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W otoczeniu cudownej zieleni i wszech-
obecnym słońcu, niedzielne popołudnie 
upłynęło mieszkańcom powiatu na za-
bawie podczas IX Wielkiego Ruszenia 
Gmin Powiatu Konińskiego w Grodźcu. 
I choć tegoroczne Ruszenie przeszło już 
do historii, to dzięki wyjątkowym atrak-
cjom oraz wspaniałej frekwencji miesz-
kańców powiatu, pozostanie w pamięci 
jako niezwykle udana kontynuacja naszej 
najważniejszej powiatowej imprezy inte-
gracyjnej.

10 gmin powiatu konińskiego stanęło 
na wysokości zadania i w myśl hasła te-
gorocznego Ruszenia - „Cywilizacja bliżej 
natury” wspaniale zaprezentowało swój 
dorobek kulturalny i kulinarny.

Doniosłym wydarzeniem imprezy 
w Grodźcu było ogłoszenie wyników 
VI edycji Konkursu „Powiatowy Rolnik 
Roku” i uhonorowanie jego laureatów.
Prezentacji 10 nominowanych do tytułu 
„Powiatowego Rolnika Roku”, dokonał 
przewodniczący Kapituły Konkursu, 
członek Zarządu Powiatu Konińskiego 
Zenon Paszek.

Z rąk Starosty Konińskiego Stanisława 
Bielika akty nominacji odebrali: Elżbieta 
i Andrzej Bierutowie z Dąbrowy w gmi-
nie Sompolno, Alicja i Marek Kantarow-
scy z Izabelina w gminie Kramsk, Anna 
Kopczyńska z Goliny, Bogumiła i Irene-
usz Łaźni z Grochów w gminie Rychwał, 
Bożena i Kazimierz Milling z Adamo-
wa w gminie Krzymów, Jolanta i Józef 
Nawroccy z Kuźnicy w gminie Kramsk, 
Danuta i Ryszard Nowakowscy z Wturku 
w gminie Wilczyn, Gabriela i Jerzy Ożgo 
z Kraśnicy Kolonii w gminie Golina, Te-
resa i Mariusz Smolarkowie z Izabelina 
w gminie Kramsk oraz Grażyna i Jerzy 
Żabierkowie z Modły Królewskiej w gmi-
nie Stare Miasto.

Najważniejszym i zarazem najbardziej 
emocjonującym momentem uroczystości 
było ogłoszenie zwycięzców tegorocznej 
edycji Konkursu.

Kapituła zdecydowała uhonorować ty-
tułem „Powiatowy Rolnik Roku” 5 z 10 
nominowanych gospodarstw. Wśród lau-
reatów tegorocznego konkursu znalazły 
się aż trzy gospodarstwa  rol-
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mleka: Alicji i Marka Kantarow-
skich, Bogumiły i Ireneusza Łaźnych oraz 
Teresy i Mariusza Smolarków. Do grona 
najlepszych rolników powiatu w roku 
2008 dołączyli także Bożena i Kazimierz 
oraz Gabriela i Jerzy Ożgo.

Laureaci Konkursu otrzymali statuetki 
siewcy autorstwa Henryka Jankowskie-
go oraz atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez przedstawicieli konińskich instytu-
cji i lokalnego biznesu. Wszyscy wyróż-
nieni rolnicy otrzymali także nagrody od 

wójtów i burmistrzów własnych gmin.
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 rozma-
itych dań jarskich. Propozycje potraw 

przygotowane przez gminy zachwycały 
smakiem i wyglądem. Oceniając różno-
rodność i bogactwo potraw oraz umiejęt-
ność ich promocji, Komisja Konkursowa 
postanowiła w sposób szczególny wyróż-
nić prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich: 
Grodziec, Kleczew oraz Rzgów.

Tradycyjnie, został rozstrzygnięty rów-
nież konkurs na „Najciekawszą prezen-
tację dorobku kulturalnego gmin”. Na 
niezwykle barwnych stoiskach, można 
było podziwiać makaty, gobeliny, hafty, 
obrazy, rzeźby oraz wyroby z wierzby 
i wikliny. Za najbardziej oryginalną pre-
zentację gminy, Komisja Konkursowa 
uznała „ogródek” gminy Kleczew, która 
otrzymała puchar Radia „Planeta Fm” - 
jednego z patronów medialnych imprezy. 
Uwagę jury zwróciły także ekspozycje 
przygotowane przez: gminę Stare Mia-
sto i gospodarza Ruszenia – gminę Gro-
dziec. 

Niepowtarzalną atmosferę podczas 
festynu zagwarantował także bogaty 

program artystyczny: występy lokal-
nych artystów i orkiestry dętej z Ry-
chwała, inscenizacja słowno – muzycz-
na „Piosenka jest dobra na wszystko” 
w wykonaniu samorządowców i dzien-
nikarzy oraz kończąca imprezę – zaba-
wa ludowa.

Patronat medialny nad „IX Wielkim 
Ruszeniem Gmin Powiatu Konińskiego ”
w Grodźcu objęli: „Przegląd Koniński”, 
„Głos Wielkopolski. Życie Konina” oraz 
Radio „PLANETA Fm” i TV „KONIN”.

Dziękując za udział w imprezie przy-
byłym gościom: parlamentarzystom, 
przedstawicielom samorządów: miejskie-
go, powiatowego i gminnych, przedsta-
wicielom mediów, a przede wszystkim 
mieszkańcom naszego powiatu - już dziś 
zapraszamy na Jubileuszowe – X Wiel-
kie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskie-
go za rok.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Powiatowy Rolnik Roku 2008
Rolnik Koniński

VI edycja konkursu na 
najlepszego rolnika Ziemi 
Konińskiej dobiegła koń-
ca. W tym roku ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie 
pamiątkowych statuetek 
miało wyjątkowo miejsce 
podczas Wielkiego Rusze-
nia Gmin Powiatu Koniń-
skiego, które odbyło się 
22 czerwca w Grodźcu. 

