
VIII Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu 
Konińskiego� 2007 przeszło już do hi-
storii, ale dzięki wyjątkowym atrakcjom 
oraz wspaniałej frekwencji mieszkańców 
powiatu, pozostanie w pamięci jako nie-
zwykle udana kontynuacja naszej najważ-
niejszej powiatowej imprezy integracyjnej. 
Tegoroczna zabawa odbyła się 9 czerwca 
na Stadionie w Kazimierzu Biskupim. Patro-
nat medialny nad imprezą objęli: �Przegląd 
Koniński�, �Głos Wielkopolski. Życie Koni-
na� oraz Radio �FLASH�. Ogromnym zainteresowaniem, i to 

nie tylko łasuchów, cieszył się konkurs na 
�Najciekawszą Potrawę Regionalną i Tra-
dycyjną�. Od specjałów stoły się uginały, 
nie zabrakło na nich tradycyjnego smalcu 
z wątróbką, pasztetu, żeberek w miodzie, 
wędlin własnego wyrobu oraz rozmaitych 
dań jarskich. Propozycje potraw przygoto-
wane przez gminy zachwycały smakiem 
i wyglądem. Oceniając różnorodność 
i bogactwo potraw oraz umiejętność ich 
promocji, Komisja Konkursowa postanowiła 
przyznać pierwsze miejsce Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Osieczy. Jury uhonorowała 
także Koła Gospodyń Wiejskich z  Barczy-
głowa i Modlibogowic. Dodatkowe nagrody 
w Konkursie ufundowali patroni medialni 
Ruszenia: �Głos Wielkopolski. Życie Koni-
na� oraz Radio FLASH.

Tradycyjnie, został rozstrzygnięty rów-
nież konkurs na najciekawszą prezentację 

VIII Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu
Konińskiego w Kazimierzu Biskupim
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13 gmin powiatu konińskiego stanę-
ło na wysokości zadania i w myśl hasła 
tegorocznego Ruszenia - �Biesiada Ka-
zimierska� wspaniale zaprezentowało 
swój dorobek kulturalny i kulinarny. 
Mimo zachmurzonego nieba i  dość porywi-
stego wiatru humory wszystkim dopisywały. 
Pierwszych emocji dostarczyły zawody 
sportowe, zorganizowane w ramach Powia-
towej Letniej Spartakiady Mieszkańców Wsi. 
Drużyny z 13 gmin zmierzyły się ze sobą w 9 
konkurencjach. m.in.: przeciąganiu liny, trój-
boju samorządowym, przenoszeniu partnera, 
skoku w dal, czy grach zespołowych. Sporto-
we triumfy święcił współgospodarz imprezy 
� gmina Kazimierz Biskupi, która zajęła 
I miejsce w klasyfikacji ogólnej. W czołówce 
znalazły się także gminy: Golina (208 punk-
tów), Rychwał (201 punktów), Rzgów (163 
punktów) oraz Stare Miasto (67 punktów).
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dorobku kulturalnego gmin. Na niezwy-
kle barwnych stoiskach, można było po-
dziwiać makaty, gobeliny, hafty, obrazy, 
rzeźby oraz wyroby z wierzby i wikliny. 
Za najbardziej oryginalną prezentację 
gminy, Komisja Konkursowa uznała 
�ogródek ekologiczny� gminy Golina. 
Uwagę jury zwróciły także ekspozycje 
przygotowane przez: Wierzbinek, Kazi-
mierz Biskupi, Kramsk i Wilczyn. 

Niepowtarzalną atmosferę podczas 
festynu zagwarantował także bogaty 
program artystyczny: od lwowskich pio-
senek, przez cygańskie pieśni i utwory 
orkiestry dętej aż do występu gwiazdy 
wieczoru � zespołu �Zdrowa woda� 
i kończącej imprezę � zabawy ludowej.
Poza występami profesjonalnych arty-
stów, na  stadionie w Kazimierzu Bisku-
pim, swoje talenty estradowe zaprezen-
towali samorządowcy. 

W inscenizacji słowno � muzycznej 
�Jesteśmy na wczasach�, w wakacyj-

W dniach 22 - 24 maja, Starosta Ko-
niński Stanisław Bielik, Wicestarosta 
Małgorzata Waszak i Ewelina Rapeła 
z Wydziału Promocji i Rozwoju prze-
bywali z oficjalną wizytą w Ilm Kreis, 
której głównym celem było podpisanie 
protokółu o realizacji zadań w 2007 roku. 

