


Szanowni Państwo !

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce folder promocyjny  
Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Przedstawia on historię powstania partnerstwa, krótkie informacje  
o gminach członkowskich oraz podsumowanie  

dotychczasowej działalności.
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podejmuje inicjatywy na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do aktywnego udziału w tym procesie  

poprzez współpracę z naszym Stowarzyszeniem
Wspólnie możemy zmienić Wielkopolskę Wschodnią w piękny  

i bogaty region.

Jarosław Felczyński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

„Wielkopolska Wschodnia”
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„EASTERN WIELKOPOLSKA” 
ASSOCIATION

Eastern Wielkopolska („Wielkopolska Wschodnia”) Association was 
set up in June 2006. Its purpose is to support rural areas development in 
nine communes: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, 
Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. The Association is seated in Kramsk 
and constitutes a Local Action Group (LAG) supporting local initiative in 
its area. “Wielkopolska Wschodnia” Association gathers the representati-
ves  of local government in the communes, the representatives of non-go-
vernmental sector (associations and foundations) as well as commercial 
entities. A LAG is an ideas-generating forum for local development, but 
also a fund-raising body to conduct projects, including those that apply 
for the EU funds, eg. within the LEADER programme.  

 
A vision of Eastern Wielkopolska:
Eastern Wielkopolska is a developed region where modernity co-

exists with tradition and development does not disturb the environ-
ment.

We care for the environment by producing renewable energy and 
reusing degraded areas in an eco-friendly way.

Integrated, friendly and economical, we work for the benefit of 
a rich and beautiful region.

On the basis of projects created during workshops and an analysis of 
questionnaires a Local Development Strategy was created. The strategy 
defines 4 general strategic objectives:

Objective 1: Improving living standards  
Objective 2: Activating the residents, boosting social capital 
Objective 3: Improving local resources management and their valorisa-
tion
Objective 4: Preserving cultural and natural heritage of the rural areas
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DER VEREIN

„OSTGROSSPOLEN”

Der Verein „Ostgroßpolen“ („Wielkopolska Wschodnia”) wurde im 
Juni 2006 gegründet. Sein Ziel ist die Umsetzung der Maßnahmen für die 
Entwicklung des ländlichen Raums innerhalb von 9 Gemeinden: Babiak, 
Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompol-
no und Wierzbinek. Der Sitz des Vereins ist Kramsk. Der Verein ist die 
Lokale Aktionsgruppe (LAG), die lokale Initiativen in seinem Tätigkeits-
gebiet unterstützt. Im Verein „Ostgroßpolen” sind Vertreter der Gebiet-
skörperschaften der vorgenannten Gemeinden, Vertreter der Nichtregie-
rungsorganisationen (Vereine und Stiftungen) sowie der kommerziellen 
Unternehmen tätig. LAG ist ein Forum, in dem Ideen für die lokale En-
twicklung generiert werden. Zugleich sucht sie auch nach den Mitteln für 
die Umsetzung von Projekten, sie bewirbt sich u.a. um EU-Zuschüsse z.B. 
im Rahmen des LEADER-Programms.

Die Vision der Region Ostgroßpolen:
Ostgroßpolen ist eine wirtschaftlich gut entwickelte Region, in der 

das Moderne und die Tradition koexistieren und die Entwicklung im 
Einklang mit der Umwelt erfolgt.

Wir sorgen für die Umwelt durch Erzeugung erneuerbarer Energie 
und durch ökologische Bewirtschaftung der brachliegenden Flächen.

Integriert, freundschaftlich und wirtschaftlich – wir arbeiten für 
die schöne und reiche Region.

Auf Grundlage der in den Workshops erarbeiteten Projekte und der 
Auswertung der Umfrage wurde die Lokale Entwicklungsstrategie en-
twickelt. Sie bestimmt 4 allgemeine strategische Ziele:

1. Ziel: Verbesserung der Lebensqualität
2. Ziel: Aktivierung der Bewohner, Stärkung von Sozialkapital
3. Ziel: Verbesserung des Managements der lokalen Ressourcen und de-
ren Valorisierung
4. Ziel: Erhaltung des Kultur- und Naturerbes des ländlichen Raums
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ASSOCIATION
„WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”

En juin 2006 il a été constitué l’Association „Wielkopolska Wschod-
nia” dont le but est la réalisation des activités en faveur du développe-
ment des  terrains ruraux sur le territoire de neuf communes: Babiak, 
Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, 
Wierzbinek. L’Association ayant son siège à Kramsk. L’Association est un 
Groupe Local d’Activité (LGD) qui appuie les initiatives locales sur le ter-
ritoire d’activité. Dans le cadre de l’Association „Wielkopolska Wschod-
nia” agissent les représentants des autorités territoriales des communes 
indiquées, représentants du secteur extragouvernemental (associations, 
fondations) et commerçants. LGD est un forum qui crée les idées pour 
un développement local mais également un corps qui cherche les fonds 
pour la réalisation des projets et qui sollicite les subventions de l’Union 
Européenne par exemple : dans le cadre du programme LEADER.

