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Nakazem chwili i nadarzaj¹c¹ siê sposo-
bno�ci¹, a nade wszystko potrzeb¹ skierowa-
nia do Pañstwa kilku s³ów, chcieliby�my za-
chêciæ do lektury �Kuriera Powiatowego�,
wydawnictwa o znanym tytule  lecz ca³kowi-
cie nowym �wnêtrzu�: tre�ci, formie i  szacie
graficznej. Dziêki zwiêkszonemu nak³adowi,
natomiast, poszerzymy kr¹g czytelników o rol-
nicz¹ spo³eczno�æ naszego powiatu. Nie ukry-
wamy, ¿e ta zmiana cieszy nas najbardziej.
St¹d, na ³amach �Kuriera� (jako jego czê�æ sk³a-
dowa) wznowiony zostanie �Rolnik Koniñski�,
w którym znajdziecie Pañstwo informacje na
tematy aktualne i najbardziej rolników absorbu-
j¹ce. Do wspó³pracy przy tworzeniu tego bloku
tematycznego zaprosili�my ekspertów z dzie-
dziny rolnictwa, którzy udzielaæ bêd¹ fachowych
porad. Jednak, najwiêkszy wp³yw na ostatecz-
ny kszta³t �Rolnika� bêd¹ mieli czytelnicy - czyli
Pañstwo - ¿ywo reaguj¹c na poruszane  sprawy
i wskazuj¹c nam zagadnienia, które Was szcze-
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gólnie interesuj¹. Jeste�my otwarci na wszelkie
uwagi i sugestie oraz konkretne pytania.  Mamy
nadziejê, ¿e bezpo�redni kontakt z Pañstwem
pozwoli nam lepiej spe³niaæ Wasze oczekiwa-
nia. Apelujemy wiêc o kierowanie do nas py-
tañ, których tre�æ wraz z odpowiedziami zamie-
�cimy na stronach �Rolnika�.

W �Kurierze� nie zabraknie te¿ miejsca na
publicystykê: felietony i reporta¿e traktuj¹ce
o tym co najciekawsze i godne uwagi w po-
wiecie koniñskim.

Zapraszamy tak¿e  do czynnego wypo-
czynku w imprezach powiatowych, o których
z wyprzedzeniem bêdziemy informowaæ.

Czy �Kurier Powiatowy� spotka siê z przy-
chylnym przyjêciem? Czy zaspokoi zapotrze-
bowanie na tego typu publikacje? Pozosta-
wiaj¹c Pañstwu ocenê efektów naszej pracy,
¿yczymy mi³ej i zarazem po¿ytecznej lektury
oraz zapraszamy do wspó³pracy nad kolejny-
mi numerami.
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Dwie kadencje w Radzie Powiatu
Koniñskiego oraz pe³nienie funkcji
Przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska, dzia³aj¹cej
w strukturze Rady II kadencji, to nie-
mal¿e sze�æ lat praktyki samorz¹dowej.

Czy wed³ug Pana, politykê w³adz
naszego powiatu mo¿na okre�liæ jako
prorolnicz¹?

Jaki jest  zakres dzia³ania, kompe-
tencje i obowi¹zki komisji, której Pan
przewodniczy?

Zenon Paszek - Politykê w³adz naszego
powiatu, z ca³¹ pewno�ci¹, mo¿na okre-
�liæ jako prorolnicz¹. Taki kierunek poli-
tyki wyznacza ju¿ ziemski charakter po-
wiatu koniñskiego.

Najlepiej jednak
�wiadczy o tym fakt,
¿e podczas opraco-
wywania strategii
rozwoju powiatu,
problemy wsi i rol-
nictwa oraz ochrona
�rodowiska zosta³y
potraktowane priory-
tetowo i po�wiêcono
im wiele miejsca
i uwagi.

Zakres dzia³ania naszej Komisji obej-
muje zarówno rolnictwo, jak i szeroko
pojêt¹ ochron¹ �rodowiska. Do kompeten-
cji Komisji nale¿y nadzór i kontrola nad
realizacj¹ zadañ powiatu w³a�nie w tych
obszarach.

Obecne zamieszanie na rynku zbó¿
to efekt zesz³orocznej suszy. Zbo¿a jest
za ma³o, a jego ceny s¹ wy¿sze ni¿ zwy-
kle o tej porze. Taka sytuacja jest gro�-
na dla rolników, którzy musz¹ wiêcej
p³aciæ za pasze oraz dla konsumentów,
którym gro¿¹ podwy¿ki cen chleba.

Co bêdzie, je�li ceny zbó¿ nadal bêd¹
ros³y i jak nie dopu�ciæ do tego,
aby polskie ceny przeros³y ceny unijne?

Z. P. Niestety, w zwi¹zku z anomaliami
pogodowymi, rok rocznie, nasz kraj nê-
kaj¹ klêski ¿ywio³owe. Je�li nie �klêska
urodzaju�, to dotyka nas �klêska suszy�.
Polska le¿y w takiej a nie innej strefie
klimatycznej, i ani Komisja, ani Starostwo
wp³ywu na to nie maj¹.

Zreszt¹, problem ten nie dotyczy tylko
czasów wspó³czesnych. Ju¿ król Kazimierz
Wielki wybudowa³ spichlerze, by uchroniæ
poddanych przed skutkami klêsk. W historii
najnowszej, tj. po 1999 roku, w zwi¹zku
z liberalizacj¹ gospodarki prowadzon¹ przez
kolejne rz¹dy, nast¹pi³a likwidacja systemu
elewatorów zbo¿owych. Efekt tych posuniêæ

jest op³akany. Obecnie, nikt w tym kraju tak
naprawdê nie wie, ile w danym roku zebra-
no plonów i ile siê do Polski importuje.

W odpowiedzi na kolejne pytanie, na-
le¿a³oby przede wszystkim przypomnieæ,
 ¿e w Polsce dzia³a instytucja o nazwie
Agencja Rynku Rolnego. Najwy¿szy czas,
aby pokaza³a ona co zrobi³a odno�nie sku-
pu interwencyjnego.

W ka¿dym, normalnym kraju powinny
byæ tzw. zapasy rz¹dowe i s¹dzê ¿e w³a-
�nie nadesz³a pora by je uruchomiæ. My�lê
te¿, ¿e ceny zbó¿ zaczn¹ siê stabilizowaæ
po wiosennych zasiewach. Rolnicy posia-
daj¹ pewne, niezbyt du¿e zapasy w ramach
tzw. rezerwy wiosennej i s¹ one koniecz-
ne, bowiem nikt nie jest w stanie przewi-
dzieæ jak przezimuj¹ jesienne zasiewy.

Na ile realna jest gro�ba objêcia pol-
skich rolników unijnym podatkiem od
tzw. nadmiernych zapasów?

Z. P. Podatek od tzw. nadmiernych zapa-
sów uwa¿am za mocno przesadzony.

Rolnicy bowiem, po ubieg³orocznej su-
szy, wiêkszych zapasów zbó¿ nie posia-
daj¹, natomiast ,,Bóg jeden wie�� co posia-
da tzw. �otoczenie rolnictwa�, czyli pod-
mioty skupowe.

Z kolei, w przypadku miêsa, uwa¿am
¿e rz¹d nie powinien dopuszczaæ do tzw.
�dzikiego importu��.

Czy skup interwencyjny wieprzo-
winy i dop³aty do jej eksportu oraz do-
datkowy kontyngent na import zbó¿
spoza Unii oka¿¹ siê wystarczaj¹ce do
osi¹gniêcia równowagi na polskim
rynku rolnym?