W tegorocznej edycji konkursu o tytuł 
„Powiatowego Rolnika Roku” ubiegało się 
17 gospodarstw reprezentujących gminy: 
Wilczyn, Kramsk, Krzymów, Sompolno, 
Stare Miasto, Golina, Grodziec, Rychwał. 
Kandydatów do konkursu zgłaszały Urzę-
dy Gminy i Powiatowy Zespół Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.

Ze względu na fakt, iż gospodarstwa 
biorące udział w konkursie należą do 
czołowych producentów mleka, trzody 
wieprzowej oraz warzyw i owoców nie 
tylko w skali powiatu, ale także całe-
go regionu wielkopolskiego, Kapituła 
Konkursu, w której skład weszli: Zenon 
Paszek – Członek Zarządu, Stanisław 
Zych – Przewodniczący Izby Rolniczej 
w Koninie, Juliusz Kłaniecki – Kierow-
nik Powiatowego Ośrodka Rolniczego, 
Zdzisław Łukaszewski – Przewodniczą-
cy Komisji Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Rady Powiatu, Bożena Frankow-
ska – Inspektor Biura Rolnictwa i Le-
śnictwa Starostwa Powiatowego oraz 
Ewa Jakubowska – Kierownik Referatu 
KRUS, musiała podjąć niezwykle trud-
ną decyzję.

Członkowie kapituły dokonali wizytacji 
każdego gospodarstwa oraz oceny wedle 
kompleksowego zestawu obiektywnych 
i mierzalnych kryteriów. W tegorocznej 
edycji brano pod uwagę: 
• Poziom produkcji i nowoczesność tech-

nologii,
• Organizacja gospodarstwa i racjonal-

ności wyposażenia,
• Możliwe do oceny efekty ekonomicz-

ne,
• Stosowanie zwykłej dobrej praktyki rol-

niczej,
• Dobrostan zwierząt,

• Ogólna ocena kandydata,
• Praca rolnika pod względem BHP 

w gospodarstwie rolnym.

W wyniku oceny Kapituła postanowiła 
nominować do tytułu Powiatowy Rolnik 
Roku 2008 dziesięć następujących go-
spodarstw:

Gospodarstwo Państwa Elżbiety i An-
drzeja Bierutów zamieszkałych w Dąbro-
wie gm. Sompolno. Gospodarstwo rolne 
o powierzchni 20 ha specjalizujące się 
w sadownictwie (6,00 ha sadu jabłonio-
wego i 1,00 ha sadu wiśniowego). Go-
spodarstwo produkuje również materiał 
szkółkarski.

Gospodarstwo Państwa Alicji i Marka 
Kantarowskich zamieszkałych w Izabeli-
nie gm. Kramsk. Powierzchnia gospodar-
stwa wynosi 75 ha, głównym kierunkiem 
produkcji jest produkcja mleka. Gospo-
darstwo posiada 65 krów mlecznych. Wy-
dajność od krowy wynosi średnio 8500 
litrów rocznie. W gospodarstwie została 
wybudowana obora wolnostanowiskowa 
na rusztach. 

Gospodarstwo Pani Anny Kopczyńskiej 
zamieszkałej w Golinie. Gospodarstwo 
posiada powierzchnię 25,5 ha, głów-
nym kierunkiem produkcji jest produkcja 
mleka. Gospodarstwo posiada 40 krów 
mlecznych, rocznie sprzedaje się około 
25 sztuk opasów. Wydajność od krowy 
wynosi średnio 6500 litrów rocznie. Go-
spodarstwo posiada nowoczesną wolno 
stanowiskową oborę oraz hale udojową 
na 8 sztuk.

Gospodarstwo Państwa Bogumi-
ły i Ireneusza Łaźnych zamieszkałych 
w Grochowach, gmina Rychwał. Gospo-
darstwo o powierzchni 32 ha nastawio-
ne na produkcję mleka. Gospodarstwo 
posiada 21 krów mlecznych. Wydajność 
od jednej krowy wynosi 5500 litrów 
rocznie. Gospodarstwo posiada budy-
nek inwentarski na 38 stanowisk dla 
krów mlecznych oraz 16 stanowisk dla 
bydła opasowego z perspektywą zwięk-
szenia hodowli.

Gospodarstwo Państwa Bożeny 
i Kazimierza Milingów zamieszkałych 
w Adamowie gm. Krzymów. Gospo-
darstwo rolne posiada powierzchnię 
48 ha z dzierżawami. Dominującym 
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Rolnik Koniński
kierunkiem produkcji jest drobiar-
stwo. W dwóch kurnikach, znajdują-
cych się w gospodarstwie, produko-
wane są brojlery oraz gęsi zarodowe. 
Roczna produkcja w gospodarstwie 
wynosi 28 ton kurczaka brojlera, 
30 ton gęsi na tucz oraz 220 sztuk 
tuczników. W 2006 roku wybudowa-
no zbiornik na gnojówkę oraz płytę 
obornikową.

Gospodarstwo Państwa Józefa 
i Jolanty Nawrockich zamieszkałych 
w Kuźnicy gm. Kramsk. W gospodar-
stwie o powierzchni 79,5 ha hodowana 
jest przede wszystkim trzoda chlew-
na. Gospodarstwo posiada 30 sztuk 
macior, odchowuje 694 sztuk prosiąt. 
Roczna sprzedaż to 68 ton tuczników, 
pasza do tuczu pochodzi w większości 
z własnych pól, dokupywane są jedy-
nie koncentraty i dodatki mineralne. 
Gospodarstwo posiada porodówkę 
i odchowalnię dla prosiąt. Właściciele 
gospodarstwa w najbliższej przyszło-
ści planują zwiększyć produkcję żywca 
wieprzowego.

Gospodarstwo Państwa Danuty i Ry-
szarda Nowakowskich zamieszkałych 
w Wturku gm. Wilczyn. Gospodarstwo 
o powierzchni 16,72 ha nastawione 

głównie na produkcję mleka. Gospo-
darstwo posiada 12 krów mlecznych, 
przy czym wydajność od jednej krowy 
wynosi średnio 5420 litrów rocznie. 
Państwo Nowakowscy prowadzą także 
działalność pozarolniczą: sprzedaż pasz 
i koncentratów, wszelkiego rodzaju do-
datków paszowych, jak również sprze-
daż części do dojarek.