  
La vision du territoire de la Grande Pologne d’Est - Wielkopolska 

Wschodnia:
Wielkopolska Wschodnia est un territoire économiquement déve-

loppé où la modernité est bienvenue et existe à côté de la tradition et 
le développement intervient en accord avec l’environnement naturel.

Nous protégeons notre environnement naturel en produisant de 
l’énérgie renouvelable et en aménageant d’une façon écologique  les 
terrains dégradés.

Intéressés, amicaux et ayant l’esprit d’économie – nous travaillons en 
faveur d’une belle et riche région.

Selon les projets élaborés pendant les ateliers et analyses des enquêtes 
menées, il a été élaboré la Stratégie Locale du Développement. La Stra-
tégie désigne 4 objectifs stratégiques principaux:

Le but 1: Amélioration de la qualité de vie
Le but 2: Activisation des habitants, renforcement du capital social
Le but 3: Amélioration de la gestion des sources locales et leur valorisatio
Le but 4: Protection du patrimoine culturel et naturel de la campagne.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIE  

„WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” 
powstało w czerwcu 2006 roku. Jego celem jest 
realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich na terenie dziewięciu gmin: Babiak, 
Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, 
Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. Siedzibą 
Stowarzyszenia jest Kramsk. Stowarzyszenie 
stanowi tak zwaną Lokalną Grupę Działania 
(LGD), wspierającą inicjatywy lokalne na ob-

szarze objętym działaniem. W ramach Stowarzyszenia „Wielkopolska 
Wschodnia” działają przedstawiciele samorządów wymienionych gmin, 
przedstawiciele sektora pozarządowego (stowarzyszeń, fundacji), pod-
mioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. LGD jest forum generującym 
pomysły na lokalny rozwój, ale także organizacją poszukującą funduszy  
na realizację projektów, w tym dotacji Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” wdraża podejście  
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
którego głównym celem jest budowanie kapitału społecznego poprzez 
aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania no-
wych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszanie zarządza-
nia lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

LEADER jest oddolnym partnerskim podejściem w celu rozwoju ob-
szarów wiejskich realizowanym przez Lokalne Grupy Działania, polega-
jącym na opracowaniu przez lokalną społeczność  Lokalnych Strategii 
Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej projektów łączących 
zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejęt-
ności trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Wdrażanie LSR ma na celu umożliwienie mieszkańcom terenów  
objętych strategią, realizację projektów z niej wynikających, które przy-
czynią się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. W ramach 
wdrażania lokalnej strategii rozwoju są realizowane następujące działa-
nia:
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a) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
c) Odnowa i rozwój wsi
d) Małe projekty.
Obszar „Wielkopolska Wschodnia” zlokalizowany jest w środkowo - 

wschodniej części województwa wielkopolskiego w obrębie powiatów 
konińskiego i kolskiego. W przeważającej części jest to teren równin-
ny z małymi odstępstwami. Zajmuje obszar 1031,24 km2, zamieszkany   
przez około 68 tysięcy mieszkańców. Obszar ma typowo rolniczy cha-
rakter, bowiem aż 77% jego powierzchni stanowią użytki rolne, z czego 
przeważającą cześć zajmują grunty orne.

Od kwietnia 2006 r. mieszkańcy, jak i założyciele Stowarzysze-
nia uczestniczyli w szeregu spotkań dotyczących rozwoju obsza-
rów wiejskich, podczas których podejmowano dyskusję nad naj-
ważniejszymi sektorami gospodarki na naszym terenie. Wskazane 
zostały silne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia rozwoju, 
jakie pojawiają się poza obszarem Stowarzyszenia. Za najważniejszy 
sektor uznano rolnictwo – zarówno tradycyjne, jak i ekologiczne czy 
zintegrowane w połączeniu z przedsięwzięciami natury ekologicznej  
i środowiskowej, takimi jak produkcja roślin energetycznych, energia 
słoneczna i wiatrowa, oczyszczalnie przydomowe czy rekultywacja tere-
nów poprzemysłowych. 

Podczas wstępnych warsztatów strategicznych określono wizję ob-
szaru Wielkopolski Wschodniej:

Wielkopolska Wschodnia jest obszarem rozwiniętym gospodar-
czo, w którym nowoczesność gości obok tradycji, a rozwój następuje 
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Dbamy o środowisko natu-
ralne, produkując energię odnawialną i zagospodarowując w sposób 
ekologiczny tereny zdegradowane. Zintegrowani, przyjaźni i gospo-
darni – pracujemy na rzecz pięknego i bogatego regionu.

