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z powiatem konińskim ziemskim. Mieszka tu ok. 

205 tys. mieszkańców. Niestety, politycznie Konin 

z powiatem konińskim można uznać za ośrodek za 

dość słaby. Potwierdza to układ na pierwszych 

miejscach 8 zarejestrowanych tutaj list 

wyborczych. ,,Jedynką” na żadnej nie jest 

mieszkaniec Konina lub powiatu konińskiego.  Tak 

źle w okresie po 1991 roku, czyli pierwszych 

w pełni demokratycznych wyborów do Sejmu, 

jeszcze nie było! 

Gniezno ma tymczasem dwie ,,jedynki”, a powiat 

gnieźnieński – jedną. W politycznym wyścigu 

ta część Wielkopolski wygrywa więc z Koninem 

i powiatem konińskim 3 : 0. Swoich liderów mają 

także Słupca i powiat wrzesiński.

Aż 3 ,,jedynki” są spoza okręgu konińsko-

gnieźnieńskiego. Polityczne układanki zapewniły 

to przedstawicielom Poznania, Warszawy i Zielonej 

Góry. Trudno mieć coś przeciwko zesłańcom 

z innych części kraju, o ile jest to zesłanie twórcze 

i wiąże się z prawdziwym zaangażowaniem na 

rzecz Ziemi Konińskiej. W przypadku niektórych 

ugrupowań zewnętrzna krew byłaby nawet 

wskazana. Ale jak na razie nie było pozytywnego 

przykładu, który zaprzeczałby generalnej zasadzie, 

że dla tak zwanych spadochroniarzy obcy okręg 

8 list wyborczych do Sejmu. 

Liderem żadnej nie jest 

mieszkaniec Konina lub 

powiatu konińskiego.

25 października będziemy wybierać posłów 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 

2015 – 2019. W okręgu nr 37 konińsko-

gnieźnieńskim, obejmującym miasto Konin oraz 

powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, 

ś redzk i ,  ś remski ,  tureck i  i  wr zes ińsk i  

do obsadzenia jest 9 mandatów. Swoje listy 

wystawiły następujące komitety wyborcze: lista nr 

1 – Prawo i Sprawiedliwość, nr 2 - Platforma 

Obywatelska, nr 3 – Partia Razem, nr 4 – KORWiN, 

nr 5 – Polskie Stronnictwo Ludowe, nr 6 – 

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni, 

nr 7 - ,,Kukiz'15”,nr 8 – Nowoczesna Ryszarda 

Petru. W sumie jest 135 kandydatów, w tym 75 

mężczyzn i 60 kobiet. Średni wiek ubiegających 

się o miejsce w Sejmie to 44 lata. W okręgu 

konińsko-gnieźnieńskim największym ośrodkiem 

gospodarczym i społecznym jest Konin razem 

 

wyborczy pozostaje obcy. To naturalna reakcja. 

Dlaczego poseł Witold Czarnecki z PiS, mieszkaniec 

Zielonej Góry, ma się jakoś szczególnie politycznie 

angażować w sprawy subregionu konińskiego? 

Nawet nie ma na to czasu, bo jest tu jedynie 

politycznym gościem. W przypadku kandydatów 

do Sejmu z Poznania i Warszawy może być jeszcze 

gorzej, bo dla nich to zapewne związek  z Ziemią 

Konińską jedynie na czas kampanii wyborczej, czyli 

krótki i przypadkowy.

Fakt, że na żadnej liście do Sejmu w okręgu 

konińsko-gnieźnieńskim liderem nie jest 

mieszkaniec Konina lub powiatu konińskiego, 

to pewien symbol, nie tylko politycznego staczania 

się tej części Wielkopolski po równi pochyłej. Siła 

Konina i powiatu konińskie go zależy bowiem 

od siły funkcjonujących  tu struktur politycznych, 

od siły ich liderów, ich kompetencji i kwalifikacji, 

ich zdolności obrony interesów Ziemi Konińskiej. 

Niestety, obecnie  nie jest z tym najlepiej, 

i to w prawie każdym ugrupowaniu. A to zły 

prognostyk na przyszłość. Chyba że dojdzie 

do zasadniczej politycznej zmiany warty. I wyborcy 

z regionu konińskiego wyłonią nowy zestaw 

politycznej elity.

Zbigniew Nabzdyk

Chciałbym zrobić coś dobrego dla innych
Rozmowa z Robertem POPKOWSKIM, kandydatem 

do Sejmu - lista nr 1 PiS, pozycja nr 16

Robert POPKOWSKI ma 49 lat. Jest rodowitym 

koninianinem. W Koninie prowadzi działalność 

gospodarczą. Należy do Związku Pracodawców 

Branży Kamieniarskiej oraz Cechu Rzemiosł Różnych w 

Koninie. Ceni dobrze wykonywaną pracę oraz 

wartości rodzinne. Ma żonę i trójkę dorosłych dzieci. 

Dlaczego Pan, znany koniński przedsiębiorca, 

zdecydował się ubiegać o miejsce w Sejmie? 

W działalności gospodarczej czuję się spełniony. 

Dlatego zaangażowałem się w działalność publiczną. 

