
Ziemia Konińska jest szczególnym miej-
scem, o korzystnych warunkach klimatycz-
nych i wyjątkowych walorach przyrodniczo 
- krajobrazowych. O jej atrakcyjności decy-
dują: bogactwo malowniczych jezior, rezer-
watów, obszarów chronionych, parków oraz 
znacznych obszarów nieskażonych lasów. 
Niepodważalnym walorem jest także cen-
tralne położenie Ziemi, co stwarza dogodne 
warunki komunikacyjne.

Aby popularyzować walory turystycz-
ne Ziemi Konińskiej poza jej granicami, 
w dniach 2-4 marca br., powiat koniński za-
prezentował się na XIII Międzynarodowych 
Targach � Regiony Turystyczne �Na styku 
kultur� w Łodzi. Targi łódzkie, to prestiżowe 
wydarzenie turystycz-
ne, zajmujące od lat sta-
łe miejsce w kalenda-
rzu krajowych imprez 
wystawienniczych, 
w których uczestniczą 
przedstawiciele branży 
turystycznej z Polski 
i zagranicy (biura po-
dróży, hotele, przewo-
źnicy, wydawnictwa 
turystyczne, a także 
samorządy lokalne oraz 
wystawcy prywatni). W tym roku, zgłosiło 
swój udział ponad 100 wystawców z: Austrii, 
Białorusi, Czech, Izraela, Litwy, Łotwy, 
Polski, Rosji, Sri Lanki, Tunezji, Ukrainy, 
Węgier oraz Włoch.

Stoisko wystawiennicze nr 20, pod 
szyldem �Wschodnia Wielkopolska�, przy-
gotowały wspólnie: powiat koniński, słu-
pecki i turecki. Nie zabrakło na nim również 
materiałów promocyjnych o mieście Konin. 
Jest to pierwszy, namacalny efekt udziału 
w Projekcie �Turystyka � wspólna sprawa�. 
Zjednoczenie sił pozwoliło na przygotowa-
nie się do targów z większym rozmachem, 
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Powiat Koniński na Międzynarodowych 
Targach w Łodzi i Berlinie

Wystrój stoiska nawiązywał do atrakcji 
związanych z wypoczynkiem nad wodą. 
Ster żeglarski, sieci rybackie, wędka i wio-
sła podkreślały charakter oferty Subregionu 
Konińskiego skierowanej głównie do ama-
torów sportów wodnych, jak i szukających 
ciszy oraz spokoju wędkarzy. Magnesem 
przyciągającym uwagę zwiedzających było 
akwarium ze złotą rybką, która �zapewnia-
ła�, że spełni wszystkie życzenia turystów 
odwiedzających nasze strony. Każdy za-
interesowany wypoczynkiem w powiecie 
konińskim mógł także liczyć na zestaw 
materiałów informacyjno-promocyjnych. 
Na tę okazję, Starostwo Powiatowe w Ko-
ninie przygotowało kilka wydawnictw, 

m.in.: kolejną edycję 
mapy turystycznej 
powiatu konińskiego, 
płyty CD z filmami, 
dwa  fo lder y  (Po-
wiat Koniński oraz 
Szlak Wodny Warta 
- Gopło), pięć wielo-
języcznych minifol-
derów (Na Burszty-
nowym Szlaku, Szlak 
Pięciu Braci Męczen-
ników, Bieniszew 

� Klasztor Kamedułów, Zabytki Powiatu 
Konińskiego, Szlaki piesze i rowerowe 
powiatu konińskiego), ulotki informacyjne 
o bazie noclegowej, a także prezentację 
multimedialną nowego wspólnego produktu 
turystycznego pt. �Warta � Wodne Wrota 
Wielkopolski�. Całość uzupełniały publika-
cje przygotowane przez urzędy gmin oraz 
podmioty branży turystycznej działające na 
terenie naszego powiatu.

Region Łódzki, to miejsce w którym od 
lat oferta turystyczna powiatu konińskiego 
spotyka się z dużym zainteresowaniem. 
Także i w tym roku, ekspozycja naszego 
stoiska przyciągała uwagę tysięcy zwie-

cd. strona 2   >>>
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dzających oraz pozostałych wystawców. 
Mamy nadzieję, że w nadchodzącym 
sezonie letnim będziemy mogli gościć 
jeszcze więcej turystów z województwa 
łódzkiego i innych Regionów naszego 
kraju. 

W dniach 7-11 marca br., powiat 
koniński (również w ramach wspólnych 
stoisk regionalnych) prezentował się 
na Giełdzie Turystycznej ITB w Ber-
linie, jednej z największych i najważ-
niejszych międzynarodowych imprez 
turystycznych. Natomiast na przełomie 

Rolnik Koniński

<<<  cd. ze strony 1   marca i kwietnia obecni będziemy na 
Targach Turystycznych SILESIA TOUR 
2007 w Katowicach. 

