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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
dziękując serdecznie za owocną współpracę
w imieniu własnym oraz współpracowników

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, rodzinnych świąt,

sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
oraz samych słonecznych i cudownych dni.
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Drodzy mieszkańcy 
powiatu konińskiego,

już wkrótce, bo 1 maja 2014 r. minie de-
kada odkąd Polska stała się członkiem 
wspólnoty europejskiej. Do dziś pamiętamy 
euforię towarzyszącą tej integracji i radość 
z przyjęcia do europejskiej wspólnoty. Pa-
miętamy też niepokoje, szczególnie ludzi 
wsi, którzy obawiali się włączania Polski 
z struktury unijne. Dziś po dziesięciu latach 
od tamtych wydarzeń, na naszą obecność 
w grupie gwiazd splecionych na niebie-
skiej fl adze Unii, patrzymy głównie przez 
pryzmat rozwoju i pieniędzy, które poprzez 
rozmaite programy płynęły do naszego kra-
ju i regionu. To dzięki nim nasz powiat łączy 
się autostradami zarówno ze stolicą Polski 
jak i Niemiec.

Prawie 1 miliard 376 milionów złotych 
wpłynął na rozwój naszego regionu jako 
wsparcie dla samorządów, przedsiębiorców, 
czy organizacji pozarządowych w realizacji 
ich pomysłów. Dzięki unijnym pieniądzom 
powstała infrastruktura: sieć gazowa w gmi-
nie Golina, kanalizacja sanitarna w gminach 
Krzymów i Kleczew, a Powiat Koniński zmo-
dernizował m.in. drogę ze Starego Miasta 
w stronę Grodźca. Rozwijała się turystyka: 

w Ślesinie zbudowano marinę i bulwar przy 
jeziorze, a w Wilczynie zrewitalizowano 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powód 
do dumy i miejsce do wypoczynku mają 
także po rewitalizacji terenów pogórniczych 
mieszkańcy gminy Kleczew. Oprócz tych 
programów inwestycyjnych, dzięki unijnym 
pieniądzom aktywizowano bezrobotnych 
(13 projektów na kwotę prawie 39 mln zł), 
działał fundusz stypendialny dla młodzieży 
wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych powia-
tu konińskiego (ponad 525 tys. zł), a ponad 
400 przedsiębiorców uzyskało pieniądze na 
rozwój swoich fi rm (981 mln zł). Nie można 

też zapomnieć o wsparciu dla rolnictwa 
i środkach przekazywanych na wieś za po-
średnictwem Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (118 mln zł) oraz poprzez dopłaty 
bezpośrednie. Te 10 lat w Unii Europejskiej 
podsumowujemy ważnym projektem Aglo-
meracji Konińskiej, który miasto Konin, Po-
wiat Koniński i 14 gmin powiatu konińskiego 
przygotowuje na nową perspektywę unijną 
i kolejną ogromną transzę pieniędzy do wy-
korzystania w najbliższych siedmiu latach. 

Mamy powody do dumy z wykorzy-
stanych szans na rozwój dzięki unijnemu 
wsparciu, dlatego w imieniu władz gminy 
Kramsk i władz Powiatu Konińskiego zapra-
szam na Festyn Europejski, który 1 maja 2014 
r. organizujemy w amfi teatrze w Kramsku. 
Od godziny 15.00 zapraszamy do wspól-
nego świętowania wraz z młodzieżą, która 
w kolorowy sposób zaprezentuje nam nie 
tylko nasz kraj, ale też naszych europejskich 
partnerów.

Zapraszam!
Małgorzata Waszak 

Starosta Koniński

lat
w Unii 
Europejskiej

Razem świętujmy w Kramsku!

10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Eurofestyn
„Powiat Koniński dla Europy”

1 maja 2014 r., godz. 14.30
Amfiteatr w Kramsku
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Jak 
pieniądze 
unijne 
zmieniły 
nasz 
region?
10 lat Polski
w Unii Europejskiej

Mogłeś ich nie zauważyć, ale korzystasz 
z nich codziennie – hasło, którym w ubie-
głym roku odpowiedzialni za fundusze eu-
ropejskie w Polsce przypominali nam o mi-
lionach euro zainwestowanych w naszym 
kraju jest na wskroś prawdziwe. Przyzwycza-
jeni do obecności unijnej symboliki, nie do-
strzegamy, jak wiele w Polsce, Wielkopolsce 
i powiecie konińskim udało się zrobić dzięki 
10-letniej obecności Polski w strukturach 
UE. Spróbuję to zatem przypomnieć.

Unijna nadzieja 
Dziesięć lat temu 1 maja 2004 r. spo-

glądałem na unijną fl agę wykonaną przez 
uczniów Zespołu Szkół w Sompolnie z nie-
bieskich i żółtych nakrętek po napojach 
na boisku szkolnym. Zapewne jak wielu 
Polaków i jednocześnie mieszkańców tego 
regionu, zastanawiałem się, cóż takiego da 
nam członkostwo w wyczekiwanych struk-
turach Unii? Myślałem jak mocno akcesja 
ta zmieni nasz kraj? Dziś, kiedy mija dekada 
od tamtych chwil, warto podsumować ten 
czas i – zgodnie z cytowanym wyżej hasłem 
– rozejrzeć się i dostrzec korzyści 10-letniej 
obecności Polski w UE.

Jak dzielono unijne pieniądze?
Strumień unijnych pieniędzy, z jakiego 

czerpaliśmy korzyści w minionych dziesię-
ciu latach dzielił się na dwa okresy: 2004-
2006 oraz 2007-2013. Nam jednak lepiej 
patrzeć na ten czas przez pryzmat źródeł, 
które tworzyły tę fi nansową rzekę. Najpro-
ściej i najczęściej dzielimy te pieniądze na 
tzw. fundusze „twarde”, czyli wydawane na 
rozwój obszarów, czy infrastrukturę (także 

dla fi rm i rolnictwa) oraz na „miękkie”, czyli 
te, które inwestujemy w kapitał ludzki. Ale to 
tylko jeden z możliwych podziałów. 

Spoglądając na powiat koniński jako ob-
szar, dokonamy też podziału unijnych pie-
niędzy na obszary, w które je inwestowa-
no: administracja, badania i rozwój, nauka 
i edukacja, turystyka, czy ochrona środowi-
ska itp. 

