
Powiat Koniński 
na „TOUR SALON 2007” 

27 października br. zakończyły się XVIII 
Targi Regionów i Produktów Turystycznych 
„TOUR SALON 2007”. W trwającej 4 dni 
imprezie wzięło udział ponad 800 wystaw-
ców reprezentujących 38 krajów z całego 
świata (Polska, Hiszpania, Chorwacja, RPA, 
Indonezja, Chiny, Wenezuela, Brazylia czy 
Australia).

Na wspólnym stoisku, zorganizowanym 
pod szyldem Wielkopolskiej Organizacji Tu-
rystycznej, swoje przyrodnicze i kulturowe 
walory promowały powiaty: koniński, turec-
ki, pilski, czarnkowsko - trzcianecki, miasta: 
Konin, Piła, Kalisz, region Śremski oraz Or-
ganizacja Turystyczna Leszno-Region. Jest 
to kolejny przejaw współpracy w zakresie 
szeroko pojętej promocji turystycznej na-
szego regionu i województwa.

Przygotowana przez nas ekspozycja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem zarówno 
zwiedzających, jak i innych wystawców. 
W ciągu 4 targowych dni, odwiedziło nas 

prawie 20.000 osób. Dzięki dobrej organi-
zacji i świetnej współpracy, udało nam się 
w ciekawy sposób zaprezentować atrakcje 
turystyczne naszego województwa pod-
kreślając unikatowość poszczególnych 
regionów. Nasze stoisko wywarło także 
duże wrażenie na jury Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, którzy za jego projekt 
i przygotowanie, uhonorowali Wielkopolską 
Organizację Turystyczną nagrodą Acanthus 
Aureus.

Odwiedzający, zainteresowani wypo-
czynkiem w naszych stronach otrzymywali 
zestaw materiałów informacyjnych o powie-
cie oraz gadżety promocyjne.

Kolejne doświadczenia w zakresie 
wspólnych działań na rzecz promocji całego 
Regionu, potwierdzają, że dzięki zjedno-
czeniu sił i środków możemy efektywniej 
i efektowniej popularyzować jego walory 
turystyczne oraz wzmacniać wizerunek 
Wielkopolski Wschodniej jako miejsca atrak-
cyjnego i konkurencyjnego dla turystów 
krajowych i zagranicznych.

Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji i Rozwoju
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Reporterskim okiem

Wy c h o d z ą c  n a -
przeciw potrzebom 
edukacji młodzieży, 
nauczycieli i rodziców 
w zakresie skutków 
zażywania sterydów, 
anabolików, stosowa-
nia odżywek i innych 
środków „wspoma-
gania”, Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie oraz 
Starostwo Powiatowe 
w Koninie zorganizo-
wały sesję naukową nt. 
„Zagrożenia wynikające 
z niekontrolowanego 
zażywania substancji 
wspomagających i nie-
zbilansowania białka”, 
która odbyła się 9 listo-
pada br. w Żychlinie.

Pomys ł  powsta ł 
kilka miesięcy wcze-
śniej podczas spotkania 
Rady Pedagogicznej z przedstawicielami 
Kuratorium i Starostwa Powiatowego 
w Koninie poświęconego zagrożeniom 
i przyczynom patologicznych postaw 
wśród dzieci i młodzieży. 

Podczas dyskusji zwrócono szcze-
gólną uwagę na brak rzetelnej wiedzy 

Sesja naukowa w Żychlinie

wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej 
na temat konsekwencji społecznych 
i zdrowotnych stosowania ww. substan-
cji oraz nadmiaru lub niedoboru białka 
w diecie. Zdając sobie sprawę z odpo-
wiedzialnej roli, jaką odgrywa szkoła 
w ukierunkowaniu rozwoju młodego 

człowieka, Dyrekcja Zespołu oraz ko-
nińskie Starostwo podjęły się organizacji 
sesji na taki temat. 