Wierzymy, że wspólne działania 
promocyjne pozwolą nam efektywniej 
i efektowniej popularyzować walory 
turystyczne Subregionu Konińskiego, 
samo zaś uczestnictwo w imprezach 
targowych wzmocni wizerunek Wiel-
kopolski Wschodniej jako miejsca 
atrakcyjnego dla turystów krajowych 
i zagranicznych.

Marta J. Bagrowska
Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji

Unijne programy pomocowe na lata 2007-2013 dla polskiej wsi będą sukcesywnie wchodzić w życie. Jednym z pierwszych 
programów, z których będą mogli skorzystać rolnicy będzie �Modernizacja gospodarstw rolnych�. Działanie to w istotny 
sposób zwiększy możliwość pomocy dla rolnictwa. Należy jednak pamiętać, że środków pomocowych nie wystarczy dla 
wszystkich zainteresowanych i o uzyskaniu pomocy finansowej zdecyduje kolejność złożenia wniosku w Oddziale Tereno-
wym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Powiat Koniński na Targach... / Rolnik Koniński

Cel działania
Działanie ma na celu poprawę kon-

kurencyjności sektora rolnego poprzez 
zwiększenie efektywności gospodarstw 
rolnych oraz zharmonizowanie warunków 
produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi 
ochrony środowiska naturalnego, higieny 
produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz warunków utrzymania zwierząt.

Zakres pomocy
Pomoc będzie udzielana na inwesty-

cje mające na celu poprawę warunków 
ekonomicznych lub ochronę środowiska 
naturalnego, poprawę higieny produkcji, 
zapewnienie odpowiednich warunków 
pracy lub warunków utrzymania zwierząt 
w gospodarstwach rolnych.

Pomoc może być przyznana na inwe-
stycje obejmujące w szczególności:

1. Zakup nieruchomości rolnych, budowę 
lub remont połączony z modernizacją 
budynków lub budowli służących pro-
wadzeniu działalności rolniczej,

2. Zakup lub instalację maszyn i urządzeń 
do produkcji rolnej (stare do 5 lat),

3. Zakładanie i modernizację sadów lub 
plantacji wieloletnich,

4. Zakup, instalacje lub budowę elemen-
tów infrastruktury technicznej wpły-

wających bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności rolniczej,

5. Zakup komputerów i oprogramowania.

Pomoc może być przyznana na in-
westycje, mające na celu dostosowanie 
gospodarstwa rolnego do standardów, 
wymaganych przepisami prawa Unii Eu-
ropejskiej.

Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jed-

nostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, prowadząca działalność 
rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej.

Kryteria dostępu
1. Inwestycja dotyczy działalności rolni-

czej, tj. produkcji roślinnej lub zwie-
rzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej 
i rybnej.

2. Inwestycja przyczynia się do poprawy 
ogólnych wyników gospodarstwa rol-
nego.

3. Inwestycja spełnia wymagania określo-
ne przepisami prawa Unii Europejskiej.

4. Inwestycja nie ma charakteru inwesty-
cji odtworzeniowej.

5. Gospodarstwo rolne, którego dotyczy 
inwestycja, jest prowadzona przez 

osobę posiadającą odpowiednie kwali-
fikacje zawodowe.

6. W gospodarstwie rolnym są lub będą 
spełnione (nie później niż po zakoń-
czeniu realizacji inwestycji) minimalne 
standardy w zakresie higieny, ochrony 
środowiska oraz warunków utrzyma-
nia zwierząt.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji części 

kosztów kwalifikowanych projektu (części 
poniesionych kosztów realizacji inwesty-
cji).

Maksymalna wysokość pomocy udzie-
lanej jednemu beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo rolne w ramach działania, 
w okresie realizacji Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, nie może przekroczyć 
500 tys. zł.

Do realizacji mogą być przyjęte projek-
ty, których wysokość kosztów kwalifiko-
wanych będzie wynosiła powyżej 20 tys. 
zł. Ograniczenie to nie dotyczy projektów 
obejmujących wyłącznie wyposażenie 
gospodarstwa rolnego w urządzenia do 
składowania nawozów naturalnych.

Poziom pomocy
Poziom pomocy będzie wynosił mak-

symalnie:
�  40% kosztów inwestycji kwalifikującej 

się do objęcia pomocą,
�  50% kosztów inwestycji kwalifikującej 

się do objęcia pomocą, realizowanej
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 przez osobę fizyczną, która w dniu 
złożenia wniosku o pomoc nie ukoń-
czyła 40 roku życia,

�   50% kosztów inwestycji kwalifiku-
jącej się do objęcia, realizowanej 
na obszarach górskich lub innych 
o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania

�   60 % kosztów inwestycji kwalifiku-
jącej się do objęcia pomocą, realizo-
wanej przez osobę fizyczną, która 
w dniu złożenia wniosku o pomoc nie 
ukończyła 40 roku życia, na obsza-

Konkurs na 
najlepszy obiekt 
turystyki na 
obszarach wiejskich 
w Wielkopolsce 

Z uwagi na rosnące znaczenie 
agroturystyki i turystyki wiejskiej 
dla rozwoju obszarów wiejskich, 
Zarząd Województwa Wielko-
polskiego ustanowił Konkurs na 
najlepszy obiekt turystyki na ob-
szarach wiejskich w Wielkopolsce, 
który odbywał się będzie cyklicz-
nie, począwszy od tego roku.

