 

Otrzymaliśmy już podziękowanie od 
naszych francuskich przyjaciół, a w nim 
następujące słowa: „… Nigdy nie miały-
śmy okazji poznać Polaków, a szczegól-
nie polskich rolników, tak z bliska, i to 
było dla mnie i dla nas sześciu doświad-
czenie niesamowite. Patrzymy teraz tro-
chę inaczej na współpracę z Polską. 
Z tego wyjazdu wyciągamy dużo wrażeń, 
wiedzy i pomysłów…”.

Mamy nadzieję, że uda się te pomy-
sły realizować, gdyż nasi goście to nie tyl-
ko właścicielki gospodarstw rolnych, ale 
również działaczki społeczne realizujące 
ciekawe pomysły w swym otoczeniu. 

Elżbieta Bryl
Danuta Robak

Wizyta
delegacji francuskiej
w powiecie konińskim
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Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ko-
nińskiego (30 maja), przedstawiono informa-
cję Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie 
o realizacji zadań w zakresie zimowego 
utrzymania dróg i prac remontowych po se-
zonie zimowym 2005/2006. 

Koszt zimowego utrzymania 470 km 
dróg (w tym 75,6 km zakwalifikowanych do 
odcinków szczególnie niebezpiecznych) wy-
niósł 663 tys. zł. Wzrost kosztów w stosun-
ku do sezonu ubiegłego związany był z ko-
niecznością zatrudnienia ciężkiego sprzę-
tu do usuwania nadmiaru śniegu z jezdni 
i poboczy.

Warto podkreślić, że dobra współpraca 
ZDP z Policją i dyspozytorami PKS, a także 
szybkie reagowanie na sygnały użytkowni-
ków dróg o stanie przejezdności, sprawiły że 
na terenie powiatu nie doszło do zamknięcia 
dróg na skutek obfitych opadów śniegu. 

Po okresie zimy rozpoczęto moderniza-
cję i remonty dróg powiatowych. Częste wa-
hania temperatury (tzw. przejścia przez „0”) 
w I kwartale tego roku stały się przyczyną 
poważnych uszkodzeń dróg. Ilość tzw. dziur 
w nawierzchni jest tak duża, że do 30 kwiet-
nia wykonano blisko 9.220 m2 remontów na 
kwotę 554.022 zł. a szacuje się, że pozostało 
jeszcze do wykonania 5.400 m2. 

W 2006 roku, na remonty i moderni-
zację dróg budżet powiatu przeznaczy po 
350 tys. zł na każdą gminę. Wszystkie samo-
rządy gminne poza Grodźcem zadeklarowa-
ły wsparcie finansowe w wysokości od 100 
tys. zł do 200 tys. zł. Udział finansowy gmin 
w inwestycjach drogowych na ten rok przed-
stawia się następująco:
• Golina, Kleczew, Kramsk, Krzymów, 

Rychwał, Stare Miasto i Sompolno – 
po 100 tys. zł,

• Kazimierz Biskupi i Rzgów – po 120 tys. zł,
• Skulsk – 150 tys. zł,
• Ślesin – 200 tys. zł,
• Wierzbinek – 190 tys. zł,
• Wilczyn – wkład rzeczowy na kwotę 

ok. 200.000,00 zł.
Zbigniew Winczewski

Dyrektor ZDP w Koninie

Na zaproszenie Starosty Konińskiego, 
31 maja powiat koniński odwiedziła Wi-
cewojewoda Wielkopolski Ewa Krzyża-
nowska - Walaszczyk.

W spotkaniu Starosty z przedstawicie-
lem Urzędu Wojewódzkiego uczestniczyli 
także: Hanna Grunt – Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Gra-
żyna Smolibowska – Hruszka - p.o. Dyrek-
tor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UW 
w Poznaniu, Jerzy Ptaszyk – Wojewódzki 
Konserwator Przyrody, prof. dr hab. Piotr 
Ilnicki, Witold Kamiński – Kierownik Pio-
nu Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych 
Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu, Leszek Długokęcki – Kierow-
nik Oddziału Środowiska i Rolnictwa UW 
w Poznaniu Delegatura w Koninie oraz 
pracownicy konińskiego Starostwa Halina 
Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Kazimierz Filipczak - naczel-
nik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami.