W lutym 2007 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jed-
nomyślnie została przyjęta Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Stowarzy-
szenia „Wielkopolska Wschodnia”. LSR jest dokumentem zawierającym 
charakterystykę obszaru LGD, analizę silnych i słabych stron oraz szans 
i zagrożeń regionu. Ponadto umieszczone są w niej tematy wiodące LSR, 
cele strategiczne i szczegółowe do zrealizowania przez Stowarzyszenie. 

Lokalna Strategia Rozwoju określa 4 podstawowe cele, którymi są:
1. Poprawa jakości życia.
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2. Aktywizacja mieszkańców, 
wzmocnienie kapitału społecznego.
3. Polepszanie zarządzania lokalny-
mi zasobami i ich waloryzacja.
4. Zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego wsi.

Na bazie celów ogólnych Lokalnej 
Strategii Rozwoju opracowano ma-
tryce logiczne stanowiące najważ-
niejsze obszary w sferach: społecz-
nej, ekonomicznej oraz publicznej, 
które są wspierane i promowane 
przez LGD. 

Tymi obszarami są:
• Zwiększenie wielofunkcyjności 
i rozwój ekonomiczny obszaru Wiel-
kopolski Wschodniej.
• Rozwój turystyki, sportu i rekre-
acji.
• Edukacja i podwyższanie kwalifi-
kacji mieszkańców obszaru Wielko-
polski Wschodniej.
• Ekologiczna Wielkopolska 
Wschodnia.
• Dziedzictwo kulturowe i promocja 
Wielkopolski Wschodniej.

Obecnie Stowarzyszenie „Wielko-
polska Wschodnia” liczy ponad 50 
członków. Aktualny skład Zarządu 
tworzą:
- Jarosław Felczyński – Prezes,
- Zbigniew Mielczarek – Wiceprezes,
- Radosław Wietrzykowski – Skarbnik,
- Justyna Zielińska – Sekretarz,
- Radosław Bartczak – Członek,
- Agnieszka Lewandowska - Członek,
- Marek Szałek - Członek.
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Festiwal folklorystyczny w Dzierawach

Warsztaty haftowania w Grzegorzewie

Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej



W ramach swojego funkcjono-
wania LGD „Wielkopolska Wschod-
nia” organizuje szkolenia dla swoich 
członków dotyczące różnych dzie-
dzin działalności m.in. „Skutecz-
ne metody promocji i jej techniki”, 
„Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw”, „Agroturystyka szansą 
na rozwój i upowszechnienie pro-
duktu lokalnego”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolni-
czej”. Stowarzyszenie jest również 
organizatorem szkoleń dla miesz-
kańców obszaru działania LGD. 
Dotychczasowa tematyka szko-
leń obejmowała zasady tworzenia 
i rozwoju działalności gospodarczej,  
tworzenia biznesplanu, podstaw 
rachunkowości, elementów kadro-
wo-płacowych, a także możliwości 
wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii w zakresie biopaliw, 
biomasy, biogazu, energii słonecznej  
i wiatrowej.

Od kwietnia do listopada 2012 
roku Stowarzyszenie „Wielkopol-
ska Wschodnia” realizowało projekt 
współpracy pn. „Turystyczne Uro-
ki Regionu Inspiracją Społecznej 
Aktywności” o akronimie TURISA. 
Partnerami w realizowanym przed-
sięwzięciu były trzy sąsiednie Lokal-
ne Grupy Działania: Stowarzyszenie 
„Solna Dolina” z siedzibą w Kłodawie, 
Stowarzyszenie „Solidarni w Partner-
stwie” z siedzibą w Starym Mieście 
oraz „Między Ludźmi i Jeziorami” 
z siedzibą w Kazimierzu Biskupim.
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Konferencja subregionalna Dziedzictwo dla 
Przyszłości w Izabelinie

Impreza TURISA Partnerstwo LGD-ów siłą 
Wielkopolski w Wierzbinku

Festiwal Oriestr Dętych w Grzegorzewie

Celem ogólnym realizowanego projektu współpracy była promocja 
i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby 
turystyczne. Cel ten realizowany był poprzez: promocję walorów tury-
styczno – rekreacyjnych oraz popularyzowanie turystycznych walorów 
obszaru, poprawę warunków życia mieszkańców obszarów Lokalnych 
Grup Działania poprzez zwiększenie ruchu turystycznego, poprawę jako-
ści i dostępności do informacji turystycznych oraz ożywienie aktywności 
i integracja mieszkańców. 

