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30 września, przy pięknej pogodzie od-
były się Powiatowe Dni Rodziny, które także 
i w tym roku zorganizowano w formie inte-

Następnie rozpoczęły się trwające do 
godz. 20.00 prezentacje artystyczne przygo-
towane przez lokalne zespoły artystyczne, 
dzieci z ognisk wychowawczych i świetlic 
socjoterapeutycznych, warsztatów terapii 
zajęciowej, domu pomocy społecznej i śro-
dowiskowych domów samopomocy z terenu 
powiatu konińskiego.

Uczestnicy festynu chętnie brali udział 
w konkursach sprawnościowych i plastycz-
nych a nawet w heppeningu malarskim. 
Wiele osób skorzystało też z bezpłatnego 
rejsu Pawełkiem.

Zgodnie z ideą Pikniku, dla rodzin wyty-
powanych przez urzędy gmin przygotowane 
zostały specjalne konkurencje. W atmosfe-

gracyjnego pikniku rodzinnego pod hasłem: 
�Po powiecie konińskim konno, rowerem 
i spacerem�.

Gospodarzem tegorocznych obchodów 
Dni Rodziny była gmina Ślesin - Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, a organizatorami Starosta 
Koniński i Burmistrz Miasta Ślesin. Festyn 
rozpoczął się o godz. 15.00 mini koncertem 
orkiestry dętej z mażerotkami z Miejsko 
- Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. 

Uroczystego otwarcia festynu dokonali 
Wicestarosta Małgorzata Waszak i Bur-
mistrz Jan Niedźwiedziński.

rze dobrej zabawy rywalizowały one o atrak-
cyjne nagrody ufundowane przez gminy.

Przez cały czas trwania Festynu Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy �Radość� 
z Głębockiego prowadził loterię fantową, 
z której dochód przeznaczony został na 
leczenie siedmiomiesięcznego Wiktorka 
Puchalskiego z Modły Królewskiej. Kwota 
ok. 2 tysięcy zł uzyskana z loterii oraz ze 
sprzedaży prac wykonanych przez uczestni-
ków warsztatów, domów samopomocy i do-
mu pomocy społecznej została przekazana 
obecnej na imprezie mamie Wiktorka.



Biuletyn Powiatu Konińskiego 2

Reporterskim okiem

Piątek, 28 września upłynął w powie-
cie konińskim pod hasłem: Turystyka.

W uroczystościach Wielkopolskich 
Obchodów Światowego Dnia Turystyki 
zorganizowanych przez Urząd Mar-
szałkowski w Poznaniu, konińskie Sta-
rostwo oraz Urząd Miejski w Koninie, 
wzięli udział przedstawiciele lokalnych 
organizacji turystycznych, samorzą-
dów lokalnych, stowarzyszeń i branży 
turystycznej. Dni Turystyki są bowiem 
doskonałą okazją do spotkania się osób 
związanych z turystyką, podsumowa-
nia mijającego roku, a także wymiany 
doświadczeń i integracji środowiska 
działającego we wspólnej sprawie. Tak 
też było i tym razem. 

Wielkopolskie Obchody 
Światowego Dnia Turystyki

Ostatnim punktem programu Powia-
towych Dni Rodziny był dedykowany 
wszystkim pokoleniom mieszkańców 
naszego powiatu występ grupy sa-
morządowców: burmistrzów, wójtów, 
dyrektorów jednostek oraz naczelników 
starostwa.

Warto podkreślić, że dużą atrakcją 
tegorocznej imprezy były prace uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowych Domów Samopomo-
cy, zaprezentowane na specjalnie przy-
gotowanej wystawie i udostępnione do 
sprzedaży.

<<<  cd. ze strony 2   Wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organizację Powiatowych Dni 
Rodziny w Ślesinie należą się ogromne 
podziękowania, zwłaszcza Warsztatom 
Terapii Zajęciowej z Paprotni, Nieborzy-
na, Wilczyna, Mielnicy, Sadlna i Konina, 
Środowiskowym Domom Samopomocy 
z Głebockiego, Ślesina i Konina oraz 
Domowi Pomocy Społecznej ze Ślesina 
a także sponsorom: Urzędowi Miasta 
i Gminy Ślesin, panu Andrzejowi Per-
kowskiemu, panu Andrzejowi Operaczo-
wi oraz firmom: Domator Awans Konin 
i Piekarni �Dalen� Konin.