Gospodarstwo Państwa Gabrieli i Je-
rzego Ożgo zamieszkałych w Kraśnicy 
Kolonii gm. Golina. Gospodarstwo o po-
wierzchni 2,75 ha prowadzi produkcję 
roślin ozdobnych. Gospodarstwo posia-
da szklarnie ogrzewane i tunele folio-
we. Uprawia się 30 gatunków kwiatów 
ozdobnych, których roczna sprzedaż wy-
nosi 80 tys. sztuk. 

Gospodarstwo Państwa Teresy 
i Mariusza Smolarków zamieszkałych 
w Izabelinie gm. Kramsk. Głównym 
kierunkiem produkcji w 60,50 ha 
gospodarstwie jest produkcja mleka. 
Państwo Smolarkowie posiadają 61 
krów mlecznych. Wydajność od krowy 
wynosi 8410 litrów rocznie. Gospo-
darstwo posiada nowoczesną oborę 
wolnostanowiskową bezściółkową 
z halą udojową.

 Gospodarstwo Państwa Grażyny i Je-
rzego Żabierków zamieszkałych w Mo-
dle Królewskiej gm. Stare Miasto. Go-
spodarstwo rolne posiada powierzchnię 
23,74 ha własnych i 12,70 ha dzierżawy. 
Głównym kierunkiem produkcji jest trzo-
da chlewna. Gospodarstwo posiada 16 
sztuk macior, odchowuje 20 sztuk pro-
siąt. Roczna sprzedaż to 38,5 ton żywca. 
Do żywienia trzody stosowane są specja-
listyczne granulaty oraz koncentraty. 

Uwzględniając specyfikę poszczegól-
nych gospodarstw, rodzaj produkcji, siłę 
konkurencyjności oraz oddziaływanie na 
środowisko, Kapituła uznała, że najlep-
szymi gospodarstwami spośród nomino-
wanych są gospodarstwa Państwa: Alicji 
i Marka Kantarowskich, Bogumiły i Irene-
usz Łaźnych, Bożeny i Kazimierza Milin-
gów, Gabrieli i Jerzego Ożgo oraz Teresy 
i Mariusza Smolarków.

Wszyscy nominowani otrzymali Akty 
nominacyjne, a laureaci Statuetki świad-
czące o wysokości produkcyjności ich 
gospodarstw, przewyższających często 
najlepsze standardy europejskie.

Tradycyjnie, wszyscy nominowani 
rolnicy zostaną zgłoszeni do konkursu, 
w którym najlepsi gospodarze z całego 
województwa rywalizują o tytuł „Wielko-
polskiego Rolnika Roku”.
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Od 2002 r., Starostwo Powiatowe 
w Koninie realizuje dynamiczną politykę 
zagraniczną z niemieckim powiatem Ilm 
w Turyngii.

W ubiegłych latach, w ramach kontak-
tów partnerskich zrealizowaliśmy wiele 
ważnych przedsięwzięć społeczno - kultu-
ralnych. Dbając o ich dalszy rozwój, poza 
kontynuacją dotychczasowych, przewidu-
jemy także nowe formy współdziałania. 

Zgodnie z protokołem określającym za-
sady współpracy na 2008 r., samorządy 
podejmować będą wcześniejsze projekty: 
3-tygodniowy kursu języka niemieckiego 
na Uniwersytecie Technicznym w Ilme-
nau dla mieszkańca powiatu konińskiego 
- studenta filologii niemieckiej z Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koni-
nie, wymiana młodzieży szkół z Kleczewa 
i Ilmenau (w tym roku spotkanie obu grup 
będzie miało miejsce w Ilmenau), wizyta 
przedstawicieli służb pożarniczych powia-
tu Ilm w powiecie konińskim oraz nowe 
przedsięwzięcia: udział burmistrzów gmin 
Kleczew, Rychwał i Ślesin w spotkaniu 
pn. „Langewiesen wita gości z Europy” 
(29 maja – 1 czerwca), wizyta radnych 
powiatu konińskiego w powiecie Ilm po-
łączona z udziałem w uroczystym otwar-
ciu atrakcji turystycznej - wieży widokowej 
na górze Schneekopf (21 - 23 czerwca), 
wizyta w powiecie konińskim 30-osobo-
wej grupy seniorów z Ilm ( 2 - 4 września) 
oraz udział samorządowców z Ilm Kreis 
w uroczystej Gali Powiatu Konińskiego, 
w ramach której obchodzić będziemy Ju-
bileusz X-lecia powiatu (6 grudnia).

15 maja, w obecności dziennikarzy, 
starostowie obydwu powiatów podpi-
sali protokół do umowy partnerskiej na 
ten rok. Po konferencji prasowej w Sta-
rostwie, samorządowcy z Ilm odwiedzili 
także Aluminium Konin - Impexmetal 
S.A., gdzie spotkali się z Prezesem Zarzą-
du Spółki, Bogusławem Peczelą. Goście 
byli pod wrażeniem procesów technolo-
gicznych wykorzystywanych w produkcji 
aluminium, zwłaszcza parku maszynowe-
go, jakim dysponuje zakład. 

Z kolei, 29 maja br. - na zaproszenie 
Burmistrza gminy Langewiesen Hor-
sta Brandta - do powiatu Ilm wyjechała 
7-osobowa delegacja w składzie: Staro-
sta Koniński Stanisław Bielik, Burmistrz 
Rychwała Jan Bartczak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drew-

niacki, Przewodni-
czący Rady Miejskiej 
w Ślesinie Jerzy Ma-
ciejewski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej 
w Kleczewie Maciej 
Trzewiczyński oraz 
z-ca Burmistrza Śle-
sina Władysław Ko-
caj i z-ca Burmistrza 
Kleczewa Stanisław 
Maciejewski.

