
Uczcili �Dzień Europy� na rowerach
Z okazji 20 obchodów Światowego Dnia 

Europy oraz 3 rocznicy przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, 30 kwietnia br., sprzed 
budynku Starostwa wyruszyła 6 - osobowa 
grupa kolarzy do partnerskiego Powiatu Ilm. 
To już czwarta z kolei wyprawa rowerowa 
z udziałem Starostwa zorganizowana pod 
hasłem �Europa - nasz dom�. 

W ciągu 6 dni, rowerzy-
ści przemierzyli wiele kilo-
metrów po górzystych te-
renach, podziwiając przy-
rodnicze i kulturowe pię-
kno Ilm. Pilotowani przez 
Arndta Jornsa (odpowie-
dzialnego za kontakty za-
graniczne w tamtejszym 
magistracie) zwiedzili miej-

scowości: Senftenberg, Altenberg, Weida, 
Dörnfeld, Arnstad (stolica powiatu) oraz Il-
menau. Nasi kolarze mieli również okazję 
przyjrzeć się infrastrukturze turystycznej, 
jaką mają do zaoferowania nasi zachodni 
sąsiedzi.

Finałem rowerowej wyprawy było 
spotkanie z włodarzem partnerskiego po-
wiatu - dr. Benno Kaufholdem. �Cieszę się, 
że współpraca między naszymi powiatami 
zaczyna obfitować w różnorodne przedsię-
wzięcia. Najwyższy czas, aby nasi miesz-
kańcy poznawali się nawzajem, rozszerzając 
współpracę miedzy sobą na różne strefy 
codziennego życia�- mówił Starosta powiatu 
Ilm. Jednocześnie potwierdził udział dzien-
nikarzy z powiatu Ilm w organizowanym na 
początku czerwca przez Starostwo Powiato-
we w Koninie i Miasto Konin, Międzynaro-
dowym Study Tour.

Organizatorami wyprawy rowerowej 
Konin - Arnstadt byli: Wielkopolski Klub 
Rowerowy oraz Starostwo Powiatowe w Ko-
ninie. Relacji z przebiegu Rajdu, mieszkańcy 
Konina i okolic mogli wysłuchać na antenie 
radia Flash.

Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji i Rozwoju
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Wielkopolska Izba Rolnicza informu-
je, że z dniem 2 kwietnia 2007 r. Agencja 
Rynku Rolnego (ARR) uruchomiła dłu-
go oczekiwaną przez rolników, proce-
durę ubiegania się o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii: elitarny 
lub kwalifikowany.

O dopłaty te mogą ubiegać się produ-
cenci rolni w rozumieniu ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 roku o krajowym sys-
temie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 10, poz.76, z późn. zm.). 

Dopłaty udziela się do powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsadzo-
nych materiałem siewnym kategorii: 
elitarny lub kwalifikowany 10 gatunków 
roślin uprawnych, tj.: pszenica zwyczaj-
na, żyto (populacyjne, syntetyczne lub 
mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, 
owies, łubin (żółty, wąskolistny lub bia-
ły), groch siewny, bobik, wyka siewna 
oraz ziemniak.

Udzielenie dopłaty uwarunkowa-
ne jest m.in. przestrzeganiem przez 
producenta rolnego wymogu zużycia, 
do obsiania lub obsadzenia 1 ha po-
wierzchni gruntów ornych, minimalnej 
ilości materiału siewnego, wynoszącej 
odpowiednio:

�  150 kg � w przypadku pszeni-
cy zwyczajnej;

�  130 kg � w przypadku żyta 
populacyjnego

�  80 kg � w przypadku żyta 
mieszańcowego 
lub syntetycznego;

�  130 kg � w przypadku 
jęczmienia;

� 150 kg � w przypadku 
pszenżyta;

� 150 kg � w przypadku owsa;
� 150 kg � w przypadku łubinu 

(żółtego, wąskolistnego 
lub białego);

� 200 kg � w przypadku grochu 
siewnego;

�  80 kg � w przypadku wyki 
siewnej;

�  270 kg � w przypadku bobiku;
� 2.500 kg � w przypadku 

ziemniaka.

Dopłaty do materiału siewnego 
w 2007 roku

− dopłaty mającej charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie,

− dopłaty dla producentów rolnych, któ-
rzy w 2006 r. ponieśli szkodę w upra-
wach, spowodowaną klęską suszy.

Pomoc de minimis to rodzaj po-
mocy udzielanej przez państwo zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1860/2004. Zgodnie z art. 3 ust 2 w/w 
rozporządzenia ogólna kwota tej pomo-
cy nie może przekroczyć 3000 euro, dla 
jednego przedsiębiorstwa sektora rol-
nego (producenta rolnego), w dowolnie 
wyznaczonym okresie 3 lat. Pułap ten 
jest stosowany bez względu na formę 
pomocy i jej cel.

Producent rolny, który będzie ubie-
gał się o dopłatę do materiału siewnego 
w ramach pomocy de minimis w rolnic-
twie, będzie musiał:

1.  Dołączyć do wniosku oryginał faktury 
zakupu materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany (lub jej 
kopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez notariusza lub 
pracownika właściwego OT ARR), 
pochodzącej z okresu:

− w którym został zużyty do siewu ma-
teriał siewny zbóż lub roślin strączko-
wych,

− od 1 września roku poprzedzającego 
wysadzenie sadzeniaków ziemniaka 
do 31 maja roku wysadzenia sadzenia-
ków ziemniaka,

albo
 dokument wydania z magazynu ma-

teriału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany wyprodukowanego 
we własnym gospodarstwie (przy 
zachowaniu przepisów o nasiennic-
twie), wystawiony w roku, w którym 
materiał ten został zużyty do siewu 
lub sadzenia w gospodarstwie produ-
centa rolnego.