Celem wizyty Wicewojewody Wiel-
kopolskiego było omówienie problemów 
związanych z działalnością KWB „Konin” 
w kontekście ochrony środowiska i re-
kultywacji terenów poodkrywkowych.

Spotkanie rozpoczął Starosta Koniń-
ski od przybliżenia powyższych proble-
mów. Następnie poinformował o plano-
wanej na lipiec konferencji poświęconej 
zagadnieniu obniżania się poziomu jezior 
w północno - zachodniej części powiatu: 
Budzisławskiego, Wilczyńskiego, Kow-
nackiego i Suszewskiego.

Później głos zabrała pani Wicewo-
jewoda, która zadeklarowała poparcie 
Wojewody dla działań Starosty. Zwróci-
ła uwagę, że przy dokonywaniu zmian 
w projekcie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Wielko-
polskiego, należy dokonać weryfikacji 
danych dotyczących Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego. Poinformowała także 
o opracowywaniu przez Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego Regionalnego 
Planu Operacyjnego, w którym powinny 

O środowisku, kopalni i rekultywacji
zostać ujęte także zagadnienia dotyczące 
konińskich jezior.

Następnie, w dyskusję włączył się 
prof. Ilnicki, reprezentujący Polskie To-
warzystwo Rybackie, który dokonał 
streszczenia wyników pracy pt: „Ocena 
oddziaływania odwodnienia odkrywek 
w rejonie Kleczewa, prowadzonych przez 
KWB ”KONIN” S.A. w Kleczewie na po-
ziomy wody w jeziorach położonych przy 
wododziale rzeki Noteć i rzeki Warty”, 
której jest współautorem. Praca wykony-
wana jest na zlecenie gmin: Kleczew, Or-
chowo, Ostrowite, Powidz, Wilczyn, Wit-
kowo, Jeziora Wielkie, Strzelno.

Profesor, uzasadniając spadek pozio-
mu wody w badanych jeziorach w mia-
rę zbliżania się do nich frontu odkryw-
ki Jóźwin IIB, jednoznacznie stwierdził, 
że sprawcą istniejącego stanu jest KWB 
„KONIN”. Jako przeciwdziałanie dal-
szej degradacji tych jezior, zapropono-
wał skierowanie do nich całości wód ko-
palnianych, przy zachowaniu przepływu 
naturalnego (0,3 m3/s) na odpływie Stru-
gi Ostrowickiej (Biskupiej) do jeziora Go-
sławskiego. Natomiast, ewentualne nie-
dobory na stanowisku szczytowym Kana-
łu Ślesińskiego mogłyby być uzupełnione 
wodą z rzeki Warty.

Z kolei, przedstawiciel RZGW w Po-
znaniu Witold Kamiński przedstawił dane 
dotyczące niedoborów wody na szczyto-
wym stanowisku Kanału oraz potwierdził 
zdeterminowanie RZGW do obciążania 
wszystkich użytkowników wody na tym 
stanowisku kosztami ewentualnego do-
datkowego pompowania wody z Warty. 
Ponadto, p. Kamiński stwierdził, że pro-
pozycja prof. Ilnickiego może być bardzo 
trudna w realizacji.

II część spotkania miała charakter wy-
jazdowy. Pani Wicewojewoda w towarzy-
stwie Starosty wizytowała rekultywowane 
tereny pogórnicze w gminach Kleczew, 
Kazimierz Biskupi i Ślesin.

Halina Dąbrowska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Biuletyn Powiatu Koniñskiego

1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka odbył się 
I Powiatowy Rajd Pieszy na „Złotą Górę”. Go-
spodarzami Rajdu byli uczniowie i nauczycie-
le Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
im. F. Chopina w Żychlinie, którzy do udziału 
w imprezie zaprosili młodzież z Zespołów 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Som-
polnie oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Rychwale. 