Głównym celem 
wizyty w Turyngii 
był udział naszych 
s a m o r z ą d o w c ó w 

w spotkaniu pn. „Langewiesen wita gości 
z Europy”, w którym swoje uczestnictwo 
potwierdzili także partnerzy Langewie-
sen z Francji i Niemiec. W ramach tego 
przedsięwzięcia, uczestnicy wzięli udział 
w debacie na temat „Wpływ członkow-
stwa w Unii Europejskiej na rozwój regio-
nów” oraz w warsztatach poświęconych 
„Budowie mostu ICE jako części europej-
skiej sieci szynowej”, „Systemowi opieki 
nad dziećmi” oraz „Kierunkom rozwoju 
gospodarki w krajach europejskich”.

Program 4-dniowego spotkania przewi-
dywał również zwiedzanie muzeum kopal-
nianego „Volle Rose“, obszaru przemysło-
wego w Langewiesen a także wizytę w Eu-
ropejskim Gimnazjum Am Lindenberg 
w Ilmenau i przedszkolu w Langewiesen. 
W ramach poznawania kultury Regionu, 
goście wzięli udział w wieczorze muzycz-
nym i Koncercie Policyjnego Korpusu Mu-
zycznego Turyngii. Kolejną atrakcją przy-
gotowaną dla uczestników europejskiego 
spotkania było współzawodnictwo podczas 
turnieju „Boule” pod hasłem „Sport łączy”. 

Przedsięwzięcie pn. „Langewiesen wita 
gości z Europy było współfinansowane ze 
środków Generalnej Dyrekcji ds. Kształ-
cenia i Kultury Komisji Europejskiej.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju 

Kontakty zagraniczne powiatu
O współpracy z partnerskim
powiatem Ilm
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Kontakty zagraniczne powiatu

Na zaproszenie Starosty Stanisława 
Bielika, w dniach 20 – 24 maja, w po-
wiecie konińskim gościła 19 osobowa de-
legacja działaczy i pracowników kultury 
z Estonii.

Zainicjowanie kontaktów w sferze 
kulturalnej jest konsekwencją 2-letniej 
współpracy pomiędzy naszym Powiatem 
i Regionem Lääne Viru.

Wizyta ta miała na celu wzmocnienie 
kontaktów partnerskich poprzez podjęcie 
wspólnych projektów w takich obszarach 
jak: dziedzictwo kulturowe, literatura i bi-
bliotekarstwo, muzyka oraz sztuki pla-
styczne.

Poza oficjalnymi spotkaniami, program 
wizyty obejmował odwiedziny w ośrod-
kach kultury w Ślesinie, Skulsku i Kle-
czewie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
i Muzeum Okręgowym w Koninie a także 
prezentację dorobku artystycznego osób 
niepełnosprawnych w Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej w Mielnicy. W ramach 
wędrówki po ciekawych kulturowo i tury-
stycznie miejscach powiatu, goście zwie-
dzili: Sanktuarium Maryjne w Licheniu, 
Klasztor Ojców Kamedułów w Bienisze-
wie, Skansen Archeologiczny w Mrów-

kach, Pałac w Żychlinie oraz odkrywkę 
kopalni węgla brunatnego w Kleczewie. 
Dodatkową atrakcję stanowiły występy 
taneczno – wokalne rodzimych grup folk-
lorystycznych, koncert Orkiestry Dętej 

z Rychwała a także wyjazd do Spicimie-
rza i udział w jedynej w swoim rodzaju 
uroczystości z okazji Bożego Ciała. 

Ciekawym punktem programu wizy-
ty były rozmowy przy „okrągłym sto-
le”, podczas których działacze kultury 
z Lääne Viru i Powiatu Konińskiego wy-
mienili się doświadczeniami w zakresie 
realizowanych przez samorządy i insty-
tucje zadań na rzecz edukacji kulturalnej 
oraz kultywowania rodzimych tradycji 
i obyczajów. Samorząd powiatu koniń-
skiego reprezentowali na spotkaniu: Wi-
cestarosta Koniński Małgorzata Waszak 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Stefan Dziamara.

Powiat Koniński urzekł Estończyków 
pięknem krajobrazu, barwnym folklorem 
oraz bogactwem budowli sakralnych.

Goście podsumowali swoją pierwszą 
wizytę na naszej Ziemi, jako trwający 
cztery dni festiwal kultury. Zapewnili, ze 
pobyt w powiecie konińskim pozostawi 
w ich pamięci niezatarte wspomnienia 
serdeczności i gościnności gospodarzy. 
Wspólne spotkania zrodziły przyjaźń 
i chęć dalszej współpracy.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Danuta Plucińska
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wizyta estońskich
działaczy kultury
w powiecie konińskim

Ostatnie dwa miesiące 
dla samorządu 
powiatowego, to okres 
wzmożonych kontaktów 
zagranicznych. 

Od 27 maja do 2 czerwca, w miej-
scowości Głuchowcy na Ukrainie 
przebywała 16-osobowa grupa dzie-
ci z Zespołu Tanecznego „Uśmiech” 
z Liśćca Wielkiego. Udział ludowego 
zespołu dziecięcego w warsztatach 

tanecznych na Ukrainie został zapla-
nowany w protokole do porozumienia 
pomiędzy rejonem kozjatyńskim a po-
wiatem konińskim w sprawie wspól-
nych przedsięwzięć na rok 2008.

Oprócz udziału w codziennych za-
jęciach tanecznych, uczestnicy warsz-
tatów odwiedzili min.: Muzeum M. 
Gruszewskiego we wsi Sestrenowka 
i Muzeum Chleba we wsi Biełopo-
lie oraz klasztor Karmelitów Bosych 
w Berdyczowie, mieście będącym 
największym skupiskiem Polaków na 
Ukrainie. Zespół „Uśmiech” zapre-
zentował się także podczas Festiwa-
lu Ludowych Zespołów Tanecznych 
w Głuchowcach, gdzie zdobył główną 
nagrodę.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju 
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27 maja br. rozpoczął się IX Ogólno-
polski Plener Malarski w Ślesinie - jedno 
z największych wydarzeń kulturalnych 
powiatu konińskiego.

W ramach promocji kultury oraz pięk-
na Ziemi Konińskiej, od 9 lat Starostwo 
Powiatowe w Koninie kontynuuje tra-
dycję spotkań artystów malarzy przyby-
wających w nasze okolice z całej Polski. 
Nad tegorocznym Plenerem, honorowy 
patronat objął Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego.