Gospodarze przygotowali bardzo 
bogaty i ciekawy program. Już pierw-
szego dnia, nasza delegacja uczestni-

czyła w krajowej wystawie ogrodniczej 
BUGA�2007 Ronneburg - Gera, która 
mieści się na terenach należących do 
nieczynnej kopalni uranu. Do atrakcji 
kolejnego dnia pobytu należała wizyta na 
Uniwersytecie Technicznym w Ilmeanu, 
podczas której w Pracowni Technologii 
Komunikacyjnej odbył się pokaz trójwy-
miarowej grafiki i dźwięku oraz zwiedza-
nie starówki miasta Ilmenau. 

23 maja, w stolicy po-
wiatu - Arnstadt, w obec-
ności przedstawicieli Ra-
dy Powiatu Ilm i lokalnej 
prasy, miało miejsce uro-
czyste podpisanie proto-
kołu w sprawie wspólnych 
przedsięwzięć na 2007 
rok, który przewiduje je-
szcze m.in.: 

1. wizytę burmistrzów 
gmin: Kleczew, Rychwał 
i Ślesin w powiecie Ilm, 
mającą na celu nawiązanie 
partnerskich kontaktów 
pomiędzy gminami oby-
dwu powiatów

2. kontynuację współ-

nym repertuarze wystąpili: Starosta 
Koniński Stanisław Bielik, Wicestarosta 
Małgorzata Waszak, Przewodniczący 
Rady Powiatu Konińskiego Andrzej No-
wak, Wiceprzewodniczący Rady Stefan 
Dziamara, burmistrzowie: Jan Bartczak 
i Tadeusz Słodkiewicz, wójtowie: Antoni 
Klonowski, Ryszard Nawrocki i Paweł 
Szczepankiewicz, sekretarz powiatu 
Krzysztof Musiał, dyrektor PUP w Ko-
ninie Wiesława Matusiak, Dyrektor 
PCPR w Koninie Elżbieta Sroczyńska, 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
i Organizacyjnych Romualda Nawrocka, 
pracownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Danuta Plucińska, Rzecznik 
Prasowy Starostwa Marta Bagrowska, 
Dyrektor ZDP w Koninie Zbigniew 
Winczewski oraz dziennikarz Radia 
�FLASH� Krzysztof Pakuła. 

Wykonawców � amatorów, przygo-
towanych przez Annę Janiszewską � Ja-
naszkiewicz � dyrektor MDK w Koninie 

Nasi partnerzy
Z pobytu w powiecie Ilm

pracy bezpośredniej szkół ponadgimna-
zjalnych w Kleczewie i Ilmenu. Wizytę 
grupy uczniów gimnazjum Am Linden-
berg w Kleczewie.

3. udział dziennikarzy z powiatu Ilm 
w Międzynarodowym Study Tour �Zie-
mia Konińska�2007�

4. ufundowanie przez Starostę po-wia-
tu Ilm stypendium na sfinansowanie 3-ty-
godniowego kursu języka niemieckiego 
na Uniwersytecie Technicznym w Ilme-
nau dla jednego studenta pierwszego 
roku germanistyki z PWSZ w Koninie.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju

wspierali wokalnie i muzycznie: Miro-
sław Grzanka i Karol Gronowski.

Dziękując za udział w imprezie przy-
byłym gościom: parlamentarzystom, 
przedstawicielom samorządów: miej-
skiego, powiatowego i gminnych, przed-
stawicielom mediów, a przede wszyst-
kim mieszkańcom naszego powiatu - już 
dziś zapraszamy na Wielkie Ruszenie 
Gmin Powiatu Konińskiego za rok.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Władze obydwu samorządów podczas podpisy-
wania Protokołu.

Wizyta na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau.
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Czy można zmienić  wizerunek 
naszego regionu w jeden weekend?? 
Pokazać przyrodniczą różnorodność 
flory i fauny, kulturowe bogactwo oraz 
infrastrukturę mającą umilić spędzanie 
czasu wolnego? Okazuje się, że są na to 
spore szanse i nawet zachmurzone niebo 
w tym nie przeszkodzi. 

Wszystko za sprawą, odbywającego 
się w dniach 1 - 4 czerwca br., Między-
narodowego Study Tour �Ziemia Ko-
nińska 2007�. Inicjatorami imprezy byli: 
Starosta Koniński oraz Prezydent Mia-
sta Konina, którzy w marcu tego roku 
podpisali porozumienie o współpracy 
w zakresie turystycznej i gospodarczej 
promocji naszego regionu. 