Chciałbym zrobić coś dobrego dla innych, 

doprowadzić do pozytywnych zmian w regionie 

konińskim. Także z myślą o swoich dzieciach i 

wnukach. Dużo rozmawiam z mieszkańcami i wiem, że 

jest duże rozczarowanie tym, co się dzieje w kraju, 

złymi decyzjami rządzących, złym prawem. To 

przekłada się na sytuację w regionie konińskim. 

Nastroje nie są najlepsze. Jest duże oczekiwanie na 

zmiany, co potwierdziły wyraźnie wyniki wyborów 

prezydenckich. 

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

Startuje Pan z listy PiS.

Cenię tradycyjne wartości, patriotyzm, solidną pracę, 

uczciwość. Czyli to wszystko, co człowiek prawy. 

Do polityki wszedłem poprzez Solidarną Polskę. 

Uważam, że solidarności także nam bardzo potrzeba 

w codziennym życiu. Niestety, obecnie nie jest z tym 

najlepiej. Jestem przekonany, że Zjednoczona 

Prawica, pod przewodnictwem PiS, to główna siła 

polityczna, która jest w stanie doprowadzić do 

pozytywnych zmian w kraju. 

Ma Pan na liście PiS miejsce nr 16.

Co pokazuje, że nie jestem kandydatem układów 

partyjnych. Czuję się przede wszystkim kandydatem 

Ziemi Konińskiej, któremu zależy na pozytywnych 

zmianach w Polsce, a tym samym w regionie 

konińskim. Oczywiście reprezentuję określone 

środowisko polityczne, ale jednocześnie uważam, że 

bardzo ważny jest dialog społeczny, wsłuchiwanie się 

w głosy innych. Nie jestem typowym politykiem. Dla 

mnie bowiem polityka to wspieranie dobrych 

rozwiązań oraz działanie na rzecz regionu konińskiego 

i jego mieszkańców. 



Co w obecnej sytuacji jest najważniejsze?

Jako przedsiębiorca twardo stąpam po ziemi. I wiem, 

że najważniejsza jest gospodarka, tworzenie miejsc pracy oraz 

płace, które zagwarantują lepsze życie rodzin w regionie 

konińskim. Obecnie wszyscy o tym mówią. 

Ale w ostatnich latach ten obszar zaniedbano. Dlaczego koszty 

pracy są nadal tak wysokie, a kwota wolna od podatku 

tak niska? Dlaczego jest tak wiele zbędnych przepisów, które 

przeszkadzają przedsiębiorczości? Dlaczego nie sprzyja 

się uczciwej konkurencji? 

Obecnie potrzebne jest stworzenie warunków rozwoju 

dla małych i średnich firm, w tym zakładów rzemieślniczych, 

oraz dla gospodarstw rolnych. Region koniński czekają duże 

zmiany, w związku z wymogami unijnymi dotyczącymi 

energetyki. Gospodarka musi się przestawić na inne tory. 

Sektor małych i średnich firm oraz część gospodarstw rolnych 

i sadowniczych to duży potencjał. I szansa na stworzenie 

nowych miejsc pracy.

Mieszkańcy regionu konińskiego często muszą szukać 

pracy za granicą.

Codziennie z regionu konińskiego wyjeżdżają autobusy z tymi, 

którzy muszą pracować za granicą. Z jednej strony wynika 

to z lepszych warunków finansowych w innych krajach, 

ale z drugiej – z ograniczonej oferty na rynku konińskim. 

Na emigrację decydują się także osoby młode, często 

wykształcone i dynamiczne, bo nie widzą tu żadnych 

perspektyw. To prawdziwy dramat.

Na jakie inne problemy wskazują mieszkańcy regionu 

konińskiego?

Jest ich bardzo dużo. Choćby dostęp do lekarzy specjalistów. 

Wyznacza się bardzo odległe terminy, to samo dotyczy 

specjalistycznych zabiegów i operacji. Co najgorsze, ten sam 

lekarz, który informuje, że wizyta finansowana z Narodowego 

Funduszu Zdrowia będzie za wiele miesięcy, jednocześnie 

dodaje, że prywatnie jest w stanie przyjąć tego samego 

pacjenta w przyszłym tygodniu. To skandal. 

Gdyby mieszkańcy okręgu nr 37 Panu zaufali, chciałby Pan 

uruchomić w poszczególnych powiatach, a nawet 

gminach, Punkty Pomocy Prawnej i Społecznej.

Zależy mi na jak najszerszym dialogu społecznym, pomaganiu 

mieszkańcom regionu konińskiego w kwestiach prawnych 

i społecznych oraz przekazywaniu ich postulatów w Sejmie. 

Głos regionu konińskiego powinien być mocniej słyszalny 

w Warszawie, w funkcjonujących tam instytucjach. 

Jednocześnie chciałbym zaprosić do współpracy specjalistów 

z różnych dziedzin, na przykład z dziedziny gospodarki czy 

samorządu lokalnego, aby te postulaty miały silne podstawy 

merytoryczne.