Poza promocją wielkopolskiej 
wsi, jako miejsca wypoczynku, 
głównym celem konkursu jest 
motywacja jednostek agrotury-
stycznych i turystycznych na ob-
szarach wiejskich do podnoszenia 
standardu usług i zakresu oferty, 
a także pokazanie alternatywnych 
możliwości zarobkowania na wsi. 

Konkurs obejmuje następujące 
kategorie obiektów:
a)  gospodarstwa agroturystyczne,
b)  obiekty wiejskiej bazy noclego-

wej do 20 miejsc noclegowych 
(�kwatera wiejska�) nieprowa-
dzące produkcji rolniczej,

c)  inne obiekty turystyczne na te-
renach wiejskich o charakterze 
np. terapeutycznym, edukacyj-
nym, rekreacyjnym, nieprowa-
dzące bazy noclegowej.
Zwycięzcy konkursu w każdej 

z kategorii oprócz dyplomów uzna-
nia otrzymają nagrody finansowe: 
5 tys. zł � za zajęcie I miejsca, 
3 tys. zł � za II miejsce oraz 2 tys. 
zł � za III miejsce.

Wśród podmiotów uprawnio-
nych do zgłaszania kandydatów 
do konkursu jest Starosta Koniń-
ski. W drugiej połowie marca br. 
pracownicy Starostwa zwizytują 
obiekty turystyczne z powiatu ko-
nińskiego i wyłonią te najlepsze, 
które reprezentować będą nasz 
powiat w konkursie.

O przebiegu konkursu będą 
mogli Państwo przeczytać w na-
stępnym numerze �Kuriera Powia-
towego�. 

 Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji i Informacji

rach górskich lub innych obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania.
Szczegółowych informacji odnośnie 

pozyskiwania środków unijnych udziela 
Bożena Frankowska, inspektor w Biurze 
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powia-
towego w Koninie, Centrum Obsługi 
Rolnika, ul. Hurtowa 1 (pokój 208) tel. 
063 2430240.

Bożena Frankowska
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa 

Rada Powiatowa 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Lista delegatów wybranych 4 lutego 2007 r. 
do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej na kadencję 2007-2011 (dla po-
wiatu konińskiego i miasta Konin).

Gmina Golina
�  Jacek Jackowski, zam. Kraśnica
�  Simiński Sylwester, zam. Lubiecz

Gmina Grodziec
�  Jan Olejniczak, zam. Wielołęka,
�  Zenon Olejniczak, zam. Biała Kolonia

Gmina Kazimierz Biskupi
�  Andrzej Skąpski, zam. Nieświastów
�  Stanisław Zych, zam. Sokółki 

Gmina Kleczew
�  Henryk Bartczak, zam. Sławoszewek 
�  Marek Nowak, zam. Tręby 

Miasto Konin
�  Daniela Szustakowska

zam. Konin � Grójec

Gmina Kramsk 
�  Jolanta Nawrocka, zam. Kuźnica
�  Marian Rusin, zam. Jabłków

Gmina Krzymów
�  Michał Andrzej Szymczak

zam. Krzymów
�  Zbigniew Zbierski, zam. Helenów

Gmina Rychwał
�  Mieczysław Andrzejewski

zam. Grochowy 
�  Włodzimierz Mizerski

zam. Dąbroszyn

Gmina Rzgów
�  Roman Jakubowicz, zam. Świątniki
�  Wojciech Woźniak, zam. Sławek

Gmina Skulsk
�  Eugeniusz Chmielewski, zam. Piastowo
�  Jacek Musielak, zam. Zygmuntowo 

Gmina Sompolno
�  Marek Matuszewski, zam. Siedliska
�  Jan Michalski, zam. Sycewo 

Gmina Stare Miasto
�  Antoni Bryl, zam. Rumin
�  Paweł Kwieciński, zam. Lisiec Wielki

Gmina Ślesin
�  Adam Giszter

zam. Ostrowiąż�Giętkowo
�  Barbara Tomaszewska

zam. Szyszyńskie Holendry          

Gmina Wierzbinek         
�  Paweł Liśkiewicz, zam. Broniszewo 
�  Roman Mazurkiewicz, zam. Sadlno

Gmina Wilczyn
�  Paweł Domański, zam. Ościsłowo 
� Danuta Robak, zam. Wilczogóra 

Podczas pierwszego posiedzenia Rady 
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
(22 lutego br.), nowo wyłonieni delegaci 
dokonali wyboru jej przewodniczącego 
� został nim Stanisław Zych � oraz dele-
gata do Rady Wojewódzkiej � została nim 
Danuta Robak.

