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Goście Kuriera:
- Roman Zdulski, właściciel fermy dro-

biu oraz wytwórni pasz i koncentratów
„KABORO” Sp. z o.o. w Golinie, laureat
Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku’
2004.

- Piotr Grudziński, sadownik, właściciel
gospodarstwa rolnego o powierzchni
18,54 ha w Sycewie, nominowany do ty-
tułu „Wielkopolski  Rolnik Roku’ 2004”
w kategorii „Produkcja Sadownicza”.

Rolnik koniński:
v „Wspieranie przedsięwzięć rolnośro-

dowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt”.

v ARiMR przypomina.
v WIR informuje.
v ...z prasy ogólnopolskiej.

Spotkania otwarte:
v Model Partnerstwa Lokalnego –

szansa na ożywienie gospodarcze
w naszych gminach.

Na ratunek konińskim jeziorom

Z kroniki sportowej

Tradycje: miejsca i ludzie:
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych
w Żychlinie.

M.J.B. Witam Pana serdecznie i gratu-
lujê zdobycia tytu³u „Wielkopolski Rol-
nik Roku’2004”w kategorii „Produkcja
zwierzêca”. Co czuje rolnik uhonoro-
wany tak presti¿owym wyró¿nieniem?
I jak na tê nagrodê zareagowali Pana
Najbli¿si?
R.Z.: Dziêkujê. Informacjê o przyznanej
nagrodzie i tytule „Wielkopolski Rolnik
Roku” w kategorii „Produkcja zwierzêca”
przyj¹³em z pewn¹ doz¹ ostro¿noœci, taki
tytu³ przecie¿ zobowi¹zuje.

Naprawdê, nie spodziewa³em siê zna-
leŸæ w gronie 8 najlepszych rolników w
Wielkopolsce. To dla mnie i moich najbli¿-
szych wielki honor i wyró¿nienie a jedno-
czeœnie wyzwanie do wytê¿onej pracy by
osi¹gn¹æ w niej pe³en profesjonalizm.

Znajomi dowiedzieli siê o moim suk-
cesie doœæ póŸno, udzia³ w Konkursie
oraz uzyskanie przeze mnie nominacji do
tytu³u, nie by³y bowiem tematem wczeœniej-
szych rozmów. Bardzo spontanicznie za-
reagowali na to wyró¿nienie rolnicy, z któ-
rymi wspó³pracuje na co dzieñ.

M.J.B. Nale¿y Pan do jednych z najbar-
dziej uhonorowanych producentów
rolnych z powiatu koniñskiego, m.in.
jest Pan posiadaczem tytu³u „Powiato-
wy Rolnik Roku ‘2003”,  „Nagrody Go-
spodarczej Powiatu” oraz certyfikatu
„Wielkopolska Jakoœæ Hit’2004”. Proszê
nam zdradziæ swoj¹ receptê na sukces?
R.Z.: Naprawdê nie posiadam recepty na
sukces, zreszt¹ ³atwiej zauwa¿am sukcesy

Dziœ, do rozmowy na ³amach „Kuriera” zaprosi³am Panów: Romana Zdulskiego
i Piotra Grudziñskiego, najbardziej przedsiêbiorczych gospodarzy z powiatu koniñ-
skiego, którzy odnosz¹c wielki sukces w IV edycji Konkursu „Wielkopolski Rolnik
Roku”, po raz kolejny udowodnili, ¿e niewielkie gospodarstwa tez mog¹ osi¹gn¹æ
wysoki poziom produkcji i satysfakcjonuj¹ce wyniki ekonomiczne.

Roman Zdulski,
w³aœciciel fermy
drobiu oraz wytwórni
pasz i koncentratów
„KABORO” Sp. z o.o.
w Golinie, laureat
Konkursu
„Wielkopolski
Rolnik Roku’ 2004

u innych ni¿ u siebie. S¹dzê, ¿e w dalszym
ci¹gu pope³niam sporo b³êdów w swojej
pracy, zw³aszcza, ¿e zbyt bardzo ufam oso-
bom, z którymi wspó³pracujê.

Zdobyte przeze mnie nagrody stanowi¹
dla mnie motywacjê do osi¹gania jak naj-
lepszych wyników oraz d¹¿enia do pe³ne-
go profesjonalizmu w pracy. Wed³ug mnie,
recepta na sukces zawiera siê w odpowie-
dzialnym traktowaniu obowi¹zków, po-
œwiêceniu siê pracy i skupieniu na reali-
zowaniu zamierzonych celów. Nie bez
znaczenia pozostaje te¿ posiadanie umie-
jêtnoœci w³aœciwego doboru wspó³pracow-
ników.

M.J.B. Niebawem minie rok naszego
cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Jak
w tym kontekœcie ocenia Pan obecn¹
sytuacjê swojego gospodarstwa oraz
przemiany jakim uleg³a polska wieœ?
R.Z.: Zarówno nasze cz³onkostwo w Unii
Europejskiej, jak i sytuacja ekonomiczna
w kraju, stanowi¹ o sile przemian w rol-
nictwie, motywuj¹ one do lepszego, inten-
sywnego, racjonalnego gospodarowania.
Mam nadziejê, ¿e czas bezczynnej egzy-
stencji, która niszczy³a nasze rolnictwo
przez wiele lat min¹³ bezpowrotnie. Brak
inicjatywy w tak ubogim rolnictwie prowa-
dzi bowiem do jego powolnej agonii.

Niestety, pomimo wielu pozytywnych
zmian, dla inicjatorów rozwoju w rolnic-
twie, w dalszym ci¹gu brak jest mo¿liwo-
œci i œrodków aby mogli siê w pe³ni zreali-
zowaæ.

Ponadto, ka¿dy przedsiêbiorczy rolnik
jest przys³owiow¹  sol¹ w oku s¹siadów, któ-
rzy zamiast siê rozwijaæ, poprzestali na
tym, co osi¹gnêli 5,10 czy15 lat temu. Jest
to bardzo przykre, ale tak przedstawia siê
rzeczywistoœæ.

M.J.B. Ju¿ dawno z krajobrazu wsi
zniknê³y kluby i œwietlice. Zmieni³ siê
styl ¿ycia ludnoœci wiejskiej oraz spo-
sób spêdzenia wolnego czasu. W jaki
sposób Pan organizuje wypoczynek
sobie i rodzinie? Czy zajêcia w gospo-
darstwie pozwalaj¹ na d³u¿sze rodzin-
ne wyjazdy?
R.Z.: Brak ¿ycia kulturalnego na polskiej
wsi doskwiera jej mieszkañcom coraz moc-
niej. Tym bardziej, ¿e zanika tak zwana
„bliskoœæ s¹siedzka” i ludzie staj¹ siê sobie
obcy, tak jak w du¿ych aglomeracjach
miejskich. Nie jest te¿ tajemnic¹, ¿e miesz-
kañcy wsi chêtnie korzystaj¹ z rozrywek,
tyle tylko ¿e jest ich za ma³o, a jeœli nawet
pojawi siê okazja do zabawy, to albo bra-
kuje pieniêdzy albo czasu.

dokoñczenie na str. 2
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Goœæ Kuriera

Pamiêtaj o wymianie prawa jazdy!