Ciekawe wykłady nt. „Białko – źródło 
życia czy zagrożenie dla zdrowia?” oraz 
”Granice wspomagania – bezpieczeństwo 
i skuteczność stosowania substancji 
ergogenicznych” wygłosiły: dr inż. Alek-
sandra Kostrzewa - Tarnowska oraz dr 
inż. Joanna Bajerska z Zakładu Dietetyki 
w Katedrze Higieny Żywienia Człowie-
ka Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Informacji o fizycznych i metabolicznych 
konsekwencjach nadużywania steroidów 
oraz związanych z tym zaburzeniach 
psychicznych przejawiających się agre-
sywnym zachowaniem czy brakiem 
poczytalności w postępowaniu, wysłu-
chali uczniowie z powiatu i miasta oraz 
dyrektorzy szkół i nauczyciele. 

Problematyka omawiana na konfe-
rencji spotkała się z dużym zaintereso-
waniem, dlatego też szkoły prowadzone 
przez powiat koniński będą częściej 
wychodziły z inicjatywą organizacji po-
dobnych spotkań. 

Anna Matczak-Gaj
Dyrektor ZSE-U w Żychlinie

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Rolnik Koniński 

W związku z promocją grup producen-
tów, 5 listopada br. Departament Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu zorganizował w siedzibie 
konińskiego Starostwa szkolenie pt. 
„Tworzenie i funkcjonowanie grup produ-
centów rolnych oraz owoców i warzyw”. 

Grupa producentów rolnych jest do-
browolnym zrzeszeniem rolników, którzy 
działają wspólnie na rynku w celu sprze-
daży produkcji swoich gospodarstw.

Początki tworzenia grup nie należały 
do łatwych z uwagi na nieufność rolników 
do funkcjonowania w dużych organizacjach 
rolniczych. Z biegiem czasu jednak rolnicy 
przekonali się, że aby zaistnieć na rynku, 
należy organizować się w grupy. Pierwsza 
grupa producentów rolnych została wpisa-
na do rejestru Wojewody Wielkopolskiego 
w 2001 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 wrze-
śnia 2000 r. o grupach producentów rol-
nych i ich związkach oraz o zmianie innych 
ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), czyli 
przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. 
Obecnie na terenie Wielkopolski istnieje 
31 grup producentów rolnych zarejestro-
wanych zgodnie z ww. ustawą. Najbardziej 
zorganizowanym w grupy terenem Wiel-
kopolski jest powiat jarociński.

Członkami grupy w myśl ustawy 
o grupach producentów rolnych mogą być 
osoby fizyczne, jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej oraz 
osoby prawne prowadzące gospodarstwo 
rolne w rozumieniu przepisów o podat-
ku rolnym lub prowadzące działalność 
rolniczą w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej.

Według ustawy, grupa tworzona jest 
w wyraźnie sprecyzowanym celu, tj. 
dostosowania produkcji rolnej do warun-
ków rynkowych, poprawy efektywności 
gospodarowania, planowania produkcji ze 
szczególnym uwzględnieniem jej ilości 
i jakości, koncentracji podaży oraz orga-
nizowania sprzedaży produktów rolnych, 
a także ochrony środowiska naturalnego. 

Zgodnie z ustawą, grupa działa jako 
przedsiębiorca na podstawie statutu lub 
umowy notarialnej zwanej aktem założy-
cielskim, który powinien zawierać przede 
wszystkim:
• zasady przyjmowania do grupy no-

wych członków oraz występowania 
członków z grupy, przy czym minimal-
ny okres członkostwa nie może być 
krótszy niż 3 lata,

• zasady zbywania akcji lub udziałów 
w spółce,

• wymóg przynależności do jednej 
grupy produktów za pośrednictwem 
grupy oraz odstępstwa od tej zasady,

• zasady dostarczania przez członków 
grupy informacji dotyczących wiel-
kości sprzedaży i cen uzyskiwanych 
za produkty z uwagi na które grupa 
została powołana, a są sprzedawane 
poza grupą,

• sankcje wobec członka grupy, który 
nie spełnia nałożonych na niego wy-
mogów.