B e a t a  K e m p a ,  w i c e p r z e w o d n i c z ą c a  K l u b u  

Parlamentarnego Zjednoczona Prawica i była wiceminister 

sprawiedliwości zachęca, mówiąc o Panu: ,,To znakomity 

kandydat. Warto oddać na niego głos”.

To bardzo sympatyczne, że ktoś tak znany w polityce popiera 

kandydata Ziemi Konińskiej. To wyraz zaufania, ale i wielkie 

dla mnie zobowiązanie. Oczywiście zależy mi na jak 

najszerszym poparciu. Ale niezależnie jaka będzie decyzja 

wyborców, warto życzyć jednego – silnej i kompetentnej 

reprezentacji regionu konińskiego w Sejmie.

(Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość)
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W bezrobociu 

i w skrajnym ubóstwie
Trudno mówić o normalnym funkcjonowaniu 

społecznym, jeżeli rodzina nie ma środków 

f i n a n s o w y c h  n a  z a s p o k o j e n i e  n a w e t  

podstawowych potrzeb materialnych. Z danych 

Głównego Urzędu Statystycznego wynika, 

że w roku 2014 w gospodarstwach domowych 

o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego 

(to znaczy poniżej poziomu egzystencji) żyło ok. 2,8 

mln osób.  Wielkopolska wypada tu fatalnie, 

zajmuje bowiem 4. negatywne miejsce w kraju. 

W tym regionie w skrajnym ubóstwie żyło 10,1 

proc. osób. Gdy tę liczbę zestawimy z liczbą 

mieszkańców w Koninie i powiecie konińskim, 

da nam to ponad 20 tys. ludzi. To tyle, co liczba 

mieszkańców w dwóch dużych gminach. 

To pokazuje skalę problemu i skalę potrzeb 

społecznych. 

Ubóstwo skrajne ma fatalne konsekwencje. 

Rodziny muszą bowiem oszczędzać na jedzeniu, 

lekach, nie mówiąc o kształceniu czy dobrach 

kultury. To problem wstydliwy, którymi partie 

niechętnie się zajmują. Nie zajmują się, ponieważ 

nie mają w tym interesu. Osoba w ubóstwie 

skrajnym raczej nie chodzi na wybory. 

Niespecjalnie obchodzą ją spory partyjne. Obecne 

dyskusje o tym, jak zapewnić wyższą frekwencję 

wyborczą są jak strzelanie kulami w płot. Bo nie 

uwzględniają właśnie jednej z podstawowych 

przyczyn - biedy. Dopiero jej znaczące ograniczenie 

zapewni wyższy udział w wyborach.

Bezrobotni według gmin stan na 31.08.2015 r.

O skrajne ubóstwo najłatwiej w grupie 

bezrobotnych. W sierpniu 2015 roku w powiecie 

konińskim było ich 6 517, a w Koninie – 4 042. 

W sumie dało to 10 559 osób. Dotyczyło 

to miesiąca letniego, kiedy jest sporo pracy 

sezonowej, m.in. przy zbiorachw rolnictwie, 

w turystyce, w budownictwie. Zimą ta liczba się 

zwiększy. Tylko niewielka część – poniżej 10 

procent – miała prawo do zasiłku. W przypadku 

powiatu konińskiego były to 553 osoby, a w 

przypadku miasta Konina – 390 osób. 

Niepokojąca jest skala osób długotrwale 

bezrobotnych. W powiecie konińskim na koniec 

sierpnia 2015 roku było ich 3 927, w Koninie – 2 

478. Część tych osób prawdopodobnie już 

na zawsze zostanie w grupie bezrobotnych.

Przyglądając się programom ugrupowań 

startujących w wyborach warto analizować 

je właśnie pod kątem oferowanych narzędzi 

na ograniczenie bezrobocia, skrajnego ubóstwa, 

propozycji wykorzystania potencjału tych, którzy 

nie są aktywni zawodowo. To bowiem główny 

problem społeczny także w regionie konińskim. 

Problem tak blisko związany z niską aktywnością 

społeczną, poczuciem niższej wartości, a czasami 

różnego  rodza ju  pa to log iami ,  w  tym 

przestępczością.

   Zbigniew Nabzdyk  

Firma prowadzi działalność od 1998r. w miejscowości Kramsk-Pole. 

Usługi Ślusarskie - Piotr Hodlik - Kramsk-Pole 8a - 62-511 Kramsk
Hodlik Piotr

Głównie specjalizujemy się wykonawstwem i montażem ogrodzeń i balustrad metalowych pod zamówienie. 

W swojej ofercie posiadamy różne wzory, również realizujemy indywidualne pomysły klienta.

Współpracujemy z cynkownią Inofama Inowrocław oraz lakiernią  proszkową Dan-Mar Kramsk, na życzenie klienta 

montujemy również napędy do bram oraz domofony.