Za pośrednictwem Kuriera Powiato-
wego, w imieniu swoim oraz wszystkich 
nowo wybranych delegatów do Rady 
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w Koninie, składam serdeczne podzięko-
wania za pomoc wszystkim tym osobom, 
które przyczyniły się do sprawnego prze-
prowadzenia wyborów w dniu 4 lutego br.

Elżbieta Bryl
Kierownik Biura Powiatowego 

WIR w Koninie
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Realizacja projektu 
�Turystyka � wspólna sprawa�

�Turystyka � wspólna sprawa�, to 
największy w Polsce projekt szkolenio-
wo-doradczy, realizowany na zlecenie 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości, a współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Obecnie 
trwa jego III edycja obejmująca obszar 
6 województw, w tym Wielkopolskę. 
Projekt adresowany jest do przedsię-
biorstw turystycznych, samorządów 
oraz organizacji i pracodawców wspie-
rających rozwój turystyki. Zasadniczym 
jego celem jest poprawa konkurencyj-
ności branży turystycznej oraz podnie-
sienie umiejętności zawodowych osób 
w niej pracujących. Poza tym istotnym 
elementem Projektu jest wykreowanie 
regionalnych produktów turystycznych, 
będących wizytówką Regionu. Realiza-
cja ww. celów wiąże się z koniecznością 
utworzenia tzw. Grupy Partnerskiej, 
zrzeszającej wszystkie podmioty zain-
teresowane turystycznym rozwojem 
regionu. Głównymi zadaniami wspo-
mnianej Grupy jest wspólne tworzenie, 
rozwijanie i promowanie markowych 
produktów turystycznych.

Pierwszym wspólnym przedsię-
wzięciem zrealizowanym w ramach 

Projektu była konferencja tematyczna 
zorganizowana 19 stycznia 2007r., przez 
samorządy powiatów: konińskiego, kol-
skiego, słupeckiego oraz miasta Konin. 
Spotkanie miało na celu przedstawienie 
założeń i warunków funkcjonowania III 
edycji Projektu �TWS�, a także diagno-
zy potencjału turystycznego powiatów 
wschodniej Wielkopolski oraz idei 
powstania Grupy Partnerskiej �Warta 
� Wodne Wrota Wielkopolski�.

W Konferencji wzięło udział 41 pod-
miotów, zarówno z branży turystycznej, 
jak i jednostek samorządu terytorial-
nego, w tym 20 z powiatu konińskiego. 
W jej efekcie deklaracje przystąpienia 
do Grupy Partnerskiej złożyło 16 
uczestników. 

W ramach kolejnych etapów realiza-
cji Projektu członkowie Grupy Partner-
skiej wzięli udział w szkoleniach tema-
tycznych, które odbyły się w Koninie, 
Kole i Słupcy.

W trakcie ostatniego z nich (26 lu-
tego br.) w Starostwie Słupeckim, 30 
podmiotów (w tym Starostwo Powiato-
we w Koninie) podpisało Porozumienie 
o wspólnych przedsięwzięciach na rzecz 
promocji produktu turystycznego �Warta 
� Wodne Wrota Wielkopolski�. 

W najbliższym czasie Sygnatariu-
sze ww. Porozumienia wezmą udział 
w szkoleniach tematycznych, miesz-
czących się w ramach trzech kompo-
nentów: 

� Współpraca Sieciowa, np.: �Rozwój 
turystyki w regionie w oparciu 
o współpracę samorządów lokal-
nych, przedsiębiorców branży 
turystycznej i organizacji turystycz-
nych�, �Źródła finansowania projek-
tów turystycznych� czy �Promocja 
sieciowego produktu turystycznego 
� czyli pokaż siebie innym�;

� Zarządzanie Turystyką � ścież-
ka zawodowa, np.: �Organizacja 
i zarządzanie przedsiębiorstwem 
turystycznym�, �Informatyka i In-
ternet w gospodarce turystycznej� 
itp.; ścieżka menedżerska, np.: 
�Transport w turystyce � jego rola 
i zadania� czy �Współpraca przed-
siębiorstw turystycznych z tourope-
ratorami�;

� Szkolenia Językowe (języki: angiel-
ski, niemiecki, francuski, rosyjski 
� na 3 poziomach zaawansowania). 