2.  Przedstawić wszystkie zaświadcze-
nia o udzielonej pomocy de minimis, 
jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat, 
poprzedzających dzień złożenia wnio-
sku o udzielenie dopłaty.

W 2007 roku o dopłaty do materia-
łu siewnego będą mogli się również 
ubiegać producenci rolni, którzy 
z powodu suszy w roku 2006 ponie-
śli szkodę w uprawach, jeżeli w go-
spodarstwie producenta rolnego szkoda 
w uprawach wynosi średnio nie mniej 
niż 30%. Dopłaty te nie mają charakteru 
pomocy de minimis w rolnictwie.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsadzo-
nych materiałem siewnym kategorii: 
elitarny lub kwalifikowany wynoszą 
odpowiednio:

�  50 zł � w przypadku zbóż;
�  60 zł � w przypadku roślin 

strączkowych;
�  300 zł � w przypadku 

ziemniaków.

Aby ubiegać się dopłaty producent 
rolny musi:

1.  Być zarejestrowany w ARR i mieć 
nadany numer identyfikacyjny.

2.  Posiadać działki rolne, na których 
uprawia rośliny objęte dopłatami, 
o łącznej powierzchni nie mniejszej 
niż 1 ha (za działkę rolną uważa się 
zwarty obszar gruntu rolnego, na 
którym jest prowadzona uprawa, 
o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 
ha, wchodzący w skład gospodarstwa 
rolnego).

3. Zużyć do siewu lub sadzenia materiał 
siewny kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany:

a)  zakupiony od:
− przedsiębiorców wpisanych do reje-

stru przedsiębiorców dokonujących 
obrotu materiałem siewnym albo

− podmiotów prowadzących obrót 
materiałem siewnym wpisanych do 
rejestru rolników,

− podmiotów prowadzących obrót 
materiałem siewnym na obszarze 
pozostałych państw członkowskich 
Unii Europejskiej, jeżeli materiał 
ten został zakupiony, przywieziony 
i wysiany przez producenta rolnego 
w jego gospodarstwie;

b)  wyprodukowany we własnym gospo-
darstwie przez przedsiębiorcę wpi-
sanego do rejestru przedsiębiorców 
albo podmiot wpisany do rejestru 
rolników (w rozumieniu przepisów 
o nasiennictwie � tj. Dz. U. z 2007 
roku, nr 41, poz. 271).

Od 11 kwietnia ARR nie pobiera 
opłaty skarbowej za złożenie wniosku.

Dopłaty do materiału siewnego 
udzielane będą w ramach:
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Wysokość dopłaty nie będzie mogła 
przekroczyć wysokości szkody (osza-
cowanej przez komisję powołaną przez 
wojewodę), pomniejszonej o wysokość 
pomocy przyznanej na podstawie prze-
pisów o pomocy społecznej dotyczących 
szczegółowych warunków realizacji pro-
gramu pomocy dla gospodarstw rolnych 
w celu złagodzenia skutków suszy.

Producent rolny, który będzie ubie-
gał się o dopłatę do materiału siewnego 
w ramach tego rodzaju pomocy, będzie 
musiał dołączyć do wniosku:
1. Oryginał faktury zakupu materiału 

siewnego kategorii: elitarny lub kwa-
lifikowany (lub jej kopię potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem przez nota-
riusza lub pracownika właściwego OT 
ARR), pochodzącej z okresu:

− w którym został zużyty do siewu 
materiał siewny zbóż lub roślin 
strączkowych; w przypadku mate-
riału siewnego zbóż można dołączyć 
również faktury zakupu dokonanego 
nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 
2006 roku,

− od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 
r. w przypadku zakupu materiału 
siewnego sadzeniaków ziemniaka 
i wysadzenia go w 2007 roku

albo
 dokument wydania z magazynu ma-

teriału siewnego kategorii: elitarny 
lub kwalifikowany wyprodukowanego 
we własnym gospodarstwie (przy 
zachowaniu przepisów o nasiennic-
twie), wystawiony w roku, w którym 
materiał ten został zużyty do siewu 
lub sadzenia w gospodarstwie pro-
ducenta rolnego; w przypadku mate-
riału siewnego zbóż można dołączyć 
również dokument poświadczający 
wydanie tego materiału z magazynu 
nie wcześniej niż w dniu 1 września 
2006 roku.

2. Kopię protokołu (opinii) oszacowania 
szkód (sporządzonego przez komisję 
powołaną przez wojewodę) określa-
jącego wysokość szkody w uprawach, 
potwierdzoną za zgodność z orygina-
łem przez kierownika ośrodka pomo-
cy społecznej.

3. Kopię decyzji o udzieleniu pomocy 
społecznej, wydanej na podstawie 
przepisów o pomocy społecznej 
dotyczących szczegółowych warun-
ków realizacji programu pomocy dla 
gospodarstw rolnych w celu złago-
dzenia skutków suszy, potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem przez kie-
rownika ośrodka pomocy społecznej. 

� w przypadku, gdy producentowi 
rolnemu udzielono takiej pomocy.

Wnioski o dopłatę do materiału 
siewnego można otrzymać w Oddziale 
Terenowym Agencji Rynku Rolnego 
w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 
90 lub pobrać ze strony internetowej 
www.arr.gov.pl (zakładka Rynki rolne 
- Nasiona).

Poprawnie wypełniony formularz 
wniosku wraz z wymaganymi załącz-
nikami należy dostarczyć osobiście lub 
przesłać pocztą na adres Oddziału ARR 
w Poznaniu, w terminie od 2 kwietnia 
do 30 czerwca 2007 r.