Na zaproszenie konińskich władz 
odpowiedzieli dziennikarze z partner-
skiego powiatu Ilm w Turyngii (ich 
pobyt finansowany był przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej), dzienni-
karze piszący na łamach ogólnopolskich 
wydawnictw nie tylko turystycznych 
(Gazeta Wyborcza, Obieżyświat, Maga-
zyn � Świat, Podróże, Kultura, Wrocław 
Voice, Express Bydgoski) oraz przedsta-
wiciele lokalnej prasy, radia i telewizji.

W czasie trwającej 3 dni imprezy 
dziennikarze podziwiali unikatowość 
naszej Ziemi w odrębnych blokach te-
matycznych. Piątkowy wieczór minął 
pod hasłem �Nie taki straszny dwór�. 

Była to świetna okazja 
by w dość nietypowy 
sposób  podz iwiać 
zbiory zgromadzone 
w Muzeum Okręgo-
wym w Koninie, jak 
również poznać lokal-
ne przysmaki podczas 
kolacji z konińskimi 
włodarzami. 

Międzynarodowe Study Tour 
�Ziemia Konińska 2007�

Spotkanie z gospodarzami Klasztoru w Bieniszewie.

Program kolejnych dni obfitował 
w atrakcje dla ciała (sobota) i duszy 
(niedziela). Dziennikarze odwiedzili 
konińską Starówkę, podziwiali regaty 
na zbiorniku retencyjnym w gm. Stare 
Miasto, odbyli też rejs statkiem po Jezio-
rze Ślesińskim. Przyrodnicze bogactwo 

naszym gościom prezentowali leśnicy 
z Nadleśnictwa Grodziec i Konin, którzy 
z dumą oprowadzali po Ośrodku Eduka-
cji Leśnej w Grodźcu oraz ścieżce edu-
kacyjnej w Puszczy Bieniszewskiej.

W programie Study Tour nie zabra-
kło także wizyt w najważniejszych miej-
scach kultu religijnego. Historię Pięciu 
Braci Męczenników dziennikarze od-
krywali odwiedzając kolejno: klasztor oo. 
Kamedułów w Bieniszewie, kościół p.w. 
Św. Marcina oraz pobernardyński klasz-
tor w Kazimierzu Biskupim. Niemałe 
wrażenie wywołała również licheńska 
Bazylika, która pod względem wielkości 
jest 8. w Europie i 12. w świecie. 

Zgodnie z Regulaminem tegorocz-
nego Study Tour, jego uczestnicy zobo-
wiązani są do przygotowania materiałów 
promujących walory turystyczne Ziemi 
Konińskiej oraz opublikowania ich w wy-
dawnictwach, które reprezentowali. 

Mamy nadzieję, że dzięki ich wi-
zycie, informacje o pięknie naszego 
Regionu oraz jego atrakcyjnej ofercie 
turystycznej, dotrą do szerokiego kręgu 
odbiorców i zachęcą do odwiedzenia na-
szych stron.

Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji i Rozwoju

Wizyta w Ośrodku
Edukacji Leśnej
w Grodźcu.

W Muzeum Okręgowym w Koninie.
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Starosta Koniński ufundował nagro-
dy pieniężne w wysokości 1000 zł za wy-
bitne osiągnięcia sportowe dla Alberta 
i Adriana Stanisławskich oraz Łukasza 
Gala.

Zawodnicy Konińskiego Klubu Szer-
mierczego są mieszkańcami powiatu 
konińskiego. Trzej młodzi szabliści są 
utytułowanymi szermierzami, godnie 
reprezentującymi Ziemię Konińską 

11 czerwca w Kleczewie odbył się 
Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych 
Zespołów Tanecznych. Już po raz szósty, 
Starostwo Powiatowe w Koninie zor-
ganizowało imprezę, której celem jest 
edukacja artystyczna dzieci i młodzieży 
ze środowisk wiejskich, z miejscowości 
w których nie ma ośrodków ani domów 
kultury.

Z każdym rokiem, Przegląd zyskuje 
coraz większą popularność i prestiż. 
W ubiegłym roku, wzięło w nim udział 
430 uczestników z całej Polski. W związ-
ku z tak dużym zainteresowaniem dzieci 
nauką tańca, Starostwo zorganizowało 
dla nauczycieli ze szkół wiejskich kurs 
�Animator tańca w szkole�, przygoto-
wujący nauczycieli do  prowadzenia tego 
typu zajęć. Również podczas tegorocz-
nego Przeglądu możemy pochwalić się 
doskonałą frekwencją. W dwóch konku-
rencjach tanecznych: �taniec ludowy� 
oraz �taniec nowoczesny�, na kleczew-
skiej scenie wystąpiło ponad 500 uczest-
ników z siedmiu powiatów.

w zawodach krajowych i międzynarodo-
wych.