Wybór formy prawnej dla wspólnej 
działalności producentów rolnych jest 
bardzo ważny. Grupa decydując się na 
wspólne działanie, powinna wybrać naj-
korzystniejszą dla siebie formę prawną, 
spośród następujących:
• spółdzielnia, 
• spółka,
• zrzeszenie,
• stowarzyszenie.

 

Pomoc finansowa dla grup pro-
ducentów rolnych 

Pomoc w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich udzielana jest 
grupom producentów rolnych w formie 
rocznych płatności w okresie pierwszych 
pięciu lat od dnia wpisu grupy do rejestru 
grup producentów rolnych prowadzonego 
przez marszałka województwa właściwe-
go ze względu na siedzibę grupy. Z po-
mocy grupa może skorzystać tylko raz 
w okresie swojej działalności, zarówno 
z budżetu krajowego, jak i funduszy Unii 
Europejskiej. W województwie wielko-
polskim wnioski należy składać w Oddzia-
le Regionalnym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. 

Kwota wsparcia wyliczana jest na 
podstawie rocznej wartości netto sprze-
daży produktów wyprodukowanych 
w gospodarstwach członków grupy i nie 
przekroczy:
– w pierwszym i drugim roku 5%,
– w trzecim roku 4%,
– w czwartym roku 3%,
– w piątym 2%
wartości produkcji sprzedanej do sumy 
równowartości 1.000.000 euro oraz 
– w pierwszym i drugim roku 2.5%, 
– w trzecim roku 2%,
– w czwartym i piątym roku 1.5%

wartości produkcji sprzedanej powyżej 
sumy 1.000.000 euro.

Dodatkowo grupa producentów 
rolnych może korzystać z:
• zwolnień z podatku od nieruchomości 

– wykorzystywanych przez grupę 
wyłącznie na prowadzenie działalności 
w zakresie sprzedaży produktów lub 
grup produktów wytworzonych w go-
spodarstwach członków grupy lub 
w zakresie określonym w art. 4.ust. 
2 ustawy o grupach producentów rol-
nych, tj. zaopatrzenie członków grupy 
w środki produkcji, zasady wspólnego 
użytkowania sprzętu rolniczego, pro-
mocji produktów lub grup produktów 
wprowadzonych do obrotu, przecho-
wywania i konfekcjonowania;

• zwolnień z podatku dochodowego 
od osób prawnych – zwolnione są tu 
dochody grupy producentów rolnych 
pochodzące ze sprzedaży produktów 
wyprodukowanych w gospodarstwach 
jej członków w części wydatkowanej 
na rzecz członków tej grupy w roku 
podatkowym lub roku po nim następu-
jącym z zastrzeżeniem iż wydatkami 
tymi są zakupy środków produkcji 
przekazanych członkom grupy pro-
ducentów rolnych lub szkolenie człon-
ków grupy;

• kredytu na realizację przedsięwzięć 
inwestycyjnych w rolnictwie, prze-
twórstwie rolno-spożywczym i usłu-
gach dla rolnictwa udzielanych przez 
Agencją Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

Kredyt może być przeznaczony na re-
alizację przedsięwzięć polegających na:
• zakupie, modernizacji, adaptacji, budo-

wie i rozbudowie budynków i budowli 
gospodarczych,

• zakupie i montażu maszyn, urządzeń 
i narzędzi wykorzystywanych do pro-
dukcji rolnej, 

• zakupie stada podstawowego.

Bożena Frankowska 
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa

Źródło: Informator o grupach producentów 
rolnych oraz owoców i warzyw 

(Wydawca Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

Grupy producentów rolnych
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...z Kroniki Powiatu

19 października, w imieniu Starosty 
Konińskiego, Wicestarosta Małgo-
rzata Waszak wręczyła akt powołania 
członkom Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych nowej 
kadencji.

Podczas tego uroczystego momentu, 
Wicestarosta podkreśliła, iż samorząd 
powiatowy liczy na owocną współpracę 
Rady i na wiele cennych inicjatyw mają-
cych na celu poprawę sytuacji osób nie-
pełnosprawnych w Powiecie Konińskim.