Dodatkowych informacji udziela:
Oddział Terenowy Agencji Rynku 
Rolnego w Poznaniu
ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
tel. 061 852 14 33, fax 061 853 67 95

Opracowanie: Grzegorz Wysoki
Wielkopolska Izba Rolnicza 

Biuro w Poznaniu
Źródło: materiały informacyjne ARR

Spotkania otwarte
Konferencja �Profilaktyka � szansą
na zdowe życie kobiety�

Ze względu na wysoką zachorowal-
ność Polek na raka szyjki macicy i piersi, 
finansowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia programy profilaktyki onkolo-
gicznej dla kobiet nabierają szczególnego 
znaczenia. Od ubiegłego roku, Starostwo 
Powiatowe w Koninie prowadzi na 
terenie powiatu kampanię promującą 
ww. programy. W dalszym ciągu, jednak 
największym problemem, z którym bo-
rykają się realizatorzy programów, jest 
niechęć kobiet z terenów wiejskich do 
skorzystania z badań profilaktycznych. 

Stąd też, 16 maja Starostwo Powiato-
we w Koninie zorganizowało konferen-
cję nt. �Profilaktyka - szansą na zdrowe 
życie kobiety� poświęconą Programom: 
Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Ma-

cicy oraz Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi.

Spotkanie to miało na celu włączenie 
gmin, instytucji opiniotwórczych oraz 
organizacji zrzeszających 
kobiety w akcję informa-
cyjno-promocyjną ww. 
programów, by mogły one 
dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby mieszkanek 
powiatu i zachęcić je do 
wykonania bezpłatnych 
badań mammograficznych 
i cytologicznych.

Zaproszenie na spotka-
nie przyjęli: Poseł na Sejm 
Tomasz Nowak, Radny 
Sejmiku Wojewódzkiego 

Andrzej Grzeszczak, Przewodniczący 
Krajowej Rady HDK PCK Sławomir 
Kaczyński, Przewodniczący Rad: Mia-
sta Konina � Wiesław Steinke i Powiatu 
Konińskiego � Andrzej Nowak, radni po-
wiatowi i gminni, przedstawiciele władz 
lokalnych oraz samorządu lekarskiego 
i pielęgniarskiego, położne środowi-
skowo � rodzinne a także organizacje 
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pozarządowe z terenu powiatu, licznie 
reprezentowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. W imieniu organizatorów, 
przybyłych gości powitała Wicestarosta 
Koniński Małgorzata Waszak. 

Prawie dwustu uczestników konfe-
rencji zorganizowanej w Klubie �Ener-
getyk� wysłuchało prelekcji światowej 
sławy ginekologów - specjalistów chorób 
onkologicznych: prof. dr. hab. Marka 
Spaczyńskiego, prof. dr. hab. Witolda Kę-
dzię, dr. n. med. Witolda Kyclera a także 
Państwowego Wojewódzkiego Inspekto-
ra Sanitarnego dr. n. med. Andrzeja Try-
busza, przedstawicieli Wielkopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz 
pracowników Wojewódzkich Ośrodków 
Koordynujących obydwa programy.

Wystąpienia prelegentów wyjaśniły 
nie tylko ideę, założenia oraz sposób 
realizacji ww. programów ale zawierały 
także istotne dla kobiet informacje doty-
czące chorób nowotworowych szyjki ma-
cicy i piersi, częstotliwości ich występo-
wania oraz czynników które zwiększają 
ryzyko zachorowania na nie. Prelegenci 
podkreślali, że efektywność wdraża-
nia programów zależy od współpracy 
koordynatorów z władzami samorządów 
lokalnych, z urzędnikami realizującymi 
zadania ochrony zdrowia w gminach oraz 
mediami. Ich skuteczność jednak uwa-
runkowana jest udziałem w programach 
samych kobiet. 

Badania profilaktyczne (skierowane 
do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie 
uczestniczyły w programie profilaktyki 
raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 
3 lat) mogą być realizowane w ramach 
odrębnych umów zawieranych z WOW 
NFZ przez lekarzy ginekologów i położ-
ne we wszystkich gabinetach funkcjo-
nujących w powiecie. W związku z tym, 
że żaden NZOZ z powiatu konińskiego 
nie zawarł umowy na świadczenie takich 

badań w 2007 roku, przedstawiciele Wo-
jewódzkiego Ośrodka Koordynującego 
Program Aktywnej Profilaktyki Raka 
Szyjki Macicy zaproponowali wykony-
wanie badań na zasadzie tzw. �mobilnej 
cytologii�, polegającej na pobieraniu wy-
mazu z szyjki macicy w wyposażonych 
w stosowny sprzęt karetkach, które na 
zaproszenie władz samorządowych będą 
w ustalonych terminach odwiedzały 
gminy powiatu konińskiego.

Podczas prezentacji Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi, pracownicy Wojewódzkiego 
Ośrodka Koordynującego w Poznaniu 
przedstawili zalecenia Europejskiego 
Kodeksu Walki z Rakiem i zasady profi-
laktyki raka piersi a także przeprowadzili 
pokaz techniki samobadania piersi.