(źródło grafik: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie)
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W związku z zakończeniem kadencji Sejmu poseł Andrzej Dera podsumował 
działalność swojego Biura Poselskiego. Andrzej Dera jest członkiem Solidarnej 
Polski, której posłowie tworzą w Sejmie Klub Parlamentarny Zjednoczona 
Prawica. - Jak otwierałem Biuro Poselskie w 2012 roku, powiedziałem, 
że Ziemia Konińska zasługuje na to, aby prawica miała stąd własnego posła. 
I że będę w tym pomagał. Działalność w Koninie była dla mnie bardzo cenna. 
Dziękuję za te spotkania i współpracę. Dały mi one bardzo dużo. Dziękuję 
mojemu asystentowi społecznemu Jackowi Kubiakowi. Dzięki niemu udało się 
podjąć kilka skutecznych interwencji poselskich na rzecz mieszkańców regionu 
konińskiego. Poseł Andrzej Dera udzielił swojego poparcia w wyborach 
do Sejmu Robertowi Popkowskiemu, startującemu z listy PiS. - W polskim 
parlamencie jest deficyt osób, które znają się na prawie i gospodarce. 
A potrzeba dobrego prawa i poprawienia jakości życia. A to się nie uda bez 
rozwoju gospodarczego. Pan Robert Popkowski rozumie i czuje gospodarkę, 
prowadzi bowiem od lat dobrze prosperującą firmę rodzinną. Jest dobrą 
wizytówką Ziemi Konińskiej. I może dobrze reprezentować Ziemię Konińską w 
Sejmie.

Poseł Andrzej Dera podsumował 
działalność i poparł 
Roberta Popkowskiego

KONIN

Anna Andrzejewska, nowa wójt od ubiegłorocznych wyborów samorządowych, 
nie zachwyca stylem kierowania gminą i stylem komunikacji. Nawet w jej 
własnych szeregach słychać bardzo krytyczne głosy, co potwierdziła rezygnacja 
17 czerwca tego roku z pełnionej funkcji radnego Rady Gminy w Grodźcu 
Błażeja Marczaka. Startował on właśnie z komitetu wyborczego Andrzejewskiej, 
pod nazwą ,,Lepsza Perspektywa”. Zdobył w okręgu nr 15 – sołectwo Biskupice 
- 121 głosów, najwięcej w całej gminie. Był jednym z najlepszych radnych.
Dzień później, 18 czerwca, tłumacząc swoją rezygnację, stwierdził m.in.: 
,,Nie zgadzam się totalnie, że tak powiem, ze sposobem prowadzenia 
inwestycji, pomysłem na rozwój naszej gminy. (...) Razem z panią wójt byłem ..., 
pani wójt zaprosiła mnie do Komitetu „Lepsza Perspektywa”, powiem tak, 
nie wydaje mi się, żeby to była lepsza perspektywa, a na pewno w najbliższym 
czasie razem nie zmienimy tej gminy na lepsze”.
W rozmowie z Konińską Gazetą Internetową były radny nie chciał w szerszym 
zakresie odnieść się do przyczyn swojej rezygnacji.
W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grodziec w okręgu nr 15 
nowym radnym został Tomasz Czapczyk. Był jedynym kandydatem, a tym 
samym obyło się bez głosowania. W ubiegłorocznych wyborach 
samorządowych Tomasz Czapczyk ubiegał się o funkcję wójta gminy Grodziec, 
a tym samym był konkurentem obecnej wójt Anny Andrzejewskiej. Objęcie 
funkcji radnego przez taką osobę może oznaczać twórczy impuls, większe 
samorządowe emocje i dociekliwą analizę podejmowanych decyzji 
przez obecne władze samorządowe.

Duet samorządowy w Grodźcu - wójt Anna Andrzejewska i przewodniczący 
Rady Gminy Mariusz Woźniak – reprezentuje KWW ,,Lepsza Perspektywa”. 
,,Nie wydaje mi się, żeby to była lepsza perspektywa” - stwierdził były radny 

Błażej Marczak.  

GRODZIEC

Z lepszej perspektywy zrobiła 
się znacznie gorsza

Stefan Dziamara, burmistrz gminy i miasta Rychwał, to szef Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w powiecie konińskim. SLD to partia zgodnie z teoretycznymi 
założeniami z troską pochylająca się nad losem wykluczonych i ubogich, także 
w regionie konińskim. Z praktyką jest już znacznie gorzej. Bo jeżeli ktoś już się 
pochyla, to przede wszystkim nad swoim losem. Jak wykluczeni i ubodzy wejrzą 
w oświadczenie majątkowe szefa SLD w powiecie konińskim, to zaraz uwierzą, 
że ktoś taki z empatią zrozumie ich sytuację. Tym bardziej, że niezależnie od 
tego, czy kraj był niedemokratyczny, czy demokratyczny, szef SLD umiał się 
znaleźć w finansowej awangardzie klasy pracujących, i to za państwowe 
pieniądze.Poniżej dwa fragmenty oświadczenia majątkowego:

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kleczewie, 29 września, 
w punkcie wolne wnioski i zapytania radny Wiesław Stolarski rozpoczął: ,,Sołtys 
Kamionki nie wyraża ochoty…”, i zawiesił głos. Gdy zebrani na sali wybuchnęli 
śmiechem, szybko dokończył: ,,współpracować z radnym”. Sołtys Kamionki 
Olga Natywo nie odniosła się publicznie do tych słów skargi. I dlatego 
nie wiadomo, o co z tą ochotą (brakiem ochoty) współpracy chodzi.