W ramach realizacji projektu współpracy: zakupiono nośni-
ki informacji turystycznej - gabloty multimedialne i infokioski, 
które prezentują ciekawe i atrakcyjne miejsca turystyczne, opra-
cowano i wydano albumy promujące obszar Partnerów, powsta-
ła wspólna strona internetowa www.turisa.pl, która prezentuje tu-
rystyczne atrakcje regionów. Ważnym elementem realizowanego  
projektu była organizacja czterech imprez promocyjnych pod na-
zwą: „TURISA – partnerstwo LGD-ów siłą Wielkopolski”, podczas 
których wszystkie partnerskie LGD prezentowały dorobek kultu-
ralny i turystyczny swoich obszarów. Jedna z imprez organizowana  
w ramach projektu współpracy odbyła się w Wierzbinku i cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

Zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzy-
szenie „Wielkopolska Wschodnia” podejmuje i wspiera inicjatywy kultu-
ralne służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego. LGD jest 
inicjatorem festiwali – zespołów wokalno-instrumentalnych, orkiestr dę-
tych, a także warsztatów tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła w zakresie 
szydełkowania, rzeźbiarstwa i haftu. Stowarzyszenie angażuje się również 
w podobnego typu inicjatywy podejmowane przez gminy członkowskie.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
ul. Chopina 12,

62-511 Kramsk
tel./faks 63 245 18 58

e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl
www.wielkopolskawschodnia.pl

Biuro Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”
ul. Kurpińskiego 6

62-511 Kramsk
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GMINA BABIAK

Gmina Babiak wchodzi w skład powiatu kolskie-
go i jest położona we wschodniej części Wielkopol-
ski. Zajmuje powierzchnię 133,58 km2, co stanowi 
ponad 13,2 % powierzchni powiatu. Gmina podzie-
lona jest na 50 miejscowości wchodzących w skład 
30 sołectw. Liczba mieszkańców przekracza 8.200 
osób, a wskaźnik feminizacji na poziomie 101 ob-
razuje minimalną przewagę liczebną kobiet. To co 
wyróżnia gminę Babiak na tle innych, to niepowta-

rzalne bogactwo przyrodnicze i historyczne. W Babiaku wedle przeka-
zów ludowych „fajki święcą” od 150 lat. Uroczyste „odkurzenie” tej trady-
cji odbyło się 5 sierpnia 2000 r. podczas obchodów „Dni Babiaka”, gdzie 
proboszcz miejscowej parafii poświęcił blisko dwumetrową fajkę wyko-
naną z sosnowego pnia. To pierwszy taki przypadek w historii polskie-
go fajczarstwa, prawdopodobnie jedyny na świecie. Od tego czasu faj-
ka staje się nieodzownym elementem noworozpoczynanych inwestycji 
gminnych, zastępując kamień węgielny. Ponad 20% powierzchni gminy 
Babiak zajmują obszary leśne (wskaźnik lesistości kształtuje się na po-
ziomie 19,9%). Występujące tu skupiska jezior szczególnie podkreślają 
walory przyrodnicze gminy. Przemierzając gminę trzema z wytyczonych 
tras rowerowych nie sposób nie natrafić na największe atrakcje tury-
styczne: Jezioro Brdowskie o pow. 207,9 ha, jezioro Lubotyń o pow. 110,8 
ha i Jezioro Brzeskie o pow. ok. 8 ha. Aktualnie najwyższy stopień zago-
spodarowania turystycznego istnieje wokół jeziora Lubotyń (budownic-
two letniskowe), które należy do najczystszych jezior regionu. Natomiast 
akwen Jeziora Brdowskiego służy bardziej na wypoczynek zorgani-
zowany z kąpieliskiem, polem namiotowym, wypożyczalnią sprzętu  

CHARAKTERYSTYKA GMIN CZŁONKOWSKICH
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wodnego oraz bazą noclegową na terenie klasztoru o.o. Paulinów. Ważny 
punkt wycieczki (szczególnie dla przyrodników) stanowi rezerwat przy-
rody „Kawęczyńskie Brzęki” o pow. 49,8 ha, utworzony w 1959 r. z najda-
lej wysuniętym na wschód na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej unikal-
nym drzewostanem jarzębu brekinii (jednego z 5 chronionych gatunków 
drzew w Polsce). Zarówno rezerwat, użytek ekologiczny, jak i 14 pomni-
ków przyrody (w tym aleja grabowa) wzbogacają walory naturalne gmi-
ny, mogą stanowić atrakcję dla wycieczek szkolnych, wnosząc do progra-
mu nauczania dodatkowy aspekt edukacyjno-poznawczy. Atrakcyjność 
przyrodniczo-krajobrazowa dużej części terenu gminy była podstawą do 
wyznaczenia Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
utworzonego w 1986 roku.