Jakie dzia³ania, wg Pana Przewodni-
cz¹cego, powinno podj¹æ Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu popra-
wy op³acalno�ci produkcji rolnej?

Z. P. Ministerstwo Rolnictwa wraz ze swo-
imi agendami (przede wszystkim Agencj¹
Rynku Rolnego) powinno wykazaæ, ¿e pie-
ni¹dze którymi dysponuje (a które prze-
cie¿ pochodz¹ z naszych podatków) nie
s¹ marnotrawione.

S¹dzê, ¿e w ostateczno�ci nale¿y uru-
chomiæ zapasy rz¹dowe. Za konieczne,
uwa¿am natomiast po�wiêcenie wiêkszej
uwagi systemowi kontraktacji.

Czy rolnik z powiatu koniñskiego bê-
dzie potrafi³ odnale�æ siê w systemie IACS?

Jaki jest stopieñ zaawansowania,
prowadzonych na terenie naszego po-
wiatu: akcji informacyjnej i szkoleñ do-
tycz¹cych dop³at bezpo�rednich, i jaki
ma w tym swój udzia³ Komisja Rolnic-

twa i Ochrony �rodowiska Rady Powia-
tu Koniñskiego?

Z. P.
Je�li system IACS zadzia³a zgodnie

z planem, to nie przewidujê wiêkszych
problemów innego rodzaju.

My�lê, ¿e bardzo pomocne dla rolni-
ków bêd¹ Gminne Centra Informacji i jed-
na z najwa¿niejszych, i zarazem najbardziej
niedocenianych instytucji dzia³aj¹cych na
wsi tj. O�rodek Doradztwa Rolniczego.

W odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce
szkoleñ w sprawie dop³at bezpo�rednich,
informujê, ¿e odbywaj¹ siê one na terenie
powiatu sukcesywnie. Niestety, z przykro-
�ci¹ muszê stwierdziæ, ¿e ci rolnicy, któ-
rzy w  szkoleniach nie wziêli udzia³u, po-
jawiaj¹  siê w siedzibie AMiMR przy ulicy
Hurtowej i wprowadzaj¹ niepotrzebne za-
mieszanie.

Jedna z ostatnich spraw, któr¹ zajmowa-
³a siê Komisja dotyczy³a  terminu znakowa-
nia �wiñ.  Po spotkaniu z Powiatowym Le-
karzem Weterynarii, które odby³o siê 13 lu-
tego Komisja wraz z Prezesem Powiatowej
Izby Rolniczej wystosowa³a do  Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii pismo z pro�b¹
o przed³u¿enie terminu znakowania �wiñ.
Niestety, nie uwzglêdniono naszej pro�by
i otrzymali�my odpowied� negatywn¹.

Na bie¿¹co �ledzimy tak¿e wszelkie in-
formacje dotycz¹ce �paszportowania  ro-
�lin�, aby zapewniæ gminom jak najwiêksz¹
pomoc i wsparcie w tej sprawie.

Czym bêdzie siê zajmowa³a Komisja
w roku 2004 i w jakim stopniu na jej
pracê  wp³ynie  akcesja Polski do UE?

Z. P. Aby jak najlepiej wype³niaæ swoje
zadania na rzecz rozwoju wsi i rolnic-
twa, zamierzamy kontynuowaæ w ramach
posiedzeñ Komisji spotkania z przedsta-
wicielami innych instytucji rolniczych (ta-
kich jak Izba Rolnicza, czy O�rodek Do-
radztwa Rolniczego).

Bêdziemy tak¿e monitorowaæ postêpy
we wdra¿aniu systemu IACS, jak równie¿
dzia³ania innych instytucji dzia³aj¹cych
w otoczeniu wsi i rolnictwa.

W bie¿¹cym roku zamierzamy równie¿
zakoñczyæ prace nad Programem ochro-
ny �rodowiska wraz z Planem gospodarki
odpadami dla Powiatu Koniñskiego.

Serdecznie dziêkujê za rozmowê.

Z Zenonem Paszkiem,
Przewodnicz¹cym Komisji Rolnictwa

i Ochrony �rodowiska
Rady Powiatu Koniñskiego

rozmawia³a  Marta J. Naumiuk
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Na pocz¹tek
kilka informacji
Zintegrowany System Zarz¹dzania i Kontroli
(skrót z angielskiej nazwy: IACS) jest kluczo-
wym narzêdziem do kontroli wydatków Sekcji
Gwarancji Funduszu FEOGA. Nie ogranicza siê
jedynie do dop³at. Wed³ug Rozporz¹dzenia
3508/1992 IACS sk³ada siê z piêciu elementów:

· zinformatyzowanej bazy danych:  rejestr go-
spodarstw rolnych, funkcje p³atnicze

· systemu identyfikacji dzia³ek rolnych
· systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t
· wniosków pomocowych
· zintegrowanego systemu kontroli.

Przygotowaniem i wdro¿eniem IACS (zgod-
nie z decyzj¹ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi) zajmuje siê Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zintegrowany System Zarz¹dzania i Kontro-
li jest do�æ czêsto krytykowany przez unijnych
rolników jako zbyt biurokratyczny i za bardzo
skomplikowany. Wynika to z faktu, ¿e IACS
jest bardzo szczegó³ow¹ �fotografi¹� ka¿dego
gospodarstwa. Dostarcza informacji o tym, co
i na jakim obszarze rolnik uprawia, jakiej klasy
posiada ziemiê, ile ma w³asnej a ile dzier¿a-
wionej, ile od³oguje i przez jak d³ugi okres, ile
i jakich ma zwierz¹t, ile w³asnych, ile kupio-
nych i od kogo, ile i w jakim wieku zamierza
odprowadziæ do ubojni, jakim zajmuje siê prze-
twórstwem itd.

Gromadzeniu tych danych w Polsce s³u¿¹
m.in.: System Identyfikacji i Rejestracji Dzia³ek
Rolnych oraz System Identyfikacji i Rejestracji

Rolnik Koniñski
Zwierz¹t (indywidualne numery identyfikacyj-
ne dla ka¿dej sztuki byd³a, owiec i kóz oraz
numery stada dla trzody chlewnej). Zawarte
w nich informacje bêd¹ wykorzystane przy
przyznawaniu dop³at bezpo�rednich. Bêd¹ tak-
¿e potrzebne miêdzy innymi do ustalania wiel-
ko�ci ³¹cznej powierzchni poszczególnych
upraw w kraju. Informacje te s¹ zbierane i re-
jestrowane w IACS po to, aby p³atno�ci dla
rolników by³y prawid³owo przyznawane. Sys-
tem jest skomplikowany, bo s³u¿y tak¿e do
sprawdzania i kontroli informacji na podsta-
wie, których przyznawane s¹ dop³aty rolnikom.

Mariusz Kwieciñski
na podstawie materia³ów serwisu interneto-

wego Pierwszy Portal Rolny oraz EuroPap

***

Jak uzyskaæ
�dop³aty
bezpo�rednie�?
I. Dop³aty bezpo�rednie to dop³aty do po-

wierzchni upraw na które bêd¹ siê sk³adaæ:
1. dop³aty podstawowe, które wynios¹:

· w roku 2004 -  25 %
· w roku 2005 -  30 %
· w roku 2006 -  35 % - przys³uguj¹cej
dop³aty rolnikom w UE.