Ostatnie ich sukcesy drużynowe, 
to brązowy medal Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w szabli oraz złoty me-
dal Mistrzostw Polski Młodzieżowców. 
W ich dorobku sportowym nie brakuje 
także osiągnięć indywidualnych: Łukasz 
Gala jest Mistrzem Polski w szabli do lat 
20 a Adrian Stanisławski zdobywcą brą-

Jury w składzie: Monika Jasińska 
- Przewodnicząca, Ewelina Rapeła, Mi-
chał Rybacki dokonało oceny prezentowa-
nych układów tanecznych i  przyznało:

a) w kategorii �Taniec nowoczesny�:
I miejsce � Zespołowi �STEP DAN-

CE� z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Krotoszynie - za spójną koncep-
cję, precyzyjne i poprawne technicznie 
wykonanie,

II miejsce � Zespołowi �GABRIX� 
ze Szkoły Podstawowej w Mieścisku,

III miejsce � Zespołowi �FILIPINKI� 
ze Szkoły Podstawowej w  Sławoszewku 

oraz dwa wyróżnienia dla: Zespołu �TĘ-
CZA� ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
� Wychowawczego w Rychwale oraz Ze-
społu �KOŚCIELEC II�

b) w kategorii �Taniec Ludowy�
II miejsce � Zespołowi Pieśni i Tańca 

�STRZECHA� z Zespołu Szkół Gimna-
zjum i Liceum w Trzemesznie

III miejsce � Zespołowi �TAŃCZĄ-
CE URWISY II� ze Szkoły Podstawowej 
w Sarbicach

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

zowego medalu w Mistrzostwach Pol-
ski. Dzięki tak wspaniałym występom, 
Albert Stanisławski zajmuje pierwsze, 
jego brat Adrian - drugie a Łukasz Gala 
- trzecie miejsce na liście klasyfikacyj-
nej Polskiego Związku Szermierczego 
w szabli mężczyzn do lat 20.

Nagrody Starosty Konińskiego 
za osiągnięcia sportowe zostały wrę-
czone naszym uzdolnionym szablistom 
9 czerwca, podczas części oficjalnej 
na VIII Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu 
Konińskiego w Kazimierzu Biskupim.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Nagrody Starosty Konińskiego
za wybitne osiągnięcia sportowe

�STEP DANCE� wytańczył w Kleczewie I miejsce

...z Kroniki Powiatu
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...z Kroniki Powiatu

Z inicjatywy Starosty Konińskiego, 
18 czerwca br. w siedzibie urzędu odbyło 
się spotkanie dotyczące gospodarki wod-
nej, melioracji oraz utrzymania urządzeń 
melioracyjnych w powiecie konińskim.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli: 
Józef Racki Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, przedstawiciele 
samorządów gminnych z naszego powia-
tu oraz Marian Jacolik Dyrektor Wielko-
polskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział 
w Koninie.

Spotkanie miało na celu przedstawie-
nie �Wieloletniego programu inwestycji 
melioracji wodnych 2007-2013�. W ra-
mach tego działania zakwalifikowano 
do planu np. wykonanie melioracji wod-
nych szczegółowych na terenie gminy 
Kazimierz Biskupi na powierzchni 173 
ha oraz w gminie Stare Miasto na po-
wierzchni 332 ha w latach 2012 -2013. 
Natomiast, na rok 2007 zaplanowano 
zrealizowanie przedsięwzięcia pod na-
zwą �Czarna Struga� w miejscowości 
Biskupice gm. Grodziec oraz jaz na kana-
le Nowy Topiec gm. Krzymów .

W ramach działań dotyczących utrzy-
mania i eksploatacji urządzeń melioracji 

wodnych, w tym roku planuje się również 
wykonanie konserwacji cieków podsta-
wowych na długości ponad 20 km, w tym 
na terenie powiatu konińskiego 1,65 km 
na rzece Powie gm. Stare Miasto.