Program adresowany jest do kobiet 
w wieku 50-69 lat, które nie miały wyko-
nywanej mammografii w ciągu ostatnich 
24 miesięcy oraz tych, które otrzymały 
wskazanie do wykonania ponownego 
badania po upływie 12 miesięcy i może 
być realizowany w placówkach, które 
zawarły stosowną umowę z WOW NFZ. 
Przedstawiciele Ośrodka Koordynują-
cego Program Wczesnego Wykrywania 
Raka zapewnili także o możliwości 
skorzystania z badań w tzw. mammobu-
sach, które dotrą nawet do najdalszego 
zakątku naszego powiatu, jeśli tylko 
samorządy lokalne zgłoszą do Ośrodka 
taką potrzebę i zabezpieczą warunki do 
ich przeprowadzenia (dostęp do zasilania 
elektrycznego, zapewnienie odpowied-
niej ilości pacjentek).

Istotnym uzupełnieniem głównej 
tematyki spotkania były informacje 
o innych programach profilaktycznych 
finansowanych aktualnie przez NFZ oraz 
prezentacja programów edukacyjnych: 
�Zdrowe piersi� i �Różowa Wstążecz-
ka� realizowanych przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną w ramach promocji 
zdrowia kobiety.

Miłym akcentem na zakończenie 
spotkania było losowanie nagród dla 
mieszkanek powiatu, które poddały się 
bezpłatnym badaniom profilaktycznym 
w ubiegłym roku. Ufundowane przez 
Starostwo: rower, telewizor, odkurzacz 
i 5 aparatów do mierzenia ciśnienia krwi 
wręczyła posiadaczkom szczęśliwych 
kuponów wicestarosta Małgorzata Wa-
szak. Następnie, wszyscy uczestnicy 
konferencji zostali zaproszeni na degu-
stację zdrowej żywności, przygotowanej 
przez młodzież z kierunku �Dietetyk� 
Zespołu Szkół Medycznych w Koninie.

Wysoka frekwencja uczestników 
konferencji � Profilaktyka - szansą na 
zdrowe życie kobiety� oraz ich aktyw-
ność podczas paneli dyskusyjnych po-
twierdziły celowość jej zorganizowania. 
Biorące udział w spotkaniu położne 
i przedstawicielki Kół Gospodyń Wiej-
skich zadeklarowały swą gotowość do 
włączenia się w kampanię informacyjną 
na rzecz aktywnej profilaktyki onkolo-
gicznej dla kobiet. Zapewniały, iż nie tyl-
ko zachęcą kobiety ze swoich środowisk 
do poddania się bezpłatnym badaniom 
profilaktycznym ale również zorgani-
zują dla nich spotkania informacyjne 
o możliwościach zapobiegania chorobom 
nowotworowym szyjki macicy i piersi. 
Konferencja zaowocowała także nawią-
zaniem współpracy pomiędzy samo-
rządem powiatowym a Wojewódzkimi 
Ośrodkami Koordynującymi Programy: 
Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Ma-
cicy oraz Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi w zakresie przeprowadzenia na 
terenach naszych gmin cyklicznych akcji 
�mammobus� i �mobilna cytologia� . 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Niezależnie od miejsca zamieszkania każ-
da kobieta (objęta Programem) otrzyma od 
Narodowego Funduszu Zdrowia imienne 
zaproszenie na zgłoszenie się do gabinetu 
ginekologicznego w celu wykonania bada-
nia cytologicznego.

Kto jest objęty Programem?
Ubezpieczone Polki w wieku 25 - 59 lat, 

które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały 
wykonanego badania cytologicznego. Ko-
biety spoza przedziału wiekowego 25 - 59 
lat mogą skorzystać z bezpłatnego badania 
cytologicznego w ramach ubezpieczenia 
w NFZ, jeśli zgłoszą się do lekarza ginekolo-
ga, który wyda skierowanie na badanie.

Na czym polega badanie?
Podstawowe badanie profilaktyczne 

w walce z rakiem szyjki macicy, to cytolo-
gia, polegająca na bezbolesnym pobraniu 
wymazu z szyjki macicy. Pozwala ona wy-
chwycić jeszcze przedinwazyjne stadium 
raka. Wszelkie nieprawidłowości w roz-
mazie cytologicznym są badane dalej aż do 
uzyskania pewnej diagnozy, która pozwala 
szybko rozpocząć leczenie.

Dlaczego warto wziąć udział w Pro-
gramie?
W skali całego świata, rak szyjki maci-

cy jest drugim, co do częstotliwości wystę-
powania, nowotworem u kobiet i drugą, co 
do częstotliwości przyczyną zgonu wśród 
kobiet. Najczęściej rak szyjki macicy roz-
wija się u kobiet pomiędzy 40 a 59 rokiem 
życia. W Polsce na raka szyjki macicy za-
pada co roku 4 tys. kobiet. Połowa z nich 

umiera z powodu zbyt późnego zgłosze-
nia się do lekarza. Za jego powstawanie 
odpowiedzialne są niektóre typy wirusa 
brodawczaka ludzkiego - HPV. Wirus ten 
występuje powszechnie we wszystkich 
populacjach na całym świecie.

Wczesne wykrycie raka szyjki macicy, 
gwarantuje niemal 100% skuteczność 
wyleczenia. Jego rozpoznanie jest możliwe 
tylko dzięki badaniu cytologicznemu.
Które z placówek zdrowia w powiecie koniń-
skim podpisały umowę z NFZ na świadcze-
nie bezpłatnych badań cytologicznych?

Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Koninie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
tel.: (063) 245-62-66

Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Koninie
ul. Szpitalna 45
tel.: (063) 240-40-00

Zakład Opieki Zdrowotnej 
i Medycyny Pracy Med. - Alko
ul. Gajowa 7
tel.: (0 63) 247-74-50

Co to jest �Mobilna cytologia� ?
Wykonywanie badań na zasadzie tzw. 