Od 27 maja do 6 czerwca br. powiat ko-
niński gościł 16 artystów: Dorotę Falkow-
ską-Adamiec, Edytę Rutkowską, Krystynę 
Jasińską, Ryszarda Rogalę, Jana Grab-

skiego, Mariana Danielewicza, Annę Ksy-
kiewicz, Cecylię Szerszeń, Michała Can-
dera, Czesława Romanowskiego, Zenona 
Korytowskiego, Dorotę Waligórę, Danutę 
Drzewiecką, Henryka Drzewieckiego i Di-
mitrowa Giotto. Tradycyjnie, zaproszonych 
pejzażystów wspierał Komisarz Artystycz-
ny Pleneru, Jerzy Gnatowski.

Gościem specjalnym tegorocznego Ple-
neru był Zenon Żyburtowicz, znany i ce-
niony artysta fotografik, autor albumów 
fotograficznych: „Stara baśń Portret filmu 
Kiedy Słońce było Bogiem”, „Urok lat mi-
nionych”, „Najpiękniejsze dwory polskie” 
czy „ Pałace polskie”, reporter współpra-
cujący z takimi tytułami jak: „Polityka”, 
„Kobieta i życie”, „Pani”, „Schweizer Il-
lustrierte”, „Die Welt” i wiedeński” „Die 
Ganze Woche”.

Po raz pierwszy, efekty wizyty pejzaży-
stów w Ślesinie zaprezentowane zostały 
4 czerwca w Wąsoszach podczas konfe-
rencji prasowej, w trakcie której Wicesta-
rosta Małgorzata Waszak i Komisarz Ar-
tystyczny Pleneru Jerzy Gnatowski doko-
nali podsumowania IX spotkania malarzy 
na Ziemi Konińskiej.

W imieniu organizatorów Pleneru, wi-
cestarosta podziękowała artystom, którzy 
przez 10 dni, zwiedzając najbardziej ma-

lownicze zakątki powiatu, uwiecznili je na 
płótnach i przekazali Starostwu, wzboga-
cając Powiatową Galerię Malarstwa. Mał-
gorzata Waszak podkreśliła znaczenie tych 
spotkań, zarówno dla promocji malarstwa 
wśród lokalnej społeczności, jak i zmiany 
wizerunku powiatu konińskiego, kojarzo-
nego do niedawna z przemysłowymi bry-
łami elektrowni i ogromnymi wyrobiskami 
węgla brunatnego. Dzieła poplenerowe 
oddają bowiem prawdziwe piękno Ziemi 
Konińskiej i są najlepszym świadectwem 
przemian, jakie nastąpiły w ciągu ostat-
nich lat w krajobrazie Regionu. Z kolei, 
malarze wyrazili swoje uznanie dla działań 
samorządu powiatu konińskiego na rzecz 
propagowania kultury. Podziękowali za 
gościnę oraz stworzenie im przychylnej at-
mosfery i klimatu do twórczej pracy. Arty-
ści byli pod wrażeniem walorów przyrod-
niczo – krajobrazowych powiatu, zwłasz-
cza w kontekście współistnienia przemysłu 
w harmonii i równowadze z naturą.

Obrazy powstałe podczas Pleneru bę-
dzie można zobaczyć także na wernisa-
żu poplenerowym, który odbędzie się 
w grudniu br., podczas Jubileuszowej Gali 
Powiatu Konińskiego.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

…Z kroniki Powiatu
Powiat widziany oczami artystów

Organizatorem tegorocznej edycji Po-
wiatowych Dni Rodziny był, wyłoniony 
w drodze otwartego konkursu ofert ogło-
szonego przez Zarząd Powiatu Koniń-
skiego, Zarząd Powiatowy Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Koninie. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd 
Gminy Stare Miasto, Centrum Kultu-
ry i Sztuki, Koniński Dom Kultury oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie.

Festyn rozpoczął się o godz. 15.00 
koncertem Orkiestry Dętej z Rychwała. 
Uroczystego otwarcia Dni Rodziny do-
konał Stanisław Bielik Starosta Koniński 
w towarzystwie Krystyny Chowańskiej 
- Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
i Ryszarda Nawrockiego - Wójta Gminy 
Stare Miasto.

Następnie rozpoczęły się prezentacje 
artystyczne zespołów z Centrum Kultury 

i Sztuki w Koninie oraz z terenu powiatu 
konińskiego. W programie nie zabrakło 
też konkursów z nagrodami dla rodzin 
z 13 gmin uczestniczących w imprezie. 
W atmosferze dobrej zabawy rywalizowa-
ły one o atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez gminy.

Niezwykłą atrakcją był występ aktorów 
teatru ulicznego z Krakowa, którzy do-
starczyli wszystkim niemałych emocji.

W tym roku Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci ufundowało nagrodę specjalną - 
wyjazd dziecka na kolonie do Łeby. Wice-
starosta Małgorzata Waszak w obecności 
Przewodniczącego Rady Powiatu Andrze-
ja Nowaka wylosowała gminę, z której 
dziecko wyjedzie na wakacje. Szczęście 
uśmiechnęło się do gminy Rychwał.

Podczas trwania imprezy, wolonta-
riusze TPD częstowali wszystkich słody-
czami. Uczestnicy festynu mogli również 

skosztować smacznego żurku oraz po-
traw przygotowanych przez panie Kół 
Gospodyń Wiejskich. Festyn zakończył 
się zabawą taneczną. 

Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację Powiatowych Dni Rodziny 
w Żychlinie należą się ogromne podzię-
kowania. Szczególne zaś wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żychlinie.

  Krystyna Chowańska 
Prezes Zarządu Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci w Koninie

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju

Powiatowe Dni Rodziny – 
Dzień Integracji
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45 placówek oświatowych – w tym 16 
z powiatu konińskiego – wzięło udział 
w tegorocznej edycji Konkursu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów. Już po raz 
ósmy proekologiczna akcja organizowa-
na jest wspólnymi siłami przez Związek 
Międzygminny „Koniński Region Ko-
munalny”, Starostwo Powiatowe w Ko-

ninie, Urząd Miejski w Koninie oraz 
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Koninie.