Istotnym problemem jest utrzyma-
nie urządzeń we właściwej sprawności. 
Wymagają one bowiem częstej konser-
wacji a środki finansowe zabezpieczone 
na ten cel w budżecie państwa, niestety 
na to nie pozwalają. Na przykład, rowy 
melioracyjne położone na terenie po-
wiatu, w wyniku braku konserwacji nie 
zapewniają właściwego odbioru wody 
powodując podtopienia okolicznych 
gruntów.

Aby zaspokoić potrzeby na pozio-
mie nie powodującym przyśpieszonej 
dekapitalizacji urządzeń melioracyjnych 
należałoby zabezpieczyć na ten cel 
środki finansowe dla województwa wiel-
kopolskiego w wysokości 93.621.000 zł 
a dla powiatu konińskiego - 5.202.000 zł. 
Na 2007 rok, Wielkopolski Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 
Rejonowy Oddział w Koninie otrzymał 
środki w wysokości 1.350.000 zł, w tym 
44.077,50 zł dla powiatu konińskiego. 
Niestety, środki te zabezpieczają po-

trzeby finansowe zaledwie na poziomie 
9,32%.

Podczas narady przedstawiono tak-
że program zwiększenia retencji wód 
powierzchniowych na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego, opracowany 
na podstawie analizy warunków topo-
graficznych i hydrologicznych zlewni 
oraz potrzeb retencjonowania wody 
powierzchniowej. Przewiduje on wyko-
nanie: 48 spiętrzeń jezior, 62 zbiorników 
sztucznych dolinowych, 230 budowli 
piętrzących, 282 stawów wiejskich. Re-
alizacja programu małej retencji przyczy-
ni się do zwiększenia zasobów wodnych 
na terenach rolnych i leśnych o 129 mln 
m3, a więc o 57% w stosunku do stanu 
obecnego.

Starosta Koniński podsumowując 
spotkanie, wyraził swój niepokój o stan 
urządzeń melioracji wodnych podstawo-
wych na terenie powiatu. Podkreślił, że 
niewystarczające środki finansowe (na 
poziomie 9% w odniesieniu do realnych 
potrzeb) niestety nie rozwiążą problemu 
podstopień występujących okresowo 
w gminach.

Jadwiga Andrzejak
Wydział Ochrony Środowiska 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

6 czerwca br. ,  w Konińskim Domu Kultury 
odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji 
Konkursu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Placów-
kach Oświatowych w roku szkolnym 2006/2007.
Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Ko-
ninie, Starostwo Powiatowe w Koninie, Związek Mię-
dzygminny �Koniński Region Komunalny� oraz Miejski 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Na 53 placówki, które przystąpiły do rywalizacji 
i wykazały się selektywnie zebranymi odpadami, 13 
- to szkoły z terenu powiatu. Miło nam poinformować, 
że trzy pierwsze miejsca w Konkursie przypadły właśnie 
szkołom z naszych gmin. I miejsce zajęła Szkoła Pod-
stawowa w Żdżarach - podobnie jak w roku ubiegłym, II 
miejsce - Szkoła Podstawowa w Siąszycach, III miejsce- 
Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych.

Nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie: pieniężne dla lau-
reatów I i II miejsca oraz książkowe 
- dla pozostałych uczestników Konkursu 
(z terenu powiatu) - wręczyła wicestaro-
sta koniński Małgorzata Waszak.

Julia Stasińska
Wydział Ochrony Środowiska

O utrzymaniu i eksploatacji
urządzeń melioracji wodnych

Podsumowanie VII edycji Konkursu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
w Placówkach Oświatowych 
w roku szkolnym 2006/2007
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Komunikaty

Warto zobaczyć 

Wydział Komunikacji informuje...
29 maja br., Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu 

na terytorium powiatu konińskiego. Za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wynosi ona 200 zł, 
do 7,5 t � 400 zł, do 16 t � 800 zł i powyżej 16 ton - 2000 zł. Natomiast oplata za każdą rozpoczętą dobę parkowania kształtu-
je się odpowiednio od 18 do 48 zł.

Zarządzeniem z 29 maja br., Starosta Koniński wyznaczył także jednostkę do usuwania pojazdów - firmę �Mechanika, 
Blacharstwo, Lakiernictwo� Zbyszek Berezowski Kozarzewek 1 gm. Kazimierz Biskupi , która prowadzić będzie również 
4 parkingi strzeżone dla usuniętych pojazdów, znajdujące się: w Kozarzewku 1, 62-530 Kazimierz Biskupi; przy ul. Euro-
pejskiej 39, 62-500 Konin; ul. Przemysłowej 83, 62-510 Konin oraz w m. Genowefa 45, 62-513 Krzymów.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 130a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi 
na koszt właściciela w przypadku:
1.  pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2.  nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
3.  przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego

Na mocy uchwały Rady Powiatu Konińskiego obowiązującej od dnia 29 maja br. zmiana stanu faktycznego w zakresie 
adresu kierowcy, właściciela lub posiadacz pojazdu spowodowana zmianami administracyjnymi skutkować będzie zmniej-
szeniem opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego o 30 %.