M.J.B. Spoœród 101 rolników zg³oszo-
nych do IV edycji Konkursu „Wielko-
polski Rolnik Roku”, a¿ dwóch gospo-
darzy z powiatu koniñskiego znalaz³o
siê w gronie 16 najlepszych , pretendu-
j¹c tym samym do tytu³u „Wielkopol-
skiego Rolnika Roku”. Czy spodziewa³
siê Pan, ¿e jednym z nich bêdzie Piotr
Grudziñski?
P.G. Naprawdê siê nie spodziewa³em. To
by³o niezwykle mi³e zaskoczenie, tym bar-
dziej, ¿e jesteœmy m³odymi gospodarzami,
z zaledwie 11- letnim sta¿em. Chcê pod-
kreœliæ, ¿e ów sukces nie jest jedynie moim
dzie³em, ogromny udzia³ ma w nim moja
¿ona , Dorota.

M.J.B. Jest Pan rolnikiem z wykszta³-
cenia. Co zadecydowa³o o wyborze
tego zawodu i sk¹d pomys³ na zajêcie
siê produkcj¹ sadownicz¹?
P.G. O wyborze zawodu zadecydowa³o za-
mi³owanie do ziemi i jej owoców. Wywo-
dzê siê z rodziny rolniczej. Nie wyobra-
¿am sobie ¿ycia w mieœcie, myœlê ¿e nie

potrafi³ bym odnaleŸæ siê w tym zgie³ku Ko-
cham wieœ, ceniê sobie ciszê, spokój, swo-
bodê i wszechobecne odg³osy przyrody.
Du¿o satysfakcji i zadowolenia daje mi pie-
lêgnowanie przydomowego parku, który
jest moim oczkiem w g³owie. Co roku po-
wiêkszam go o nowe gatunki drzew oraz
ozdobne elementy drewniane i kamienie.

Nasze gospodarstwo jest gospodarstwem
rodzinnym z tradycjami sadowniczymi.
I choæ sadownictwo nie do koñca jest moim
pomys³em, to dziêki w³asnej inicjatywie
uda³o mi siê zmodernizowaæ gospodarstwo
i znacznie rozwin¹æ produkcjê. Za na-
mow¹ wuja, Stanis³awa Muszyñskiego,
zacz¹³em prowadziæ szkó³kê drzew i krze-
wów ozdobnych. Obecnie, uprawiam krze-
wy liœciaste, wœród których dominuj¹ ga-
tunki krzewów ¿ywop³otowych: Ligustr Po-
spolity i Ligustr Zimozielony ( odmiany:
Ovalifolium i Atrovirens). Obydwa te ga-
tunki ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹ i
bardzo dobrze sprzedaj¹ siê na rynku. W
szkó³ce nie brakuje tak¿e roœlin iglastych,
na 0,5 hektarowej powierzchni króluj¹ od-

miany ¯ywotnika (zwanego potocznie
Tuj¹).

M.J.B. Czy w najbli¿szym czasie zamie-
rza Pan wprowadziæ jakieœ zmiany
w gospodarstwie, czy te¿ bêdzie Pan
konsekwentnie realizowa³ dotychcza-
sow¹ strategiê jego rozwoju?
P.G. Mogê siê pochwaliæ, ¿e by³em pierw-
szym rolnikiem z powiatu koniñskiego, któ-
ry z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie z Fun-
duszu SAPARD. Z programu tego skorzy-
sta³em zreszt¹ dwukrotnie, w 2003 i 2004r.
W roku bie¿¹cym zamierzam znacznie po-
wiêkszyæ swoj¹ szkó³kê o nowe gatunki
drzew i krzewów iglastych. Sfinalizowanie
tej inwestycji bêdzie mo¿liwe dziêki œrod-
kom uzyskanym z Sektorowego Programu
Operacyjnego. Poza tym, konsekwentnie
realizowa³ bêdê dotychczasow¹ strategiê
rozwoju naszego gospodarstwa. Oboje
z ¿on¹ jesteœmy zadowoleni z wyników pro-
dukcyjnych, zw³aszcza ¿e osi¹gamy je
z gospodarstwa œredniej wielkoœci, np.:
w ubieg³ym roku, z 4 hektarowego sadu
jab³oni uzyska³em 135 ton owoców. Obec-
nie, na 6 ha powierzchni uprawiam sad
jab³oniowy ( w tym 2 ha – to m³ode  nasa-
dzenie ), sad wiœniowy ( 4 ha) oraz drze-
wa owocu œliwy na 1 hektarze.

M.J.B. Jakie s¹ Pana ulubione owoce ?
Czy codzienna dieta cz³onków Pana
rodziny jest bogata w owoce?
P.G. Oczywiœcie, jako producent owoców,
jestem nie tylko ich znawc¹ ale i smako-
szem. Uwielbiam jab³ka, ale zajadam siê
tak¿e czereœniami, œliwkami, malinami
i truskawkami. Chêtnie siêgam te¿ po inne
gatunki. W naszym domu owoce króluj¹
na sto³ach przez ca³y rok. Nie brakuje ich
tez w diecie naszych dzieci. Zarówno, cór-
ka Justynka (lat 8), jak i synek Hubert (lat
4) chêtnie je jedz¹ a najbardziej ( zreszt¹
tak jak ich tato) lubi¹ jab³ka.

Dziêki pomys³owoœci i umiejêtnoœciom
kulinarnym mojej ¿ony, owoce trafiaj¹ na
nasz stó³ w postaci przetworów oraz do-
datku do pysznych deserów i ciast. Jeste-
œmy przekonani, ¿e w³aœnie dieta bogata
w owoce zapewnia nam  zdrowie i dobr¹
kondycjê przez ca³y rok.

Serdecznie dziêkuje Panom
za rozmowê. ¯yczê kolejnych sukcesów

oraz wiêcej wolego czasu aby móc siê
nimi cieszyæ w gronie rodziny.

Z Romanem Zdulskim
i Piotrem Grudziñskim

rozmawia³a Marta J. Bagrowska

dokoñczenie ze str. 1

Oboje z ¿on¹ cierpimy na brak wolne-
go czasu. W nat³oku obowi¹zków, stara-
my siê wiêc ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêciæ
na odpoczynek. Mamy nadziejê, ¿e nieba-
wem ta sytuacja ulegnie znacznej popra-
wie. W tym roku bowiem, nasz syn ukoñ-
czy studia na Akademii Rolniczej w Po-
znaniu i po powrocie do domu przejmie
czêœæ obowi¹zków w gospodarstwie. Byæ

mo¿e uda nam siê wówczas, (jak za daw-
nych lat, kiedy to nie prowadziliœmy jesz-
cze produkcji zwierzêcej) spêdzaæ czas
wolny na wycieczkach krajowych i zagra-
nicznych.