�mobilnej cytologii�, polega na pobieraniu 
wymazu z szyjki macicy w wyposażonych 
w stosowny sprzęt karetkach, które na 
zaproszenie władz samorządowych od-
wiedzają gminy powiatu w ustalonych 
wcześniej terminach.

Gdzie można uzyskać informacje 
o Programie?

1. W oddziałach wojewódzkich Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz w Wojewódz-
kich Ośrodkach Koordynujących Popula-
cyjny program profilaktyki i wczesnego 
wykrywania raka szyjki macicy.

Infolinia dla pacjentek i realizatorów 
programu

Tel.: (061) 841-96-95 
www.gpsk.am.poznan.pl/ptg 

Centralny Ośrodek 
Koordynujący Populacyjny 
Program Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
kierownik: prof. dr hab. Marek Spaczyński

Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kli-
niczny Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu SP ZOZ
ul. Polna 33, 60-535, Poznań
tel. 061 841 97 05
e-mail: cok@ump.edu.pl 

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący 
Populacyjny Program Profilaktyki i Wcze-
snego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
(woj. Wielkopolskie)
kierownik: prof. UM dr hab. Witold Kędzia
tel. 061 841 96 92
e-mail: wok@gpsk.am.poznan.pl;
www.wok-poznan.idl.pl 

2. Wydział Spraw Społecznych 
i Organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Koninie 
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin
Inspektor ds. ochrony i promocji 
zdrowia � Grażyna Szałkiewicz
III piętro, pokój 457
tel.: (063) 240-32-28
e-mail: społeczny@powiat.konin.pl

Marek Karbowski
opracowano na podstawie stron: 

www.resmedica.pl, www.hpv.pl,www.amp.edu.pl 

VIII Ogólnopolski Plener Malarski 
w Powiecie Konińskim

Populacyjny Program Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy
(realizowany w latach 2005 - 2010) 

W ramach promocji kultury oraz pięk-
na Ziemi Konińskiej, od 8 lat Starostwo 
Powiatowe w Koninie kontynuuje tradycję 
spotkań artystów malarzy przybywających 
w nasze okolice z całej Polski. 

Uroczy, malowniczy region inspirująco 
oddziaływuje na goszczących tu pejzaży-
stów, a efekty ich pracy można podziwiać 
na cyklicznie organizowanych wernisażach 
poplenerowych oraz w Galerii Powiatowej 
mieszczącej się w Centrum Kultury i Sztuki 
w Koninie. 

Pomysł i inicjatywa stworzenia Galerii 
należą również do konińskiego Starostwa. 
Jednak realizacja tego przedsięwzięcia była 
i jest możliwa dzięki uprzejmości i szczo-
drości artystów malarzy, uczestniczących 
w organizowanych na terenie powiatu Ple-
nerach. 

Stałą ekspozycję obrazów przekazanych 
Starostwu przez ich autorów w formie da-
rowizny można odwiedzać od 30 maja 2003 
roku. 

Niezwykłe walory krajobrazu naszego 
powiatu oraz przychylna atmosfera i klimat 
do twórczej pracy sprawiły, że z roku na 
rok, Powiat Koniński odwiedza coraz więcej 
artystów. 

W tegorocznym, VIII Plenerze Ma-
larskim, wzięło udział 16 artystów z całej 
Polski, m.in: Jerzy Gnatowski, Jan Grabski, 
Ludmiła Szczepkowska, Cecylia Szerszeń, 
Ryszard Rogala, Dorota Falkowska-Ada-
miec, a także dwie rodzime artystki Danuta 
Drzewiecka i Elżbieta Barszcz. 

21 maja, w Mikorzynie z pejzażystami 
spotkała się wicestarosta koniński Małgo-
rzata Waszak. 

Marta J. Bagrowska 
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Komunikaty

VIII Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego w Kazimierzu Biskupim
Starostwo Powiatowe w Koninie i Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim zapraszają 9 czerwca do Kazimierza Bisku-

piego na VIII Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego, które w tym roku przebiegać będzie pod hasłem �Biesiada 
Kazimierska�. 
W programie imprezy:
12.00 � Letnia Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi
14.00 � Prezentacje artystyczne gmin
15.30 � Mecz �Służb Mundurowych� Księża-Policjanci
16.00 � Kapela ze Lwowa �Lwowska Fala�
17.00 � Oficjalne otwarcie 
18.30 � Inscenizacja artystyczna w wykonaniu samorządowców �Jesteśmy na wczasach�
19.30 � Występy gwiazd: 
         Grupa muzyczna �KORAL�
         Zespół Wokalno-Instrumentalny �Zdrowa Woda� 
21.30 � Zabawa taneczna - gra zespół �Majka�

Jak co roku, podczas trwania imprezy gminy powiatu konińskiego zaprezentują swój dorobek kulturalny i sportowy. 
Będzie można również skosztować specjałów kuchni regionalnej przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i wziąć 
udział w zmaganiach sportowych, konkursach oraz wielu innych atrakcjach, takich jak: jazda konna, parada motocyklistów, 
pokazy samochodów i przeloty lotnicze, zorganizowane przez Aeroklub Koniński. 

  Jeszcze raz serdecznie zapraszamy 9 czerwca br. na stadion 700-lecia w Kazimierzu Biskupim. 