Elżbieta Sroczyńska
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Koninie

Podczas części oficjalnej, która od-
była się w Domu Pielgrzyma �ARKA� 
w Starym Licheniu, przedstawiono pre-
zentacje multimedialne poświęcone tu-
rystycznym atrakcjom Ziemi Konińskiej 
oraz działalności 
Depar tamentu 
Sportu i Turystyki 
U r z ę d u  M a r -
sza łkowskiego 
w Poznaniu. Swój 
głos w rozmowie 
o konieczności 
rozwoju turystyki 
w Wielkopolsce, 
a w szczególności 
w regionie koniń-

skim, zabrali Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego oraz parlamentarzyści.

Nie lada atrakcje czekały na za-
proszonych gości w Grodźcu, gdzie na 
terenie tamtejszego Ośrodka Edukacji 
Leśnej oprócz tradycyjnej biesiady 
turystycznej rozstrzygnięty został 
konkurs �Na najbardziej oryginalną po-
trawę tradycyjną i regionalną�. Spośród 

14 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu 
konińskiego największą liczbę głosów 
otrzymały Panie z KGW w Osieczy (gm. 
Rzgów), w Białej (gm. Grodziec) oraz 
w Jaroszewicach Rychwalskich (gm. 
Rychwał). Oprócz dyplomów, laureatki 
konkursu otrzymały statuetki ufundo-
wane przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Starostę Konińskiego 
i Prezydenta Miasta Konina.

Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji i Rozwoju
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10 października br., przy ul. Ry-
chwalskiej w Starym Mieście dokonano 
uroczystego otwarcia drogi powiatowej 
nr 3240P na odcinku Stare Miasto � Bar-
czygłów.

W uroczystości wzięło udział ok. 50 
osób reprezentujących władze samo-
rządu wojewódzkiego, miasta Konina, 
samorządu powiatowego, gminy Stare 
Miasto, przedstawiciele służb munduro-
wych, firmy Skanska i podwykonawców 
oraz dziennikarze. 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, 
proboszcz parafii p.w. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Starym Mieście ksiądz 

kanonik Konstanty Isbaner dokonał po-
święcenia nowo oddanego odcinka drogi.

Podczas drugiej części spotkania, 
która odbywała się w Starostwie Po-
wiatowym w Koninie, goście obejrzeli 
7-minutowy film prezentujący przebieg 
realizacji prac inwestycyjnych.

Projekt �Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 3240P (16206) odc. Stare 
Miasto - Barczygłów� zrealizowany 
został z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
Priorytet I �Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury służącej 
wzmacnianiu konkurencyj-
ności regionów�.

Stanowi on kontynu-
ację trzech wcześniejszych 
przedsięwzięć dotyczących 
modernizacji 8,5 km tej 
drogi na odcinku Grodziec 
- Rozalin, realizowanych 
w latach 2002 - 2006 ze 
środków SAPARD oraz 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach ZPORR.

Tegoroczna inwestycja obejmowała 
modernizację odcinka drogi na długości 
2,704 km, na łączną kwotę 5.655.331 
zł, z czego 75% stanowią środki unijne. 
W ramach projektu wykonane zostały: 
modernizacje 2 skrzyżowań i sieci ka-
nalizacji deszczowej, przebudowa sieci 
wodociągowej, energetycznej, teleko-
munikacyjnej i gazowej (w części koli-
dującej z zakresem modernizacji drogi). 
Powstały także 4 zatoki autobusowe, 
85 zjazdów, 9,52 km2 chodników, 2,704 
km ścieżki rowerowej oraz 22 punkty 
oświetleniowe. Inwestycja spowodowa-
ła również podwyższenie parametrów 
technicznych drogi z klasy L - lokalna 
do klasy Z - zbiorcza, miedzy innymi po-
przez poszerzenie jezdni ok. 7 m i pod-
niesienie nośności z 80 do 100 kN.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii w Poznaniu, z dniem 
31 grudnia 2007 r. upływa dwuletni okres 
przejściowy na spełnienie wymagań 
dotyczących higieny pasz, określonych 
w Rozporządzeniu (WE) Nr 183/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 stycznia 2005 r., ustanawiającego wy-
magania dotyczące higieny pasz. 