Liczby jako fakty
Matematyczne podsumowanie naszej 

obecności w UE jest imponujące, bo liczby 
– szczególnie te wielkie – pobudzają wy-
obraźnię. Na moment pisania tego artykułu 
na projekty rozwojowe z wykorzystaniem 
środków z UE wydano w Polsce prawie 559 
miliardów złotych. Wielkopolska zainwesto-
wała z tego nieco ponad 39 miliardów zło-
tych, a wartość projektów zrealizowanych 
w powiecie konińskim wyniosła prawie 
3 mld 14 mln zł (w tym kwota unijnego dofi -
nansowania to 1 375 982 883 zł; patrz – tabe-
la nr 1). Patrząc na tę ostatnią kwotę powin-
niśmy wiedzieć, że mieszczą się w niej nie 
tylko środki zakontraktowane bezpośrednio 
w naszym powiecie, ale również te, które 
oddziałują na rozwój naszego powiatu (np. 
zakup taboru kolejowego tzw. elfów).

Wracając do podziału na poszczególne 
obszary warto spojrzeć na tabelę nr 2 ob-
razującą skalę dofi nansowania projektów 
w powiecie konińskim. Większość z tych 
pieniędzy to projekty inwestycyjne. Widać, 
że z unijnych pieniędzy najmocniej wspie-
rano transport (prawie 653 mln zł). Dalej 
mamy ochronę środowiska (ok. 189 mln zł), 
rozwój fi rm (prawie 121 mln zł), pracę i inte-
grację społeczną (101 mln zł) oraz badania 
i rozwój (prawie 56 mln zł). Także kwotą po-
nad 50 mln złotych, Unia Europejska wsparła 
rozwój nauki i edukacji. W naszym regionie 
ogromną rolę odgrywa też rolnictwo. Na 
ten sektor w ciągu 10 lat z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (PROW) przekazano 
ok. 119 mln zł. Z tych pieniędzy korzystały 
gminy, organizacje pozarządowe i setki in-
dywidualnych gospodarstw rolnych, które 

w ten sposób podnosiły swoją konkuren-
cyjność nie licząc dopłat bezpośrednich dla 
rolników, którzy w latach 2004–2013 otrzy-
mali prawie 670 mln złotych.

Gdzie te pieniądze?
Spoglądając na mapę unijnych inwesty-

cji w naszym regionie widać, że rozdział 
środków pozyskanych z UE nie jest równo-
mierny. Dofi nansowanie inwestycji, które 
tu powstały zależy bowiem od co najmniej 
dwóch czynników: pisania projektów i umie-
jętności pozyskiwania pieniędzy, a także 
wkładu własnego aplikujących o wsparcie. 
Spośród gmin powiatu konińskiego najsku-
teczniejsze w pozyskiwaniu dotacji unijnych 
były gminy: Stare Miasto (ponad 76 mln 
zł dofi nansowania), Sompolno (ponad 27 
mln zł), Ślesin (ponad 22 mln zł), Kleczew 
(ponad 19 mln zł), Golina (ponad 14,5 mln 
zł) i Krzymów (prawie 13 mln zł). Co ważne, 
wszystkie samorządy w powiecie konińskim 
w ostatniej dekadzie pozyskiwały pieniądze 
z UE. Powiat Koniński jako samorząd w ciągu 
10 lat na projekty z udziałem środków z UE 
wydał prawie 70 mln zł, z tego ponad 52 
mln zł stanowiły pieniądze unijne.

Wycieczka po unijnych inwestycjach 
Spoglądając na konkretne inwestycje 

w gminach na pierwszy rzut oka widać to 
co przykuwa uwagę także gości z zewnątrz. 
Rozpoczynając od północy widzimy zmo-
dernizowany Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Wilczynie (Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny 2007-2013 (WRPO)). 
Stamtąd drogą Wilczogóra – Skulska Wieś 
(przebudowaną przez Powiat Koniński dzię-
ki dotacji WRPO) przemieścimy się do gmi-
ny Skulsk, która tylko w ostatnich dwóch 
latach ze środków PROW, zrealizowała 12 
inwestycji (np. przebudowa plaży w Skulsku 
oraz centrum Łuszczewa). Stamtąd podąża-
my do Wierzbinka, który to samorząd wy-
korzystując dotację z UE wybudował halę 
sportową w Boguszycach i wyremontował 
XIX-wieczny park przy pałacu w Wierzbinku. 
Dalej zmierzamy do Sompolna. Tu poprawę 
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warunków życia codziennego mieszkańcy 
odczuli najbardziej dzięki budowie kanaliza-
cji sanitarnej. Opuszczając to miasto, po dro-
dze mijamy odnowiony z PROW miejscowy 
stadion. Dalej podążamy do Kramska, gdzie 
z wykorzystaniem unijnej dotacji wyremon-
towano Dom Strażaka i utworzono w nim 
Dom Pracy Twórczej. Do gminy Ślesin po-
dążamy przez Licheń, gdzie nad jeziorem 
jeden z przedsiębiorców wykorzystując pie-
niądze z WRPO kończy budowę drugiego 
w tej wsi hotelu. W samym Ślesinie uwagę 
przykuwają dwie największe „unijne” inwe-
stycje: przystań wodna i bulwar (obie z do-

tacji WRPO 2007-2013). Swoją turystyczną 
szansę wykorzystał też sąsiedni Kleczew, 
który korzystając ze środków WRPO zamie-
nił tereny pogórnicze na miejsce do wypo-
czynku na wodą. Sąsiednia gmina Kazimierz 
Biskupi pochwalić się może realizowanym 
z PROW pięknym parkiem kulturowym. Uda-
jąc się do Goliny widzimy zmodernizowany 
z PROW plac w centrum miasta i gminną 
bibliotekę. Dalej konińskim mostem Unii Eu-
ropejskiej dostaniemy się do Starego Miasta 
– gminnego lidera w pozyskiwaniu środków 
unijnych. To dzięki nim uzbrojono rozwija-
jące się dziś tereny inwestycyjne w Krągoli 

i Żdżarach oraz zmodernizowano gminną 
oczyszczalnia ścieków w Modle Królewskiej. 
Sąsiedni Rzgów ze środków PROW odnowił 
centrum miejscowości. Zresztą podobnie 
jak Grodziec, ta południowa gmina nasze-
go powiatu pieniądze z PROW wykorzystała 
na budowę kanalizacji wodociągowej. Po-
dróż po unijnych inwestycjach kończymy 
w Rychwale, który w ciągu minionych 10 lat 
z unijnej kasy wydał ponad 7 milionów zło-
tych budując m.in. drogę do Jaroszewicach 
Rychwalskich (WRPO), czy urządzając punkt 
przedszkolny „Bajkowa Kraina” w Kucharach 
Kościelnych (Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki).