Kapliczka w Lubotyniu
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Urząd Gminy w Babiaku 
Plac Wolności 5,
62-620 Babiak
tel. 63 27 11 071 / 63 26 16 047
faks 63 27 11 624
e-mail: ug@babiak.org.pl
www.babiak.org.pl 

Kiejsze

Wiecinin
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GMINA DĄBIE

Dąbie to gmina wiejsko-miejska położona w cen-
trum Polski, we wschodniej części województwa 
wielkopolskiego, w powiecie kolskim. Zajmuje po-
wierzchnię 130,06 km2 i zamieszkiwana jest przez 
6800 mieszkańców. Dąbie to gmina typowo rol-
nicza, administracyjnie składa się z miasta Dąbie  
i 24 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne 
szlaki komunikacyjne: autostrada A-2 z węzłem au-
tostradowym usytuowanym 2 km od miasta Dąbia, 
2 drogi wojewódzkie nr 473 Koło-Łask i 263 Słup-

ca-Dąbie oraz magistrala kolejowa Herby Nowe – Gdynia. 
W pobliżu Dąbia zlokalizowane są źródła wód geotermalnych, które 

mogą być wykorzystywane do celów leczniczych i utworzenia ośrod-
ka uzdrowiskowego. Ponadto atutem gminy jest nieskażona przyro-
da. Niekwestionowanym skarbem przyrodniczym regionu jest użytek 
ekologiczny „Dąbskie Błota” stanowiący kompleks łąkowo-depresyjny  
o powierzchni 700 ha. Część miejscowości gminy położonych w dolinie 
Neru i dolinie Warty objęta jest obszarem „Natura 2000”. Na obszarze gmi-
ny, w miejscowości Chełmno, znajduje się Muzeum byłego Obozu Zagłady 
w Chełmnie nad Nerem. Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne 
i zasoby lokalne, wizją rozwoju gminy jest rozwój turystyki oraz sekto-
ra usług i prze-
mysłu. W Planie 
Zagospodarowa-
nia Przestrzenne-
go wyznaczono  
w tym celu liczne 
tereny inwestycyj-
ne. Systematycznie 
od 2003 r. organi-
zowana jest cieszą-
ca się dużą popu-
larnością impreza 
szkoleniowo-wy-
stawowa pod na-
zwą „Dzień Ogórka”. Scieżka przyrodniczo-leśna Grabina
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Dolina Neru

Ratusz Urzędu Miejskiego w Dąbiu

Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1,
62-660 Dąbie
tel. 63 27 10 073
faks 63 27 10 086
e-mail: sekretariat@dabienowoczesnagmina.pl
www.gminadabie.pl 
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GMINA GRZEGORZEW

Gmina Grzegorzew leży na wschodnim krańcu 
województwa wielkopolskiego w powiecie kolskim. 
Jej powierzchnia to 73,4 km2. Gmina ma charak-
ter typowo rolniczy: 84,7% powierzchni stanowią 
użytki rolne, a tylko 5% to lasy. Na terenie gminy 
znajduje się 1287 indywidualnych gospodarstw 
rolnych. Przez teren gminy przechodzą trzy ważne 
szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 92 i linie 
kolejowe Warszawa – Poznań i Gdynia – Katowice. 

Pierwsze udokumentowane wzmianki o Grzegorzewie pochodzą z 1236 
roku, kiedy to Władysław Odonic darował wieś arcybiskupom gnieź-
nieńskim. Grzegorzew jest jedną z najstarszych osad i parafii w Polsce. 
Nazwa wsi pochodzi od imienia arcybiskupa gnieźnieńskiego Grzegorza 
Fulko. Do najważniejszych zabytków gminy należą  drewniane kościoły  
p.w. Wniebowzięcia NMP:  w Grzegorzewie z  1776 roku  oraz Borysławi-
cach Kościelnych z 1759 roku. Zasługującym na uwagę zabytkiem są ru-
iny zamku gotyckiego w Borysławicach Zamkowych, o których pierwsza 
wzmianka pochodzi z 1384 r. Zamek stanowił charakterystyczny przy-
kład siedziby rycerskiej z I poł. XV w. Został zniszczony w 1565 r. Gmina 
Grzegorzew to gmina typowo rolnicza. Przeważają uprawy polowe, ale 
również prężnie 
rozwija się drob-
ny handel i usługi. 
Na terenie gminy 
działa 200 pod-
miotów gospo-
darczych, rozwija 
się także agrotu-
rystyka.