Zapraszając przedstawicieli lokalnej 
branży turystycznej i jednostek samo-
rządu terytorialnego do aktywnego 
udziału w tym Projekcie, wierzymy że 
zaowocuje to skuteczniejszą promocją 
Ziemi Konińskiej w kraju i za granicą, 
która przysłuży się do rozwoju turysty-
ki jako ważnego sektora gospodarczego 
regionu.

Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji i Informacji
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Komunikaty

Akcja wymiany sprzętu rehabilitacyjnego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Fundacja Mielnica w lutym br. uruchomiły numery telefonów, pod którymi 

przyjmowane są zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania na sprzęty, przedmioty, i urządzenia do rehabilitacji lub codziennego funkcjono-
wania. Mieszkańcy miasta i powiatu konińskiego mogą zgłaszać telefonicznie także zamiar bezpłatnego przekazania, wypożyczenia albo 
zamiany takiego sprzętu. Dzięki temu, możliwe będzie stworzenie bazy danych obejmującej osoby (potrzebujące i darczyńców) oraz 
przedmioty ortopedyczne i sprzęt do rehabilitacji, która pozwoli ww. instytucjom na zorganizowanie pomocy w zakresie pośrednictwa. 

Licząc na odzew mieszkańców i wsparcie tej inicjatywy podajemy numery kontaktowe: 
� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie � 063 243 03 07
� Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji Mielnica w Koninie � 063 211 21 70
� Fundacja Mielnica, ul. Szpitalna 43 Konin � 063 244 31 71

Elżbieta Sroczyńska, Dyrektor PCPR w Koninie

...z Kroniki Powiatu

26 lutego, w siedzibie Starostwa, 
odbyła się uroczystość wręczenia sty-
pendiów Starosty Konińskiego. 

W 2007 roku na stypendia przezna-
czono środki w wysokości 33.075,00 zł., 
tj. dwukrotnie więcej niż w latach ubie-
głych. Dzięki temu, pomocą stypendial-
ną objęci zostali wszyscy uczniowie z na-
szych szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 
(tj. średnią 4,75) oraz student, który do-
datkowo spełnił warunek dochodowy.

Starosta wręczył stypendia
W tym roku, z tej formy wsparcia 

skorzysta 27 uczniów z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Kleczewa, 
Sompolna i Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych z Żychlina (po 150 zł. 
miesięcznie) oraz student Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (po 
175 zł. miesięcznie).

 Jerzy Drygiel
Naczelnik Wydziału Oświaty, 

Kultury, Sportu i Turystyki

Powiat Koniński rozpoczął walkę z azbestem
 W związku z tym, że polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie wyrobów azbestowych w użytkowanych budynkach, 

urządzeniach i instalacjach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r., Starostwo Powiatowe w Koninie dokonało pod koniec ubiegłego roku 
analizy ilości wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach na terenie powiatu. konińskiego.

Na podstawie ankiet nadesłanych przez urzędy gmin, ustalono że ok. 3,5 mln m2 azbestu znajduje nadal zastosowanie w budownic-
twie indywidualnym na naszym terenie. W związku z tak powszechnym występowaniem wyrobów azbestowych w powiecie, Starosta 
Koniński uznał za zasadne stworzenie programu finansowego wsparcia (ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej) działań polegających na usuwaniu (demontażu), transporcie i unieszkodliwianiu (przez składowanie na wyznaczonych 
składowiskach) materiałów zawierających azbest.

Na ten cel, w tegorocznym budżecie powiatu konińskiego zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 300 tyś. zł, oraz 
uzyskano dofinansowanie ww. działań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
w kwocie 200 tyś. zł. Do udziału w programie zaproszone zostały także samorządy gmin. 

Obecnie w Starostwie przygotowywana jest dokumentacja �Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
powiatu konińskiego w 2007r.� Celem �Programu� będzie doprowadzenie do stopniowej, bezpiecznej eliminacji azbestu z otoczenia lu-
dzi oraz bezpieczne i prawidłowe jego unieszkodliwienie. W programie zostaną zawarte mechanizmy oraz zasady pomocy, której Powiat 
będzie udzielał osobom decydującym się na usuwanie z budynków elementów zawierających azbest. 

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z pomocy finansowej przez właścicieli nieruchomości będzie demontaż pokrycia z płyt 
azbestowych przez wyspecjalizowane firmy posiadające decyzję Starosty Konińskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi ( zgoda na wytwarzanie odpadów zawierających azbest podczas wykonywania usługi budowlanej) .

Po przyjęciu do realizacji ww. programu, jego zasady i warunki korzystania z dofinansowania zostaną podane do publicznej wiadomości. 