Dziś po dekadzie w Unii Europejskiej my-
ślimy głównie o kolejnych szansach. Stwa-
rza je nowa perspektywa unijna, do której 
samorządy miasta Konina i powiatu koniń-
skiego przygotowują się wspólnie realizując 
projekt „Aglomeracja Konińska – współpraca 
JST kluczem do nowoczesnego rozwoju go-
spodarczego”. Nawet się nie obejrzymy, a już 
będziemy pisać o jej podsumowaniach…

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Tabela nr 1 Ilość środków pozyskanych z UE w latach 2004-2013.

Środki pozyskane z funduszy unijnych z UE w latach 2004-2013

Polska Woj. wielkopolskie powiat koniński

Wartość projektu 588 993 640 425,24 zł
(182.874 ilość projektów)

39 020 456 494,33 zł
(15.985 ilość projektów)

3 137 199 163,49 zł
(1.387 ilość projektów)

Wartość do� nansowania 580 324 717 974,00 zł 22 193 797 719,78 zł 1 375 982 883,04 zł

Tabela nr 2. Obszary wsparcia (kwota dofi nansowania) – powiat koniński.

obszary 2004-2006 2007-2013 razem kwota do� nansowania

administracja 0,00 zł 2 985 392,59 zł 2 985 392,59 zł

badania i rozwój 0,00 zł 55 759 004,72 zł 55 759 004,72 zł

bezpieczeństwo 0,00 zł 13 116 770,12 zł 13 116 770,12 zł

energetyka 0,00 zł 6 176 820,38 zł 6 176 820,38 zł

kultura i sztuka 0,00 zł 2 204 220,77 zł 2 204 220,77 zł

nauka i edukacja 4 070 708,43 zł 47 670 610,13 zł 51 741 318,56 zł

ochrona zdrowia 0,00 zł 3 902 000,99 zł 3 902 000,99 zł

ochrona środowiska 8 175 502,01 zł 180 643 544,50 zł 188 819 046,51 zł

praca i integracja społ. 8 804 605,93 zł 92 643 566,28 zł 101 448 172,21 zł

rewitalizacja 4 517 686,26 zł 100 369 224,21 zł 104 886 910,47 zł

rozwój fi rm 21 904 608,32 zł 99 068 887,24 zł 120 973 495,56 zł

telekomunikacja 3 917 626,57 zł 56 076 963,36 zł 59 994 589,93 zł

transport 0,00 zł 652 743 970,18 zł 652 743 970,18 zł

turystyka 0,00 zł 11 231 170,05 zł 11 231 170,05 zł

RAZEM: 51 390 737,52 zł 1 324 592 145,52 zł 1 375 982 883,04 zł

 str. 3
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W gronie 20 nominowanych gospodarstw 
rolnych z Wielkopolski do tytułu Wielkopol-
ski Rolnik Roku 2013 znaleźli się również 
mieszkańcy gminy Stare Miasto – Państwo 
Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy.

 Celem prestiżowego konkursu, którego 
organizatorem od 13 lat jest Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego, jest promocja 
najlepszych standardów oraz nowocze-
snych technologii wykorzystywanych przez 
wielkopolskich rolników. Państwo Kwieciń-

scy prowadzą w Liścu Wielkim gospodar-
stwo rolne o powierzchni 110 hektarów spe-
cjalizujące się w hodowli bydła opasowego 
i krów mlecznych.

 Wyróżnionym rolnikom towarzyszyli Mał-
gorzata Waszak – starosta koniński, Bogumił 
Leszczak – przewodniczący Komisji Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska, Andżelika Choj-
nacka – radna powiatu konińskiego, Jadwi-

ga Rachwalik – naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Bożena 
Frankowska inspektor ds. rolnictwa w Sta-
rostwie Powiatowym w Koninie oraz rolnicy 
z powiatu, laureaci Powiatowego Rolnika 
Roku 2013 i 2012.

Jadwiga Rachwalik
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy 
z Liśca Wielkiego (gm. Stare Mia-
sto) zostali wyróżnieni tytułem 
Wielkopolski Rolnik Roku 2013. 
Ogłoszenie werdyktu i rozdanie 
nagród Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego odbyło się 23 
marca 2014 roku w Sali Ziemi Mię-
dzynarodowych Targów Poznań-
skich.

Forum Rolnicze 
Regionu 
Konińskiego
2,5 mln złotych w roku bieżącym samorząd woje-
wództwa asygnuje na odnowę wsi, natomiast 1 mln 
na spółki wodne. Duże możliwości rozwóju wielko-
polskiego rolnictwa daje „Nowa perspektywa fi nan-
sowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020”, o której 
rozmawiano 25 marca 2014 r. podczas Forum Rolni-
czego regionu konińskiego w Węglewie.

 Pawie 170 rolników i gości z powiatów: konińskiego, kolskiego, 
słupeckiego i tureckiego uczestniczyło w Forum Rolniczym regio-
nu konińskiego. Wiodącym tematem spotkania była możliwość po-
działu środków na rolnictwo i obszary wiejskie w nowym budżecie 
unijnym, możliwych do pozyskania w ramach „Nowej perspektywy 
fi nansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020”. Mówiono również 
o wymogach integrowanej ochrony roślin oraz działań podejmowa-
nych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Waż-
nym tematem dla licznie przybyłych rolników były także niskie ceny 
żywca wieprzowego.

 W forum regionu konińskiego udział wzięli posłowie, starosto-
wie powiatu konińskiego i słupeckiego, przedstawiciele Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, 
Agencji Nieruchomości Rolnych, Państwowa Inspekcja Weterynarii, 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 W tym roku forum odbyło się w bardzo gorącym czasie. Z jednej 
strony wiemy, że po zakazie importu mięsa w związku z przypad-
kami wirusa afrykańskiego pomoru świń sytuacja na rynku trzody 
chlewnej jest dramatyczna. Niepodważalnym atutem jest nowa 
perspektywa unijna na najbliższe 7 lat. Potencjalnych benefi cjentów 
poinformowano na jakie działania mogą pozyskać unijne dofi nanso-
wanie, tak aby mogli planować swoje inwestycje.

 Fora rolnicze organizowane są przez Wielkopolską Izbę Rolniczą 
wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi w każdym 
rejonie wielkopolski.

Bożena Frankowska
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Wielkopolski Rolnik Roku 2013
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Wielka Pętla Wielkopolski – naj-
większy projekt promocji tury-
stycznej po raz drugi w tym roku 
trafił do holenderskich klientów. 
Na targach HISWA Boat Show 
w Amsterdamie stoisko przygoto-
wane przez Wielkopolską Organi-
zację Turystyczną, lidera projektu, 
było jedynym regionalnym sto-
iskiem z Polski.