2. dop³aty uzupe³niaj¹ce, które mog¹ pod-
wy¿szyæ dop³atê podstawow¹ do wyso-
ko�ci
· w roku 2004 - 36%
· w roku 2005 - 39 %
· w roku 2006 - 42 % - przys³uguj¹cej
dop³aty rolnikom UE

Dop³ata uzupe³niaj¹ca mo¿e zostaæ podwy¿-
szona z bud¿etu krajowego do maksymalnej
wysoko�ci ogó³em:

· w roku 2004 -  55 %
· w roku 2005 -  60 %
· w roku 2006 -  65 % przys³uguj¹cej

dop³aty rolnikom UE

II.O dop³atê podstawow¹ mo¿e ubiegaæ siê
ka¿dy kto:
1. jest posiadaczem gospodarstwa, a wiêc:

w³a�ciciel, wspó³w³a�ciciel, dzier¿awca;
ka¿dy kto u¿ytkuje gospodarstwo rolne
o minimalnej ³¹cznej powierzchni grun-
tów rolnych co najmniej 1,00 ha, sk³ada-
j¹cej siê z dzia³ek rolnych o powierzchni
minimum 0,10 ha,

2. utrzymuje grunty rolne w dobrej kulturze
rolnej.

III. O dop³atê uzupe³niaj¹c¹ mo¿e ubiegaæ
siê ka¿dy kto:

1. spe³nia warunki przyznania dop³aty pod-
stawowej,

2. uprawia jedn¹ lub wiêcej ro�lin znajduj¹-
cych siê w wykazie og³aszanym corocz-
nie Rozporz¹dzeniem  Rady Ministrów.

IV. Do powierzchni dzia³ki rolnej nie wli-
czamy:

1. terenów zabudowy mieszkaniowej (tzn.
powierzchni zajêtej przez zabudowania
gospodarskie),

2. wszystkich innego rodzaju zabudowañ
np: altan, szop, sza³asów itd.,

3. zbiorników wodnych ( rzek, jezior, sta-
wów, glinianek itd.),

4. prywatnych dróg dojazdowych do pól
o szeroko�ci powy¿ej 2 m i nie poro�niê-
tych  traw¹,

5. pojedynczych drzew, skupisk i szpalerów
drzew, obszarów pokrytych krzewami, ro-
wów, miedz, �cie¿ek nie poro�niêtych
traw¹, murów ¿ywop³otów i innego ro-
dzaju ogrodzeñ trwa³ych  szeroko�ci po-
wy¿ej 2 m.

Wyj¹tkiem od tej regu³y s¹:
1. drogi bêd¹ce integraln¹ czê�ci¹ uprawy

ze wzglêdu na proces technologiczny (np.
przy uprawach chmielu),

2. pole manewrowe nie przekraczaj¹ce 8 m
(w przypadku upraw chmielu i sadów),

3. prywatne drogi dojazdowe do pól zaro-
�niête traw¹, drogi przepêdowe dla zwie-
rz¹t stanowi¹ce czê�æ pastwiska.

W/w powierzchniê wlicza siê do powierzchni
dzia³ki rolnej, na której siê znajduj¹.

V. Ubiegaj¹cy siê o dop³atê musi z³o¿yæ:
1. Wniosek o wpis do ewidencji producen-

tów w Biurze Powiatowym Agencji Re-
strukturyzacji Modernizacji Rolnictwa
w Koninie. Wype³niony wniosek nale¿y
z³o¿yæ osobi�cie lub przes³aæ poczt¹ za-
³¹czaj¹c ksero dowodu osobistego po-
twierdzonego urzêdowo np. przez Urz¹d
Gminy. Druki wniosków mo¿na pobraæ
w Biurze Powiatowym Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ko-
ninie ul. Hurtowa 1, w Urzêdzie Gminy,
w Starostwie Powiatowym w Koninie,
al. 1-go Maja 9 pokój 454, w Powiato-
wym Biurze O�rodka Doradztwa Rolnicze-
go w Koninie Al. 1-go Maja 9 pokój 157.
Rolnicy którzy maj¹ nadany numer sie-
dziby stada w tym zawarty numer gospo-
darstwa, a tak¿e rolnicy, którzy do 7 lutego
z³o¿yli wniosek o nadanie numer siedziby
stada otrzymaj¹ listem do domu z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa for-
mularz o uzupe³nienie danych wraz z in-
strukcj¹ i kopert¹ zwrotn¹. Formularz po
wype³nieniu nale¿y przes³aæ do Biura Powia-
towego ARiMR w Koninie, ul. Hurtowa 1
w terminie 14 dni od jego otrzymania.
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2. Wniosek o przyznanie p³atno�ci obszaro-
wych.
Wnioski te bêd¹ przyjmowane w Biurze
Powiatowym ARiMR od 15 kwietnia. Ka¿-
dy kto bêdzie sk³ada³ wniosek o przyzna-
nie p³atno�ci obszarowych musi posiadaæ
wcze�niej nadany numer identyfikacyjny.
Przy sk³adaniu wniosków nie wymaga siê
¿adnych dokumentów geodezyjnych ta-
kich jak wypis, wyrys, odbitki map itp.

VI. Inspektorzy ARiMR bêd¹ posiadali
uprawnienia do kontroli gospodarstw,
które z³o¿¹ wniosek o przyznanie p³at-
no�ci obszarowych.
Kontrola bêdzie mia³a na celu zapewnie-
nie, ¿e dop³atê naliczono prawid³owo oraz
¿e otrzyma³a j¹ osoba, której rzeczywi�cie
przys³uguje dop³ata.

Bo¿ena Frankowska

***

Odpowiedzi
na pytania

W tej czê�ci �Kuriera�, bêdziemy prezento-
waæ problemy, z jakimi rolnicy najczê�ciej zwra-
caj¹ siê do Starostwa. Postaramy siê  pomóc
w ich rozwi¹zaniu udzielaj¹c odpowiedzi na
kierowane do nas  pytania.

Listy z pytaniami i w¹tpliwo�ciami zaadre-
sowane na Wydzia³ Ochrony �rodowiska, Rol-
nictwa i Le�nictwa (z dopiskiem �Rolnik Ko-
niñski�) na pewno nie pozostan¹ bez odpo-
wiedzi. O Waszych problemach i mo¿liwo�ciach
ich rozwi¹zania bêdziecie mogli przeczytaæ
w kolejnych numerach �Kuriera�.

1. Rolnik z gm. Golina pyta: Mieszkam w
gminie Golina a wiêkszo�æ gruntów jest
po³o¿onych na terenie pow. S³upeckie-
go, gdzie mam zarejestrowaæ gospodar-
stwo?

Odp. W Biurze Powiatowym ARiMR w Koni-
nie, gdy¿ mieszka Pan na terenie Po-
wiatu Koniñskiego.

2. Mam zarejestrowane byd³o  w ARiMR czy
muszê sk³adaæ wniosek o wpis do ewi-
dencji producentów rolnych? Kazimierz
Ch. Gm. Rzgów.

Odp. Nie. Gospodarstwa posiadaj¹ce zwierzê-
ta, które zosta³y zg³oszone do ewiden-
cji bêd¹ mia³y dostarczony formularz
o uzupe³nienie danych. Bêdzie on za-
wiera³ instrukcjê sposobu wype³nienia
wniosku. Wniosek nale¿y wype³niæ
i odes³aæ w ci¹gu 14 dni od jego otrzy-
mania w za³¹czonej kopercie.

3. Jestem w³a�cicielem gospodarstwa
o pow. 8,25 ha a ponadto dzier¿awiê 1,70
ha gruntów od Pañstwa H.S. Czy mogê
siê ubiegaæ siê o dop³atê do gruntów
dzier¿awionych? Andrzej K. gm. �lesin.

Odp. Tak. Ale wniosku nie mo¿e sk³adaæ w³a�ci-
ciel gruntu, je¿eli zostan¹ z³o¿one dwa wnio-
ski, ¿aden z Pañstwa nie dostanie dop³aty.