W ka¿dym razie, jesteœmy przekonani,
¿e rok 2005 zapisze siê w historii naszej
rodziny jako szczególny i wyj¹tkowy,
zw³aszcza, ¿e przez ca³y ten czas bêdzie
nam towarzyszy³ tytu³ Wielkopolskiego Rol-
nika Roku.

Piotr Grudziñski, sadownik, w³aœciciel gospodarstwa
rolniczego o powierzchni 18,54 ha w Sycewie, nominowany
do tytu³u „Wielkopolski  Rolnik Roku’ 2004” w kategorii
„Produkcja Sadownicza”.

wraz z ¿on¹ Dorot¹ i synem Hubertem
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Do podstawowych celów programu rol-
noœrodowiskowego nale¿y promocja syste-
mów produkcji rolniczej zgodnych z wymo-
gami ochrony œrodowiska (w tym przeciw-
dzia³anie zanieczyszczeniom wód, erozji
gleb), ochrony i kszta³towania krajobrazu,
ochrony zagro¿onych wyginiêciem gatun-
ków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk,
a tak¿e ochrona zasobów genetycznych zwie-
rz¹t gospodarskich. Dodatkow¹ korzyœci¹ pro-
gramu jest poprawa stanu œwiadomoœci eko-
logicznej wœród spo³ecznoœci wiejskiej.

Jaki jest zakres programu
rolnoœrodowiskowego?
„Wspieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodo-

wiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t”
obejmuje 7 przedsiêwziêæ rolnoœrodowisko-
wych, zwanych dalej pakietami rolnoœrodo-
wiskowymi. Ka¿dy pakiet posiada zestaw kil-
ku œciœle sprecyzowanych wymogów, które
wykraczaj¹ poza zwyk³¹ dobr¹ praktykê rol-
nicz¹ (ZDPR) przy czym rolnik przystêpuj¹c
do programu rolnoœrodowiskowego musi
stosowaæ siê do zasad ZDPR na ca³ym ob-
szarze gospodarstwa, tj. nawet na tych dzia³-
kach, które nie s¹ objête zobowi¹zaniem.

W ramach tego programu przewidziano
realizacjê nastêpuj¹cych pakietów:
• „rolnictwo zrównowa¿one” – polega na

ograniczeniu nawo¿enia, zbilansowaniu
gospodarki nawozami i przestrzeganiu
odpowiedniego nastêpstwa roœlin;

• „rolnictwo ekologiczne” – polega na stoso-
waniu metod ekologicznych w rolnictwie;

• „utrzymanie ³¹k ekstensywnych” – wi¹-
¿e siê z przywróceniem lub kontynuacj¹
wykaszania traw (w terminie od dnia
1 lipca w³¹cznie) na ³¹kach jednokoœnych
o wysokich walorach przyrodniczych, za-
gro¿onych degradacj¹;

• „utrzymanie pastwisk ekstensywnych” –
zak³ada przywrócenie lub zachowanie
ekstensywnych wypasów na pó³natural-
nych pastwiskach, w sposób gwarantu-
j¹cy utrzymanie walorów florystycznych
i miejsc przebywania gatunków zagro-
¿onych wyginiêciem;

• „ochrona gleb i wód” – polega na tworze-
niu nowych, 2 lub 5 metrowych pasów za-
darnionych, na granicy gruntów rolnych z
wodami powierzchniowymi lub terenami
intensywnie u¿ytkowanymi rolniczo, w celu
ograniczenia negatywnego oddzia³ywania
rolnictwa i ochrony siedlisk wra¿liwych;

• „zachowanie lokalnych ras zwierz¹t go-
spodarskich” – polega na utrzymaniu ho-
dowli ras byd³a, koni i owiec zagro¿o-
nych wyginiêciem.

Pakiety rolnoœrodowiskowe bêd¹ re-
alizowane przez rolnika zgodnie z pla-
nem dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej.
Na poziomie gospodarstwa rolnik mo¿e

uzyskaæ p³atnoœæ za wdra¿anie od jedne-
go do maksymalnie trzech pakietów
z mo¿liwoœci¹ zastosowania wszystkich
wynikaj¹cych z nich wariantów i opcji.

Kto mo¿e realizowaæ program
rolnoœrodowiskowy?

• Producent rolny, którego gospodarstwo
po³o¿one jest na obszarze ca³ego powiatu

koniñskiego, a za strefy priorytetowe
uznane zosta³y:
a) Gminy Golina,
b) Gminy Krzymów,
c) Gminy Rzgów,
d) Gminy Skulsk,
e) Gminy Stare Miasto,
f) Gminy Wilczyn.

• Jest w³aœcicielem lub dzier¿awc¹ gruntu
na powierzchni co najmniej 1 ha u¿yt-
ków rolnych; przynajmniej w czasie trwa-
nia zobowi¹zania;

• Gospodaruje na powierzchni co najmniej
1 ha u¿ytków rolnych;

• Przygotuje we wspó³pracy z doradc¹,
5– letni plan dzielnoœci rolnoœrodowiskowej,

• Zobowi¹¿e siê do stosowania zwyk³ej
dobrej praktyki rolniczej, na ca³ym ob-
szarze gospodarstwa oraz obowi¹zków
wynikaj¹cych z programu rolnoœrodowi-
skowego przez okres 5 lat;

v Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dzia³anie 4: „Wspieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobro-
stanu zwierz¹t”

• Podejmie siê prowadzenia szczegó³o-
wych zapisów dotycz¹cych gospodar-
stwa i podstawowych danych dotycz¹-
cych zwierz¹t, potrzebnych dla celów
kontroli.

Zestawienie pakietów
rolnoœrodowiskowych
i zasiêg ich wdra¿ania

Forma i wysokoœæ pomocy
P³atnoœci za poszczególne pakiety rol-

noœrodowiskowe zosta³y ustalone w formie
zrycza³towanej, na podstawie potencjalne-
go utraconego dochodu i kosztów poniesio-
nych w rezultacie przyjêtych zobowi¹zañ.

Pomoc jest przyznawana w formie rocz-
nych p³atnoœci, które przedstawia poni¿sza
tabela:

P³atnoœæ rolnoœrodowiskowa mo¿e byæ
równie¿ zwiêkszona o 20 % w przypadku
realizacji pakietu „rolnictwo ekologiczne”, je-
œli produkcja zwierzêca jest zbilansowana
z produkcj¹ roœlinn¹.