Ladorudzek
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Dolina Orłówki

Ruiny zamku gotyckiego w Borysławicach Zamkowych

Urząd Gminy w Grzegorzewie
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1,
62-640 Grzegorzew
tel. 63 27 18 255/ 63 26 16 415
faks 63 27 18 222
e-mail: grzegw@grzegorzew.pl
www.grzegorzew.pl 
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GMINA KOŁO

Gmina Koło znajduje się w centrum Polski, w do-
linie rzeki Warty. Leży w południowo-zachodniej 
części powiatu kolskiego, w województwie wielko-
polskim. Na północy gmina Koło sąsiaduje z gminą 
Babiak, na wschodzie z gminą Grzegorzew, na po-
łudniu z gminami Dąbie, Kościelec i miastem Koło, 
a na zachodzie z gminami Osiek Mały i Kramsk. Po-
wierzchnia gminy to 102 km2. Centrum administra-
cyjne gminy stanowi miasto Koło, gdzie mieści się 

siedziba władz gminy. Przez teren gminy Koło przebiega Nadwarciański 
Szlak Rowerowy promujący bogactwo przyrody Królowej Wielkopol-
skich Rzek – Warty. Cała trasa liczy sobie 260 kilometrów, rozpoczyna 
się w Poznaniu i wiedzie przez Puszczykowo, Mosinę, Śrem, Nowe Mia-
sto nad Wartą, Pyzdry, Zagórów, Konin, Ochle, Koło, Chełmno nad Nerem 
i Uniejów aż do tamy na Zbiorniku Jeziorsko. W miejscowości Ochle zo-
stało zorganizowane miejsce postoju na tym szlaku.

Przez teren Gminy Koło przebiegają również regionalne ścieżki rowe-
rowe utworzone w powiecie kolskim. Ścieżki te mają zarówno charakter 
rekreacyjny, jak i edukacyjny dla mieszkańców Gminy Koło, pobliskiego 
miasta Koła oraz powiatu kolskiego, a nawet regionu konińskiego. Wśród 
utworzonych tras należy wyróżnić czerwony i brązowy szlak rowerowy 
po Ziemi Kolskiej przebiegający przez obszar „Natura 2000”.

Na terenie gminy istnieją obiekty o wartościach kulturalno-historycz-
nych. We wsi Kaczyniec znajduje się cmentarz ewangelicko-augsburski. 
W Powierciu zachował się zespół dworski obejmujący dwór murowany 
pochodzący z przełomu XVIII 
i XIX wieku. Obecnie znajduje 
się tam kościół pw. Błogosła-
wionych 108 Męczenników. 
We Wrzącej Wielkiej zachował 
się kościół p.w. św. Jakuba zbu-
dowany w latach 1880-1888 
oraz cmentarz katolicki ze sta-
rodrzewiem, a w miejscowości 
Czołowo-Kolonia znajduje się 
zabytkowa kapliczka.
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Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Wrząca Wielka

Okolice Kiełczewa Smużnego Pierwszego

Urząd Gminy w Kole
ul. Sienkiewicza 23,
62-600 Koło
tel. 63 27 20 365
faks 63 27 20 166
e-mail: kolo@gmina.neostrada.pl
www.gminakolo.pl
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GMINA KRAMSK

Gmina Kramsk położona jest w sąsiedztwie mia-
sta Konina. Zajmuje obszar 132 km2. W gospodarce 
gminy dominuje rolnictwo. Funkcjonują tutaj go-
spodarstwa rolne o standardzie unijnym, o wyso-
kiej towarowości i jakości produkcji. W ostatnich 
latach dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość. 
W związku z tym gmina utworzyła Kramską Strefę 
Inwestycyjną o pow. 64 ha. Ponadto na terenie gmi-
ny znajdują się złoża węgla brunatnego, którego 
wydobycie prowadzi Kopalnia Węgla Brunatnego 

„Konin”. Młodzież kształci się w nowoczesnych obiektach oświatowych 
wyposażonych w pracownie komputerowe i językowe. Na terenie gmi-
ny funkcjonuje 5 ogólnodostępnych świetlic wiejskich, 5 remiz OSP oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, które umożliwiają mieszkańcom kultywowanie 
tradycji regionalnych oraz zapewniają aktywny udział w lokalnym życiu 
kulturalnym. Na terenie Gminy Kramsk znajduje się kilka interesujących 
miejsc i obiektów sakralnych i kulturalno – historycznych. Wskazać tu 
należy zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Stanisława B.M w Kram-
sku, zakon sióstr Annuncjatek w Grąblinie, kaplicę w Izabelinie, a także 
pomnik poświęcony pamięci pomordowanym Żydom w czasie II wojny 
światowej znajdujący się w lesie w miejscowości Rudzica.