4. Grunty naszego gospodarstwa pochodz¹
czê�ciowo z gospodarstwa rodziców i je-
stem ich w³a�cicielem notarialnym i czê-
�ciowo z gospodarstwa rodziców mê¿a
i tej czê�ci w³a�cicielem jest m¹¿. Kto
powinien z³o¿yæ wniosek o dop³aty bez-
po�rednie? Halina Sz. Z gm. Golina.

Odp. Wniosek mo¿e z³o¿yæ jedno ze wspó³-
ma³¿onków, m¹¿ lub ¿ona, z tym ¿e na
wniosku zgodê wyra¿a podpisem drugi
z ma³¿onków.

5. Uprawiam gospodarstwo rolne, które
rodzice przekazali notarialnie bratu, lecz
brat mieszka w Poznaniu i nie zajmuje
siê tym gospodarstwem. Kto powinien
z³o¿yæ wniosek o dop³atê? Krzysztof K.
z gm. Rychwa³.

Odp. Pan, gdy¿ z wnioskiem o dop³atê wi-
nien wystêpowaæ ten kto rzeczywi�cie
u¿ytkuje dan¹ dzia³kê roln¹, pod wa-
runkiem, ¿e na w/w dzia³kê z³o¿ony bê-
dzie tylko jeden wniosek.

6. Gospodarstwo Pana Henryka W. z gm.
Rzgów o powierzchni ca³kowitej 13,4 ha
sk³ada siê z nastêpuj¹cych dzia³ek:
Nr 1 � pow. 1,6 ha � grunty orne
Nr 2 � pow.  0,7 ha � grunty orne
Nr 3 � pow. 1,2 ha � pastwisko
Nr 4 � pow. 3,7 ha � ³¹ka
Nr 5 � pow. 6,2 ha - grunty orne.
Wszystkie dzia³ki s¹ utrzymane w dobrej
kulturze rolnej .

Odp. Dop³ata podstawowa bêdzie przys³ugi-
wa³a do wszystkich dzia³ek.

7. Gospodarstwo Pani Wandy K. z gm.
Wierzbinek o powierzchni ca³kowitej 7,4
ha sk³ada siê z nastêpuj¹cych dzia³ek:
Nr 1 � pow. 3,4 ha w tym 3,1 grunty orne,
0,3 ha pod budynkami
Nr 2 � pow. 2,1 ha ³¹ka w tym 0,60 ha
podmok³a nie u¿ytkowana
Nr 3 � pow. 1,9 ha gruntu orne.

Odp. Dop³ata podstawowa nie bêdzie przys³u-
giwa³a do gruntów zajêtych przez budyn-
ki oraz do czê�ci ³¹ki podmok³ej nie u¿yt-
kowanej. £¹czna dop³ata podstawowa bê-
dzie przys³ugiwaæ do powierzchni 6,50 ha.

8. Gospodarstwo Stanis³awa G. z gm. Gro-
dziec o powierzchni ca³kowitej 8,49ha
sk³ada siê z nastêpuj¹cych dzia³ek:
Nr � 1 pow. 2,70 ha
Nr  � 2 pow. 0,09 ha
Nr � 3 pow. 4,60 ha
Nr � 4 pow. 1,10 ha ugorowana, za-
chwaszczona

Odp. Dop³ata podstawowa nie bêdzie przy-
s³ugiwa³a do dzia³ki nr 2 (powierzchnia
mniejsza ni¿ 0,10 ha) i dzia³ki nr 4 (nie
jest utrzymana w dobrej kulturze rolnej).
Dop³ata podstawowa bêdzie przys³ugi-
wa³a wiêc do dzia³ki nr 1 i nr 3, tj.
do powierzchni 7,30 ha.

9. Gospodarstwo Juliana H. z gm. Krzymów
sk³ada siê z dzia³ek:
Nr � 1 pow 0,62 ha
Nr � 2 pow 0,35 ha
Dzia³ki s¹ utrzymane w dobrej kulturze
rolnej.

Odp. Dop³ata podstawowa nie przys³uguje,
gdy¿ ca³kowita powierzchnia gospodar-
stwa jest mniejsza od 1 ha.

10. Gospodarstwo Wies³awa U. z gm. Kazi
mierz Biskupi posiada ogóln¹ po-
wierzchniê 9,9 ha i sk³ada siê z nastê-
puj¹cych dzia³ek:
Nr � 1 pow.  1,6 ha � las
Nr � 2 pow. 2,3 ha � grunty orne
Nr � 3 pow. 0,7 ha  - ³¹ka
Nr � 4 pow. 0,4 ha � staw
Nr � 5 pow. 0,2 ha � zabudowania
Nr � 6 pow. 3,4 ha � grunty orne
Nr � 7 pow. 0,8 ha � pastwisko
Nr � 8 pow. 0,5 ha � droga s³u¿¹ca do
przepêdu dla zwierz¹t, poro�niêta traw¹

Odp. Dop³ata podstawowa nie przys³uguje do
dzia³ek zajêtych pod staw, las i zabu-
dowania. £¹czna powierzchnia gruntów
objêtych dop³at¹ podstawow¹ wyniesie
wiêc 7,7 ha.

W zwi¹zku z tym, ¿e nie ukaza³o siê
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów okre�laj¹ce
wykaz ro�lin, do których bêdzie przys³ugiwa³a
dop³ata uzupe³niaj¹ca, do sprawy powrócimy
w kolejnym wydaniu �Kuriera� omawiaj¹c
zagadnienie na konkretnych  przyk³adach.

Odpowiedzi na pytania
udziela³a Bo¿ena Frankowska

***

Co nowego
w rolnictwie?
Wielkopolska Izba
Rolnicza informuje:

Jeszcze nie zadzia³a³ w pe³ni System Identy-
fikacji i Rejestracji Zwierz¹t, a ju¿ rolnicy - po-
przez media - s¹ bombardowani nowymi in-
formacjami, dotycz¹cymi konieczno�ci re-
jestracji ro�lin.

W zwi¹zku z pytaniami, z jakimi rolnicy
zwracali siê w tej sprawie do Izby, na pierwsze
w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady
Wielkopolskiej Izby Rolniczej,  zaproszono pra-
cowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspe-
kcji Ochrony Rolnictwa i Nasiennictwa  Deleg-
atura Zamiejscowa w Koninie: kierownika �
p. Adama Krakowiaka oraz p. Janusza Brzêck-
iego. Informacje, przekazane nam na spotkaniu
prezentujemy Pañstwu na ³amach tego �Kuriera�.

Podstawowym elementem systemu kontroli
zdrowotno�ci ro�lin w krajach Unii Europejskiej
jest obowi¹zek rejestracji producentów, dys-
trybutorów okre�lonych ro�lin, produktów
ro�linnych i przedmiotów, za co w  naszym
kraju  odpowiedzialna  jest Inspekcja Ochrony
Rolnictwa i Nasiennictwa.  System zacznie
obowi¹zywaæ w Polsce z dniem akcesji, tj. od
1 maja 2004r. W³¹czenie siê do rynku wspól-
notowego i prowadzenie na takich samych
prawach swobodnego obrotu handlowego
wymaga spe³nienia okre�lonych wymogów
w zakresie poziomu bezpieczeñstwa fitosani-
tarnego, co wi¹¿e siê z wdro¿eniem systemu

Rolnik KonińskiRolnik KonińskiRolnik KonińskiRolnik KonińskiRolnik Koniński
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rejestracji i   paszportowania niektórych  ro�lin
(drugiego systemu zdrowotno�ci ro�lin).