Gdzie i kiedy mo¿na
sk³adaæ wniosek?
Rolnik, który chce uczestniczyæ w pro-

gramie, musi z³o¿yæ wniosek o przyst¹pie-
nie do programu rolnoœrodowiskowego wraz
z odpowiednimi za³¹cznikami w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biu-
ro Powiatowe w Koninie, ul. Hurtowa 1.
Za³¹cznikami, w zale¿noœci od pakietów, s¹:
• kopia czêœci mapy ewidencji gruntów

i budynków z naniesionymi oznaczenia-
mi poszczególnych dzia³ek rolnych ob-
jêtych wnioskiem,

• rejestr dzia³alnoœci w gospodarstwie
z aktualnymi zapisami,
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• kopia certyfikatu zgodnoœci wymagane-
go przepisami o rolnictwie ekologicznym
albo dokument poœwiadczaj¹cy, ¿e gospo-
darstwo rolne znajduje siê w okresie prze-
stawiania na produkcjê rolnicz¹ metoda-
mi ekologicznymi, albo dokument po-
œwiadczaj¹cy, ¿e gospodarstwo rolne jest
objête planem kontroli, wydawane przez
upowa¿nion¹ jednostkê certyfikuj¹c¹;

• zaœwiadczenie wojewody lub dyrektora
parku narodowego o zgodnoœci planu
dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej z pla-
nem ochrony dotycz¹cym danego obsza-
ru, a w przypadku braku planu ochrony
- opiniê o zgodnoœci planu dzia³alnoœci
rolnoœrodowiskowej z celami ochrony
obszaru chronionego;

• zaœwiadczenie, ¿e stado zwierz¹t ras lo-

Szanowni Pañstwo!
15 marca ARiMR rozpoczê³o zbieranie

wniosków o p³atnoœci obszarowe za 2005 r.
Jako prezes Agencji zapraszam Pañstwa do
sk³adania wniosków w naszych biurach po-
wiatowych oraz zapewniam, ¿e nasi pracow-
nicy pomog¹ Wam w wyjaœnianiu wszelkich
w¹tpliwoœci.

W tym roku, polskie rolnictwo i obszary
wiejskie mog¹, za poœrednictwem Agencji, po
raz drugi korzystaæ ze œrodków, które p³yn¹
do nas z Unii Europejskiej. W ubieg³ym roku
zdobywaliœmy jako Agencja doœwiadczenia,
których wczeœniej nie mia³ nam kto przeka-
zaæ i uczyliœmy siê na potkniêciach, czêsto
niezawinionych przez nas. Wnioski z tych do-
œwiadczeñ wyci¹gamy na bie¿¹co, aby wy-
eliminowaæ problemy i usterki przed tego-
roczn¹ kampani¹ obs³ugi wniosków. Agen-
cja coraz skuteczniej s³u¿y wyznaczonym
celom z po¿ytkiem dla rolników, przedsiêbior-
ców i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.
Uwa¿am, ¿e nasza zesz³oroczna kampania
zwi¹zana z wyp³acaniem dop³at bezpoœred-
nich jest sukcesem, poniewa¿ to pionierskie
przedsiêwziêcie rozpoczêliœmy pó³tora miesi¹-
ca wczeœniej ni¿ inne kraje Unii Europejskiej
i  zastosowaliœmy w Polsce uproszczony sys-
tem p³atnoœci – inny ni¿ ten, który obowi¹zy-
wa³ do tej pory w Unii. Mimo wieloletnich
opóŸnieñ, Agencji uda³o siê równie¿ z powo-
dzeniem zakoñczyæ budowê systemu IACS.

W pierwszym roku przyznawania p³at-
noœci obszarowych oko³o 15 % rolników nie
z³o¿y³o wniosków. Mam nadziejê, ¿e teraz
wielu z nich, zachêconych widokiem korzy-
œci, jakie odnieœli ich s¹siedzi, wyst¹pi o do-
p³atê bezpoœredni¹.

W tym roku wype³nienie wniosku bêdzie
prostsze. Otrzymaj¹ Pañstwo poczt¹ wnio-
sek personalizowany, w którym wpisane ju¿
bêd¹ dane o Pañstwa gospodarstwie zgro-
madzone przez Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na podstawie

kalnych jest objête programem ochrony
zasobów genetycznych, wydane przez
podmiot upowa¿niony do realizacji lub
koordynacji dzia³añ w zakresie ochrony
zasobów genetycznych;

• Zaœwiadczenie o œredniorocznym stanie
zwierz¹t wpisanych do ksiêgi zwierz¹t
hodowlanych, wydane przez podmiot
prowadz¹cy ksiêgê albo podmiot upo-
wa¿niony do prowadzenia oceny war-
toœci u¿ytkowej.
Producent rolny, któremu przyznano

p³atnoœæ rolnoœrodowiskow¹, przez okres 5
lat od dnia zakoñczenia realizacji programu
rolnoœrodowiskowego, jest zobowi¹zany
przechowywaæ:
1) plan dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej;
2) rejestr dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej;

3) dowody zakupu nawozów i œrodków
ochrony roœlin;

4) atest dla opryskiwacza ci¹gnikowego
oraz dokumenty potwierdzaj¹ce:
a) ukoñczenie szkolenia w zakresie

stosowania œrodków ochrony ro-
œlin w produkcji roœlinnej,

b) prowadzenie ewidencji zabiegów
wykonywanych przy u¿yciu œrod-
ków ochrony roœlin;

5) wyniki analizy zasobnoœci gleb przepro-
wadzonej zgodnie z przepisami o nawo-
zach i nawo¿eniu;

6) zaœwiadczenie o wpisie zwierz¹t do ksi¹g
zwierz¹t hodowlanych wydane przez
podmiot prowadz¹cy ksiêgê.

Bo¿ena Frankowska
Biuro Rolnictwa i Leœnictwa

v ARiMR przypomina wniosków z³o¿onych w 2004 roku. Proszê
o sprawdzenie poprawnoœci tych danych.
Jeœli uznaj¹ Pañstwo, ¿e wniosek zawiera
dane niezgodne z obecnym stanem, proszê
o jego poprawienie i uzupe³nienie.

We wniosku o przyznanie p³atnoœci bez-
poœrednich do gruntów rolnych nale¿y wpisaæ:
• wszystkie dzia³ki ewidencyjne wchodz¹-

ce w sk³ad gospodarstwa, na których po-
³o¿one s¹ wszystkie grunty rolne; w przy-
padku ubiegania siê o p³atnoœæ ONW,
wszystkie dzia³ki ewidencyjne wchodz¹-
ce w sk³ad gospodarstwa (w tym budow-
lane, zalesione, pod wodami, stanowi¹-
ce nieu¿ytki itp.),

• trwa³e u¿ytki zielone.
Od 2005 roku s¹ Pañstwo zobowi¹zani

do utrzymania, na nie zmniejszonym po-
ziomie procentowym, udzia³u pastwisk i ³¹k
w gospodarstwie. To oznacza, ¿e w ci¹gu ko-
lejnych lat nie mog¹ Pañstwo wycofaæ z go-
spodarstwa u¿ytków, które s¹ deklarowane
we wniosku.