Wanda Majchrzak, Wydział Ochrony Środowiska



Razem na rzecz ekologii
Z inic jatywy Biura Rolnictwa 

i Leśnictwa oraz Wydziału Ochrony 
Środowiska konińskiego Starostwa, 14 
lutego br., odbyła się narada poświęcona 
edukacji ekologicznej mieszkańców po-
wiatu konińskiego oraz przeciwdziałaniu 
występowania nielegalnych wysypisk 
śmieci.
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10 marca br. w hali �Rondo� 
kilkadziesiąt szkół z Konina, 
Poznania, Łodzi, Włocławka, Ja-
rocina i Kalisza zaprezentowało 
się na VIII Konińskich Targach 
Edukacyjnych.

W ramach wspólnego sto-
iska swoją ofertę edukacyjną 
przedstawiły również szkoły 
ponadgimnazjalne prowadzone 
przez powiat koniński: Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleczewie 
oraz Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sompolnie.

Danuta Plucińska
Wydział Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki

VIII Konińskie 
Targi Edukacyjne

Zaproszenie na spotkanie w Staro-
stwie przyjęli: Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Grodziec Roman Łagodziński, Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Konin Wojciech Kwie-
ciński, Prezes Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
w Koninie Andrzej Łącki a także: Józef 
Polczak � Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Koninie, Cze-
sław Smorowski � Związek Międzyg-
minny �Koniński Region Komunalny�, 
Elżbieta Pipczyńska � Zarząd Okręgowy 
Ligi Ochrony Przyrody w Koninie z sie-
dzibą w ZSE-U w Żychlinie, Ryszard 
Bartczak - Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Łowieckiego w Koninie, dr 
inż. Stanisław Wasilewski � Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska Dele-
gatura w Koninie oraz Tomasz Kaleta 
� Wielkopolski Urząd Wojewódzki Od-
dział Ochrony Przyrody w Koninie.

Podczas dyskusji, którą poprowadziła 
Wicestarosta Koniński Małgorzata Wa-
szak, dokonano oceny stanu środowiska 

naturalnego w powiecie konińskim 
oraz podjęto próbę określenia wspól-
nych działań służących jego poprawie. 
Uczestnicy spotkania wystąpili z inicja-
tywą stworzenia spójnego programu dla 
przedsięwzięć służących edukacji eko-
logicznej mieszkańców powiatu, w tym 
edukacji osób dorosłych. Podkreślono 

także konieczność uaktywnienia samo-
rządów gminnych w zakresie egzekwo-
wania przepisów ochrony środowiska.

Do realizacji w ramach programu, 
zgłoszono m.in. propozycje: prowadze-
nia cyklicznych akcji �drzewko za bu-
telkę� (polegających na przekazywaniu 
sadzonek drzew w zamian za przynie-
sione butelki plastikowe), zbiórek ma-
kulatury, organizowania konkursów dla 
gmin na najlepiej przeprowadzoną akcję 
�Sprzątanie Świata� czy też zakupu tzw. 
�puszkożerców� (czyli maszyn do zbie-
rania i gniecenia puszek aluminiowych). 
Uczestnicy narady zaproponowali także, 
by Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 
pozyskał środki na aktywizację osób 
bezrobotnych w zakresie prac służących 
poprawie stanu środowiska w powie-
cie (sprzątanie i segregacja odpadów, 
prowadzenie szkoleń o tematyce ekolo-
gicznej).

Podsumowując spotkanie, Wicesta-
rosta Małgorzata Waszak podkreśliła 

rolę Starostwa jako koordynatora lokal-
nych inicjatyw w zakresie ekologii. Za-
chęcając organizacje działające na rzecz 
ochrony środowiska do korzystania 
z programów unijnych, zadeklarowała 
pomoc urzędu w formie dotacji, która 
mogłaby stanowić wkład własny benefi-
cjenta programu.

Dyskusję na temat zwiększenia 
skuteczności działań w zakresie edukacji 
ekologicznej mieszkańców powiatu pod-
jęto ponownie na spotkaniu 20 lutego br. 
Naradę z udziałem pracowników Biura 
Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziałów: 
Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki oraz Promocji 
i Informacji poprowadziła Wicestarosta 
Małgorzata Waszak. Spotkanie zaowoco-
wało konkretnymi ustaleniami odnośnie: 
określenia terminu i zasad przeprowa-
dzenia akcji �Drzewko za butelkę� oraz 
opracowania spójnego progamu edukacji 
ekologicznej naszych mieszkańców 
przez nauczycieli biologii szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu konińskiego, 
który zostanie włączony do Powiatowe-
go Programu Ochrony Środowiska. 

  Marek Niezabitowski
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa

...z Kroniki Powiatu



VII Zimowa Powiatowa Spartakiada 
Mieszkańców Wsi już za nami. 4 marca 
w Wilczynie, sportowcy � amatorzy 
z naszego powiatu podjęli rywalizację 
w 6 konkurencjach. Zwycięzcami w po-
szczególnych kategoriach zostali:

1.  Rzuty karne do bramki: I miejsce 
Golina � Lech Kwiatkowski, Jerzy 
Podlsiński; II miejsce Rychwał � Sła-

womir Woźniak, Roman Drewniacki; 
III miejsce Kleczew � Lech Chojnac-
ki, Stanisław Macyszyn.