Obowi¹zek zarejestrowania siê bêd¹ mieli:
1. Producenci i dystrybutorzy materia³u roz-

mno¿eniowego tzn.: sadzonek, nasion
przeznaczonych do siewu (s³onecznik, po-
midor, lucerna, fasola i kukurydza), pod-
k³adek, zrazów, cebul, bulw i m³odych ro�-
lin przeznaczonych do sadzenia.

2. Producenci i dystrybutorzy ziemniaków
sadzeniaków oraz towarowych (zarówno
konsumpcyjnych, jak i przemys³owych).

3. Dystrybutorzy owoców cytrusowych oraz
innych owoców importowanych z krajów
nieeuropejskich.

4. Dystrybutorzy drewna i kory okre�lonych
gatunków drzew li�ciastych i iglastych.
Aby uzyskaæ wpis do rejestru nale¿y z³o¿yæ

wniosek w oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Ochrony Rolnictwa i Nasiennictwa
w Koninie oraz przed³o¿yæ informacjê o posiada-
niu aktualnego planu gospodarstwa oraz prow-
adzeniu wymaganej ewidencji. Koszt wpisu wynosi
: op³ata skarbowa w wysoko�ci 5 z³ od wniosku
oraz 50 gr za za³¹cznik informuj¹cy o produkcji
podlegaj¹cej rejestracji.

W momencie wpisu do rejestru, ka¿dy
rejestruj¹cy siê producent lub przedsiêbiorca otrzy-
ma indywidualny numer rejestracyjny. Bêdzie on
zamieszczany na paszportach ro�lin i u¿ywany
w kontaktach ze s³u¿bami rejestruj¹cymi, a tak¿e
w kontaktach handlowych.

Jednak nie wszystkie gospodarstwa podle-
gaj¹ temu obowi¹zkowi. I tak, np.
producenci i dystrybutorzy owoców
i warzyw  (poza owocami cytruso-
wymi) nie wymagaj¹ rejestracji.

Dok³adnych informacji udziela
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Ochrony Rolnictwa i Nasiennictwa
Delegatura Zamiejscowa w Koninie
przy ul. Wojska Polskiego 23.
Mo¿na kontaktowaæ siê osobi�cie
lub telefonicznie pod numerem
2429153

Warto dok³adnie sprawdziæ, czy
nasze gospodarstwo musi zostaæ za-
rejestrowane, gdy¿ poci¹gnie to za
sob¹ okre�lone skutki.

Gospodarstwo zarejestrowane bêdzie
podlega³o nadzorowi inspektoratu ochrony
ro�lin. A zatem nie wystarczy ju¿ sprawny
opryskiwacz i przeszkolenie wykonuj¹cego za-
biegi. Konieczne bêdzie rzetelne i systematyc-
zne prowadzenie ewidencji wykonanych za-
biegów ochrony ro�lin. Wyniki analiz chemi-
cznych p³odów rolnych, wyrywkowo prowa-
dzone na obecno�æ pozosta³o�ci �rodków
ochrony ro�lin musz¹ siê zgadzaæ
z ewidencj¹ prowadzon¹ przez producenta,
a u¿yte �rodki ochrony ro�lin oczywi�cie musz¹
byæ dopusz-czone do stosowania w danej up-
rawie. Przybêdzie tak¿e �papierkowej pracy�,
bowiem zarejestrowany producent lub przed-
siêbiorca  ma obowi¹zek przechowywania
dokumentów zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alno�ci¹, corocznego przedk³adania
w ustalonym terminie planu produkcji, zaw-
iadamiania Inspekcji Ochrony Ro�lin i Nasien-
nictwa o wyst¹pieniu lub podejrzeniu
wyst¹pienia chorób kwaran-tannowych itp.

Je�li, zatem, jeste�cie Pañstwo producentami
lub dystrybutorami wymienionych wcze�niej
ro�lin, zachêcamy do skontaktowania siê z In-

spektoratem w celu sprawdzenia, czy produkcja
któr¹ prowadzicie wymaga rejestracji.

El¿bieta Bryl

***

1. Kwota mleczna sprzeda¿y hurtowej zosta-
nie przyznana na poziomie 100 % produkcji
z roku referencyjnego, natomiast kwota
sprzeda¿y bezpo�redniej na poziomie 64 %
wnioskowanej ilo�ci.

2. Kwota mleczna z rezerwy krajowej zostanie
rozdysponowana miêdzy rolników, którzy od
1 kwietnia 2003r. do 31 marca 2004r. wy-
produkuj¹ o 10.000 kg mleka wiêcej ni¿
w roku referencyjnym. Rolnicy, którzy do
6 lutego br. z³o¿yli w Agencji Rynku Rolne-
go wnioski o przyznanie kwoty  z rezerwy, 
nie musz¹ sk³adaæ dodatkowych wniosków
gdy¿ ARR zwróci siê do mleczarni o poda-
nie ilo�ci mleka sprzedawanej przez wnio-
skodawcê w okresie od 1.04.2003r. do
31.03.2004r.

El¿bieta Bryl

***

Spotkania
otwarte

16 lutego br., w sali kinowej GDK �Oskard�
w Koninie, odby³a siê konferencja nt. �Part-
nerstwo na rzecz rozwoju wsi�, w której -
obok rolników i przedstawicieli samorz¹dów
lokalnych - wziêli udzia³ m.in. przedstawiciele
Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ro�lin
i Nasiennictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej
i O�rodka Doradztwa Rolniczego.

Podczas spotkania przedstawione zosta³y
dzia³ania w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego (SPO) Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Sektora ¯ywno�ciowego oraz Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, proce-
dury wynikaj¹ce z ustawy o wpisie do ewi-
dencji producentów i ustawy o p³atno�ciach
obszarowych oraz zagadnienia zwi¹zane z pasz-
portowaniem ro�lin i obowi¹zkiem rejestracji
dystrybutorów materia³u ro�linnego.

Po wyst¹pieniach prelegentów rozgorza³a
dyskusja, w trakcie której wielokrotnie zwra-
cano uwagê na problemy zwi¹zane z wype³-

nianiem wniosków o dop³aty. Zainteresowanie
wzbudzi³o równie¿ dzia³anie 2 SPO � Odnowa
Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego. Rolnicy pytali czy mo¿na w ra-
mach tego dzia³ania chroniæ ma³e szko³y b¹d�
wspieraæ remizy stra¿ackie.

Podczas konferencji swoje oferty przedstawili
rolnikom: Bank Gospodarki ¯ywno�ciowej,
proponuj¹cy preferencyjne zak³adanie kont
osobistych oraz rachunków bie¿¹cych, a tak¿e
Wielkopolska Izba Rolnicza, która zadekla-
rowa³a rolnikom wszechstronn¹ pomoc szko-
leniow¹ i informacyjn¹.

Na zakoñczenie Starosta Koniñski El¿bieta
Streker � Dembiñska przedstawi³a dzia³ania,
jakie realizowaæ bêdzie samorz¹d powiatowy
na rzecz restrukturyzacji i rozwoju obszarów
wiejskich. Najwa¿niejszym z nich bêdzie przy-
gotowanie ca³o�ciowego Programu Aktywiza-
cji Obszarów Wiejskich Powiatu Koniñskiego
w oparciu o �rodki UE. Aby zamiar ten siê
powiód³ konieczne jest w³¹czenie siê rolników,
organizacji i instytucji zainteresowanych tym
problemem. Do koñca lutego przyjmowane
bêd¹ deklaracje o chêci wspó³pracy. Formal-
nym aktem bêdzie podpisanie przez zain-
teresowanych �Lokalnego partnerstwa na rzecz
rozwoju wsi w Powiecie Koniñskim�.