Kolejna zmiana polega na tym, ¿e w za-
le¿noœci od zadeklarowanej przez wniosko-
dawcê roœliny uprawianej p³atnoœæ uzupe³nia-
j¹ca zostanie mu przyznana automatycznie.

Wszelkie niezbêdne do poprawnego wy-
pe³nienia i z³o¿enia wniosku informacje
znajd¹ Pañstwo w za³¹czonej instrukcji,
któr¹ mo¿na tak¿e znaleŸæ na stronie inter-
netowej: www.arimr.gov.pl. Ponadto, w na-
szych biurach powiatowych maj¹ Pañstwo
mo¿liwoœæ wgl¹du do map ewidencyjnych.

W przypadku, gdy ktoœ z Pañstwa z³o¿y³
ju¿ wniosek o przyznanie p³atnoœci bezpo-
œrednich do gruntów rolnych w biurze po-
wiatowym ARiMR przed otrzymaniem wnio-
sku spersonalizowanego, nie mo¿e go sk³a-
daæ po raz drugi.

Poprawnie wype³nione wnioski nale¿y
sk³adaæ w biurach powiatowych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub
przes³aæ poczt¹ w terminie od 15 marca do
15 maja 2005. Bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ
z³o¿enia wniosku po terminie, lecz nie póŸ-

niej ni¿ do 9 czerwca. Wtedy p³atnoœci bêd¹
mniejsze o 1 % dziennego opóŸnienia.

Szczegó³owych informacji udziel¹ pracow-
nicy oddzia³ów regionalnych i biur powiato-
wych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Do Pañstwa dyspozycji jest tak¿e
bezp³atny numer infolinii 0800 38 00 84.

Bogatsi o doœwiadczenia dok³adamy
wszelkich starañ, aby sprawnie przeprowa-
dziæ tegoroczn¹ kampaniê.

Wojciech Pomajda
Prezes Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

v Producent rolny, który w 2005
roku po raz pierwszy ubiega siê
o przyznanie p³atnoœci bezpoœred-
nich do gruntów rolnych, musi po-
siadaæ numer identyfikacyjny nada-
ny przez ARiMR. W celu uzyskania
niniejszego numeru nale¿y, w ter-
minie 21 przed z³o¿eniem wniosku
obszarowego, z³o¿yæ wniosek o wpis

do ewidencji producentów do Biura
Powiatowego w³aœciwego dla miej-
sca zamieszkania lub siedziby wnio-
skodawcy.

Biuro Powiatowe ARiMR

ul. Hurtowa 1, 62-510 Konin
tel. : 245-71-22, 243-70-70

czynne jest codziennie w godz.

Od 8,15 do 16,15.
 Anna Botor

 Kierownik BP ARiMR

w Koninie
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 Rolnik Koniñski

¿e zgodnie z art. 11 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, ka¿dy rolnik posiadaj¹cy przyznan¹ przez
ARR Indywidualn¹ Kwotê Mleczn¹ dla Dostawców Bezpoœrednich, ma obowi¹zek prowadzenia miesiêcznego rejestru mleka
i przetworów mlecznych.

W okresie od 1 kwietnia do 15 maja po zakoñczeniu danego roku kwotowego (a wiêc w przypadku trwaj¹cego obecnie roku
kwotowego miêdzy 1 kwietnia a 15 maja 2005r. najpóŸniej) ka¿dy dostawca bezpoœredni ma obowi¹zek z³o¿enia informacji za poprzedni
rok dotycz¹cej iloœci mleka wyprodukowanego w gospodarstwie, zu¿ytego w gospodarstwie na w³asne potrzeby, wykorzystanego do
produkcji przetworów mlecznych (wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpoœredniego spo¿ycia) oraz iloœci mleka wprowa-
dzonego do obrotu rynkowego i wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych. Opracowany przez ARR wzór rejestru dostawcy
bezpoœredni otrzymali bezpoœrednio od Agencji. Rejestry miesiêczne przechowywane s¹ w gospodarstwie, natomiast rejestr roczny
zostaje wys³any do dyrektora w³aœciwego miejscowo oddzia³u terenowego Agencji.

Przed³o¿enie takiej informacji jest obowi¹zkiem dostawcy bezpoœredniego i jego niedope³nienie grozi powa¿nymi sankcjami, tj.:
cofniêciem w drodze decyzji przyznanej wczeœniej indywidualnej iloœci referencyjnej (kwoty) oraz kar¹ grzywny
w wysokoœci od 100 do 1.000 euro.

Powy¿sze kary wynikaj¹ z ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
W przypadku w¹tpliwoœci dotycz¹cych sposobu wype³niania rejestru mo¿na kontaktowaæ siê z  Biurem Powiatowym Wiel-

kopolskiej Izby Rolniczej w Koninie przy ul. Hurtowej 1, pokój nr 214;  tel.: 243 85 34.
El¿bieta Bryl

Biuro WIR w Koninie

v Wielkopolska Izba Rolnicza informuje,

Na prze³omie lipca i sierpnia br.
bêdzie gotowy nowy projekt noweli-
zacji ustawy o ubezpieczeniu spo-
³ecznym rolników, wed³ug którego wy-
sokoœæ sk³adek bêdzie obliczana na pod-
stawie dochodów osi¹ganych przez go-
spodarstwa rolne. Docelowo ten dochód
ma byæ obliczony na podstawie ksi¹g ra-
chunkowych (u rolników posiadaj¹cych
wiêksze gospodarstwa), lub na podstawie
oszacowania dochodu ustalonego za po-
moc¹ tzw. standardowej nadwy¿ki bez-
poœredniej. W okresie przejœciowym do-
chód rolniczy, który bêdzie stanowi³ pod-
stawê do obliczania sk³adki na ubezpie-
czenie spo³eczne mo¿e byæ okreœlony na
podstawie komunikatu GUS (np. w 2003
r. przeciêtny dochód z 1 ha przeliczenio-
wego w indywidualnych gospodarstwach
rolnych wynosi³ 1086 z³), lub na podsta-
wie prowadzonej rachunkowoœci. Do-
chód rolników prowadz¹cych dzia³y spe-
cjalne produkcji rolnej, p³ac¹cych poda-
tek rycza³towy, mo¿e byæ ustalony na
podstawie parametrów dochodowych do-
starczonych przez Ministerstwo Finan-
sów, wed³ug których wyznaczono staw-
ki podatku rycza³towego od dzia³ów spe-
cjalnych.