Las w Anielewie
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Wacławów

Kościół pw. św  Stanisława BM w Kramsku (fot. A. Michalak)

Urząd Gminy w Kramsku
ul. Chopina 12,
62-511 Kramsk
tel. 63 24 70 004
faks 63 24 70 311
e-mail: gmina.kramsk@kramsk.pl
www.gminakramsk.pl 
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GMINA KRZYMÓW

Gmina Krzymów położona jest w powiecie ko-
nińskim. Graniczy z gminami Konin, Stare Miasto, 
Kramsk, Kościelec, Tuliszków i Władysławów. Za-
mieszkuje ją około 7100 osób. Pod względem admi-
nistracyjnym gminę tworzy 21 sołectw. Powierzch-
nia gminy liczy 92,6 km2. Część północna leży 
w dolinie Warty i jest objęta programem „Natura 
2000”. Część południowa obejmuje Złotogórski Ob-
szar Krajobrazu Chronionego. Największą atrakcję 

przyrodniczą stanowi Rezerwat Przyrody ,,Złota Góra”. Czołowym zabyt-
kiem gminy jest powstały w połowie XIX wieku park dworski wraz z ze-
społem pałacowym w Brzeźnie, który wpisany jest do rejestru zabytków. 
Wizytówką siedziby gminy jest kościół pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie, który został zbudowany  
w latach 1900-1910 w stylu neogotyckim, na miejscu poprzedniej świą-
tyni. Gospodarka gminy charakteryzuje się strukturą rolniczo-przemy-
słową. Większość mieszkańców gminy utrzymuje się głównie z rolnictwa. 
Użytki rolne zajmują 6,2 tys. ha (67% powierzchni gminy). Na terenie 
gminy działa około 160 podmiotów gospodarczych, w których zatrud-
nienie znajduje blisko 500 osób.

Sztuczna grota w Brzeźnie
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Centrum Sportów Ekstremalnych  w Paprotni

Brzezińskie Holendry

Urząd Gminy w Krzymowie
ul. Kościelna 2,
62-513 Krzymów
tel. 63 241 32 80
faks 63 241 30 91
e-mail: krzymow@op.pl
www.krzymow.pl
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Kościół pw. św Michała Archanioła w Umieniu

GMINA OLSZÓWKA
 
Gmina Olszówka zlokalizowana jest we wschod-

niej części Wielkopolski, w odległości 20 km od Koła 
i 200 km od Warszawy. W pobliżu granicy północnej 
płynie rzeka Rgilewka. Natomiast w odległości kil-
ku kilometrów na południe od granicy gminy płynie 
rzeka Ner. Obydwie te rzeki mają swoje ujście do 
rzeki Warty. Gmina Olszówka znajduje się na skrzy-
żowaniu dróg komunikacyjno-handlowych Poznań 
- Łódź, Gdynia-Katowice. Przez ten teren przebiega 

magistrala kolejowa Herby-Gdynia oraz linia międzynarodowa Berlin-
-Warszawa-Moskwa. Dogodne położenie przy trasach kolejowych oraz 
bliskość autostrady stanowią atuty rozwojowe gminy. Jest gminą typowo 
rolniczą ze znacznym, bo wynoszącym około 50% udziałem gospodarstw 
rolnych powyżej 7 ha. Blisko 75% użytków stanowią ziemie III i IV klasy 
bonitacyjnej. Poza rolnictwem prowadzą działalność podmioty gospodar-
cze związane głównie z obsługą rolnictwa. Gmina wyróżnia się jednym  
z najniższych w województwie wskaźnikiem bezrobocia. Zmeliorowane 
są wszystkie grunty wymagające regulacji stosunków wodnych. Na in-
frastrukturę ekonomiczną składa się poza tym sieć energetyczna, wodo-
ciąg. W 2000 roku oddano do użytku nowoczesną oczyszczalnię ścieków 
ze składowiskiem odpadów komunalnych oraz rozpoczęto budowę sieci ka-
nalizacyjnej. Naj-
ciekawszymi za-
bytkami Gminy są 
drewniany kościół 
z XVII wieku pod 
wezwaniem św. 
Michała Archanio-
ła w Umieniu oraz 
zabytkowy dwór 
w miejscowości 
Krzewata.
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Okolice Szczepanowa i Umienia

Zalesie

Urząd Gminy w Olszówce
Olszówka 15,
62-641 Olszówka
tel. 63 273 90 02, 63 273 90 08
faks 63 273 90 30
e-mail: urząd.gminy@olszowka.org.pl
www.olszowka.org.pl
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Pałac w Lubstowie