Celem cyklicznie przeprowadzanego 
konkursu jest propagowanie i wdrażanie 
przedsięwzięć recyklingowych w syste-
mie gospodarki odpadami komunalnymi, 

promowanie działań w kierunku eduka-
cji ekologicznej oraz rozpowszechnianie 
efektywnych systemów selektywnej zbiór-
ki odpadów wśród mieszkańców miasta 
i powiatu konińskiego.

18 czerwca w Konińskim Domu Kultury 
podsumowano tegoroczną edycję Konkur-
su i nagrodzono jej laureatów. W kategorii 
„szkoły z terenu gmin powiatu konińskie-
go oraz gmin zrzeszonych w ZM”KRK”, 
najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa 
w Żdżarach, w której ilość zebranych od-
padów przypadająca na jednego ucznia 
wyniosła aż 337,6 kg. II miejsce z wyni-
kiem 160 kg wywalczyła Szkoła Podsta-
wowa w Siąszycach, a III miejsce - z wyni-
kiem 126,4 kg zajęła Szkoła Podstawowa 
w Barczygłowie. W ramach tej kategorii 
wyróżniono także nauczycielkę ze Szkoły 
Podstawowej w Żdżarach – panią Beatę 
Białas jako najlepszego koordynatora te-
gorocznej akcji oraz najbardziej aktyw-
nego ucznia, którym została - Joanna
Paulińska.

Nagrody pieniężne ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Koninie za zaję-
cie I i II miejsca wręczyła laureatom wice-
starosta koniński Małgorzata Waszak.

Julia Stasińska 
Wydział Ochrony Środowiska

Aneta Mizgalska

…Z kroniki Powiatu

Zapewnienie możliwości gospodarcze-
go wykorzystania jezior oraz stworzenia 
warunków do rozwoju turystyki i rekre-
acji wodnej w rejonie Kanału Ślesińskie-
go było przedmiotem rozmów, które 
odbyły się 11 czerwca br. w konińskim 
Starostwie.

Zaproszenie Starosty Stanisława Bieli-
ka na spotkanie w sprawie ochrony jezior 
przyjęli: Wiceprezydent Miasta Konina 
Andrzej Sybis, Wiceburmistrz Gminy 
i Miasta Ślesin Władysław Kocaj oraz 
Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu Witold 
Kamiński.

Rozwijający się turystycznie powiat ko-
niński stawia na ekologię, zdrowe powietrze
i czyste jeziora. Aby zachować walory kra-
jobrazowo - przyrodnicze Ziemi Konińskiej 
samorząd powiatowy konsekwentnie reali-
zuje zadania z zakresu ochrony środowiska.

Od kilku lat, jednym z priorytetowych 
działań konińskiego Starostwa są przed-
sięwzięcia służące utrzymaniu właściwego 
poziomu i jakości wód konińskich jezior. 

Celem spotkania było skonkretyzo-
wanie tegorocznej współpracy na rzecz 
ochrony jezior pomiędzy samorządami: 
Powiatu Konińskiego, Miasta Konina, 
Miasta i Gminy Ślesin a także RZGW 
w Poznaniu. Narada zakończyła się pod-
pisaniem Porozumienia w sprawie go-
spodarki wodnej na jeziorach konińskich, 
w ramach którego jego sygnatariusze 
określili działania służące zapewnieniu 
możliwości gospodarczego wykorzysta-
nia jezior oraz stworzenia optymalnych 
warunków rozwoju turystyki i rekreacji 
w rejonie Kanału Ślesińskiego (na jezio-
rach: Pątnowskim, Wąsowskim, Miko-
rzyńskim, Ślesińskim i Czarnym). Usta-
lono, że wymagany poziom wody osią-
gany będzie m.in. poprzez: prowadzenie 

skoordynowanej gospodarki wodnej na 
zbiorniku Jeziorsko, uzupełnianie wody 
na szczytowym stanowisku Kanału Śle-
sińskiego do poziomu 83,40 m n.p.m. 
(poprzez jej pompowanie z rzeki Warty) 
a także optymalną pracę śluzami w Pąt-
nowie i Gawronach. Wykonanie zadań 
określonych w Porozumieniu powierzo-
no Regionalnemu Zarządowi Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu oraz ustalono, że 
każdy z samorządów partycypował będzie 
w kosztach jego realizacji w wysokości 
10.000 zł. Strony zobowiązały się także 
do bieżącego analizowania, koordyno-
wania i oceny efektów działań podjętych 
w ramach Porozumienia.

Porozumienie w sprawie gospodarki 
wodnej na jeziorach konińskich weszło 
w życie 20 czerwca br.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Jadwiga Andrzejak
Wydział Ochrony Środowiska

Razem na rzecz jezior

VIII edycja Konkursu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów
w placówkach oświatowych
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12 czerwca, w Zespole Szkół Ekono-
miczno – Usługowych w Żychlinie odbył 
się finał XV Wielkopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Inicjatorem i głównym organizatorem 
Konkursu jest Towarzystwo Samorządo-
we z Konina a współorganizatorem - od 
ubiegłego roku - Starostwo Powiatowe 
w Koninie. Nad tegoroczną, jubileuszo-
wą edycją Konkursu, honorowy patronat 
objął Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego. 

Celem Konkursu – skierowanego do 
uczniów szkół gimnazjalnych z tere-
nu całej Wielkopolski - jest przybliżenie 
młodzieży idei samorządności (przez pry-
zmat samorządu terytorialnego) oraz roli, 
jaką odgrywa samorząd w kształtowaniu 
i rozwoju społeczeństwa. Konkurs roz-
grywany jest w 3 etapach, szkolnym, po-
wiatowym i wojewódzkim. W tegorocz-
nej edycji uczestniczyło 120 gimnazjów 
z terenu Wielkopolski. Z ponad 3000 
uczniów startujących w Konkursie, 480 
wzięło udział w etapie powiatowym, a do 

Finału w Żychlinie zakwalifikowały się 64 
osoby.