Holandia, kraj kanałów i rzek, z bezpo-
średnim dostępem do żeglugi atlantyckiej 
to miejsce, gdzie oprócz miliona rowerów, 
na każdym kroku spotykamy łodzie, bar-
ki, żaglówki, hausboty, czy kajaki. Dlatego 
amsterdamskie targi „Boat show” przycią-
gają właścicieli marin, wypożyczalni sprzę-
tu i ośrodków żeglarskich, producentów 
sprzętu pływającego oraz jego wyposaże-
nia (silników, pokładowego sprzętu elek-
tronicznego), czy też wypożyczalni łódek. 
W tym różnorodnym wodniackim świecie 
nie zabrakło w tym roku Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej, która promuje 
Wielką Pętlę Wielkopolski – drogę wodną 
o długości prawie 700 km. Powiat Koniński 
wspólnie z miastem Konin oraz gminami 
Ślesin i Skulsk są partnerami projektu.

– Nasz region na Wielkiej Pętli jest naja-
trakcyjniejszy. Mamy rzekę Wartę, kanały ze 

śluzami, jeziora, mariny, ośrodki wypoczyn-
kowe i sporo atrakcji w bliskiej odległości od 
tej drogi wodnej. Nie może brakować naszej 
oferty na targowych imprezach, na których 
prezentuje się Wielkopolska Organizacja 
Turystyczna – mówi Małgorzata Waszak 
starosta koniński, która odwiedziła targi 
w Amsterdamie z pracownikami Wydziału 
Promocji i Rozwoju konińskiego Starostwa, 
a także dziewięcioma radnymi Komisji 
Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego.

Dzięki współpracy naszego regionu z Pol-
skim Ośrodkiem Informacji Turystycznej 

w Amsterdamie, na stoisku targowym Wielko-
polski i jej projektu pojawili się przedstawiciele 
mediów, w tym największego holenderskiego 
dziennika „De Telegraaf”. W ich obecności 
prezentowano atuty Wielkiej Pętli oraz często-
wano tradycyjnymi polskimi potrawami – żur-
kiem, pyrami z gzikiem i rogalami świętomar-
cińskimi. Wśród napojów nie zabrakło też wina 
produkowanego przez koniński „Vinkon”.

– Cieszymy się, że dzięki projektowi Wielkiej 
Pętli o naszych atrakcjach możemy informo-
wać turystów w Polsce, Niemczech i Holandii. 
W tym roku targową promocję wzmocni prze-
cież kosztująca prawie 3 miliony złotych kam-
pania promocyjna w mediach ogólnopolskich, 
na billbordach i w Internecie. Dodatkowo po-
wiat koniński – w miarę swoich możliwości – 
będzie przypominał turystom, że Wielka Pętla 
Wielkopolski najatrakcyjniejsza jest właśnie 
w Koninie i okolicach – mówi Małgorzata 
Waszak, starosta koniński i prezes Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Marina”.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Powiat Koniński na 
targach HISWA Boat 
Show w Amsterdamie



Od 2003 roku Powiat Koniński bierze 
udział w rankingu, który ocenia najlepsze 
samorządy powiatowe w Polsce. Samorządy 
oceniane w 11 kategoriach rywalizują o ty-

tuł „Super samorząd”. Tytuł ten, w 2013 roku, 
podobnie jak w 2012 r. przypadł Powiatowi 
Kieleckiemu, który jest jednym z najwięk-
szych spośród powiatów powyżej 120 tys. 

mieszkańców. Zgodnie z zapisami Regula-
minu konkursu nagrody przyznawane są 
w 10 kategoriach.

Od 2012 roku Ranking dzieli powiaty ze 
względu na liczbę mieszkańców. Powiat 
koniński punkty otrzymał w 52 na 93 moż-
liwe działania. Łącznie uzyskaliśmy 25380 
punktów we wszystkich kategoriach pla-
sując się w czołówce samorządów, których 
liczba mieszkańców jest większa niż 120 
tys. Udział w Rankingu Powiatów jest bez-
płatny.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Uczestnicy tegorocznego konkursu rozwiązywali test zawierają-
cy 40 pytań. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowała 
dobra znajomość ustaw o: szczególnych warunkach sprzedaży kon-
sumenckiej, usługach turystycznych, przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym, czy też kredycie konsumenckim.

Uczniowie szkół ponadginazjalnych z powiatu konińskiego za-
prezentowali wyrównany poziom. Wyłonienie laureatów poszcze-
gólnych miejsc wymagało od Komisji przeprowadzenia wśród finali-
stów dogrywki. Ostatecznie laureatami zostali:

Rafał Tulisz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, •
 Marta Ratajczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, •
Ewa Pietrowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, •
 Dominika Gawluk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Som- •
polnie,

Julia Raszczyńska – Zespól Szkół Ekonomiczno – Usługowych  •
w Żychlinie,
 Szymon Anczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. •

Najlepsza szóstka etapu powiatowego Olimpiady otrzymała dy-
plomy oraz ufundowane przez Starostę Konińskiego cenne nagrody 
rzeczowe. Organizatorzy nie zapomnieli o pozostałych uczestnikach 
konkursu. Otrzymali oni drobne upominki promujące powiat.

Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej jest jedyną tego 
rodzaju inicjatywą w skali kraju. Tylko uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych naszego województwa mają możliwość rywalizowania na 
polu przepisów konsumenckich. Jest to doskonałe narzędzie eduka-
cyjne propagujące wiedzę na temat mechanizmów rynkowych. Nie 
do przecenienia jest wkład nauczycieli, którzy z tym samym zapa-
łem i determinacją od wielu lat kształcą kolejne pokolenia młodych, 
świadomych konsumentów.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęła Starosta Koniński, a nad 
jej przebiegiem czuwała komisja w składzie: Bernadeta Szmytka 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie, Karolina Przybylska 
– pracownik Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Eliza No-
waczyk z Wydziału Obsługi Rady i Zarządu oraz Ewelina Rapeła i Li-
dia Cichocka reprezentujące Wydział Promocji i Rozwoju.