Zapraszamy do �
W czerwcu gminy powiatu konińskiego proponują wszystkim mieszkańcom (i nie tylko) szereg atrakcji. Zapowiada się 

miesiąc pełen wrażeń. Liczne konkursy i występy gwiazd umilą czas zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 

W pierwszy dzień czerwca zapraszamy do Kazimierza Biskupiego na Wystawę Fotografii autorstwa: Agaty Olech-
Świadek, Waldemara Olech, Eryka Szamańskiego i Jarosława Urbana. Poza tym z okazji Dnia Dziecka zorganizowane będą 
aż trzy festyny: 2 czerwca w Kazimierzu Biskupim, 3 czerwca w Kozarzewku i 16 czerwca w Nieświastowie. 4 czerwca 
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych na spektakl �Świat magii - czarownik i wróżka�. Natomiast 15 czerwca 
na Stadionie 700-lecia odbędzie się impreza sportowo - rekreacyjna - mecz bokserski, któremu towarzyszyć będą pokazy 
fitness i kulturystyki. Wieczór zakończy się koncertem zespołu �The Pies�.

Tydzień atrakcji, od 1 do 7 czerwca gwarantuje również gmina Kleczew. Cykl imprez rozpocznie się Gminnym Dniem 
Dziecka (1 czerwiec). W kolejnych dniach odbędą się zawody sportowe m.in. biegi przełajowe MKS (2 czerwiec, godz. 
9.00), zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych (2 czerwca, godz.14.00) i Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze (3 czerwca, godz. 14.00). Ponadto 4 czerwca Biblioteka Miejska w Kleczewie zaprasza na wystawę po tytułem 
� �Wierzcie mi, ja kocham swoje miasto�Kleczew�. Z kolei 6 czerwca w Wieloboju Samorządowym rywalizować będą 
drużyny samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli KWB Konin (godz. 16.00, Stadion Miejski w Kleczewie). 
Ostatni dzień swym występem uświetni Zespół Ludowy z Alzacji.

W dniach 2 i 3 czerwca gmina Stare Miasto już po raz piąty organizuje Dni Staromiejskie. Podczas dwudniowej imprezy 
odbędą się Regaty Windsurfingowe (start - 2 czerwca o godz. 9.30). Zawodnicy walczyć będą o puchar Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego i Wójta Gminy Stare Miasto. W sobotę planowane są również liczne atrakcje dla najmłodszych 
z okazji Dnia Dziecka (Wesołe Miasteczko, występ zespołu Kwartet Jazz Band, karaoke). Wieczór zakończy się występem 
zespołu Akcent i dyskoteką. Z kolei w niedzielę swoje umiejętności zaprezentują młodzi artyści ze szkół gmin Stare Miasto 
i Krzymów oraz zespoły muzyczne z Mittenwalde (Niemcy) i Ukrainy. Gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Krawczyk, a od 
godziny 22.00 organizatorzy zapraszają wszystkich na majówkę z zespołem � �Love Song�.

Na �Rychwaliach�2007� - 20 czerwca � mieszkańcy powiatu będą mogli obejrzeć Kabaret �Masztalscy�, z kolei dzieci 
miło spędzić czas w wesołym miasteczku. Wieczorem wystąpią gwiazdy wieczoru: zespół �Muchy� i �Wędrowne Gitary�. 

23 czerwca gmina Golina zaprasza na Noc Świętojańską (początek zaplanowano na godz. 18.00). W programie: występy 
artystyczne, konkurs na najpiękniejszy wianek i występ gwiazdy wieczoru - zespołu �Donegal�.

Opracowanie: Aneta Mizgalska 



Biuletyn Powiatu Konińskiego 7

Tym razem zapraszamy Państwa do 
odwiedzenia niezwykle pięknej gminy Kazi-
mierz Biskupi. Dzięki swym przyrodniczym 
i kulturowym walorom stanowi ona praw-
dziwą perełkę naszego regionu. To właśnie 
tutaj spacerować możemy pośród drzew, bę-
dących niegdyś częścią olbrzymiej Puszczy 
Kazimierskiej. Tutaj też znajdziemy ślady 
bogatej historii, kultury i sztuki, pochłania-
jące każdego bez reszty. Od połowy XV w. 
Kazimierz Biskupi stanowi bowiem ośrodek 
kultu Pięciu Braci Męczenników. 

Sercem gminy Kazimierz Biskupi jest 
miejscowość o tej samej nazwie. Prawdopo-
dobnie założył ją w poł. XI w. Kazimierz Od-
nowiciel (to właśnie od jego imienia zapoży-
czony został pierwszy człon nazwy miejsco-
wości), który osadził tu zakon bernardynów. 
W latach 1237-1504 wieś była własnością 
biskupów lubuskich (stąd zaczerpnięto drugi 
człon nazwy miejscowości). 

W samym Kazimierzu Biskupim po-
dziwiać możemy obiekty kultu religijnego, 
które w bezpośredni sposób wiążą się z dzie-
jami Pięciu Braci Męczenników. Najstarszym 
z nich jest Kościół św. Marcina pochodzący 
z początku XII w. Pierwotnie romański, 
później - rozbudowany w stylu gotyckim 
(ok. 1512 r.). Świątynia ostateczny kształt 
odzyskała w 1859 r., po tym jak odbudowa-
no ją po wojnach szwedzkich. Dzisiaj widać 
to szczególnie dobrze na zachodniej stronie 
elewacji. Dobrze zachowały się romańskie 
mury absydy i prezbiterium wykonane 
z ciosów piaskowca (wschodnia ściana) oraz 
fragment uskokowego portalu romańskiego 

W marcu br., Starostwo Powiatowe 
w Koninie przeprowadziło w szkołach po-
nadgimnazjalnych Powiatu akcję �Drzewko 
za butelkę�, która spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem młodzieży.

Uczniowie dostarczyli łącznie ponad 
14 tysięcy butelek PET (zgniecionych 
i bez nakrętek), które zostały umieszczone 
w przekazanych przez Urzędy Gmin (Kle-
czew, Stare Miasto i Sompolno) pojemnikach, 
a następnie wywiezione.