Dobrą zabawę zapewniły zorganizowa-
ne podczas Rajdu liczne konkurencje sporto-
we, m.in. przeciąganie liny, wyścigi w wor-
kach, skoki na skakance, rzuty do celu, żon-
glerka piłką itp. Na zwycięzców poszczegól-
nych konkurencji czekały nagrody ufundowa-
ne przez Starostę Konińskiego, a na zmęczo-
nych i głodnych na szczycie „Złotej Góry” cze-
kała gorąca grochówka. Nawet drobny deszcz 

nie przeszkodził w dobrej zabawie. 
I Powiatowy Rajd Pieszy na „Złotą Górę” 

okazał się bardzo udaną imprezą integracyj-
ną dla placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Koniński. Niewykluczone, że dał 
on początek nowej powiatowej tradycji.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych 
w Żychlinie

Deszcz nie przeszkodził dobrej zabawie

O realizacji zadań
w drogownictwie
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2 czerwca, w Domu Pielgrzyma „ARKA” 
w Licheniu odbyło się posiedzenie Komi-
sji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ko-
nińskiego.

Celem spotkania było omówienie przebiegu 
uroczystości przeniesienia Cudownego Obrazu 
z Kościoła św. Doroty do Bazyliki, które odbę-
dzie się 2 lipca br., oraz przygotowanie gmin tu-
rystycznych do sezonu letniego.

W posiedzeniu, poza członkami Komisji 
udział wzięli przedstawiciele Kościoła, Kura-
torium Oświaty w Koninie, Pogotowia Ratun-
kowego i Prokuratury Rejonowej.

Spotkanie zaowocowało podjęciem wnio-
sków o ograniczenie prędkości na ulicy Klasz-
tornej w miejscowości Licheń oraz uzupełnie-
nie zniszczonych znaków T-24 wzdłuż Sank-
tuarium Licheńskiego. Omówiono również 

7 czerwca w Poznaniu, podczas Konwen-
tu Starostów Województwa Wielkopolskiego 
odbyły się prezentacje powiatów pod hasłem 
„Bezpieczne Powiaty Wielkopolski”. 

Powiat Koniński zaprezentował się na 
wspólnym stoisku z Miastem Koniniem i Ko-
mendą Miejską Policji w Koninie, na którym 
można było obejrzeć film przedstawiający wy-
brane działania samorządów i Policji na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa. Starostwo Powiato-
we w Koninie przygotowało także prezenta-
cję multimedialną o inicjatywach podejmowa-
nych przez samorząd koniński w ciągu ostat-
niego roku, m.in.: o powołaniu Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej oraz przygotowaniu 
wchodzącego w jego skład Niebieskiego Po-
koju, zakupu opasek odblaskowych dla dzieci 
szkół podstawowych a także działaniach Po-

1 czerwca, w Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych im. F. Chopina w Żychli-
nie odbyła się uroczystość otwarcia kolejnej 
pracowni komputerowej na miarę XXI wie-
ku. Przybyli na nią licznie zaproszeni goście, 
m.in.: Starosta Koniński Stefan Dziamara, Wło-
dzimierz Kucza reprezentujący firmę KEVAN 
i przedstawiciele firmy R&R: Krzysztof Rachu-
ba i Tomasz Roszak. Komputery najnowszej 
generacji zostały zakupione ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Wszyscy podkreślali istotną rolę, jaką peł-
nią komputery w kształceniu specjalistów. Za 
szczególnie ważny fakt uznano możliwość 
użytkowania pracowni komputerowej przez 
uczniów klas integracyjnych. Starosta Koniń-
ski przypomniał uczestnikom spotkania dzia-

21 czerwca 2006 r. w SOSW w Rychwa-
le odbyła się uroczystość jubileuszu XX-lecia 
placówki połączona z nadaniem imienia Pio-
tra Janaszka, wręczeniem sztandaru i odda-
niem nowego obiektu. 