Pierwszą część rozgrywki finałowej 
stanowił test zawierający 14 zadań, do-
tyczących działalności samorządu tery-
torialnego na szczeblu gminy, powiatu 
i województwa w świetle obowiązującego 
prawa oraz funkcjonowania samorządów 
w warunkach przynależności Polski do 
Unii Europejskiej.

Po sprawdzeniu testów, komisja kon-
kursowa wyłoniła do drugiego etapu 
Konkursu ośmiu finalistów z największą 
ilością punktów. Uczestnicy ścisłego fi-
nału odpowiadali przed komisją konkur-
sową w obecności zaproszonych gości. 
Finaliści wykazali się nie tylko dużą wie-
dzą, ale i umiejętnością wypowiadania się 
przed szerokim gremium. 

Laureatem tegorocznej edycji Konkursu 
został Adrian Szmajdziński z Gimnazjum 
nr 1 w Turku, który otrzymał kamerę cy-

frową marki Sony ufundowaną przez ko-
nińskie Starostwo oraz książkę.

Komisja wysoko oceniła także wiedzę: 
Franciszka Horały ze Społecznego Gim-
nazjum nr 1 w Poznaniu przyznając mu II 
miejsce oraz Małgorzaty Bednarek z Gim-
nazjum w Wyrzysku, która zajęła miejsce 
trzecie. Nagrody za II i III miejsce: aparat 

cyfrowy Sony oraz kino domowe JVC 
ufundowała Rada Powiatu Konińskiego.

Dalsze miejsca zajęli: Ewelina Martin 
z Gimnazjum z Wyrzyska, Hubert Radec-
ki z Gimnazjum ze Strzałkowa, Mateusz 
Owczarczak z Zespołu Szkół Czerniejewo, 
Marcin Nowacki z Gimnazjum nr 1 w Kole, 
Arkadiusz Szczerkowski z Gimnazjum 
w Jabłonnej. Dzięki sponsorom: Starostwu 
Powiatowemu w Koninie, Radzie Powia-
tu Konińskiego, Urzędowi Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, Urzędowi 
Miejskiemu w Koninie, Urzędowi Gminy 
Stare Miasto, Urzędowi Gminy w Malano-
wie i Urzędowi Miejskiemu w Kole, atrak-
cyjne nagrody (kamerę, aparat cyfrowy, 
kino domowe, telefony komórkowe, od-
twarzacze MP4, książki) otrzymali wszyscy 
uczestnicy ścisłego finału.

Włodzimierz Matecki
Wydział Promocji i Rozwoju

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Finał Wielkopolskiego 
Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym

Wzięliśmy udział:
• 6 czerwca, na zaproszenie Zarządu Zespołu Elektrowni „PAK”, 

Starosta Koniński wziął udział w uroczystościach jubile-
uszowych związanych z 50-leciem Elektrowni „Konin”, 
które odbyły się w Hotelu Magda w Licheniu Starym.

• 10 czerwca, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpita-
la Zespolonego w Koninie nastąpiło uroczyste wręcze-
nie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według 

normy ISO 9001:2001 dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie. W uroczystościach, uczestniczył 
także Starosta Koniński Stanisław Bielik.

• 20 czerwca br., w Sali Kongresowej Hotelu „MAGDA” 
w Licheniu Starym, Starosta Koniński reprezentował 
władze powiatu konińskiego podczas uroczystości jubi-
leuszu XX-lecia działalności firmy HORTIMEX.
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Pod patronatem Starosty Konińskiego 
i Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew, 18 
czerwca br. odbyło się seminarium dla 
kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu 
konińskiego poświęcone zagadnieniom: 
zakładania i prowadzania działalności 
statutowej kół gospodyń wiejskich oraz 
możliwościom pozyskiwania środków fi-
nansowych na ich działalność.

Zaproszenie konińskiego Starostwa 
do udziału w seminarium przyjęło 100 
pań zrzeszonych w 26 kołach z terenu 
naszego powiatu oraz 12-osobowa gru-

pa reprezentantek organizacji kobiecych 
z Francji i Ukrainy.  Wśród gości nie za-
brakło parlamentarzystów: poseł Elżbiety 
Streker-Dembińskiej i posła Tomasza No-
waka oraz przedstawicieli samorządów 
powiatowego i gminnych. 

Pierwsza część spotkania miała cha-
rakter edukacyjny. Prelegenci: Wiesława 
Nowak z-ca Dyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Po-
znaniu oraz panie z organizacji rolniczej 
z Bretanii przybliżyły uczestniczkom se-
minarium tematy dotyczące zasad ubie-

gania się o ochronę nazw i receptur 
wytwarzanych produktów i potraw re-
gionalnych oraz sposobów ich promocji 
a także możliwości pozyskania środków 
finansowych na  działalność statutową 
organizacji kobiecych działających na te-
renach wiejskich. 

Po wysiłku intelektualnym przyszedł 
czas na przegląd kuchni regionalnej, pod-
czas którego odbyła się degustacja rodzi-
mych specjałów kulinarnych: pyrczoka, 
czerniny z kluskami szarymi, chłodnika, 
smalcu ze skwarkami, pachnącego wiej-
skiego chleba, obsyponki ślesińskiej, na-
dziewanej kaczki, różnorodnych wariacji 
z pieczarek a także wymyślnych ciast 
i napojów. Potrawy prezentowane na 
oryginalnie nakrytych stołach zachwyca-
ły nie tylko smakiem ale i wyglądem. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszy-
ły się specjały przygotowane przez gości 
zagranicznych. Panie z Ukrainy, repre-
zentujące Stowarzyszenie Kultury Pol-
skiej im. Tymosza Padury w Kozjatyniu 
promowały tradycyjny barszcz ukraiński 
i pierogi z mięsem a rolniczki z Francji – 
markowe produkty regionalne Bretanii: 
pasztet z jelenia i bizona a także naleśni-
ki, pieczone podczas seminarium.

Druga część spotkania stała się dosko-
nałą  okazją do wymiany doświadczeń 
oraz przepisów kulinarnych. 