W zale¿noœci od osi¹ganego docho-
du, rolnicy op³acaliby jednakow¹ czêœæ
sk³adki, tzw. osobow¹ i zmienn¹ czêœæ
sk³adki, tzw. dochodow¹, której wielkoœæ
bêdzie zale¿a³a od dochodów uzyska-
nych nie tylko z gospodarstwa rolnego,
ale tak¿e i z dzia³alnoœci pozarolniczej
prowadzonej na w³asny rachunek lub z

v ...z prasy ogólnopolskiej:

innych Ÿróde³. Górny pu³ap obu czêœci
sk³adki bêdzie tak ustalony, aby system
by³ samofinansuj¹cy.

W odniesieniu do rolników, którzy pro-
dukuj¹ tylko na w³asne potrzeby lub sprze-
daj¹ swoje produkty w bardzo ograniczo-
nym zakresie, przewiduje siê ustalenie mi-
nimalnego poziomu sk³adki, który na
jedn¹ osobê ubezpieczon¹ bêdzie wynosi³
30%wysokosci emerytury, tyle, ile obecnie
wynosi kwartalna sk³adka na ubezpiecze-
nie emerytalno-rentowe. (Wed³ug danych
z Powszechnego Spisu Rolnego 2000, oko-
³o 57% gospodarstw nie sprzedawa³o w
ogóle swoich produktów, lub uzyska³o przy-
chód do 3 tys. z³ w ci¹gu roku.)

Jednoczeœnie rolnicy uzyskuj¹cy dodat-
kowe dochody ze Ÿróde³ pozarolniczych nie
powinni byæ przekazywani do ZUS lecz p³a-
ciæ sk³adkê do KRUS w wysokoœci uzale¿-
nionej od uzyskiwanych dochodów.

Rolnicy p³ac¹cy wy¿sze sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne, ale tylko do okre-
œlonego pu³apu, nie bêd¹ jednak w przy-
sz³oœci otrzymywaæ wy¿szej emerytury,
tylko takie same œwiadczenia jak obecnie.
Natomiast rolnicy nie maj¹cy dochodów
w ogóle, lub tylko w niewielkiej wysoko-
œci, bêd¹ otrzymywaæ pomoc z bud¿etu
pañstwa. Planowana jest zmiana koncep-
cji wspierania systemu ubezpieczeñ rol-
ników œrodkami z bud¿etu pañstwa. Po-
lega ona na zastosowaniu pomocy w op³a-
caniu sk³adek, a nie œwiadczeñ, jak to jest
obecnie.

Gazeta Prawna nr 38 z dn.23.02.2005 r.

Ministerstwo Polityki Spo³ecznej
skierowa³o do konsultacji spo³ecz-
nych treœæ rz¹dowej autopoprawki do
projektu ustawy o ubezpieczeniu spo-
³ecznym rolników. Zgodnie z wy¿ej wy-
mienion¹ autopoprawk¹ wszystkie ubez-
pieczone osoby bêd¹ nadal wp³aca³y jed-
nakow¹ sk³adkê osobow¹ na ubezpiecze-
nie emerytalno - rentowe w wysokoœci 30%
najni¿szej emerytury. Jedynie rolnicy
i domownicy prowadz¹cy pozarolnicz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bêd¹, tak jak
obecnie, zobowi¹zani do op³acania tej
sk³adki w podwójnej wysokoœci, pocz¹wszy
od kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale,
w którym rozpoczêli prowadzenie pozarol-
niczej dzia³alnoœci gospodarczej.

Z projektu ustawy usuniêto tak¿e za-
pisy dotycz¹ce wyp³at emerytur rolniczych
ze œwiadczeniami wyp³acanymi z systemu
powszechnego z pierwszego i drugiego fi-
laru ubezpieczenia osobom urodzonym po
31 grudnia 1948 r.

Autopoprawka nak³ada na rolnika
obowi¹zek podania szczegó³owych da-
nych umo¿liwiaj¹cych ustalenie obo-
wi¹zku ubezpieczenia. Rolnik bêdzie
musia³ podaæ ³¹czn¹ powierzchniê go-
spodarstwa, jego adres, numer identyfi-
kacyjny nadany przez Agencjê Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeœli
zosta³ wpisany do krajowego systemu
ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych i ewidencji wniosków
o przyznanie unijnych dop³at.

Gazeta Prawna nr 41 z dn. 28.02.2005 r
Materia³ przygotowa³a Marta J. Bagrowska
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Rolnik Koniñski / Spotkania otwarte

Pamiêtaj o wymianie prawa jazdy!

Model Partnerstwa Lokalnego wspie-
ra spo³ecznoœci lokalne (przedsiêbior-
ców oraz osoby pracuj¹ce i bezrobot-
ne) w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹-
zanych z przemianami w gospodarce.
Jego wdra¿anie pozwala na aktywne
przeciwdzia³anie bezrobociu oraz
zmniejszanie ekonomiczno – spo³ecz-
nych kosztów prywatyzacji i restruktu-
ryzacji gospodarki.

Strategia Modelu Partnerstwa Lokal-
nego polega na realizacji trzech kom-
ponentów: Szybkiego Reagowania, Lo-
kalnego O¿ywienia Gospodarczego
i Wzmocnienia Konkurencyjnoœci Przed-
siêbiorstw.

Analizuj¹c sytuacjê ekonomiczno –
spo³eczn¹ w naszych gminach, dla wiêk-
szoœci z nich, najbardziej korzystnym
wariantem jest wprowadzenie Lokalne-
go O¿ywienia Gospodarczego (LOG).
Pomaga ono spo³ecznoœciom lokalnym

Model Partnerstwa Lokalnego – szans¹
dla o¿ywienia gospodarczego w gminach

w systematycznej aktywizacji rozwoju
gospodarczego i tworzeniu nowych
miejsc pracy na terenach dotkniêtych
bezrobociem.

Realizacja komponentu LOG rozpo-
czyna siê od zaproszenia przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych, przedstawicieli
biznesu, organizacji, stowarzyszeñ,
zwi¹zków zawodowych i zainteresowa-
nych mieszkañców do udzia³u w czte-
rech warsztatach roboczych.