2.  Wielobój rekreacyjny: I miejsce 
Kazimierz Biskupi � Agnieszka Śli-
wińska, Michał Majchrzak; II miej-
sce Rychwał � Joanna Nuszkiewicz, 
Piotr Nuszkiewicz; III miejsce Stare 
Miasto � Dorota Wiatrowska, Ma-
riusz Wiatrowski.

...z Kroniki Powiatu
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VII Zimowa Powiatowa Spartakiada 
Mieszkańców Wsi w Wilczynie

3.  Wielobój rodzinny: I miejsce Stare 
Miasto � Ewa, Sławomir, Mateusz 
Filipiak; II miejsce Rychwał � Gra-
żyna, Waldemar, Michał Urbaniak; III 
miejsce Wilczyn � Arleta, Grzegorz, 
Mateusz Ratajewska.

4.  Przeciąganie liny: I miejsce Golina 
� Janusz Maciejewski, Ireneusz Stró-
gała, Karol Wojciechowski, Jarosław 
Śliwiński; II miejsce Rychwał � Piotr 
Tomczak, Wojciech Tomczak, Marcin 
Tomczak, Jerzy Krakowski; III miej-
sce � Kazimierz Biskupi � Tomasz 
Pieszek, Piotr Małolepszy, Patryk 
Medyński, Waldemar Ziemniarski.

5.  Warcaby: I miejsce Golina; II miejsce 
Stare Miasto; III miejsce Kleczew.

6.  Szachy: I miejsce Stare Miasto, Goli-
na; III miejsce Rychwał.

W ogólnej punktacji najlepsza oka-
zała się gmina Rychwał, zdobywając 87 
pkt, II miejsce zajęła gmina Golina z 85,5 
pkt, a III miejsce � gmina Stare Miasto 
z 81,5 pkt.

Pamiątkowe puchary i najlepsze gra-
tulacje zwycięzcy Spartakiady otrzymali 
z rąk Starosty Konińskiego Stanisława 
Bielika.

Zwycięzcy Spartakiady reprezento-
wali Powiat Koniński w finale Wielko-
polskiej Spartakiady, która odbyła się 11 
marca 2007 w Nowym Tomyślu.

Tomasz Piaseczny
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, 

Kultury, Sportu i Turystyki

Wędrówki Kulturalne

Szlakiem legend i przypowieści 
� gmina Sompolno

Wiosna tuż tuż, więc wznawiamy 
cykl artykułów prezentujących osobo-
wości i ciekawostki historyczne z na-
szego regionu. Jak do tej pory na łamach 
�Kuriera� przedstawiliśmy kulturowe 
i architektoniczne bogactwo gmin: 
Skulsk i Wierzbinek. 

Podążając więc na wschód zawitali-
śmy do gminy Sompolno. Wydarzenia 
minionych epok pozostawiły i tam liczne 
ślady, szczególnie widoczne w okazałych 

budowlach architektonicznych. Zabytko-
we kościoły, czy też XIX-wieczne zało-
żenia dworsko-pałacowe, są wizytówką 
tego obszaru. Warto również podkreślić, 
że założenie osady sięga XIII wieku, jed-
nak pierwsza pisana wzmianka pochodzi 
dopiero z końca XV wieku.

Ozdobą miasta Sompolno jest herb 
�Dębno�. Składa się z dwóch białych 
godeł umieszczonych na tarczy o czer-

wonym polu. Godłami tymi są krzyż (ze 
strony pana młodego) i litera �W� (ze 
strony panny młodej). Ich połączenie 
nastąpiło poprzez zawarte małżeństwo. 
Małżonkowie bowiem byli założyciela-
mi rodu, z którego wyszedł Jakub Sie-
nieński, arcybiskup gnieźnieński, który 
dziedziczył ten herb. On przekazał go 
erygowanemu przez siebie miastu na 
Kujawach, które nazwał Dębnem (1477). 
Po jego śmierci miastu przywrócono 
dawną nazwę � Sompolno. Herb pozo-
stał do naszych czasów ten sam.

cd. strona 8   >>>
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Centrum gminy Sompolno stanowi 
miasto o tej samej nazwie. Dominują 
w nim obiekty o charakterze religijnym. 
Warto, zatem zwrócić uwagę na pierwot-
nie neogotycki kościół p.w. Marii Magda-
leny, późnoklasycystyczny kościół ewan-
gelicko-augsburski oraz synagoga.

Ciekawą formę architektoniczną sta-
nowi drewniana kaplica Św. Hieronima, 
zbudowana prawdopodobnie w 1732 
roku, a w 1867 roku poddana gruntownej 
restauracji. Wzniesiona została na rzadko 
stosowanym planie wydłużonego ośmio-
boku. Na dachu znajduje się wieżyczka 
na sygnaturkę. Wnętrze przykrywa 
strop. W ołtarzu głównym umieszczony 
jest obraz św. Hieronima z XVIII wieku.