Bernadeta Szmytka
Starostwo Powiatowe

w Koninie
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Finał X 
Wielkopolskiej 
Olimpiady 
Wiedzy 
Konsumenckiej
Rafał Tulisz, Marta Ratajczyk i Ewa Pietrowska będą 
reprezentować powiat koniński w Finale X Wielko-
polskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. 14 marca 
2014 r. – w przeddzień Światowego Dnia Konsumen-
ta, 25 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
konińskiego przystąpiło do egzaminu sprawdzające-
go wiedzę konsumencką. Pisemny test ze znajomo-
ści podstawowych aktów prawa konsumenckiego 
był główną częścią powiatowych eliminacji konkursu 
zorganizowanego przez konińskie Starostwo.

Powiat Koniński wśród 
najlepszych powiatów
Po raz kolejny Powiat Koniński znalazł się wśród najlepszych powiatów 
powyżej 120 tys. mieszkańców w Rankingu, którego organizatorem jest 
Związek Powiatów Polskich. Oznacza to awans o jedną pozycję w sto-
sunku do 2012 roku.
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Spotkanie Zespołu Problemowe-
go ds. restrukturyzacji PAK KWB 
„Konin” S.A. powołanego przez 
Zarząd Powiatu Konińskiego od-
było się 18 lutego 2014 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Koninie.

 Podczas spotkania, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele związków zawodo-
wych, Zarządu PAK KWB „Konin” S.A. oraz 
samorządowcy, przedstawiono działania 
zaradcze, jakie wobec zwalnianych górni-
ków podejmuje Powiatowy Urząd Pracy 
w Koninie w ramach programu ”Nowa per-
spektywa”. Zgodnie z informacją Wiesławy 
Matusiak – Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Koninie dotychczas tylko pięć osób 
skierowanych do zwolnienia skorzystało 
z pomocy specjalistów z urzędu pracy.

Swoje uwagi i zastrzeżenia do programu 
restrukturyzacji spółki przedstawili repre-
zentanci związków zawodowych działa-
jących w PAK KWB Konin S.A., zwracając 
szczególną uwagę na realizowany proces 

outsorsingu, czyli na przenoszeniu części 
pracowników do pozostałych spółek grupy 
kapitałowej PAK i zmienianiu tym samym 
umów i warunków pracy. Robert Komisa-
rek – dyrektor Biura Kadr i Spraw Pracow-
niczych PAK KWB „Konin” S.A. przekazał, że 
do 18 lutego 2014 r. wypowiedzenia zostały 
skutecznie wręczone tylko 20 osobom, a 19 
pracowników odeszło w ramach zapropo-
nowanego porozumienia. Zaznaczył jedno-
cześnie, że ostatecznie liczba zwolnionych 
osób będzie znana po 30 kwietnia 2014 r., 
kiedy skończy się część programu restruktu-
ryzacyjnego dot. zwolnień grupowych.

Podczas spotkania nie zabrakło również 
miejsca na rozmowy o przyszłości przemy-
słu paliwowo-energetycznego w regionie 
oraz możliwości rozwoju górnictwa od-
krywkowego.

Spotkanie zakończyło się planem orga-
nizacji dużej konferencji z udziałem władz 
centralnych, środowisk naukowych, samo-
rządowców oraz mieszkańców, których do-
tyka problem budowy nowych odkrywek 
węgla brunatnego.

Krzysztof Czajkowski
Starostwo Powiatowe w Koninie

Z Kroniki Powiatu

Drugie 
posiedzenie 
Stałego 
Społecznego 
Zespołu 
Konsultacyjnego
Drugie spotkanie Stałego Społecznego Zespołu 
Konsultacyjnego odbyło się 17 marca 2014 r. w Sta-
rostwie Powiatowym w Koninie. Zespół powołano 
do opiniowania dokumentów strategicznych, któ-
re powstaną w projekcie „Aglomeracja konińska – 
współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju 
gospodarczego”.

Oprócz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 
organizacji pozarządowych z powiatu konińskiego i miasta Konina, 
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele fi rm opracowujących do-

kumenty strategiczne dla OFAK: Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania 
i AGERON z Warszawy.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez koordynatora 
projektu – Katarzynę Rejniak sprawozdania z realizacji projektu za okres 
od września 2013 r. do lutego 2014 r. Następnie Krzysztof Rosankiewicz 
reprezentujący fi rmę Lider Projekt Sp. z o. o. zaprezentował wstępny 
zarys dokumentu i harmonogram dalszych prac nad strategią rozwo-
ju OFAK. Kolejna prezentacja przedstawiona przez Michała Gryglew-
skiego, Aleksandrę Balkiwicz-Żerek i Oliwię Sędak z fi rmy AGERON 
dotyczyła analizy dokumentów strategicznych i stron internetowych 
partnerów projektu w zakresie promocji gospodarczej. Omówiono też 
wstępny zarys przygotowywanego Studium rozwoju gospodarczego 
wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych OFAK. Spotkanie 
zakończyło się dyskusją na temat głównych kierunków rozwoju gospo-
darczego oraz programu promocji oferty inwestycyjnej, która powin-
na zostać opracowana w czasie powstającego projektu.

Więcej informacji na temat projektu Aglomeracji Konińskiej moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.powiat.konin.pl w zakładce 
„Aglomeracja Konińska”.

Projekt „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do no-
woczesnego rozwoju gospodarczego”, którego liderem jest Powiat 
Koniński jest współfi nansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Techniczna 2007-2013. Budżet projektu to prawie 860 tys. zł.

Katarzyna Rejniak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Dyskutowali 
o zwolnieniach 
w konińskiej kopalni
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Obniżenie poziomu wody na 
zbiorniku Jeziorsko o pół me-
tra zadeklarował na spotkaniu 
27 lutego 2014 r. w Starostwie 
Powiatowym w Koninie Stani-
sław Gawłowski – sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Środowiska. 
Decyzja taka, dla wielu rolników 
mających swoje uprawy w doli-
nie Warty, oznaczać może koniec 
wiosennych podtopień.

O konieczności rozwiązania problemów 
podtapianych gruntów, rolnicy z powiatów 
kolskiego, konińskiego i słupeckiego prze-
konywali się niemal co roku, kiedy w powo-
du zbyt obfi tych zrzutów z Jeziorska, woda 
zalewała ich grunty. Po wieloletnich nieuda-
nych próbach zmiany sytuacji, pojawiła się 
wreszcie szansa na rozwiązanie problemu.

Podczas spotkania, w którym udział wzięli 
Stanisław Gawłowski – sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, Piotr Florek – wo-
jewoda wielkopolski, Krzysztof Grabowski 
– członek Zarządu Województwa Wielko-
polskiego, posłowie oraz samorządowcy re-
gionu konińskiego, dyskutowano na temat 
podtopień.