Ewelina Rape³a

***

ARiMR wydaje
bezp³atne
kolczyki
dla byd³a

Od 11 lutego 2004 r. Biura Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wydaj¹ nieodp³atnie w³a�cicie-
lom byd³a kolczyki otrzymane jako darowiz-
na od Fundacji �Fundusz Wspó³pracy� w ra-
mach Funduszu Phare.

Jednorazowa liczba wydawanych ko-
mpletów kolczyków nie mo¿e przekroczyæ
liczby niezbêdnej do oznakowania zwierz¹t
w danym gospodarstwie do koñca kwietnia
br. Na pozosta³¹ czê�æ roku kolczyki wy-
dawane bêd¹ posiadaczom byd³a od maja br.

W dyspozycji Agencji jest obecnie ok.
3.000.000 kompletów kolczyków otrzymanych
z funduszu bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Phare. Bior¹c pod uwagê, ¿e wed³ug danych
GUS liczba krów wynosi ponad 2.800.000
sztuk, zapasy kolczyków bêd¹ce w dyspozycji
ARiMR powinny wystarczyæ do zapewnienia
oznakowania wszystkich sztuk byd³a urod-
zonych do koñca bie¿¹cego roku.

Agencja przekaza³a 10 tysiêcy kolczykow-
nic, dotychczas u¿ytkowanych przez kolczy-
kuj¹cych, m.in. dla: weterynarzy, samorz¹dów
i zootechników Krajowego Centrum Hodowli
Zwierz¹t do dalszego u¿ytkowania.

Komunikat prasowy  ARiMR  z 12.02.2004r.
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Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powia-
towego w Koninie informuje, ¿e:
- do koñca bie¿¹cego roku tj. 31.12.2004r.
ustawowej wymianie podlegaj¹ prawa
jazdy wydane w okresie od 01.01.1984
do 30.04.1993r;

- od dnia 1 stycznia 2004r. �wiadectwo
kwalifikacji zastêpuje za�wiadczenie
przedsiêbiorcy po�wiadczaj¹ce zatrud-
nienie kierowcy oraz spe³nienie przez
niego wymagañ okre�lonych ustaw¹
z dnia 6 wrze�nia 2001r. o transporcie
drogowym;

- �wiadectwa kwalifikacji wydane na pod-
stawie przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym obowi¹zuj¹cych do 31 grud-
nia 2003r. trac¹ wa¿no�æ po up³ywie ter-
minu na jaki zosta³y wydane.

WYMIEÑ
SWOJE
PRAWO JAZDY

Do znacz¹cych zadañ Starosty, okre-
�lonych ustaw¹ kompetencyjn¹, nale¿y
zaliczyæ wspó³dzia³anie z Wojewod¹
w zakresie przygotowania i przeprowa-
dzenia poboru na obszarze powiatu. Za-
dania z tym zwi¹zane realizuje, odpo-
wiadaj¹c za przebieg i koordynacjê dzia-
³añ, Wydzia³ Spraw Spo³ecznych.

W poborze uczestnicz¹ Wójtowie
i Burmistrzowie 14 gmin powiatu, Woj-
skowy Komendant Uzupe³nieñ w Koni-
nie oraz, powo³ane przez Wojewodê: Po-
wiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Koni-
nie i Powiatowa Komisja Poborowa Nr 1
w Koninie.

Tegoroczny pobór przypada na  okres
od dnia 2 lutego do dnia 29 marca 2004r.

 Siedziba obu komisji mie�ci siê w bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Ko-
ninie, ul. Al. 1 Maja 9, parter, pokoje
151, 155, 157.

Wszyscy poborowi, zainteresowani
odroczeniem zasadniczej s³u¿by woj-
skowej lub skierowaniem do s³u¿by
zastêpczej, otrzymaj¹ podczas poboru
orzeczenia:
a) Powiatowej Komisji Poborowej

Nr 1, w przypadku konieczno�ci spra-
wowania bezpo�redniej opieki  nad
cz³onkiem rodziny lub z³o¿onego
wniosku dotycz¹cego s³u¿by zastêp-
czej; z uwagi na zmiany przepisów
dotycz¹cych s³u¿by zastêpczej po raz
ostatni rozpatrywane s¹ wnioski, i to
z³o¿one do dnia 31.12.2003 r., od dnia
1.01.2004 r. sprawy te s¹ w gestii
Marsza³ka Województwa;

POBÓR� 2004 b) Wojskowego Komendanta Uzu-
pe³nieñ w Koninie, ze wzglêdu na
pobieranie nauki;
honorowane s¹ wszystkie szko³y
� �rednie, policealne, pomatural-
ne i studia, w systemie dziennym,
wieczorowym, zaocznym lub eks-
ternistycznym, tak¿e w przypadku
nauki poza granicami kraju; wyj¹-
tek stanowi podjêcie nauki na uzu-
pe³niaj¹cych studiach magister-
skich po przerwie, a nie w roku ka-
lendarzowym, w którym ukoñczo-
no wy¿sze studia zawodowe.

Wysoki procent stawiennictwa po-
borowych w minionych latach, �wiad-
czy zarówno o wzro�cie �wiadomo�ci
i odpowiedzialno�ci m³odzie¿y objêtej
poborem, jak i dobrym przygotowaniem
oraz w³a�ciwej organizacji poboru.

� 3 marca w  Miejsko � Gminnym
O�rodku Kultury w �lesinie - Rejono-
wy Konkurs Recytatorski i Plastyczny;

� 5 marca w Kazimierzu Biskupim -
Mistrzostwa Powiatu Nauczycieli
i Radnych w Halowej Pi³ce No¿nej;

� 6 marca w Golinie - Powiatowa Zi-
mowa Spartakiada, podczas której od-
bêd¹ siê konkurencje: przeci¹ganie
liny, trójbój rekreacyjny, szachy, war-
caby i wielobój rodzinny;

� 14 marca  w Trzciance - Zimowa Wiel-
kopolska Spartakiada Wsi, w której
udzia³ we�mie tak¿e reprezentacja
z Powiatu Koniñskiego;

� 16 marca w  Miejsko � Gminnym
O�rodku Kultury w �lesinie - wystawa
prac malarstwa Tomasza Majewskiego;

� 28 marca w Miejsko � Gminnym
O�rodku Kultury w �lesinie - Konkurs
na Ciasto Domowego Wypieku;

� 28 marca w Miejsko � Gminnym
O�rodku Kultury w �lesinie - Rozgryw-
ki Wielkopolskiej Ligi Szachowej;

� luty/marzec, hala sportowa przy Ze-
spole Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych
w ¯ychlinie - Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Wójta Gminy Stare
Miasto;

� marzec,  Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-
Us³ugowych w ̄ ychlinie - Mistrzostwa
Gminy Stare Miasto w Tenisie Sto³o-
wym hali sportowej;

� marzec, Szko³a Podstawowa w ̄ ychli-
nie - muzyczno-literacki koncert �Po-
witanie wiosny�;

�  marzec, Wierzbinek - fina³y gmin-
nych i powiatowych biegów prze³a-
jowych.

Kultura � Sport � Rekreacja
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Pomys³ i inicjatywa stworzenia Ga-
lerii nale¿¹ do Starostwa Powiatowego
w Koninie, ale realizacja tego przedsiê-
wziêcia by³a mo¿liwa dziêki uprzejmo-
�ci i szczodro�ci artystów malarzy,
uczestnicz¹cych w organizowanych na
terenie powiatu Plenerach Malarskich,
z których pierwszy odby³ siê w �lesinie
w 2000 roku i da³ pocz¹tek nowej tradycji.