Znaczącą rolę, szczególnie pod 
względem wielkości dorobku kultu-
rowego, pełni miejscowość Lubstów, 
która w pierwszej ćwierci XVI wieku 
była własnością rodziny Lubstowskich, 
herbu Leszczyc. W początkach XIX wie-
ku właścicielem Lubstowa został Feliks 
Głębocki, później majątek odziedziczyli 
po kądzieli Tokarscy. Zofia z Tokarskich 
i Albin Słubicki byli założycielami zacho-
wanej do dziś rezydencji � pałacu i parku 
krajobrazowego. Ostatnimi właścicie-
lami wsi przed II wojną światową była 
rodzina Niemojewskich.

Z Sompolna kierujemy się w stronę 
Mąkolna � wsi położonej przy drodze 
Lubstów-Babiak, której pierwotna na-
zwa brzmiała Mokolino. Na terenie wsi 
możemy podziwiać drewniany kościół 
św. Andrzeja Apostoła, konstrukcji zrę-
bowej, wzmocniony lisicami. W nowym 
ołtarzu głównym umieszczony jest obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem w srebrnej 
sukience, pochodzący z drugiej połowy 
XVII wieku. Dużą wartość stanowi także 
malowany na desce barokowy obraz św. 
Rodziny i klasycystyczna chrzcielnica.

Krocząc dalej w poszukiwaniu śladów 
dawnej historii i pradziejów, natrafimy 
na zespół dworski w Zakrzewku, który 
został wybudowany 1803 roku. Dworek 
jest położony pośród malowniczego par-
ku krajobrazowego o powierzchnia 1 ha. 
Park został założony na początku XIX 
wieku, a podziwiać w nim można dorodne 
drzewa, które obecnie w głównej mierze 
spełniają funkcję pomników przyrody. 

W obrębie wsi Lubstów możemy 
podziwiać wczesnorenesansowy ko-
ściół św. Jadwigi, wzniesiony w 1534 
rok. Wyposażenie wnętrza przeważnie 
rokokowe, m.in. trzy ołtarze z rzeźba-
mi świętych i ambona. Zachowały się 
dwie płyty nagrobne z piaskowca: Jana 
Lubstowskiego z herbem Leszczyc 
(pierwsza połowa XVI wieku) i Rado-
jewskiego z herbami Ogończyk, Jelita, 
Abdank i Korzbok (renesansowa). Obok 
kościoła wznosi się dzwonnica barokowa 
z drugiej połowy XVIII wieku. Zespół 
kościoła stanowi także parterowa ple-
bania przykryta dachem naczółkowym, 
która wybudowana została w 1810 roku.

Inną atrakcję turystyczną stanowi 
neoklasycystyczny pałac z 2 poł. XIX 
wieku, który przez dłuższy czas należał 
do rodziny Słubickich. Projektantem tej 
budowli był znany architekt Stanisław 

Hebanowski. Szczególną uwagę zwraca 
jego położenie � nad brzegiem jeziora, 
w otoczeniu dużego parku o powierzchni 
11,3 ha.

Lubstówek to kolejny przystanek 
naszej wędrówki. Przemierzając te oko-
lice nie można przejść obojętnie obok 
drewnianego kościółka św. Mateusza 
i wybudowanego w 1639 roku z fundacji 
Aleksandra Głębockiego, archidiakona 
gnieźnieńskiego i Magdaleny z Krzyc-
kich Głębockiej, wojskiej, kaliskiej.

Wyposażenie wnętrza kościoła jest 
na ogół wczesnobarokowe. W trzy czę-
ściowo zdekompletowanych ołtarzach 
zachowały się barokowe rzeźby i obrazy. 
W głównym � rzeźby świętych: Łuka-
sza i Marka oraz obraz św. Mateusza, 
w bocznych natomiast półludowe obra-
zy: Matki Boskiej Różańcowej malowa-
ny na desce, św. Anny Samotrzeć oraz 
Koronacji Matki Boskiej i Boga Ojca 
w zwieńczeniach. Z ciekawszych zabyt-
ków należałoby wymienić dodatkowo: 
barokowy krucyfiks i tablicę erekcyjną 
kościoła z 1639 roku.

To tylko krótki przegląd historycz-
nych dziejów i ich pozostałości po gminie 
Sompolno. Nie brak tu bogactw kulturo-
wych, które swą świetnością wzbudzają 
zachwyt niejednego miłośnika historii, 
kultury i sztuki.

Potwierdza się słynna anegdota 
�małe jest piękne�. Kto by pomyślał, że 
gmina Sompolno może kryć w sobie tyle 
ciekawostek kulturowych? A jednak...
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