Rolnicy oraz mieszkańcy terenów poło-
żonych poniżej Jeziorska, zwracali uwagę 

na zbyt wysoki poziom wody utrzymywa-
ny w zbiorniku, co powodowało – nie tylko 
w sytuacjach kryzysowych – duże zrzuty 
wody do doliny Warty. Skutkiem były częste 
podtopienia gruntów rolnych, gospodarstw 
i domów położonych poniżej zbiornika, 
m.in. głównie w tzw. polderze Golina. Dlate-
go też, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej apelowali o zwiększenie rezerwy 
powodziowej zbiornika w celu ochrony te-
renów rolniczych.

Dariusz Krzyżański – Dyrektor Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu zadeklarował optymalizację po-
ziomu wody w zbiorniku i jego obniżenie
o 0,5 m po zmianie pozwolenia wodno-
prawnego wydanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Łódzkiego. Oznacza 

to, że od 16 kwietnia do 30 czerwca utrzy-
mywany będzie stały poziom piętrzenia 
osiągnięty w czasie napełniania zbiornika 
– 120 m n.p.m. Minister Stanisław Gawłow-
ski zadeklarował przyspieszenie procedury 
zmiany pozwolenia wodnoprawnego oraz 
wydanie nowej Instrukcji Gospodarowania 
Wodą w zbiorniku Jeziorsko.

Oznacza to, że w pozwoleniu wodno-
prawnym zostanie podkreślony również 
nadrzędny cel zbiornika – zmniejszenie za-
grożenia powodziowego w dolinie Warty 
poniżej zbiornika poprzez redukcję wezbrań 
powodziowych.

Jadwiga Rachwalik
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Z Kroniki Powiatu

Koniec wiosennych podtopień?

Stypendia 
Starosty 
Konińskiego 
wręczone
Stypendia Starosty Konińskiego uczniom ze szkół 
ponadgimnazjalnych z Powiatu Konińskiego za wy-
niki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w roku 
szkolnym 2012/2013 wręczyła Małgorzata Waszak – 
Starosta Koniński. Uroczystość wręczenia odbyła się 
21 stycznia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Ko-
ninie.

W tegorocznej edycji stypendium otrzymało 46 osób. Każdemu 
stypendyście przyznano wsparcie fi nansowe w wysokości 200 zł 

miesięcznie. Dwudziestu uczniów klas najwyższych pobierać będzie 
stypendia przez najbliższe sześć miesięcy, a pozostali otrzymywać je 
będą przez 10 miesięcy z wyłączeniem wakacji.

Stypendium Starosty Konińskiego otrzymali:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie: Agata Podęb- •
ska; Paula Kubiak; Joanna Paulińska; Katarzyna Kamińska; Paulina 
Szmyt; Agnieszka Zejer; Julia Raszczyńska; Kamil Marcinkowski; Adrian 
Grzemski; Agnieszka Hyży; Ewa Michalak; Joanna Pęcherzewska; Daria 
Dutkiewicz; Martyna Olek; Justyna Janiszewska; Izabela Gawrysiak.
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie: Joanna Balcerak;  •
Ewa Gemziak; Hubert Czerniak; Bartosz Przybysz; Rafał Tulisz; Witold 
Tomaszewski; Weronika Wieczorkiewicz; Andżelika Walentowicz.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie: Joanna Blimka;  •
Natalia Habecka; Julita Gagajewska; Kamila Lewandowska; Ewa 
Pietrowska; Michał Banaszak; Natalia Wilińska; Karolina Wygocka; 
Martyna Biernacka; Paulina Wajt; Wojciech Trzewiczyński; Kinga Pie-
karska; Magdalena Jankowiak; Adam Polanowski; Ewelina Kitzman; 
Agata Musiał; Patrycja Kamińska; Sebastian Nadolski; Ewa Karolak.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale: Maciej  •
Bajer; Rafał Konieczka; Justyna Krawczyk.
Stypendium otrzymał każdy uczeń, który uzyskał średnią ocen co 

najmniej 4,75.
Żaneta Staszak

Starostwo Powiatowe w Koninie
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W związku ze zmianą przepisów 
ustawy Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw do-
tyczących wydawania kart par-
kingowych, 30 listopada 2014 r. 
stracą ważność karty parkingowe 
wydane na czas określony oraz 
na stałe przed 1 lipca 2014 r.

Mieszkańcy powiatu uprawnieni do otrzy-
mania takiego dokumentu z dniem 1 lipca 
będą musieli wnioskować do Powiatowego 
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, 
a nie jak dotychczas do Starosty Konińskiego.

Karta parkingowa będzie wydawana na czas 
określony, na podstawie ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 
lat. Będą mogły ją otrzymać osoby:

ze znacznym i umiarkowanym stopniem  •
niepełnosprawności z ograniczonymi 
możliwościami poruszania się;
z umiarkowanym stopniem niepełno- •
sprawności będą mogły otrzymać kartę 
parkingową tylko w przypadku ustalenia 

przyczyny niepełnosprawności oznaczo-
nej symbolem 04-O (choroby narządu 
wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ru-
chu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
 oraz placówki, które posiadają samochód  •
do przewozu osób niepełnosprawnych 
z ograniczoną możliwością poruszania się 
na okres 3 lat.

Dokumenty będą zewidencjonowane 
w centralnej ewidencji, która będzie częścią 
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CE-
PiK). Przepis dotyczący wprowadzenia centralnej 
ewidencji wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r.

Nowelizacja uzupełnia regulację ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 
o przepisy dotyczące nowego typu wykro-
czenia, polegającego na posługiwaniu się 
w sposób nieuprawniony kartą parkingową 
dla osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju 
wykroczenie zagrożone jest karą grzyw-
ny do 2000 zł. Przepis ten wszedł w życie 
z dniem 20 grudnia 2013 r.

W nowelizacji powyższej ustawy z dniem 
1 września 2014 r. został wprowadzony obo-
wiązek wyznaczania adekwatnej do wielko-
ści parkingu liczby miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych:

1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich  •
miejsc wynosi 6 – 15;
 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich  •
miejsc wynosi 16 – 40;
 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich  •
miejsc wynosi 41–100;
 4 % ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba  •
wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.

Grażyna Szałkiewicz
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Pomoc Społeczna

Zmiana przepisów dotyczących 
wydawania kart parkingowych

Ogólnopolski 
Dzień Walki 
z Depresją
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją
(23 lutego), w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Ślesinie zorganizowano Drzwi Otwarte dla wszyst-
kich osób zainteresowanych problematyką depresji.