Niezwyk³e walory krajobrazu Ziemi
Koniñskiej oraz przychylna atmosfera
i klimat do twórczej pracy sprawi³y, ¿e
z roku na rok �lesin odwiedza coraz wiê-
cej artystów. Z ka¿dym rokiem wzrasta te¿
presti¿ Plenerów i zainteresowanie sztuk¹
w�ród lokalnej spo³eczno�ci. Uczestnicz¹-
cy w dotychczasowych spotkaniach arty-
�ci w du¿ym stopniu przyczynili siê do
zmiany wizerunku powiatu koniñskiego,
kojarzonego do niedawna z przemys³o-
wymi bry³ami elektrowni i ogromnymi wy-
robiskami wêgla brunatnego.

Ich dzie³a oddaj¹ prawdziwe piêkno
Ziemi Koniñskiej i s¹ najlepszym �wia-
dectwem przemian jakie w ci¹gu ostat-
nich lat nast¹pi³y w jej krajobrazie.

Uroczy, malowniczy region inspiru-
j¹co oddzia³ywuje na goszcz¹cych tu Pej-
za¿ystów, których od pocz¹tku motywu-
je i wspiera Komisarz Artystyczny Ple-
nerów, Jerzy Gnatowski.

Od 4 lat, efekty ich pracy mo¿na po-
dziwiaæ na cyklicznie organizowanych
wernisa¿ach poplenerowych, a od 30
maja 2003 roku w Powiatowej Galerii
Malarstwa mieszcz¹cej siê w Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie.

Sta³¹ ekspozycjê dostêpn¹ dla
zwiedzaj¹cych tworzy 38 wspania³ych
obrazów przekazanych Starostwu
przez ich autorów w formie darowi-
zny. Dziêki temu, Galeria mo¿e po-

Licznie przyby³ych go�ci powita³a  El¿bieta Streker- Dembiñska Starosta Koniñski.

Fragment bogatej ekspozycji  Powiatowej Galerii Malarstwa w CKiS w  Koninie.

szczyciæ siê p³ótnami: Andrzeja Ko-
³odziejka, Micha³a Candera, Krzyszto-
fa Jana Candera, Stanis³awa Mazu�a,
Andrzeja Kacperka, Jerzego Gnatow-
skiego, Franciszka Czempika, Micha-
³a Smó³ki, Ludmi³y Szczepkowskiej,
Jana Wo³ka, Mariana Danielewicza,
Ryszarda Rogali, Andrzeja Ja³owiñ-
skiego, Doroty Adamiec � Falkow-
skiej, Tomasaz Bachanka, Jana Grab-
skiego, Cecylii Szerszeñ, Danuty Drze-
wieckiej, Anny Szymanek.

Z prawdziw¹ przyjemno�ci¹ Gale-
riê odwiedzaj¹ nie tylko znawcy sztu-
ki, ale i mi³o�nicy przyrody oraz kul-
tury ludowej. Ogromne zainteresowa-
nie ekspozycj¹, to zas³uga kunsztu
i talentu autorów prezentowanych prac
oraz szczególnej wra¿liwo�ci z jak¹
przedstawione zosta³y na p³ótnach
zak¹tki naszego powiatu. Zielone pa-
górki, kwitn¹ce ³¹ki, z³oc¹ce siê ³any
zbó¿, toñ jezior otulonych szumi¹cy-
mi lasami i stateczki p³ywaj¹ce po spo-
kojnej tafli wody, stare pokryte s³om¹
chaty, a wszystko to ton¹ce we
wszechobecnym s³oñcu, dostarczaj¹-
cym o ka¿dej porze dnia niezwyk³ej
gry ��wiat³a i cienia�.

O atrakcjach, jakie oferuje Ziemia
Koniñska przekona siê  ka¿dy, kto wy-
bierze siê w te strony w celach tury-
styczno � rekreacyjnych. Jednak wizy-
ta w Powiatowej Galerii Malarstwa, nie
tylko wzbogaci nasze spojrzenie na jej
piêkno ale stanie siê  prawdziw¹ uczt¹
kulturaln¹.

Marta  J. Naumiuk

Otwarcie Powiatowej Galerii Malarstwa w Centrum Kul-
tury i Sztuki w Koninie, to  najwiêksze wydarzenie kultu-
ralne 2003 roku, które na sta³e wpisa³o siê w historiê
powiatu koniñskiego.
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koniñskim regionu Marche we W³oszech. Te dwa
wyjazdy mia³y jednak miejsce przed rejestracj¹
klubu. To wszystko za nami, tak jak wiele spo-
tkañ, podczas których snuli�my plany, marzyli-
�my, jako ¿e bez marzeñ ¿yæ nie mo¿na. One,
te marzenia, jak wiadomo lubi¹ siê spe³niaæ.
Lubi¹ te¿ jak im siê pomaga. Zatem dziêki ma-
rzeniom czeka nas pracowity czas.

Zaczêli�my od wytyczania
szlaków rowerowych po Zie-
mi Koniñskiej. Pomagali nam
w tym czterej studenci PWSZ
z Konina. Po drogach, dró¿kach,
�cie¿ynkach i wa³ach przeciwpo-
wodziowych naszego powiatu
przejechali�my prawie piêæset ki-
lometrów odkrywaj¹c miejsca po
prostu wspania³e. Bo to i zabyt-
ki, o których ju¿ coraz czê�ciej
siê pisze i mówi, ale i miejsca
jeszcze nie odkryte (mo¿e i do-
brze), gdzie turysta na rowerze
mo¿e w ciszy podziwiaæ krajo-
braz razem z m³odymi gêgawa-
mi, które tul¹ siê do jego stóp

jak oswojone kociêta, bo to te¿ miejsce ciekawe
dla ka¿dego Polaka, miejsce urodzin Rzepichy �
¿ony legendarnego (czy tak do koñca?) Piasta
i matki Siemowita, bo to okolice do wspania³ego
wypoczynku i rekreacji, bo to w koñcu jedyne
miejsce w centralnej Polsce, gdzie nale¿y siê za-
trzymaæ, a nie tylko têdy przeje¿d¿aæ. Ju¿ nasi ko-
ledzy z Niemiec po rowerowych wycieczkach po
naszej ziemi, postanowili spêdzaæ tutaj urlopy ze
swoimi rodzinami. Matce Piastów postawimy
w przysz³o�ci  pomnik, który stanie siê, mamy na-
dziejê, atrakcj¹ turystyczn¹. Póki co, zbieramy pie-
ni¹dze na �Atlas Rowerowy po Ziemi Koniñskiej�.
Wytyczyli�my ponad dwadzie�cia szlaków, które
³¹cz¹ siê ze sob¹. Tym sposobem turysta na rowe-
rze zaczynaj¹c swoj¹ wyprawê w dowolnym miej-
scu naszego powiatu, bêdzie móg³ w zale¿no�ci
od umiejêtno�ci lub zainteresowañ zrealizowaæ
swoje potrzeby rekreacyjne. W mini przewodni-
ku, do³¹czonym do Atlasu, znajd¹ siê wskazówki
i propozycje wyboru tras, opisy ciekawych i god-
nych odwiedzenia miejsc. Mo¿na bêdzie zatem or-
ganizowaæ nawet kilkudniowe wyprawy. Turysta
w Atlasie znajdzie adresy miejsc noclegowych
w gospodarstwach agroturystycznych i o�rodkach
wypoczynkowych oraz adresy serwisów rowero-
wych. Tekst bêdzie t³umaczony na jêzyk niemiec-
ki, bo nasz Atlas wzbudzi³ ju¿ zainteresowanie
kolegów z ADFC. Trafi do wszystkich o�rodków
zrzeszaj¹cych niemieckich mi³o�ników turystyki

rowerowej jako zaproszenie do odwiedzania na-
szej ziemi. Nie ograniczamy siê w naszym Atlasie
tylko do naszego powiatu. £¹czymy siê trasami
rowerowymi Powidzkiego Parku Krajobrazowe-
go, a to dziêki wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Gmin
PPK. Podobnie rzecz ma siê z Nadgoplañskim
Parkiem Tysi¹clecia. Skoro mowa o wspó³pracy,
nie mo¿na pomin¹æ pomocy, jakiej udzielaj¹ nam
wszystkie samorz¹dy gminne i w³adze Starostwa
Powiatowego w Koninie.