GMINA SOMPOLNO

Gmina Sompolno – gmina miejsko-wiejska jest 
położona w północno-wschodniej części powiatu 
konińskiego. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć 
dróg. W mieście przecinają się drogi Ślesin-Izbi-
ca Kujawska i Kramsk-Piotrków Kujawski. Wokół 
miasta wybudowana jest obwodnica. Sompolno 
oddalone jest 30 km od Konina, natomiast od Koła  
28 km. Obok rolnictwa i górnictwa węgla brunatne-
go na terenie gminy działa 239 podmiotów gospo-
darczych. Reprezentują one różne branże, głównie: 

handel, mechanikę pojazdową, transport, a także produkcję. Na całkowi-
tą powierzchnię gminy Sompolno, która wynosi 13724 ha, grunty orne 
stanowią 60%, łąki i pastwiska 9%. Znaczną powierzchnię zajmują sady, 
głównie jabłoniowe. Gmina przyjęła potoczną nazwę „Zagłębie sadow-
nicze”. Większa część gminy, poza terenami wydobycia węgla brunatne-
go stanowi obszar chronionego krajobrazu. Na terenie gminy znajdują 
się cztery jeziora: Lubstowskie o pow. 87,4 ha, Mąkolno o pow. 82,4 ha, 
Mostki o pow. 28 ha, Szczekawa o pow. 17 ha. Na terenie gminy znajdu-
je się również wiele zabytków, takich jak: kościół pw. św. Marii Magda-
leny w Sompolnie, synagoga zbudowana w 1910 r., późnoklasycystycz-
ny zbór ewangelicki w Sompolnie, kaplica św. Hieronima w Sompolnie,  
pałac w Lubstowie, 
drewniany kościół  
z 1639 r. w Lubstów-
ku, kościół neogotycki 
w Racięcicach, drew-
niany kościół pw. św. 
Andrzeja w Mąkolnie.
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Koszary

Synagoga w Sompolnie

Urząd Miejski w Sompolnie
ul. 11 Listopada 15,
62-610 Sompolno
tel. 63 271 40 54, 63 271 43 77
faks 63 271 40 57
e-mail: gmina@sompolno.pl
www.sompolno.pl
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GMINA WIERZBINEK

Wierzbinek to typowo rolnicza gmina, po-
łożona na północy powiatu konińskiego, 
w północno-wschodniej części Wielkopolski. Obszar 
graniczy z gminami województwa kujawsko-pomor-
skiego (Piotrków Kujawski i Topólka) oraz gminami  
woj. wielkopolskiego (Skulsk, Ślesin, Sompolno, 
Babiak). Naturalne granice gminy stanowią Kanał 
Warta-Gopło, rzeka Noteć i Kanał Notecki. Gmina po-
łożona jest na szlaku turystycznym Licheń-Ciechoci-

nek-Inowrocław. Zajmuje obszar 148 km2, na który składa się 25 sołectw 
i 75 wsi oraz zamieszkiwana jest przez ok 8000 mieszkańców. Gmina jest 
terenem w przeważającej części równinnym. Na jej obszarze występu-
ją młode lasy mieszane z przewagą sosny. Lasy zajmują 11% ogólnej po-
wierzchni, a użytki rolne stanowią 85%. Istnieje ok. 1300 indywidualnych 
gospodarstw rolnych; działalność gospodarczą prowadzi około 140 pod-
miotów o różnej branży. Na obszarze gminy występują bogate złoża węgla 
brunatnego. Od 1998 r. organizowane są Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wi-
kliny „SALIX”. W czasie imprezy wystawcy z całej Polski prezentują wyroby 
z wikliny, siana i słomy oraz rzeźby w drewnie. W wielu miejscowościach 
gminy zachowały się obiekty zabytkowe o wartościach kulturalno-histo-
rycznych, m.in. kościoły w Mąkoszynie, Sadlnie, Broniszewie; zespół dwor-
sko-parkowy w Wierzbinku z połowy XIX wieku. W czasie powstania stycz-
niowego na terenie 
gminy miały miejsce 
liczne bitwy i potycz-
ki z Rosjanami (bitwa 
pod Ruszkowem, 20 
kwietnia 1863 r.). 
Według legendy we 
wsi Noć wychowy-
wała się Rzepicha, 
żona Piasta Koło-
dzieja, księcia Polan, 
a on sam miał po-
chodzić z pobliskiego 
Warzymowa. Dwór w Wierzbinku
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Jezioro w ZakrzewkuRzeka Noteć w Nyklu

Urząd Gminy w Wierzbinku
Plac Powstańców Styczniowych 110,
62-619 Sadlno, 
tel. 63 261 13 80/ 63 261 10 24
faks 63 261 13 81 
e-mail: ug@wierzbinek.pl
www.wierzbinek.pl
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