Wymagania te muszą spełnić wszyst-
kie podmioty działające na rynku pasz, 
a więc wszyscy rolnicy, którzy uprawiają 
zboża, rośliny okopowe i inne produkty 
stanowiące materiały paszowe, wszyscy, 
którzy przechowują, transportują czy 

sprzedają te produkty, a także rolnicy, 
którzy żywią zwierzęta paszami wypro-
dukowanymi tylko na własne potrzeby, 
bądź paszami pochodzącymi z zakupu. 
Obowiązek ten spoczywa także na zakła-
dach przemysłu spożywczego, których 
uboczne produkty stanowią materiały 
paszowe, tj. cukrownie, gorzelnie, 
olejarnie, młyny, itp. Wszyscy wyżej 
wymienieni zobowiązani są, zgodnie 
z art. 18 ust. 3 cytowanego powyżej roz-
porządzenia, do złożenia do końca tego 
roku, do właściwych Powiatowych In-
spektoratów Weterynarii oświadczenia 
o spełnieniu wymagań.

Oświadczenie to, mimo, iż dotyczy 
tej samej sprawy, nie jest tożsame ze 
składanym w 2005 roku przez rolników 
�Zgłoszeniem do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii (wnioskiem o rejestrację/
notyfikację) podmiotu działającego 
na rynku pasz�, zgodnie z wymogami 
cytowanego wyżej rozporządzenia Nr 
183/2005.

Po 1 stycznia 2008 r. Inspekcja We-
terynaryjna będzie bezwzględnie wy-
magała przestrzegania od rolników oraz 
innych podmiotów działających na rynku 
pasz, stosowania pasz pochodzących wy-
łącznie z zakładów zarejestrowanych lub 
zatwierdzonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Źródło: www.wir.org.pl 
Wielkopolska Izba Rolnicza

Rolnik Koniński 
Wymagania dotyczące 
higieny pasz 

Otwarcie drogi powiatowej na odcinku 
Stare Miasto � Barczygłów
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Na zaproszenie Landrata dr. Kau-
fholda, w dniach 1-3 października br. 
w niemieckim powiecie Ilm przebywała 
delegacja z powiatu konińskiego: Wice-
starosta Małgorzata Waszak oraz burmi-
strzowie: Jan Bartczak, Władysław Kocaj 
i Marek Wesołowski.

Zgodnie z celem wizyty, 1 paździer-
nika w Stadtilm doszło do podpisania 
umowy o przyjaźni pomiędzy gminami: 
L angewiesen, Stadti lm 
i Wolfsberg oraz Kleczew, 
Rychwał i Ślesin.

Zainicjowanie kontaktów 
partnerskich przez gminy 
obydwu powiatów jest kon-
sekwencją 5-letniej współ-
pracy pomiędzy Powiatem 
Konińskim i Ilm Kreis. 

Dokument zawartego 
porozumienia zawiera dekla-
rację samorządów gminnych 
o wzajemnej solidarności 
w ramach stosunków pol-
sko-niemieckich oraz wspól-
noty interesów w Europie. 
Przedsięwzięcia realizowa-
ne w ramach partnerstwa 
dotyczyć będą wszystkich płaszczyzn 
życia społecznego, m.in. oświatowej, 
gospodarczej, kulturalnej, sportowej 
i samorządowej.

Podczas spotkania ustalono, że 
pierwszym efektem współpracy będzie 
wymiana międzyszkolna. Omówiono 
także możliwości nawiązania kontaktów 
gospodarczych pomiędzy firmami działa-
jącymi na terenie gmin. 

Bez wątpienia, poza podpisaniem 
porozumienia, kolejnym podniosłym wy-
darzeniem tej wizyty był udział naszych 
samorządowców w uroczystościach 
z okazji �Dnia Jedności Niemiec�. 

Obchody jednego z najważniejszych 
narodowych świąt niemieckich zgro-
madziły w Ilmenau ponad 200 osób re-
prezentujących samorządy i organizacje 
z Austrii, Niemiec, Polski i USA.

Nasi partnerzy

...z Kroniki Powiatu

�Europejskie Trofeum Energetycz-
ne� to konkurs przeznaczony dla krajów 
Unii Europejskiej, mający na celu osią-
gnięcie oszczędności energetycznych 
w budynkach biurowych poprzez zmianę 
zachowań ich użytkowników.