KLECZEW

 Sołtys nie wyraża ochoty

RYCHWAŁ

Dobry finansowy los szefa SLD

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale - dochód w wysokości: 143.528,47 zł
Emerytura -                                          dochód w wysokości: 47.047,72 zł

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 51.630,00 zł.
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie mam
- papiery wartościowe:
PIONIER PEKAO FIO, PFG SFIO PIONIER Obligacji Strategicznych, Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SĄ.na kwotę: 69.106,68 zł.
ALIOR SFIO Stabilnych Spółek na kwotę: 48.662,61 zł.
AL. FIO Subfundusz na kwotę: 104.450,67 zł.
Prosperita” na kwotę: 15.499,96 zł.  
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Sławek to chory chłopiec, mieszkający w Synogaci. Jego marzeniem był własny 
komputer. Sołtys Synogaci Przemysław Jarka spróbował to marzenie spełnić. Dlatego 
wyszedł z inicjatywą zbiórki pieniędzy podczas festynu Pożegnanie Lata w Zakrzewku. 
Udało się wtedy zebrać 645 zł. Pojawił się problem dalszych koniecznych do zakupu 
komputera środków finansowych. Konińska Gazeta Internetowa poinformowała o akcji 
przedsiębiorcę z Konina Roberta Popkowskiego, właściciela firmy Cloon, z prośbą o 
rozpoznanie, czy konińscy przedsiębiorcy mogliby pomóc choremu chłopcu z gminy 
Wierzbinek. Robert Popkowski zadecydował, że podaruje Sławkowi jeden z firmowych 
laptopów, a jednocześnie zaproponował, aby zebrane pieniądze przekazać rodzinie z 
przeznaczeniem na rehabilitację chłopca. Tak też się stało. Przedsiębiorca z Konina 
pojawił się w Synogaci i wręczył chłopcu wymarzony komputer.
Serdecznie dziękujemy za okazane serce Panu Robertowi Popkowskiemu, 

 2 października uroczyście otwarto Pracownię Sławsk. To pomieszczenie 
w Domu Kultury przy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, które ma być 
artystyczną świetlicą wiejską. Młodzież wyremontowała je głównie własnymi 
siłami, zdobywając pieniądze na materiały w konkursie ,,Spółdzielnia 
pomysłów”, zorganizowanym przez jedną z instytucji bankowych. Jego celem 
było wsparcie oddolnych  inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności 
zmieniają otaczającą ją rzeczywistość. Pomysł ze Sławska - stworzenie 
świetlicy wiejskiej, która będzie integrować i rozwijać lokalną społeczność – 
znalazł się w finale. I otrzymał na realizację wsparcie finansowe w wysokości 10 
tys. zł. Projekt tak został opisany na stronie konkursu: ,,Naszym pomysłem na 
obudzenie sławskiej społeczności jest stworzenie miejsca wyjątkowego, 
miejsca, które nosić będzie nazwę Pracownia Sławsk. Pracownia kojarzy nam 
się ze sztuką, z warsztatem artysty. I faktycznie, odbywać się tam będą zajęcia 
plastyczne, ale nie będzie to tylko jedna z form aktywności podejmowanych w 
tym miejscu. Wypracowywać tam będziemy społeczeństwo obywatelskie, gdyż 
podejmowany dialog i integracja z pewnością doprowadzą do tworzenia coraz 
to nowych inicjatyw przez mieszkańców naszej wsi. Zacznijmy jednak od tego, 
że Sławsk to wieś położona w województwie wielkopolskim, niedaleko miasta 
Konina. Liczba mieszkańców to około 1700 - i ta duża ilość osób nie ma gdzie się 
spotkać w chłodne dni, nie ma gdzie posłać dzieci na warsztaty rozwijające ich 
wyobraźnię. Dlatego narodził się pomysł przekształcenia pomieszczenia, gdzie 
kiedyś mieściła się biblioteka, w bijące serce sławskiej kultury. Miejsce, które 
z pewnością zmieni naszą wieś! Gdzie będzie można przyjść ze znajomymi, 
pograć w gry planszowe, poczytać książkę czy wziąć udział w zajęciach 
plastycznych albo innych warsztatach i akcjach tam przeprowadzanych. Trzeba 
udowodnić mieszkańcom, że ciekawe rzeczy dzieją się nie tylko w miastach, 
a to, jak będzie wyglądało nasze otoczenie, zależy tylko od nas! 
W mieszkańcach Sławska drzemie ogromny potencjał, który trzeba wydobyć!”. 
Tego rodzaju projekt autorstwa młodych ludzi z miejscowości wiejskiej to coś 
wyjątkowego w powiecie konińskim. Dlatego trudno się dziwić, że na 
uroczystości otwarcia Pracowni Sławsk pojawiło się wielu gości.
Nie zabrakło także artystycznych wrażeń, dzięki wystawie prac Klaudii 
Wrzesińskiej i Macieja Gila oraz koncertowi muzycznemu. A gościnność 
podkreśliły lokalne potrawy przygotowane przez miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich. 