Rada, powołana na lata 2007 - 2013, 
składa się z 6 osób, wybranych spośród 
przedstawicieli działających na terenie 
powiatu organizacji pozarządowych, 
fundacji oraz przedstawicieli samorządu 
terytorialnego.

Nowy skład Rady tworzą:
– przewodniczący - Marek Lewiński 

- kierownik Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Som-
polnie (rekomendowany przez Bur-
mistrza Miasta Sompolno),

– wiceprzewodnicząca - Anna Klech-
niowska (rekomendowana przez 

Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych

Fundację im. Doktora Piotra Janasz-
ka PODAJ DALEJ),

– sekretarz - Elżbieta Bednarz - Łu-
kaszewska, kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Sadlnie,

– Danuta Grodzka - kierownik Środo-
wiskowego Domu Samopomocy im. 
Doktora Piotra Janaszka (rekomen-
dowana przez Fundację Mielnica),

– Alina Wincze - kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Nieborzynie 
(rekomendowana przez Burmistrza 
Miasta Kleczew),

– Zbigniew Ciesielski - Prezes Zarządu 
SI „KONFEX” w Koninie (rekomen-
dowany przez Krajową Izbę Gospo-
darczo - Rehabilitacyjną Oddział 
Wielkopolski).

Zadaniem Rady jest inspirowanie 
przedsięwzięć zmierzających do integra-
cji zawodowej i społecznej osób niepeł-
nosprawnych i realizacji praw osób nie-
pełnosprawnych, opiniowanie projektów 
powiatowych programów na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a także opiniowanie 
uchwał i programów przyjmowanych 
przez Radę Powiatu pod kątem ich 
skutków dla osób niepełnosprawnych. 
Przy realizacji celów ustawowych, Rada 
współpracuje z organizacjami społecz-
nymi, a w szczególności z organizacjami 
działającymi na rzecz osób niepełno-
sprawnych.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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...z Kroniki Powiatu

8 listopada, w Starostwie odbył się 
Konwent Wójtów i Burmistrzów Po-
wiatu Konińskiego, na który zaprosze-
ni zostali: Starosta Stanisław Bielik, 
Wicestarosta Małgorzata Waszak oraz 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środo-
wiska Halina Dąbrowska i pracownicy 
Wydziału Promocji i Rozwoju: Włodzi-
mierz Matecki i Mariusz Ciszak.

Posiedzenie zdominowały tematy 
dotyczące: opracowania gminnych 
programów opieki nad zabytkami, 
zapisów Rozporządzenia Rady Mini-
strów zmieniającego opłaty za korzy-
stanie ze środowiska oraz finanso-
wania robót na drogach powiatowych 
w latach 2008 - 2010. 

Pierwszą omawianą sprawą było 
opracowanie do końca 2007 r. gmin-
nych programów opieki nad zabytkami 
oraz zbiorczego programu dla całego 
powiatu. Obowiązek taki nakłada na 
gminy i powiat ustawa z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami. Wywiązanie się 
z tego obowiązku sprawiło trudność 
urzędom na terenie całego kraju. 
Wynika to przede wszystkim z braku 
dostatecznej wiedzy urzędników co 
do formy i zawartości merytorycznej 
opracowań, jak również wątpliwości 
związanych z zakresem kompetencji 

i możliwością sfinansowania przez 
gminy zadań związanych z opieką 
nad zabytkami. Dlatego też, zespół 
pracowników konińskiego Starostwa 
przygotował w formie konspektu 
szczegółowe wytyczne do opracowa-
nia programów w gminach, które na 
Konwencie zostały omówione przez 
Mariusza Ciszaka z Wydziału Promocji 
i Rozwoju oraz przekazane obecnym 
na spotkaniu wójtom i burmistrzom. 
Wkrótce, w Starostwie obędzie się 
spotkanie robocze z udziałem przed-
stawicieli gmin, na którym zapropono-
wana koncepcja zostanie szczegółowo 
przedyskutowana.