Jego organizatorem jest Konsorcjum 
składające się z 19 organizacji działają-
cych na rzecz zwiększenia efektywności 
energetycznej i ochrony środowiska 
w 18 europejskich krajach. Nad przebie-
giem konkursu czuwa niezależne Jury 

złożone z międzynarodowych eksper-
tów. Koordynatorem projektu na terenie 
Polski jest Krajowa Agencja Poszanowa-
nia Energii S.A. w Warszawie.

W pierwszej edycji �Europejskiego 
Trofeum Energetycznego�, która odbyła 
się w latach 2004/2005, wzięło udział 38 
instytucji z sześciu krajów. Dzięki we-
wnętrznym działaniom podjętym przez 

O współpracy z partnerskim
powiatem Ilm

II edycja konkursu �Europejskie 
Trofeum Energetyczne +�
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Panorama stolicy powiatu � Arnstadt

polsko-niemieckich. Zapewniła także 
o wielkim zaangażowaniu władz powiatu 
konińskiego na rzecz umacniania i dal-
szego rozwoju partnerskich stosunków 
pomiędzy naszymi powiatami. Swoje 
wystąpienie Wicestarosta zakończyła 
życząc gospodarzom uroczystości kon-
tynuacji drogi odnowy i dynamicznego 
rozwoju Powiatu Ilm oraz niesłabnące-
go zapału i solidarności w umacnianiu 
jedności państwowej i więzi narodu 
niemieckiego.

Przemówienie Małgorzaty Waszak 
spotkało się z ciepłym przyjęciem za-

równo ze strony gości ofi-
cjalnych, jak i obecnych na 
uroczystości mieszkańców 
Ilmenau. 

Poza oficjalnymi spotka-
niami, program wizyty obej-
mował także zwiedzanie XVII 
- wiecznego miasta Stadtilm, 
centrum Technologii w Ilme-
nau, palcówek oświatowych 
i domu spokojnej starości 
w Graefenau-Arnstadt, mu-
zeum kopalni srebra i miedzi 
�Volle Rose� w Langewiesen 
oraz dwóch przedsiębiorstw 
produkcyjnych w Stadtilm.

O niezwykłej atmosferze 
naszej współpracy świadczy 

fakt, że w listopadzie br. dziesięciooso-
bowa grupa samorządowców z Ilm Kreis 
złoży nieoficjalną wizytę w powiecie 
konińskim. 

 Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

 Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju

Podczas uroczystości, w imieniu 
samorządu powiatu konińskiego, Wi-
cestarosta Małgorzata Waszak złożyła 
najlepsze życzenia i gratulacje dla władz 
i całej społeczności powiatu Ilm. W swo-
im wystąpieniu podkreśliła, iż obalenie 
muru berlińskiego i zjednoczenie Nie-
miec stało się punktem wyjścia w proce-
sie integracji europejskiej oraz pozwoliło 
otworzyć nowy rozdział w stosunkach 
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uczestniczące firmy osiągnięto ogółem 
7% oszczędności energii, a zwycięzca 
zaoszczędził ponad 30%. Uczestnicy pro-
jektu uzyskali w sumie redukcję zużycia 
energii w wysokości 3700 MWh, emisji 
CO2 o 1 885 ton oraz oszczędności kosz-
tów wynoszące ponad 200 000 Euro.

Po tym sukcesie, Konsorcjum pro-
jektu podjęło się organizacji kolejnego 
konkursu. Do drugiej edycji, która 
trwać będzie od 1 września 2007 r. do 30 
czerwca 2008 r., zgłosiło się około 200 

uczestników z 18 krajów europejskich, 
w tym 8 uczestników z Polski. Miło nam 
poinformować, że z Województwa Wiel-
kopolskiego do udziału w konkursie za-
kwalifikowane zostało jedynie Starostwo 
Powiatowe w Koninie.