Swoje podwoje ŚDS w Ślesinie otworzył 28 lutego 2014 r. Ideą, 
która przyświecała temu przedsięwzięciu było upowszechnianie 
wiedzy na temat depresji, zachęcanie chorych do leczenia, jak rów-
nież pomoc rodzinom osób dotkniętych tym schorzeniem. To ostat-
nie działanie jest szczególnie ważne, gdyż bliscy osób cierpiących 
na depresję nierzadko nie mają żadnej wiedzy na temat depresji 
i zdarza się, że postępując w swoim mniemaniu prawidłowo, przy-
sparzają chorym (i sobie również) więcej cierpień.

Podczas spotkania wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z in-
dywidualnych konsultacji prowadzonych przez pracowników ośrod-
ka. Udostępniono im także czytelnię, w której umieszczono materia-

ły informujące o depresji, jej objawach, sposobach diagnozowania, 
leczenia, wspierania osób na nią cierpiących oraz profi laktyce zdro-
wia psychicznego. Dla osób odwiedzających ośrodek przygotowa-
no także zestaw materiałów audiowizualnych, tj. fi lmów i audycji 
radiowych. Pracownicy zapewnili osobom chętnym możliwość 
wykonania testów samodiagnozujących, które pozwalają zbadać 
podatność na depresję lub jej ewentualne występowanie, oraz okre-
ślić indywidualny styl wyjaśniania zdarzeń, mający istotny wpływ na 
ryzyko wystąpienia depresji. Przygotowano także trzy otwarte se-
sje relaksacyjne. Chętni mogli również wziąć udział w pokazie fi lmu 
„Weronika postanawia umrzeć” i dyskusji nt. projekcji, moderowanej 
przez pracowników ŚDS-u. Ponadto, wszyscy zainteresowani mieli 
szansę zwiedzić ośrodek i przyjrzeć się jego codziennej pracy.

Za nadrzędny cel pracownicy ŚDS w Ślesinie stawiają sobie do-
cieranie do wszystkich mieszkańców powiatu konińskiego potrze-
bujących wsparcia. Podczas pogadanek szczególny nacisk kładziono 
na informowanie o sposobach właściwego postępowania z chorymi 
w depresji, a także uczulalno uczestników na problematykę profi lak-
tyki depresji.

Marek Jegliński 
ŚDS w Ślesinie
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II miejsce Powiat Koniński zajął 
w klasyfi kacji końcowej na XV Ju-
bileuszowych Regionalnych Za-
wodach Radnych, Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów i Starostów 
w Tenisie Stołowym. Reprezen-
tanci w tenisa stołowego z gmin 
powiatu zdobyli 105 punktów.

Przedstawiciele z ośmiu powiatów woje-
wództwa wielkopolskiego, w 3 kategoriach: 
radni, wspólnej dla pań oraz wójtów, burmi-
strzów i starostów, rywalizowali o miano najlep-
szego tenisisty 1 marca 2014 r. w hali sportowej 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Spośród licznego grona samorządowców 
powiat koniński godnie reprezentowały 
władze sześciu samorządów gminnych – 
Skulska, Starego Miasta, Kleczewa, Sompol-
na, Goliny, Kramska, a także Radni Powiatu 
Konińskiego.

Najlepszym tenisistą w kwalifikacji in-
dywidualnej w kategorii wójtów, burmi-

strzów i starostów okazał się Andrzej Ope-
racz – Wójt Gminy Skulsk. W klasyfikacji 
końcowej gmin spośród piętnastu samo-
rządów rywalizujących o najlepsze lokaty, 
aż sześć wywalczyły gminy z Powiatowi 
Konińskiemu:

III miejsce gm. Skulsk (43 pkt),
V miejsce gm. Stare Miasto (37 pkt),
VIII miejsce gm. Kleczew (27 pkt),
X miejsce gm. Sompolno (23 pkt),
XIV miejsce gm. Golina (8 pkt),
XV miejsce gm. Kramsk (4 pkt).

Zwycięzcą w klasyfi kacji końcowej powia-
tów został Powiat Gnieźnieński zdobywając 
169 punktów.

Jubileuszowym zawodom towarzyszyły 
inne konkurencje sportowe tj. rzut lotką 
do tarczy, rzut ringo oraz rzut piłką do ko-
sza, w których zwyciężali również przed-
stawiciele naszego powiatu. W konkuren-
cji rzut lotką w kat. kobiet i mężczyzn na 
III miejscu uplasowali się Anna Czarnecka 
(gm. Skulsk), oraz Waldemar Marciniak, 
radny powiatu konińskiego.

Z okazji 70-lecia Liga Ochrony Kraju, 
Wielkopolska Organizacja Wojewódzka 
LOK w Poznaniu wspólnie z Bractwem Kur-
kowym z Witkowa przeprowadziła Turniej 
strzelecki z wiatrówki sportowej w podzia-
le na broń krótką oraz długą, w kat. kobiety, 
radni oraz wójtowie, burmistrzowie, pre-
zydencki i starostowie. W tej rywalizacji 
w kat. drużynowej gmin najlepszy okazał 
się Powiat Koniński zdobywając I lokatę, 
w kat. radnych II miejsce zajął Michał Hałas, 
natomiast w kat. wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów i starostów I miejsce przypadło 
Andrzejowi Operaczowi (wójt gm. Skulsk), 
a II Radzisławowi Kozłowskiemu (Skarbnik 
Powiatu Konińskiego).

 Pamiątkowe medale, statuetki i dyploma-
mi ufundował Marek Wożniak – Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego.

Lidia Cichocka
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Spośród dziesięciu gmin startujących 
w spartakiadzie zwyciężyła Gmina Kleczew, 
II miejsce przypadło gm. Wilczyn, natomiast 
III gm. Kazimierz Biskupi. Triumfatorzy repre-
zentowali powiat w fi nale Spartakiady Woje-
wódzkiej w Ostrowie Wielkopolskim 9 mar-
ca 2014 r. W rywalizacji brały udział drużyny 
z 21 powiatów woj. wielkopolskiego. Powiat 
koniński reprezentowali zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc XVI Zimowej Powiatowej 
Spartakiady Mieszkańców Wsi. Zawodniczki 
i zawodnicy zmagali się w 8 konkurencjach 

sportowych: w piłce nożnej, siatkówce, 
przeciąganiu liny, rzutach karnych do bram-
ki, rzutach lotkami do tarczy, wieloboju re-
kreacyjnym, podnoszeniu ciężarka o wadze 
17,5 kg i konkursie wiedzy o LZS.