Drugi temat, dotyczący Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów zmieniającego 
opłaty za korzystanie ze środowiska 
przedstawiła uczestnikom Konwentu 
- Halina Dąbrowska, Naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska. W myśl 
Rozporządzenia, od 1 stycznia 2008 r. 
opłaty za składowanie na wysypiskach 
odpadów komunalnych zmieszanych 
wzrosną prawie pięciokrotnie, tj. 
z 15,71 zł. do 75,00 zł. Zdaniem Człon-
ków Konwentu, tak wysokie opłaty 
mogą spowodować wyrzucanie od-
padów w miejscach do tego nie prze-
znaczonych i tym samym wpływać na 
zaśmiecanie środowiska. Taki wzrost 

Z posiedzenia Konwentu Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Konińskiego

kosztów składowania na wysypiskach 
jest tym bardziej nieuzasadniony, że 
ani mieszkańcy ani odbiorcy odpadów 
nie są w pełni przygotowani do pełnej 
ich segregacji. Nie zawsze istnieje 
też możliwość ich zagospodarowania. 
W związku ze zgłoszonymi zastrze-
żeniami, postanowiono skierować do 
władz centralnych stanowisko Kon-
wentu o ograniczenie wzrostu opłat 
bądź przesunięcie terminu obowiązy-
wania nowych stawek.

W sprawie finansowania inwe-
stycji drogowych w powiecie w la-
tach 2008-2010 głos zabrał Starosta 
Stanisław Bielik, który podziękował 
wójtom i burmistrzom za dotychcza-
sową współpracę i zaapelował o dalszy 
udział gmin w finansowaniu robót na 
drogach powiatowych. Członkowie 
Konwentu otrzymali propozycje prac 
realizowanych na drogach powiato-
wych do 2010 roku z zaproszeniem 
do ustalenia szczegółów w zakresie 
wsparcia finansowego gmin.

Włodzimierz Matecki
Wydział Promocji i Rozwoju

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

W październiku br. Starostwo Powia-
towe w Koninie podpisało porozumienie 
z Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go i Praktycznego w Zielonej Górze 
o włączeniu Powiatu Konińskiego do 
projektu „Centra Kształcenia Na Od-
ległość Na Wsiach”, finansowanego 
przez Europejski Fundusz Społeczny 
i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach tego projektu, do marca 
2008 r. ma powstać ogólnopolska sieć 
obejmująca 379 Centrów Kształcenia 
Na Odległość Na Wsiach w systemie 
e-learningu (techniki, wykorzystującej 
do nauki wszelkie dostępne media elek-
troniczne).

Projekt „Centra Kształcenia Na Odległość Na Wsiach”

 Innowacyjne Centrum mieścić się 
będzie w siedzibie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie. Koszty 
jego utworzenia i przystosowania zo-
staną zrefundowane ze środków EFS 
w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 
2004-2006 oraz budżetu państwa.

Nowoutworzona pracownia e-lear-
ningowa wyposażona zostanie w 9 ze-
stawów komputerów, laptopa, drukarkę 
oraz 10 kompletów mebli. Organizatorzy 
projektu sfinansują przez okres 5 mie-
sięcy wynagrodzenie pracownika obsłu-
gującego Centrum, dostarczą również 
odpowiednie oprogramowanie oraz e-

learningowe pakiety edukacyjne. Powiat 
Koniński, natomiast będzie prowadził 
i utrzymywał Centrum przez okres co 
najmniej 5 lat po zakończeniu Projektu.

Termin zakończenia prac niezbędnych 
do uruchomienia Centrum określony zo-
stał w porozumieniu na 31 grudnia br. Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompol-
nie rozpocznie nabór na zajęcia w systemie 
e-learningowym od 1 lutego 2008 r.