Dane dostarczone przez uczestni-
ków konkursu m.in. miesięczne zużycie 
energii elektrycznej oraz energii cieplnej 
oceniane będą przez zewnętrzną firmę 
i potwierdzone przez niezależną grupę 
doradczą.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie 
w następujących kategoriach: �najwięk-

szy procent zaoszczędzonej energii na 
poziomie europejskim�, �największy 
procent energii zaoszczędzony na pozio-
mie krajowym� i �najlepsza na poziomie 
europejskim kampania promocyjna, 
motywująca pracowników do oszczędza-
nia energii�. Nagrody dla zwycięzców, 
w wysokości 3 000 Euro i 2 000 Euro, 
wręczone zostaną na uroczystej Gali 
w Brukseli.

Mariusz Ciszak
Wydział Promocji i Rozwoju

W efekcie poszerzania oferty eduka-
cyjnej o kierunki uwzględniające potrzeby 
rynku pracy i zainteresowania uczniów, 
z roku na rok wzrasta nabór do szkół pro-
wadzonych przez powiat koniński. 

W tym roku, najlepszy wynik rekru-
tacyjny osiągnął Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleczewie. Szkołę te 
wybrało 304 uczniów, w tym aż 39 % 
podjęło naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Adama Mickiewicza. Nieco 
mniejszym zainteresowa-
niem cieszyły się wcho-
dzące w skład Zespołu za-
sadnicze szkoły zawodowe. 
W zawodzie �sprzedawca� 
kształcić się będzie 29 osób 
a zaledwie 15 podjęło na-
ukę w zawodach �malarz�, 
�tapeciarz� i �posadzkarz�. 
W ramach oferty skierowa-
nej do dorosłych, najwięcej 
bo aż 52 osoby skorzystały 
z moż l iwości  dalszego 
kształcenia w Technikum 
Rolniczym, natomiast 41 
osób podjęło naukę w szko-
łach policealnych w zawo-
dzie: Technik � Informatyk 
i Technik Rachunkowości. 

Warto wspomnieć, iż 
14 września, Starostwo 
Powiatowe w Koninie roz-
poczęło prace inwestycyjne 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleczewie 
polegające na termomoder-
nizacji budynku szkoły oraz 
wykonaniu podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych. Na realizację 
tego zadania, powiat koniński przezna-
czył 239.940 zł. z budżetu Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska oraz 
pozyskał środki w wysokości 227.426 
zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Zakończenie prac inwestycyjnych plano-
wane jest na 30 listopada br. 
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Wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych 
w powiecie konińskim na rok szkolny 2007/2008

W Zespole Szkół Ekonomiczno 
� Usługowych w Żychlinie przyjętych 
zostało na ten rok szkolny 284 uczniów, 
w tym aż  67 osób wybra ło naukę 
w Technikum Hotelarstwa oraz Techni-
kum Żywienia i Gospodarstwa Domo-
wego. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się także profil turystyczno � sportowy 
Liceum Ogólnokształcącego, na którym 

podjęły naukę 32 osoby. Z kolei 
67 osób skorzystało z oferty 
szkoły dla dorosłych. 

147 absolwentów gimnazjów 
wybrało dalszą edukację w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie. 30% pierwszo-
klasistów w roku szkolnym 
2007/2008 stanowią uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
H. Sienkiewicza. Najwięcej, tj. 
30 osób wybrało profil ogólno 
� humanistyczny a 23 � przy-
rodniczo � europejski. 

15 październik br. oddany 
został do użytku nowoczesny 
kompleks dydaktyczno � spor-
towy przy ZSP w Sompolnie, 
dzięki czemu w przyszłym roku 
szkolnym Zespół poszerzy ofer-
tę edukacyjną liceum o nowy 
profil sportowo-turystyczny. 
Samorząd powiatu konińskiego 
planuje także modernizację 
budynku szkoły, polegającą na 
przebudowie wejścia głównego 
oraz zainstalowaniu windy. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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...z Kroniki Powiatu

18 września br., Starosta Koniński 
i Prezydent Miasta Konina złożyli wizytę 
Głównemu Geodecie Kraju w Warsza-
wie w związku z inicjatywą stworzenia 
wspólnej lokalizacji miejskiego i powia-
towego ośrodka dokumentacji.

Celem spotkania było pozyskanie 
dotacji z Centralnego Funduszu Gospo-

darki Zasobem Geodezyjnym i Karto-
graficznym (CFGZGiK) na adaptację 
i modernizację pomieszczeń Miejskiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej przy ul. Wodnej, któ-
ra pozwoli na stworzeniem wspólnej 
lokalizacji służb geodezyjnych obydwu 
powiatów.