 Po podliczeniu punktacji ze wszystkich 
konkurencji i gier zespołowych okazało się, 

że powiat koniński został mistrzem Sparta-
kiady zdobywając 181,5 pkt., na II i III miejscu 
uplasowali się powiat średzki (178 pkt) i po-
wiatowi wągrowiecki (170,5 pkt).

Karol Baranowski
Starostwo Powiatowe

w Koninie

Sport

Powiat koniński został mi-
strzem Spartakiady Wojewódz-
kiej w Ostrowie Wielkopolskim 
zdobywając 181,5 pkt. O awans 
do fi nału ostrowskiej spartakiady 
od połowy lutego i tym samym 
o miano najlepszych lekkoatletów 
XVI Zimowej Powiatowej Sparta-
kiady Mieszkańców Wsi rywalizo-
wały gminy Powiatu Konińskiego.

Powiat Koniński Mistrzem 
Spartakiady Wojewódzkiej!

II miejsce dla Powiatu Konińskiego
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Jubileuszowa Gala rozpoczęła się poka-
zem kinowym krótkiego fi lmu promocyjne-
go o powiecie. Później, już tradycyjnie, na-
stąpił czas przemówień gospodarzy. Janusz 
Stankiewicz – przewodniczący Rady tego 
samorządu przypomniał w swoim wystą-
pieniu trwającą półtora dekady najnowszą 
historię Powiatu Konińskiego akcentując 
również te osoby, które powierzony mandat 
społeczny realizowały dla rozwoju powiatu.

– Dzisiejsze oblicze powiatu, jego pozycja 
w regionie to efekt dobrze wykonanej pra-
cy starostów, zarządów powiatu i radnych 
wszystkich kadencji. Myślę, że nie zmarnowali-
śmy tych 15 lat – mówił Janusz Stankiewicz.

Starosta koniński, Małgorzata Waszak 
przypomniała między innymi infrastruktu-
ralne efekty działalności powiatu konińskie-
go, wskazując jak wiele przez 15 lat udało się 
wspólnie zrobić dla jego rozwoju.

– W kończącym się piętnastoleciu do naj-
ważniejszych przedsięwzięć należały te o cha-
rakterze inwestycyjnym. Wśród realizowanych 
zadań zawsze szczególnie mocno akcento-
wane były zadania dotyczące drogownictwa. 
Efektem wspólnych wysiłków (…) jest wybu-
dowanie lub zmodernizowanie 215 km dróg 
powiatowych na łączną kwotę prawie 120 mln 
zł – mówiła Małgorzata Waszak.

Gala stała się okazją do wręczenia odzna-
ki honorowej „Za zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego”. Z rąk Krzysztofa Grabow-
skiego – członka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego otrzymali ją: Zbigniew 

Winczewski za wieloletni 
wkład w rozwój samorząd-
ności, działania na rzecz 
rozwoju infrastruktury 
województwa wielkopol-
skiego oraz promocję re-
gionu poprzez wspieranie 
wydarzeń o charakterze 
kulturalnym i społecznym 
oraz Przedsiębiorstwo 
KUPIEC Sp. z o.o. za 25 lat 
wspierania rozwoju go-
spodarki województwa 
wielkopolskiego i działal-
ność charytatywną.

Jubileuszowa gala Po-
wiatu Konińskiego była 
również okazją do wyrażenia podziękowań 
za piętnastoletnią współpracę wszystkim 
osobom i instytucjom, które wspierały sa-
morząd powiatowy w jego działalności 
i rozwoju. Wyrazem tego były okoliczno-
ściowe statuetki, którymi uhonorowano 49 
podmiotów.

Z powiatem konińskim nierozerwalnie 
związane są nazwiska czterech osób. Staro-
stowie: Elżbieta Streker-Dembińska, Stefan 
Dziamara, Stanisław Bielik i Małgorzata Wa-
szak odznaczeni zostali medalem imienia 
Witolda Celichowskiego przyznawanego 
przez wojewodę wielkopolskiego za szcze-
gólne osiągnięcia i zasługi dla wojewódz-
twa wielkopolskiego.

Podczas Gali tradycyjnie wręczono też 
doroczną nagrodę za działalność na rzecz 

rozwoju powiatu konińskiego. W dziedzinie 
gospodarka nagrodę za osiągnięcia ekono-
miczne otrzymał „ZOOTECH Agencja Han-
dlowo-Doradcza Urszula Chmielewska” ze 
Ślesina, natomiast za działalność na rzecz 
samorządów powiatu konińskiego fi rma „Ja-
rosław Zbierski Zakład Remontowo-Budow-
lany Instal-Kran” ze Starego Miasta. Nagro-
dzeni w dziedzinie kultura to: Wilczyńskie 
Towarzystwo Muzyczne – Gminna Orkiestra 
Dęta w Wilczynie oraz poeta, kompozytor, 
śpiewający autor, gitarzysta – Kamil Wasic-
ki (gm. Ślesin). W dziedzinie sport statuetki 
otrzymali: Ludowy Uczniowski Klub Spor-
towy WILKI Wilczyn i Martyna Albanowska 

z UKS OSiR Kleczew Karate Shotokan. W ka-
tegorii działalność społeczna nagrodę otrzy-
mał sołtys Sławska Wiesław Czaja; natomiast 
za osiągnięcia w dziedzinie turystyka wyróż-
nieni zostali Mariusz i Joanna Nowakowie 
właściciele gospodarstwa agroturystyczne-
go „Pod brzozami” w Grochowach (gm. Ry-
chwał). Statuetkę specjalną przyznaną jako 
wyraz uznania dla umiejętności oraz roli jaką 
odegrała w promocji piłkarstwa kobiecego 
w regionie konińskim i w całym kraju otrzy-
mała Ewa Pajor – piłkarka Klubu Piłkarskiego 
Kobiecego „Medyka”.

Zimowy wieczór w Konińskim Domu Kul-
tury dedykowany powiatowi konińskiemu 
zakończył się znakomitym bigbitowym kon-
certem Ani Rusowicz.

Witold Nowak
Starostwo Powiatowe w Koninie

Jubileuszowa XV Gala 
Powiatu Konińskiego
Wyjątkowy, bo jubileuszowy charakter miała XV Gala Powiatu Ko-
nińskiego, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w Sali widowiskowej 
Konińskiego Domu Kultury. Spotkanie było okazją do podziękowań 
ludziom, którzy przez lata współtworzyli oblicze samorządu powia-
towego, a także instytucjom i firmom pracującym na rzecz rozwoju 
regionu.