Panie zrzeszone w kołach gospodyń 
wiejskich, po raz kolejny potwierdziły 
swoją aktywność i zaangażowanie w dzia-
łalność służącą promocji nie tylko ich or-
ganizacji ale także miejscowości i gmin, 
z których się wywodzą. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Pożytecznie i przyjemnie
– o międzynarodowym  seminarium 
dla Kół Gospodyń Wiejskich w Kleczewie
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Edukacja
„Moje Boisko - Orlik 2012” W ramach programu „Moje Boisko 

- Orlik 2012”, przy Zespole Szkół Eko-
nomiczno - Usługowych w Żychlinie po-
wstanie kompleks boisk o sztucznej na-
wierzchni wraz z zapleczem szatniowo - 
sanitarnym. W skład kompleksu wejdzie: 
boisko do piłki nożnej o powierzchni 62 
× 30 m (nawierzchnia sztuczna trawa 
piłkarska) oraz boisko do piłki siatkowej 
i koszykowej o wymiarach 32,1m × 19,1m 
(nawierzchnia poliuretanowa). W skład 
zespołu szatniowo - sanitarnego o po-
wierzchni około 60 m2 będą wchodzić 
magazyn, pokój trenera, sanitariaty, na-
tryski i przebieralnie. Planowany koszt in-
westycji wynosić będzie ok. 1.150.000 zł.,
z czego 333 tys. zł. pochodzić będzie 
z Urzędu Marszałkowskiego a kolejne 
333 tys. zł. to dofinansowanie od Woje-
wody Wielkopolskiego. Pozostałe środki 
to wkład własny powiatu.

Planowany termin zakończenia inwe-
stycji to listopad 2008 r.  

Jerzy Drygiel
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SKULSKU

Ogłasza nabór na rok szkolny 2008-2009
do  szkół w systemie zaocznym,
na podbudowie szkoły zawodowej

Liceum Uzupełniające w Skulsku – 2 letnie
Technikum Uzupełniające w Skulsku – 3 letnie

(technik technologii żywienia)

Informacji o naborze udzielają sekretariaty:
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno
tel./fax (063) 271 40 23

www.zspsompolno.internetdsl.pl
zspsompolno@poczta.onet.pl

Gimnazjum Jana Pawła II w Skulsku
ul. Konińska 39, 62-560 Skulsk

tel./fax (063) 268 20 94

Serdecznie zapraszamy do nauki w naszej szkole!!!

PRZYJDŹ, PRZEKONAJ SIĘ SAM(A) 
ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM
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Wędrówki turystyczne
Pieszo przez 
powiat koniński

Skoro wakacje się rozpoczęły, może warto spędzić trochę 
czasu na świeżym powietrzu? Wygodne buty, kilka najpo-
trzebniejszych rzeczy w plecaku i… w drogę. Piesza wyciecz-
ka to najłatwiejsza metoda, aby zadbać o swoje zdrowie. To 
również doskonały sposób poznania bliższej, a niekiedy i dal-
szej, okolicy. 

Powiat koniński oferuje zwolennikom wędrówek siedem pie-
szych tras o łącznej długości ponad 110 km. Znajdują się one 
zarówno w niewielkiej odległości od Konina, np. w kompleksie 
Pagórków Złotogórskich, urokliwych terenach Puszczy Kazi-
mierskiej, okolicach jezior włączonych w system chłodniczy ko-
nińskich elektrowni, jak i dalej – na Pojezierzu Gnieźnieńskim 
oraz w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.

Za przebieg i utrzymanie szlaków odpowiedzialny jest koniński 
oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, któ-
ry rozpoczął ich wyznaczanie ponad pół wieku temu. Długość 
znakowanych odcinków jest różna i zależy od terenów, którymi 
przebiegają.

 Kazimierz Biskupi – Bieniszew (6,7 km)
Szlak nosi imię wybitnego działacza konińskiego oddzia-
łu PTTK Ignacego Wrocławskiego. Rozpoczyna się on 
w Kazimierzu Biskupim, w którym warto zwiedzić miej-
sca związane z kultem Pięciu Braci Męczenników i cześć 
szlaku romańskiego. 

 Sompolno – Ignacewo – Ślesin (16,1 km)
Trasa wiedzie poprzez piękne tereny leśne, pomiędzy 
Sompolnem a Ślesinem. 

 Wilczyn – Mrówki – Przyjezierze (15 km)
Szlak nosi imię Jerzego W. Szulczewskiego i prowadzi 
wzdłuż jezior: Wilczyńskiego, Kownackiego, Suszew-
skiego i Ostrowskiego na płn.-zach. obrzeżach powiatu 
konińskiego.

 Kawnice – Bieniszew – Gosławice – Licheń Stary – Konin
 (37,5 km)

Ze względu na długość szlaku warto zaplanować wyciecz-
kę na 2 dni i skorzystać z noclegu w schronisku PTSM 
w Gosławicach. Szlak znany jest jako szlak pielgrzym-
kowy. Łączy trzy miejscowości związane z kultem Naj-
świętszej Marii Panny: Kawnice, Bieniszew oraz Licheń 
Stary. Prowadzi kompleksem lasów kazimierskich, a dalej 
wzdłuż jezior: Głodowskiego, Gosławskiego, Pątnowskie-
go i Licheńskiego.

 Brzeźno – Złota Góra (3,7 km)
Szlak prowadzi przez obszar malowniczych Pagórków 
Złotogórskich, na najwyższe wzniesienie okolic Konina 
– Złotą Górę. 

 Żychlin – Wyszyna – Turek (32,9 km)
Szlak prowadzi poprzez obszar Pagórków Złotogórskich 
o zróżnicowanym charakterze rzeźby. Najwyższe partie 
pagórków pokryte są lasami. Charakterystyczne i cenne 
są siedliska dąbrowy świetlistej, stanowiące atrakcję przy-
rodniczo-rekreacyjną. 

 Godzisko „Świętne” (0,8 km)
Krótki szlak ułatwiający dojście do ukrytego w zaroślach 
grodziska „Świętne”.

Więcej informacji na temat poszczególnych tras znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej www.powiat.konin.pl w dziale 
Turystyka.

Do zobaczenia na szlaku…
Krzysztof Piechocki

Wydział Promocji i Rozwoju 