Oznacza to, iż z tytułu zmian administracyjnych (nazwa ulicy, miejscowości) wprowadzonych przez rady gmin 
po 1 stycznia 2006 r. osoby wymieniające prawo jazdy zapłacą o 21 zł mniej a za dowód rejestracyjny o 14,40 zł.

Zofia Kurzawa, Wydział Komunikacji

�Styklowa nad Dylą� � Dni Ślesina 2007

  6:00  � Zawody wędkarskie - Park Miejski 
    w Ślesinie
  8:00  � Turniej Siatkowej Piłko Plażowej 
    - Plaża OSiR Ślesin
11:00  � Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora 
    Ślesińskiego - przystań OSiR Ślesin
14:00  � Festiwal Potraw Ochweśnickich 
    - restauracja OSiR Ślesin
16:00  � Mecz piłki nożnej Samorząd - Media 
    - stadion OSiR Ślesin
17:00  � Finał konkursu �Psulimy po ochweśnicku�    
    - OSiR Ślesin
18:00  � Występy zespołów amatorskich
19:00  � �Pływać każdy może� pokazy narciarstwa     
    wodnego - DELFIN, PŁAZIK
21:00  � Koncert zespołu �ICH TROJE�
22:30  � Zabawa taneczna z zespołem DEBIUT

Sobota, 30 czerwca Niedziela, 1 lipiec

  9:00  �  Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza        
  - Park Miejski w Ślesinie
  9:00  �  Turniej Tenisa Stołowego - sala sportowa 
  Szkoła Podstawowa w Ślesinie
15:00  �  Pokazy narciarstwa wodnego - PŁAZIK
16:00 �  Występy zespołów dziecięcych
17:30  �  Występy zespołów z terenu Gminy Ślesin
19:00  �  Otwarty Konkurs Siłaczy o Puchar                
  Przewodniczącego Rady
19:30  �  Występ zeposłu De.Facto
20:30  �  Rozstrzygnięcie konkursu �Przeglądu           
  Konińskiego�
21:00  �  Koncert URSZULI
22:30  �  Zabawa taneczna z zespołem MAJKA

Z dniem 25 czerwca 2007 r. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły nabór wniosków 

o przyznanie renty strukturalnej w ramach nowego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 � 2013.
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Kolejną, na trasie naszych wędrówek 
śladami historii regionu, jest gmina Kle-
czew. Jej przyrodnicze bogactwo (choć 
mocno nadszarpnięte działalnością ko-

palni) zachowało się w postaci licznych 
pomników przyrody. Pod prawną ochroną 
znalazły się pojedyncze egzemplarze ta-
kich gatunków, jak np.: dąb szypułkowy, 

XII Wielkopolski Piknik Sołtysów w Sompolnie 

� Kramska, gdzie 1 lipca odbędzie się 
XIII Międzypowiatowy Przegląd Wiej-
skich Zespołów Wokalno-Instrumen-
talnych.

� miejscowości Trójka (gm. Stare Mia-
sto) na Festyn Rekreacyjno Sportowy 
�Lato z Trójką�, który odbędzie się 
1 lipca - początek godz. 15.00. Podczas 
imprezy przewidziane są następujące 
atrakcje: gry i zabawy dla całej rodziny, 
konkurencje sportowo-rekreacyjne, 
występy dzieci z miejscowości Trójka 
i zabawa taneczna.

� gminy Kazimierz Biskupi na festyny 
sportowo - rekreacyjne w Tokarkach 
(7.07.), Posadzie (14.07.), Wierusze-
wie (21.07.) i w miejscowości Jóźwin 
- Kamienica (28.07.).

� Kleczewa na II Zawody Jeździeckie 
w Skokach przez Przeszkody o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, 

które rozegrane zostaną 8 lipca na Sta-
dionie Miejskim. Początek godz. 15.00. 
Imprezie towarzyszyć będą: wystawa 
koni (od godz. 13.00) i pokaz powoże-
nia bryczkami (od godz. 14.30). Z kolei 
22 lipca, OSiR w Kleczewie zaprasza 
do Ośrodka Wypoczynkowego w Trę-
bach Starych na drugi turniej VIII 
Regionalnego GRAND PRIX w Piłce 
Plażowej Siatkowej Mężczyzn.