Powiat Koniński włączył się 
w akcję �Sprzątanie Świata�

O działaniach na rzecz 
stworzenia wspólnej lokalizacji 
służb geodezyjnych miasta i powiatu 

Obecnie, Powiatowy Ośrodek Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
(PODGiK) znajduje się w budynku 
(zwanym �Domem Zemełki�), który w 60% 
stanowi własność Powiatu a w 40 % - wła-
sność Województwa Wielkopolskiego. 
Powiat Koniński wyszedł z inicjatywą 
przekazania Miastu swojej części nieru-
chomości w zamian za darowiznę w po-
staci lokalu zapewniającego prawidłowe 
funkcjonowanie PODGiK. Miasto przy-
jęło propozycję samorządu powiatowego 
i zaoferowało do wspólnego zaadapto-
wania budynek o powierzchni 1265m2, 
będący siedzibą Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej.

Dostosowanie budynku do potrzeb 
służb geodezyjnych obydwu powiatów 
wymaga jego modernizacji, której koszt 
oszacowano na około 1.500.000 zł. Ak-
tualnie, żaden z samorządów nie dyspo-
nuje środkami finansowymi na realizację 
takiej inwestycji. Stąd też, o udzielenie 
pomocy finansowej na sfinalizowanie 
tego przedsięwzięcia, samorządy zwró-
ciły się do Głównego Geodety Kraju, 
który poparł ideę stworzenia wspólnej 
lokalizacji miejskiego i powiatowego 
ośrodka dokumentacji i zadeklarował 
wsparcie w postaci dotacji z CFGZGiK.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

W ramach ogólnopolskiej akcji 
�Sprzątanie Świata - Polska 2007�, 
w dniach 14 - 16 września br. mieszkań-
cy powiatu konińskiego porządkowali 
swoje gminy.

Chęć udziału w tegorocznej, czter-
nastej już edycji kampanii Clean up 
the Word zgłosiły: Golina, Kleczew, 
Rychwał, Ślesin, Grodziec, Krzymów, 
Kramsk, Rzgów, Stare Miasto, Wilczyn 
oraz Wierzbinek. Starostwo Powiatowe 
w Koninie na potrzeby akcji przekazało 
11 gminom z naszego powiatu 7.000 
worków oraz 7.000 rękawic zakupionych 
ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

Poza promocją selektywnej zbiórki 
odpadów oraz używania produktów 
z recyklingu, w myśl tegorocznego hasła 

kampanii �Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzy-
skuj. Świeć przykładem!�, sprzątaniu 
świata przyświecała 
idea przeciwdzia-
ł a n i a  z m i a n o m 
klimatycznym oraz 
mądrego gospo-
darowania energią 
i zasobami natural-
nymi.

G łównym ce-
lem kampanii było 
zwiększenie świa-
domości ekologicz-
nej naszych mie-
szkańców poprzez 
zachęcenie wszyst-
kich do stosowania 
w życiu codzien-

nym prostych, ale w skali globalnej, 
skutecznych działań, które sprzyjać będą 
efektywnej ochronie środowiska i zaso-
bów naturalnych.

Halina Dąbrowska
Wydział Ochrony Środowiska

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie sprzątają świat.
(fot. www.zspsompolno.internetdsl.pl)

Dom Zemełki (fot. Andrzej Łącki)
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Mimo, iż pogoda wcale nas nie roz-
pieszcza warto poświęcić trochę wol-
nego czasu na spacer. Na łamach tego 
numeru zapraszam Państwa na jesienną 
wycieczkę, szlakiem legend i przypowie-
ści, po gminie Golina. 

Położona w centralno-zachodniej 
części naszego powiatu, na skraju Doliny 
Konińskiej, zachęca swą malowniczo-
ścią. Na terenach przylegających do rze-
ki Warty (fragment Nadwarciańskiego 
Parku Krajobrazowego) zaobserwować 
można wiele, niespotykanych na innych 
terenach, gatunków flory i fauny, w tym 
roślinność wodną i bagienną. W okresie 
letnim jest to również miejsce lęgowe 
dla wielu gatunków ptaków. 