Marta J. Bagrowska

Rzecznik Prasowy Starostwa
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Powiat koniński otrzymał nominację 
w IX edycji Konkursu Ekologicznego w kategorii 
„Powiat Przyjazny Środowisku”

 Starostwo Powiatowe w Koninie, od 
kilku lat, odnosi sukcesy w konkursach 
o tematyce ekologicznej. Po uzyskaniu 
tytułu „Promotora Ekologii” w trzech 
edycjach Konkursu Ekologicznego 
„Przyjaźni Środowisku” oraz zdobyciu 
w roku ubiegłym najwyższego wyróż-
nienia - „Mecenas Polskiej Ekologii”, 
w listopadzie br., otrzymaliśmy nomi-
nację w IX edycji Konkursu w kategorii 
„Powiat Przyjazny Środowisku” za 
projekt o nazwie „ Realizacja Programu 
ochrony środowiska dla powiatu koniń-
skiego w zakresie zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosfe-
rycznego, poprzez działania zmierzające 
do minimalizacji zanieczyszczenia tere-
nu powiatu azbestem oraz w zakresie 
edukacji ekologicznej i promocji ochrony 
środowiska”. 

Działania Starostwa Powiatowego 
w Koninie na rzecz utrzymania proeko-
logicznego charakteru Ziemi Konińskiej 
i zachowania jej cennych walorów przy-
rodniczo – krajobrazowych, stanowią 
ważne ogniwo w kształtowaniu i wspie-
raniu rozwoju powiatu. Cel ten, samo-
rząd realizuje poprzez wprowadzanie 
nowoczesnych form zbierania i utylizacji 
odpadów, przywracanie do użytkowania 
terenów zdegradowanych i zdewasto-
wanych przez przemysł (zwłaszcza te-

renów pokopalnianych), 
edukację ekologiczną 
spo łeczeństwa oraz 
ochronę zasobów wody.

Samorząd powiatowy 
realizuje wiele inwestycji 
służących środowisku. 
Do wymagających naj-
większych nakładów 
finansowych należą te, 
związane z termomoder-
nizacją budynków będą-
cych własnością Powiatu 
oraz realizacja „Progra-
mu usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z terenu powiatu…”. 
W ciągu ostatnich dwóch lat, przeprowa-
dzono termomodernizacje budynków: 
sal gimnastycznych w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie i Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, 
internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie oraz budynku, 
w którym mieści się siedziba Starostwa 
Powiatowego w Koninie. W każdym wy-
konanym przedsięwzięciu osiągnięto pla-
nowany efekt energetyczny. Na realizację 
tych inwestycji, konińskie Starostwo 
otrzymało pomoc finansową w formie 
dotacji lub pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. 

Kolejnym, niezwykle ważnym pro-
jektem realizowanym przez Starostwo 
jest „Program usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest z terenu 
powiatu konińskiego na lata 2007-2012”, 
który ma na celu stopniową eliminację 
wyrobów zawierających azbest z otocze-
nia człowieka oraz ich bezpieczne i pra-
widłowe unieszkodliwienie. W pierw-
szym roku funkcjonowania Programu, 
skorzystało z niego ok. 200 mieszkań-
ców, co pozwoliło usunąć z terenu po-
wiatu 150 ton wyrobów zawierających 
azbest na kwotę ponad 260 tys. zł. 

Na przyszły rok, poza kontynuowa-
niem akcji usuwania azbestu, samorząd 
powiatowy zaplanował m.in.: moderni-
zację wentylacji budynku ZSP w Klecze-
wie, odwodnienie terenów przy kleczew-
skiej placówce oraz jej filii w Wilczynie, 
a także termomodernizację budynku 
Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. 
Zadania te realizowane będą ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Podejmowane przez konińskie Staro-
stwo działania proekologiczne przynoszą 
wymierne efekty w postaci czystszego 
środowiska, poprawy standardu ży-
cia naszych mieszkańców oraz coraz 
chętniej wypoczywających w powiecie 
turystów. Cieszy również fakt, że są one 
dostrzegane i nagradzane w ogólnopol-
skich konkursach ekologicznych. 