Podczas uroczystości podziękowano sa-
morządowcom powiatu konińskiego, spon-
sorom oraz władzom Gminy i Miasta Rychwał 
za wkład wniesiony w udoskonalenie bazy 
Ośrodka, ufundowanie sztandaru i wielolet-
nie wsparcie finansowe placówki.

Zaproszonym gościom wręczono pamiąt-
kowe książki, medale i dyplomy. Starosta Ko-
niński Stefan Dziamara uhonorował pierwsze-
go dyrektora placówki Antoniego Baranow-
skiego tytułem honorowym „Zasłużony dla 
powiatu konińskiego” oraz wręczył nagrody 
dla nauczycieli i pracowników Ośrodka.

Dwudziestoletnia działalność Ośrodka zo-

stała przedstawiona w krótkim pokazie multi-
medialnym, a młodzież placówki przygotowa-
ła część artystyczną – spektakl z chustą ani-
macyjną. 

Prace nad budową nowej części budyn-
ku trwały 9 miesięcy. W obiekcie znajduje się 
sala rehabilitacyjna, pion żywieniowy, kotłow-
nia oraz winda dla osób niepełnosprawnych. 
Równocześnie z budową nowego budynku 
wykonano prace termoizolacyjne starej czę-
ści Ośrodka.

Wartość obu inwestycji przekroczyła 
1,5 mln zł. Część środków udało pozyskać się 
z Państwowego F unduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Dzięki nim dofinansowa-
no zakup i montaż windy oraz wyposażenie 
bazy dydaktyczno – rehabilitacyjnej i interna-
tu. Pozostałe środki pochodzą z budżetu po-
wiatu konińskiego.

Jan Limaszewski
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Rychwale  

„Bezpieczne Powiaty 
Wielkopolski”

Oceniono stan
przygotowania do
przyjęcia turystów

Obchody XX-lecia 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego 
w Rychwale

Bogatsi o kolejną 
pracownię 
komputerową

łania zrealizowane na rzecz szkół prowadzo-
nych przez powiat. Za najważniejsze uznał ich 
doposażenie, mające znaczący wpływ na ja-
kość procesu nauczania. 

Interesującym elementem uroczystości 
była prezentacja multimedialna przygotowa-
na przez uczniów szkoły, a dotycząca histo-
rii maszyn liczących oraz ich bogatego zasto-
sowania technologicznego.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych 
w Żychlinie

wiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowe-
go podejmowanych w związku z zagrożenia-
mi: ptasią grypą i powodzą. Dużym zaintere-
sowaniem wśród zwiedzających cieszyły się 
również gadżety promocyjne i ulotki infor-
macyjne o różnego rodzaju zagrożeniach, ich 
profilaktyce i metodach zwalczania. 

Bolesław Garus
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, 
Obronnych  i Zarządzania Kryzysowego

stan sanitarny obiektów wczasowo - tury-
stycznych, kąpielisk śródlądowych, basenów 
kąpielowych i obiektów rekreacji wodnej, 
obiektów żywności i żywienia. 

Komisja oceniła stan przygotowań do se-
zonu letniego jako dobry. W większości skon-
trolowanych obiektów nie stwierdzono uchy-
bień zagrażających życiu lub zdrowiu, także 
wody z kąpielisk nie budziły zastrzeżeń.