Komunikaty

Wędrówki Kulturalne

Niezapomnianych chwil 
na świeżym powietrzu, z ro-
dziną lub przyjaciółmi, może 
dostarczyć nam spacer po 
urokliwej Puszczy Bieniszew-
skiej, mieniącej się o tej porze 
roku tysiącem kolorów. Na jej 
skraju leży Jezioro Głodowskie 
o powierzchni 54 ha. Z Kawnic 
możemy do niego dotrzeć po-
dążając wzdłuż szlaku PTTK 
oznakowanego kolorem zielonym.

Mimo iż historia, kultura i sztuka 
może nie są najmocniejszym atutami tej 
gminy, to odwiedzając kolejne miejsco-
wości znaleźć obiekty zabytkowe warte 
bliższego przyjrzenia się. 

Druga edycja przyjmowania wniosków 
o udzielenie dofinansowania na pomoc 
przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

W dniach od 8 do 22 października br., po raz drugi Wydział Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Koninie będzie przyjmował wnioski 
o udzielenie pomocy finansowej w zakresie usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest. 

W terminie tym, wnioski powinni złożyć ci mieszkańcy, którzy są zaintere-
sowani usunięciem elementów azbestowych jeszcze w tym roku.

Dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosić będzie, tak 
jak dotychczas, 100% poniesionych kosztów demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawie-
rających azbest, a w przypadku już dokonanego usunięcia azbestu przez właściciela � 100% poniesionych kosztów zabez-
pieczenia odpadów zawierających azbest oraz ich transportu i unieszkodliwienia. 

Zgodnie z rozstrzygniętym 21 czerwca br. przetargiem nieograniczonym, prace w zakresie �usuwania azbestu� z tere-
nu powiatu konińskiego wykonywać będzie firma AM Trans Progres Sp. z o.o z Poznania.

Informacje dotyczące warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać z programu usuwania azbestu oraz formularze 
wniosków zamieszczone zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie � www.bip.powiat.konin.pl. 

Pomocą służą także pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koninie, pokój 454
tel. (063) 24-03-239, (063) 24-03-243, (063) 24-03-263.

Adres, na który należy składać wnioski:
Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Ochrony Środowiska , Al. 1-go Maja 9, 62-510 Konin

Halina Dąbrowska
Wydział Ochrony Środowiska 

Szlakiem zabytków, legend 
i przypowieści � gmina Golina

cd. strona 8   >>>

Na sam początek warto skierować 
się do Goliny � miasta noszącego tę 
samą nazwę, co gmina. Owa miejsco-
wość znana jest już od XIV w. Zgodnie 

Jezioro Głodowskie
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z przekazami, w 1309 r. szlachcic Jan 
z rąk króla Władysława Łokietka otrzy-
mał przywilej lokacyjny dla miasta. Gród 
ten stał się siedzibą rodu Golińskich, 
a pierwsza wzmianka o nim pochodzi 
z 1338 r. Niecałe ćwierć wieku później 
król Kazimierz Wielki potwierdził przy-
wilej lokacyjny. To też po dziś dzień 
uważa się króla Kazimierza Wielkiego 
za ojca miasta. Centralny plac miasta 
Golina nosi jego imię, a dla upamiętnie-
nia lokacji postawiono w 1989 r. na jego 
cześć pomnik-popiersie. 

Ciekawym zabytkiem miasta, będący 
przykładem drewnianej architektury 
sakralnej jest kościół p.w. św. Jakuba 
Apostoła, zbudowany w latach 1765-67 
(pierwsze wzmianki o nim pochodzą już 
z 1470 r.). Wnętrze świątyni podzielo-
ne jest profilowanymi słupami na trzy 
nawy. W głównym barokowym ołtarzu, 
z rzeźbami św. Stanisława Biskupa i św. 
Wojciecha, znajduje się obraz �Ukrzy-
żowanie� z Matką Boską, św. Janem, 
św. Magdaleną i donatorem z ok. 1600 
r. Dwa boczne ołtarze barokowe, mają 
późniejsze XIX-wieczne obrazy św. Wa-
lentego i św. Izydora. W wyposażeniu 
świątyni warto zwrócić jeszcze uwagę 
na ambonę rokokową oraz dwie ludo-
we rzeźby drewniane: św. Sebastiana 
i Chrystusa na Krzyżu. Po bokach świą-
tyni znajdują się dwie kaplice: od strony 
północnej - murowana z 1696 r., a od po-
łudniowej - drewniana z XIX wieku.