Celem warsztatów jest ocena sytu-
acji gospodarczej lokalnej spo³ecznoœci,
przygotowanie planów o¿ywienia go-
spodarczego, a nastêpnie konkretnych
projektów gospodarczych, które zostan¹
wybrane i wdro¿one przez uczestników
warsztatów. O tych w³aœnie sprawach,
o idei modelu Partnerstwa Lokalnego
i sposobach jego wdra¿ania mówili, na
spotkaniach promocyjnych w gminach,
Powiatowi Specjaliœci Partnerstwa Lokal-

nego – panowie Krzysztof Musia³
i Krzysztof Lamprycht. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e powiat koniñski jako jeden, z nie-
licznych w Wielkopolsce przyst¹pi³ do
wdra¿ania Modelu Partnerstwa Lokalne-
go. Dziewiêæ gmin w powiecie koniñ-
skim podpisa³o listy intencyjne o wdra-
¿aniu Modelu na ich terenie. Do tej pory,
odby³y siê ju¿ spotkania z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹ gmin: Krzymów, Golina,
Kramsk i Rychwa³. Najwiêksz¹ frekwen-
cjê i zainteresowanie tematem  odnoto-
waliœmy w Golinie i Krzymowie. Spo-
tkania promocyjne w pozosta³ych gmi-
nach bêd¹ odbywaæ siê wed³ug harmo-
nogramu, a na najbli¿sze, 7 kwietnia, za-
praszamy do Starego Miasta. Aktywny
udzia³ mieszkañców, ró¿ne pomys³y na
rozwi¹zywanie lokalnych problemów –
to przecie¿ najwa¿niejszy cel Modelu
Partnerstwa Lokalnego. Jak mówi przy-
s³owie „Podró¿ o d³ugoœci 1000 mil za-
czyna siê od pojedynczego kroku”.

Krzysztof Musia³
Sekretarz Powiatu Koniñskiego

Kramsk Krzymów

Dane teleadresowe instytucji rolniczych z siedzib¹ w Koninie:

Biuro Rolnictwa i Leœnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie
62 - 510 Konin, Al. 1-go Maja 9, tel. 2430240, 2430242

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
62 - 510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2437070 lub 2457120,

Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Koninie
 62-510 Konin, ul. Hurtowa1, tel. 2438534

Powiatowe Biuro Oddzia³u Zamiejscowego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Koninie
62-510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2438557,

Delegatura Zamiejscowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Koninie
62 - 510 Konin, ul. Wojska Polskiego 23, tel. 242-91-53,

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
62-510 Konin, ul. Koœciuszki 35/37, tel. 2429573
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Œrodowisko / Sport / Tradycje

Powa¿ne zachwianie gospodarki wod-
nej jezior i powsta³e w wyniku tego straty
w œrodowisku naturalnym, sprawi³y, ¿e w
2003r. - z inicjatywy Starostwa Powiatowego
w Koninie - zawarto Porozumienie w spra-
wie ochrony jezior koniñskich, do którego
przyst¹pili: Starostwo Powiatowe w Koninie,
Urz¹d Miasta Konina, Urz¹d Gminy Œlesin,
Zespó³ Elektrowni P¹tnów- Adamów-Konin
SA w Koninie, Regionalny Zarz¹d Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, Kopalnia Wêgla
Brunatnego „Konin” w Kleczewie SA.

Zgodnie z za³o¿eniami porozumienia, aby
osi¹gn¹æ zadawalaj¹cy poziom wody w je-
ziorach, sygnatariusze sfinansowali przepom-
powanie do jezior ok. 25 mln metrów sze-
œciennych wody. Starania te nie do koñca
okaza³y siê skuteczne, bowiem problem „ucie-
kania” wody z koniñskich jezior nie znikn¹³.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ podjêcia
kolejnych prób ratowania naszych akwenów,
8 marca br., Starosta Koniñski Stefan Dzia-
mara spotka³ siê z sygnatariuszami w celu
odnowienia Porozumienia i przyjêcia nowych
zobowi¹zañ w ramach jego realizacji.
Podczas kilkugodzinnej dyskusji, uczestnicy
zweryfikowali dotychczasowe dzia³ania na
rzecz  koniñskich jezior i podjêli decyzjê
o opracowaniu programu poœwiêconego ich
ochronie. Do przygotowania programu, okre-
œlaj¹cego krótko i d³ugofalowe zadania, nie-
zbêdne do zapewnienia prawid³owego funk-
cjonowania jezior, zobowi¹za³ siê Zespó³
Elektrowni PAK w Koninie, natomiast pozo-
stali uczestnicy spotkania zadeklarowali po-
moc przy jego opracowaniu. Senator RP

Na ratunek
koniñskim jeziorom

Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno – Us³ugowych w ¯ychlinie, to placówka z 45 – letni¹ tradycj¹. Jednak wydarzenia roku szkolnego 2004/
2005: najwiêkszy nabór do klas pierwszych (422 uczniów i s³uchaczy), otrzymanie tytu³u „Szko³y z klas¹” oraz nadanie Szkole imienia
Fryderyka Chopina i przekazanie Sztandaru, sprawi³y ¿e zapisze siê on z³otymi zg³oskami na kartach historii Placówki.

1 marca br., Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno – Us³ugowych w ¯ychlinie sta³ siê miejscem wyj¹tkowych uroczystoœci, na które przyjê³o
zaproszenie ponad 500 goœci.

Tradycje: miejsca i ludzie

El¿bieta Streker – Dembiñska podjê³a siê
przedstawienia sytuacji koniñskich jezior w
Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska.

Narada z sygnatariuszami nie wyczerpa-
³a tematu, w zwi¹zku z tym, ju¿ nastêpnego
dnia Starosta spotka³ siê z dr. Przemys³awem
Goner¹ Prezesem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska w Poznaniu, z którym
omówi³ kwestiê opracowania programu po-
œwiêconego ochronie jezior. Prezes WFOŒ
zadeklarowa³ swoje wsparcie w pozyskaniu
specjalistów do prac nad programem oraz
potwierdzi³ mo¿liwoœæ uzyskania œrodków

Sukcesem dla dru¿yny z powiatu koniñ-
skiego zakoñczy³ siê fina³ VII Zimowej Wiel-
kopolskiej Spartakiady LZS Mieszkañców
Wsi, rozegrany 20 marca, w Trzemesznie.

Rywalizuj¹c w gronie 25 reprezentacji,
Powiat Koniñski z 195 punktami wywalczy³
II miejsce w klasyfikacji ogólnej. Lepsz¹ od
naszej reprezentacji okaza³a siê jedynie  dru-
¿yna z Gniezna, która zdobywaj¹c 202 punk-
ty zajê³a I miejsce.

W gronie najlepszych znalaz³y siê tak¿e:
Poznañ – 161 punktów, miejsce III; Czarn-
ków-Trzcianka – 152 punkty, miejsce IV; Z³o-
tów – 147 punkty, miejsce V i Krotoszyn -
145 punkty, miejsce VI.

O sukcesie naszej reprezentacji w klasy-
fikacji ogólnej zadecydowa³y  punkty zdo-
byte przez zawodników w poszczególnych
konkurencjach:
1. Przeci¹ganie liny: II miejsce (12 pkt.)

–Dariusz Szymañski, Tomasz Socha, Ja-
cek Struga³a, Karol Wojciechowski.