Bolesław Garus
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, 
Obronnych  i Zarządzania Kryzysowego
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Ogromnym zainteresowaniem, i to 
nie tylko łasuchów, cieszył się konkurs 
na „Najciekawszą Potrawę Regionalną 
i Tradycyjną”. Od specjałów stoły się ugi-
nały, nie zabrakło na nich tradycyjne-
go smalcu z wątróbką, pyrczoka, żebe-
rek w miodzie, wędlin własnego wyrobu 
czy naleśników. Propozycje potraw przy-
gotowane przez gminy zachwycały sma-
kiem i wyglądem. Oceniając różnorod-
ność i bogactwo potraw oraz umiejętność 
ich promocji, Komisja Konkur-
sowa postanowiła przyznać 
4 równorzędne pierwsze miej-
sca dla gmin: Stare Miasto, Ry-
chwał, Wierzbinek oraz Ślesin. 
Wyróżnienia przyznano także: 
gminie Sompolno - za „Mary-
niak”, Kleczewowi – za ciasto 
drożdżowe z rabarbarem, Go-
linie – za oryginalny sposób 
łączenia produktów, Wilczy-
nowi - za faszerowaną kacz-
kę oraz gminie Kazimierz Bi-
skupi - za smalec z wątrób-
ką i ze skwarkami. Stare Mia-
sto uhonorowane zostało rów-
nież specjalną nagrodą wójta 
Wierzbinka. Dodatkowe nagro-

dy ufundowali patroni medialni Ruszenia: 
„Gazeta Poznańska. Życie Konina” nagrodzi-
ło gminy Wilczyn i Sompolno a Puchar Radia 
FLASH otrzymała gmina Ślesin. 

Bez wątpienia największą niespo-
dzianką tegorocznego „Ruszenia” i zara-
zem największą atrakcją okazała się in-
scenizacja słowno – muzyczna „Miastecz-
ko na Dzikim Zachodzie”, w której w we-
sternowe postaci wcielili się przedstawi-
ciele samorządów gminnych i powiato-
wego: Starosta Koniński Stefan Dziama-
ra w roli szeryfa oraz Wicestarosta Sta-
nisław Bielik, Radni Powiatu Konińskie-
go Henryk Nowak i Sławomir Kamiński, 
Burmistrz Rychwała Jan Bartczak, Wice-
burmistrz Goliny Dariusz Katulski oraz 

Wójt Skulska Anto-
ni Klonowski, Wójt 
Starego Miasta Ry-
szard Nawrocki, Wójt 
Wierzbinka Paweł 
Szczepankiewicz, Dy-
rektor PCPR Elżbieta 
Sroczyńska, Dyrektor 
ZDP w Koninie Zbi-
gniew Winczewski, Małgorza-
ta Waszak - zastępca naczel-
nika Wydziału Geodezji, Kar-
tografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Romualda 
Nawrocka - naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych, Obron-

nych i Informacji Niejawnych, Alicja Łu-
kowska - radca prawny Starostwa i Da-
nuta Plucińska - pracownik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Osobistości, znane mieszkańcom 
z oficjalnych spotkań, nagłówków gazet, 
audycji radiowych i telewizyjnych, tym 
razem wcieliły się w role artystów estra-
dowych i wykazując ogromne poczucie 
humoru, przez ponad dwie godziny ba-
wiły tłumnie przybyłą publiczność. 

Wykonawców – amatorów, przygo-
towanych przez Annę Janiszewską – Ja-
naszkiewicz – dyrektora MDK w Koninie 
oraz Jarosława Piąstkę, wspierali wokal-
nie: Karol Gronowski, Arkadiusz Rabie-
ga i Mirosław Grzanka oraz muzycznie 

– grający na skrzypcach Michał 
Rybacki. 

Występy VIP- ów wzbudzi-
ły ogromne owacje, a artyści aż 
dwukrotnie bisowali. 

Dopełnieniem wspaniałej za-
bawy były prezentacje dziecię-
cych zespołów tanecznych i wy-
stęp gwiazdy – Zespołu Chra-
bąszcze. 

Dziękując za udział w imprezie 
i stworzenie niezwykłej atmosfery przy-
byłym gościom: parlamentarzystom, 
przedstawicielom samorządów woje-
wódzkiego, miejskiego, powiatowego 
i gminnych, duchownym, przedstawicie-
lom mediów, a przede wszystkim miesz-
kańcom naszego powiatu, już dziś zapra-
szamy na Wielkie Ruszenie Gmin Powia-
tu Konińskiego za rok. 

Marta J. Bagrowska
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