� Goliny na Dni Goliny 2007. W trakcie 
3 dni (20-22 lipca) będzie można po-
słuchać koncertów: zespołów rockowy 
MAFIA i De Facto (20.07.), Sound of 
Boney M, Orkiestr Dętych (21.07.) 
i Blues Brothers (22.07.) oraz gwiazdy 
sobotniego wieczoru (21.07.) - Eleni. 
Piątkowy i sobotni wieczór zakończy 
zabawa taneczna. W niedzielę 22 lipca 
organizatorzy zapraszają na spektakl 
Teatru Na Walizkach �Beczka Śmie-

chu� i występy kabaretowe. Tego 
dnia otwarta zostanie także wystawa 
fotografii Marcina Waliniaka.

� Skulska, gdzie 28 lipca br. amatorzy 
piosenki turystycznej i autorskiej 
spotkają się na Festiwalu �Szanty nad 
Gopłem�.

� Groźdzca, gdzie 12 sierpnia odbędzie 
się XXVI Regionalny Dzień Pszczela-
rza, w trakcie którego będzie można 
zwiedzić wystawę sprzętu pszczelar-
skiego w Zespole Szkół w Grodźcu (od 
godz. 9.00). Uroczystości rozpoczną 
się mszą św. w kościele parafialnym 
pw. św. Wojciecha (o godz. 11.30), po 
której organizatorzy zapraszają do 
Zespołu Szkół na akademię i festiwal 
piosenki. Wieczór zakończy wspólne 
śpiewanie piosenek biesiadnych przy 
ognisku i zabawa taneczna.

Opracowanie: Ewelina Rapeła

Zapraszamy do...

Warto zobaczyć / Wędrówki Kulturalne

Wędrówki Kulturalne
Szlakiem zabytków, legend i przypo-
wieści � gmina Kleczew
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skrzydłorzech kaukaski, klon srebrzy-
stolistny, miłorząb japoński. Wiele z nich 
znajduje się w Powidzko-Bieniszewskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu. Do-
datkowo północno-zachodni fragment 
gminy stanowi część Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego. Obejmuje on różnej 

Sobota, 7 lipca Niedziela, 8 lipca

14.30  � Występy zespołów artystycznych: 
              Sompoleńska Orkiestra Dęta, Zespół 
              �Kwiaciarki�i �Kabaret Babski�, Kabaret 
              �Pod miotłą�, Zespół ludowy �Dębowiacy�
16.00  � Część oficjalna
16.10  � Występy dziecięcych grup wokalnych: 
              Brzdące Buziaki, Biedroneczki, Yuppi, E-Skaba 
              oraz Zespołu Folklorystycznego �Cepelia�        
              z Poznania
17.40  � Rozstrzygnięcie konkursu �Wielkopolski 
              sołtys�
18.00  � Koncert Roberta Janowskiego z zespołem
21.00  � Zabawa taneczna z Zespołem �Metronom�
23.00  � Pokaz sztucznych ogni

16.00 � Koncert grupy rockowej �DNA�
16.30 � Pokazy strażackie
17.10 � Kabareton Pani Izy
17.20 � Występ Kapeli Ludowej �Dębowiacy�
17.40 � Konkursy z nagrodami
18.00 � Koncert zespołu �Lena�
19.10 � Konkursy z nagrodami
19.20 � Koncert Kapeli Podwórkowej �Radziejowiacy�
20.40 � Dyskoteka
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wielkości naturalne zbiorniki wodne, 
lasy, zadrzewienia, łąki i pola uprawne 
oraz tereny osadnicze. 

Sercem gminy jest nieduża, choć 
atrakcyjna pod względem turystycznym 
miejscowość o tej samej nazwie. Miasto 
Kleczew zostało założone na prawie 
magdeburskim przez jego ówczesnego 
właściciela � Janka � 12 stycznia 1366 
r. Z tego okresu pochodzi też najstarsza 
wzmianka o tej miejscowości. Niestety 
nie zachował się �przywilej królewski�, 
potwierdzający nadanie praw miejskich. 
Uległ on zniszczeniu w czasie jednego 
z wielu pożarów, które nękały miasto. 