 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

...z Kroniki Powiatu
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Wędrówki Kulturalne

To nasze kolejne, choć na pewno nie 
mniej interesujące, spotkanie z historią, 
kulturą i sztuką. Tym razem zapraszam 
Państwa do poznania historii i zabytków 
gminy Stare Miasto. Jej centrum admini-
stracyjnym jest wieś położona nad rzeką 
Pową, ok. 4 km na południowy zachód od 
Konina, nosząca tę samą nazwę, co gmi-
na. Według podań na przełomie XII/XIII 
wieku rozwinęła się tu osada o charak-
terze targowym. Prawdopodobnie był 
to początek miasta Konina, które później 
przeniosło się na północ w bezpieczniej-
sze miejsce, dogodne do celów obron-
nych. W materiałach pisanych nazwa 
„Stare Miasto” pojawiła się, dopiero po 
powstaniu miasta lokacyjnego (dla od-
różnienia obu ośrodków), w dokumencie 

Szlakiem zabytków, legend i przypowieści
– gmina Stare Miasto

z 1359 r. W następnych stuleciach wieś 
wraz z istniejącym w niej folwarkiem 
były własnością królewską w starostwie 
konińskim.

Szczególny zachwyt w tej miejsco-
wości wzbudza jeden z najpiękniejszych 
wielkopolskich kościołów romańskich 
pod wezwaniem Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła. Jego wybudowanie 
w Starym Mieście, jest dodatkowym ar-
gumentem podkreślającym dawną rangę 
i funkcję tej osady.
Świątynia powstała na przełomie 

XII/XIII w., rozbudowana i podwyższona 
w XIV stuleciu, gruntownie odnowiona 
w końcu XVIII w., obecnie stanowi ka-
plicę wzniesionego w 1907 r. kościoła 
neogotyckiego.

Obecny kościół jest jednonawowy, 
salowy, zbliżony do kwadratu. Z daw-
nego kościoła romańskiego z wieżą od 
strony zachodniej, pozostało prezbite-
rium i część nawy, zbudowane z dużych 
ciosowych kamieni podparte szkarpami. 

cd. strona 8   >>>

Komunikaty

W związku z realizacją pilotażowego programu tworzenia punktów konsultacyjnych w ramach priorytetu 
I MEN  „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, 29 października br. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Peda-
gogiczna w Ślesinie uruchomiła Punkt Konsultacyjny w Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym 
Mieście, przy ul. Kasztanowej 1.

Celem utworzenia Punktu jest wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej poprzez: zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej oraz doradztwa i konsultacji dla dzieci, mło-
dzieży, rodziców i nauczycieli, umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych 
oraz edukacyjnych, wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych oraz prze-
budowie nieprawidłowych relacji rodzice - dziecko a także pomoc rodzicom w eliminowaniu sytuacji, w których 
brak wsparcia skutkuje pojawieniem się trudności wychowawczych.

Z porad i konsultacji specjalistów przyjmujących w Punkcie będzie można skorzystać 2 razy w tygodniu: w każ-
dy poniedziałek i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz pod numerem tel. 063 241 63 22.