W statucie Wielkopolskiego Klubu Ro-
werowego wiele miejsca po�wiêca siê bez-
pieczeñstwu na drogach. Niestety zachowa-
nie kierowców w stosunku do rowerzystów
pozostawia wiele do ¿yczenia. Nie bez winy
s¹ czêsto sami rowerzy�ci. Przy drogach bra-
kuje oznakowañ, które u³atwi³yby ¿ycie cykli-
stom. Chcemy temu zaradziæ. Zarz¹d Dróg Po-
wiatowych, podobnie jak Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, obiecali ustawiæ
odpowiednie znaki w miejscach przez nas
wskazanych. Razem z Wojewódzkim O�rod-
kiem Ruchu Drogowego przygotowujemy cykl
spotkañ z m³odzie¿¹ szkoln¹ o charakterze
edukacyjnym, jednocze�nie promuj¹c czynny
wypoczynek. Tym sposobem mamy nadziejê,
¿e przybêdzie nam cz³onków, a wszyscy bê-
dziemy je�dziæ bezpiecznie dla w³asnego zdro-
wia i urody krajobrazów.

Zapowiada siê wiele okazji do wspól-
nych wyjazdów. Zaczynamy w maju. Podczas
imprezy organizowanej przez Starostwo Powia-
towe pojawimy siê na nowo wytyczonych szla-
kach z kolegami z Niemiec i Francji. Bêdziemy
wspólnie je�dziæ zgodnie ze wskazaniami na-
szego Atlasu, by znakowaæ to, co wytyczone.
Podczas wakacji chcemy zorganizowaæ rajd do
Wilna, mo¿e uda siê jeszcze na Ukrainê. Na
pewno nie zabraknie innych okazji do spotkañ
i wspólnych wyjazdów. Wszystko to w celu pro-
pagowania rekreacji i zdrowego spêdzania cza-
su. Naszymi dzia³aniami chcemy te¿ promowaæ
nasz¹ ziemiê jako miejsce przyjazne tury�cie na
rowerze. Jest to o tyle potrzebne, ¿e wzorem
mieszkañców krajów zachodnich równie¿
i u nas coraz wiêcej ludzi interesuje siê tak¹ form¹
spêdzania czasu. Nie wszystkie wzorce, które
do nas trafiaj¹ i niestety siê zadomawiaj¹, godne
s¹ uwagi. Ten akurat powinien byæ rozwijany
i ho³ubiony. Cieszy, ¿e jest nas coraz wiêcej.
I bêdzie nas coraz wiêcej, bo w nasze szeregi
zapraszamy wszystkich, którzy my�l¹ tak jak my.
Wa¿ne ¿eby byæ razem i dokoñczyæ to, co uda-
³o nam siê zacz¹æ, a je�li bêdziemy razem to
ho,ho..., góry przestawimy. Je¿eli chcesz je�-
dziæ z nami, a nie masz roweru, to tym bar-
dziej przyjd� do nas. W tej sprawie te¿ zara-
dzimy. Wa¿ne by by³o nas coraz wiêcej.

Mariusz Lewandowski

Tu rower, tam rower, ona je�dzi i on, ja
te¿. Mo¿e by tak zacz¹æ razem?

I tak oto zrodzi³ siê pomys³ na stworzenie
klubu, tym bardziej, ¿e czeka³y gotowe pomy-
s³y i wzorce. Poznali�my je podczas pamiêtne-
go Rajdu do Brukseli za po�rednictwem wspa-
nia³ych ludzi z Allgemeiner Deutscher Fahrrad
Club. Ujê³a nas nie tylko ich go�cinno�æ, ale

przede wszystkim organizacja i sposób dzia³a-
nia ADFC. Po co zatem wywa¿aæ otwarte drzwi,
kiedy mo¿na czerpaæ z gotowych do�wiadczeñ
i z zaoferowanej pomocy?. I tak oto ju¿ ponad
piêædziesiêciu cz³onków liczy sobie Wielkopol-
ski Klub Rowerowy zarejestrowany jako stowa-
rzyszenie przy Starostwie Powiatowym w Koni-
nie. Klub rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ we wrze-
�niu ubieg³ego roku, ale ju¿ mamy wiele wspól-
nych do�wiadczeñ. Razem zamanifestowali�my
alternatywê dla koni mechanicznych podczas
�Dnia bez samochodu�. Mimo deszczu na trasie
naszego rajdu zameldowa³o siê, i co najwa¿niej-
sze, ukoñczy³o go ponad trzydziestu uczestni-
ków. Pouczaj¹cy by³ rajd edukacyjny pomys³u
naszego prezesa, pos³a Józefa Nowickiego. Rajd
trudny, ale ucz¹cy dyscypliny na drodze, poka-
zuj¹cy, ¿e wspólnie mo¿na wiele osi¹gn¹æ i wy-
magaj¹cy dla tych, co o sprzêt nie dbaj¹. Na
cenne nagrody trzeba by³o siê napracowaæ.

By³o tych wspólnych wypraw jeszcze
kilka. Ot choæby na zakoñczenie sezonu let-
niego mieli�my okazjê pokazaæ piêkno naszej
ziemi mi³o�nikowi turystyki kolarskiej, czyli mi-
nistrowi Markowi Siwcowi. W Sylwestra wjecha-
li�my na Z³ot¹ Górê, najwy¿szy szczyt naszego
powiatu. Wspomnieæ te¿ trzeba o wyprawie do
Brukseli, która wspomaga³a referendum decy-
duj¹ce o naszym wej�ciu do UE oraz o rowero-
wym rajdzie do zaprzyja�nionego z powiatem
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Jest nas coraz wiêcej

Biuletyn Powiatu Konińskiego

Redakcja:Redakcja:Redakcja:Redakcja:Redakcja: Wydział Promocji i Informacji
62−510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 243 02 24
www.powiat.konin.pl, e−mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydawca:Wydawca:Wydawca:Wydawca:Wydawca: Starostwo Powiatowe w Koninie
62−510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 243 02 20, tel./fax (063) 243 02 01
www.powiat.konin.pl, www.bip.powiat.konin.pl, e−mail: powiat@powiat.konin.pl

Zdjęcia:Zdjęcia:Zdjęcia:Zdjęcia:Zdjęcia: ze zbiorów Starostwa
Opracowanie i druk:Opracowanie i druk:Opracowanie i druk:Opracowanie i druk:Opracowanie i druk: Drukarnia Wydawnicza TRANS − DRUK

62−590 Golina, Kraśnica Kol. 84, te./fax (063) 245 83 31,
www.transdruk.pl, e−mail: transdruk@transdruk.pl

Biuletyn PowiatuBiuletyn PowiatuBiuletyn PowiatuBiuletyn PowiatuBiuletyn Powiatu
KonińskiegoKonińskiegoKonińskiegoKonińskiegoKonińskiego