Przez wieki Kleczew spełniał rolę 
lokalnego ośrodka administracyjno-go-
spodarczego. Okres świetności miasta 
przypadł na przełom XV i XVI w. Świad-
czy o tym m.in. zbudowany w stylu 
�gotyku nadwislańskiego� kościół para-
fialny p.w. św. Andrzeja Apostoła. Obiekt 
posiada trójnawowe wnętrze o układzie 
halowym. W prezbiterium zachowało się 
gotyckie sklepienie gwiaździste. Nawę 
przykrywa sklepienie żaglowe z nałożoną 
siatką żeber. W klasycystycznym ołtarzu 
głównym z ok. 1780 r. zobaczyć możemy 
krucyfiks i rzeźby Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem z 2 poł. XVIII w. Stalle rzeźbione 
pochodzą z 1 poł. XVI w., a 2 ambony 
� z końca XVIII w. Ciekawym zabytkiem 
jest epitafium W. Gurowskiego (Wielkie-
go Marszałka Litewskiego) � właściciela 
Kleczewa z 1790 r.

Nie bez znaczenia na ówczesny roz-
wój miasta miało jego położenie przy 
ważnych szlakach komunikacyjnych, 

biegnących przez Wiel-
kopolskę .  Pierwszy 
z nich łączył Śląsk z Po-
morzem, drugi � Poznań 
z Warszawą, by dalej 
skierować się na Litwę. 
Mieszkańcy Kleczewa 
trudnili się rzemiosłem, 
rolnictwem i handlem 
bydła. Pozwoliło to wy-
budować 5 wiatraków 
oraz fabrykę materiałów 
jedwabnych i wełnia-
nych. 

W 1793 r., w wyni-
ku II rozbioru Polski 
miasto przeszło pod 
panowanie pruskie. W latach 1807-1815 
znalazło się w granicach Księstwa War-
szawskiego, a od Kongresu Wiedeńskie-
go � w granicach Królestwa Polskiego. 
Do dnia dzisiejszego, w miejscowości 
Anastazewo, możemy podziwiać kom-
pleks budynków dawnego przejścia gra-
nicznego pomiędzy Prusami a Rosją.

żywotów świętych, spisanych rzekomo 
w XI w. Dotyczyły one świętych: Świe-
rada i Stoisława, a także Włodzisławy 
� Adelajdy, siostry Mieszka I i matki 
króla węgierskiego Stefana. Według zna-
lezionego tekstu, z Budzisławia pocho-
dzić miał Stoisław, który udzielił ślubu 
Adelajdzie z księciem Gejzą. Historycy 
wypowiedzieli się jednoznacznie prze-
ciwko autentyczności żywotów.

Architektoniczne piękno gminy 
dopełniają liczne zespoły i parki pod-
worskie. Wśród nich należy wymienić: 
Zespół Dworski w Budzisławiu Górnym 
z 2 poł. XIX w., Dwór w Złotkowie z XIX 
w., Zespół Dworski w Sławoszewku z lat 
1882-1884, pozostałości Zespołu Dwor-
skiego z poł. XIX w. w Dankowie oraz 
parki dworskie w Jabłonce, Dankowie, 
Budzisławiu Górnym, w Nieborzynie 
(wszystkie z 2 poł. XIX w.).

Sami Państwo widzicie ile cieka-
wych rzeczy do zobaczenia czeka na 
Was w gminie Kleczew. Zapoznanie się 
z jej historią, a już na pewno podążanie 
śladem zabytków, jakimi dysponuje, 
pozwoli nam zupełnie inaczej spojrzeć 
na to, co wartościowe aczkolwiek mało 
dostrzegalne.

Materiały źródłowe: 
P. Maluśkiewicz �Ziemia Konińska�, 

Konin 2002 
Krzysztof Piechocki

Zdjęcia: Archiwum Starostwa
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Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie.

Odkrywka kopalni węgla brunatnego.

Wnętrze kościoła parafialnego p.w. św. 
Andrzeja Apostoła w Kleczewie.

Pod koniec XIX w. w Kleczewie i na 
terenie gminy obserwuje się pewne oży-
wienie gospodarcze związane z budową 
lokalnej sieci kolei wąskotorowej i roz-
wojem przetwórstwa płodów rolnych. 
Decydującym momentem powojennego 
rozwoju gminy jest rozpoczęcie wydo-
bycia węgla brunatnego w pobliskich 
odkrywkach. 

Drugim, co do wielkości ośrodkiem 
osadniczym gminy jest Budzisław Ko-
ścielny. Rewelacją historyczną okazało 
się odkrycie tu przed I wojną światową 