Z okazji Dnia Ziemi, 24 kwietnia w ko-
nińskim Starostwie odbyło się spotkanie nt. 
�Edukacja ekologiczna szansą na czystsze 
otoczenie� z udziałem młodzieży i nauczy-
cieli biorących udział w akcji, przedstawicieli 
instytucji pozarządowych, nadleśnictw oraz 
dziennikarzy z lokalnych mediów. Spotkanie 
poprowadziła wicestarosta koniński Małgo-
rzata Waszak, która dokonała podsumowania 
I edycji konkursu �Drzewko za butelkę� oraz 
podziękowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do jej przeprowadzenia. 

Dyplomy uznania i nagrody książkowe 
otrzymali także najbardziej zaangażowani 
w akcję uczniowie ze szkół powiatu. Miłym 

akcentem tej części spotkania były recytacje 
wierszy o tematyce ekologicznej przygoto-
wane przez młodzież z Teatru �Kreska� dzia-
łającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno 
- Usługowych w Żychlinie.

Po części oficjalnej, pani wicestarosta 
przeszła do tematu organizacji kolejnej edycji 
akcji �Drzewko za butelkę�, który przerodził 
się w dyskusję nad kierunkami dalszej współ-
pracy w zakresie działań proekologicznych 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 
starostwem i urzędami gminnymi. Wszyscy 
uczestnicy byli zgodni, że akcja �Drzewko za 
butelkę� powinna być kontynuowana. Zwró-
cono jednak uwagę na problem finansowania 
kolejnych jej edycji, podobnie jak i innych 
przedsięwzięć tego typu. Jednocześnie, pod-
kreślano konieczność podejmowania działań, 
mających na celu zwiększenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. Uczestnicy 
spotkania zaproponowali m.in. cykliczne 
spotkania ze służbami porządkowymi (WIOŚ, 
przedstawiciele MZGOK, Zakładu Utyliza-
cji), organizowanie wycieczek edukacyjnych 
i zajęć terenowych dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych i gimnazjów z terenu powiatu, 
czy też utworzenie i prowadzenie przez sta-
rostwo �skrzynki elektronicznej,� na którą 
mieszkańcy mogliby zgłaszać problemy dot. 
środowiska w powiecie.

Na zakończenie spotkania, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych, deklarując 
współpracę z urzędem, zobowiązali się 
do przygotowania i przekazania Staroście 
listy planowanych na ten rok działań, które 
przyczynią się do zwiększenia świadomości 
ekologicznej społeczności powiatu.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

(południowa ściana). Wewnątrz kościoła znaj-
dują się trzy XVIII-wieczne ołtarze (w głów-
nym - słynący łaskami obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem) oraz kamienna kropielnica 
z XVI w. Sklepienie świątyni pokrywają poli-
chromie ukazujące sceny z życia Pięciu Braci 
Męczenników. Tradycja mówi, że świątynia 
ta powstała w miejscu pustelni (grobu) św. 
Marcina.

Imieniem jednego z Pięciu Braci Mę-
czenników nazwany został również cmentar-
ny kościół św. Izaaka. Ten drewniany, kryty 
gontami obiekt wybudowano prawdopodob-
nie w XV w. (obecny kształt zyskał dopiero 
w 1783 r.), a od XIX w. pełni funkcje cmen-
tarnej kapilcy.

...z Kroniki Powiatu
Podsumowanie akcji �Drzewko 
za butelkę �

Wędrówki Kulturalne
Szlakiem zabytków, legend i przypo-
wieści � gmina Kazimierz Biskupi
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Niezwykle ciekawy jest Kościół św. Jana 
Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników 
oraz przylegający do niego klasztor księży 
Misjonarzy Świętej Rodziny. Budowę świą-
tyni ukończono w 1518 r., a klasztoru � 2 lata 
później (prawdopodobnie w tym miejscu 
znajdowała się pustelnia św. Jana). Podobnie 
jak Kościół św. Marcina, ucierpiał on znacznie 
podczas wojen szwedzkich. Renowacja w la-
tach 1970-73 nadała świątyni nowoczesny 
charakter. W ołtarzu głównym znajduje się 
duża płaskorzeźba przedstawiająca scenę 
Ostatniej Wieczerzy, na ścianie � Droga 
Krzyżowa wykonana techniką sgraffito. 
Z dawnego wyposażenia zachowały się, m.in. 
późnorenesansowy nagrobek Stanisława 
Russockiego oraz rzeźby św. Jadwigi i św. 
Mikołaja. Na ścianie południowej znajduje 
się relikwiarz skrzynkowy z relikwiami 
Pięciu Braci Męczenników, sprowadzony do 
Kazimierza Biskupiego w 1536 r. staraniem 
biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego.

Przyległy do kościoła klasztor wzniesiono 
na planie podkowy, z niewielkim wirydarzem. 
W 1939 r. mieścił się w nim obóz przejściowy 
dla księży. Obecnie jest tu Wyższe Semina-
rium Duchowne księży Misjonarzy Świętej 
Rodziny. Klasztor dysponuje także niewiel-
kim muzeum misyjnym. Wejście do kościoła 
i klasztoru prowadzi przez wieżę bramną 
z muru pruskiego zwieńczoną hełmem kry-
tym gontami w kształcie rybiej łuski i dzie-
dziniec otoczony sklepionym krużgankiem.