WIERZBINEK

Komputer dla chorego
Sławka z Synogaci

Wydarzeniem I Spinningowych Mistrzostw Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego nr 8 w Sompolnie – 11 października na Warcie w Świętem (gmina 
Kramsk) - były trwające ponad półtorej godziny zmagania Dariusza Nijaka z 20 - 
30 kilogramowym sumem. Ryby ostatecznie nie udało się złowić, ponieważ się 
zerwała.  Ale Dariusz Nijak zdobył uznanie wędkarzy. W zawodach brało udział 
33 zawodników. I miejsce zajął Kamil Kwiatkowski, II – Czesław Woźniak, III – 
Marcin Marciniak, IV – Tomasz Janicki, V – Wiesław Kawka, VI – Tomasz 
Tomczak.
Sędzią głównym zawodów był Marek Wiśniewski, sędzią pomocniczym – 
Leszek Wiśniewski, sędzią sekretarzem – Ryszard Wańkowski. Po zawodach 
odbyła się biesiada wędkarska. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody i puchary, 
wręczone przez prezesa Koła PZW nr 8 w Sompolnie Jacka Sławińskiego.

Poseł PO Tomasz Nowak zaserwował sprawozdanie poselskie. Nie brakuje 
w nim humorystycznych elementów. Nas szczególnie ubawił, biorąc pod uwagę 
patetyczny styl, następujący kawałek: ,,W marcu 2015 roku poseł Tomasz 
Nowak otrzymał alarmujące informacje odnośnie gwałtownego wysychania 
jeziora Wilczyńskiego oraz braku realizacji programu zatłaczania wody 
z odkrywki Jóźwin II ze względu na zastrzeżenia środowiskowe. Poseł 
zadecydował o zaangażowaniu  się w sprawę uratowania jeziora”. 
Poseł jest znany z podkręcanej dramaturgii swoich wystąpień. Po czymś takim 
władze gminy Wilczyn powinny wystąpić z wnioskiem o przyznanie specjalnego 
medalu zasługi dla ratownika. Pojawia się jednak pytanie, co ze służbami 
i instytucjami państwowymi, które powinny odpowiednio wcześnie wiedzieć 
o takich sprawach, jak degradacja jeziora. I skutecznie reagować.

WILCZYN

Poseł jako ratownik jeziora

SOMPOLNO

Sum się nie dał

Sławek ma już własny komputer. Szczególnie lubi oglądać filmy o pingwinach.

RZGÓW

Aktywna młodzież 
z Pracowni Sławsk

To dzięki młodzieży powstała Pracownia Sławsk 

Rodzinne zdjęcie uczestników zawodów 

montaż i sprzedaż techniki grzewczej i usług sanitarnych

11-letnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra monterów 

Sklep: Koło, ul. Stary Rynek 6

tel: 501 290 204, sklep/fax: 63 27 24 697, e-mail: liczbinscy@op.pl

Hydro-Kran Roman Liczbiński

przedsiębiorcy z Konina; Panu Sołtysowi Synogaci Przemysławowi 
Jarka,który zorganizował akcję dla Sławka; osobom, którzy w tej akcji 
pomogli oraz wszystkim darczyńcom, którzy przekazali pieniądze na 
rzecz naszego syna. To wspaniałe, że można liczyć na innych ludzi.

Anna i Mirosław Jakubowscy, rodzice Sławka 
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USŁUGI�TRANSPORTOWE
USŁUGI�DŹWIGOWE�(do�18�ton)
PODNOŚNIK
KOPARKI
ŁADOWARKI
KOPARKO-ŁADOWARKI
SKUP�ZŁOMU

PHU Henryk Majewski

Henryk Majewski

Kazimierz Biskupi,
ul. Klasztorna 2 (dawna baza GS)
tel. 608 078 793

KAZIMIERZ BISKUPI

O bombie ekologicznej 
do prezydenta RP

Wójt gminy Jan Sikorski napisał do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym 
poinformował go o ,,tykającej bombie ekologicznej”. Sprawa dotyczy ok. 15 
tysięcy ton odpadów, znajdujących się na terenie nieruchomości przy 
ul. Biurowiec 3 w Kazimierzu Biskupim. ,,Duża część odpadów znajdujących się 
na działce jest w rozpadających się pakietach, workach. Wśród góry śmieci 
znajdują się również pojemniki, prawdopodobnie z substancją ropopochodną. 
Niektóre z nich są uszkodzone, co powoduje wyciek substancji na zewnątrz. 
Odpady są zgromadzone w tym miejscu od kilku lat. Od roku 2012 odpady 
są tylko magazynowane, nie jest prowadzony ich odzysk” - napisał wójt, prosząc 
o pomoc. Dotychczasowe działania nie spotkały się bowiem z należytym 
odzewem.
29 września Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedziała, 
że pismo wójta zostało przekazane do Ministerstwa Środowiska, z wnioskiem 
o rozpatrzenie sprawy i przedstawienie zajętego stanowiska.