2. Tenis sto³owy: I miejsce (15 pkt.) –
Anna Wicher, Pawe³ Ma³kus

3. Wielobój rodzinny: IX miejsce –
(4 pkt.) - Ewa, Dawid, S³awomir Filipiak.

4. Rzuty karne do bramki na punkty
(z³o¿one z dwóch radnych gminy): VI
miejsce (7 pkt.) – Roman Drewniacki,
Roman Stanis³awski.

5. Wielobój rekreacyjny: II miejsce
(12 pkt.) – Magda Cybulska, Maciej Prze-
bieracz.

6. Warcaby 64 polowe: III miejsce (10pkt.)–
Anna Brzeziñska, Mariusz Derek.

7. Szachy: I miejsce (15 pkt.) – Kamila
Ka³u¿na, Janusz Rupental.

8. Pi³ka siatkowa kobiet: III miejsce (30 pkt.).
9. Halowa pi³ka no¿na: II miejsce

w pó³finale (20 pkt.).
10. Pi³ka siatkowa mê¿czyzn: II miejsce

w pó³finale (20 pkt.).
11. Spartakiada Powiatowa:  (50 pkt.).

Tomasz Piaseczny
Wydzia³ Oœwiaty, Kultury,

 Sportu i Turystyki

 Z kroniki sportowej:

Senator RP El¿bieta Streker – Dembiñska w towarzystwie  Wicemarsza³ka Sejmi-
ku Wielkopolskiego Zbigniewa Winczewskiego

z Funduszu na jego realizacjê.
W marcu, zaproszenie do rozmowy o lo-

sie koniñskich jezior przyjê³a tak¿e Katarzyna
Muszkat Prezes Zarz¹du ZE PAK SA w Koni-
nie. Pani Prezes z zadowoleniem przyjê³a pro-
pozycje zmian w strategii przeciwdzia³ania ob-
ni¿aniu siê poziomu wód i zapewni³a o goto-
woœci ZE PAK do udzia³u w pracach na rzecz
ratowania naszych akwenów.

Do tematu naszych jezior i ich eksploata-
cji oraz dalszych losów porozumienia bêdzie-
my wracaæ w kolejnych wydaniach „Kuriera”.

Marta J. Bagrowska

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Koniñskiego Piotr Matyba i Starosta Koniñski
Stefan Dziamara

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


8

Biuletyn Powiatu Koniñskiego

Tradycje

Biuletyn Powiatu Koniñskiego

Redakcja: Wydzia³ 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: 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

Zdjêcia: ze zbiorów Starostwa.
Nak³ad: 2500 egzemplarzy
Opracowanie i druk: Drukarnia Wydawnicza TRANS - DRUK

62-590 Golina, Kraœnica Kol. 84, tel./fax (063) 245 83 31,
www.transdruk.pl, e-mail: transdruk@transdruk.pl

Biuletyn Powiatu
Koniñskiego

W dniu urodzin i imienin wielkiego polskiego kompozytora, Fry-
deryka Chopina, Zespó³ Szkó³ otrzyma³ Jego imiê i Sztandar. Prace
nad wyborem patrona, spo³ecznoœæ szko³y podjê³a szeœæ lat temu, tj.
w 1999 roku, który z okazji 150 rocznicy œmierci Kompozytora og³o-
szony zosta³ przez ONZ – Œwiatowym Rokiem Chopinowskim. Po-
nadto, w 1999 roku minê³o tak¿e 170 lat od dnia pobytu Chopina
w ¿ychliñskim pa³acu na weselu u Bronikowskich.

W kontekœcie obchodów Roku Chopinowskiego, podjêliœmy wiêc
inicjatywê zorganizowania w ¯ychlinie uroczystoœci ods³oniêcia na
budynku szko³y pami¹tkowej tablicy z wizerunkiem 19- letniego
Fryderyka i napisem, dokumentuj¹cym ¿ychliñski epizod z Jego ¿ycia.
Uroczystoœci uœwietni³ koncert muzyki chopinowskiej w koœciele

parafii Ewangelicko – Reformowanej w ̄ ychlinie. Od tego wydarze-
nia, spotkania chopinowskie w Zespole Szkó³ Ekonomiczno – Us³u-
gowych w ¯ychlinie, na sta³e wpisa³y siê w kalendarz imprez kultu-
ralnych powiatu koniñskiego.

W ci¹gu 6 ostatnich lat, zrealizowaliœmy wiele przedsiêwziêæ,
maj¹cych na celu popularyzacjê wizerunku Fryderyka Chopina,
zw³aszcza w aspekcie Jego wizyty w ̄ ychlinie, m.in.: przeprowadzi-
liœmy konkurs plastyczny o tematyce chopinowskiej dla m³odzie¿y
z miasta i powiatu koniñskiego, zainspirowaliœmy Osob¹ Kompozy-
tora goszcz¹cych w powiecie artystów malarzy i rzeŸbiarzy z Wiel-
kopolski, których prace poplenerowe prezentowane by³y nastêpnie
w ̄ ychlinie i w Koninie, zorganizowaliœmy wiele wystaw poœwiêco-
nych Jego ¿yciu i twórczoœci oraz koncertów z udzia³em œwiatowej
s³awy pianistów: Lidii Grychto³ówny, Bronis³awy Kawalli, Piotra Pa-
lecznego i Kazimierza Gier¿oda, wzbogaciliœmy nasz¹ szkoln¹ bi-
bliotekê o materia³y, opracowania i ksi¹¿ki o Chopinie oraz przy-
czyniliœmy siê do powo³ania Ko³a Towarzystwa im. Fryderyka Cho-
pina w ¯ychlinie (podczas III edycji naszych spotkañ chopinow-
skich, 17.10 2001 r.).
Ukoronowaniem naszej wieloletniej dzia³alnoœci by³ dzieñ, w któ-
rym Fryderyk Chopin zosta³ Patronem Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno
– Us³ugowych w ¯ychlinie. Ta wspania³a uroczystoœæ na zawsze
pozostanie w naszej pamiêci, zarówno dziêki jej czêœci oficjalnej
pe³nej patriotycznych akcentów, jak i przyjaznej atmosferze stwo-
rzonej przez licznie przyby³ych goœci.

Jesteœmy niezmiernie dumni z faktu, ¿e ̄ ychlin coraz czêœciej koja-
rzony jest z Osob¹ Fryderyka Chopina, stanowi to œwietn¹ promocjê
naszej szko³y i miejscowoœci w kraju i za granic¹. Bêdziemy
w dalszym ci¹gu podejmowaæ ró¿norodne inicjatywy, które pozwol¹
ugruntowaæ miejsce  ̄ ychlina na ogólnopolskim szlaku chopinowskim.

Henryk Janasek
Dyrektor ZSEiU w ¯ychlinie

W imieniu sponsorów, starosta Stefan Dziamara wrêczy³ Sztandar Henrykowi
Janaskowi. dyrektorowi ZSEiU  w ¯ychlinie.
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