W pobliżu kościoła znajduje się dwór 
szlachecki z końca XIX w. Klasycy-
styczny parterowy dworek z portykiem 
kolumnowym zwieńczonym trójkątnym 
szczytem. Budynek pokrywa dach 
naczółkowy. Dworek otacza park krajo-
brazowy, którego powierzchnia wynosi 
7 ha. Założony został w 2 poł. XIX w., 
obecnie z bogatym drzewostanem, licz-
nymi pomnikami przyrody (wierzba biała 
o obwodzie 450 cm, 3 lipy drobnolistne 
o obwodach 300-350 cm, modrzew eu-
ropejski o obwodzie 350 cm) i wysepką 
otoczoną fosą. Ze skarpy parku roztacza 
się rozległy widok na dolinę Warty.

3 km na południowy-zachód od 
Goliny położony jest Myślibórz � miej-
scowość z kościołem parafialnym p.w. 
św. Mateusza. Najdawniejsza wzmianka 
o tej miejscowości pochodzi z 1288 
r. Początkowo należała do cystersów 
z Lądu, później jednak przeszła w ręce 
szlacheckie. Mieszczący się tam kościół 
ma charakter gotycki, wzniesiony został 
bowiem w XVI w., jednak późniejsze 
przebudowy zatarły wiele jego pierwot-
nych cech stylowych. Od strony zachod-
niej przylega do nawy wieża przykryta 
dachem czterospadowym. Na drzwiach 
świątyni dwie niewielkie antaby z brązu 
w kształcie lwich głów. Wewnątrz trzy 
barokowe ołtarze: główny i jeden boczny 
pochodzą z 2 poł. XVIII w., drugi ołtarz 
boczny z 2 poł. XVII w.

Murowany kościół Matki Boskiej 
Pocieszenia w Kawnicach stanowi głów-
ny ośrodek pielgrzymkowy na terenie 

gminy. Pątnicy pojawili się 
tutaj już w XVII w. Kościół, 
wzniesiony w latach 1948-
51 na miejscu poprzedniej, 
drewnianej świątyni, jest 
dziełem Kazimierza Ula-
towskiego. W ołtarzu głów-
nym znajduje się obraz Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem 
z pocz. XVII w. w sukience 
rokokowej. 

Według podań pochodzi 
on z  Lwowa.  W 1974 r. 
kardynał Stefan Wyszyński 
ozdobił obraz koronami 

papieskimi. Wokół wiszą liczne blachy 
wotywne (najstarsze z XVIII w.). Przy 
kościele ustawiono kapliczki Drogi Krzy-
żowej. Najwięcej pielgrzymów spotkać 
możemy w główny odpust, w święto 
Matki Boskiej Pocieszenia, w pierwszą 
niedzielę po 28 sierpnia.

Na obszarze gminy zarejestrowano 
około 200 stanowisk archeologicznych, 
pochodzących z różnych okresów histo-
rycznych, W oparciu o te dane wyróżnio-
no 3 strefy obserwacji archeologicznej:
� Myślibórz � dwór na kopcu
� Myślibórz � skupisko osad nad strugą
� Kawnice � osady pochodzące z róż-

nych epok historycznych. 

Również podczas prac przy rozbudo-
wie autostrady A-2 zarejestrowano ślady 
bytności ludzkiej w postaci około 1800 
pozostałości po obiektach nieruchomych 
� począwszy od okresu neolitu, poprzez 
rozległe osady z czasów kultury łużyc-
kiej (ok. 500-700 p.n.e.), kultury prze-
worskiej (okres przedrzymski i wczesny 
okres rzymski) oraz okresu wczesnego 
średniowiecza. Najbardziej fascynują-
cym odkryciem był, liczący prawie 2000 
sztuk, skarb srebrnych monet pochodzą-
cych z XIV i XV w.

Materiały źródłowe:
P. Maluśkiewicz 

�Ziemia Konińska�, Konin 2002
Krzysztof Piechocki

Zdjęcia: 
Paweł Figurski, Archiwum Starostwa

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła

Obraz Matki Boskiej Pocieszenia w Kawnicach 