(pełna treść obu pism wkrótce w wydaniu internetowym KGI)

Wójt napisał do prezydenta 
o ,,tykającej bombie ekologicznej”

KONIN

Ślubowanie w ,,Medyku”

W Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Koninie po raz 46. obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. 
Przyjęto też ślubowanie kolejnego rocznika słuchaczy WSCKZiU (Zespołu 
Szkół Medycznych – kierunki dzienne, oraz Policealnej Szkoły Służb 
Społecznych i Medycznych – kierunki zaoczne). Jak podkreślił w swoim 
wystąpieniu dyrektor Wojciech Szymczak, szczególny charakter miało ono 
dla słuchaczy kierunku technik sterylizacji medycznej, ponieważ są oni 
pierwszymi w tym obszarze kształcenia.

III miejsce w powiecie konińskim
KRAMSK

Uczniowie z gminy Kramsk dobrze wypadli w pierwszej części sprawdzianu 
po klasie szóstej. Odbył się on w kwietniu. Jak poinformował Andrzej Nowak, 
doradca wójta, sprawdzian dotyczył umiejętności z zakresu języka polskiego 
i matematyki. Uczniowie z Kramska zajęli III miejsce w powiecie konińskim. I byli 
na poziomie porównywalnym z uczniami z gminy Krzymów i Stare Miasto.

W gminie Kramsk utrzymuje 
się tendencja spadkowa 
dotycząca liczby młodych osób 
w  s z k o ł a c h .  N a k ł a d a  
to na placówki oświatowe 
prowadzone zarówno przez 
samorząd ,  j ak  i  p r zez  
stowarzyszenia, konieczność 
rac jona lnego  pode jśc ia  
do problemu finansowania 
oświaty. Bowiem im mniej 
u c z n i ó w ,  t y m  n i ż s z a  
subwencja.

ŚLESIN

Sołtys z Lichenia Starego
Janina Staszak jest sołtysem Lichenia Starego od 2006 roku. Powiedziała, 
że lubi pracować z ludźmi. Cieszą ją pozytywne zmiany, jakie zachodzą 
w Licheniu. Dzięki jej staraniom zamontowano monitoring miejscowości, 
oznakowano ulice, zorganizowano kosze na odpady segregowane, 
zagospodarowano teren nad Jeziorem Licheńskim. ,,Zarówno za poprzedniego 
burmistrza, Jana Niedźwiedzińskiego, jak i za obecnego, Mariusza 
Zaborowskiego, sporo dostajemy z gminy. Licheń był i jest doceniany” - 
powiedziała Konińskiej Gazecie Internetowej. Podkreśliła, że mieszkańcy 
są aktywni, prężnie działają w takich organizacjach, jak Koło Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Seniora, Stowarzyszenie Promocji 
Lichenia, Fundacja ERKA. ,,Dobrze układa się też współpraca z radnymi 
gminnymi i radnym powiatowym” - dodała.

reklama i fotografia

Dzień Seniora
SOMPOLNO

Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sompolnie skupia 
osoby młode duchem, o czym przekonują organizowane przez nie uroczystości 
i imprezy. 3 października w sali OSP ok. członków tej organizacji oraz 
zaproszonych gości bawiło się na Dniu Seniora. Wszystkich powitał Bolesław 
Wolski, przewodniczący Zarządu Koła PZERiI. Walczyki, tanga, ludowe 
i popularne piosenki porywały wszystkich do tańca. Zgodnie z tradycją emeryci 
otrzymali tort od radnego Rady Miejskiej w Sompolnie Piotra Wełnickiego.

modnemedia.pl Adrian Józefacki ul. Wesoła 30, 62-563 Licheń Stary
www.modnemedia.pl, e-mail: biuro@modnemedia.pl, GSM +48 881 666 696

- billboardy
- banery
- szyldy
- tablice reklamowe
- witryny sklepowe

- reklama
- fotograf ia reklamowa
- fotograf ia produktowa
- gadżety reklamowe
- projektowanie graf iczne

- projektowanie stron www
- reklama na samochodach
- ulotki
- wizytówki
- identyf ikacje wizualne f irm

reklama i fotograf ia
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KRZYMÓW

O stanie przedzawałowym samorządów
 Wójt Krzymowa Tadeusz Jankowski to jeden z trzech wójtów w regionie 
konińskim, i jedyny w powiecie konińskim, który tę funkcję pełni od 1990 roku, czyli 
od czasu powstania samorządów gminnych. Dwóch pozostałych to Włodzimierz 
Fraszczyk, wójt gminy Olszówka, oraz Jan Nowak, wójt gminy Kawęczyn.
Tak długie doświadczenie samorządowe pozwala wójtowi Tadeuszowi 
Jankowskiemu ocenić i porównać kondycję samorządów lokalnych w różnych 
okresach. Co do obecnego stanu, nie szczędzi słów krytycznych. Uważa, że wiele 
gmin pod względem finansowym jest w stanie przedzawałowym. A to oznacza 
brak możliwości rozwoju. Dlatego potrzebne są takie zmiany w prawie, które 
dadzą gminom finansowy oddech. Wójt Tadeusz Jankowski poruszył ten problem 
w rozmowie z kandydatem PiS do Sejmu Robertem Popkowskim. Podkreślił, 
że potrzebne są takie zmiany w ustawie o finansach publicznych, które zapewnią 
stabilizację finansową gmin, a tym samym możliwość planowania rozwoju. 
Niestety, nadal jest tak, że nakłada się na samorządy nowe zadania bez 
zapewnienia odpowiedniej puli pieniędzy, gwarantującej prawidłową realizację 
tych zadań. W obecnym modelu gminy są bite po kieszeni. Dotyczy to na przykład 
finansowania przez samorządy dróg publicznych, które do nich nie należą, czy też 
zbyt niskiej subwencji oświatowej. Zdaniem wójta Krzymowa, nowy Sejm 
powinien doprowadzić do polepszenia warunków prawnych i finansowych gmin, 
tak by rzeczywiście samorządność lokalna miała możliwości prawdziwego 
rozwoju.