Aniela Albert
Dyrektor Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Ślesinie uruchomiła Punkt Konsultacyjny 
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W południowej ścianie zachował się trój-
skokowy portal romański z XIII w., z pła-
skorzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego 
w tympanonie, maskami ludzkimi oraz 
głową sowy na krawężnikach. W mu-
rze prezbiterium od strony wschodniej 
znajduje się zamurowane okno ostrołu-
kowe. Od strony północnej zachowane 
oryginalne okno romańskie. W łuku 
tęczowym znajdują się dwa fragmenty 
kamiennej dekoracji romańskiej (kółka 
i winna latorośl). Podziwiać możemy 
także kamienną chrzcielnicę z głowicą 
romańską, na narożnikach ozdobiona 
ornamentem liściastym. Po za tym w ko-
ściele mieści się chrzcielnica drewniana, 
barokowa. W ołtarzu głównym obraz 
z końca XVII w. Matki Boskiej Pociesze-
nia. Na srebrnej rokokowej sukience ob-
razu wyryta klęcząca postać fundatora, 
ks. Klemensa Traszyńskiego z Konina 
i data 1773 r.
Ponadto do zabytków należą: pozłacana 
monstrancja z początków XVIII wieku, 
kielich pozłacany z drugiej połowy XVII 
wieku, cyborium z ok. połowy XVII wie-
ku, krucyfiks ołtarzowy z połowy XVIII 
wieku, figurka Ukrzyżowanego bez 
krzyża i Chrystusa Zmartwychwstałego 
z drugiej połowy XIII wieku, ornat z pa-
sów słuckich (1863 r.), portrety olejne 
proboszczów staromiejskich. W tym 
miejscu warto podkreślić również fakt, 
iż kościół pw. św. Piotra i św. Pawła jest 
jednym z obiektów, na przebiegającym 
przez nasz powiat Szlaku Romańskim.

Unikatem na skalę krajową jest 
zespół zabudowań parafii kościoła 
ewangelicko-reformowanego z lat 1821-
22, zlokalizowanych we wsi Żychlin. 
Jest to najstarsza polska parafia tego 
wyznania, której początki sięgają końca 
XVI stulecia. Obiekty zespołu stanowią 
zwarty kompleks i do dziś użytkowane 
są zgodnie z pierwotnym przeznacze-
niem. A zespół ten tworzą: kościół 
– wzniesiony w latach 1821-21 w stylu 
klasycystycznym, plebania z 1839 r., 
dzwonnica ufundowana w 1788 r. przez 
Adama Bronikowskiego, mauzoleum 
– grobowiec rodzinny w formie miniatu-
ry kościoła z 1840 r. Na terenie dawnego 
przykościelnego cmentarza stworzono 
lapidarium. Od 1985 r. gromadzone są 
w nim cenne historycznie i artystycz-
nie nagrobki pochodzące z całej Polski. 
W odległości ok. 400 m od kościoła 
ulokowany jest cmentarz, na którym 
znajdują się kamienne pomniki nagrob-
ne, m.in. Żychlińskich, Potworowskich 
i Chlebowskich z 1 poł. XIX w. 

W bezpośrednim sąsiedztwie ze-
społu kościelnego znajduje się położony 
w parku dawny dwór Bronikowskich 
i zabudowania folwarczne. Całość 
stanowiła dawniej założenie kościelno-
dworskie, którego ważnym ogniwem 
była nieistniejąca dziś aleja lipowa bie-

gnąca od bramy dworskiej w kierunku 
grobowca-mauzoleum. Dwór w stylu 
klasycystycznym zbudowano ok. 1820 r. 
Na początku września 1829 r. na weselu 
córki właściciela wsi - Melanii Broni-
kowskiej - gościł tu Fryderyk Chopin. 
Obecnie mieści się tu  Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych, w którym 
od 2001 r. podczas Impresji Chopinow-
skich, koncerty pianistyczne dają sławy 
z całego świata.
W parku o pow. 2,5 ha pomnikowe okazy 
drzew: platan klonolistny o obwodzie 
300 cm i 2 lipy drobnolistne o obw. 400 
i 500 cm. Z zabudowań folwarcznych 
zachowały się: spichlerz z ok. 1820 r. 
i pozostałości gorzelni z 1885 r.

Ciekawostkę stanowi fakt, iż z miej-
scowości tej wywodził się Wojciech her-
bu Szeliga, który przez 27 lat (od 1444 
roku) pracował w kancelarii królewskiej. 
W 1460 roku został on starostą koniń-
skim, a w 1464 roku uzyskał godność 
podkanclerzego. Jego brat – Jan z Ży-
chlina – pełnił po nim funkcję starosty 
konińskiego do 1480 roku.

Materiały źródłowe:
P. Maluśkiewicz 

„Ziemia Konińska”, Konin 2002
Krzysztof Piechocki

Zdjęcia: 
Archiwum Starostwa