Historia powstania klasztoru kame-
dulskiego nierozerwalnie wiąże się z le-
gendą Pięciu Braci Męczenników, bowiem 
pierwszymi uczniami duchowego ojca 
kamedułów, św. Romualda byli Jan i Bene-
dykt, którzy przybyli do Polski z Włoch na 
początku XI w.. Wraz z trzema Polakami: 
Mateuszem, Izaakiem i Krystynem za-
łożyli oni benedyktyński erem w okolicy 
dzisiejszego Kazimierza Biskupiego. Tam 
w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. zginęli 
śmiercią męczeńską z rąk chciwych złota 
rabusiów. Król Bolesław Chrobry miał 
skazać zabójców na śmierć, lecz wstawił 
się za nimi mnich Barnaba. Złoczyńcy 
zamieszkali wraz z nim w miejscu kaźni 
Pięciu Braci. Potem przenieśli się na odlu-
dzie, w miejsce zwane Bieniszewem. We-
dług przekazów, przy eremie wytrysnęło 
źródełko, a w nim pojawił się łosoś, który 
cudownie odradzał się, dostarczając pu-
stelnikom pożywienia. Stąd ulica Łososia 
i studnia Łosośka w Kazimierzu Biskupim. 
Pięciu Braci uznano za praojców kamedu-
łów, dlatego właśnie w Bieniszewie, 660 lat 
po ich męczeńskiej śmierci, założono erem 
tego zakonu.

Pielgrzymi, chcąc zwiedzić klasztor 
mogą wejść do środka jedynie w ściśle 
określonych dniach w roku. W Bienisze-
wie jest to drugi dzień Zielonych Świątek, 
2 lipca (rocznica powrotu kamedułów 
do pustelni w 1937 roku) i 8 września 
� święto Narodzenia NMP. Dodatkowo 
w każdą niedzielę w kościele odprawiana 
jest msza św. dla wiernych, ale teren ści-
słej klauzuli pozostaje dla nich niedostęp-
ny. Mężczyznom pozwala się zwiedzać 
klasztor również w dni powszednie. Dla 
kobiet wewnętrzne bramy eremu otwie-
rają się tylko raz w roku � 8 września, 
w odpust Matki Bożej Siewnej.

z Bochlewa objawiła się Matka Boża, która 
zaprowadziła ją na szczyt góry w Puszczy 
Bieniszewskiej, gdzie dziewczyna ujrzała 
chór brodatych zakonników w białych sza-
tach. Zapowiedziała też, że w ciągu trzech lat 
zamieszkają oni w tym miejscu. Dopiero te 
niezwykłe okoliczności i perswazje spowied-
nika Zosi skłoniły właściciela Bieniszewa, 
kasztelana inowrocławskiego - Alberta Ka-
dzidłowskiego, do ufundowania klasztoru oo. 
Kamedułów. Obraz Matki Bożej Pocieszenia 
pustelnicy umieścili na ołtarzu od strony 
chóru. Niestety, oryginał (jak i całe wypo-
sażenie światyni) spłonął wraz z pierwszym 
kościołem. Wizerunek zrekonstruowano po 
II wojnie światowej, kiedy mnisi wrócili do 
pustelni sprofanowanej przez Hitlerjugend.

Największe zaciekawienie zwiedzających 
obiekty klasztorne w Bieniszewie budzi 
krypta. Proste tablice nagrobne z imieniem 
i datą �narodzin dla nieba�, smużka światła 
wpadające przez niewielkie okienko i trumna 
bez wieka przy schodach. Zmarłych zakon-
ników chowa się we wnękach, na surowej 
desce. �Ciasna jest ich droga do nieba szero-
kości� � jak głosi napis w krypcie.

Na terenie gminy Kazimierz Biskupi 
można byłoby się dopatrywać jeszcze wielu 
atrakcyjnych miejsc czy obiektów przy-
ciągających uwagę zwiedzających, jednak 
największy urok i czar możemy odnaleźć 
właśnie w tych dwóch miejscach. Stanowią 
one �serce� tego regionu, bowiem to w te 
strony udaje się najwięcej krajoznawców 
i poszukiwaczy przygód. 

mieszka w osobnym domku eremickim; po-
siłki spożywają w samotności, nie mają radia, 
telewizji, Internetu), post, modlitwa i jałmuż-
na, to podstawowe zasady. Eremici nie jedzą 
mięsa, a w piątki, w Adwencie i Wielkim 
Poście również nabiału i jaj. Ascetyczne 
są nawet kamedulskie modlitwy. Próżno 
szukać w bieniszewskim kościele organów 
i nasłuchiwać śpiewów. Uważają, że równie 
miła Bogu jest ich praca. Mają ogród, pa-
siekę, stolarnię, wyrabiają różańce. Jesienią 
przy klasztornej furcie zawsze stoi skrzynka 
z jabłkami z klasztornego sadu przeznaczona 
dla pielgrzymów.

Tradycja pielgrzymowania do Bienisze-
wa ma kilkaset lat. Roczniki Kamedulskie 
przekazują, że w 1662 r. 17-letniej Zosi 
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Poza wsią Kazimierz Biskupi, głównym 
miejscem docelowym podróżujących po 
gminie stał się Bieniszew. Ta śródleśna 
osada, położona zaledwie 8 km na płn.-zach. 
od Konina, jest prawdziwym unikatem. Po 
pierwsze, w pobliskich lasach zlokalizowano 
aż 4 rezerwaty przyrody (Bieniszew, Sokółki, 
Pustelnik, Mielno), po drugie - od 1663 r. 
funkcjonuje tu (z przerwą) klasztor zakonu 
ojców Kamedułów. Jeden z dwóch Polsce, 
w którym przebywa obecnie 7 zakonników: 
sześciu braci i przeor � ojciec Korneliusz. 

Kameduli to jeden z najsurowszych za-
konów. Milczenie, samotność (każdy z nich 