SKULSK

Dużo azbestu
Wójt Andrzej Operacz poinformował, że została zakończona inwentaryzacja 
wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Skulsk. 
Wyroby azbestowe zastosowane jako pokrycia dachowe zostały 
zidentyfikowane w 1884 miejscach, z czego 633 to pokrycia dachowe budynków 
mieszkalnych, 1206 to azbest na budynkach gospodarczych. 
W 45 lokalizacjach azbest stwierdzono na obiektach, które nie znajdowały 
się w ewidencji lub azbest zalegał na posesji. Łączna powierzchnia 
zidentyfikowanych wyrobów zawierających azbest występujących na terenie 
gminy Skulsk to 231 998 mkw. o szacunkowej masie 2 551 978 kg.

STARE MIASTO

Czy dojdzie do likwidacji 

Straży Gminnej?
1 października, na sesji Rady Gminy, 8 radnych poparło uchwałę w sprawie 
zasięgnięcia opinii Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu dotyczącej 
rozwiązania Straży Gminnej w Starym Mieście. To pierwszy krok do likwidacji tej 
formacji. Czy do tego ostatecznie dojdzie, okaże się w najbliższych tygodniach.
Straż Gminna w Starym Mieście funkcjonuje od 23 kwietnia 2012 roku. Obecnie 
zatrudnia 3 osoby – 2 strażników i jednego pracownika cywilnego. W I półroczu 
2015 roku koszt jej funkcjonowania wyniósł 111 563,35 zł.
Czy jest sens utrzymywania Straży Gminnej? Większość radnych uważa, 
że nie. Wójt Ryszard Nawrocki i mniejszościowa grupa radnych widzi więcej 
korzyści z funkcjonowania tej formacji, mimo ponoszonych kosztów. 
W odpowiedzi na pytanie Konińskiej Gazety Internetowej wójt wskazał liczne 
pozytywne efekty. Na przykład w ramach współpracy z pracownikami Urzędu 
Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy jest to m.in. 
,,realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt, tj.: pomoc w odławianiu 
bezdomnych zwierząt, współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami 
oraz schroniskiem, interwencje na nieruchomościach, w których istnieje 
podejrzenie znęcania się nad zwierzętami, współpraca z lekarzem weterynarii, 
pomoc w adopcji bezdomnych zwierząt”.
Straż bierze czynny udział ,,w pracach związanych z wystąpieniem 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (powódź, porywisty wiatr, susza)”. 
Kontroluje nieruchomości  pod kątem wywozu nieczystości stałych 
(sprawdzanie umów, rachunków) oraz nieruchomości niezamieszkałych (firm, 
instytucji) w zakresie posiadania umów i rachunków za odpady.
Straż współpracuje także z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Włącza się w długofalowe programy GKRPA, na przykład 
,,Powstrzymaj pijanego kierowcę”, czy uczestniczy w akcji ,,Bezpieczne 
wakacje”.
(pełna treść odpowiedzi wkrótce w wydaniu internetowym KGI)

Od 2011 roku sołtys sołectwa Kraśnica 
Elżbieta Cieślak, wspólnie z Radą 
Sołecką i mieszkańcami, wnosi do władz 
samorządowych gminy Golina o budowę 
drogi gminnej w miejscowości Kraśnica 
Kolonia. Jak na razie, bez powodzenia. 
,,Będziemy pisać aż do skutku, nawet 
jeżeli nie otrzymujemy odpowiedzi. Jako 
sołtys czuję się odpowiedzialna za to, co 
się dzieje w sołectwie. I będę o tę drogę 
walczyć” - powiedziała Elżbieta Cieślak.

GOLINA

Droga im bardzo droga

Sołtys Elżbieta Cieślak

WIERZBINEK

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
W gminie Wierzbinek okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej to już tradycja. 13 października takie spotkanie odbyło się w Łysku. 
Sekretarz gminy Jolanta Siekaczyńska oraz kierownik Gminnej Administracji 
Placówek Oświatowych Jacek Musiał przekazali nauczycielom oraz 
pozostałym pracownikom oświaty życzenia w imieniu wójta gminy Wierzbinek 
Pawła Szczepankiewicza. Trafiły też do nich życzenia od wicestarosty 
konińskiego Władysława Kocaja, odczytane przez radnego powiatowego 
Andrzeja Kłosowskiego. Poza tym zostały wręczone Nagrody Wójta. 
Świąteczne spotkanie zakończono wspólnym obiadem.
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